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  1: معرفت ديىن، 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
حقيقى غواصان اين عاملان ديىن و عارفان . هاى نفس است سرياب كننده تشنگان هدايت و رهاىي جويندگان از ظلمت

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

اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف ديىن و مكارم  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 و »ادع اىل سبيل ربك باحلكمه واملوعظه احلسنه«اند، عباد اهللا را به مصداق كرمي  در آثار علمى شيعه منوده
  .ندا لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

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، مد ظله العاىل، است كه  حمرتم قرار مى

خن در زمان خويش است كه استوارى كالم و لطافت بيان نافذشان بر اهل داران گوهر س يكى از عاملان برجسته و مرياث
  .نظر پوشيده نيست

قرن جماهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غىن شيعه بر كرسى  اين گنجينه ارزمشند حاصل نيم
  باشد كه به منظور حبث و نظر مى

  .شود استفاده بيشرت طالب حمرتم علوم ديىن به زيور طبع آراسته مى پربارتر ساخنت حمتواى تبليغ ديىن در جامعه و

در اين جمموعه گرانقدر، تالش شده است با تكيه بر ويرايشى رومشند و دقيق كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده 
ساز آل اهللا،  ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از بني نرود، تا ضمن نشر فرهنگ انسان -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   20 شود پنجمني اثر از اين جمموعه سرتگ، و در بر دارنده جملدى كه اكنون تقدمي خوانندگان گرامى مى
ران، دهه اول مجادى  1383دهه اول حمرم  هاى استاد در معرفت است كه مربوط به سخنراىن در حسينيه مهدانيهاى 

اين مكتوب، عالوه . در حسينيه قائم اصفهان است 1386در مسجد جامع مسنان، و دهه اول شعبان  1384االول 
  :سازد، از فوايد زير خاىل نيست بر در بر داشنت منت سخنراىن كه الجرم سبك و سياق منت را نيز گفتارى مى

  .بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات وانعن

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

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

  ...ها و  جمموعه متنوع فهرست

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

م مركز و پژوهشگران و ويراستاران موسسه نگارش و ويرايش، به ويژه چنني، از هيئت مديره حمرت  هم. سپاسگزارى مناييم
سازى اين اثر را بر عهده داشتند، و ديگر عزيزاىن كه در نشر اين اثر يارى  جناب آقاى حمسن باغباىن، كه توليد و آماده

  .وهللا احلمد. رساندند، كمال تشكر را دارمي

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   ولفگفتار م پيش

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

السالم، اداى اين  پس از پيامرب، وجود مقدس امريمومنان، عليه. گيىن را متحمل شدندپرداختند و در اين راه زمحات سن
ج البالغه موجود است هاى آن حضرت در كتاب ىب تكليف اهلى را به عهده گرفتند كه خبشى از سخنراىن   .نظري 

در اختيارشان قرار گرفت و  امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق، عليهما السالم، نيز تا جاىي كه فرصت
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف اهلى و رشته اميه و بىن مزامحىت از جانب حكمرانان بىن
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خمتلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر مهگان متام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
عاملان خملص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف اهليه بر اساس . اين مسأله تشويق كردند عمل بودند به

هجرى مشسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛  1387قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به امروز كه سال 
لسى، و شيخ جعفر شوشرتى و در قرن هاىي چون شيخ مفيد، شيخ صدوق، شيخ طوسى، عالمه حممد باقر جم شخصيت

معاصر بزرگاىن چون آيت اهللا العظمى بروجردى، آيت اهللا سيد على جنف آبادى، آيت اهللا حاج مريزا على شريازى، آيت 
با داشنت مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار ... اى، آيت اهللا حاج مريزا على فلسفى تنكابىن و  اهللا حاج مريزا على حصه

  ماه رمضان وباال در 

  .كردند رفتند و از اين طريق ِدين خود را به قرآن و اهل بيت ادا مى حمرم و صفر به منرب مى

جانب حسني انصاريان كه سالياىن از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگاىن از مراجع و اساتيد  اين
كردم رو به جانب تبليغ و تاليف آوردم و، در اين راه، فقط توفيق  ىاى كه احساس م ام، براساس وظيفه مشغول حتصيل بوده
در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنراىن در نزديك به پانصد موضوع خمتلف بر پايه قرآن و روايات . حق رفيق راهم بود

چنان  ات پايان عمر همام و اميدوارم تا حلظ اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى اهلى پرداخته
  .توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

السالم، كارهاى مهمى را در  بيت، عليهم موسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآىن و فرهنگ اهل
ها و  ر طالب حوزهها به صورت مكتوب در آيد تا در اختيا دهد، بنا گذاشت منت اين سخنراىن سطح جهاىن اجنام مى

دانشجويان و مردم عالقمند قرار گريد و اين جمموعه كه احتماال 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

حال، اين مشا و اين اثر اسالمى كه فقط . ، خبصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا مناميپيمان تشكر كنم و از خوانندگان
  .لطف و رمحت حق سبب ظهورش شد

   حسني انصاريان: فقري

   خنستني گام معرفت: دمشن شناسى - 1
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رسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء وامل. بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

اين حبث ابعاد و . حبث معرفت در اسالم از مباحث درازدامىن است كه نيازمند به حتقيق و حتليل و تبيني طوالىن است
 - هاى آن ترين حبث مهمشك يكى از  ها در اين مقال كوتاه ممكن نيست، اما ىب سطوح خمتلفى دارد كه پرداخنت به مهه آن

از . شود شناخت دمشنان انسان است كه مانع رسيدن او به جايگاه وااليش در آفرينش مى -در ذيل حبث معرفت نفس
  .شود اين رو، در اين گفتارها به بررسى دمشنان چندگانه انسان در مسري رشد و تعاىل او پرداخته مى

ها از زماىن كه خداوند متعال انسان را آفريد  آن. هايشان با او پايان ناپذير است توزى كينهها و   انسان دمشناىن دارد كه دمشىن
به زندگى او پا گذاشتند و هدفشان اين بود كه بني او و پروردگارش مانع و حجاىب اجياد كنند تا از عنايات و فيوضات 

رههاى مادى و ظا توان با اسلحه اين دمشنان را منى. اهلى حمروم شود گريى از  هرى از ميدان زندگى دور كرد، بلكه تنها با 
   توان هاى دروىن و لطف و عنايت خداوند مى ارزش

  4: معرفت ديىن، ص

هاى آنان  قرآن جميد، از ميان اين دمشنان، بيش از مهه به سه دمشن نظر دارد و مردم را متوجه ويژگى. ها پريوز شد بر آن
ها  چنني، قرآن راه مبارزه با آن هم. كند آورند بيان مى هاىي را كه به مهراه مى ها و خسارت كند و خطرات بسيار و زيان مى

دهد كه اگر كسى درگري جنگ با آنان شد، خداوند در اين ميدان معنوى او را يارى خواهد   دهد و وعده مى را نشان مى
  .كرد

در روايىت قدسى، خداوند به . است» هواى نفس«است ترين دمشىن كه خداوند متعال در قرآن كرمي از آن نام برده  قوى
  »1« .هيچ چيز مهانند هواى نفس با الوهيت من سر جنگ ندارد: فرمايد موسى بن عمران مى

   مفهوم و مصداق هواى نفس

مصداق عملى اين مفهوم نيز در زمان ما تعريفى است  . مهار است هاى ىب ها و خواسته هواى نفس به معناى جمموعه ميل
و آن را اين  ها، از دويست سال پيش تا كنون، نداى آزادى سر داده آن. ارائه كرده است» آزادى«ه فرهنگ غرب از ك

  !رها شدن از جمموع قيود اخالقى، وجداىن و ديىن: اند طور معنا كرده
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را از ميدان  خواهد فرمانرواىي تشريعى حق آيا اين معناى آزادى است؟ هواى نفس درست در پى مهني است؛ يعىن مى
حيات ساقط كند تا ديگر انسان مقّيد به هيچ قيدى از جانب پروردگار نباشد و حالل و حرام، احكام، و اخالق و 

  .وجدان، هيچ يك، در زندگى او نقشى نداشته باشند

از متاشاى اين   كنيم، ما وقىت در عراق يا افغانستان مردم را قطعه قطعه مى: يكى از مقامات ارتش آمريكا روزى گفته بود
  اين مثره هواى نفس است كه انسان از قيد وجدان رها شود و در برابر! برمي كار لذت مى

______________________________  
  :نوشت ىي) 1(

  :از مجله. درباره دمشىن هواى نفس با انسان آيات و روايات فراواىن وجود دارد. 

  .»بالسوء إال ما رحم رىب إن رىب غفور رحيم وما أبرئ نفسى إن النفس ألماره«: 53يوسف،  -

ى النفس عن اهلوى«: 40 41نازعات،  -   .»فإن اجلنه هى املأوى* وأما من خاف مقام ربه و

أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبَني ِإْن َيُكْن   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهداَء ِللَِّه َو َلْو َعلى« :135نساء،  -
  .»ْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً َأْن تـَْعِدُلوا َو ِإْن تَـ   ِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى  َغِنيا َأْو َفِقرياً َفاللَُّه َأْوىل

فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ   يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى« :26ص،  -
  .»َعْن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ  الَِّذيَن َيِضلُّونَ 

فأما اتباع اهلوى . اتباع اهلوى، وطول األمل: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان«: 28ج البالغه، خطبه  -
  .»لفنت أهواء تتبع وأحكام تبتدعإمنا بدء وقوع ا«: 50، نيز خطبه »وأما طول األمل فينسى اآلخره. فيصد عن احلق

  ،»أعدى عدوك نفسك الىت بني جنبيك«: قال النىب صلى اهللا عليه وآله: 118، ص 4عواىل اللئاىل، أحسائى، ج  -

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله«: 420؛ روضه الواعظني، فتال نيشابورى، ص 553اماىل، شيخ صدوق، ص  -
  ،»لىت بني جنبيهأفضل اجلهاد من جاهد نفسه ا«
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  5: معرفت ديىن، ص

اى نداشته باشد و دلش براى كسى نسوزد و در برابر حالل و حرام  كارهاى غري اخالقى هيچ گونه نگراىن و دغدغه
  .ها ببيند تفاوتى تفاوت باشد و آزادى خود را در اين ىب ىب

   واژه هوى در قرآن

خواهد بر فرمانرواىي  كه هوى به فرمانرواىي تكويىن دسرتسى ندارد، مىجا   از آن. واژه هوى بارها در قرآن جميد آمده است
  .تشريعى پروردگار حاكم شود

هاى مثبت  هاى فرمانرواىي تكويىن حق در وجود ما، ضربان قلب، گردش خون، رشد جسماىن و مهه فعاليت يكى از منونه
ا مثًال خبواهد قلب را از كار بيندازد، گردش خون را هواى نفس به حرمي فرمانرواىي تكويىن اهلى راهى ندارد ت. بدن است

به عبارت . از اين رو، دمشىن او متوجه فرمانرواىي تشريعى حق است. خمتل كند يا جلوى رشد بدن و امور جسماىن را بگريد
و در برابر عمل تفاوتى ا هاى پروردگار، و ىب تر، هدف هواى نفس ختليه مهه جوانب وجود انسان از دين، تعطيل فرمان ساده

تر  و پست(شود و در مدار حيوانيت  اين چنني است كه انسان از مدار انسانيت خارج مى. صاحل و اخالق حسنه است
  :فرمايد خداوند در اين باره به پيامرب خويش مى. گريد قرار مى) از آن

  »1« .»أَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ «

  هواى خودش را معبود خود كرده است؟آيا ديدى آن كسى را كه 

حال اگر اين اله الِه باطل باشد، متام عبادات انسان . شود به معناى معبود و موجودى است كه عبادت مى» اله«كلمه 
كسى كه فرمانرواىي معبود . گردد شود و اگر اين معبود و اله معبوِد حق باشد، متام عبادات او صحيح تلقى مى باطل مى
   ميدان زندگى پاك كرده و فرمانرواىي تشريعى پروردگار را تعطيل منوده است هوى را فرمانرواى خويش كردهحق را از 

______________________________  
َبَصرِِه ِغشاَوًة   ِه َو َجَعَل َعلىَمسِْعِه َو قـَْلبِ   ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى  أَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه َو َأَضلَُّه اللَُّه َعلى« :23جاثيه، ). 1(

  .»أَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه أَ فَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيًال « :43فرقان، : نيز. »َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اللَِّه أَ َفال َتَذكَُّرونَ 
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  6: معرفت ديىن، ص

ت كه قيد و بندى نداشته باش و پايبند به حالل و حرام و اخالق و پرستد؛ چون اين دستور هواى نفس اس و آن را مى
  .مسائل انساىن نباش

شود كه هواى نفس كرسى حكومتش را عليه فرمانرواىي تشريعى خدا در  چنني، از اين آيه شريفه به زيباىي استفاده مى هم
شود و به مهه قيود  فته از پروردگار جدا مىگسرتد و اگر انسان او را عبادت كند و تسليمش شود، رفته ر  وجود انسان مى

  .گردد تفاوت مى مثبت ىب

  زندگى بدون قيد معنا ندارد

انديشند، زيرا متام جهان مقيد به قيود  كساىن كه معتقدند نبايد هيچ قيدى در زندگى انسان وجود داشته باشد اشتباه مى
باريدن باران و برف است؛ پديد آمدن شب و روز مقيد هر سال مقيد به چهار فصل است؛ آباداىن زمني مقّيد به : است

به گردش زمني به دور خويش است؛ سالمت انسان مقيد به اين است كه مثًال قلب در هر ثانيه تعداد معيىن ضربان داشته 
ر باقى مباند، زيرا اگر حرارت بدن از حدى باالت 12 - 11درجه باشد يا فشار خون در حدود  37باشد يا حرارت بدن 

  .رود تر برود، انسان از بني مى يا پايني

حال كه زندگى مادى و سالمت جسماىن انسان تا اين حد وابسته به انواع قيدهاست، اگر او خبواهد انسانيت و زندگى 
شود و او  اگر اين قيدها در كار نباشد، هواى نفس بر انسان مسلط مى. اش حمفوظ مباند، بايد تابع قيود اهلى باشد معنوى

  :فرمايد كه خداوند در قرآن مى كند؛ چنان تر از حيوان و بدتر از درندگان مى را پست

  »1« .»ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ «

  .انديشند بدترين موجودات نزد خداوند كران و گنگاىن هستند كه منى

عقل و در پى شنيدن سخن راست و راه راست نيستند، بدترين و شرورترين جنبدگان نزد  پس، كساىن كه مقّيد به قيد
  .اند خداى

______________________________  
ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن  ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ « :55؛ انفال، »ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ « :22انفال، ). 1(

ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب َهْل تـَْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا بِاللَِّه َو ما أُْنزَِل ِإلَْينا َو ما أُْنزَِل « :59 60؛ مائده، »َكَفُروا فـَُهْم ال يـُْؤِمُنونَ 
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ْم ِبَشرٍّ ِمْن ذِلَك َمثُوَبًة ِعْنَد اللَِّه َمْن َلَعَنُه اللَُّه َو َغِضَب َعَلْيِه َو َجَعَل ِمنـُْهُم اْلِقَرَدَة ُقْل َهْل أُنـَبُِّئكُ * ِمْن قـَْبُل َو َأنَّ َأْكثـَرَُكْم فاِسُقونَ 
  .»َو اْخلَنازِيَر َو َعَبَد الطَّاُغوَت أُولِئَك َشرٌّ َمكاناً َو َأَضلُّ َعْن َسواِء السَِّبيلِ 

  

  7: معرفت ديىن، ص

   ى نفسهاى پريوى از هوا زيان

  :فرمايد خداوند در اين باره به پيامرب خويش مى

  »1« .»َو َلِو اتـََّبَع احلَْقُّ أَْهواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّماواُت َو اْألَْرضُ «

  .شود پريوى كىن، آمسان و زمني به فساد كشيده مى) مشركان(اگر از هواى نفس آنان 

هاى  خواهند خواسته هواپرستان مدينه و مكه مى: فرمايد امرب خويش مىاين آيه بسيار مهم است، زيرا خداوند در آن به پي
خواهيم، و توقع دارند   خواهيم و چنان منى گويند كه ما چنني مى آيند و مى پايانشان را به تو حتميل كنند، لذا نزد تو مى ىب

اش كه اگر از هواپرستان پريوى كىن، آگاه ب. خواهند عمل كىن ها مى هاى آنان را بپذيرى و آن گونه كه آن كه تو خواسته
  !شود زمني و آمسان غرق در فساد مى

وقىت اشراف مكه به پيامرب پيشنهاد دادند كه از . دادند هواپرستان اين پيشنهادها را نه به پيامرب اسالم، كه به متام انبيا مى
  :به آنان بگو: مودآنان اطاعت كند، سوره مباركه كافرون نازل شد و خداوند در آن به پيامرب فر 

  »2« .»َلُكْم ِديُنُكْم َو ِيلَ ِدينِ «

  .آيني مشا براى خودتان و آيني من براى خودم

وآله، از هواى آنان  عليه اهللا كه هواپرستان اصرار داشتند كه پيامرب اكرم، صلى چرا خداوند چنني پاسخى داد؟ براى اين
امروزه، بشر مهه انواع گناه را جتربه كرده و حىت گروهى در پى آنند كه  »3« .ها شود اطاعت كند و برده هواى نفس آن

اند كه انگار  ها اين قدر به دنبال گناه رفته آن! رسد اگر بشود گناهان جديدى اخرتاع كنند، وىل گناه ديگرى به فكرشان منى
وزگار ما، جهان پر از ظلم و جور شده در ر . ديگر گناه جديدى وجود ندارد كه آن را يافته و به جامعه بشرى عرضه كنند

  و جاىي را »4« )ملئت ظلما وجورا(است 
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______________________________  
ُهْم َعْن َو َلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّماواُت َو اْألَْرُض َو َمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتـَْيناُهْم ِبذِْكرِِهْم فَـ « :71مؤمنون، ). 1(
  .»ْكرِِهْم ُمْعِرُضونَ ذِ 

  .6كافرون، ). 2(

ُقْل يا أَيـَُّها « :سأل أبو شاكر أبا جعفر األحول عن قول اهللا: عن ابن أىب عمري قال: 340، ص 89حبار األنوار، ج ). 3(
فهل يتكلم  »َو ال أَنـُْتْم عاِبُدوَن ما أَْعُبدُ * َو ال أَنا عاِبٌد ما َعَبْدمتُّْ * َو ال أَنـُْتْم عاِبُدوَن ما َأْعُبدُ * ال أَْعُبُد ما تـَْعُبُدونَ * اْلكاِفُرونَ 

ك جواب، فدخل إىل املدينه فسأل أبا احلكيم مبثل هذا القول ويكرره مره بعد مره؟ فلم يكن عند أىب جعفر األحول ىف ذل
تعبد إهلنا : كان سبب نزوهلا وتكرارها أن قريشا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: عبد اهللا عليه السالم عن ذلك فقال

م اهللا مبثل ما قالوا، فقال فيما قالوا ُقْل يا «  سنهتعبد إهلنا : سنه، ونعبد إهلك سنه وتعبد إهلنا سنه ونعبد إهلك سنه، فأجا
  تعبد إهلنا سنه: وفيما قالوا »َو ال أَنـُْتْم عاِبُدوَن ما أَْعُبدُ « :ونعبد إهلك سنه: وفيما قالوا »ال َأْعُبُد ما تـَْعُبُدونَ * أَيـَُّها اْلكاِفُرونَ 

  .»َلُكْم ِديُنُكْم َو ِيلَ ِدينِ * ْعُبدُ َو ال أَنـُْتْم عاِبُدوَن ما أَ «  ونعبد إهلك سنه: وفيما قالوا »َو ال أَنا عاِبٌد ما َعَبْدمتُّْ «

مثل حديث پيامرب اكرم صلى اهللا عليه وآله در الرسائل . كنند اشاره به رواياتى دارد كه آخرالزمان را توصيف مى). 4(
مه ابىن هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئ«: قول النىب عليه السالم للحسني عليه السالم«: 98العشر، شيخ طوسى، ص 

  .»تسعه تاسعهم قائمهم ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا

  

  8: معرفت ديىن، ص

توان پيدا   نه يك قاره و كشور، بلكه حىت يك شهر، روستا و خبش را هم منى! توان يافت كه سراسر بر مدار عدل باشد منى
شان به طور كامل در سيطره عدالت باشد و اين توان يافت كه حيات كرد كه اين چنني باشد؛ حىت يك زن و شوهر هم منى

  .نتيجه پريوى از هواست

به فساد ... كند و انسان را در مهه شئون زندگى، اقتصادى، فكرى و  آرى، هواى نفس زندگى را پر از جتاوز و ظلم مى
  .كشاند مى

   هاىي از هواپرسىت منونه
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سبب اين برخورد نامه يزيد به فرماندار . السالم، در مدينه روى داد عليهاولني برخورد حكومت يزيد با امام حسني، . 1
  :مدينه بود كه در آن نوشته بود

اگر ! بايد مطيع و فرمانربدار ما باشى] شايد اين مجله يزيد را كمرت شنيده باشيد[حسني بن على را خبواه و به او بگو كه 
جا  هواى نفس تا آن. دمشىن هوا اين گونه است »1« .ى من بفرستدرنگ سر او را از بدن جدا كن و برا نپذيرفت، ىب

خواهد چنني باشد، يك  گويد حسني بن على، عليهماالسالم، بايد در زندگى برده يزيد باشد و اگر منى رود كه مى پيش مى
كارى ندارمي، اما اگر   اگر پيامرب مطيع ما شد، با او: چهره واقعى هوا اين گونه است! حلظه هم نبايد در دنيا زندگى كند

  .شومي كشيم يا به هر شكل شده مانع كارش مى مطيع ما نشد، يا او را مى

ران خدمت آيت اهللا العظمى بروجردى رسيد و : فرمودند امام مخيىن مى. 2 هزار تومان سهم امام  50روزى تاجرى از 
ت اهللا العظمى بروجردى داد و به آن مرجع بزرگ  او پول را به آي. هزار تومان مبلغ زيادى بود 50در آن زمان، . آورد

  ها و مشا هاىي هم براى حوزه و طلبه ها و طرح دهيم، نقشه آورمي و به مشا مى هاىي كه مى ما به دنبال پول: گفت

______________________________  
ن و ذلك ىف رجب سنه ستني فلما توىف معاويه بن أىب سفيا«: 16اللهوف ىف قتلى الطفوف، سيد بن طاووس، ص ). 1(

من اهلجره كتب يزيد إىل الوليد بن عتبه وكان أمري املدينه يأمره بأخذ البيعه على أهلها عامه وخاصه على احلسني عليه السالم 
  .»ويقول له إن أىب عليك فاضرب عنقه وأبعث إىل برأسه

  

  9: معرفت ديىن، ص

  !هاى ما را نيز بپذيريد طرح مراجع دارمي؛ لذا مشا بايد بعد از قبول اين پول

ضمري،  خواهد عاملى روشن آدمى كه درسى خنوانده و سواد چنداىن ندارد و شغلش جتارت است، در ازاى مقدارى پول مى
در حاىل كه اين خواسته ير خالف تعاليم قرآن و سنت ! مرجعى اعلم، و نايب عام امام زمان را مطيع فرمان خود كند

قرآن  »1« .اند كه تنها از خدا و پيامرب و عاملان رباىن پريوى كنند ات به امت اسالمى دستور دادهقرآن جميد و رواي. است
و از مسائل اهلى، قرآىن، شرعى، و حنوه مديريت جمموعه بزرگى مثل حوزه ) اليعلمون(دانند  آنان كه منى: فرمايد جميد مى

  »2« .انايان باشندالسالم، آگاه نيستند بايد تابع د علميه امام صادق، عليه



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

 

گويد دانا بايد تابع جاهل باشد و فرمانرواى علمى و فقهى شيعه بايد فرمانرب  حال، فرد جاهلى آمده و برخالف قرآن مى
ممكن است انسان نفهمد كه عامل بسيارى از . ؟ تنها عامل اجياد اين تفكر در آدمى هواى نفس است!من شود

هايش را نزد يك عامل رباىن طرح كند و بگويد كه من از زن، بچه، عروس،  استهرفتارهايش هواى نفس است، وىل اگر خو 
ها با آيات و روايات به او  هاىي دارم، او با تطبيق آن خواسته ام چنني توقعات و خواسته داماد، و از هيئت و مسجد حمله

  .ها رفت ست و نبايد به سوى آنها عمل كرد يا خداىي ني توان به آن ها خداىي است و مى گويد كه اين خواسته مى

در حاىل كه اگر ايشان . فهميد، لذا فرمود تا پول او را پس بدهند اين موضوع را آيت اهللا العظمى بروجردى به خوىب مى
هاى حوزه علميه قم را بپردازد، اما ايشان  چهار ماه طلبه -توانست حقوق سه كرد، مى هزار تومان را قبول مى 50آن 

  هاى آنان تغيري دهيم و ما خبواهيم اين گونه گوش به حرف مردم باشيم، بايد دين را نيز برابر با خواسته اگر: فرمودند

______________________________  
  .»َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ «  اشارتى است به آيه). 1(

َو ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم « :7تفاوتى در انبياء، نيز با اندك . 43حنل، ). 2(
 :3و أعراف، . »اتَِّبُعوا َمْن ال َيْسئَـُلُكْم َأْجراً َو ُهْم ُمْهَتُدونَ « ):از قول مؤمن آل ياسني( 21نيز در يس، . »ال تـَْعَلُمونَ 

ُقْل يا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل « :158، و أعراف »اتَِّبُعوا ما أُْنزَِل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َو ال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلياَء َقِليًال ما َتَذكَُّرونَ «
يعاً الَِّذي َلهُ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض ال إِلهَ  ِإالَّ ُهَو ُحيِيي َو ميُِيُت َفآِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه النَِّيبِّ اْألُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن  اللَِّه ِإلَْيُكْم مجَِ

  .»ِباللَِّه َو َكِلماِتِه َو اتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ 

  

  10: معرفت ديىن، ص

ها دارمي؟ وكالى غرىب در  ها و اروپاىي غرىب آن وقت چه فرقى با.... هاى ايشان معنا كنيم و  قرآن را بر اساس خواسته
  .كنند، گرچه گناهى زشت باشد خواهند را قانوىن اعالم مى اند و هر چه ملت مى جملس نشسته

  .آقا، اين پول سهم امام است: آن مرد گفت

و حرف و ديگر با ا! اين پول مال امام زمان نيست، بلكه مال هواى نفس خودت است! اين سهم هواست: فرمودند
  .او نيز از حمضر ايشان خارج شد و به اشتباه خودش پى برد. نزدند
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اين مرد بريون اتاق آيت اهللا بروجردى نشسته بود تا باالخره من واسطه شدم و آيت اهللا العظمى بروجردى به : امام فرمودند
  .زمحت ايشان را دوباره به حضور پذيرفت

بعد : وقىت امام مخيىن را تبعيد كردند، با خودم گفتم: صاحبدىل بود، به من گفتيكى از اساتيدم، كه انسان متدين و . 3
  !روم از ايشان ديگر به درس هيچ استادى منى

ام در حقيقت هواى نفس است، زيرا مفهومش اين است   چند روزى گذشت و ديدم منشأ اين خواسته و تصميمى كه گرفته
ديدم شيطان مرا اغفال كرده و وادارم كرده . مام براى ما قابل استفاده باشندكه ديگر مراجع قم عامل نيستند تا بعد از ا

ها مگر  آن: ها قرار دهم و بگومي ها را كوچك كنم و خودم را در مقابل آن هاى علمى را در درون خودم بكومب و آن چهره
  .بعد خودش گفت كه خدا مرا بيدار كرد! دامن؟ خواهند بگويند كه من منى چه مى

گرچه رنگ و لعاب   -هايش فهمد منشأ برخى از خواسته شود و مى ا به يارى خداست كه انسان از درونش آگاه مىتنه
  .اش خداىي نيست، بلكه غري خداىي و غري ديىن است هواى نفس است؛ انگيزه - ديىن و علمى و ظاهرى موّجه دارد

  11: معرفت ديىن، ص

  !وقىت هواپرسىت قانوىن شود

آموزان و دانشجويان نيز دچار  باال رفت و دانش... ، آمار جرم و جنايت، تصادف، چاقوكشى، قتل و زماىن در آمريكا
. پژوهشگران حتقيق كردند و ديدند علتش استفاده از مشروبات الكلى است، لذا آن را ممنوع كردند. افت درسى شدند

ها  خانه ها نفروشند، و در قهوه ورند، فروشگاهها مشروب توليد نكنند، مردم خن دولت آمريكا دستور داد ديگر كارخانه
مشروب نگذارند، وىل ملت اين قدر به دولت فشار آورد كه دوباره آن را قانوىن اعالم كردند و آن منع را برداشتند و اعالم  

ه مردم ما منايند: قانونگذاران گفتند. كردند كه خريد و فروش، ساخت، و واردات و صادرات مشروبات الكلى آزاد است
  .خواهيم، اين چيزها آزاد است مى... گويند ما سيگار، مشروب، حشيش، زنا و  هستيم و چون مردم مى

تابلو و . امروزه، در مهه كشورهاى اروپاىي و بيشِرت كشورهاى آسياىي، مثل ژاپن و تايلند و كره، زنا آزاد و بسيار علىن است
بسيارى از مردم از كشورهاى خمتلف . گريد خوار را منى ار و مشروبجموز و مكان خاصى هم دارد و هيچ كس جلوى زناك

  .كه در آن كشورها هر گناهى، نه تنها آزاد، كه قانوىن است كنند، فقط براى اين به اين كشورها مسافرت مى

مهار هواپرستان  هاى ىب حبيب من، اگر از خواسته: فرمايد وآله، مى عليه اهللا اين جاست كه خداوند به پيامرب اسالم، صلى
  .شوند ها و زمني به فساد كشيده مى اطاعت كىن، متام آمسان
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كنيم كه منروديان در مهه جا آتش انواع فسادها را از دوزخ باطن و هواى نفس خويش  امروزه، ما در دنياىي زندگى مى
كه بسيارى از  خواهيم سوخت؛ چنانور  اگر ابراهيم نباشيم و ابراهيم منانيم، ما هم در اين آتش شعله. اند روشن كرده

  .دين شدند و فاسد گشتند و دين و انسانيت خود را باختند مهوطنامنان كه ديندار بودند ىب

  12: معرفت ديىن، ص

   ارزش مبارزه با هواى نفس

ز امتام يكى از آن حضرت پس ا. اند ناميده» جهاد اكرب«وآله، ايستادگى در مقابل هواى نفس را  عليه اهللا پيامرب اكرم، صلى
  :گشتند، به مسلمانان فرمودند ها، وقىت مهگى به شهر خويش باز مى جنگ

مرحبا بقوم قضوا اجلهاد األصغر : أن النىب صلى اهللا عليه وآله بعث بسريه فلما رجعوا قال: عن أىب عبد اهللا عليه السالم«
  »1« .»جهاد النفس: يا رسول اهللا وما اجلهاد األكرب؟ قال: وبقى اجلهاد األكرب، قيل

اى رسول خدا، جهاد اكرب : پرسيدند. تر بر گردن ما مانده است گردمي و هنوز جهاد بزرگ تر باز مى ما از جهاد كوچك
  .جهاد با هواى نفس: چيست؟ فرمود

سفارش  مهار آن، بسيار ارزمشندتر و برتر از جنگ با دمشنان ظاهرى و بسيار مورد هاى ىب درگريى با هواى نفس و خواسته
  :فرمايد قرآن درباره ارزش اين مبارزه مى. خداوند است

  »2« .» َفِإنَّ اجلَْنََّة ِهَي اْلَمْأوى  َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى«

شت خواهد بود و اما آن   .كه از جايگاه پروردگارش برتسد و نفسش را از هوى بازدارد، در 

شت است پاداش : ، بلكه فرموده است»خاف ربه«خداوند در اين آيه نفرموده . جنگ با هواى نفس و پريوزى بر آن 
. مقام يعىن ايستگاه و حمل ايستادن. »خود پروردگار«برتسد، نه از » مقام پروردگار«؛ يعىن كسى كه از »خاف مقام ربه«

  »3« .دارند قابل پروردگار نگاه مىايستگاهى است كه در آن، انسان را در م» مقام ربّ «پس، 

: در اين آيه به اين موضوع اشاره دارد كه خداوند داراى دو مقام است» مقام ربّه«: فرمايد السالم، مى امام صادق، عليه
بر اساس روايات، خداوند پنجاه مقام  »4« .هاى قيامت و در حضور پروردگار، و ديگرى مقام دوزخ يك مقام در دادگاه

   كه  »5« رسى دارد اه حسابو ايستگ
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______________________________  
  .420؛ روضه الواعظني، فتال نيشابورى، ص 553؛ اماىل شيخ صدوق، ص 12، ص 5كاىف، ج ). 1(

  .40 41نازعات، ). 2(

َو ِلَمْن « :عن أىب عبد اهللا عليه السالم ىف قول اهللا عزوجل: 80، ص 2كاىف، ج : نقل به معنا از اين روايت است). 3(
من علم أن اهللا عزوجل يراه ويسمع ما يقوله ويفعله من خري أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح : قال »خاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتانِ 

  .» خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى«  من األعمال، فذلك الذى

  )مولف.... (ما من خاف مقام ربه تفسري برهان يا نور الثقلني، ذيل أيه وا: رك). 4(

إن للقيامه مخسني موقفا كل موقف مقداره «: 274؛ و با اختالف در أماىل شيخ مفيد، ص 143، ص 8كاىف، ج ). 5(
  .»ِيف يـَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّونَ « :ألف سنه مث تال

  

  13: معرفت ديىن، ص

پس از گذر از  »1« .عبور كنند تا اعمالشان قبول شود و اولني مقام مربوط به مناز است ها بسيارى از مردم بايد از آن
يعىن جاىي كه خداوند مهه دوزخيان را تا ابد سرپا نگاه . ها، ممكن است انسان به ايستگاه دوزخ گرفتار شود اين ايستگاه

  .دارد مى

   سالح جنگ با هوى

خواند، با هواى نفس خويش  وقىت انسان مناز مى. ها ممكن است به ارزشمبارزه با نفس تنها با يارى خدا و توجه 
يب مى مى خوابد و مناز  پس، وقىت او منى! زند كه خبواب و مناز صبح را رها كن جنگد، زيرا هواى نفس از درون به 
ها  بته، اين اسلحهعبادت و اخالق و عمل صاحل اسلحه جنگ با هواست، ال. جنگد خواند، در واقع با هواى خود مى مى

  :در صورتى كاراىي دارند كه خدا انسان را يارى كند

  »2« .»ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َو يـَُثبِّْت أَْقداَمُكمْ «
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  .كند هايتان را پايدار مى دهد و قدم اگر خدا را يارى دهيد، مشا را يارى مى

   كربال ميدان جنگ با هواى نفس

اند و  ترين مصاديق اين موضوع دارد كه در قيامت در دادگاه خدا حاضر نشود؟ شهداى كربال روشنآيا كسى هم وجود 
  »3« .شوند فرمايد كه آنان در هيچ دادگاهى حاضر منى السالم، مى امري مومنان، عليه

پياده : ودنداز آن حضرت نقل شده است كه بعد از ظهر يك روز، ايشان به سرزمني كربال رسيدند و به يارانشان فرم
ها هم  آن. مانيم جا مى امشب در اين: حضرت فرمودند. جا كجاست دانستند آن در حاىل كه بسيارى از آنان منى! شويد

وقىت آن حضرت سالم مناز را دادند، مشىت خاك از زمني برداشتند و آن را . ماندند و مناز صبح را به حضرت اقتدا كردند
  :بو كردند و فرمودند

______________________________  
أول ما حياسب العبد الصاله فان قبلت «: النىب صلى اهللا عليه وآله قال«: 127فالح السائل، سيد بن طاووس، ص ). 1(

أول ما «: قال الصادق عليه السالم: 173، ص 1؛ حترير األحكام، عالمه حلى، ج »قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها
  .»سائر عمله، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله]  منه[اله، فإذا قبلت قبل الص]  عن[حياسب به العبد 

  .7حممد، ). 2(

عن جرداء : 335؛ نيز با اختالف كلمات در املالحم والفنت، سيد بن طاووس، ص 199اماىل شيخ صدوق، ص ). 3(
لسالم صفني، فلما انصرفنا نزل كربالء غزونا مع على بن أىب طالب عليه ا: بنت مسني، عن زوجها هرمثه بن أىب مسلم، قال

ا الغداه، مث رفع إليه من تربتها فشمها، مث قال واها لك أيتها الرتبه، ليحشرن منك أقوام يدخلون اجلنه بغري : فصلى 
أال أحدثك عن وليك أىب احلسن؟ نزل بكربال : فرجع هرمثه إىل زوجته، وكانت شيعه لعلى عليه السالم فقال. حساب

أيها الرجل، : واها لك أيتها الرتبه ليحشرن منك أقوام يدخلون اجلنه بغري حساب، قالت:  رفع إليه من تربتها، وقالفصلى، مث
  .»فإن أمري املؤمنني مل يقل إال حقا

  

  14: معرفت ديىن، ص

  »1« .»خيرجون منك يوم القيامة اقوام يدخلون اجلنة بغري احلساب! و اها ايتها الرتبة«



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

 

شت مى در روز قيامت كساىن از تو بريون خواهند آمد كه ىب! واى خاكخوشا به حال ت   .روند حساب به 

رتين مناز و عبادت را داشتند و بزرگ ترين پريوزى را در جنگ با هوى به دست آوردند چه به دادگاه؟ يزيد  كساىن را كه 
هاى باالى حكومىت  دهم و مشا را به مقام ها گفت كه اگر حسني را رها كنيد، مال و منال بسيارى به مشا مى به آن

ها گرچه داراى مهان متايالت شديدى بودند كه مهه مردم به ماديات دارند، دعوتش را نپذيرفتند و او را به  رسامن، اما آن مى
  .باد متسخر گرفتند

السالم، با ارزش است كه  ليهچنان نزد امرياملومنني، ع ها را در آينده در آغوش بگريد، آن هاى آن خواهد بدن خاكى كه مى
  !هاىي هسىت خوشا به حال تو اى خاك كه جايگاه چنني انسان: فرمايد مى

گويد؛ پس به آنان كه ارتباط قلىب با  آن حضرت به مشىت خاك كه نه عقل دارد و نه تكليف و نه قلب، چنني مى
ها را نبينيم، بايد در مقابل هواى نفس خويش  دگاهخواهيم آن دا گويد؟ ما نيز اگر به راسىت مى عبداهللا دارند چه مى اىب

.........................................................................................................بايستيم
...  

______________________________  
  .مهان). 1(

  

  19: معرفت ديىن، ص

  

   بزرگ ترين دمشن انسان: شيطان - 2

  

  21: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني
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انسان با منبع رمحت اين دمشنان در پى آنند كه ارتباط . هاى قرآن جميد معرىف دمشنان انسان است ترين برنامه يكى از بزرگ
اش جداىي  كنند كه نتيجه ها انسان را آلوده به حاالت و اعمال و رفتارى مى آن. ايت و منبع فيوضات اهلى قطع شود ىب

هواى «يكى از اين سه دمشن . در ميان اين دمشنان، آيات بيشرت متوجه سه دمشن است. ايت حق است از رمحت ىب
دمشن ديگر شيطان . هاى آن از منظر قرآن كرمي بررسى شد ها و هدف تفصيل، نقشه است كه در مقال پيش، به» نفس

ترين شياطني ابليس  معروف »1« ). ِمَن اْجلِنَِّة َو النَّاسِ (چه انسان و چه جن : است؛ موجودى كه در هر لباسى وجود دارد
  :او به آدم سجده نكرد و دستور خدا را اطاعت ننمود و به او گفت. است

  »2« .»ِبما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ فَ «

  .كنم ها كمني مى اكنون كه مرا گمراه كردى، من بر سر راه مستقيم تو در برابر آن

   در حاىل كه اگر آن! تو باعث گمراهى من شدى: او به خدا گفت

______________________________  
   نوشت پى) 1(

 :142؛ انعام 208و  168بقره، : اند آيات ديگرى از قرآن كه به صراحت به دمشىن شيطان با انسان پرداخته .6ناس، . 
أَ َملْ أَنـَْهُكما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َو أَُقْل َلُكما ... « :22؛ اعراف، *»َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ ... «
ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيداً ِإنَّ الشَّْيطاَن   قاَل يا بـَُينَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعلى« :5؛ يوسف، »نَّ الشَّْيطاَن َلُكما َعُدوٌّ ُمِبنيٌ إِ 

ْبِليَس كاَن ِمَن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه َو ِإْذ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِ « :50؛ كهف، »ِلْإلِْنساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 
فـَُقْلنا يا آَدُم ِإنَّ هذا َعُدوٌّ َلَك َو « :117؛ طه، »أَ فـََتتَِّخُذونَُه َو ُذرِّيـََّتُه أَْوِلياَء ِمْن ُدوِين َو ُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئَس لِلظَّاِلِمَني َبَدًال 

ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلها فـََوَجَد ِفيها َرُجَلْنيِ   َو َدَخَل اْلَمِديَنَة َعلى« :15؛ قصص، » ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشقى ِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكما
َعَلْيِه قاَل هذا   فـََقضى  وسىَزُه مُ يـَْقَتِتالِن هذا ِمْن ِشيَعِتِه َو هذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوَكَ 

ا َيْدُعوا ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن « :6؛ فاطر، »ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنيٌ  ُذوُه َعُدوا ِإمنَّ ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ
َو « :62؛ زخرف، »يا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  أَ َملْ َأْعَهْد ِإلَْيُكمْ « :60؛ يس، »َأْصحاِب السَِّعريِ 

نَُّكُم الشَّْيطاُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ    .»قاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ « :82؛ ص، »ال َيُصدَّ

  .»ِمبا أَْغَويـَْتِين َألَُزيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َو َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ  قاَل َربِّ « :39حجر، : نيز. 16اعراف، ). 2(
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  22: معرفت ديىن، ص

او بر آدم سجده نكرد و از فرمان . شد كرد، رمحت بيشرتى نصيبش مى دستور خدا را نيز مهانند ديگر دستورها اطاعت مى
خود را به عهده حضرت حق گذاشت و با اين كار شّرى را به پروردگار  خدا سر پيچيد و گناه سرپيچى و عدم اطاعت

چون اين بال را بر سرم آوردى، من بر سر راه متام مردان و زناىن كه : بعد هم گفت! اى تو چنني كرده: نسبت داد و گفت
آخرت برايش در نظر   دهم تا كسى از رمحت و لطف و كرم تو و سعادتى كه در كنم و فريبشان مى كىن كمني مى خلق مى

ره گرفته   :مند نشود اى 

  »1« .»َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ «

  .مهه آنان را فريب خواهم داد

مت مى پس، ابليس دمشن ديگرى است كه هم دروغ مى گرى  كه عاقبت ياغى زند و هم جلباز است و با اين گويد و 
  .دهد داند، باز به اين كار ادامه مى خويش را مى

  :كنم من دوزخ را از تو و هر كسى كه تا قيامت از تو پريوى كند پر مى: خداوند نيز در پاسخ او فرمود

  »2« .»َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ «

اين دمشن . دست نكشددانست وعده خدا قطعى است، پذيرفت كه به دوزخ برود وىل از كار خويش  كه مى شيطان با اين
شناس است و انواع ابزارها را نيز براى اسري كردن انسان در اختيار  آگاه و عامل و موقعيت: هاى خاصى است داراى ويژگى

  .دارد

   علت آفرينش ابليس

اب و اختيار پروردگار عامل ابليس را از ابتدا دمشن انسان نيافريده بود، زيرا او موجودى پاك آفريده شده بود، وىل به انتخ
  سرشت او از دمشىن و عناد و. گرى را در پيش گرفت خويش راه سركشى و ياغى

______________________________  
؛ »قاَل َربِّ ِمبا َأْغَويـَْتِين َألَُزيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َو َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ « :39حجر، : اين آيات به اين مطلب اشاره دارند). 1(

ُمثَّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن * قاَل َفِبما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ « :17 - 16اعراف، 
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يـَْوِم   رَأَيـَْتَك هَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّْرَتِن ِإىل قاَل أَ « :62؛ إسراء، »َأْمياِِْم َو َعْن َمشائِِلِهْم َو ال جتَُِد َأْكثـََرُهْم شاِكرِينَ 
  .»اْلِقياَمِة َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال 

نـُْهْم قاَل اْخرُْج ِمْنها َمْذُؤماً َمْدُحوراً َلَمْن تَِبَعَك مِ « :18اعراف، : اين آيات نيز به مهني مطلب اشاره دارند. 85ص، ). 2(
ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن ِإالَّ َمِن * قاَل هذا ِصراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيمٌ « :41 43؛ حجر، »َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ 

ْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجزاؤُُكْم َجزاًء قاَل ا« :63، إسراء، »َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ * اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلغاِوينَ 
  .»َمْوُفوراً 

  

  23: معرفت ديىن، ص

از اين رو، خداوند در . خواست از او يك شيطان بيافريند، وىل او خود چنني خواست شيطنت نبود و خداوند متعال منى
  :كند، موجودى پاك معرىف كرده استكه از سجده بر آدم خوددارى   قرآن او را تا پيش از آن

  »1« .»َو اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َأىب«

  .خوددارى كرد و كرب ورزيد و از كافران گرديد

لذا، معناى آيه  »2« .است» صارَ «در اين آيه به معناى » كانَ «دانند كه واژه  آنان كه با ادبيات عرب آشناىي دارند مى
  .اى سپاسگزار بود اجراى امر من امتناع كرد و از كافران شد؛ يعىن پيش از آن بندهاين است كه او از 

ج البالغه از عبادت امرياملؤمنني، عليه كند و به خماطبانش  هاى چند هزار ساله ابليس ياد مى السالم، در خطبه قاصعه 
خود حضرت هم  »3« هاى دنياى ديگر؟ از سال هاى دنياى مشاست يا ها از سال دانيد كه آيا اين سال مشا منى: فرمايد مى

هاىي است كه خداوند  هاى مربوط به كره زمني نباشد، از آن سال ها از سال دهند، اما اگر اين سال به اين سوال پاسخ منى
ابليس اين مهه مدت خدا را عبادت كرد  »4« .هزار سال مشاست 50طول زمان يك روزش مساوى با : فرمايد در قرآن مى

  .شد »كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ «  بنده شاكر او بود، وىل سراجنامو 

پس، در پاسخ به اين سوال كه اگر ابليس از ديدگاه قرآن دمشن انسان است، چرا خداوند او را خلق كرده و مگر خدا  
فرمايد   ، وىل او خود مىاگر خدا دمشنان ما را از مهان ابتدا دمشن خلق كرده بود ظامل بود: گوييم دهد؟ مى كار شر اجنام مى
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كند؛ نه  كه خداى ستمكارى نيست و به اندازه نخ ميان هسته خرماىي، كه نه وزىن دارد و نه ضخامىت، به كسى ستم منى
  .پس، ابليس به اختيار خود اين راه را در پيش گرفت »5« .در دنيا و نه در آخرت

  :استه هاى موجود در دنيا حاصل اعمال انسان از طرىف، مهه ظلم

______________________________  
  .34بقره، ). 1(

از . »بود«است يا به معناى » شد«مفسرين اختالف دارند كه آيا كان در اين جا به معناى » كان«در معناى ). 2(
  :مجله

مشعر بأن هناك امرا كنتم، : ، تقييد الكتمان بقوله)*ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ (...  :قوله تعاىل«: 118، ص 1تفسري امليزان، ج  -
َو   َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأىب( :مكتوما ىف خصوص آدم وجعل خالفته، وميكن أن يستظهر ذلك من قوله تعاىل ىف اآليه التاليه

فقد كان  فيظهر أن ابليس كان كافرا قبل ذلك احلني، وأن إبائه عن السجده كان مرتبطا بذلك. )اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ 
  .»أضمره هذا

. كان كافرا ىف األصل: قيل معناه )َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ ( :قوله تعاىل«: 165، ص 1تفسري جممع البيان، طربسى، ج  -
صار من الكافرين، كقوله : وقيل معناه. أراد كان ىف علم اهللا تعاىل من الكافرين: وقيل. وهذا القول يوافق مذهبنا ىف املوافاه

  .»)َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ ( :تعاىل

يدل على أنه كان قبله قوم كفار من اجلن : قال قوم )َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ (  قوله«: 154، ص 1التبيان، شيخ طوسى، ج  -
 كان آدم من االنس، ومل يكن قبله انسى وكان إبليس من اجلن ومل يكن: وقال آخرون ال يدل، وجيرى ذلك جمرى قول القائل

  .»صار من الكافرين: قبله جىن، ومعناه

فاعتربوا مبا كان من فعل اهللا بابليس إذ احبط عمله الطويل، وجهده اجلهيد، وكان قد «: 192ج البالغه، خطبه ). 3(
  .»عبد اهللا سته آالف سنه، ال يدرى أمن سىن الدنيا أم من سىن االخره، عن كرب ساعه واحده

  .»َمالِئَكُة َو الرُّوُح ِإلَْيِه ِيف يـَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنةٍ تـَْعرُُج الْ « :4معارج، ). 4(

؛ »أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنـُْفَسُهْم َبِل اللَُّه يـُزَكِّي َمْن َيشاءُ َو ال ُيْظَلُموَن فَِتيًال « :49نساء، : اشاره است به اين آيات). 5(
ٌر ِلَمِن اتَّقى... « :77نساء،  ْنيا قَِليٌل َو اْآلِخَرُة َخيـْ يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُناٍس « :71؛ إسراء، »َو ال ُتْظَلُموَن فَِتيًال   ُقْل َمتاُع الدُّ
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َو َمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلاِت ِمْن « :124ء، ؛ نسا»ِبِإماِمِهْم َفَمْن أُوِيتَ ِكتابَُه ِبَيِميِنِه َفأُولِئَك يـَْقَرُؤَن ِكتابـَُهْم َو ال ُيْظَلُموَن َفِتيًال 
  .»َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفأُولِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َو ال ُيْظَلُموَن نَِقرياً   ذََكٍر َأْو أُْنثى

  .ما ىف شق النواه والنقري النقره الىت ىف ظهرها ومل يرد ذلك بعينه بل نفى كل شئ: الفتيل

  

  24: معرفت ديىن، ص

  »1« .»َهَر اْلَفساُد ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر ِمبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ظَ «

  .دهند فساد در خشكى و دريا آشكار شده است چه مردم اجنام مى به سبب آن

  زن و فرزند: سومني دمشن انسان

  :كرده استها ياد   از آن» عدو«دسته سومى هم وجود دارند كه خداوند در سوره مباركه تغابن با كلمه 

* َفُحوا َو تـَْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزواِجُكْم َو َأْوالدُِكْم َعُدوا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم َو ِإْن تـَْعُفوا َو َتصْ «
ا أَْمواُلُكْم َو َأْوالدُُكْم ِفتـَْنٌة َو اللَُّه ِعْنَدُه    »2« .»َأْجٌر َعِظيمٌ ِإمنَّ

هاى خدا و پيامرب دمشن  به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان به علت بازداشنت مشا از اجراى فرمان! اى اهل اميان
جاى آنان كه خمالف احكام خداست بپرهيزيد، و اگر از آزار و رجنى كه به مشا  هاى ىب مشايند؛ بنابراين از عمل به خواسته

كرانش قرار  ى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك مناييد و از آنان بگذريد خدا هم مشا را مورد الطاف ىبپوش دهند چشم مى
اند، و خداست كه پاداش بزرگ  اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش. دهد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است مى

  .نزد اوست

كه از شيطان با مهني كلمه ياد كرده  را دمشن مومنان خوانده است؛ چنانخداوند در اين آيه بعضى از مهسران و فرزندان 
  :است

  »3« .»ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلْإلِْنساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ «

  .شيطان دمشن آشكار انسان است
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تاريخ از شنيدن اين آيه تعجب كنند، وىل اين حقيقىت است كه جاى تعجب ندارد و اين اتفاق بارها در طول  شايد بعضى
ريزد و نان و آب و اسباب رفاه آنان را  كند و عرق مى اش جان مى گاهى انسان براى آسايش افراد خانواده. افتاده است

  !خيزند خورند و به دمشىن با او بر مى ها دسرتنج او را مى كند، وىل آن فراهم مى

______________________________  
  .41روم، ). 1(

  :نيز اين آيات. 15و  14تغابن، ). 2(

َنٌة َو َأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ « - ا أَْمواُلُكْم َو َأْوالدُُكْم ِفتـْ   .28انفال، . »َو اْعَلُموا َأمنَّ

َك َهلُْم َجزاءُ الضِّْعِف ِمبا َعِمُلوا َو ِإالَّ َمْن آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً فَأُولئِ   َو ما أَْمواُلُكْم َو ال َأْوالدُُكْم بِالَِّيت تـَُقرُِّبُكْم ِعْنَدنا زُْلفى« -
  .37سبإ، . »ُهْم ِيف اْلُغرُفاِت آِمُنونَ 

َو أَنِْفُقوا ِمْن * ِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْلِهُكْم َأْمواُلُكْم َو ال َأْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك فَأُول« -
َو َلْن * َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصَّدََّق َو َأُكْن ِمَن الصَّاحلِِنيَ   ما َرَزْقناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت فـَيـَُقوَل َربِّ َلْو ال َأخَّْرَتِين ِإىل

  .11 -9نافقون، م. »يـَُؤخَِّر اللَُّه نـَْفساً ِإذا جاَء َأَجُلها َو اللَُّه َخِبٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ 

  .5يوسف، ). 3(

  

  25: معرفت ديىن، ص

برد و صبح و  كشد و رنج مى اى است كه در آن، يك نفر سى يا چهل سال زمحت مى و ناجوامنردانه رمحانه اين دمشِىن ىب
گار از اين اين ارزياىب پرورد . خيزند ها با او به دمشىن بر مى كند و در مقابل، آن اش تالش مى ظهر و شب براى اهل خانه

آنان وجود ندارد؛ گرچه  فهماند كه در نزد خدا، ترديدى در دمشىن به ما مى» انّ «موضوع است، لذا قرآن با آوردن واژه 
  .شايد خود انسان در اين باره دچار شك باشد
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ن آيه با چنني، روى سخن اي هم. ناگفته مناند كه مراد خداوند مهه زنان و فرزندان نيست، بلكه بعضى از آنان است
؛ يعىن اى مومنان، يقيناً و ىب *»يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا« :فرمايد نيست، زيرا مى... ها و  مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان، الئيك

  .ترديد، بعضى از زنان و اوالد مشا دمشن مشا هستند

  گانه انسان با يكديگر مقايسه دمشنان سه

هواى نفس، : سه دمشن بزرگ است كه به ترتيب قدرت و ضعف در دمشىن عبارتند ازجا معلوم شد كه انسان داراى  تا اين
هاى رها و  مهار انسان است؛ خواسته هاى ىب جمموعه خواسته »1« ها، يعىن هواى نفس، ترين آن قوى. شيطان و خانواده

؛ چه از راه حرام و چه از راه ها برسد خواهد به هر قيمىت شده به آن آزادى كه مقيد به هيچ قيدى نيستند و انسان مى
آورد يا از راه   از اين رو، براى او مهم نيست كه مال خود را از راه غصب، رشوه يا خوردن مال يتيم به دست مى. حالل

براى . خواهد برسد چه دوست دارد و مى خواهد متام قيدها را كنار بزند و به آن در حقيقت، او مى. كار و تالش و زمحت
گذارد و قوانني عامل طبيعت را ناديده  نفس دمشن بسيار خطرناكى است كه حق خدا و ديگران را زير پا مىمهني، هواى 

  سّر مطلب در اين است كه اگر كسى مهه چيز را حق خود. گريد مى

______________________________  
  .»أعدى عدوك نفسك الىت بني جنبيك«: قال النىب صلى اهللا عليه وآله«: 118، ص 4عواىل اللئاىل، أحسائى، ج ). 1(

  

  26: معرفت ديىن، ص

بداند، دوست دارد مهه چيز را حتت سيطره خود درآورد؛ گوىي در اين عامل غري از او كسى نيست و هر چه هست براى 
  .او آفريده شده است ارضاى ميل و شهوت

   دمشن حقوق ديگران: هواى نفس

است، در حاىل كه دين جزء جزء حقوق ديگران را با ظرافت خاصى بيان   هواى نفس در پى پاميال كردن حقوق ديگران
  .ها را الزم مشرده است كرده و رعايت آن

: نظريى بوده است، روزى در جنف به يكى از علماى شيعه گفت عالمه حبرالعلوم، كه در دويست سال گذشته چهره كم
آن عامل ! كنم  چون آگاه نيستيد، با مشا معامله مسلماىن مىزدم؛ وىل اگر از فتواى من آگاه بوديد، دست َتر به مشا منى
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ت : مگر چه شده است؟ فرمود: گويد پرسيد دانست عالمه حبرالعلوم سخن ناجبا منى زده شد و چون مى برجسته بسيار 
ن از ماجرا آگاه ؟ چو !ديشب مهسايه ديوار به ديوار مشا با زن و فرزندانش گرسنه سر بر بالني گذاشت و مشا باخرب نبوديد

در منطق دين، به حق مهسايه و  »1« .كرديد، كافر بوديد دانستيد و كارى منى دامن، اما اگر مى نبوديد، مشا را مسلمان مى
كه در جوالنگاه نفس، هيچ چيز جز خود نفس ارزش ندارد؛ نه قوانني خدا، نه  اى شده است، حال آن مهنوع توجه ويژه

  .زيست حقوق مردم، و نه حىت حميط

   پايان هواى نفس هاى ىب خواسته

كند و مهيشه  اين دهان را هيچ چيز پر منى. كسى كه گرفتار نفس خويش است دهانش از دهان مهه حيوانات بازتر است
  بلعد هواى نفس مانند جهنم است كه هر چه مى: گويند حكماى اهلى مى »2« .آماده بلعيدن است

______________________________  
قال رسول اهللا : عن أىب جعفر عليه السالم قال: 668، ص 2كاىف، ج : اشاره به حديث نبوى صلى اهللا عليه وآله). 1(

فيهم جائع ينظر اهللا إليهم ] و[وما من أهل قريه يبيت : ما آمن ىب من بات شبعان وجاره جائع، قال«: صلى اهللا عليه وآله
ما امن باهللا «: ن أمري املؤمنني عليه السالم انه مسع النىب يقول الصحابه يوماع: 329؛ رسائل، شهيد ثاىن، ص »يوم القيامه

واليوم االخر من بات شبعان وجاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول اهللا فقال من فضل طعامكم ومن فضل متركم ورزقكم 
ا غضب الرب   .»وخلقكم وخرقكم نطفؤن 

  .»طالب علم وطالب دنيا: يشبعانمنهومان ال «: 457ج البالغه، حكمت ). 2(

  

  27: معرفت ديىن، ص

داند مساحت هر  كه تنها خدا مى  »1« كه جهنم بسيار شلوغ است و هفت طبقه بسيار گسرتده دارد با اين. شود پر منى
  :كند كه ىاش چند ميليون كيلومرت مربع است، وىل به فرموده قرآن جميد، در روز قيامت وقىت پروردگار از جهنم سوال م طبقه

  ؟»َهِل اْمَتَألْتِ «

  آيا پر شدى؟
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  :گويد جهنم به پروردگار مى

  »2« .»َهْل ِمْن َمزِيدٍ «

  !كس ديگرى هم هست؟

هايش حاضر است ميلياردها  او براى رسيدن به خواسته. اش مثل جهنم است كسى كه گرفتار هواى نفس است، گرسنگى
  .نفر را بكشد

ميليون انسان شد، وىل وقىت ديد دستش از كشتار ديگران كوتاه شده خودش را  12هيتلر تا وقىت زنده بود موجب مرگ 
كشت و هيچ گاه از اين كار سري  ها نفر بود، اگر امكان داشت، باز هم مردم را مى كسى كه قاتل ميليون. نيز كشت

  .شد منى

ها بسيارى از سرها  نقل شده است آنكه  مگر جنايتكاران كربال، پس از آن كشتار وحشيانه، از جنايت سري شدند؟ چنان
! و بسيارى ديگر از شهيدان را بعد از پايان جنگ سر بريدند »3« را بعد از شهادت ياران امام از بدن ايشان جدا كردند

اى باز هم سري  عده. باران كردند ها را با نيزه و مششري قطعه قطعه و بعد سنگ ها حىت به اين هم بسنده نكردند و بدن آن
ها بر بدن شهدا تاختند و بعد از  آن »4« !ها بتازمي خواهد با اسب روى اين بدن دملان مى: دند و به عمر سعد گفتندنش

 ها كشيدند، اما باز سري نشدند ها را كتك زدند و گوشواره از گوش بچه ها و بچه ها را به آتش كشيدند و زن آن، خيمه
  »6« .دندجا تا شام به اسارت بر  و آنان را از آن »5«

______________________________  
َفاْدُخُلوا أَْبواَب « :148، ص 7حبار األنوار ج . (»َهلا َسبـَْعُة أَْبواٍب ِلُكلِّ باٍب ِمنـُْهْم ُجْزءٌ َمْقُسومٌ « ؛44حجر، ): 1(

ا »َجَهنَّمَ  ا ودركا   ).أى طبقا

  .»َو تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ  يـَْوَم نـَُقوُل جلََِهنََّم َهِل اْمَتَألْتِ « :30ق، ). 2(

برأس احلسني عليه  -وهو يوم عاشوراء -وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك«: 113، ص 2االرشاد، شيخ مفيد، ج ). 3(
السالم مع خوىل بن يزيد االصبحى ومحيد بن مسلم االزدى إىل عبيداهللا بن زياد، وأمر برؤوس الباقني من أصحابه وأهل بيته 

ا مع مشر بن ذى اجلوشن وقيس بن االشعث وعمرو بن احلجاج، فأقبلوا حىت فنظفت، وكان ت اثنني وسبعني رأسا، وسرح 
ا على ابن زياد أن رؤوس أصحاب احلسني : روى«: 85، نيز اللهوف ىف قتلى الطفوف، سيد بن طاووس، ص »قدموا 

فجاءت  . لك إىل عبيداهللا بن زياد وإىل يزيد بن معاويهعليه السالم كانت مثانيه وسبعني رأسا فأقتسمتها القبائل لتتقرب بذ
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. وجاءت هوازن بإثىن عشر رأسا وصاحبهم مشر بن ذى اجلوشن. كنده بثالثه عشر رأسا وصاحبهم قيس بن االشعث
وجاء باقى الناس بثالثه . وجاءت مذحج بسبعه رؤوس. وجاءت بنو أسد بسته عشر رأسا. وجاءت متيم بسبعه عشر رأسا

  .»ساعشر رأ

مث نادى عمر بن سعد ىف أصحابه من ينتدب للحسني عليه السالم فيواطئ «: 79اللهوف، سيد بن طاووس، ص ). 4(
إسحاق بن حوبه الذى سلب احلسني عليه السالم قميصه وأخنس بن مرثد، : اخليل ظهره وصدره فانتدب منهم عشره وهم

بن منقذ العبدى وسامل بن خثيمه اجلعفى وواحظ بن ناعم،  وحكيم بن طفيل السنبسى، وعمر بن صبيح الصيداوى، ورجاء
فداسوا احلسني عليه السالم حبوافر خيلهم حىت رضوا . وصاحل بن وهب اجلعفى، وهاىن بن شبث احلضرمى، وأسيد بن مالك

. ليهم لعائن اهللاأسيد بن مالك أحد العشره ع: وجاء هؤالء العشره حىت وفقوا على ابن زياده فقال: قال الراوى. صدره وظهره
حنن الذين وطئنا خبيولنا ظهر : من أنتم؟ قالوا: بكل يعبوب شديد االسر فقال ابن زياد* حنن رضضنا الصدر بعد الظهر

فنظرنا إىل هؤالء العشره فوجدنا هم : قال أبو عمر الزاهد. فأمر هلم جبائزه يسريه: احلسني حىت طحنا حناجر صدره، قال
  .»مجيعا أوالد زناء

ب بيوت آل الرسول وقره عني البتول حىت جعلوا ينتزعون «: 77اللهوف، سيد بن طاووس، ص . )5( وتسابق القوم على 
ملحفه املرئه على ظهرها وخرج بنات آل رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم وحرميه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق 

  .»احلماه واألحباء

مث رحل مبن ختلف عن عيال احلسني عليه السالم ومحل نسائه صلوات اهللا ... «: 84 اللهوف، سيد بن طاووس، ص). 6(
عليه على إجالس أقتاب اجلمال بغري وطاء مكشفات الوجوه بني االعداء وهن ودائع االنبياء وساقوهن كما يساق سىب الرتك 

أتر : ويعزى بنوه إن ذا العجيب وقال آخر* ميصلى على املعبوث من آل هاش: والروم ىف أشد املصائب واهلموم وهللا در قائله
  .»شفاعه جده يوم احلساب* جوا أمه قتلت حسينا

  

  28: معرفت ديىن، ص

براى . شود؟ او به هيچ چيز قانع نيست مگر كسى كه اسري دمشىن مهچون هواى نفس است، از جنايت و گناه سري مى
  :فرمايد مهني است كه خداوند در قرآن مى

  »1« .» ِذْكرِِهْم ُمْعرُِضونَ اتـََّبَع احلَْقُّ أَْهواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّماواُت َو اْألَْرُض َو َمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتـَْيناُهْم ِبذِْكرِِهْم فـَُهْم َعنْ َو َلِو «



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

 

و تباه  پاشيد هاست از هم مى ها و زمني و هر كه در آن ترديد آمسان كرد، ىب و اگر حق از هواهاى نفس آنان پريوى مى
شد؛ چنني نيست كه حق از هواهاى نفس آنان پريوى كند بلكه كتاىب را كه مايه شرف و سربلندى آنان است به آنان  مى

  .گردانند امي، وىل آنان از مايه شرف و سربلندى خود روى داده

   گانه سالح مبارزه با دمشنان سه

  :اين دو سالح عبارتند از. ن جنگيدتوان با اين سه دمش از ديدگاه قرآن، تنها با دو اسلحه مى

  ها زيسنت با ارزش. 1

  :خوانيم در قرآن مى. كند هاىي مثل مناز، انسان را در برابر دمشنانش پريوز مى توجه به عبادت و بندگى و ارزش

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

  .دارد مىمناز انسان را از فحشا و منكر باز 

دارد نه اينكه خداوند چنني كارى را براى انسان  طبق اين آيه، اين خود مناز است كه انسان را از فحشا و منكر باز مى
بود، بايد » اهللا«است، در حاىل كه اگر فاعل » صلوه«فعل مونثى است كه فاعلش » تنهى«زيرا كلمه . منازگزار اجنام دهد

وقىت بندگان من به مناز واقعى متسك : شود پس معناى آيه چنني مى. »اء واملنكراهللا ينهى عن الفحش«: فرمود مى
سبب اين است كه آنان پيش از مناز بايد به مهه . دارد جويند، اين مناز آنان را از افتادن در دام فحشا و منكرات باز مى مى

  لوازم و احكام آن پايبند

______________________________  
  .71مؤمنون، ). 1(

َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللَِّه   اْتُل ما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكتاِب َو أَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى« :45عنكبوت، ). 2(
  .»َأْكبَـُر َو اللَُّه يـَْعَلُم ما َتْصنَـُعونَ 

  

  29: معرفت ديىن، ص
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پس ابتدا بايد خود را از غصب، رشوه، ربا، ارث خواهر و مادر . بايد لباسش غصىب نباشدكه منازگزار  باشند؛ از مجله اين
خواند درست باشد؛ نيز بايد از فحشا و منكر دورى كند  و برادران، و از هر چه پول حرام است پاك كند تا منازى كه مى

تواند با مهان وضع، رو به قبله  ، مگر مىگريد كسى كه از مشروب لب تر كرده و از حرام لقمه مى. و بعد مناز بگزارد
  .چنني منازى به هيچ وجه مقبول خنواهد بود و انسان را از فحشا و منكر باز خنواهد داشت! اهللا اكرب؟: بايستد و بگويد

  :هدف شيطان اين است كه مشا را به شر و بدى بكشاند: فرمايد اى ديگر مى خداوند در آيه

ا يَْأُمرُكُ أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا «  .»ْم ِبالسُّوِء َو اْلَفْحشاءِ ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحالًال َطيِّباً َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني ِإمنَّ
»1«  

او مشا را . اى مردم از غذاهاى حالل و پاكيزه زمني خبوريد و از خطوات شيطان پريوى نكنيد كه او دمشن آشكار مشاست
  .دهد به سوء و فحشا دستور مى

ها و فحشا و منكرات آلوده شود و از منبع رمحت جدا شود، اما وقىت او  خواهند انسان به بدى گانه مى اين دمشنان سه
جنگد؛ جنگى كه در آن، شكست با دمشن است و پريوزى  آراسته به مناز شد، در حقيقت با اين سه دمشن به شدت مى

  :اند از اين روست كه گفته. اربا منازگز 

  »2« .»من ترك الصالة متعمدا فقد كفر«

  .كسى كه عمداً مناز را ترك كند كافر است

السالم، تعبري جالىب درباره اين  امام حسني، عليه. هاى اخالقى غذاى روح و روان است توجه به عبادت و بندگى و ارزش
چون ! مشا كه در خانه سگ نداريد: گفتند! ام باشد رم سگى در خانههيچ دوست ندا: روزى ايشان فرمودند. باره دارند

  اى كه در آن سگ باشد، نظر خدا به خانه

______________________________  
  .168بقره، ). 1(

من ترك الصاله فقد «: عن النىب صلى اهللا عليه وآله قال: 424، ص 1، عالمه حلى، ج )ق. ط(منتهى املطلب ). 2(
رسول : 135، ص 18؛ مستند الشيعه، حمقق نراقى، ج 51، ص 10؛ احلدائق الناضره، حمقق حبراىن، ج »لذمهبرئت منه ا
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ونقض العهد . من ترك الصاله متعمدا فقد برئ من ذمه اهللا وذمه رسوله صلى اهللا عليه وآله«: اهللا صلى اهللا عليه وآله قال
ارِ  أُولِئَك َهلُمُ « :وقطيعه الرحم، ألن اهللا تعاىل يقول   .»اللَّْعَنُة َو َهلُْم ُسوءُ الدَّ

  

  30: معرفت ديىن، ص

هاىي هستند كه هر  ها سگ در خانه باطنم باشد، زيرا اين... يعىن دوست ندارم حسد و كرب و غرور و : فرمود »1« .ندارد
كرات، گناهان ظاهرى و خواهد روح و روان ما را به فحشا، من شيطان مى »2« .رود جا بريون مى جا النه كنند خدا از آن

باطىن و اخالقى و دروىن آلوده كند، اما اگر سراى دل را با نور مناز و عبادت پر كنيم، ديگر جاىي براى دمشن خنواهد ماند 
سال پيش، بلكه يزيد  1500خواهد مهه جزو ارتش يزيد باشند؛ البته نه يزيد  او مى. و به زودى شكست خواهد خورد

هاى مشكى و اشك چشم در جمالس اىب عبداهللا،  بيند مردم با لباس يشه وجود دارد، اما وقىت مىاخالقى و عملى كه مه
  :شود شوند، ضعيف مى بايند و به آن حضرت پناهنده مى السالم، حضور مى عليه

 خلوت دل نيست جاى صحبت اضداد
 

 «3» .ديو چو بريون رود، فرشته درآيد

  

گريد و از درد فرياد  رود، شيطان دست به كمرش مى اى در مناز به سجده مى وقىت بنده: فرمايد مىوآله،  عليه اهللا پيامرب، صلى
 .خواستم او را از ياد خدا باز دارم، به سجده رفت و مرا از هدفم بازداشت اين موجود كه من مى! كشد كه اى واى مى
  .گانه خويش رفت ا به جنگ دمشنان سهه توان با اقامه مناز و با آراسنت خود به ارزش بنابراين، مى »4«

  يارى پروردگار. 2

  »5« .»ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ «

  .كه را خدا به او رحم كند كشاند، مگر آن ها مى هواى نفس انسان را به بدى

روزى در حال عبور از بيابان به گله گوسفندى  .كنند اى معموال يك يا چند سگ قوى دارد كه از آن حمافظت مى هر گّله
   چند قدمى نرفته. دوستان گفتند برومي از چوپان گله احواىل بپرسيم. برخوردمي
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______________________________  
ال تدخل املالئكه بيتا فيه كلب أو : أن النىب صلى اهللا عليه وآله قال«: 323، ص 4املبسوط، شيخ طوسى، ج ). 1(

إن «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 98، ص 2املعترب، حمقق حلى، ج  ؛»صوره
  .»إنا معاشر املالئكه ال ندخل بيتاً فيه كلب، وال متثال جسد«: جربئيل أتاىن فقال

األماىل، شيخ صدوق : نيز آمده استتعبري به كلب درباره غيبت ). مولف( 77حتف العقول يا حبار االنوار، ج : رك). 2(
ا إدام كالب النار«): ضمن وصيت أمري املؤمنني عليه السالم به نوف( 278ص  ، نيز مشكاه األنوار، »اجتنب الغيبه، فا

كذب من زعم أنه ولد من حالل وهو يأكل حلوم الناس بالغيبه، «: قال أمري املؤمنني عليه السالم«: 303طربسى، ص 
ا إدام كالب النار اجتنب الغيبه   .»فإ

  .از حافظ است). 3(

، ص 1؛ عواىل الئاىل، إحسائى، ج 131؛ الرساله السعديه، عالمه حلى، ص 34ثواب األعمال، شيخ صدوق، ص ). 4(
واوياله، أطاعوا : إن العبد إذا أطال السجود، حيث ال يراه أحد، قال الشيطان«: قال الصادق عليه السالم: 352

يا : قال) رمحه اهللا(عن أىب جعفر عليه السالم، عن أىب ذر : 543؛ اماىل، شيخ طوسى، ص »ا وأبيتوعصيت، وسجدو 
ن بعملك كما تدين تدان)عز وجل(باغى العلم، قدم ملقامك بني يدى اهللا  يا باغى العلم، صل قبل أن ال تقدر . ، فإنك مر

ار تصلى فيه، إمنا مثل الصاله لصاحبها كمثل  رجل دخل على ذى سلطان فأنصت له حىت فرغ من حاجته، على ليل وال 
  .»ينظر إليه حىت يفرغ من صالته) عز وجل(ما دام ىف الصاله، مل يزل اهللا ) عز وجل(فكذلك املرء املسلم بإذن اهللا 

  .53يوسف، ). 5(

  

  31: معرفت ديىن، ص

آييم،  پرسى با مشا مى گفتيم كه براى احوال  وقىت چوپان از راه رسيد و به او. بودمي كه سگ گله آماده محله به ما شد
  .سگ نيز از پارس كردن دست برداشت، ُدمى تكان داد و رفت. ها آشناى من هستند اى به سگ گله كرد؛ يعىن اين اشاره

ها خبواهند به ما محله كنند،  شيطانو هواى نفس مهچون سگاىن هستند كه اگر ما در سايه عنايت خدا زندگى كنيم و آن
امي و  چقدر اتفاق افتاده كه تا لب پرتگاه گناه رفته. ها با من آشنايند كند كه اين ها اشاره مى ت دوست به آنحضر 
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امي؟ در آن حلظات، سگ  امي كه چگونه يك مرتبه با آن مهه لذتى كه گناه داشته از آن فرار كرده خودمان هم نفهميده
  !او اشاره كرده كه اين دوست و آشناى من است، از او دور شو خواسته ما را بگريد، اما پروردگار به درومنان مى

يب پروردگار به وحشت مى شود، اما اگر روزى بتواند زمخش را وارد كند و از اين  افتد و از انسان دور مى سگ نفس از 
  :ام ردهتو او را زدى، وىل من درى به نام توبه به رويش باز ك: فرمايد پريوزى ختده سر دهد، پروردگار مى

يا حليم أنت الذى فتحت لعبادك بابا إىل عفوك، ومسيته التوبه، وجعلت على ذلك الباب دليال من وحيك لئال يضلوا عنه، «
توبوا إىل اهللا توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جترى من حتتها  -تبارك امسك -فقلت

ار، يوم ال خيزى اهللا النىب والذي م يقولوناال ربنا أمتم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك : ن آمنوا معه، نورهم يسعى بني أيديهم وبأميا
  »1« .»على كل شئ قدير

______________________________  
  .الصحيفه السجاديه، مناجات البائبني از مناجات مخس عشر). 1(

  

  37: معرفت ديىن، ص

  

   شناخت راه هاى مبارزه با شيطان - 3

  

  39: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  :داند نيز مىهاى بسيار مهم قرآن جميد معرىف دمشنان انسان به اوست كه پروردگار عامل آنان را دمشن خويش  از برنامه

  »1« .»َعُدوِّي َو َعُدوَُّكمْ «
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هدف اصلى اين دمشنان آن . دهد ها را نيز تعليم مى ها را بيان كرده و راه مبارزه با آن قرآن در معرىف اين دمشنان اهداف آن
ىي برسد كه است كه رابطه انسان با خدا قطع شود و انسان از مهه قيدهاى مثبت انساىن و ملكوتى بريون بيايد و به جا

  .ديگر انسان نباشد و اين عنوان بر او صدق نكند

اند با تعبريهاى عجيىب ياد   پروردگار عامل از آنان كه در طول تاريخ تسليم دمشنان خود شده و از مدار انسانيت خارج شده
  :كرده است

أُولِئَك ُهُم « ،»5« »َكَمَثِل اْلَكْلبِ « »4« ،»َثِل احلِْمارِ َكمَ « »3« ،»َشرَّ الدََّوابِّ « »2« ،»أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «
  ....و  »6« *»فَأُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ « ،*»اْلغاِفُلونَ 

   مهه اين تعابري كه در كتاب خدا آمده ديدگاه حق را درباره اين گروه

______________________________  
   نوشت پى) 1(

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملوده وقد كفروا «: 1ممتحنه، آيه سوره : اشاره است به. 
مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم إن كنتم خرجتم جهادا ىف سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون 

  .»فعله منكم فقد ضل سواء السبيلإليهم باملوده وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم ومن ي

ا وهلم أعني ال «: 179اعراف، : اشاره است به). 2( ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واالنس هلم قلوب ال يفقهون 
ا أولئك كاالنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ا وهلم آذان ال يسمعون  أم حتسب أن «: 44؛ نيز فرقان، »يبصرون 

  .»ن أو يعقلون إن هم إال كاالنعام بل هم أضل سبيالأكثرهم يسمعو 

ِإنَّ َشرَّ « :55، نيز انفال »ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ « :22انفال، : اشاره است به). 3(
  .»ونَ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا فـَُهْم ال يـُْؤِمنُ 

لَِّذيَن  َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْوراَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفاراً بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم ا« :5مجعه، : اشاره است به). 4(
بُوا ِبآياِت اللَِّه َو اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ    .»َكذَّ

ا َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن « :176اعراف، : ت بهاشاره اس). 5( َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ
بُوا ِبآياتِنا َفاْقُصصِ    .»اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرونَ  َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
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َو ِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثاَق النَِّبيَِّني َلما آتـَْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة ُمثَّ جاءَُكْم َرُسوٌل « :81 82آل عمران، : اشاره است به). 6(
ذِلُكْم ِإْصرِي قاُلوا أَقْـَرْرنا قاَل َفاْشَهُدوا َو أَنَا َمَعُكْم ِمَن   أَقْـَرْرُمتْ َو َأَخْذُمتْ َعلى ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم َلتـُْؤِمُننَّ ِبِه َو َلتَـْنُصرُنَُّه قاَل أَ 

  .19؛ حشر، 55و  4؛ نور 67؛ توبه، 47؛ نيز مائده، »َفَمْن تـََوىلَّ بـَْعَد ذِلَك فَأُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ * الشَّاِهِدينَ 

  

  40: معرفت ديىن، ص

  است» عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدةِ «كند، زيرا خداوند  بيان مى -دهد و حال آنان را چنان كه هستند ها نشان مى از انسان
  .و هيچ چيز از او خمفى نيست »1«

البته، بايد توجه داشت كه خداوند در اين تعبريات كارى به صورت و شكل ظاهرى ندارد، چون افرادى كه به اسارت اين  
امرياملؤمنني در اين باره . دهد شود، بلكه باطنشان تغيري هويت مى آيند شكل و صورتشان عوض منى نان در مىگروه از دمش

  :فرمايد مى

  »2« .»الصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان«

  .يعىن ظاهر آنان بسان انسان است، اما باطن آنان شكل فطرى و وجداىن و چهره ملكوتى خويش را از دست داده است

  خداوند آدمى را بر صورت خويش خلق كرد

  :اند آمده است وآله، كه بيش از سى كتاب شيعه و سىن آن را ثبت كرده عليه اهللا در روايىت از پيامرب اكرم، صلى

  »3« .»ان اهللا خلق آدم على صورته«

  .خداوند متعال انسان را به شكل خويش آفريد

ها قرار داده  ن را به شكل كيفيىت خودش آفريده و او را جايگاه ظهور مهه ارزشاز آجنا كه پروردگار شكل كّميىت ندارد، انسا
تواند به آن برسد مقام الوهيت است، وگرنه او به مقام نبوت، اولوالعزمى،  بدين ترتيب، تنها مقامى كه انسان منى. است

  .تواند قلب عامل باشد تواند برسد و مى واليت كليه، و مقام مجع اجلمعى مى
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البته، دمشناىن كه هيچ . اين مهه، موجودى كه به شكل كيفى پروردگار آفريده شده ممكن است اسري دمشنان خويش شودبا 
براى مثال، انسان را . برند گريند و عليه وى و اوالد او به كار مى اى ندارند و اين اسلحه را از خود آدمى مى اسلحه

ره گريد يا پول و ثروتش را دستمايه شهوتراىن و اش در راه انگيزند از زيباىي و دلنشيىن برمى   هاى سوء 

______________________________  
ات آن در آيات فراواىن آمده است). 1( ؛ »عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمَتعالِ « :9رعد، : از مجله. اين تعبري و مشا

َو ُقِل اْعَمُلوا « :مهني سوره 92و مشابه آن در  105؛ توبه، »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   عاملِِ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة فـََتعاىل« ؛92مؤمنون، 
َو « :59؛ انعام، »ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ   عاملِِ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا  َفَسيـََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسوُلُه َو اْلُمْؤِمُنوَن َو َستـَُردُّوَن ِإىل

الَّ يـَْعَلُمها َو ال َحبٍَّة ِيف ظُُلماِت ِعْنَدُه َمفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمها ِإالَّ ُهَو َو يـَْعَلُم ما ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو ما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إِ 
َو ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِباحلَْقِّ َو يـَْوَم « :73؛ نيز انعام »تاٍب ُمِبنيٍ اْألَْرِض َو ال َرْطٍب َو ال ياِبٍس ِإالَّ ِيف كِ 

 :65منل، ؛ نيز »َو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ يـَُقوُل ُكْن فـََيُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ َو َلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـَْفُخ ِيف الصُّوِر عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة َو هُ 
ذِلَك عاِملُ اْلَغْيِب َو « :6؛ نيز سجده، »ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَُّه َو ما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يـُبـَْعثُونَ «

ْألَْرِض عاِملَ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة أَْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ ِعباِدَك ُقِل اللَُّهمَّ فاِطَر السَّماواِت َو ا« :46، نيز زمر، »الشَّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
؛ نيز مجعه، »ُهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ « :22؛ حشر، »ِيف ما كانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ 

؛ نيز »عاملِِ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ   الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالِقيُكْم ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإىل ُقْل ِإنَّ اْلَمْوتَ « :8
ِإالَّ َمِن * َغْيِبِه َأَحداً    يُْظِهُر َعلىعاِملُ اْلَغْيِب َفال« :26 27، نيز جن، »عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ « :18تغابن، 
  .»ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصداً   اْرَتضى

  .359عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص ). 2(

احلسني بن خالد : 153 ؛ توحيد، شيخ صدوق، ص110، ص 2عيون أخبار الرضا عليه السالم، شيخ صدوق، ج ). 3(
: ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال: يا بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ان الناس يروون: قلت للرضا عليه السالم: قال

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مر برجلني : قاتلهم اهللا لقد حذفوا اول احلديث: ان اهللا عز وجل خلق آدم صورته؟ فقال
يا عبداهللا، ال تقل : فقال صلى اهللا عليه وآله له! قبح اهللا وجهك ووجه من يشبهك: فسمع احدمها يقول لصاحبه يتسابان

عن : 103؛ توحيد، شيخ صدوق، ص 134، ص 1؛ نيز كاىف، ج »هذا الخيك فإن اهللا عز وجل خلق آدم على صورته
صوره حمدثه خملوقه :  خلق آدم على صورته، فقال هىسألت أبا جعفر عليه السالم عما يروون أن اهللا: حممد بن مسلم قال

واصطفاها اهللا واختارها على سائر الصور املختلفه، فأضافها إىل نفسه، كما أضاف الكعبه إىل نفسه، والروح إىل نفسه، 
  .»َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي« ،»بيىت«: فقال
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  41: معرفت ديىن، ص

سازند و روح اهلى  اش دور مى آورند و از حقيقت اهلى ها آدمى را به اسارت در مى آنبدين طريق، . گذراىن قرار دهد خوش
  :خوانيم در سوره مباركه بقره در مهني باره مى. كشند او را مى

  »1« .»َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َو َأحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه فَأُولِئَك َأْصحاُب النَّارِ   بَلى«

لكه كساىن كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل آتشند گوييد، ب نه چنني است كه مى
  .اند و در آن جاودانه

ها متام ظاهر  يعىن كسى كه مرتكب كارهاى زشت شود، زشىت. به معناى ارتكاب است» كسب«به معىن آرى، و » بلى«
  .گذارند اى در آن باقى منى بندند و هيچ روزنه روى خدا مى كنند و متام درهاى وجود او را به و باطن او را احاطه مى

  شنوند مردگان سخن منى

  :فرمايد اى در قرآن خطاب به پيغمرب آمده است كه مى در توضيح اين معنا، آيه

  »2« .»َمْن ِيف اْلُقُبورِ َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياءُ َو َال اْألَْمواُت ِإنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيشاءُ َو ما أَْنَت ِمبُْسِمٍع «

دعوت حق [تواىن  شنواند و تو منى به هر كس خبواهد مى] دعوت حق را[ترديد خدا  ىب. و زندگان و مردگان يكسان نيستند
  .به كساىن كه در قربهايند بشنواىن] را

آنان . رفتند هلب كافر از دنيا منىتوانسىت كه ابوجهل و ابو  اگر مى. تواىن صداى خدا را به مردگان بشنواىن اى پيامرب، تو منى
زىن، هيچ عكس  شنوند، لذا وقىت در گوششان حرىف مى هاى مرده صدا و كالم حق را منى در حقيقت مرده بودند و انسان

  .دهند العملى نشان منى

گونه كه اگر  مهان »3« ؛تواىن بشنواىن فرمايد كه قرآن مرا به اين مردمان منى پروردگار در تعبري ديگرى نيز به پيامرب اسالم مى
   آيات كتامب را با زبان
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______________________________  
  .81بقره، ). 1(

  .»أَ فَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو تـَْهِدي اْلُعْمَي َو َمْن كاَن ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ « :40؛ نيز زخرف، 22فاطر، ). 2(

  .»َو ِمنـُْهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك أَ َفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َو َلْو كانُوا ال يـَْعِقُلونَ « :42يونس، : اشاره است به). 3(

  

  42: معرفت ديىن، ص

  .فهمند خواىن را منى پاك و اهلى خود در گوش حيوانات خبواىن، معناى آنچه مى

  :لرزاند اين است آيه ديگرى كه دل آدمى را به واقع مى

ا َيْستَـْهزُِؤنَ   عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى ُمثَّ كانَ « بُوا ِبآياِت اللَِّه َو كانُوا ِ   »1« .»َأْن َكذَّ

كه آيات خدا را تكذيب كردند و مهواره  گاه، بدترين سراجنام سراجنام كساىن بود كه مرتكب زشىت شدند به سبب اين آن
  .گرفتند ها را به مسخره مى آن

ها و اسري  ها و بدى هاى اهلى غوطه خوردن در زشىت هاى خداوند و دروغ پنداشنت قرآن و ديگر نشانه نامهنتيجه تكذيب بر 
  .شدن به دست دمشنان است

   اى از سوء عاقبت منونه

. هاى ديىن داشت يكى از كساىن كه در زمان ما از تكذيب كنندگان قرار گرفت مردى بود كه حضورى پرشور در جلسه
دين شده و دخرتان و مهسرش  اين مرد ىب: ها نيز بود به من گفت دوستان او كه مدير يكى از جلسهروزى يكى از 

كنيد به  دامن اثر بكند يا نه، اما اگر احساس وظيفه مى منى: رفنت من نزد او اثرى دارد؟ گفت: گفتم! اند حجاب شده ىب
  !اش سرى بزنيد مغازه

آن مسجد و : احوالپرسى كردم و گفتم. راشيده و كراوات زيباىي به گردن بسته استوقىت به مغازه او رفتم، ديدم حماسن را ت
  !ام پنجاه سال است كه كاله سرم رفته تازه فهميده: ها چه شد؟ گفت هاى احيا و آن جلسه آن شب
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ديدم چراغ معرفتش طورى خاموش شده كه بودن با خدا و شب احيا و ياد حضرت سيدالشهداء را به زيان خويش 
   لذا، هر چه گفتم! داند مى

______________________________  
  .10روم، ). 1(

  

  43: معرفت ديىن، ص

احتمال دارد : مهان دوست آمد و گفت. بعد از مدتى، شنيدم به سرطان مبتال شده است. سخن و كالمم در او اثر نكرد
با هم به بيمارستان رفتيم، وىل وقىت ! لب خبشش منايدشايد توبه كند و از گذشته ط. مبريد، اگر سرى به او بزنيم بد نيست

ىب هيچ سخىن برگشتيم و با هم گفتيم اگر در ميان . اند خواستيم وارد اتاقش شومي، ديدمي خامن و دخرتانش نيمه عريان مى
  .ها مبريد، معلوم است به چه ظلمىت خواهد افتاد اين

وآله، يازده  عليه اهللا پيغمرب اكرم، صلى. دهند گريند هدف قرار مى مىاى كه از خود او  آرى، دمشنان انسان را با اسلحه
گويد مشا  دهد و مى البته، پروردگار راه مبارزه را هم نشان مى. اش نزد آدمى است مشرد كه مهه اسلحه دمشنان را بر مى
  .هاست ا ارزشها زيسنت ب توانيد در مقابل اين دمشنان بايستيد كه يكى از آن بندگان با دو اسلحه مى

  ها ارزش: اسلحه اول

. دارند ها او را از فحشا و منكر دور نگه مى هاىي مثل مناز باشد، مهني ارزش گفتيم كه تا وقىت انسان متصل به ارزش
  :فرمايد خداوند درباره مناز مى

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

  .تواند با شيطان مبارزه كند زير مقايسه كنيد تا معلوم شود مناز چگونه مىحال، اين آيه را با آيه 

  :خواند به فرموده قرآن، شيطان آدمى را به فحشا و منكر مى

ا يَْأُمرُُكْم ِبالسُّوِء َو اْلَفْحشاءِ «   »2« .»ِإمنَّ
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 -ها ، او به مهه فواحش و زشىتدر غري اين صورت. شود هاى شيطان نقش بر آب مى گزارد، نقشه پس، وقىت آدمى مناز مى
كسى كه به مناز واقعى وصل است، پول حرام را   »3« .شود توجه مى ىب -شود از مجله پول حرام كه آسان و راحت مجع مى

  كند؟ او اش مى چگونه وارد زندگى

______________________________  
َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللَِّه   َو أَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهىاْتُل ما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكتاِب « :45عنكبوت، ). 1(

  .»َأْكبَـُر َو اللَُّه يـَْعَلُم ما َتْصنَـُعونَ 

ا يَْأُمرُُكْم ِبالسُّوِء َو اْلَفْحشاِء َو َأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه ما ال تـَْعَلُمونَ « :169بقره، ). 2(   .»ِإمنَّ

إن اجلنه حفت باملكاره وإن النار حفت «: فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان يقول«: 176ج البالغه، خطبه ). 3(
، 15، نيز با اختالف اندك در كنز العمال، متقى هندى، ج 332، ص 2، نيز مسند، امحد بن حنبل، ج »بالشهوات

ق اهللا اجلنه والنار أرسل جربيل قال انظر إليها واىل ما أعددت الهلها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خل«: 545ص 
ا فحجبت  ا أحد اال دخلها فامر  فيها فجاء فنظر إليها واىل ما أعد اهللا الهلها فيها فرجع إليه قال وعزتك ال يسمع 

وإذا هى قد حجبت باملكاره فرجع إليه  قال فرجع إليها. قال ارجع إليها فانظر إليها واىل ما أعددت الهلها فيها. باملكاره
اذهب إىل النار فانظر إليها واىل ما أعددت الهلها فيها فإذا هى يركب : قال. وعزتك قد خشيت أن ال يدخلها أحد: قال

ا فخفت بالشهوات: فرجع و قال. بعضها بعضا ا أحد فيدخلها فامر  فقال وعزتك . وعزتك لقد خشيت أن ال يسمع 
  .»ال ينجو منها أحد اال دخلها لقد خشيت أن

  

  44: معرفت ديىن، ص

داند اگر يك لقمه حرام خبورد، خداوند به مناز او نظر خنواهد كرد؛ اگر يك دكمه از لباسش غصىب باشد منازش باطل  مى
اين است كه وقىت كسى متصل به مناز واقعى . است؛ اگر يك نخ از لباس احرامش حرام باشد، كل حجش باطل است

  .شود شد، دمشن در مقابلش لنگ مىبا

خداوند در قرآن جميد اين دمشن را حتقري كرده و به او اعالم كرده  . اى نيست گفتىن است كه دمشن هم چندان دمشن قوى
يعىن چنني نيست كه شيطان قدرت اين را داشته باشد كه بندگان خدا را به  »1« .اى بر بندگانش ندارد كه هيچ سلطه

  »2« .كه خود بندگان دعوتش را اجابت كنند گر اينجهنم بكشاند، م
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  مگر ابن زياد يا رضا شاه چقدر قدرت داشتند؟

خواست  توانستند دعوت ابن زياد را نپذيرند و اگر او مى ها مى آن »3« .هزار نفر بودند 30ها كه به كربال رفتند حدود  آن
  .را بكشند، اما اين كار را نكردندشان موضعى بگريد، به راحىت بر او غلبه كنند و شيطان  عليه

من كه مشا را به زور وادار به  : گويد اند مى در سوره ابراهيم آمده است كه شيطان در قيامت به متام كساىن كه جهنمى شده
  .كارى نكردم، فقط مشا را به گناه دعوت كردم

وقىت  . اهل ده آالشت در سوادكوه نيز بود. بودرضا شاه فردى بيسواد و درس خنوانده بود كه از قزاقى به مريپنجى رسيده 
كاىف بود وقىت او به كشف . ها زن بودند ميليون آن 7ميليون نفر مجعيت داشت كه  14كه او به ساطنت رسيد، ايران 

شدند، وىل بقيه  نفر نيز از اين ميان شهيد مى 200گريمي . حجاب دستور داد پنج هزار نفر به كاخ او محله كنند
  :گويد اين است كه در روز قيامت شيطان به مريدانش مى. ها اين كار را نكردند اما آن. ستند بر او غلبه كنندتوان مى

______________________________  
ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك « :65؛ نيز إسراء، »ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلغاِوينَ « :42حجر، ). 1(

  .»ِبَربَِّك وَِكيًال   َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن َو َكفى

ِإنَّ « :42؛ نيز حجر، »قاَل اْخرُْج ِمْنها َمْذُؤماً َمْدُحوراً َلَمْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ « :18اعراف، ). 2(
قاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َفِإنَّ َجَهنََّم « :63؛ نيز إسراء، »ْم ُسْلطاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبـََعَك ِمَن اْلغاِوينَ ِعباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيهِ 

  .»َجزاؤُُكْم َجزاًء َمْوُفوراً 

عن الصادق جعفر بن حممد، عن «: 238، ص 3؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 177اماىل، شيخ صدوق، ص ). 3(
أن احلسني بن على بن أىب طالب عليه السالم دخل يوما إىل احلسن عليه السالم، فلما نظر : ه عليهم السالمأبيه، عن جد

إن الذى يؤتى إىل سم : فقال له احلسن عليه السالم. أبكى ملا يصنع بك: ما يبكيك يا أبا عبداهللا؟ قال: إليه بكى، فقال له
م من أمه جدنا حممد يدس إىل فاقتل به، ولكن ال يوم كيومك يا أبا ع بد اهللا، يزدلف إليك ثالثون ألف رجل، يدعون أ

صلى اهللا عليه وآله، وينتحلون دين االسالم، فيجتمعون على قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسىب ذراريك 
ىت الوحوش ىف ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها حتل ببىن أميه اللعنه، ومتطر السماء رمادا ودما، ويبكى عليك كل شئ ح

  .»الفلوات، واحليتان ىف البحار
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  45: معرفت ديىن، ص

اَن ِيل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن ِإالَّ َأْن َو قاَل الشَّْيطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكْم َوْعَد احلَْقِّ َو َوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َو ما ك«
ْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ ُتْم ِيل َفال تـَُلوُموِين َو لُوُموا أَنـُْفَسُكْم ما أَنَا ِمبُْصرِِخُكْم َو ما أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإينِّ َكَفْرُت ِمبا أَ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجبْ 

  »1« .»الظَّاِلِمَني َهلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ 

نسبت به برپاىي [يقيناً خدا : گويد مى]  به پريوانش[يافته پايان ]  حماسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده دروغ [به مشا وعده حق داد، و من به مشا وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب

هيچ غلبه و تسّلطى  ام نسبت به مشا وفا نكردم، مرا بر مشا در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا حتّقق يافت است، وىل مى
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دقت دعومت را[و مشا هم ]  پايه به دعوتى دروغ و ىب[نبود، فقط مشا را دعوت كردم 

ورزى مشا كه در  ترديد من نسبت به شرك ىب. نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس مشامي و نه مشا فريادرس من
بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذاىب ] چون اطاعت خدا قرار داديد كه اطاعت از من را هم[داشتيد  دنيا درباره من
  .دردناك است

خواهد مشا را به جهنم بربد و من قدرت جنات مشا را ندارم،  خداوند مى. مرا سرزنش نكنيد خودتان را سرزنش كنيد
  .ضعيف، حمكوم، بيچاره، و بدخبتيم و متام درها به روميان بسته است هر دو. توانيد مرا جنات دهيد كه مشا منى چنان

. گذارد به اين طرف بيايند گريد و منى بندد و جلوى او را مى ها چونان سد و خندقى است كه راه دمشن را مى ارزش
  .تواند رد شود ها حدود پروردگارند و دمشن از اين حمدوده منى ارزش

او وقىت ياران امام . ق در كربال بود 61توانست از اين حرمي عبور كند، روزهاى اول حمرم سال  رتين زماىن كه شيطان مى
براى چه : توانست وارد شود و بگويد در حماصره اسلحه و دچار تشنگى و گرسنگى و در آستانه مرگ بودند مى

   خواهيد خود را به كشنت بدهيد؟ براى چه مى

______________________________  
  .22ابراهيم، ). 1(
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اگر شيطان امكان اين كار ... ايد زنان و دخرتان و پسران مشا يتيم شوند؟  كشيد؟ براى چه ايستاده اين قدر داريد زجر مى
جا  د آنتوانست وار  ها چنان در حرمي خدا راه يافته بودند كه دمشن منى داد، اما آن را داشت، الاقل يك نفر را بايد فريب مى

  .شود

من بيعتم را از مشا برداشتم، راه باز است و بيابان آزاد، بلند شويد و : از اين رو، حىت وقىت امام در شب عاشورا فرمود
اين خنستني بار بود كه عاشقان حرف پيامرب يا امامى را گوش . حىت يك نفر هم اؤ جاى خويش تكان خنورد! برويد
سال بيشرت نداشت و در اوج جواىن و  33حضرت اباالفضل در آن زمان . هاشم كردندامام رو به قمر بىن . دادند منى

به يقني، قمر بىن هاشم . وضع ماىل حضرت هم خوب بود و در مدينه زن و فرزندانش چشم به راهش بودند. زيباىي بود
پسندى كه ما مشا را در  آيا مى يابن رسول اهللا،: هم دلتنگ زن و فرزندانش بود، وىل با صداى بلند گريه كرد و عرض كرد

خواهد چنني مرداىن را از پا دربياورد؟ دمشن با كساىن كه قلبشان از توحيد  دمشن چگونه مى »1« ميان دمشن تنها بگذارمي؟
هاىي حقري است و به فرموده پيامرب اسالم،  تواند بكند؟ دمشن در برابر چنني انسان ها آكنده است، چه مى و حمبت و ارزش

اده و فرياد مى   »2« !كشد كه اين جنس دوپا كمر مرا شكست دست بر كمر 

  نصرت خداوند: اسلحه دوم

سار واليت خدا قرار بگريد، خداوند او را به سوى  به فرموده قرآن، انسان وقىت در سايه. است» نصراهللا«اسلحه ديگر 
  :شود هدايت رهنمون مى

  »3« .»اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ «

هاى جهل و شرك به سوى نوِر اميان، اخالق حسنه  اند؛ آنان را از تاريكى يار كساىن است كه اميان آوردهخدا سرپرست و 
  .برد و تقوا بريون مى

______________________________  
إنا قد أجلنا : ، أمر مناديه فنادى)لعنه اهللا(فلما وصل الكتاب إىل عمر بن سعد «: 220اماىل، شيخ صدوق، ص ). 1(

نا وأصحابه يومهم وليلتهم، فشق ذلك على احلسني عليه السالم وعلى أصحابه، فقام احلسني عليه السالم ىف أصحابه حسي
اللهم إىن ال أعرف أهل بيت أبر وال أزكى وال أطهر من أهل بيىت، وال أصحابا هم خري من أصحاىب، وقد نزل : خطيبا فقال

ىل ىف أعناقكم بيعه، وال ىل عليكم ذمه، وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه ىب ما قد ترون، وأنتم ىف حل من بيعىت، ليست 
؛ نيز هلوف، سيد بن طاووس، ص »مجال، وتفرقوا ىف سواده، فإن القوم إمنا يطلبونىن، ولو ظفروا ىب لذهلوا عن طلب غريى

فإىن ال أعلم . أما بعد: هم فقالمث جاء الليل فجمع احلسني عليه السالم أصحابه فحمد اهللا وأثىن عليه مث أقبل علي«: 55
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أصحابا أصلح منكم وال أهل بيت أبر، وال أفضل من أهل بيىت، فجزاكم اهللا مجيعا عىن خريا وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه 
م ال يريدون غريى . مجال وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيىت وتفرقوا ىف سواد هذا الليل وذروىن، وهؤالء القوم فإ

قال له إخوته وأبناؤه، وأبناء عبد اهللا بن جعفر ومل نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك ال أرانا اهللا ذلك أبدا وبدأ هم بذلك القول ف
  .»العباس بن على عليه السالم مث تابعوه

إذا دخل العبد «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: 26، ص 81حبار األنوار، ج : اشاره است به اين روايات). 2(
ا عباده سنه، وإذا خرج من : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: املسجد فقال إنه كسر ظهرى، وكتب اهللا له 

: 264، ص 3؛ نيز كاىف، ج »املسجد يقول مثل ذلك، كتب اهللا له بكل شعره على بدنه مائه حسنه، ورفع له مائه درجه
أحب األعمال إىل اهللا عزوجل الصاله وهى آخر وصايا األنبياء عليهم «: لمسعته يقو : عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال

السالم، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يتنحى حيث ال يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد 
  .»يا وياله أطاع وعصيت وسجد وأبيت: إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس

  ).آيه الكرسى( 257، بقره). 3(

  

  47: معرفت ديىن، ص

  :فرستد چنني، خداوند يارى خود را به كمك او مى هم

  »1« .»ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َو يـَُثبِّْت أَْقداَمُكمْ «

  .سازد هايتان را حمكم و استوار مى كند و گام اگر خدا را يارى كنيد، خدا هم مشا را يارى مى

  :گذارد گزندى از سوى خملوقات به او برسد كند و منى پناه خود، دين او را حفظ مىخداوند در 

ِمَن اْجلِنَِّة َو . الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاسِ . ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اْخلَنَّاسِ . إِلِه النَّاسِ . َمِلِك النَّاسِ . ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ «
  »2« .»النَّاسِ 

آنكه مهواره در . گر كمني گرفته و پنهان از زيان وسوسه. به معبود مردم. به پادشاه مردم. برم به پروردگار مردم پناه مى :بگو
  .از جّنيان و آدميان. كند هاى مردم وسوسه مى سينه
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توانند در  ىبدين ترتيب، شياطني انس و جن من. آيد اش به كمك بندگانش مى او با ربوبيت، الوهيت، سلطنت و پادشاهى
  .برابر قدرت ربوبيت، الوهيت و ملك و فرمانرواىي خداوند كارى از پيش بربند، زيرا بندگان در پناه حق هستند

   بازگشت به سبب توبه

گرى و نرينگ وارد زندگى مردم مومن شود و زمخى بر پيكره حيات آنان وارد كند، پروردگار به فضل خود  اگر دمشن با حيله
دانسته شده » طبيب«هاى خدا  در دعاى جوشن كبري يكى از نام. اى تبديل شود زخم به بيمارى كشنده گذارد اين منى

مگر زخم دمشن چقدر كارى است كه چنني طبيىب نتواند مداوايش كند؟ بنده چنني خداىي چنان غرق ارزش و اميان . است
در وصف حمبت به امرياملومنني . بيش خنواهد بود و عبادت و حمبت است كه اين زخم ناچيز در برابر اين مهه ارزش گزشى

  :آمده است

______________________________  
  .7حممد، ). 1(

  .6 - 1ناس، ). 2(

  

  48: معرفت ديىن، ص

  »1« .»حب على حسنة ال يضر معها سيئة«

  .رساند اى با آن مهراه نشده و زيان منى اى است كه هيچ بدى دوست داشنت على نيكى

خداوند متعال از سر حمبت و لطف و احسان در برابر . وان آثار حمبت به خدا را با اين روايت درك كردت حال، مى
  »2« .شيطنت دمشنان درى زيبا به نام توبه به روى بندگانش باز كرده است و بنا ندارد آن را تا قيامت بر ايشان ببندد

لول نّباش    توبه 

لول نّباش را مهه شنيده ام كه از آمسان و  گناه بزرگى اجنام داده: وقىت او به اميد توبه نزد پيغمرب آمد و گفت. اند داستان 
برخيز و از مسجد بريون رو كه اگر آتش : ، پيغمرب اكرم به قدرى ناراحت شدند كه فرمودند...تر است و  زمني بزرگ

در اين هنگام، . هم با گردن كج از مسجد بريون رفت و سر به بيابان گذاشتاو ! سوزاند غضب بيايد ما را هم مى



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

 

چرا بريونش كردى؟ او را به بازگشت بشارت ده كه من خود طبيب : گويد خداوند مى: جربئيل نازل شد و به پيامرب گفت
  »3« .او هستم

______________________________  
، 1؛ ينابيع املوده، قندوزى، ج 86، ص 4يز عواىل اللئاىل، احسائى، ج ؛ ن335اوائل املقاالت، شيخ مفيد، ص ). 1(

  .375ص 

يا «: 222، صحيفه سجاديه كامله، امام زين العابدين عليه السالم، ص )مناجات التابئني(مناجات مخس عشر ). 2(
من وحيك لئال يضلوا عنه، حليم، أنت الذى فتحت لعبادك بابا إىل عفوك، ومسيته التوبه، وجعلت على ذلك الباب دليال 

توبوا إىل اهللا توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جترى من حتتها  -تبارك امسك -فقلت
م يقولون ار، يوم ال خيزى اهللا النىب والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بني أيديهم وبأميا ربنا أمتم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك : اال

  .»ل شئ قديرعلى ك

دخل معاذ بن جبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه : ... 97اماىل، شيخ صدوق، ص : اقتباسى است از اين روايت). 3(
يا رسول اهللا، إن بالباب شابا طرى اجلسد، نقى : ما يبكيك يا معاذ؟ فقال: وآله باكيا، فسلم فرد عليه السالم، مث قال

أدخل : فقال النىب صلى اهللا عليه وآله. ه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليكاللون، حسن الصوره، يبكى على شباب
كيف ال أبكى وقد ركبت : ما يبكيك يا شاب؟ قال: فأدخله عليه، فسلم فرد عليه السالم، مث قال. على الشاب يا معاذ

فقال رسول اهللا صلى . ا، وال يغفر ىل أبداذنوبا إن أخذىن اهللا عزوجل ببعضها أدخلىن نار جهنم، وال أراىن إال سيأخذىن 
: ال، فقال: أقتلت النفس الىت حرم اهللا؟ قال: قال. أعوذ باهللا أن أشرك برىب شيئا: هل أشركت باهللا شيئا؟ قال: اهللا عليه وآله

ا أعظم : يغفر اهللا لك ذنوبك وإن كانت مثل اجلبال الرواسى، قال الشاب: النىب صلى اهللا عليه وآله . من اجلبال الرواسىفإ
يغفر اهللا لك ذنوبك وإن كانت مثل االرضني السبع وحبارها ورماهلا وأشجارها وما فيها من : فقال النىب صلى اهللا عليه وآله

ا أعظم من االرضني السبع وحبارها ورماهلا وأشجارها وما فيها من اخللق: قال. اخللق : فقال النىب صلى اهللا عليه وآله. فإ
ا أعظم من ذلك: قال.  لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات السبع وجنومها ومثل العرش والكرسىيغفر اهللا   .فإ

فخر الشاب لوجهه . وحيك يا شاب، ذنوبك أعظم أم ربك: فنظر النىب صلى اهللا عليه وآله إليه كهيئه الغضبان مث قال: قال
فهل : فقال النىب صلى اهللا عليه وآله. اهللا من كل عظيم ما شئ أعظم من رىب، رىب أعظم يا نىب! سبحان رىب: وهو يقول

فقال له النىب صلى اهللا عليه . ال واهللا، يا رسول اهللا، مث سكت الشاب: قال الشاب! يغفر الذنب العظيم إال الرب العظيم
ني، أخرج االموات بلى، أخربك أىن كنت أنبش القبور سبع سن: قال. وحيك يا شاب أال ختربىن بذنب واحد من ذنوبك: وآله

وأنزع االكفان، فماتت جاريه من بعض بنات االنصار، فلما محلت إىل قربها ودفنت وانصرف عنها أهلها وجن عليها الليل، 
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ا، وتركتها متجرده على شفري قربها، ومضيت منصرفا،  أتيت قربها فنبشتها، مث استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفا
ا، فإذا أنا بصوت من ورائى يقول... يزينها ىل  فأتاىن الشيطان، فأقبل يا : ومل أملك نفسى حىت جامعتها وتركتها مكا

فما أظن أىن أشم ريح اجلنه أبدا، فما ترى ىل يا رسول اهللا؟ فقال النىب صلى اهللا ... شاب، ويل لك من ديان يوم الدين 
مث مل يزل صلى اهللا ! أقربك من النار، فما أقربك من النار تنح عىن يا فاسق، إىن أخاف أن أحرتق بنارك، فما: عليه وآله

  .عليه وآله يقول ويشري إليه، حىت أمعن من بني يديه

يعىن  »أَْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهمْ « يعىن الزنا »َو الَِّذيَن ِإذا فـََعُلوا فاِحَشةً « :فأنزل اهللا تبارك وتعاىل على نبيه صلى اهللا عليه وآله... 
ِمْ «  أعظم من الزنا ونبش القبور وأخذ االكفان بارتكاب ذنب َو «  خافوا اهللا فعجلوا التوبه: يقول »ذََكُروا اللََّه َفاْستَـْغَفُروا ِلُذنُِو

أتاك عبدى يا حممد تائبا فطردته، فأين يذهب، وإىل من يقصد، ومن يسأل أن : يقول عزوجل »َمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَّهُ 
  .»...ذنبا غريى؟ يغفر له 

  

  55: معرفت ديىن، ص

  

   نا اميدى نشانه خدا ناشناسى است - 4

  

  57: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

هاى قرآن كرمي و روايات و اخبار به معرىف دمشنان انسان اختصاص دارد كه منايانگر كمال  پربارترين خبشيكى از زيباترين و 
  :فرمايد سوره مباركه نساء در اين باره مى 83قرآن جميد در آيه . حمبت و لطف و رمحت پروردگار به انسان است

  »1« .»ْعُتُم الشَّْيطاَن ِإالَّ قَِليًال َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َالتـَّبَـ «

  .كرديد و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، يقيناً مهه مشا جز اندكى از شيطان پريوى مى
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شد و سعادت دنيا و  اين نص صريح قرآن است كه اگر فضل و رمحت خدا بر انسان نبود، به وسيله شيطان نابود مى
آيه در بردارنده حمبت و رمحت و لطف پروردگار عامل به انسان است و نشان  اين. داد آخرت خويش را از دست مى

توان از آيات قرآن  دليل اين سخن را نيز مى. دهد كه هيچ موجودى در عامل مانند انسان مورد توجه ويژه حق نيست مى
ز دمشنان خود زخم خورده يا دهد كه خداوند متعال انساىن كه ا دانست؛ زيرا دقت در آيات قرآن اين حقيقت را نشان مى

   در دست آنان اسري بوده

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .83نساء، . 

  

  58: معرفت ديىن، ص

هايش  كند تا بر زخم و حىت از اين اسارت راضى بوده و از آن لذت برده است را نيز به بازگشت به سوى خود دعوت مى
  .دهد مرهم گذارد و از اسارت جناتش

   اين درگه ما درگه نوميدى نيست

از سوره مباركه يوسف  87در آيه . دهند آياتى از سوره مباركه يوسف و سوره زمر مردم را به اين حقيقت مهم توجه مى
  :خوانيم مى

  »1« .»ونَ َو ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه إِنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفرُ «

  .شوند از رمحت خدا مأيوس نباشيد، زيرا جز مردم كافر از رمحت خدا مأيوس منى

گويد در   كند؛ يعىن منى كه خطاب به برادران يوسف است موقعيت خاصى را بيان منى معناى اين آيه كلى است و با اين
وقعيىت از رمحت حق نااميد نشويد، حىت دهد در هيچ م كدام موقعيت يا وضعيت از خدا نااميد نشويد، بلكه دستور مى

  .اجنام داده باشيد -مانند آنچه برادران يوسف اجنام دادند -اگر خطاى غري قابل خبششى
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برادران يوسف برادر بيگناه و نه ساله خود را به صحرا بردند، آزار دادند، حتقري كردند، و سرآخر در چاه انداختند و پدر 
هاىي قابل معاجله است؟  مگر چنني جرائمى قابل گذشت و چنني زخم. م سنگني نشاندندسال متام به اين غ 40خود را 

آنان نيز به پدر . با اين حال، به آنان دستور داده شد كه اين جرم را از پرونده خود پاك كنند و به درگاه حق توبه منايند
  :خود كه پيامرب خدا بود مراجعه كردند و گفتند

  »2« .»تَـْغِفْر َلنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ قالُوا يا أَبانَا اسْ «

  .يعىن اى پدر، تو از خدا براى ما آمرزش خبواه

  پاسخ يعقوب پيامرب

   حضرت يعقوب، عليه السالم، كه شعاع حمبت خدا بود، در پاسخ اين ده

______________________________  
  ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى« 53، نيز زمر »...يا َبِينَّ اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َو َأِخيِه « 87يوسف ). 1(

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  قاَل َو َمْن يـَْقَنُط ِمْن « 56حجر ، نيز »أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  .»َرْمحَِة َربِِّه ِإالَّ الضَّالُّونَ 

  .97يوسف، ). 2(

  

  59: معرفت ديىن، ص

سال پيش در چاه انداختيد و مرا به چنني فراقى مبتال كرديد؛ حال، چگونه  40مشا فرزند من و برادر خود را : نفر نگفت
  :، فرمود»يا أَبانَا اْستَـْغِفْر لَنا« :به عكس، تا فرزندانش گفتند خواهيد براى مشا طلب آمرزش كنم؟ از من مى

  »1« .»قاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ «

  .براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است: گفت
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دانست اين زخم قابل عالج و اين بند قابل   آمرزد و مى كه خداوند گناه فرزندانش را مىحضرت يعقوب يقني داشت  
كه اگر به اين معنا  حال آن. كنم ؛ به زودى براى مشا طلب خبشش مى»َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكمْ « :گشودن است، لذا گفت

  . براى مشا طلب آمرزش كنمتوامن من منى: گفت خبشد، مى دانست كه خدا آنان را منى يقني نداشت و مى

   توجه به زمان خاص براى طلب آمرزش

زيرا (كنم؟  به زودى برايتان طلب خبشش مى: اما سوال اين است كه چرا او در مهان حلظه دست به دعا برنداشت و گفت
امام . سوال را پرسيدنداز امام باقر، عليه السالم، مهني ). كند سوف در سر فعل مضارع داللت بر اجنام كار در آينده مى

  :فرمود

او در سحرگاه اولني مجعه به سوى خدا  »2« .يعقوب ساعت اجابت دعا را در نظر گرفت و آن سحر شب مجعه بود
  .دعا كرد و خداوند فرزندان او را آمرزيد

   نااميدى از رمحت پروردگار كفر است

، بلكه »ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَّهِ « :دهد كه از او نااميد نباشند خداوند به مهه زخم خوردگان و به مهه اسريان دربند دستور مى
   دلگرم باشند كه اين زخم

______________________________  
  .98يوسف، ). 1(

قلت جعفر ابن حممد، عليه السالم، : امساعيل بن الفضل اهلامشى قال«: 54، ص 1علل الشرائع، شيخ صدوق، ج ). 2(
. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني، قال سوف استغفر لكم رىب: ب، عليه السالم، ملا قال له بنوهأخربىن عن يعقو 

ال تثريب عليكم اليوم : قال. تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وان كنا خلاطئني: فأخر االستغفار هلم ويوسف، عليه السالم، ملا قالوا له
الن قلب الشاب أرق من قلب الشيخ، وكانت جنايه ولد يعقوب على يوسف، : الق. يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني

فبادر يوسف إىل العفو عن حقه، وأخر يعقوب العفو الن عفوه إمنا  . وجنايتهم على يعقوب إمنا كانت جبنايتهم على يوسف
  .»كان عن حق غريه، فأّخرهم إىل السحر ليله اجلمعه

  

  60: معرفت ديىن، ص
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  .ن بند باز شدىن استخوب شدىن و اي

داند كه در اين عامل چه خرب است و رمحت و لطف او بر بندگان چه اندازه  به راسىت، تنها وجود مقدس پروردگار مى
  بفهمد و درك كند؟ - آن چنان كه هست -تواند لطايف كار او را ها مى مگر قلب و عقل ما انسان. است

  ماجراى توبه كعب بن زهري

ىن بود كه رسول خدا، صلى اهللا عليه و آله، را به انواع خمتلف آزار داده بود و در دمشىن با ايشان كعب بن زهري از كسا
به طورى كه حضرت بر فراز منرب به مردم متدين واجب كرد او را هر كجا كه يافتند به قتل . سنگ متام گذاشته بود

  .برسانند، حىت اگر در منطقه امن مكه و مسجداحلرام باشد

اى را  دانيم كه شهر مكه منطقه ممنوعه است و كسى حق ندارد حىت گياهى را در آن از زمني بريون بكشد يا شاخه مى
در شعاع دو يا سه كيلومرتى مكه كه هنوز شهر شروع نشده و اراضى بياباىن است . اى را از پا در آورد بشكند يا حشره

براى مهني، اگر درخىت بريون حمدوده حرم باشد، وىل سايه يكى از  .»حمدوده حرم«: اند سنگى گذاشته و روى آن نوشته
يىب بزند كه اين كبوترها بپرند، بايد   500هاش در منطقه حرم باشد و مثال  شاخه كبوتر روى آن نشسته باشند و ُحمرم 
حال، پيغمرب روى منرب با اين  »1« .زيرا آجنا حرم امن است و مهه بايد در آن امنيت داشته باشند! گوسفند بكشد  500
  !بر تك تك مشا واجب است كه كعب بن زهري را گرچه در منطقه حرم و كعبه باشد بكشيد: فرمود

وقىت خرب اين حكم در مكه به كعب بن زهري رسيد، بر جان خود بيمناك شد و امنيت خويش را از دست رفته يافت و 
  دانست فردى كه در كوچه كنار يرا منىتواند با خيال راحت در مكه راه برود، ز  ديد ديگر منى

______________________________  
 ِإلَْيِه ِفيِه آياٌت بـَيِّناٌت َمقاُم ِإْبراِهيَم َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمناً َو لِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطاعَ « :97آل عمران، ). 1(

  .»لََّه َغِينٌّ َعِن اْلعاَلِمنيَ َسِبيًال َو َمْن َكَفَر َفِإنَّ ال

  

  61: معرفت ديىن، ص

  .رود از ياران پيامرب است و قصد اجنام فرمان ايشان را دارد يا خري او راه مى
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سراجنام، به فكر چاره افتاد و . »جهان پيش چشم اندرش تريه گشت«بدين ترتيب، اين مرد حمدود شد و به قول فردوسى 
ها پيمود و به مدينه  ها و سنگالخ بريون آمد و فاصله نود فرسخى مكه تا مدينه را از ميان كوهها از مكه  شىب از شب

  .رسيد

امرياملومنني . روشىن سحرگاه در زد -در مدينه، سراغ خانه پيامرب را نگرفت، بلكه به در خانه امرياملومنني رفت و در تاريك
من به اشتباه به پيامرب . امي ينه داشت و با هم نان و منك خوردهپدرت ابوطالب با من رفاقت دير : كيسىت؟ گفت: پرسيد

خواهم به حق آن دوسىت كه با پدرت داشتم مهلىت به من بدهى و مرا با خود نزد ايشان بربى و  حال از تو مى. ظلم كردم
  ! ...گاه مرا بكش اگر عذر مرا پذيرفت كه هيچ، وىل اگر نپذيرفت و دستور به قتل من داد، آن. عذر تقصري خبواهى

  ...نه خدا توامنش خواند، نه بشر توامنش گفت 

اش بزند؟ نقل است در  شود كسى از على كه تربيت يافته مكتب پيامرب است چيزى خبواهد و او دست رد به سينه مگر مى
  :جنگيد، يكى از دمشنان به او گفت ها كه حضرت داشت با دمشن مى وسط يكى از جنگ

  .»بىن سيفكيابن أىب طالب، ه«

  !يا على، مششريت را به من ببخش

آن مرد تعجب كرد . مششري ماند او هم مششري را گرفت و حضرت ىب. در مهان وقت، حضرت مششريش را به او تعارف كرد
  .حمال است ما درخواست كسى را رد كنيم: براى چه در حببوحه جنگ مششريت را به من دادى؟ فرمود: و گفت

  62: معرفت ديىن، ص

عجب دين خوب : از اسب پايني آمد و ركاب مركب حضرت را گرفت و گفت. آن مرد از اين رفتار حضرت حريت كرد
وقىت انسان اين چيزها را بفهمد، ديگر  »1« !جنگم؟ من اصال براى چه با تو مى! مرا مسلمان كن! و اخالق نيكى دارى

  .اين فهم فهمى نوراىن و اهلى و ملكوتى است. دارد بر منى سر ستيز... با خدا و پيامرب و على و امام حسني و قرآن و 

   ادامه ماجراى كعب

وقىت مناز مجاعت برپا شد، حضرت به . سپس براى مناز مجاعت صبح به مسجد رفتند! عيىب ندارد: حضرت به كعب فرمود
  .صرب كن تا مناز پيامرب متام شود تا با هم نزد ايشان برومي: او گفت
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من مهان هستم كه حكم قتل مرا : كعب به پاى پيامرب افتاد و گفت. شد، با هم نزد پيامرب اسالم رفتندوقىت مناز متام 
حال، چه كار بايد بكنم؟ آيا مرا . من خود به ديدار مشا آمدم و على را واسطه كردم كه بگومي اشتباه كردم. اى داده
  »2« !كنم نه، گذشت مى: كشى؟ فرمود مى

در اين درگاه چه نسبت به خدا و چه نسبت به پيامرب و ائمه، عليهم السالم، هيچ جاى دلسردى شود كه  پس، معلوم مى
  .و نااميدى وجود ندارد و ما حق نااميد شدن از رمحت حق و اولياى او را ندارمي

   با خداىي اين چنني، زان روز ترسيدن خطاست

صا وارد جلسه شد و خواست در انتهاى جملس كنار  پريمردى قد مخيده و حماسن سفيد با ع. جملس پر از مجعيت بود
مردم راه را باز  . اجازه بدهيد تا او جلو بيايد: ها بنشيند، اما امام صادق، عليه السالم، نگذاشت و به مردم فرمود كفش
  عمرم سر: كىن؟ گفت چرا گريه مى: امام فرمود. وقىت پريمرد كنار حضرت صادق نشست زار زار گريست. كردند

______________________________  
أبو السعادات ىف فضايل العشره روى ان عليا، عليه السالم، كان حيارب «: 358، ص 1مناقب، ابن شهرآشوب، ج ). 1(

عجبا يابن أىب طالب ىف مثل هذا : فقال املشرك. فرماه إليه. يابن أىب طالب هبىن سيفك: فقال املشرك. رجال من املشركني
فرمى الكافر نفسه اىل . يا هذا انك مددت يد املسأله إىل وليس من الكرم أن يرد السائل: فقال! سيفكالوقت تدفع إىل 

  .»هذه سريه اهل الدين، فباس قدمه وأسلم: االرض وقال

  .به بعد 538الدرجات الرفيعه، سيد على ابن معصوم، ص : رك). 2(

  

  63: معرفت ديىن، ص

دامن وضعم چه  منى: كىن؟ گفت براى چه چيز آخرتت گريه مى: فرمود! كنم گريه مىبراى آخرمت  . آمده و نزديك مردمن است
  !ترسم، نگرامن، و دغدغه و وحشت دارم شود؟ مى مى

: فرمود. ام من عاشق مشا هستم و نود سال است كه وجودم را وقف مشا كرده: آيا شيعه هسىت؟ گفت: امام صادق فرمودند
 »1« .دهم بعد از مردن نيز مبانند دنيا با ما خواهى بود به تو اطمينان مى. داشته باشىدهم گريه كىن و دغدغه  اجازه منى

شت را به روى  ترس از خدا معىن. ترس انسان بايد از ناحيه خودش باشد نه از خدا اش اين است كه خدا در قيامت دِر 
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اين . كند باز منى... و زينب و  امام و حضرت آسيه و خدجيه و حضرت زهرا 12هزار پيامرب و  124هيچ كس جز 
از اين روست كه امام سجاد، عليه السالم، در دعاى . گريد پندار درسىت نيست و از خداناشناسى انسان سرچشمه مى

  :دارد محزه مثاىل به پروردگار عرضه مى اىب

ألطالبنك بكرمك، و لئن  و عزتك و جاللك لئن طالبتىن بذنوىب ألطالبنك بعفوك و لئن طالبتىن بلؤمى! إهلى و سيدى«
إن كنت ال تغفر إال ال وليائك و أهل طاعتك، فإىل من يفزع ! أدخلتىن النار ال خربن أهل النار حبىب لك، إهلى و سيدى

إن أدخلتىن النار ففى ذلك سرور عدوك و إن ! إهلى. املذنبون و إن كنت ال تكرم إال أهل الوفاء بك فبمن يستغيث املسيئون
  »2« .»ة ففى ذلك سرور نبيك، و أنا و اهللا أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوكأدخلتىن اجلن

. جومي جوىي كىن، من تو را به عفوت پى مى خدايا، اى آقاى من، به عزت و جاللت قسم اگر مرا در قيامت به گناهامن پى
مرا به دوزخ اندازى، اهل دوزخ را به حمبتم به تو آگاه و اگر . خوامن ام تعقيب مناىي، من تو را به كرمت مى و اگر مرا به پسىت

   اى آقاى و موالمي، اگر جز اهل طاعت و اوليائت كسى را نيامرزى، پس گناهكاران به چه كسى پناه. مى سازم

______________________________  
نور، مبيضه وجوههم حوىل،  وإن شيعتك على منابر من... «: 156األماىل، شيخ صدوق، ص : مشابه اين روايت). 1(

، ص 2، نيز دعاى ندبه، نيز مناقب أمري املؤمنني، حممد بن سليمان كوىف، ج »...أشفع هلم، يكونون غدا ىف اجلنه جرياىن 
فأومى بإصبعيه . جنئ حنن ومن حيبنا يوم القيامه كهاتني حىت نرد على نبينا احلوض: قال على بن أىب طالب«: 293

حججت مع أىب عبد اهللا عليه السالم : عن عبد الرمحن بن كثري قال«: 303الختصاص، شيخ مفيد، ص ، نيز ا»السبابتني
يا ابن : فقال له داود بن كثري الرقى! ما أكثر الضجيج؟: فإىن معه ىف بعض الطريق إذ صعد على جبل فنظر إىل الناس فقال

ا أبا سليمان، إن اهللا ال يغفر أن يشرك به إن اجلاحد وحيك ي: رسول اهللا هل يستجيب اهللا دعاء اجلمع الذى أرى؟ فقال
وحيك يا أبا سليمان، : هل تعرفون حمبيكم من مبغضيكم؟ فقال! جعلت فداك: فقلت له. لواليه على عليه السالم كعابد وثن

فريى مكتوباً بني  إنه ليس من عبد يولد إال كتب بني عينيه مؤمن أو كافر وإن الرجل ليدخل إلينا يتوالنا ويتربء من عدونا
نيَ « :عينيه مؤمن، قال اهللا عز وجل   .»فنحن نعرف عدونا من ولينا. »ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت لِْلُمتَـَومسِِّ

  .596مصباح املتهجد، شيخ طوسى، ص ). 2(
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واهند؟ خدايا، اگر مرا به دوزخ برند؟ و اگر جز اهل وفاى به خويش را اكرام ننماىي، پس بدكاران از چه كسى فريادرسى خ
شت كىن، اين سبب خوشحاىل پيامرب توست و من به خدا . اندازى، اين موجب خرسندى دمشن توست و اگر مرا وارد 

  .تر است قسم مى دامن كه دلشادى پيامربت در نزد تو از خشنودى دمشنت حمبوب

  بررسى مفهوم خلود ابدى در نار

آيد؛ در حاىل   اين معنا وجود داشته باشد كه هر كس وارد جهنم شد ديگر از آن بريون منىشايد در ذهن بسيارى از مردم 
. روايات زيباىي از صحابه و ائمه در اين باره به ما رسيده كه خربهاى مهمى از قيامت را در بر دارند. كه اين طور نيست

كه قرآن  د حضورشان در آن دائمى نيست و اينرون طبق تصريح قرآن و اين دسته از روايات، مهه كساىن كه به جهنم مى
  :فرمايد سوره هود مى 107و  106قرآن در آيه . ها نيست متعلق به مهه جهنمى *»خاِلِديَن ِفيها أََبداً « :فرمايد مى

اواُت َو اْألَْرُض ِإالَّ ما شاَء رَبَُّك ِإنَّ َربََّك خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّم* فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيها َزِفٌري َو َشِهيقٌ «
  »1« .»فـَعَّاٌل ِلما يُرِيدُ 

بار و عربده و فرياد  هاى حسرت جا ناله براى آنان در آن. اند اند در آتش خبىت خود بوده خبتان كه خود سبب تريه اما تريه
ترديد  نچه را كه مشّيت پروردگارت اقتضا كرده است؛ ىباند، مگر آ ها و زمني پابرجاست جاودانه در آن، تا آمسان. است

  .دهد كند اجنام مى پروردگارت هر چه را اراده مى

كه پروردگار در دنيا انواع  ضمن اين. شوند به اراده پروردگار از آن جنات خواهند يافت يعىن كساىن كه وارد دوزخ مى
از اين رو، . اه پاك شود و درباره او نيازى به عذاب آخرت نباشددهد تا از گن ابتالئات را كفاره گناهان انسان قرار مى

ها را التيام  هاى انسان در اين دنيا قابل التيام باشد، در مهني دنيا خداوند آن اند كه اگر زخم ائمه، عليهم السالم، فرموده
  هاى گوناگوىن نيز براى اين پاك شدن در نظر راه. خبشد مى

______________________________  
  .106 107هود، ). 1(
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آرى، داروهاى . اند از آن مجله... گرفته شده است كه توبه، بيمارى، گم شدن پول با ورشكستگى، مصيبت و غصه و 
  »1« .خورمي چنني است هاىي كه از شيطان و دمشنان مى خداوند براى التيام زخم

   گناه مومن  كفاره: بيمارى

ج البالغه آمده است كه امرياملومنني به عيادت مريضى رفت در حكمت مرد بيمار به حضرت نگريست و گريه  . هاى 
  :ناراحت نباش: حضرت فرمودند. كرد

  »2« .»فإن املرض ال أجر فيه و لكنه حيط السيئات، و حيتها حت األوراق«

  .شود؛ مانند ريزش برگ درختان در پاييز ىنفس بيمارى اجرى ندارد، وىل سبب ريزش گناهان م

شود گناهانش  ريزند، وقىت شيعه مومىن بيمار مى شوند و با يك تكان مى گونه كه در پاييز برگ درختان سست مى يعىن مهان
  .ريزند مثل برگ درخت مى

ت درد بيشرت است،  ها كه شد شوند، خبصوص شب بعضى از مردم وقىت مريض مى: فرمايد امام صادق، عليه السالم، مى
كنند كه چرا اين مهه درد به من دادى؟ چه لذتى از درد كشيدن من  روند و با خدا مشاجره مى گاهى از كوره در مى

هر مريضى از شيعيان ما كه به سبب شدت دردش با خدا درگري شود، خداوند به كرام : فرمايد امام مى.... برى؟ و  مى
 .ها را نيز در زمره ذكر و تسبيح بنويسند اش اين درگريى كند كه در پرونده سند خطاب مىنوي اش را مى الكاتبني كه پرونده

كنند؛ حال اگر زمخى ماند كه اين ابتالئات دوايش نبود، با  هاىي در دنيا معاجله مى اى را با چنني برنامه آرى، عده »3«
اگر باز هم . كشند تا پاك وارد قيامت شوند مى در غري اين صورت، در برزخ دردهاىي. كنند سخىت جان كندن پاكشان مى

  گونه وارد قيامت شدند، پاك نشدند و مهان

______________________________  
، و كتاب 504و مشكاه االنوار طربسى، ص  446، نيز با كمى اختالف در مهان، ص 444، ص 2كاىف، ج ). 1(

: قال اهللا عزوجل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: م، قالعن أىب عبد اهللا، عليه السال«: 38التمحيص اسكاىف، ص 
وعزتى وجالىل ال اخرج عبدا من الدنيا وأنا اريد أن ارمحه حىت أستوىف منه كل خطيئه عملها، إما بسقم ىف جسده وإما 

اخرج عبدا من الدنيا  وعزتى وجالىل، ال. فإن بقيت عليه بقيه شددت عليه عند املوت. بضيق ىف رزقه وإما خبوف ىف دنياه
فإن بقيت عليه . وأنا اريد أن اعذبه حىت اوفيه كل حسنه عملها إما بسعه ىف رزقه وإما بصحه ىف جسمه وإما بأمن ىف دنياه

ا املوت : مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: عن عمرو بن مجيع قال«: 445، ص 2، نيز كاىف، ج »بقيه هونت عليه 
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عن السرى بن خالد، عن «: 445، ص 2، نيز مهان، ج »ليهتم ىف الدنيا حىت خيرج منها وال ذنب عليهإن العبد املؤمن 
إذا أراد اهللا عز وجل بعبد خريا عجل له عقوبته ىف الدنيا وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عليه «: أىب عبد اهللا، عليه السالم، قال
ا يوم القيامه إن اهللا عز وجل إذا كان : عن أىب جعفر، عليه السالم، قال«: 444ص ، 2، نيز مهان، ج »ذنوبه حىت يواىف 

من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتاله بالسقم، فإن مل يفعل ذلك له ابتاله باحلاجه فإن مل يفعل به ذلك شدد عليه املوت 
  .»ليكافيه بذلك الذنب

جعل اهللا ما كان من شكواك حظا لسيئاتك، فإن «:) وقال لبعض أصحابه ىف عله اعتلها: (42ج البالغه، حكمت ). 2(
وإن . وإمنا االجر ىف القول باللسان والعمل بااليدى واالقدام. املرض ال أجر فيه ولكنه حيط السيئات، وحيتها حت االوراق

  .»اهللا سبحانه يدخل بصدق النيه والسريره الصاحله من يشاء من عباده اجلنه

قال النىب صلى «: 166؛ الدعوات، قطب الدين راوندى، ص 590شيخ صدوق، ص  االماىل،: مشابه اين روايت). 3(
، »عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو علم ما له ىف السقم الحب أال يزال سقيما حىت يلقى ربه عزوجل«: اهللا عليه وآله
نيز . »ن حىت ما يدع له من ذنبال يزال اهلم والغم باملؤم«: عن أىب جعفر، عليه السالم، قال«: 446، ص 2نيز كاىف، ج 

ان مريضا : زراره بن أعني مسعت أبا عبد اهللا، عليه السالم، حيدث عن آبائه«: 210، ص 3مناقب، ابن شهرآشوب، ج 
رضيت مبا اوتيتم به حقا حقا : فقال له. شديد احلمى عاده احلسني فلما دخل من باب الدار طارت احلمى عن الرجل

رب عنكم فإذا نسمع الصوت وال نرى : قال. واهللا ما خلق اهللا شيئا إال وقد أمره بالطاعه لنا: له احلسني فقال. واحلمى 
أليس أمري املؤمنني أمرك أن ال تقرىب إال عدوا أو مذنبا لكى تكوىن كفاره لذنوبه فما بال هذا؟ : لبيك، قال: الشخص يقول

وعن اىب ابراهيم، «: 345، ص 3دائق الناضره، حمقق حبراىن، ج نيز احل. »وكان املريض عبداهللا بن شداد بن اهلادى الليثى
يرفع عنه القلم ويأمر اهللا تعاىل امللك فيكتب له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله للمريض اربع خصال«: عليه السالم، قال

مغفورا له وان عاش كل فضل كان يعمله ىف صحته ويتبع مرضه كل عضو ىف جسده فيستخرج ذنوبه منه فان مات مات 
: جعفر بن حممد عن آبائه عن على، عليهم السالم«: 346، ص 3نيز احلدائق الناضره، حمقق حبراىن، ج . »عاش مغفورا له

يا سلمان ما من احد من شيعتنا يصيبه وجع إال بذنب قد سبق منه وذلك الوجع تطهري : انه عاد سلمان الفارسى فقال له«
يا سلمان لكم االجر بالصرب عليه : لنا ىف شئ من ذلك اجر خال التطهري؟ قال على عليه السالم فليس: فقال له سلمان. له

ما تكتب لكم احلسنات وترفع لكم الدرجات، فاما الوجع خاصه فهو تطهري وكفاره   .»والتضرع اىل اهللا تعاىل والدعاء له 
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

امام جمتىب و امام حسني و ساير ائمه، عليهم السالم، از خدا جنات آنان را پيغمرب و فاطمه زهرا و امرياملومنني و 
  .خواهيد بگرييد و جناتش دهيد دست هر كس را مى: فرمايد خدا هم به پيامرب خويش مى. خواهند مى

جرميه فرستد تا  اين عده را پروردگار به دوزخ مى. مانند كه زمخشان سنگني است اى مى پس از اين مرحله، باز عده
پس، حىت دوزخى شدن هم براى پاك شدن از پليدى گناه و نوعى بازسازى . ها پاك شوند اعمالشان را ببينند و از پليدى

  .با اين حال، از دوزخ هم امكان جنات هست. وجودى است

   جنات از دوزخ با توسل به معصومني

اند، اما  دوزخ، كساىن هستند كه از آتش در رنج در: در روايىت از امام صادق، عليه السالم، نقل شده است كه فرمود
  !خدايا به حق پيامرب و اهل بيتش ما را جنات بده: گويند كنند و مى دستشان را به دعا بلند مى

رسد كه از دوزخ كسى مرا به حق پيامرب و فاطمه و على قسم داد؛ او را بريون  از جانب پروردگار به جربئيل خطاب مى
  !بياور

كردى، به سخنت گوش  رسد كه بنده من، اگر هزار بار به خودم مراجعه مى دهند، خطاب مى از آتش جنات مى وقىت او را
  »1« .اش را رد نكنم ام كه هر كس مرا به حق پيامرب و على و فاطمه قسم دهد، خواسته دادم، اما بر خود واجب كرده منى

   ندامت وحشى، قاتل محزه سيدالشهدا عليه السالم

هاست كه مهواره نامش در كنار نام هنده، مهسر ابوسفيان و مادر معاويه،  ر تاريخ اسالم، از منفورترين شخصيتوحشى، د
او كسى است كه ناجوامنردانه محزه سيدالشهداء را كشت و شكم ايشان را پاره كرد و جگرشان را درآورد و . شود آورده مى

   تكه تكه كرد و به نخ كشيد و به گردن زن

______________________________  
: 470، ص 8؛ احلدائق الناضره، حمقق حبراىن، ج 219؛ االماىل، شيخ مفيد، ص 771االماىل، شيخ صدوق، ص ). 1(
مث إنه سأل اهللا حبق حممد . إن عبدا مكث ىف النار سبعني خريفا واخلريف سبعون سنه«: عن أىب جعفر، عليه السالم، قال«

يا رب، وكيف ىل باهلبوط : قال. فأوحى اهللا إىل جربئيل أن اهبط إىل عبدى فأخرجه. وآله ملا رمحتىن وأهل بيته صلى اهللا عليه
ا أن تكون عليك بردا وسالما: ىف النار؟ قال اهللا . إنه ىف جب ىف سجني: يا رب فما علمى مبوضعه؟ قال: قال. إىن أمر

. ما أحصى يا رب: يا عبدى كم لبثت ىف النار؟ قال: عزوجلفأخرجه فقال اهللا . فهبط جربئيل على النار على وجهه: قال
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فقال وعزتى وجالىل لوال ما سألتىن به ألطلت هو أنك ىف النار ولكىن حتمت على نفسى أن ال يسألىن أحد حبق حممد 
  .»وأهل بيته صلى اهللا عليه وآله إال غفرت له ما كان بيىن وبينه وقد غفرت لك اليوم

  

  67: معرفت ديىن، ص

هاى دست و پاى ايشان را قطع كرد،  او مهچنني بيىن حضرت را بريد، چشم محزه را درآورد، انگشت. بوسفيان انداختا
به قدرى اين كار در  »1« .هايش را بريون كشيد و به بيان خمتصر پيكر آن حضرت را مثله كرد هاى او را بريد و دندان لب

اگوار آمد كه وقىت پيغمرب بدن عموى بزرگوارشان را ديد چنان گريست كه نظر پيامرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله وسلم، ن
  .تن از قريش را خواهد كشت 70شان در ميدان جنگ پيچيد و از سر ناراحىت فرمود كه به خوخنواهى محزه  صداى ناله

به  »2« !كشيد؟ نفر ديگر را براى چه مى 69قاتل عموى مشا يك نفر بوده، : در مهان حال، جربئيل نازل شد و گفت
اى جز خانه او پناه برد؟ خداىي كه خشم پيامرب بر دمشنان خود را نيز  شود نااميد شد و به خانه راسىت، آيا از اين خدا مى

  :فرمايد اگر به اهل مكه دست پيدا كردى تابد و مى بر منى

َو اْصِربْ َو ما َصبـُْرَك ِإالَّ بِاللَِّه َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َو ال * ْرُمتْ َهلَُو َخيـٌْر لِلصَّاِبرِينَ َو ِإْن عاقـَْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو لَِئْن َصبَـ «
  »3« .»ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ * َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ 

فقط به مانند ستمى كه به مشا شده جمازات كنيد، و اگر شكيباىي ورزيد و از جمازات  و اگر ستمگر را جمازات كرديد، پس 
رت است و شكيباىي كن، و شكيباىي تو جز به توفيق خدا نيست، و بر گمراهى و . كردن بگذريد اين كار براى شكيبايان 

ترديد،  ىب. گريند، دلتنگ مشو ره به كار مىدهند اندوهگني مباش، و از نرينگى كه مهوا ضاللت آنان و كارهاىي كه اجنام مى
  .باشد خدا با كساىن كه پرهيزكارى پيشه كردند و كساىن كه از هر جهت نيكوكارند مى

اين را هم اضافه كنيم كه اولني ذكر مصيبت در اسالم براى محزه روى داده است، زيرا پيغمرب به زنان مدينه اجازه داد كه 
  خود حضرت نيز در بيشرت منربهايشان مصيبت محزه را ياد »4« .نندبراى محزه بلند بلند گريه ك

______________________________  
ومضى رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله ) محزه سيد الشهداء: (268، ص 1شرح األخبار، قاضى نعمان مغرىب، ج ). 1(

لى ومحزه صلوات اهللا عليهما للقتال وكان منهما ىف ذلك حىت بلغ احدا، فعبا الناس على مراتبهم، واستقبل املشركني وتقدم ع



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

 

م فلما رأى اهلزميه من كان ىف املراتب الىت رتبها رسول اهللا  زموا  اليوم ما مل ير من أحد قبلهما، وأمعنا ىف قتل املشركني فا
سالم وحشى االسود عبد جلبري بن صلوات اهللا عليه وآله بني يديه انكشفوا عنه وذهبوا يطلبون الغنائم، ورمى محزه عليه ال

رأيته ىف عرض الناس مثل احلمل االورق يهد الناس بسفيه هذا ما يقوم له : قال وحشى. مطعم حبربه من حيث ال يراه، فقتله
فاىن . حبجر منه ليدنو اىل فأرميه باحلربه من حيث ال يراىن إذ مل أكن أقدر على مواجهته: أحد، فاسترتت بشجره أو قال

 -هلم اىل يا بن مقطعه البظور: لك إذ بسباع بن عبد العزى قد سبقىن إليه يريد نزاله، فلما رآه محزه مقبال إليه قالعلى ذ
مث محل عليه محزه محله أسد، فضربه بالسيف فكأمنا أخطى رأسه ووقف عليه وقد خر ميتا وهوال  -وكانت امه ختفض اجلوارى

خيرب وحشى بذلك رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله وقد جاء . قتل، فسقط ميتايراىن، وأرسلت احلربه إليه، فأصبته ىف م
فلما قتل محزه . يا وحشى، غيب عىن وجهك فال أراك: مسلما، وسأله عن ذلك، فقال له رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله

عنه وتفرقوا خالفوا إليه، فقتلوا من  رضى اهللا عنه، ورأى املشركون أن أصحاب رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله قد انكشفوا 
وكان . كان بني يديه وجرحوه وكسروا ثنيته اليمىن السفلى، وكلموا شفته وهشموا البيضه على رأسه وضرب نيفا وستني ضربه

  .رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله قد ظاهر يومئذ بني درعني ووقف على صخره وانكشف الناس عنه

وملا قتل محزه رضى اهللا عنه أتت إليه هند، فبقرت بطنه وأخذت قطعه ) التمثيل حبمزه: (275، ص 1شرح األخبار، ج  -
ا ىف فيها والكتها لتأكلها، فلم تستطع أن تبتلع منها شيئا، فلفظتها، وذلك النه قتل يوم بدر أباها . من كبده، فرمت 

انت لتأكلها، ولو أكلتها، ملا أصابتها نار جهنم وقد ما ك: فقال. ومثلث به، فاخرب بذلك رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله
لئن أمكنىن اهللا تعاىل : وملا وقف صلوات اهللا عليه وآله على محزه ورأى متثيلهم به، قال. خالط حلمها حلم محزه عليه السالم

ُعوِقْبُتْم ِبِه َو لَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـٌْر  َو ِإْن عاقـَْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما( :فإنزل اهللا عزوجل. منهم المثلن منهم بسبعني رجال
م لن يصيبوا منكم مثلها أبدا وإن كنتم من أنفسكم اوتيتم: وقال رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله للمسلمني. )لِلصَّاِبرِينَ    .إ

حممد احلسن عليه قال اىب «: 395، ص 78؛ حبار االنوار، ج 257، ص 2مستدرك الوسائل، مريزاى نورى، ج ). 2(
عمنا محزه بن عبد املطلب، أسد اهللا، وأسد الرسول، فإنه ملا قتل قلق رسول اهللا : أول من صلى عليه من املسلمني«: السالم

ألقتلن بكل شعره من محزه سبعني رجال : صلى اهللا عليه وآله، وحزن، وعدم صربه وعزاؤه على عمه محزه فقال وكان قوله حقا
بـُْرَك ِإْن عاقـَْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو لَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـٌْر لِلصَّاِبرِيَن َو اْصِربْ َو ما صَ « :أوحى اهللا إليهمن مشركى قريش، ف

قال : عن ابن عباس قال«: 377، ص 12نيز تفسري امليزان، ج . »ِإالَّ بِاللَِّه َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َو ال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم قتل محزه ومثل به لئن ظفرت بقريش ألمثلن بسبعني رجال منهم فأنزل اهللا وإن 

ى عن املثله. بل نصرب يا رب: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. عاقبتم اآليه   .»فصرب و

َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا   الشَّْهُر احلَْراُم بِالشَّْهِر احلَْراِم َو احلُُْرماُت ِقصاٌص َفَمِن اْعَتدى« :194بقره،  نيز. 128 -126حنل، ). 3(
  .»َعَلْيُكْم َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ   َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتدى
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انصرف رسول ... «: 98، ص 20، نيز حبار األنوار، ج 183، ص 1شيخ طربسى، ج  إعالم الورى باعالم اهلدى،). 4(
اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل املدينه حني دفن القتلى فمر بدور بىن األشهل وبىن ظفر، فسمع بكاء النوائح على قتالهن، 

ه اليوم، فلما مسعها سعد بن معاذ وأسيد بن لكن محزه ال بواكى ل: فرتقرقت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وبكى، مث قال
فلما مسع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وآله، . ال تبكني امرأه محيمها حىت تأتى فاطمه، عليها السالم، فتسعدها: حضري قاال

نيز . »ارجعن رمحكن اهللا فقد آسينت بأنفسكن: الواعيه على محزه وهو عند فاطمه، عليها السالم، على باب املسجد قال
فمر النىب صلى اهللا عليه وآله ببعض بيوتات األنصار، فسمع بكاء «: 287، ص 2شجره طوىب، حممد مهدى حائرى، ج 

فلما مسعها . لكن محزه ال بواكى له اليوم: النوائح على قتالهن فرتقرقت عينا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وآله، وبكى مث قال
فاجتمعن النساء عند فاطمه وهن . ها حىت تأتى فاطمه فتسعدها ىف البكاء على محزهال تبكني امرأه محيم: سعد بن معاذ قال

ا ىف البكاء على محزه   .»يسعد

  

  68: معرفت ديىن، ص

  .فرمودند كه وحشى جگر مرا زخم زد كردند و بسيار مى گريستند و مردم هم با ايشان گريه مى كردند و مى مى

ربت آموز است و معيار خوىب براى درك ميزان لطف و رمحت حق نسبت به اما سرنوشت مهني وحشى بسيار عجيب و ع
  .بندگانش است

وحشى . اى به دست پيامرب اسالم رسيد طبق نقل تواريخ، شش سال از شهادت محزه سيدالشهدا گذشته بود كه روزى نامه
خواهد  دخلراش كشتم، اما دمل مىدر نامه خود به پيامرب نوشته بود كه درست است كه من عموى مشا را به آن وضع 

جا كه در سوره فرقان  ترساند؛ آن شود و مرا مى اى در قرآن هست كه مانعم مى با اين حال، آيه. مسلمان شوم و توبه كنم
  :گويد مى

 .»الَّ بِاحلَْقِّ َو ال يـَْزنُوَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثاماً َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه إِ «
»1«  

كشند، و زنا  پرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است جز به حق منى و آنان كه معبود ديگرى را با خدا منى
  .؛ و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سخىت برسد»2« كنند منى
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به . ها جناب محزه است ام كه يكى از آن ام و هم آدم كشته حقيقت، او براى پيامرب نوشته بود كه من هم بت پرستيدهدر 
دامن كه  خواهم مسلمان شوم، اما با توجه به اين آيه مى حال، مى. ام ام زنا كرده سبب وضع فرهنگى مكه هم تا توانسته

  م؟حال، چه بايد بكن. كنيد اسالم مرا قبول منى

  :فرمايد در جواب وحشى بنويسيد خداوند مى: وقىت نامه متام شد، جربئيل نازل شد و به پيامرب عرض كرد

  »3« .»ِإْمثاً َعِظيماً   ىِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ َو َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقِد افْـرتَ «

   آمرزد، و غري آن را براى كه به او شرك ورزيده شود را منى ، خدا اينمسلماً 

______________________________  
  .68فرقان، ). 1(

دانند نگومي كه خداوند زنا را بعد از شرك و  دريغ است اين نكته را براى كساىن كه زنا را در رديف گناهان عادى مى). 2(
  )مولف. (كشى قرار دارد ه زنا خيلى سنگني است و بعد از بت پرسىت و آدمكشى قرار داده است؛ يعىن گنا آدم

ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ َو َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد « 116نيز نساء، . 48نساء، ). 3(
  .»َضلَّ َضالًال بَِعيداً 

  

  69: معرفت ديىن، ص

  .و هر كه به خدا شرك بياورد، مسلماً گناه بزرگى را مرتكب شده است. آمرزد هر كس كه خبواهد مى

  .خبشد خبشد، وىل شرك را اگر ادامه پيدا كند منى را مى -كشى پرسىت و زنا و آدم از مجله بت -خداوند هر گناهى

گذارد من به سوى مشا  منى» ملن يشاء«ه هم عبارت در اين آي: وقىت نامه پيامرب به وحشى رسيد در پاسخ ايشان نوشت
  !كه شايد خدا خنواهد مرا ببخشد حال آن. خبشم گويد هر كس را خبواهم مى چون خدا مى. بيامي

  :اين بار اين آيه را برايش بفرست: نامه وحشى كه به پيامرب رسيد، دوباره جربئيل نازل شد و گفت

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناٍت َو كاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً  ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِملَ «   »1« .»َعَمًال صاِحلاً فَأُْولِئَك يـَُبدِّ
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كند؛ و خدا  ها تبديل مى هايشان را به خوىب مگر آنان كه توبه كنند و اميان آورند و كار شايسته اجنام دهند، كه خدا بدى
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

از  . »عمل عمال صاحلا«شرايط اين آيه نيز سنگني است، خمصوصا عبارت : نامه به وحشى رسيد در پاسخ نوشت وقىت
  خواهد به مهان كيفيت اجنام دهم؟ كجا معلوم كه من بتوامن آن عمل صاحلى را كه خداوند مى

  :اين بار اين آيه را براى وحشى بفرستيد: دوباره، جربئيل نازل شد و گفت

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلىُقْل يا «   »2« .»أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

يناً خدا مهه گناهان را از رمحت خدا نوميد نشويد، يق! اى بندگان من كه با ارتكاب گناه بر خود زياده روى كرديد: بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   خبشد؟ براى چه يعىن چرا اين قدر اصرار دارى كه خداوند تو را منى

______________________________  
  .70فرقان، ). 1(

  .53زمر، ). 2(

  

  70: معرفت ديىن، ص

شود؟ مگر دست خداوند براى آمرزيدن گناهان تو بسته است كه به سوى او  منىگوىي  اين قدر نااميد و دلسردى؟ چرا مى
اين حقيقت مهمى است كه در سوره مباركه زمر به آن اشاره شده و شناخت آن در رشد و اصالح  »1« گردى؟ باز منى

  .زندگى بشر بسيار راهگشاست

______________________________  
أنه ملا قتل محزه وكان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم «: 428، ص 2هللا جزائرى، ج نور الرباهني، سيد نعمت ا). 1(

فلما قدم مكه ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنا قد ندمنا على . يوف له بذلك
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َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال «  مبكهالذى على ما صنعناه، وليس مينعنا عن االسالم اال أنا مسعناك تقول وأنت 
وقد دعونا مع اهللا إهلا آخر وقتلنا النفس الىت حرم اهللا وزنينا، » ، اآليتان يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو ال يـَْزنُونَ 

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل »اآليه  َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً ِإالَّ «فلوال هذه التبعناك، فنزلت اآليه  ، فبعث 
  فنزل. فلما قرأوها كتبوا إليه ان هذا شرط شديد خناف أن ال نعمل صاحلا، فال نكون من أهل هذه اآليه. وحشى وأصحابه

ا إليهم فقرأوها، فبعثوا إليه أنا خناف أن ال نكون . *»ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر « فبعث 
يعاً   يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى«  فنزل. من أهل مشيئته نُوَب مجَِ ا  »أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ فبعث 

: مث قال لوحشى. فلما قرأوها دخل هو وأصحابه ىف االسالم، ورجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فقبل منهم. إليهم
ا إىل أن ! وحيك: أخربىن كيف قتلت محزه؟ فلما أخربه قال غيب وجهك عىن، فلحق وحشى بعد ذلك بالشام وكان 

رأيت فيه خرقا : ملا أخرجت قلب محزه ما رأيت فيه؟ قال وحشىوىف خرب آخر أنه صلى اهللا عليه وآله سأله أنك . »مات
: غيب وجهك عىن، فقال الوحشى: نعم، مات له ابن وبنت، فاالبن خرق القلب، واالبنه رصعته، مث قال له: ورصعا، فقال

الثقلني، حويزى،  ، نيز تفسري نور»لست حبقود ولكىن إذا رأيتك جتدد على حزىن حبمزه، فذهب إىل الشام: نىب وحقود، فقال
ملا جعل مطعم بن عيسى بن : ىف كتاب سعد السعود البن طاوس رمحه اهللا نقال عن تفسري الكلىب قال«: 33، ص 4ج 

: فبعث وحشى ومجاعه إىل النىب عليه السالم. نوفل لغالمه وحشى ان هو قتل محزه ان يعتقه، فلما قتله وقدموا مكه مل يعتقه
اننا مسعناك تقرأ ىف كتابك ان من يدعو مع اهللا إهلا آخر ويقتل النفس ويزىن يلق آثاما وخيلد ىف  انه ما مينعنا من دينك اال

خناف أال : فقالوا )ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِحلاً ( :العذاب، وحنن قد فعلنا هذا كله، فبعث إليهم بقوله تعاىل
خناف اال ندخل ىف املشيه : فقالوا )*ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ  ِإنَّ اللَّهَ (  نعمل صاحلا، فبعث إليهم

يعاً   يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى( :فبعث إليهم فجاؤوا واسلموا فقال  )أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
فلحق : فإنىن ال أستطيع النظر إليك، قال. غيب وجهك عىن: النىب صلى اهللا عليه وآله لوحشى قاتل محزه رضوان اهللا عليه

  .»هكذا ذكر الكلىب. بالشام فمات
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   انسان و شناخت برنامه هاى شيطان - 5

  



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

 

  81: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . يمبسم اهللا الرمحن الرح
  .على اعدائهم امجعني

اند كه اگر انسان دچار چهار حجاب شود، متام درهاى رمحت  با عنايت به آيات قرآن، اهل بيت، عليهم السالم، فرموده
ماند و راه جناتى برايش  اين بدان معنا نيست كه او در اين چهار حجاب تا ابد اسري مىشود، اما  حق به روى او بسته مى

ها هستند راه جناتى قرار داده كه اين راه به تعبري قرآن   نيست؛ زيرا وجود مبارك حضرت حق براى آنان كه دچار اين حجاب
اند غمگني باشند و دوباره به خدا  مراد از انابه اين است كه مردم از اين كه به خدا پشت كرده »1« .است» انابه«كرمي 

  .كنند شود و جنات پيدا مى ها باز مى در اين مقام است كه مهه درهاى بسته به روى آن. رو كنند

  ها كدامند؟ اين حجاب

  :اين چهار حجاب بر اساس تعاليم قرآن كرمي از اين قرارند

   شيطان: اولحجاب 

   كه در گفتارهاى قبل بيان داشتيم، شيطان دمشىن است كه ميان مهچنان

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .»بُ ُهَو الَِّذي يُرِيُكْم آياتِِه َو يـُنَـزُِّل َلُكْم ِمَن السَّماِء ِرْزقاً َو ما يـََتَذكَُّر ِإالَّ َمْن يُِني« :13غافر، : اشاره است به. 

يِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإلَْيَك َو ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو ُموسى« :13شورى،  - َأْن   َو ِعيسى  َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ
  .»لَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َيشاءُ َو يـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ أَِقيُموا الدِّيَن َو ال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني ما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه ال

  .»ِإلَْيِه َمْن أَنابَ َو يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْو ال أُْنزَِل َعَلْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه ُقْل ِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيشاءُ َو يـَْهِدي « :27رعد،  -

َأْن ُتْشرَِك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحبـُْهما ِيف الدُّنْيا َمْعُروفاً َو اتَِّبْع   َهداَك َعلىَو ِإْن جا« :15لقمان،  -
  .»َسِبيَل َمْن أَناَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 
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  82: معرفت ديىن، ص

از اين رو، قرآن جميد بارها از اين موجود . گذارد نور فيوضات حق به انسان برسد شود و منى پروردگار فاصله مىانسان و 
  :از مجله، در اين آيه »1« .ياد كرده است» عدٌو مبني«به 

  »2« .»ِبنيٌ أَ َملْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم يا َبِين آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُ «

  ترديد دمشن آشكارى براى مشاست؟ آيا به مشا سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او ىب! اى فرزندان آدم

آيد ديگر به معناى پيمان و قرارداد نيست، بلكه به معناى سفارش و وصيت  مى» اىل«كنار » عهد«در قرآن، وقىت كلمه 
آيا به مشا فرزندان آدم سفارش و وصيت نكردم كه از شيطان فرمان نربيد و او بدين ترتيب، معىن آيه اين است كه . است

  ترديد او دمشن آشكار مشاست؟ را عبادت و بندگى نكنيد كه ىب

؟ مگر نه اين است كه شيطان مهان موجود سركشى است  !به راسىت، چقدر به انسان سفارش شده كه تابع شيطان نباشد
كرد و كارى  ضد خدا بسازد؟ اگر او تنها خودش را در ضد بودن با خدا حمدود مى خواهد كه هم ضد خداست و هم مى

آمد، وىل مسئله اين است كه اين موجود در هر  به كار فرزندان آدم نداشت، مشكلى در كار نبود و سفارشى هم الزم منى
دالشهداء، عليه السالم، به شكل براى مثال، شيطان در زمان حضرت سي. خيزد لباسى كه باشد به دمشىن با انسان بر مى

يزيد؛ در زمان حضرت ابراهيم، عليه السالم، به صورت منرود؛ و در زمان وجود مبارك رسول خدا، صلى اهللا عليه وآله، به 
نه حزب شيطان يا مريد ! دقت شود(ها به شياطني تعبري كرده است  صورت رؤساى مكه ظاهر شده بود كه قرآن از آن

  ):شيطانشيطان بلكه خود 

ْنِس َو اجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىل« بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َو َلْو شاَء َربَُّك ما فـََعُلوُه   َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوا َشياِطَني اْإلِ
  »3« .»َفَذْرُهْم َو ما يـَْفتَـُرونَ 

   ني انس و جن قرار دادمي، كهگونه براى هر پيامربى دمشناىن از شياط و اين

______________________________  
؛ نيز اعراف، *»َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ ... « :142؛ انعام، 208؛ نيز بقره، 168بقره، ). 1(

قاَل يا بـَُينَّ ال « :5؛ يوسف، »َلُكما ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكما َعُدوٌّ ُمِبنيٌ أَ َملْ أَنـَْهُكما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َو أَُقْل ... « :22
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َو ِإْذ قـُْلنا لِْلَمالِئَكِة « :50؛ كهف، »ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيداً ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلْإلِْنساِن َعُدوٌّ ُمِبنيٌ   تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعلى
 ُهْم َلُكْم َعُدوٌّ ِبْئَس ِإالَّ ِإبِْليَس كاَن ِمَن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَ فـََتتَِّخُذونَُه َو ُذرِّيـََّتُه أَْولِياَء ِمْن ُدوِين وَ  اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا

 :15؛ قصص، » َجنَُّكما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشقىفـَُقْلنا يا آَدُم ِإنَّ هذا َعُدوٌّ َلَك َو ِلَزْوِجَك َفال ُخيْرِ « :117؛ طه، »ِللظَّاِلِمَني َبَدًال 
ِذي ِمْن ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلها فـََوَجَد ِفيها َرُجَلْنيِ يـَْقَتِتالِن هذا ِمْن ِشيَعِتِه َو هذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتغاثَُه الَّ   َو َدَخَل اْلَمِديَنَة َعلى«

ِإنَّ « :6؛ فاطر، »َعَلْيِه قاَل هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنيٌ   فـََقضى  َكَزُه ُموسىِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوَ 
ا َيْدُعوا ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصحاِب السَِّعريِ  ُذوُه َعُدوا ِإمنَّ َلْيُكْم يا َبِين آَدَم َأْن أَ َملْ َأْعَهْد إِ « :60؛ يس، »الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ

نَُّكُم الشَّْيطاُن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ « :62؛ زخرف، »ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطاَن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  قاَل « :82؛ ص »َو ال َيُصدَّ
  .»َفِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ 

  .60يس، ). 2(

  .»ِبَربَِّك هاِدياً َو َنِصرياً   َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوا ِمَن اْلُمْجرِِمَني َو َكفى« :31ز فرقان، ؛ ني112انعام، ). 3(
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كنند، و اگر پروردگارت  براى فريب مردم مهواره گفتارى باطل وىل به ظاهر آراسته و دلپسند به يكديگر القاء مى
  .بافند واگذار پس آنان و آنچه را به دروغ به هم مى. كردند منىخواست چنني  مى

اند، بلكه هر پيغمربى از پيغمربان  دهد كه شياطني فقط مزاحم تو نشده خداوند در اين آيه پيغمرب خويش را دلدارى مى
سرتسى نداشتند، بلكه ها د شدند، چون به آن البته، شياطني مزاحم خود پيامربان منى. اهلى اين مزامحان را داشته است

هاشان برياهه نشان  ها داشتند اين بود كه به فرموده قرآن جميد راه مستقيم اهلى را به مردم با وسوسه مزامحت خطرناكى كه آن
در روزگار ما هم، تلقينات بعضى از مردم كه گاهى  »1« .رسد گفتند اين جاده احنراىف است و به جاىي منى دادند و مى مى

اين مهه مناز خواندى به كجا رسيدى؟ اين مهه روزه گرفىت چه شد؟ اين مهه با اهل بيت در ارتباط : گويند تدّين مىبه افراد م
ها در آنان كه نسبت به راه حق و نسبت به قرآن بيناىي كاىف  اين وسوسه. از مهني باب است... بودى به چه رسيدى؟ و 

  :گويند ريت دارند، به فرموده قرآن جميد، در پاسخ چنني سواالتى مىكند، اما آن عده كه بيناىي و بص ندارند اثر مى

ْنيا َحَسَنٌة َو لَ «  .»داُر اْآلِخَرِة َخيـٌْر َو لَِنْعَم داُر اْلُمتَِّقنيَ َو ِقيَل ِللَِّذيَن اتـََّقْوا ما ذا أَنـَْزَل َربُُّكْم قاُلوا َخْرياً ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِيف هِذِه الدُّ
»2«  
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گر است و سراسر  كه قرآن هدايت[خري را : پروردگارتان چه چيزى نازل كرد؟ گويند: مى كه به پرهيزكاران گويندو هنگا
رت ]  پاداش[براى كساىن كه نيكى كردند ]. آياتش وحى اهلى است، نازل كرد نيكوىي در اين دنياست، ومهانا سراى آخرت 

  !است، و سراى پرهيزكاران چه نيكوست

ها را براى ما فرستاده  او مهه خوىب: گويند ها مى مگر خدا براى مشا چه كرده و چه فرو فرستاده؟ آن: سندپر  شياطني مى
بدن سامل، چشم سامل، عقل سامل، پوست سامل، چارچوب سامل، زبان گويا، پيغمربان، قرآن، زندگى در عامل : است

   هسىت، و پس از مرگ لقاء و مقام قرب

______________________________  
ا ِعَوجاً َو أَنـُْتْم ُشَهداءُ َو َما اللَّ « :99آل عمران، ). 1( ُه ِبغاِفٍل ُقْل يا أَْهَل اْلِكتاِب ِملَ َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن تـَبـُْغوَ

ا ِعَوجاً َو ُهْم ِباْآلِخَرِة كاِفُرونَ  الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَّهِ « :19؛ نيز هود، 44؛ نيز اعراف، »َعمَّا تـَْعَمُلونَ  ؛ »َو يـَبـُْغوَ
ا ِعَوجاً َو اذْكُ « :86اعراف،  ُروا ِإْذ ُكْنُتْم َقِليًال َو ال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصراٍط تُوِعُدوَن َو َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َو تـَبـُْغوَ

ْنيا َعَلى اْآلِخَرِة َو َيُصدُّوَن َعْن « :3؛ نيز ابراهيم، »كاَن عاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ   َفَكثـَّرَُكْم َو اْنُظُروا َكْيفَ  الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن احلَْياَة الدُّ
ا ِعَوجاً أُولِئَك ِيف َضالٍل بَِعيدٍ    .»َسِبيِل اللَِّه َو يـَبْـُغوَ

  .30حنل، ). 2(
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شت و مهنشيىن با انبي  :فرستاده كه نفرستاده است تا مشا به ياوه بگوييد ؛ كدام خري را خداوند بايد براى ما مى...اء و 
  *؟»ما أُْنزَِل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكمْ «

هاى شياطني جن و انس راه حق را گم  اين پاسخ مردم بصري است، اما مهه مردم اين بصريت را ندارند و با وسوسه گرى
ايت، از مهه خريات دور مى كنند و دلسرد مى مى برند و بدين ترتيب، شيطان بني آنان و  شوند و از آن مى شوند و در 

  .رسد ها منى شود و ديگر فيوضات حق، جز مهني آب و نان و زندگى ظاهرى، به آن خدا حجاب مى

   هاى شيطان برنامه
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. هاى او در درجه اول امهيت قرار دارد برنامهبراى شناخت راه حق از باطل و درك درست حجاب بودن شيطان شناخت 
شيطان كه در هر روزگارى به صورتى است و خداوند متعال او را دمشن انسان معرىف كرده و سفارش فرموده كه او را 

  :گويد قرآن در اين باره مى. كند ها دعوت مى ها را به آن هاىي دارد كه مهه انسان بندگى نكنيد برنامه

  »1« .»ِعدُُكُم اْلَفْقَر َو يَْأُمرُُكْم ِباْلَفْحشاِء َو اللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطاُن يَ «

يدسىت و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، مشا را  چون خبل وخوددارى [ترساند، و مشا را به كار زشت  از 
دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده  كند، و خدا مشا را از سوى خود وعده آمرزش و فزوىن رزق مى امر مى]  اتاز زكات و صدق

  .و داناست

كند تا معلوم شود كه شيطان   در اين آيه، پروردگار دو برنامه خويش را به مهراه دو برنامه شيطان براى انسان بيان مى
  .كيست

برد، او را از  است؛ يعىن تا انسان براى كار خريى دست به مال خود مى »يعدكم الفقر«هاى شيطان  يكى از برنامه
يدسىت مى    به تو چه! چراغى كه به خانه رواست بر مسجد حرام است: گويد ترساند و مى تنگدسىت و 

______________________________  
  .268بقره، ). 1(
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تو زمحت كشيده و عرق ! شد خواست كه اين فرد فقري منى ىن؟ اگر خدا منىك ربطى دارد كه در كار خدا دخالت مى
جا آن را هزينه كىن؟ درمانگاه و مدرسه و بيمارستان را دولت بايد بسازد و  خواهى اين اى تا پول درآورى، براى چه مى رخيته

فردا، تو عروس و داماد و نوه دارى،  خواهى پول بدهى؟ تو براى چه مى. ها هم او بايد نگهدارى كند ها و معلول از يتيم
شوى و هم  امروز بايد براى فردا ذخريه كىن و اگر خبواهى اين طور در راه خدا هزينه كىن، هم خودت گرفتار مى

  .اين دعوت و سخن شيطان است. ات خانواده

  دعوت پروردگار
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  :فرمايد و سپس مى »1« خواند از آن خود مى هاى شياطني، ابتدا خزائن آمسان و زمني را پروردگار عامل، در پاسخ وسوسه

  »2« .»ِإالَّ ِمثْـَلها َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ   َمْن جاءَ ِباحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا َو َمْن جاءَ ِبالسَّيَِّئِة َفال ُجيْزى«

مانند آن جمازات نيابند و ايشان هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است، و آنان كه كار بد بياورند، جز به 
  .گريند مورد ستم قرار منى

حىت در برخى روايات، پاداش . گرداند يعىن اگر كسى توماىن در راه خدا هزينه كند، خداوند ده برابر آن را به او بر مى
  »3« .برابر است 70بعضى اعمال خري تا 

  دعوت به فحشا

كند؛ يعىن به اجنام كارهاى  مهواره انسان را وادار به ارتكاب فحشا مىاو . برنامه دوم شيطان دعوت مردم به فحشاست
  :كند تا بر كار خري آنان بيافزايد ها را به مغفرت و آمرزش خود دعوت مى خواند، در حاىل كه خداوند انسان زشت فرا مى

  .»َو اللَُّه َيِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ «

______________________________  
  .»ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نـُنَـزُِّلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ  َو ِإْن ِمْن َشيْ « :21حجر، ). 1(

  .160انعام، ). 2(

كوه طور از مجله، در روايىت خداوند متعال چند هزار سال پيش از حادثه كربال به حضرت موسى، عليه السالم، در  ). 3(
  )مولف. (برابرش را به تو عطا نكنم از دنيا خنواهى رفت 70فرمايد كه اگر براى جمالس امام حسني هزينه كىن، تا  مى
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  كرم بني و لطف خداوندگار

او  گذارد، وىل براى مثال، كسى در راه خدا ثروتش را مى. گاهى لطف و رمحت پروردگار بر بندگان خويش عجيب است
براى  »1« .كند كند، بلكه ارزمشندتر از آن را به او عطا مى احسان آن شخص را با پول و باغ و ويال و ماشني جربان منى
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منونه، وجود مبارك خدجيه كربى، سالم اهللا عليها، ثروتش را با نيت خالص براى خدا هزينه كرد، اما پروردگار در دنيا ثروت 
در عوض، خداوند متعال . شد او را با پول و ثروت بيشرت جربان نكرد، زيرا نّيت واالى آن حضرت با ثروت جربان منى

در آخرت نيز خداوند يازده امام و .  عليها، به او عنايت كرد كه برترين زنان عامل استفرزندى چون فاطمه زهرا، سالم اهللا
  .گويد اين نتيجه دين و اميان و اخالق و انفاق توست كند و مى اّم االئمه، عليهم السالم، را به او ارائه مى

ره ان است مىاى كه ايشان در قيامت از دخرت بزرگوار و يازده امامى كه ايشان مادر آن ره اى است و چه كسى  برد، چه 
  تواند آن را حساب كند؟ مى

   مثره فرزند نيك

عجله كنيد تا زودتر : كردند، به ياران خويش فرمودند يك روز، وقىت پيغمرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله، از قربستاىن عبور مى
  !آهسته برومي: هاى مبارك را كند كردند و فرمودند گشتند قدم اما چند روز بعد كه از مهان راه بر مى! از قربستان بريون برومي

! يا رسول اهللا، چند روز پيش كه از اينجا عبور كردمي فرموديد تندتر برومي و امروز گفتيد آهسته: يكى از اصحاب گفت
  علت چيست؟

از . در خوشى و رفاه است كردند و من طاقتش را نداشتم، وىل امروز ديدم او آن روز مّيىت را عذاب مى: حضرت فرمود
  فرزندى كه از او به جا مانده در مدرسه از معلم خود: جربئيل سبب را پرسيدم، گفت

______________________________  
 ِماَئُة َحبٍَّة َو اللَّهُ َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلةٍ « :161بقره، ). 1(

  .»ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ 

  

  87: معرفت ديىن، ص

فرزند اين مرد مرا رمحان و رحيم : تا اين فرزند اين عبارت را خواند، خداوند فرمود. گرفته استبسم اهللا الرمحن الرحيم را ياد  
آجنا كه مسلماىن  »1« .خبشم براى مهني او را مى. كنم با اين وصف پدرش در عذاب باشد خواند و من حيا مى مى

ره خدجيه كرب  كار با بسم اهللا فرزندش از آتش جنات پيدا مى معصيت   !ى از فرزندانش چه خواهد بود؟ واهللا العاملكند، 
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   معامله با خدا چنني است

ران، پياده در يكى از خيابان رفتم كه ديدم مرد موقرى با ادب كنار  هاى فرعى راه مى يادم هست در يكى از روزهاى سرد 
كرد و مرا به منزل خويش دعوت   به دو سه قدمى ايشان كه رسيدم سالم. جا ايستاده است در يكى از منازل كاخ مانند آن

  !خواهم موضوعى را به مشا بگومي مى: كرد و گفت

  .باالخره با توكل بر خدا داخل شدم. آن روزها، امنيت هم اندكى كم بود و ترديد داشتم كه داخل بروم يا نه

آن مرد خامنش را نيز  وقىت رفتيم طبقه باال و نشستيم،. ساختمان هم دو طبقه بود. منزل حياط بسيار باصفاىي داشت
. خامنش هم زن موقر و با حجاىب بود! زدمي ايشان است كسى كه گاهى حرفش را با هم مى: صدا كرد و به ايشان گفت
  .ايشان هم آمد و نشست

ها چند  ام و طبق مهان حرف روم، اما گاهى در جلسات مشا شركت كرده من زياد پاى منرب منى: پس از آن، مرد گفت
  .ام خدا اجنام دادهمعامله با 

رتين  البته ايشان نگفت چه معامله اى، وىل از ظاهر امر معلوم بود كه معامله ماىل در ميان بوده است، زيرا ثرومتندان 
رتين معامله اى كه مى معامله    اى توانند با خدا بكنند معامله ماىل است؛ مهان طور كه يك عامل 

______________________________  
روى ان عيسى عليه السالم مر بقرب وهو يعذب، مث «: 284، ص 3عواىل اللئاىل، أحسائى، ج : مشابه اين روايت. )1(

ذا القرب عام أول وهو يعذب ومررنا به اآلن وهو ال : فقال احلواريون! مر به ىف عام آخر فوجده ال يعذب يا روح اهللا مررنا 
  .»صغري فبلغ الغالم، فأصلح طريقا وآوى يتيما، فغفر اهللا ألبيه مبا كان منهانه كان له ولد «: يعذب؟ فقال عليه السالم

  

  88: معرفت ديىن، ص

تواند با خدا بكند آموخنت آن به ديگران است و معامله شخصى كه در ميان مردم آبروىي دارد مايه گذاشنت از  كه مى
  :ده استدليل مطلب هم اين است كه خداوند در وصف متقني فرمو . آبرويش است

  *»1« .»َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ «
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  .كنند امي انفاق مى از هر چه روزى آنان كرده

. كند خربى نشد من چند معامله با خدا كردم، اما هر چه صرب كردم ببينم خداوند چگونه آن را ده برابر مى: او گفت
وضع ملى من . هاى معترب آمريكا شود وارد يكى از دانشگاهها  گذرنامه پسرم آماده بود تا با باالترين منره. مدتى گذشت

اى هم كه قرار بود او در آن حتصيل كند از  رشته. اى خبرم جا برايش خانه توانستم در آن هم آن قدر خوب بود كه مى
  .داشتند هاى روز جهان بود و فارغ التحصيالن آن را بسيار گرامى مى ترين رشته مهم

چقدر به : ه پرواز مانده، يك شب پسرم آمد و من و مادرش را صدا كرد و خيلى نرم از ما پرسيدبه هر حال، يك هفته ب
خواهيد؟   خواهيد يا منى اى كه به من داريد خري مرا مى مشا با اين عالقه: چطور؟ گفت. خيلى: من عالقه داريد؟ گفتيم

ر اين است كه به جاى آمريكا به قم بروم تا علوم من حتقيق كردم و ديدم خري من د: گفت. خواهيم خري تو را مى: گفتيم
فردا با هم . باشد: نظر مشا چيست؟ گفتيم. اهل بيت را ياد بگريم و اين چند ساله عمر را به اهل بيت خدمت كنم

 مادرش. كنيم ها برايت خواستگارى مى صنف گريمي و هر دخرتى را هم كه خبواهى از مهكاران و هم اى مى رومي قم خانه مى
اما اگر خبواهى به اهل بيت . تو اگر در آمريكا دكرتا بگريى، باعث روسفيدى من پيش فاطمه زهرا نيسىت: هم به او گفت

  .خدمت كىن، سبب روسفيدى مىن

   پسرم االن در قم است، دروس سطح را خوانده و مشغول: او ادامه داد

______________________________  
  .3بقره، ). 1(

  

  89: ص معرفت ديىن،

اين مزدى بود كه خدا به من داد و اسباب . به حكمت و فلسفه و عرفان است و انسان به درد خبورى براى دين خداست
  .ام شد شگفىت

: بعد از آن، وقىت ايشان را ديدم از پسرشان پرسيدم و گفتم. پنج ساىل از اين ماجرا گذشت و من اين پدر را نديدم*** 
  .ينمخواهد ايشان را بب دمل مى
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اى كه او داشت و راهى كه در پيش گرفته بود رستگار شد  با برنامه. خواست رسيد و هم من هم او به آنچه مى: او گفت
زيرا حدود يك . و خدا از اين بابت مزد ما را داد، وىل سرآخر براى اينكه منره كامل به ما و به او بدهد، او را از ما گرفت

از آن روز، ما جزو گروه صابران شدمي و كاناىل هم به صلوات و . رفت و نزد خدا رفتماه پس از مالقامتان او سرطان گ
  :گويد رمحت خدا براميان زده شد، زيرا خداوند مى

ُلَونَُّكْم ِبَشيْ « الَِّذيَن ِإذا َأصابـَتـُْهْم . الصَّاِبرِينَ ٍء ِمَن اْخلَْوِف َو اجلُْوِع َو نـَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َو اْألَنـُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِِّر  َو لََنبـْ
ْم َو َرْمحٌَة َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ . ُمِصيَبٌة قالُوا ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ    »1« .»أُولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرِِّ

نباتى يا مثرات باغ [ى از اموال و كسان و حمصوالت ترديد مشا را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش خبش و ىب
مهان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد  . و صربكنندگان را بشارت ده. كنيم آزمايش مى] زندگى از زن و فرزند

آنان است و آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر . گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او باز مى: گويند
  .اند آنانند كه هدايت يافته

هاىي  ها حتصيل كسب كند؟ و اصال مگر رسيدن به چنني جايگاهى از چنني راه چنني امياىن را چه كسى مى تواند با سال
ممكن است؟ آرى، سنت پروردگار اين نيست كه مهواره مقابله به مثل كند و در مقابل پول فقط پول بدهد، بلكه گاهى در 

   به... آن اميان يا فرزند صاحل و  برابر

______________________________  
  .157 -155بقره، ). 1(

  

  90: معرفت ديىن، ص

خدجيه كربى مصداق بارز اين معناست كه خداوند در برابر ثروتش آبروى دنياىي و اخروى، اميان قوى، . خبشد انسان مى
توان آن را براى  مقامى كه با هزينه كردن مهه داراىي جهان هم منى. دفرزند مبارك، و ذريه پاك و صاحل به او عطا فرمو 

  .اى خريد يا آن را از آن خود كرد حلظه

  .»َو اللَُّه َيِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ «
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رت مى د يا به كجا دعوتشان كند و چه مزدى داند با بندگانش چگونه معامله كن سفره پروردگار خيلى گسرتده است و او 
ها را كنار بزند و به هر چه خدا به آن  اين ميزان شناخت براى هر انساىن الزم است تا بتواند حجاب. ها بدهد به آن

  .كند دور مباند دعوت كرده لبيك بگويد و از آنچه شيطان به آن دعوت مى

  :سوره مباركه بقره استدارد در  آيه ديگرى كه پرده از برنامه شياطني بر مى

  »1« .»أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ «

  .كنند شياطني مشا را به آتش جهنم دعوت مى

  :در حاىل كه دعوت خدا اين است

  »2« .»َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ   سارُِعوا ِإىل«

نايش و به  شىت كه  شىت كه براى  آمسان]  به وسعتِ [سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ها و زمني است بشتابيد؛ 
  .پرهيزكاران آماده شده است

كند؛ و ثالثا، با اين فهم و شعور و  فهمد، اوًال لذت مى برد؛ ثانيا مصونيت پيدا مى وقىت انسان اين آيات قرآن را مى
اصوًال، با فهم قرآن است كه انسان از بودن با خدا، از . بيند بل خود به شدت ضعيف مىمعرفت شيطان را در مقا

برد و حاضر نيست چيزى را با اين  عبادت او، از دست گذاشنت در دست انبياء، و از مهراه شدن با امامان لذت مى
   لذت

______________________________  
ْشرِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َو َألََمةٌ ُمْؤِمَنٌة َخيـٌْر ِمْن ُمْشرَِكٍة َو َلْو َأْعَجَبْتُكْم َو ال تـُْنِكُحوا َو ال تـَْنِكُحوا اْلمُ « :221بقره، ). 1(

ْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة اِر َو اللَُّه يَ اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َو َلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـٌْر ِمْن ُمْشرٍِك َو َلْو َأْعَجَبُكْم أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّ 
ُ آياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ    .»ِبِإْذنِِه َو يـُبَـنيِّ

  .133آل عمران، ). 2(

  

  91: معرفت ديىن، ص
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  :زيرا. شريك كند يا چيزى غيز از خدا خبواهد

 خالف مروت بود كه اوليا
 

 .متنا كنند از خدا جز خدا

  

   عليه السالم، در آتش ابراهيم،

خواستند حضرت ابراهيم، عليه السالم، را با منجنيق به داخل آتش گداخته پرتاب كنند،  در روايات آمده است كه وقىت مى
  ؟!سوزانند خدايا، در مهه عامل مهني يك دوست را دارمي و اين را هم دمشنان دارند مى: جربئيل به خداوند عرض كرد

من چه : جربئيل نزد حضرت آمد و گفت! د كه برو و اگر كمكى خواست برايش اجنام بدهاز پروردگار خطاب رسي
مرا به عشق كسى دارند در آتش : گفت! اندازند دارند تو را در آتش مى: گفت! هيچ: توامن برايت بكنم؟ گفت مى
. ايت بكنم و مانع شومام كارى بر  آمده: خواهى براى من بكىن؟ گفت تو چه كار مى. اندازند كه خالق من است مى

  :گفت

  .»علمه حسىب«

چنني امياىن  »1« !برو و ميان من و حمبومب فاصله نشو. بيند و به حامل آگاه است مرا كاىف است مهني كه او دارد مرا مى
 آرى، اگر انسان دعوت. كنند كرد كه اهل دل آن را به گلستان تعبري مى  »2« »برد و سالم«بود كه آتش را بر ابراهيم 

برد و از  حق را بفهمد و از شياطني دور باشد و اين حجاب ميان او و خدا نباشد، از بودنش در اين دنيا لذت مى
  :كند كه گردد و در مهه حال استدعا مى عبادت و خدمت و حىت مصائبش غرق سرور مى

  »3« .»فال ختيب بوجهك الكرمي عىن«

______________________________  
إن : على بن موسى الرضا، عليه السالم، قال«: 542األماىل، شيخ صدوق، ص : ت از اين روايتاقتباسى اس). 1(

ما يغضبك يا جربئيل؟ : إبراهيم عليه السالم ملا وضع ىف كفه املنجنيق غضب جربئيل عليه السالم، فأوحى اهللا عز وجل إليه
اسكت، : فأوحى اهللا عز وجل إليه! دوك وعدوهيا رب خليلك ليس من يعبدك على وجه األرض غريه، سلطت عليه ع: قال

فطابت نفس جربئيل عليه السالم، : قال. إمنا يعجل العبد الذى خياف الفوت مثلك، فأما أنا فإنه عبدى آخذه إذا شئت
 فأهبط اهللا عز وجل عندها خامتا فيه سته. أما إليك فال: هل لك من حاجه؟ فقال: فالتفت إىل إبراهيم عليه السالم فقال
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ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، ال حول وال قوه إال باهللا، فوضت أمرى إىل اهللا، أسندت ظهرى إىل اهللا، حسىب : أحرف
  .»اهللا

  .»ِإْبراِهيمَ   قـُْلنا يا ناُر ُكوِين بـَْرداً َو َسالماً َعلى« :69انبياء، : اشاره است به). 2(

  .از دعاى ابومحزه مثاىل). 3(

  

  95: معرفت ديىن، ص

  

   دمشن انسان: جهل - 6

  

  97: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

از  »1« .اند نان انسان پرداختهدر برخى روايات اسالمى، حضرات معصومني، عليهم السالم، به معرىف دوستان و دمش
  :فرمايند مجله، وجود مبارك حضرت رضا، عليه السالم، در روايىت زيبا مى

  .»صديق كل امرء عقله، وعدوه جهله«

  .دوست هر انساىن عقل او و دمشنش جهل اوست

  :فرمايند و مىدانند  رسول گرامى اسالم، صلى اهللا عليه وآله، نيز عقل و جهل را معيار فقر و غناى آدمى مى

  »2« .»ال فقر أشد من اجلهل، و ال مال أعود من العقل«
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رتين دوست انسان عقل و بدترين دمشن او جهل و ناداىن است بدين ترتيب، مى   .توان نتيجه گرفت كه 

  جهل چگونه دمشىن است؟

خرت انسان را تامني جهل و ناداىن پايه و اساس ناآگاهى و دورى از معارف و حقايقى است كه سعادت دنيا و آ
   براى مهني، اگر كسى. كنند مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :1847، ص 3ميزان احلكمه، ج : از مجله اين روايات. 

  .اهلوى أعظم العدوين): عليه السالم(اإلمام على  -

  .درجته وبلغ غايتهأعدى عدو للمرء غضبه وشهوته، فمن ملكهما علت ): عليه السالم(عنه  -

  .نفسك أقرب أعدائك إليك): عليه السالم(عنه  -

احذروا أهواءكم كما حتذرون أعداءكم، فليس شئ أعدى للرجال من اتباع أهوائهم ): عليه السالم(اإلمام الصادق  -
  .وحصائد ألسنتهم

  .أعدى عدوك نفسك الىت بني جنبيك): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  -

والذى نفسى بيده ما من عدو أعدى على اإلنسان من الغضب والشهوه، فاقمعومها واغلبومها ): اهللا عليه وآله صلى(عنه  -
  .واكظمومها

ليس عدوك الذى إن قتلته كان لك نورا، وإن قتلك دخلت اجلنه، ولكن أعدى عدو لك ): صلى اهللا عليه وآله(عنه  -
  .لذى ملكت ميينكولدك الذى خرج من صلبك، مث أعدى عدو لك مالك ا

؛ نيز »...ال فقر أشد من اجلهل، وال مال أعود من العقل، ! يا على«: 622، ص 3السرائر، ابن إدريس، حلى، ج ). 2(
عن «: 443، نيز حتف العقول، حراىن، ص 101، ص 1؛ نيز علل الشرائع، شيخ صدوق، ج 11، ص 1الكاىف، ج 

  .»صديق كل امرء عقله، وعدوه جهله«: يقولمسعت الرضا عليه السالم : احلسن بن اجلهم قال
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  98: معرفت ديىن، ص

نفس باشد، به فرموده قرآن كرمي در سوره مباركه هود، در دنيا و آخرت روى سعادت را  با اين دمشن زندگى كند و با آن هم
ا اهل اميان به خدا پس، كسى كه در دني. شود زيرا سعادت آخرت انسان با سعادت دنياى او تامني مى »1« خنواهد ديد،

ره و نصيىب از  - آيند كه مهگى از بركت معرفت به دست مى  -و قيامت و اخالق پاك و عمل صاحل نباشد در آخرت نيز 
  .ها خنواهد داشت آن

   تفاوت علم و اميان

ر فضاى معرفت تنها د. علم دانسنت است و اميان دلبسنت. جا، ذكر اين نكته الزم است كه علم غري از اميان است در اين
دهد و در  بيند و دل به متاشاى آن مى ايت مى است كه انسان وجود مقدس حضرت حق را با چشم دل خويش زيباِى ىب

  :گويد هاتف اصفهاىن در ترجيع بند معروف خود مى. شود گزيند و خود دلداده او مى نتيجه، او را به دلربى بر مى

  چشم دل باز كن كه جان بيىن
 

  ناديدىن است آن بيىنآنچه 

  گر به اقليم عشق روى آرى
 

  مهه آفاق گلستان بيىن

  آنچه نشنيده گوشت آن شنوى
 

  وآنچه ناديده چشمت آن بيىن

  دل هر ذره را كه بشكاىف
 

  آفتابيش در ميان بيىن

  تا بداجنا رساندت كه يكى
 

  از جهان و از جهانيان بيىن

  با يكى عشق ورز از دل و جان
 

  تا به عني اليقني عيان بيىن

 كه يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 .وحده ال اله اّال هو
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ها را  او مهه زيباىي. اش به عهده بگريد دهد تا آن زيبا نقش مستقلى در زندگى هاى زيبا منى چنني كسى ديگر دل به صورت
دهد كه با از دست رفتنش خراىب براى دل باقى  چيزى منىاز اين رو، هيچ وقت دل به . بيند اى از زيباىي خدا مى جلوه
  .ماند مى

______________________________  
خاِلِديَن ِفيها ما * فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيها َزِفٌري َو َشِهيقٌ « :107 -106هود، : اشاره است به اين آيه). 1(

  .»ُض ِإالَّ ما شاَء َربَُّك ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ِلما يُرِيدُ داَمِت السَّماواُت َو اْألَرْ 

  

  99: معرفت ديىن، ص

   عاقبت جمنون عامرى

حكايت او چنني بود كه به . جمنون عامرى از افراد قبيله بىن عامر و معاصر با وجود مبارك حضرت جمتىب، عليه السالم، بود
دخرتى به نام ليلى دل بسته بود، اما پدر آن دخرت حاضر نبود دخرتش را به عقد جمنون در آورد و مهني فراق و سنگيىن 

از اين رو، . و روان و فكر و بدنش فشار بياورد و كارهاى عجيىب اجنام دهد بار هجران باعث شده بود كه او به درون
او اسري حمبىت شده بود و مهه چيز را از دريچه اين . خواندند، در حاىل كه به معناى لغوى ديوانه نبود مردم او را جمنون مى

  :او در شعرى درباره اين حالت خود گفته است. ديد حمبت مى

   ى

  ختّلس عقلها ويح من أمسى 
 

  فاصبح مذهوباً به كّل مذهب

 خليعاً من االخوان اّال معذراً 
 

  يضاحكىن من كان يهوى جتّنىب

  اذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت
 

  روائع عقلى من هوى متشّعب

  وقالوا صحيٌح ما به طيف جّنه
 

 «1» .وال ملم اّال افرتاء التكّذب
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البته، اين . گشت شد و پريشاىن خاطرش به مجعيت بدل مى آمد عاقل مى سخن به ميان مىيعىن او تنها زماىن كه از ليلى 
براى مهني، سفارش شده است كه انسان نبايد مقدمات . حال مناسىب نيست، اما به هر حال براى جمنون پيش آمده بود

اغدان دل روشن شود، بلكه حمصول بروز چنني حاالتى را نيز فراهم كند؛ زيرا عشق مانند شعله نيست كه ناگهان در چر 
در نتيجه، مهه . شود مى... سلسله مقدماتى است كه شامل ديدن و حرف زدن و نامه گرفنت و نامه رد و بدل كردن و 

اگر هم اين مقدمات براى كسى فراهم شد، بايد . بايد مواظب باشند تا اين مقدمات برايشان فراهم نشده و گرفتار نشوند
مقدمات را به مسائل اهلى گره بزند تا اين عشق او را در چاه فساد و گناه و آلودگى و معصيت  سعى كند زلف اين

  .نيندازد

______________________________  
  .ديوان قيس عامرى). 1(

  

  100: معرفت ديىن، ص

هر دو قبيله مسلمان بودند به هر حال، جمنون يا ليلى اين مقدمات را فراهم كرده بودند و به هم دل داده بودند؛ اما چون 
و پدر دخرت حاضر به اين ازدواج نبود، پدر جمنون به مدينه به حمضر مبارك حضرت جمتىب، عليه السالم، رفت؛ زيرا 

شود؛ چرا كه خداوند به اين بزرگواران اجازه  دانست كه اين گره به دست كسى جز حضرت جمتىب، عليه السالم، باز منى مى
معىن به مصلحت . دانند باز كنند، مگر اينكه باز شدن آن به مصلحت انسان نباشد به مصلحت مى داده هر گرهى را كه

  .افتد شود، وىل در عوض، ده گره ديگر به زندگى او مى نبودن اين است كه گاهى گرهى از زندگى انسان باز مى

  شرارت مرد بينوا

. رفت سالم، براى مناجات با خدا به كوه طور مىدر روايات آمده است كه روزى، حضرت موسى بن عمران، عليه ال
آخرين لباسى  : اى؟ گفت چرا با خود چنني كرده: پرسيد. حضرت در راه مردى را ديد كه تا شكم در خاك فرو رفته است

روى،  خوب است حال كه به كوه طور مى. كه داشتم امروز پاره شد و از تنم فرو رخيت و ديگر چيزى براى پوشيدن ندارم
  !پروردگار گشايشى نيز براى كار من خبواهى از

از . وقىت حضرت موسى به دعا و مناجات و راز و نياز مشغول شد، از حضرت حق گشايش كار آن مرد را نيز طلب كرد
  .قضا، بعد از ظهر مهان روز، كسى يك دست لباس به آن مرد داد و خواسته حضرت موسى بر آورده شد



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

 

اند و شهر شلوغ شده  گشت، مردم زيادى را ديد كه در جاىي مجع شده وه طور بر مىسه روز بعد، وقىت حضرت از ك
  يك نفر شراب خورده و در حال مسىت مردم را زده و يك نفر را: گفتند. از ماجرا پرسيد. است

  101: معرفت ديىن، ص

وقىت . براى ايشان باز كردندادب كيست كه چنني كارى كرده است؟ راه را  تربيت ىب اين فرد ىب: پرسيد. هم كشته است
  !حضرت پيش آمد، ديد مهان شخص برهنه است كه لباس براى پوشيدن نداشت

  :گويد سعدى شريازى ضمن بيان اين مطلب، در مواعظ خويش مى

اد  آنكه هفت اقليم عامل را 
 

 هر كسى را هر چه اليق بود داد

  دست گر توانا بيىن ار كوتاه
 

  كه هست  هر كه را بيىن چنان بايد

 اينكه مسكني است اگر قادر شود
 

 ها كزو صادر شود بس خيانت

  گربه حمروم اگر پر داشىت
 

 .ختم گنجشك از هوا برداشىت

  

كسى كه به گربه پر نداد مصلحت گربه و طبيعت را در نظر داشت؛ كسى كه به محار شاخ نداد مصلحت او و مردم را 
كند؛ در عني  اين حيوان شاخ داشته باشد، يك كيلو بار هم براى بشر جا به جا منىدانست اگر  ديد و مى در اين مى

امروزه، در علم ثابت شده كه شاخ گاو در (دانست بدن گاو به آن نياز دارد  كه مى حال، او به گاو شاخ داد، براى اين
يعىن در تابستان از طريق شاخ حرارت بدن   .دهد هاىي كه دارد كار رادياتور ماشني را اجنام مى زمستان و تابستان با حفره

دهد و به  اگر حرارت بدن گاو نامنظم باشد، شري منى. برد كند و در زمستان حرارت بدن گاو را باال مى گاو را كم مى
  .اين مصلحت است). هم ندارد... تبع، انسان پنري و كره و ماست و دوغ و 

   عمل معصومني نيز بر اساس مصلحت است
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بزرگوار نيز، چه زماىن كه در بني مردم بودند و چه در زمان ما كه حضور فيزيكى ندارند، اجازه گره گشودن از معصومان 
داران به درگاه پروردگار ناليدند و به  بنابراين، اگر گره. مشكالت مردم را دارند؛ البته به شرطى كه مصلحىت در آن باشد

   افتاده شان مى نشد، بدانند كه با باز شدن اين گره ده گره ديگر به زندگى ائمه طاهرين متوسل شدند و گره از كارشان باز

  102: معرفت ديىن، ص

  :به قول خواجه شرياز. پس، به مهني گره قانع باشند و از خدا گله نكنند و شاكى نباشند. است

   تو بندگى چو گدايان به شرط مزد مكن

داند و كارها را به حكمت بالغه خويش به اجنام  مصلحت امور را مىخداوند خود . پرورى داند كه خواجه خود روش بنده
  .رساند مى

   دوسىت با غري خدا روا نيست

اين در حاىل است كه بايد اين دلربى و دلدادگى فقط در رابطه با خدا . جمنون دلداده ليلى و ليلى دلدار او شده بود
حد اين دوست داشنت نيز در دين معني شده . دهد جازه مىغري خدا را تنها بايد در حدى دوست داشت كه او ا. باشد

  .است و در سوره توبه از آن سخن به ميان آمده است

ميانِ « ُْم ِمْنُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا آباءَُكْم َو ِإْخواَنُكْم أَْولِياءَ ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ فَأُولِئَك ُهُم   َو َمْن يـَتَـَوهلَّ
اَرٌة َختَْشْوَن َكساَدها َو ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعِشريَُتُكْم َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجت * الظَّاِلُمونَ 

ا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو  ِجهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه َو اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم َمساِكُن تـَْرَضْوَ
  »1« .»اْلفاِسِقنيَ 

اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر اميان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگرييد؛ و كساىن از ! اى اهل اميان
اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و : بگو. دوست و سرپرست خود گريند، هم اينانند كه ستمكارندمشا كه آنان را 

ها  هاىي كه به آن ترسيد و خانه اش مى رونقى و كسادى ايد و جتارتى كه از ىب مهسرانتان و خويشانتان و امواىل كه فراهم آورده
ترند، پس منتظر مبانيد تا خدا فرمان عذابش را  جهاد در راهش حمبوب ايد، نزد مشا از خدا و پيامربش و دل خوش كرده

  .كند بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت منى
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بر اساس اين آيه، حمبت به غري خدا تا جاىي صحيح است كه اين حمبت انسان را از خدا و پيغمرب و كوشش در راه خدا 
  اگر. باز ندارد

______________________________  
  :24 -23توبه، ). 1(

  

  103: معرفت ديىن، ص

حمبىت اين عواقب را براى انسان نداشته باشد، حالل است، وىل اگر حمبىت اين خسارت را به بار آورد، بر انسان حرام 
  .است و او را سراجنام اهل عذاب خواهد كرد

او بايد جلوى خويش را بگريد و در بعضى به راسىت، چرا انسان بايد با دل خود كارى كند كه او را اهل دوزخ كند؟ 
هاى دل خويش پاسخ ندهد و بداند كه دل  ها و گفتگوهايش را طوالىن نكند؛ به خواسته مثًال، تلفن. مقدمات وارد نشود

وقىت دل بر قرار  »1« .او دمشنان فراواىن دارد و اگر آن را به غارت و اسارت بربند پس گرفتنش بسيار مشكل است
جهت گريه  شود؛ نه ىب گريد؛ نه عصباىن مى شود؛ نه ضعف اعصاب مى خواب مى نه ىب: آدمى راحت است خويش است،

چه خوب است انسان چنني باشد و در برابر هر حمبت . خورد شود؛ و نه حسرت مى دهد؛ نه نااميد و دلسرد مى سر مى
  :غري خداىي اين شعر امري خسرو را با خود زمزمه كند كه

 كار، تا تو هسىت؟با جز تو چه  
 

 «2» .در كعبه خطاست بت پرسىت

  

به » تركان يغماىي«دنياىي دل او را چونان » كار شهرآشوبِ  اين لوليان شوخ شريين«انسان مهواره بايد مراقب باشد كه 
زيرا وقىت دل رفت و دلربان قالىب نتوانستند توقعات آدمى را برآورده   »3« .مبتال نكنند» فغان و آه«غارت نربند و او را به 

منا  وقىت مرغ دل از قفس وجود آدمى به بام دمشن دوست. شود هاى فكر و روح و قلب و روان شروع مى كنند، ناراحىت
روند سراغ دل ديگرى  مىاندازند و  شود و وقىت ديگر به درد خنورد دورش مى ريزد و خراب مى نشست، كم كم پر و بال مى

كدام عشق ناباب و حرام تا آخر عمر داوم پيدا كرده است؟ آيا جز اين : از اين رو، مهه بايد از خود بپرسند. گردند مى
  هاى درست بوده است؟ هاى بادوام حمبت است كه حمبت
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______________________________  
  .»أدبر كأن مل يكن لكل مقبل إدبار وما«: 152ج البالغه، حكمت ). 1(

  .از جمنون و ليلى امري خسرو دهلوى است). 2(

چنان بردند صرب از دل كه تركان / فغان كاين لوليان شوخ شريين كار شهرآشوب: اشاره است به اين بيت حافظ). 3(
  .خوان يغما را

  

  104: معرفت ديىن، ص

  حمبت به بندگان خدا براى خدا

پايان دارد، اما معىن  به خدا باشد و هر حمبىت كه انسان را از خدا دور كند خسارت ىبتا اينجا معلوم شد كه حمبت بايد 
اين مطلب اين نيست كه انسان ديگر نبايد به كسى حمبت كند و هيچ كس را دوست نداشته باشد، بلكه مراد اين است  

  .كه اين دوسىت بايد براى خدا باشد

مثال، انسان را به . بت به خويش قبول كرده و براى آن اجر قرار داده استخداوند متعال حمبت ديگران را نيز در كنار حم
. ساز پاداش قرار داده است هاى مثبت و زندگى دوست داشنت مهسر و فرزندان ترغيب كرده و براى اين قسم از حمبت

ش گرفنت فرزند و دوست داشنت پدر و مادر و عشق ورزيدن به مهسر تا حدى كه خدا معني فرموده اجر دارد؛ در آغو 
بوسيدن و : فرمايد چرا كه پيغمرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله، مى. شود حمبت كردن به او ثواب دارد و باعث ريزش گناهان مى

در عني حال، خداوند حمبىت كه  »1« .شود خوشحال كردن فرزند و پدر و مادر در پرونده اعمال آدمى عبادت نوشته مى
داند، زيرا اين به واقع حمبت نيست، دمشىن نفس و هوس آدمى با اوست و اين دمشنان را  را روا منىانسان را از او دور كند 

  .اند خدا در قرآن و پيغمرب و ائمه، عليهم السالم، در روايات معرىف كرده

   ادامه ماجراى جمنون

. ديد ديد و جز او منى ديد ليلى مىبه هر حال، جمنون و ليلى به هم دل سپرده بودند؛ خصوصا جمنون كه مهه چيز را از 
اش در حول حمورى  پيش از اين هم گفته شد كه درست نيست انسان اين قدر حمدود باشد كه از مهه چيز بربد و زندگى

  ...مگر عامل ليلى است؟ مگر عامل خدا و پيغمرب و قرآن و زمني و آمسان و انسان و نعمت و . مادى شكل بگريد
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______________________________  
قبله الولد رمحه، وقبله املرأه شهوه، وقبله : قال أمري املؤمنني عليه السالم«: 220مكارم األخالق، شيخ طربسى، ص ). 1(

واعلم أن نفقتك على نفسك «: 255فقه الرضا، بن بابويه، ص : نيز در مهني باره. »الوالدين عباده، وقبله الرجل أخاه دين
اهد ىف سبيل اهللاوعيالك صدقه، والكاد عل ؛ نيز كنز العمال، 72، ص 5؛ نيز صحيح مسلم، ج »ى عياله من حل كا

وان نفقتك على عيالك صدقه وان ما تأكل «: 115؛ نيز االدب الفرد، خبارى، ص 615، ص 16متقى هندى، ج، 
من أدخل على «: ه قالعن أىب عبد اهللا عليه السالم أن«: 298؛ نيز املقنع، شيخ صدوق، ص »امرأتك من مالك صدقه

؛ فقه الرضا، بن »مؤمن سرورا فقد أدخله على اهللا، ومن آذى مؤمنا فقد آذى اهللا عز وجل ىف عرشه، واهللا ينتقم ممن ظلمه
إحرصوا على قضاء حوائج املؤمنني، وإدخال السرور عليهم، ودفع املكروه عنهم، فإنه ليس شئ من «: 339بابويه، ص 

  .»ل بعد الفرائض، أفضل من إدخال السرور على املؤمناألعمال عند اهللا عز وج

  

  105: معرفت ديىن، ص

هاى فكر و  شود؟ اين خاصيت جهل و ناآگاهى و دل دادن به خواسته ندارد؟ مگر مهه چيز عامل در يك نفر خالصه مى
  .كشاند جا مى جسم است كه كار آدمى را به اين

ه دعا برداشت كه شاعرى مناجات او را به نظم در آورده كه ديد عارفانه با اين حال، جمنون سراجنام هشيار شد و دست ب
آيد كه او از ليلى گذشته و سراجنام خدا را يافته است؛ به  از سخنان جمنون به دست مى. دهد او را به خوىب نشان مى

عامل، خنست انبياء جهان و البته، اين مقام كمى نيست، زيرا در . ديده است طورى كه جز خدا چيزى را در اين عامل منى
  .بينند بينند و بعد از آنان اهل بيت و اولياء عامل را اين طور مى گونه مى هرچه در او هست را اين

   ى

 ك شىب جمنون به خلوتگاه راز
 

 با خداى خويشنت مى كرد راز

  اى كاى خدا نامم تو جمنون كرده
 

  اى ر يك ليلى دمل خون كرده

  اى از ذرهاى خدا من كم نيم 
 

  اى عاشقم بر روى آهو بره
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  اى خدا من كم نيم از بت پرست
 

  روى اميدم به درگاه تو هست

 اى خدا آخر طبيب من كجاست؟
 

 مردم از حسرت، نصيب من كجاست؟

  پس خطاب آمد كه اى شوريده حال
 

  خواهى در اين درگه بنال هر چه مى

  

كه پروردگار با جمنون حرف زده يا بر او وحى نازل   اينجا خطاب به معىن اهلام است نه اينالبته، بايد توجه داشت كه در (
  ).كرده باشد

   كار ليلى نيست اين كار من است

شوند  هاى ديگر پژمرده مى ها و صورت يعىن جز وجه باقى پروردگار مهه عكس »1« .روى خوبان عكس رخسار من است
رت و شايستهپس، اگر قرار . روند و از بني مى تر است كه به زيباى اصلى دل بدهد و  است انسان دلداده چيزى باشد، 

كه انسان مهه چيز را كنار  اين. هاى عامل ابزار زندگى هستند، نه معبود و حمور زندگى او را به دلربى برگزيند، زيرا بقيه زيباىي
   بريزد و بگويد هر چه هست و نيست

______________________________  
  .از دكرت احساىن است). 1(

  

  106: معرفت ديىن، ص

فقط ليلى است، يا فقط پسر من يا دخرت من است، يا تومان و دالر است و الغري، مثره غلط ديدن و غلط فهميدن 
فهمد كه دست خاىل است؛ زيرا  كند و بعد از عمرى، مى بيند، غلط حركت مى به طور طبيعى، كسى كه غلط مى. است

چرا كه هيچ چيز  »1« هايش را از دست داده است؛ خود را با مرگ از دست داده و مهه داراىي و دوست داشته مهه چيز
  :در هسىت جز خدا ابدى نيست

  »2« .»َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َو اْإلِْكرامِ   َو يـَْبقى. ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ «
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  .ماند و تنها ذات باشكوه و ارمجند پروردگارت باقى مى .شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى

به هر ترتيب، وقىت جمنون دست به دعا برداشت و از خدا طبيب خويش را خواست، پدرش به اين فكر افتاد كه به مدينه 
وقىت او به خدمت حضرت رسيد گفت كه جوامن دارد از دستم . برود و به حضرت جمتىب، عليه السالم، متوسل شود

رود، زيرا كسى را دوست دارد و خانواده دخرت متايل به ازدواج او با دخرتشان ندارند و بدين سان، گره سخىت به كارمان  ىم
  .كنم آمي و اين گره را باز مى با تو مى! نگران نباش: امام جمتىب نيز در پاسخ فرمودند. افتاده است

خواهد در اين كار واسطه  دمل مى: ده دخرت را دعوت كردند و فرمودندوقىت امام به حمل سكونت قبيله بىن عامر رفتند، خانوا
هر طور مشا صالح بدانيد من هم ! يابن رسول اهللا، من فداى قدم مشا: پدر دخرت نيز گفت! شوم تا اين مسئله حل شود

ه عقد نيز بعد از جارى شدن صيغ. سرآخر نيز قرار شد عقد اين دخرت و پسر را خود حضرت خبوانند! راضى هستم
  »3« .حضرت به مدينه بازگشتند

   تعلق به غري خدا از جهل است

  شود كه انسان به غري خدا تعلق خاطر پيدا كند و آن را در جهل باعث مى

______________________________  
عليه وآله وفدت مع مجاعه من بىن متيم إىل النىب صلى اهللا : قال قيس بن عاصم«: 50األماىل، شيخ صدوق، ص ). 1(

ا، فإنا قوم نعمر ىف الربيه: فدخلت وعنده الصلصال بن الدهلمس، فقلت فقال رسول اهللا . يا نىب اهللا، عظنا موعظه ننتفع 
يا قيس، إن مع العز ذال، وإن مع احلياه موتا، وإن مع الدنيا آخره، وإن لكل شئ حسيبا، وعلى كل «: صلى اهللا عليه وآله

من قرين يدفن معك وهو  -يا قيس -ثوابا، ولكل سيئه عقابا، ولكل أجل كتابا، وإنه ال بد لك شئ رقيبا، وإن لكل حسنه
حى، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كرميا أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، مث ال حيشر إال معك، وال تبعث إال معه، وال 

يا نىب اهللا، : فقال. ال تستوحش إال منه، وهو فعلك تسأل إال عنه، فال جتعله إال صاحلا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد
فأمر النىب صلى اهللا عليه وآله . أحب أن يكون هذا الكالم ىف أبيات من الشعر، نفخر به على من يلينا من العرب، وندخره

يا رسول : تفأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظه من الشعر، فاستتب ىل القول قبل جمئ حسان، فقل: قال. من يأتيه حبسان
/ قرين الفىت ىف القرب ما كان يفعل* ختري خليطا من فعالك إمنا: فقلت لقيس. اهللا، قد حضرتىن أبيات أحسبها توافق ما تريد

بغري الذى يرضى به اهللا تشغل * فإن كنت مشغوال بشئ فال تكن/ ليوم ينادى املرء فيه فيقبل* وال بد بعد املوت من أن تعده
يقيم قليال بينهم مث * أال إمنا االنسان ضيف ألهله/ ومن قبله إال الذى كان يعمل* ن بعد موتهفلن يصحب االنسان م

  .»يرحل
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  .27 -26الرمحن، ). 2(

  )مولف. (مرد وفا، نوشته مرحوم آيت اهللا صدر: بارى مطالعه منت كامل اين داستان رك). 3(

  

  107: معرفت ديىن، ص

نه در ! دقت شود(در آخرالزمان گروهى در امت من : فرمايند پيغمرب اكرم مىاز اين روست كه . زندگى خبواهد و جبويد
  :شان زنانشان است كه خدايشان شكم، دينشان درهم و دينار، و قبله) امت يهود و نصارى

م آهلتهم و نساؤهم قبلتهم، و دنانريهم دينهم، و شرفهم متاعهم، ال يبقى من االميان إال« امسه،  يأتى على الناس زمان بطو
  »1« .»...و ال من االسالم إال رمسه، و ال من القرآن إال درسه 

هاى فرعى و پوك رو كند و در دنيا و آخرت از سعادت  شود كه انسان قبله واقعى را نشناسد و به قبله جهل سبب مى
  :فرمايد امرياملؤمنني مى. شود انسان در دنيا جز خدا چيزى نبيند حمروم شود؛ در حاىل كه عقل سبب مى

  »2« .»ما رأيت شيئا اال و رأيت اهللا قبله و معه و بعده«

  .كه پيش از آن، با آن، و پس از آن خدا را ديدم هيچ چيز را نديدم مگر اين

كسى كه گرفتار . شود كه انسان در برابر هر حقيقىت بايستد و با خدا و پيامرب و امامان او به ستيزه بپردازد جهل سبب مى
سپرده  ت از دوستان شيطان است، زيرا به شيطان دست دوسىت و وفادارى داده و به او سرسپرده و دلچنني جهلى اس

شود، مگر در هنگام  گردد و پشيمان منى براى مهني، اگر براى او حق نيز روشن شود، ديگر از راه خود باز منى. است
  .مرگ

  پرواىي مشر ىب

السالم، بر خاك افتاد، مشر به سنان دستور داد تا سر از بدن حضرت جدا  نقل است كه وقىت اىب عبداهللا احلسني، عليه 
  :سنان در پاسخ او گفت. كند

  .»و اهللا ال أفعل، فيكون جده حممد خصمى: فقال سنان«
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  !كنم، چون جدش دمشن من خواهد بود به خدا قسم، من اين كار را منى

______________________________  
  .376، ص 11؛ نيز مستدرك الوسائل، نورى، ج 453، ص 22حبار األنوار، ج ). 1(

  .83، ص 3؛ نيز شرح أصول الكاىف، حممد صاحل مازندراىن، ج 263، ص 8تفسري امليزان، ج ). 2(

  

  108: معرفت ديىن، ص

مشر از اين سخن خشمگني شد و روى سينه مبارك حضرت نشست و حماسن ايشان را در دست گرفت و قصد كشنت 
  :ردامام را ك

  .»فغضب مشر لعنه اهللا و جلس على صدر احلسني و قبض على حليته و هم بقتله«

  داىن من كيستم؟ كشى؟ آيا منى چگونه مرا مى: در اين حال، امام لبخندى زد و به او فرمود

  »أتقتلىن و ال تعلم من أنا؟: فضحك احلسني عليه السالم فقال له«

  :او گفت. دهنده استپاسخ مشر در اين جا خيلى عجيب و تكان 

. أمك فاطمة الزهراء، و أبوك على املرتضى، وجدك حممد املصطفى، و خصمك العلى األعلى: أعرفك حق املعرفة: فقال«
  »1« .»أقتلك و ال أباىل

با اين مهه، . مادرت فاطمه زهرا و پدرت على مرتضى و جدت حممد مصطفى است: شناسم تو را خيلى خوب مى
  !كشم و باكى از چيزى ندارم از اين رو، تو را مى. تپروردگار دمشن توس

وقىت انسان جاهل باشد و جاهالنه به دنبال معلم و رهرب فطرتش بگردد، به جاى ! كشاند جهل انسان را به كجا كه منى
ملومنني پشت سپارد و به امريا افتد و به راحىت دين پيامرب را به معاويه مى پيغمرب اكرم به دام ماركس و هگل و انگلس مى

  .بيند كند و در خيال باطل خويش خدا را دوستدار يزيد و دمشن امام حسني مى مى



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

 

ترين دمشن  ترين فقر و امام رضا، عليه السالم، آن را سخت از اين روست كه پيامرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله، جهل را بزرگ
  .دت دنيا و آخرت خود را بر باد داده استچون اگر كسى با آن زندگى كند، ساختمان سعا. مشارند انسان مى

______________________________  
  :56، ص 45حبار األنوار، ج ). 1(

  

  113: معرفت ديىن، ص

  

   منابع كسب معرفت - 7

  

  115: معرفت ديىن، ص

حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

هاى مادى و معنوى انسان و دمشىن است كه خطرش به مراتب از ساير دمشنان بيشرت  جهل مبنا و اساس مهه خسارت
كند نيز به فرمايش امام رضا، عليه السالم، معرفت و علم  اى كه اين دمشن را از ميدان حيات به در مى اسلحه. است
معرفت و علمى كه در اين روايت مطرح است آن معرفت و علمى است كه حصولش واجب عيىن است؛  »1« .است

البته، در حدى كه خطرات جهل به وسيله آن از آدمى . يعىن بر مهه واجب است در صدد آموخنت و فرا گرفنت آن باشند
  .دور شود

السالم، را بررسى خواهيم كرد و به اندازه طاقت و وسعت وقت، در اين گفتار، قطعه ارزمشند و مهمى از امرياملومنني، عليه 
شود را نيز بيان خواهيم   ديدگاهى كه حضرت در اين مسئله دارند و نظرى كه بعد از حتقق اين معرفت براى انسان پيدا مى

  .كرد

   دهد كه با آن امام، عليه السالم، معتقد است معرفت نگاهى به انسان مى



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

 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

روايىت كه جهل را به عنوان دمشن نام . پيامرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله، از جهل به عنوان شديدترين فقرها نام مى برد. 
  .»صديق كل امرء عقله وعدوه جهله«: فرمايد برد روايت امام رضا، عليه السالم، است كه مى مى

  

  116: معرفت ديىن، ص

اى كه خود حضرت آن را معنا   زندگى. خبش؛ اش را نظام مى بيند و براساس آن زندگى بر جاى خويش مىمهه چيز را 
  .ياد شده است» حيات طيبه«اند و در قرآن كرمي از آن به  كرده

  :فرمايند حضرت در مجله كوتاهى درباره ويژگى و كاركرد علم و معرفت مى

  »1« .»فالعلم يرفع الوضيع، و تركه يضع الرفيع«

هاىي كه ميدان ديد  سازد و او را از چارچوب دهد و ارمجند مى يعىن معرفت انسان حقري و پست و حمدود را رفعت مى
  .دهد آورد و در فضاى با عظمت اهلى قرار مى حمدودى دارند در مى

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مى

  »2« .»أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ  يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذينَ «

  .بلند گرداند]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  خدا مؤمنان از مشا را به درجه

ها و درجات ملكوتى  ها و منزلت اند، داراى مرتبه دهد كساىن كه اهل دانش و معرفت و علم اين سخن پروردگار نشان مى
  .نيز هستند

   كربال از علم آنان استمقام شهيدان  
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رتين مرگ برترين انسان -به ويژه شهداى كربال -چرا شهدا پاسخ اين است كه  »3« هاست؟ هاى عامل و مرگ ايشان 
ها عامل  ويژگى اول ايشان اين است كه مهه آن: شهداى كربال سه ويژگى مهم دارند كه در ديگران بدين شكل وجود ندارد

رتين مايه خلوص را داشتندويژگى دومشان اين . بودند و ويژگى سومشان اين است كه در راه خدا ثابت قدم . بوده كه 
ويژگى ديگرشان نيز شهادت در راه خدا و در ركاب . ها سربلند بريون آمدند ترين طوفان بودند و در مواجهه با سخت

   ن روست كه اماماز اي. قدم و شهيد دانست پس، آنان را بايد عاملان خالص و ثابت. حجت خداست

______________________________  
فالعلم «: 6، ص 75، نيز حبار األنوار، ج »التواضع يرفع الوضيع«: 39عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص ). 1(

ابن  ااألئمه، ؛ نيز با اختالف در الفصول املهمه ىف معرفه6، ص 75حبار االنوار، ج . »يرفع الوضيع، وتركه يضع الرفيع
  .415، ص 2؛ نيز ينابيع املوده، قندوزى، ج 550، ص 1صباغ، ج 

اْنُشُزوا  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمجاِلِس َفاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم َو ِإذا ِقيلَ « :11جمادله، ). 2(
  .»َمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت َو اللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ َفاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آ

وأشرف القتل قتل «: 576؛ نيز با اختالف در األماىل، شيخ صدوق، ص 342االختصاص، شيخ مفيد، ص ). 3(
  .»الشهداء

  

  117: معرفت ديىن، ص

  .شتگان و آيندگان، منونه اين افراد وجود ندارددر ميان گذ: فرمايد حسني، عليه السالم، مى

تواند عمل خويش  نكته مهمى كه درباره اين شهيدان بايد دانست علم ايشان است، زيرا تا كسى علم نداشته باشد نه مى
تواند ارزش  تواند حجت خدا را بشناسد و وظيفه خود را در برابر او بداند، و نه مى را براى خدا خالص كند، نه مى

برد و ارمجند  آرى، آگاهى و بينش و بصريت انسان پست و فرومايه را باال مى. شهادت را درك كند و به استقبال آن برود
  :سازد زند و پست مى هاى بزرگ را به زمني مى كند و جهل انسان مى

  .»العلم يرفع الوضيع وتركه يضع الرفيع«
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كنند كه تواضع سر آن، دورى از حسد چشم آن،  انساىن تشبيه مىحضرت در ادامه روايت دانش را در وجود انسان به 
  :راستگوىي زبان آن، فهم گوش آن، نيت پاك قلب آن، و شناخت اسباب امور عقل آن است

ورأس العلم التواضع، وبصره الرباءه من احلسد ومسعه الفهم، ولسانه الصدق، وقلبه حسن النيه، وعقله معرفه أسباب «
  »1« .»األمور

اين . ان متكرب و حسود و دروغگو كه نه نيت خالص و پاكى دارد و نه فهمى در وجودش موج مى زند عامل نيستانس
در غري . مشارد هاى علم و معرفىت است كه هر انساىن بايد در صدد كسب آن باشد و دين اسالم آن را واجب مى ويژگى

  :د و از اين روست كه در روايات آمده استتر خنواهد بو  تر و تريه اين صورت، كسب دانش جز حجاىب بزرگ

  »2« .»العلم حجاب اكرب«

  :گويد امام مخيىن، رمحه اهللا، در بيت زبياىي مى

  هر چه فرا گرفتم و هر چه ورق زدم
 

  چيزى نبود غري حجاىب پس از حجاب

 ام حاصلى نشد از درس و حبث و مدرسه
 

 دريا از اين سراب؟ توان رسيد به كى مى

  

______________________________  
عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقان، عن درست بن أىب «: 6، ص 75؛ نيز در حبار االنوار، ج 48، ص 1كاىف، ج ). 1(

كان أمري : مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: منصور، عن عروه بن أخى شعيب العقرقوىف عن شعيب، عن أىب بصري قال
فرأسه التواضع، وعينه الرباءه من احلسد، واذنه الفهم، : يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثريه: سالم يقولاملؤمنني عليه ال

ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النيه، وعقله معرفه األشياء واألمور، ويده الرمحه، ورجله زياره العلماء، ومهته 
ائده العافيه، ومركبه الوفاء، و سالحه لني الكلمه، وسيفه الرضا، وقوسه املداراه، السالمه، وحكمته الورع، ومستقره النجاه، وق

وجيشه حماوره العلماء، و ماله األدب، وذخريته اجتناب الذنوب، وزاده املعروف، وماؤه املوادعه، ودليله اهلدى، ورفيقه حمبه 
  .»األخيار

! يا أخا احلقيقه ويا عزيزى«: نويسند مى) 389، ص 1ج (مرحوم آيت اهللا سيد مصطفى مخيىن در تفسري خود ). 2(
التغرت مبا ىف هذه الصحائف من الدقائق واحلقائق، وال تقنع بدرك الكليات والرقائق، فتصري محال معان ومركب لطائف، وال 
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وما يصرفه ىف تكتف باحلجب واألستار من بني األخبار واآلثار، بل عليك أن تتدبر ىف الرب الذى يربيك، ما أنعم عليك، 
ا  توجيه اللطف إليك، والعلوم والفنون والفضائل واملسائل الفكريه ظلمات، فيما إذا مل تكن أثرت ىف قلبك، وال حصلت 

على األنوار والفضائل األخالقيه، وتصري وباال عليك ىف مجيع النشآت اآلتيه، فكن متعوذا باهللا تعاىل فيها من شر هذه 
فعلى هذا . ملعلومات والصور، فإن العلم حجاب أكرب، ونور يقذفه اهللا تعاىل ىف قلب من يشاءالتبعات، ومن آثار هذه ا

النموذج والربنامج القصري تأمل ىف أسباب تربيتك، وأنك كنت قطره من النطفه الرذيله النجسه من صلب األب، فانتقلت إىل 
ا كيف صارت علقه أوال، مث مضغه ثانيا، مث ت ولدت بعد ذلك منها األعضاء املختلفه، والعظام املنتظمه، رحم االم، فانظر أ

والغضاريف والرباطات واألوتار واألورده والشرايني، على نظام خاص متني ال ينحل، مث حصلت ىف كل واحد من تلك 
األشياء رقه  املكامن واألعضاء، أنواع القوى البصريه والسمعيه والشميه والذوقيه واللمسيه، مث حصل لك ىف ثدى االم أحسن

عواطف االمهات واآلباء عليك،  -تعاىل وتقدس -وخاصه يناسب حالك، وهو اللنب اللطيف اللذيذ للشاربني، مث أعطف
م وزوايا نفوسهم مورد احلب والشوق والعشق، حفظا لك عما يتوجه إليك، ودافع عنك املضار  وجعلك ىف خبايا قلو

ددا بل نوعا، وانظر إىل ما خلقه وهيأه لرتبيتك البدنيه، من األغذيه واألشربه املختلفه واملضادات الوجوديه البالغه إىل ماليني ع
ه، وأنه تعاىل كيف الحظ ىف ذلك تسهيل االمور عليك، وكيف لطف بك وىف حقك، من بذل  ه وغري املتشا األنواع املتشا

فاعطف  - وهى النشأه املاديه -يقه من هذه الناحيههذه األنعم واآلالء غري القابله لإلحصاء، فإذا تفكرت ساعه وتأملت دق
فإنه تعاىل وتقدس عامل باألسرار والعوامل، ويرى . وجهك ونظرك إىل املسائل الروحيه واآلداب األخالقيه واالعتقادات الروحانيه

تلك الباليا الدنيويه  حاجتك ىف سائر اآلفاق والظروف، فيهيئ األسباب املورثه خلالصك من اآلفات والباليا، الىت ىف جنبها
فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقد حتمل ىف ذلك الرسل املعظمون واألنبياء الشاخمون، مصائب كثريه . ضئيله جدا ويسريه واقعا

حىت حكى عن  -عليهم الصاله والسالم -مما ال يعد وال حيصى، وقد امتألت كتب التواريخ من تلك الرزايا املتوجهه إليهم
، وما كان ذلك كله إال صيانه لك عن تبعات األعمال الرذيله ىف "ما اوذى نىب مثل ما اوذيت:" أنه قال رسولنا األعظم

الربازخ والقيامه، فهم أطباء النفوس، مبعوثون هلدايه البشر وتربيته وإخراجه من النقص إىل الكمال، فإذا كنت من أهل البصريه 
واحى، فهل ال حيصل ىف نفسك هلذا الوجود العظيم وهلذا الكرمي الكرمي، والفكر، وتوجهت إىل هذه اجلهات والنواحى والف

بل هم أضل : (فإذا مل تكن كذلك فاملوت لك خري، ولنعم ما قال عز من قائل! الرمحن الرحيم، حب وشوق وعشق؟
باإلنسان امللتفت  وإذا وجدت ىف قلبك له عشقا وشوقا فعليك بازدياده، حىت ال يبقى ىف قلبك لغريه شئ، أفيحسن). سبيال

إنه تعاىل ميلك عبادا غريك وأنت ليس لك : املتوجه إىل أطراف القضايا أن تعلق نفسه بغري الرب العزيز الذى قيل ىف حقه
رب سواه، مث إنك تتساهل ىف خدمته والقيام ىف وظائف طاعته، كأن لك ربا بل أربابا غريه، وهو سبحانه يعتىن برتبيتك حىت  

فعلى ما تقرر وحترر، وإىل نصاب الربهان والشهود بلغ ووصل، . سواك، فسبحانه ما أعظم رمحته وأمت تربيتهكأنه ال عبد له 
فال متاطل ىف القيام مبا أراد منك، وال تكن من العاصني املتمردين على أوامره ونواهيه، واجتهد ىف أن يصري وجودك مرهون 

" بامور املسلمني، وهدايه البشر إىل الطريق املستقيم، فكن مظهر االسم مقاصده، ومن أهم طلباته تعاىل، القيام واالهتمام
م" الرب   .»واهللا هو املعني واملستعان. ىف توجيه الناس إىل اآلخره، وىف تصغري الدنيا ىف نفوسهم، وىف تعظيم الديانه ىف قلو
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  118: معرفت ديىن، ص

   منابع به دست آوردن معرفت

علم و معرفت موجود در اين فرمايش امام را از كدام منبع بايد به دست آورد؟ پاسخ اين حال، سوال مهم اين است كه 
گاه، . ترين منابع معرفت ابتدا قرآن و سپس فرمايشات اهل بيت، عليهم السالم، است ترين و ناب است كه ىب ترديد، مهم

  .داده است لطف اين فرمايشات به حدى است كه در طول تاريخ معجزاتى بدين كيفيت كم رخ

براى . تذكر اين مطلب الزم است كه معجزه گاه تصرف در جرياىن بريوىن است و گاه حاصل فعاليت عقل امام است
رت مطلب، منونه ها مربوط به تصرف در طبيعت و جرياىن  شود كه خنستني آن هاىي از هر دو نوع معجزه ذكر مى تبيني 

  .است است كه در خارج از وجود امام اتفاق افتاده

   امام حسني، عليه السالم، و اعمال واليت

. هاى شيعيان نيست روايت جالىب درباره مسأله واليت و تصرف در كتب اهل سنت نقل شده كه از قضا در كتاب
ادىب در هنگام طواف خانه خدا، زن جوان و زيباىي را ديد كه مشغول طواف بود و توجهى  اند كه جوان شهوتران و ىب آورده
كه در راه طاعت حق قرار دهد در خدمت هواى نفس قرار داده  جوان كه اعضاى بدنش را به جاى آن. او نداشت هم به

كه در آن شلوغى لذتى برده باشد با دست خود دست اين زن را ملس كرد و ناگهان، دستش به پشت  بود، براى آن
  .دست آن زن چسبيد و ديگر جدا نشد

علماى اهل سنت نيز مجع شدند تا حكم مساله را مشخص كنند، . ا پيش حاكم مكه بردندمردم با ديدن اين واقعه آنان ر 
   گفت دست زن نبايد آسيب ببيند، وىل دست يكى مى. وىل هر كدام نظرى داشتند

  119: معرفت ديىن، ص

از مچ قطع   در حقيقت، نظرشان اين بود كه دست جوان را بايد با خنجر تيزى. جوان اگر آسيب ببيند اشكاىل ندارد
اى نظرشان اين بود كه چنني حكمى در فقه وجود ندارد و قطع انگشت مربوط به  كنند تا دست زن را رها كند؛ وىل عده
  .شود سرقت است و شامل اين موضوع منى
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ايت، علماى اهل سنت گفتند جناب حاكم، اگر حسني بن على در مكه است حكم مساله را از ايشان بپرسيد، : در 
بودند و به  عبداهللا، عليه السالم، آن سال به حج مشرف شده از قضا، وجود مبارك اىب! رسد قل ما به جاىي منىزيرا ع

! خري: در اين باره چه كار بايد كرد و آيا اين دست را بايد قطع كرد؟ فرمودند: وقىت از ايشان سوال كردند. حمكمه آمدند
اين : سپس فرمود. ها را از هم جدا كرد ها كرد و آن ن دستپس حكمتان چيست؟ حضرت فقط نگاهى به اي: گفتند

و درباره او حكم كردند كه كسى كارى به ! از كارى كه كردى توبه كن: بعد رو به جوان كردند و فرمودند! حكم من است
  »1« .او نداشته باشد

   امام حسني، عليه السالم، و دعاى عرفه

سالم، دعاى عرفه است، زيرا اگر كسى دو صفحه اول دعاى عرفه را كه متعلق يكى ديگر از معجزات اىب عبداهللا، عليه ال
گويد نوشته يك  فهمد و بگويد اين اثر از كيست؟ مى سال پيش است به كسى بدهد كه معناى آن را مى 1500به 

را ... ش و استاد بزرگ دانشگاه علوم پزشكى است كه بدن انسان را تشريح كرده و اجزاى خمتلف مججمه و چشم و گو 
  .ثبت كرده است

خاسه اگر انس با قرآن با وضو و با گريه مهراه باشد و از تفسريهاى معترب . آرى، منبع خنست كسب معرفت قرآن است
رت و موثرتر است   قرآن نور است و مهواره حرف نو و. نيز براى فهم آن استفاده شود، 

______________________________  
  )مولف. (السالم، آمده است كتاب احقاق احلق، در روايات مربوط به امام حسني، عليه  اين روايت در). 1(

برق ساعد امرأه وهى تطوف : عبد الرمحن بن سابط قال«: 26، ص 5املصنف، عبد الرزاق صنعاىن، ج : مشابه روايت -
فعاهد ... إيت املكان الذى : فقاليده على ساعدها، فألزقت يده بيدها، فأتى رجل، ]  رجل[بالبيت ىف اجلاهليه، فوضع 

  .»ففعل، فأطلق: رب هذا البيت أن التعود، قال

  

  120: معرفت ديىن، ص

رسند كه سى سال است با آن سر و كار دارند و آن را  اى مى از اين رو، حىت متخصصني قرآن نيز وقىت به آيه. تازه دارد
منبع دوم   »1« .اى در خود دارد تازه نازل شده و سخن تازهكنند آن آيه  اند، باز احساس مى بارها حتليل علمى كرده
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بيهوده . فهمد ها دقت نكند ارزششان را منى كسب معرفت روايات معصومني و ادعيه مأثوره است كه تا كسى در آن
جاىي  نيست كه مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى از اول طلبگى تا روزى كه در نود سالگى از دنيا رفتند يك بار هم در 

فرمودند در اين اتاق كتاىب هست كه در آن قال الصادق و قال  كه يك كتاب رواىي بود خنوابيدند و دراز نكشيدند، زيرا مى
  !ادىب است الباقر نوشته شده و خوابيدن در اين اتاق ىب

از بزرگان در  گذاشتند و چرا بعضى ها منى وضو دست روى جلد اين كتاب شود كه چرا بعضى فقها ىب تازه معلوم مى
  !شدند ماليدند و خوب مى هاى سخت كتاب اصول كاىف را به بدن خود مى بيمارى

   حكايىت از مرحوم شيخ عباس قمى

فرزند مرحوم شيخ عباس قمى براى خود من نقل كرد كه در بغداد وقىت پدرم بيمار شد و دكرتها نتوانستند ايشان را معاجله  
سپس، دست راستشان را روى كاسه گرفتند و مادرم . ى آب و يك كاسه برايشان بياورندكنند، از مادرم خواستند تا مقدار 

  :وقىت سر مطلب را از ايشان پرسيدمي گفتند. ايشان اين آب را خوردند و شفا يافتند. روى دست ايشان آب رخيتند

بايد به قصاب حمل گفت با  سال است قال الصادق و قال الباقر نوشته، اگر كارى نتوانند بكنند، 50ها  اين انگشت
  .ها را قطع كند ساطور آن

هاىي را  وقىت انگشىت كه عمرى قال الصادق نوشته چنني خاصيىت دارد، عمل به روايات و فرمايشات معصومني چه بيمارى
   دهند و چه شفا مى

______________________________  
هاى قدميى اغلب بزرگ و قطر  ابعاد كتاب. ز خطى بود ببينمروزى، مرا دعوت كردند كتاب تفسري قرآىن را كه هنو ). 1(

شد و در هفتاد جلد قدميى  اين تفسري فارسى بود و شامل مهه قرآن از سوره محد تا سوره ناس مى. ها هم زياد است آن
رتين تفسري قرن ماست . (بزرگ گرد آمده بود در قطع وزيرى  جلد و 20در مقام قياس، تفسري امليزان عالمه طباطباىي كه 

  ).است

هاى  خواهد و اگر خبواهيم مانند كتاب سرمايه زيادى مى: كنيد؟ گفتند چرا اين تفسري را چاپ منى: به آن بزرگواران گفتم
  !شود جلد مى 500امروزى به چاپش برسانيم حدود 
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زيرا قرآن . قرآن نيز نباشدجلد از معارف قرآن استنباط شده نيم درصد كل معارف  500با اين مهه، شايد آنچه در اين 
  )مولف. (آيد اى از آن بر مى مهواره حرف نو دارد و مهيشه معاىن تازه

  

  121: معرفت ديىن، ص

  :خوانيم كنند؟ در قرآن در اين باره مى احرتامى نزد پروردگار براى انسان اجياد مى

اُر خاِلِديَن * ُر اْلَربِيَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت أُولِئَك ُهْم َخيْـ « ْ ْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ َجزاُؤُهْم ِعْنَد َرِِّ
  »1« .»...ِفيها أََبداً َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم 

رتين خملوقاتند مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده پروردگارشان  پاداششان نزد. اند، اينانند كه 
رها جارى است، در آن]  درختانِ [اى است كه از زيِر  هاى پاينده شت اند، خدا از آنان خشنود است  ها جاودانه آن 

....  

ست؛ يعىن » سريع الرضا«امي كه خداوند  در دعاى كميل خوانده. شود خداوند با اميان و عمل صاحل از بندگانش راضى مى
حر بن يزيد رياحى چند دقيقه هم بيشرت طول نكشيد كه خدا را از خود راضى كرد . د راضى كردشود خدا را از خو  زود مى

  .و شقاوت ابدى را به سعادت ابدى تبديل كرد

ها مانوس باشند؛ معرفىت كه به فرموده امريمومنان انسان  اين دو منبع معرفت است كه الزم است جويندگان معرفت با آن
كند كه خدا براى او ارزش  كند و تبديل به موجودى مى ارزشى برايش قائل نيست عزيز مى پست و پوك را كه خدا هيچ

  .قائل است و اين مقام و سرمايه كمى نيست كه انسان در نزد پروردگار حمرتم و عزيز باشد

   احرتام پيامرب به مومنني

ظما و برتر از مهه فرشتگان و صاحب از نكات عجيب ديگر قرآن اين است كه خداوند به پيامرب خود كه عظيم ترين ع
  :كند اجلمعى است چنني امر مى مقام مجع

  »2« .»َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ «

  !كنند بگسرت خود را براى مؤمناىن كه از تو پريوى مى]  فروتىن و تواضع[و پر و بال 
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______________________________  
  .7 8بينه، ). 1(

  .215شعراء، ). 2(

  

  122: معرفت ديىن، ص

ايت تواضع و فروتىن را نسبت به او داشته باش و اين تنها مربوط به دنيا نيست؛ زيرا در روز . يعىن هر مومىن نزد تو آمد 
. دارد» يرفع الوضيع«اين ارزش حمصول كسب معرفت است كه ويژگى . كند قيامت نيز پيامرب به مومنني احرتام مى

  :كه گذشت در قرآن آمده است كه درجات اهل معرفت به مراتب از ديگران باالتر است چنان هم

  .»يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ «

  .ندبلند گردا]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  خدا مؤمنان از مشا را به درجه

ارزش و احرتام عامل و متعلم در نزد خدا به حدى است كه اگر از كنار قربستاىن عبور كنند، عذاب از اهل آن قربستان 
  .شود برداشته مى

  »1« .»إن العامل واملتعلم إذا مرا على قريه فإن اهللا تعاىل يرفع العذاب عن مقربه تلك القريه أربعني يوما«

آرى، معرفت انسان پست را ارزمشند . كنند براى كساىن است كه حىت در اين دنيا زندگى منىاين ارزش ويژه اهل معرفت 
. شود كند، به مهني قياس، به فرموده امري مومنان، هر آبرومندى اگر بدون معرفت زندگى كند، سرآخر ذليل و پست مى مى

  :خوانيم در قرآن مى

  »2« .»خاِفَضٌة راِفَعةٌ . َعِت اْلواِقَعةُ لَْيَس ِلَوقـَْعِتها كاِذبَةٌ ِإذا َوقَـ . ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

و ]  كافران[نيست، پست كننده ] در كار[واقع شود كه در واقع شدنش دروغى ]  بسيار عظيم قيامت[هنگامى كه واقعه 
  .است]  مؤمنان[رفعت دهنده 
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معرفت زيست كند، اگرچه در دنيا براى  يعىن هر كس ىب. تبه معىن باال بردن اس» رفع«به معىن به زمني زدن و » خفض«
يابد و خداوند او را  شود؛ و هر بامعرفىت در قيامت منزلت مى خودش رفعت و منزلىت داشته باشد، در قيامت پست مى

  .خبشد رفعت و بزرگى مى

______________________________  
  .221، ص 1كشف اخلفاء، عجلوىن، ج ). 1(

  .1 3 واقعه). 2(

  

  123: معرفت ديىن، ص

  اند اهل معرفت شفيعان قيامت

در كنار . توبه، قرآن، پيغمربان اهلى، و امامان شفيعان آن روز هستند: اند مطابق قرآن و روايات، شفيعان قيامت چند گروه
  :رسول گرامى اسالم در روايىت مى فرمايند. اند آنان، اهل معرفت نيز از شفيعان قيامت

  »1« .»يوم القيمه فأشفع فيشفع على عليه السالم فيشفع، وإن أدىن املؤمنني شفاعه يشفع ىف أربعني من إخوانهإىن أشفع «

و به حتقيق، كمرتين مقدارى كه مومنني . من و على در قيامت مردم را شفاعت خواهيم كرد و شاعتمان پذيرفته خواهد شد
  .توانند ديگران را شفاعت كنند چهل نفر است مى

نظري شيعه، نقل مى كند كه در  اهل معرفت در قيامت به حدى است كه مرحوم فيض كاشاىن، اين بزرگ انساِن كم ارزش
قيامت، خداوند به مالئكه مى گويد از كسى كه اهل جهنم شده بپرسند كه هيچ عمل ديگرى براى ارائه ندارد كه از دوزخ 

در دنيا با فرد بامعرفىت آشنا بوده يا خري؟ زيرا اگر سالم و : درسد به او بگويي خطاب مى! ندارم: گويد مى. جناتش دهد
ايت، خطاب مى! ندارم: گويد مى. دهم عليكى هم با فرد بامعرفىت كرده باشد جناتش مى رسد كه اگر امسش با اسم  در 

نام آنان نيز نيست،  گويند در دنيا با اهل معرفت سر و كارى نداشته و هم مالئك مى. خبشم عاملى يكسان باشد او را مى
كه مومىن را در عبادت كمك   رسد براى اين خطاب مى. خواسته وضو بگريد آب برده است وىل يكبار براى مومىن كه مى

  »2« .كرده جناتش بدهيد
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   معرفت پايه عمل است

ى آن عمل را پيدا  مسئله مهمى كه مهه بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه قبل از هر عملى بايد معرفت الزم برا
  كنند غري بار بيايند و وقىت در جلسات عزا شركت مى» شعر حمور«براى مثال، مردم نبايد . كرد

______________________________  
محران بن أعني قال الصادق «: 14، ص 2؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج :80أوائل املقاالت، شيخ مفيد، ص ). 1(

فما لنا من شافعني وال : شفعن لشيعتنا واهللا لنشفعن لشيعتنا واهللا لنشفعن لشيعتنا حىت يقول الناسواهللا لن«: عليه السالم
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله«: 268؛ نيز عده الداعى، ابن فهد حلى، ص 599، ص 2؛ نيز الكاىف، ج »صديق محيم

؛ فضائل االشهر الثالثه، شيخ صدوق، »نه شافع مشفعفإذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإ«
عن الصادق جعفر بن حممد عليه السالم عن آبائه عليهم السالم قال خطب أمري املؤمنني عليه السالم ىف أول «: 109ص 

اجلنه فإن كتاب اهللا شافع مشفع يشفع يوم القيامه ألهل تالوته فيعلون درجات ... «يوم من شهر رمضان ىف مسجد الكوفه 
؛ نيز 434، ص 1؛ نيز جامع الصغري، سيوطى، ج 524، ص 3؛ نيز تفسري جوامع اجلامع، طربسى، ج »بقراءه آياته

: يشفع يوم القيامه ثالثه«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«: 1443، ص 2سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد قزويىن، ج 
يشفع الشهيد ىف سبعني من «: 761، ص 2الصغري، جالل الدين سيوطى، ج ، نيز اجلامع »األنبياء مث العلماء مث الشهداء

بأىب : فحرم احلّر دابته حىت استأمن إىل احلسني وقال له... «: 249، ص 3؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج »أهل بيته
ؤالء القوم إىل ما أرى فأما اآلن جئتك تائبا ومواسيا لك حىت أموت بني يديك أترى  أنت وأمى ما ظننت ان االمر ينتهى 

أن رسول اهللا «: 460، ص 2؛ نيز كتاب املوطأ، إمام مالك، ج »نعم يتوب اهللا عليك ويغفر لك: إىل ذلك توبه؟ قال
يقاتل هذا ىف سبيل اهللا . كالمها يدخل اجلنه. يقتل أحدمها االخر: يضحك اهللا إىل رجلني«: صلى اهللا عليه وسلم قال

  .»ى القاتل، فيقاتل فيستشهدمث يتوب اهللا عل. فيقتل

  )مولف. (8يا حمجه البيضاء، ج  2علم اليقني فيض كاشاىن، ج : رك). 2(

  

  124: معرفت ديىن، ص

در حاىل كه خنست بايد معرفت خود را نسبت به مسئله امامت و . از سينه زدن و زجنري زدن كار ديگرى بلد نباشند
بيت كسب معرفت منود، زيرا پيغمرب و اهل بيت، عليهم السالم، از واليت كامل كرد و در حد توان از قرآن و اهل 

  .هاى جاهل به شدت نفرت دارند انسان
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ترين  عزادارى بدون معرفت سوگوارى مقبول و توصيه شده از ناحيه معصومني نيست، زيرا كسى كه كارگردان وجودش دمشن
ست و توىل و تربى و دوسىت و دمشىن او ارزش واقعى دمشنانش يعىن جهل است، مهه كارهايش از روى نفهمى و ناداىن ا

  .ندارد

  129: معرفت ديىن، ص

  

   جهل علت دمشىن با دوستان خداست - 8

  

  131: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
   ئهم امجعنيعلى اعدا

خداوند مهربان در قرآن كرمي اين دمشنان را معرىف منوده، اهدافشان را بيان كرده، پرده از . سخن درباره دمشنان انسان بود
كه گذشت، آيات قرآن جميد بيشرت به سه  چنان البته، هم. ها را نيز نشان داده است دعوتشان برداشته و راه مبارزه با آن

  .شيطان، هواى نفس، و زن و فرزند: دمشن نظر دارند

بدين معنا كه خداوند متعال از هر موجودى كه . گرفته شده، در قرآن مفهوم عامى دارد» شطن«شيطان، كه از ريشه 
اى از حق به دور بوده و  چنني موجودى در هر زمينه. گر و دور از حق باشد به شيطان تعبري كرده است سركش و طغيان

يست؛ يعىن به شيطان بودن خويش قانع نيست و با كوشش فراوان در پى گمراهى و وسوسه ديگر در هيچ حاىل آرام ن
او . هدف او اين است كه بندگان خدا را از او جدا كند و از سعادت دنيا و آخرت حمرومشان سازد. بندگان خداست

  .برد، و اين صفت عام مهه شياطني است دارد و از آن لذت مى اين كار را خوش مى

  132: معرفت ديىن، ص

در مقابل، فرعون و منرود و يزيد . است» ابليس«ها كه نامرئى است  اسم خنستني آن. اسامى اين شياطني نيز خمتلف است
اند و هدفشان از اين دمشىن اغواى  در زمره شياطني مرئى هستند كه نسبت به پروردگار سركش و طاغى... و معاويه و 
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تا در صراط مستقيم منانند و گمراه شوند، چرا كه خود را نيازمند نريو و هوادار  »1«  است آدميان در هر زمان و مكاىن
  .بينند مى

   اميه شياطني بىن

. شامل زىن به نام هنده، شوهرش ابوسفيان، و دو فرزند به نام معاويه و يزيد بن معاويه بود »2«  اميه روزگارى، خاندان بىن
  .تر از بقيه بود البته، از ميان آنان معاويه قوى. نفر بودند كه قدرت اغواگريشان زياد بود اميه مهني چهار ريشه و اصل بىن

   پاسخ يك اشكال

كنند كه معاويه از امريمومنان يا امام  كنند گاه به اين نكته اشاره مى اى كه تاريخ اسالم را از ديدگاه مادى بررسى مى عده
هاى  گريى نيز ميان سال براى اين نتيجه! تر بوده است و مديرتر و موفقحسن جمتىب، عليهما السالم، سياستمدارتر 
  .كنند تر توصيف مى تر و زرنگ كنند و معاويه را عاقل حكومت معاويه و اين بزرگواران قياس مى

يك  از ظاهر برخى روايات نيز پيداست كه اين سوال در ميان مردمان مهان دوران وجود داشته است، لذا امري مومنان در
ج البالغه فرموده اگر به دين و قيامت و اخالق اعتقاد نداشتم، در ميان عرب : اند مجله پاسخ اين اشكال را داده و در 

  :شد گرتر از من پيدا منى مزّورتر و مّكارتر و حيله

  »3« .»لوال التقى لكنت أدهى العرب«

  معاويه رادر روايىت ديگر، امام صادق، عليه السالم، به صراحت رفتار 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .82؛ ص، 62؛ زخرف، 60؛ يس، 142؛ انعام، 208و  168بقره، : اشاره است به اين آيات. 

حدثىن حممد بن : حدثنا سعد بن عبد اهللا قال: حدثنا أىب رضى اهللا عنه قال: 227اخلصال، شيخ صدوق، ص ). 2(
أن رسول اهللا : بن جعفر اجلعفرى، عن الرضا عن أبيه، عن جده، عن آبائه عليهم السالمعيسى بن عبيد، عن سليمان 

كان حيب االنصار، و عبد القيس، وأسلم، وبىن متيم؛ وكان يبغض بىن اميه، وبىن : صلى اهللا عليه وآله كان حيب أربع قبائل
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ىف كل : ريه وال ثقفيه، وكان عليه السالم يقولمل تلدىن امى بك: وكان عليه السالم يقول. حنيف وبىن ثقيف و بىن هذيل
  .حى جنيب إال ىف بىن اميه

  .512؛ نيز عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص 99؛ نيز حتف العقول حراىن، ص 24، ص 8الكاىف، ج ). 3(

  

  133: معرفت ديىن، ص

  :فرمايند دانند و مى حاصل شيطنت او مى

 تلك النكراء: قلت فالذى كان ىف معاوية؟ فقال: قال. الرمحن و اكتسب به اجلنانما عبد به : ما العقل؟ قال: قلت له«
  »2« .»وهى شبيهة بالعقل و ليست بالعقل. تلك الشيطنه! »1«

عقل چيزى است كه با آن خداوند بندگى : عقل چيست؟ فرمود: از ايشان پرسيدم: گويد يكى از اصحاب امام صادق مى
شت به دست آيد آن فطنت و زرنگى در امور باطل و : پس آنچه معاويه داشت چه بود؟ فرمود: يدمپرس. شود و 

  .شيطنت بود كه شبيه به عقل است، وىل عقل نيست

در حاىل كه معاويه، . داد را داشتند، اما تقوا اجازه استفاده از آن را منى مهه اولياى خدا از مجله امري مومنان نيز اين زرنگى
  .شت و نه قيامت را، از آن سود مى بردچون نه دين را قبول دا

اى را پشتيبان خود  ها مردم را فريفتند و عده ها و اغواگرى آرى، آن زن و شوهر و پس از آنان فرزندانشان با وسوسه
. كردند مطيع معاويه شده بودند ساختند، به طورى كه روزى جغرافياى اسالم و مهه كساىن كه در اين جغرافيا زيست مى

جا رسيد كه نريوهاى مومن و اهلى كه در زمان معاويه مجعيىت اندك داشتند، اگر به دست معاويه و يارانش  نكار بدا
زيرا معاويه  »3« افتادند، مرگشان حتمى بود؛ افتادند، زندگى پرمشقت و بسيار سخىت داشتند و اگر به چنگ آنان مى منى

د و در آن به عّمالش تاكيد كرده بود كه اگر احتمال هم داديد مرد اى به سراسر كشور اسالمى آن روز فرستاده بو  خبشنامه
سواىل كه  »4« ).صرف احتمال نه يقني! دقت شود(يا زىن به على بن اىب طالب گرايش دارد، سرش را از بدن جدا كنيد 

كردند كه صد سال   گروه تا اين اندازه قوى شدند و چنني حكومىت برپا جا مطرح است اين است كه چه شد كه اين در اين
  بر دنياى اسالم مسلط بود و بيت املال و ارتش اسالم را در دست داشت؟

  ها و اغواهاى آنان و اجياد پاسخ اين است كه اين حاصل وسوسه
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______________________________  
: هل يقال هلا الشيطنهالدهاء والفطنه وهى جوده الرأى وحسن الفهم وإذا استعملت ىف مشتهيات جنود اجل: النكراء). 1(

  )پانويس كتاب اصول كاىف. (عليه بقوله تلك الشيطنه بعد قوله تلك النكراء) ع(ونبه 

  .3، ح 1اصول كاىف، ج ). 2(

ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج : براى منونه). 3( كتب معاويه نسخه واحده إىل عماله بعد عام «: 44، ص 11شرح 
وى شيئا من فضل أىب تراب وأهل بيته فقامت اخلطباء ىف كل كوره وعلى كل منرب يلعنون عليا اجلماعه أن برئت الذمه ممن ر 

ا من شيعه على عليه السالم  ويربأون منه ويقعون فيه وىف أهل بيته وكان أشد الناس بالء حينئذ أهل الكوفه لكثره من 
م عارف ألنه كان منهم أيام على عليه السالم فاستعمل عليهم زياد بن مسيه وضم إليه البصره فكان يتتبع الشيعه و  هو 

فقتلهم حتت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع األيدى واألرجل ومسل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن 
ا معروف منهم وكتب معاويه إىل عماله ىف مجيع اآلفاق اال جييزوا ألحد من شيعه على وأهل بيته شه ، »ادهالعراق فلم يبق 

ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج  دعا بسر بن اىب ارطاه، وكان قاسى القلب فظا سفاكا للدماء، الرافه «: 6، ص 2نيز شرح 
ال تنزل على بلد اهله على طاعه : عنده وال رمحه، فأمره ان ياخذ طريق احلجاز واملدينه ومكه حىت ينتهى إىل اليمن، وقال له

معلى اال بسطت عليهم لسانك م ال جناء هلم، وانك حميط  مث اكفف عنهم، وادعهم إىل البيعه ىل، فمن اىب . ، حىت يروا ا
): مقدمه صحيفه(، نيز الصحيفه السجاديه الكامله، امام زين العابدين على السالم »فاقتله، واقتل شيعه على حيث كانوا

لى اهللا عليه وآله اخذته نعسه وهو على منربه، فراى ىف ان رسول اهللا ص: اىب عبداهللا عليه السالم عن على عليه السالم«
م القهقرى، فاستوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله جالسا  منامه رجاال ينزون على منربه نزو القرده يردون الناس على اعقا

ذه االيه  َأَرْيناَك ِإالَّ ِفتـَْنًة لِلنَّاِس َو الشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة َو ما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّيت «  واحلزن يعرف ىف وجهه، فاتاه جربيل عليه السالم 
ال : يا جربيل على عهدى يكونون وىف زمىن؟ قال: قال. ؛ يعىن بىن اميه»ِيف اْلُقْرآِن َو ُخنَوِّفـُُهْم َفما َيزِيُدُهْم ِإالَّ طُْغياناً َكِبرياً 

ا، مث تدور رحى االسالم على رأس مخسه وثلثني من مهاجرك ولكن تدور رحى االسالم من مهاجرك فتلبث بذلك عشر 
ِإنَّا أَنـْزَْلناهُ «  وانزل اهللا تعاىل ىف ذلك: مث ملك الفراعنه قال. فتلبث بذلك مخسا مث البد من رحى ضالله هى قائمه على قطبها

َلُة اْلَقْدِر، َليـَْلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ  فاطلع اهللا : قال. ميلكها بنو اميه فيها ليله القدر »ِيف َليـَْلِة اْلَقْدِر، َو ما َأْدراَك ما لَيـْ
فلو طاولتهم اجلبال لطالوا عليها حىت  عزوجل نبيه عليه السالم ان بىن اميه متلك سلطان هذه االمه وملكها طول هذه املده،

اخرب اهللا نبيه مبا يلقى اهل بيت حممد . ياذن اهللا تعاىل بزوال ملكهم، وهم ىف ذلك يستشعرون عداوتنا اهل البيت بغضنا
م وشيعتهم منهم ىف ايامهم وملكهم لُ «  وانزل اهللا تعاىل فيهم: قال. واهل مود وا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

ا َو بِْئَس اْلَقرارُ    .»قـَْوَمُهْم داَر اْلَبواِر َجَهنََّم َيْصَلْوَ
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معاويه به مبارزه على بر ( 120ها آموخت، شهيد عبدالكرمي هامشى نژاد، ص  درسى كه حسني به انسان: رك). 4(
ج البالغه اب) خيزد مى   .، چاپ مصر16، ص 3ن اىب احلديد، ج كه اقتباسى است از شرح 

  

  134: معرفت ديىن، ص

آيد و از  فضاى گمراهى در ميان مردم بود، وگرنه در فضاى روشناىي و نور، هيچ انسان مومىن به استخدام دمشن در منى
  .كند پليدى تبعيت منى

 -عقلى است ديىن و ىب مرادف يا ىب حياىي اين خاندان كه امام موسى كاظم، عليه السالم، در روايت زيباىي درباره ىب
  :فرمايند مى

إذا مل تستح فاصنع ما : ، إال كلمة)عليهم السالم(ما بقى من أمثال االنبياء : عن أىب احلسن االول، عليه السالم، أنه قال«
ا ىف بىن أمية   .»شئت، و أ

و ! ز خدا حيا نكردى، هر چه خواسىت بكناى بيش باقى منانده و آن اين است كه هرگاه ا از تعاليم انبياى پيشني كلمه
ادينه شده است   .اين خصلت در بىن اميه 

   معاويه و تطميع سرداران سپاه امام حسن

داد جانشني آنان   هنوز كفن امرياملؤمنني خشك نشده بود كه معاويه فرماندهان سپاه امام جمتىب و هر كسى را كه احتمال مى
آن گاه، به امام جمتىب، عليه السالم، گستاخانه پيغام داد كه جنگ را ادامه نده، . خريدگردد تطميع كرد و به زر و سيم 
اين : براى اثبات مدعايش نيز، خورجيىن پر از نامه براى حضرت فرستاد و گفت! زيرا توان روياروىي با من را ندارى

اگر تو خبواهى حسن بن على را با دست : اند هاى اطرافيان و دوستان و فرماندهان لشكر توست كه به من نوشته نامه
  »1« !دهيم بسته حتويل تو مى

  ماند؟ چگونه امام غريب مى



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

 

شود و دين غريب  شود كه امام معصوم در زمان خودش و در ميان آنان كه او را مى شناسند غريب مى به راسىت، چه مى
ايت به . شوند مراه مىافتند و گ ماند؟ به طور حتم، سبب اين است كه مردم در پى شيطان مى مى اما آيا اين گمراهى در 

  نفع مردم است؟

______________________________  
ملا طعن : عن زيد بن وهب اجلهىن قال«: 10، ص 2االحتجاج، شيخ طربسى، ج : خوانيم در روايىت در اين باره مى). 1(

أرى واهللا : ما ترى يا بن رسول اهللا فإن الناس متحريون؟ فقال: احلسن بن على عليه السالم باملدائن أتيته وهو متوجع، فقلت
م ىل شيعه، ابتغوا قتلى وانتهبوا ثقلى، وأخذوا ماىل، واهللا لئن آخذ من معاويه عهدا أن معاويه خري ىل من هؤالء، يزعمون أ

واهللا لو قاتلت معاويه ألخذوا بعنقى حىت . أحقن به دمى وأومن به ىف أهلى، خري من أن يقتلوىن فتضيع أهل بيىت وأهلى
  .»ا أسرييدفعوىن إليه سلما، واهللا لئن أسامله وأنا عزيز خري من أن يقتلىن وأن
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براى مثال، ژاندارمى كه به دستور رضاخان چادر از سر زنان كشيد و در عوض از رضاشاه عنوان و ثروت گرفت، سود  
مگر ثروت ابوهلب  »1« ارزيد؟ كرد؟ آيا آن ثروت و شهرت در مقابل وعده خداوند به خلود ابدى شياطني در دوزخ مى

  :روت اين ژاندارم برايش سودى داشته باشدبراى او سودى داشت كه ث

  »2« .»َعْنُه مالُُه َو ما َكَسبَ   ما أَْغىن. تـَبَّْت َيدا َأِيب َهلٍَب َو َتبَّ «

از عذاب خدا را كه در دنيا [ثروتش و آنچه از امكانات به دست آورد چيزى . نابود باد قدرت ابوهلب و نابود باد خودش
  .نكرد از او دفع]  عذاب استيصال است

تواند به داد انسان برسد و چيزى از عذاب خدا را برطرف  رسد كه در آن ثروت منى مگر جز اين است كه روزى از راه مى
  :كند

يعاً َو ِمثْـَلهُ َمَعُه ِليـَْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعذاِب يـَْوِم « ما تـُُقبَِّل ِمنـُْهْم َو َهلُْم َعذاٌب  اْلِقياَمةِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َهلُْم ما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  »3« .»أَلِيمٌ 
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قطعاً، كساىن كه كافر شدند اگر مهه آنچه در زمني است و مهانند آن را نيز مهراه خود داشته باشند تا آن را براى جناتشان 
  .ستاز عذاب روز قيامت فديه و عوض دهند، از آنان پذيرفته خنواهد شد؛ و براى آنان عذاىب دردناك ا

   پاداش قتل شهيد مدرس

او . كرد اى كه شب شهادت مرحوم مدرس متصدى غسل ايشان بود براى من از وقايع آن شب تعريف مى پريمرد صدساله
آن شب، كسى را از شهرباىن دنبال من فرستادند كه سيد غريىب در كامشر . شستم من در شهر كامشر مرده مى: گفت مى

  .ساعت ده شِب بيست و هفتم ماه رمضان بود! سلش بدهبيا و غ. مرده و كسى را ندارد

ها نيز  پس، غسلش دادم و آن. شناختم من هم ايشان را منى. وقىت به غساخلانه رفتم، ديدم پريمرد سيدى از دنيا رفته است
  بعد،. دفنش كردند

______________________________  
 اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَأَْنساُهْم ِذْكَر اللَِّه أُولِئَك ِحْزُب الشَّْيطاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهمُ « :19جمادله، ). 1(

  .»اْخلاِسُرونَ 

  .1 2مسد، ). 2(

  .36مائده، ). 3(
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  .معلوم شد كه آن سيد غريب آيت اهللا مدرس بوده است

اىن كه در كامشر بودم جزئيات قتل مرحوم مدرس را برامي اين طور تعريف كرد كه يك ساعت مانده به افطار مهني پريمرد زم
بعد، چاى درست كردند و در آن زهر . ها به ديدار مرحوم مدرس رفتند شب بيست و هفتم ماه رمضان، دو نفر از پاسبان

و به زور چاى را به خورد ! بايد خبورى: گفتند. فطار نشدههنوز ا: ايشان گفت! اين را خبور: رخيتند و به ايشان گفتند
شان را برداشتند و به گردن ايشان انداختند و  اما پس از ده دقيقه وقىت ديدند سم بر ايشان اثر نكرد، عمامه. ايشان دادند

  .آن قدر كشيدند تا ايشان از دنيا رفتند
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ها در آن زمان ماهى سه  حقوق آن(تومان برايشان فرستاد  20زگار رضاشاه هم براى تقدير از اين دو پاسبان به پول آن رو 
زيست،  ارزيد فقيه بزرگوارى را كه بيش ار هفتاد سال از عمرش گذشته بود و در تبعيد مى به راسىت، آيا مى). تومان بود

  براى خاطر بيست تومان در ماه رمضان و در حال روزه به قتل برسانند؟

  .ن و حاصل وسوسه شيطان است كه دمشن خنست انسان استاين مثره تبعيت از شيطا

قيد و شرط و آزاد آدمى است و سومني دمشن به  هاى ىب دمشن دوم انسان هواى نفس است كه مراد از آن جمموعه خواسته
  :ها و فرزندان انسان هستند فرموده خداوند در سوره تغابن بعضى از زن

  »1« »ِمْن َأْزواِجُكْم َو َأْوالدُِكْم َعُدوا َلُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ «

دمشن ] هاى خدا و پيامرب به علت بازداشنت مشا از اجراى فرمان[به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان ! اى اهل اميان
  .مشايند

و فرزندان مشا دمشنان مشا  ها يعىن شك نكنيد كه بعضى از زن. موجود در آيه به معىن يقني كنيد و شك نكنيد است» انّ «
  .هستند

______________________________  
  .14تغابن، ). 1(
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  اند؟ ها و فرزندان دمشن انسان كدام زن

شان  دمشىن. ها هستند ها و فرزنداىن كه چشم ديدن ديندارى پدران يا شوهرانشان را ندارند دمشن آن پاسخ اين است كه زن
: گويند گريند و براى مثال مى شود كه در مقابل عبادت مرد و خدمت او به بندگان خدا موضع مى آشكار مىجا  هم آن

دهى؟ برادرت اگر ورشكست شده به تو چه ربطى دارد؟ ساخت مسجد به تو چه ربطى دارد؟ چرا  چرا به پدرت پول مى
اند هزينه جهيزيه دو عروس فقري را بدهى؟ چرا  ستهامي از تو خوا خواهى چهار ميليون خرج رفنت به مكه كىن؟ شنيده مى
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به قول . هاى آنان است و اين تازه جزئى از دمشىن.... خور بريزى؟ و  خواهى حق ما را بردارى و در حلق مشىت مفت مى
  :نظامى

  »1« .باز است افسون زنان بد دراز است اين كار زنان راست

   وظيفه مومن در برابر دمشىن خانواده

  :فرمايد هاى زنان و فرزندانشان به صراحت مى حال، قرآن درباره وظيفه مومنني در قبال دمشىن با اين

  »2« .»َفاْحَذُروُهْم َو ِإْن تـَْعُفوا َو َتْصَفُحوا َو تـَْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ «

] دهند از آزار و رجنى كه به مشا مى[و اگر بپرهيزيد، ]  كه خمالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى ىب عمل به خواسته[از 
كرانش قرار  خدا هم مشا را مورد الطاف ىب[پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك مناييد و از آنان بگذريد  چشم

  .؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد مى

از سوى ديگر، خداوند . هاى آنان است هپس، وظيفه اول مومنني در قبال اين دمشنان خانگى اطاعت نكردن از خواست
ايت اخالق و خوىب با اين گروه برخورد كنند دهد كه مومنان در باطن  براى مهني، قرآن دستور مى. انتظار دارد مومنني با 

   وعده خداوند اين است كه. ها گذشت كنند، سر به سرشان نگذارند، و آنان را ببخشند هاى آن گوىي از ياوه

______________________________  
  .از ليلى و جمنون نظامى گنجوى است). 1(

  .14تغابن، ). 2(
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  .برخورد باشيم، گناهان ما را بيامرزد و رمحتش را نصيب ما كند اگر با اين دمشنان خانگى خوش

ط خانه و اوقات زن و فرزندان خود را در نتيجه، كساىن كه در خانه خود به چنني آزمايشى مبتاليند بايد تالش كنند حمي
  :ها صبور باشند و از عبادت خدا و خدمت به خلق ملول و خسته نشوند؛ زيرا تلخ نكنند و در برابر اين حرف
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  »1« .»مردم زيادند و پر توقع؛ و خدا يكى است و سريع الرضا«

   مهسر و فرزند صاحل نعمت است

رتين دوستان انسانها، گروه  در مقابل اين دسته از خانواده هاى  اين عده انسان. اند ديگرى از زنان و فرزندان هستند كه 
  .كنند و تعدادشان در تاريخ بشر نيز اندك نبوده است واال و باكرامىت هستند كه خري دنيا و آخرت آدمى را تامني مى

حوم آيت اهللا العظمى بروجردى و مرحوم از مجله، معروف است كه مر . اند بسيارى از مردان بزرگ مهسران واالمقامى داشته
  .فرمودند كه موفقيت خود را مديون مهسرانشان هستند عالمه طباطباىي مى

  .اما ىب شك، در تاريخ، هيچ زىن به واالىي و كرامت فاطمه زهرا، عليها السالم، نيست

   حكايت فروش خنلستان و انفاق آن

عليه السالم، پس از سه روز توقف در صحرا و اشتغال به كار كشاورزى به در روايات آمده است كه روزى امرياملؤمنني، 
وقىت فاطمه زهرا، عليها السالم، در را باز كرد، حضرت با ديدن چهره مهسرشان از . خانه بازگشتند و در منزل را زدند

  لى جان، در اين سه روزع: فاطمه زهرا لبخندى زدند و با شرم و حياى بسيار گفتند. سبب پريدگى رنگشان جويا شدند

______________________________  
  .است) ص -ع(از مجالت معروف مرحوم شيخ على صفاىي حائرى ). 1(
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  .كه مشا نبوديد، من و حسن و حسني گرسنه خوابيدمي

يه كنمروم تا به اميد خدا غ مى: با شنيدن اين سخن، حضرت از درب منزل بازگشتند و فرمودند   .ذاىي 

. خواهم مهني امروز آن را بفروشم باغ آبادى دارم كه مى: در راه، حضرت به سلمان فارسى برخوردند و به او فرمودند
  .و رفت! كنم كسى را پيدا مى: سلمان نيز گفت
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هايش را على   باغ آبادى دارم كه متام درخت: از قضا، سلمان كسى را ديد كه در پى باغى براى خريد بود و به او گفت
: سلمان گفت. درخىت كه على كاشته است را خنرم؟ و درباره قيمتش پرسيد: خرى؟ مرد گفت كاشته است، آن را مى

اين باغ اگر دست كسى ديگر بود، مثال چهل هزار دينار بر آن قيمت . زند داىن كه انصاف در على موج مى مى
  .ارزد دوازده هزار دينار بيشرت منى گذاشت، وىل على معتقد است اين باغ در حال حاضر مى

  .بعد مهراه با سلمان نزد امرياملؤمنني رفت! خريدارم: مرد گفت

حضرت پس از پايان كار، با خود حساب كردند كه خانواده من امروز و امشب براى ناهار و شامشان پول نياز دارند، 
بعد از مناز نيز، حضرت مهه . را به پيامرب اقتدا كردند اين بود كه به مسجد رفتند و مناز. لذا بقيه اين پول زيادى است

  !هر كس پوىل نياز دارد بردارد: ها را جلو در مسجد روى خاك رخيتند و اعالم كردند پول

  .مردم گروه گروه آمدند و به قدر نيازشان از آن پول برداشتند و رفتند و سر آخر، فقط خاك كوچه بر جا ماند

ايشان يقني داشت كه مهسرش براى مال . ه گرسنه و دست خاىل به طرف خانه به راه افتادندبدين ترتيب، حضرت دوبار 
  باغ را فروختم و: كند، لذا وقىت به منزل آمد، به مهسر خويش گفت دنيا با او دعوا منى

  140: معرفت ديىن، ص

  !زيرا مهه را بردندتر از ما در ميان مردم زياد بود،  انگار حمتاج. پولش را جلو مسجد انفاق كردم

  :حضرت زهرا در مقابل اين سخن حضرت با چشم اشكبار دست به دعا برداشت و گفت

افسوس بزرگ امت اسالم براى مهيشه تاريخ آن است كه بعد از وفات پيامرب، ( »1« !خدايا، اين دست را از على نگري
، بيل به »2« )ى حندر عىن السيل(رازير بود وار از جوانب وجودش س هاى گوناگون سيل اين معدن علم اهلى كه دانش

  )»3« .پرداخت سال خانه نشني شد و جز كشاورزى به كار ديگرى منى 25دست و طناب به كمر، 

رتين دوست شوهران خويش رتين ياران مهسرانشان آرى، چنني زناىن  با اين حال، اگر خامنى بر . اند و چنني شوهراىن 
ت در مقابل ديندارى شوهرش ايستاد و با انفاق و صدقه و اعمال خري او خمالفت كرد و خالف سريه آن بانوى باكرام

پوشى و آمرزش و گذشت از اوست تا  حىت فرزندان را نيز در اين راه با خود مهراه كرد، وظيفه مومن تنها عفو و چشم
  .پروردگار عامل غفران و رمحتش را نصيب او كند
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با اين حال، روايات اسالمى مشحون از نكاتى بس مهم درباره . ن سه گانه انسان بوداين امجاىل از معرىف دمشنا*** 
كه در گفتار  ها چنان ترين آن پردازند كه صعب ترين دمشنان او مى ها به معرىف دمشن دمشنان انسان است كه گروهى از آن

  :فرمايند ارزمشند مى امريمومنان درباره جهل در روايىت. جهل است - پيش به تفصيل بدان پرداخته شد

  »4« .»اجلهل ادوء الداء«

  .هاست جهل بدترين بيمارى

______________________________  
اما سه ). مولف. (آمده است  اين روايت در حباراالنوار، در كتاب حياه امرياملومنني، باب جوده و كرمه و سخائه). 1(

  :روايت در اين باره

البيت : مسع أمري املؤمنني عليه السالم أعرابيا يقول وهو آخذ حبلقه الباب«: 351 ، ص1مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
يا أعراىب هو واهللا أكرم من أن يرد : فقال. بيتك والضيف ضيفك ولكل ضيف قرى فاجعل قراى منك ىف هذه الليله املغفره

أنت أنت ال يعلم أحد كيف أنت إال أنت أتوجه  يا عزيزا ىف عزك يعز من عز عزك: ضيفه بال قرى، ومسعه الليله الثانيه قائال
إليك بك وأتوسل بك إليك وأسألك حبقك عليك وحبقك على آل حممد اعطىن ما ال ميلكه غريك واصرف عىن ما ال يصرفه 

اوات يا زين السم: هذا اسم اهللا األعظم بالسريانيه ومسعه الليله الثالثه يقول: فقال عليه السالم. سواك يا ارحم الرامحني
قد مسعت ما طلبت وما سألت ربك فما الذى : فضرب يده على كتف االعراىب، مث قال! واألرض ارزقىن أربعه آالف درهم

: الف صداق امرأتى والف أبىن به دارا والف اقضى به ديىن والف ألتمس به املعاش، قال: تصنع بأربعه آالف درهم؟ قال
: فلما أتى االعراىب املدينه قال للحسني عليه السالم: قال. على بن أىب طالب أنصفت يا اعراىب، إذا قدمت املدينه فسل عن

يا سلمان امجع ىل : اى واهللا يا حسني ايتيىن بسلمان، فلما اتاه قال: قل ألبيك صاحب الضمان مبكه، فدخل فأخربه قال
، فباعه منهم باثىن عشر ألف درهم فدفع اشرتوا مىن احلايط الذى غرسه ىل رسول اهللا بيده: التجار، فلما اجتمعوا قال هلم
ادفعوا له ستا وعشرين درمها : ثالثه عشر درمها، قال: يا اعراىب كم أنفقت ىف طريقك؟ قال: إىل االعراىب أربعه آالف فقال

فلما أتى . حىت يصرف األربعه آالف حيث سأل، وصري بني يديه الباقى فلم يزل يعطى قبضه قبضه حىت مل يتق منها درهم
دفعته واهللا إىل عيون استحييت منها ان أحوجها إىل ذل املسأله فأعطيتهم : فأين الثمن؟ قال: فاطمه ذكر بيع احلائط قالت

قبل ان يسألوىن، فقالت ال أفارقك أو حيكم بيىن وبينك أىب إذ أنا جايعه وابناى جايعان مل يكن لنا ىف اثىن عشر ألف درهم 
السالم يقرأ عليك السالم : فهبط جربئيل على النىب فقال. اطمه ال تالحيىن وخلى سبيلىيا ف: درهم نأكل به اخلبز، فقال

يا بنىت مالك تلزمني عليا؟ نقصت عليه : ويقول بكت مالئكه السماوات للزوم فاطمه عليا فاذهب إليهما، فجاء إليهما فقال
يا فاطمه رجع : ما لبث ان رجع النىب فقالمث خرجا من الدار ف. خل سبيله فليس على مثل على تضرب يد: القصه فقال
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ا طعاما، فلما اتاها أعطته الدراهم فاخذها : أخى؟ فقالت ال، فأعطاها سبعه دراهم سودا هجريه وقال قوىل له يبتاع لكم 
  .»...بسم اهللا واحلمد هللا كثريا طيبا من فضل اهللا، فذهب إىل السوق : وقال

ما كانت إال ما : ان عليا أصبح ساغبا فسأل فاطمه طعاما فقالت« :350، ص 1مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
يا أبا احلسني اىن : أال أعلمتىن فأتيتكم بشئ، فقالت: أطعمتك منذ يومني آثرت به على نفسى وعلى احلسن و احلسني فقال

: ا فاستقبله املقداد قائالألستحى من إهلى ان أكلفك ما ال تقدر عليه فخرج واستقرض من النىب دينارا فخرج يشرتى به شيئ
ما صنعت؟ فأخربه : فخرج النىب فإذا هو به فحركه وقال. ما شاء اهللا، فناوله على الدينار مث دخل املسجد فوضع رأسه فنام

يا أبا احلسن هل عندك شئ نفطر عليه فنميل معك؟ فأطرق ال جييب جوابا : فقام وصلى معه فما قضى النىب صالته قال
اهللا أوحى إليه ان يتعشى تلك الليله عند على، فانطلقا حىت دخال على فاطمه وهى ىف مصالها وخلفها حياء منه وكان 

أىن لك هذا؟ قالت هو من فضل «: جفنه تفور دخانا فأخرجت فاطمه اجلفنه فوضعتها بني أيديهما فسأل على عليه السالم
يا على هذا بدل :  كفه املبارك بني كتفى على مث قالفوضع النىب: قال. »اهللا ورزقه ان اهللا يرزق من يشاء بغري حساب

  .»احلمد هللا الذى مل ميتىن حىت رأيت ىف ابنىت ما رأى زكريا ملرمي: دينارك، مث استعرب النىب باكيا وقال

فبعث رسول اهللا إىل أزواجه . جاء رجل إىل رسول اهللا فشكا إليه اجلوع«: 347، ص 1نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج  -
أنا يا رسول اهللا، : من هلذا الرجل الليله؟ فقال أمري املؤمنني عليه السالم: لن ما عندنا إال املاء فقال صلى اهللا عليه وآلهفق

يا بنت : فقال على. ما عندنا إال قوت الصبيه لكنا نؤثر به ضيفنا: ما عندك يا بنت رسول اهللا؟ فقالت: وأتى فاطمه وسأهلا
فلما فرغ من االكل أتت فاطمه بسراج فوجدت اجلفنه مملوه . املصباح وجعال ميضغان بألسنتهماحممد، نومى الصبيه واطفى 

يا أمري : من فضل اهللا، فلما أصبح صلى مع النىب فلما سلم النىب من صالته نظر إىل أمري املؤمنني وبكى بكاء شديدا وقال
ومن يوق «أى جماعه  »أَنـُْفِسِهْم َو َلْو كاَن ِِْم َخصاَصةٌ   َعلى َو يـُْؤِثُرونَ « املؤمنني، لقد عجب الرب من فعلكم البارحه اقرأ

  .»يعىن عليا وفاطمه واحلسن واحلسني فأولئك هم املفلحون» شح نفسه

  .ج البالغه، خطبه شقشقيه). 2(

را در جلد  اين مطلب. البته، اين چيزى نيست كه ما نقل كنيم تا بگويند شيعه اين سخنان را به على بسته است). 3(
ج البالغه شرح ابن اىب احلديد معتزىل سىن هم مى روم  من سراغ هر برنامه مثبىت مى: گويد ابن اىب احلديد مى. توان ديد اول 

اين منبعى كه به گفته خودش . ها علم است يكى از اين برنامه. زند بينم على در آن برنامه در جهان حرف اول را مى مى
رخيت، بعد از مرگ پيامرب بالىي به سرش آوردند كه متام اين سيل علم بال استفاده ماند و  از او مىوار  معرفت و علم سيل

نه منربى دستش . سال على باغباىن معموىل بود 25! عجب ضررى جهان بشريت كرد. سرآخر آن را با خود به خاك برد
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كردند و مردم  كرد بازخواستش مى و مىاگر هم كسى سالمى به ا. بود، نه كالسى داشت، نه دفرتى و نه شاگردى
  )مولف. (ترسيدند سراغ ايشان بروند مى

أسوأ «: ؛ نيز حديث قبلى آن)820: اقتباس از غرر احلكم( 180العقل واجلهل ىف الكتاب والسنه، رى شهرى، ص ). 4(
  .»السقم اجلهل

  

  141: معرفت ديىن، ص

سعدى در بيت زيباىي به مهني معنا اشاره . تر از نفهمى و جهل نيست اى در اين عامل بدتر و كشنده به حتقيق نيز، بيمارى
  :گويد كند و مى مى

  .داروى معرفت از پري طريقت بستان كآدمى را بـََرت از عّلت ناداىن نيست

در نتيجه، با خدا و پيامربان . ها را وارونه بفهمد و فرق ميان خوب و بد را نشناسد شود انسان واقعيت جهل سبب مى
  .ى و بندگان صاحل خدا دمشن باشد و به جنگ آنان برود؛ يعىن مهان كارى كه قريش با پيامرب اكرم كردنداهل

  »1«  مقايسه عظمت پيامرب اكرم با حضرت موسى، عليهما السالم

حضرت نيز از شهر . بر اساس آيات قرآن، وقىت حضرت موسى به مرز وادى سينا رسيد، شب شده بود و هوا سرد بود
در مهني حال كه حضرت در پى جاىي براى ماندن بود يا كسى را . عازم مصر بود و مهسر و فرزندش با او بودند مدين

  :از اين رو، به مهراهان خود گفت. حست كه از او راه را بپرسد، از دور نورى را ديد مى

  »2« .»آتِيُكْم ِمْنها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدىً ناراً َفقاَل ِألَْهِلِه اْمُكُثوا ِإينِّ آَنْسُت ناراً َلَعلِّي   ِإْذ رَأى«

اى از آن را  شايد شعله]  روم مى[ترديد من آتشى ديدم،  درنگ كنيد؛ ىب: اش گفت هنگامى كه آتشى ديد، پس به خانواده
  .راهنماىي بيامب]  براى پيدا كردن راه[برايتان بياورم يا نزد آتش 

  :فرمود راه افتاد، وىل وقىت به نزديك آن رسيد، زيباترين صداى هسىت را شنيد كه به او مى حضرت در پى آن نور به

  »3« .»ِإينِّ أَنَا رَبَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً «
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  .مقدس طوى هسىتاى موسى، به يقني اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ زيرا تو در وادى 

  اما مقام پيامرب؛ وقىت در شب معراج جربئيل در مقام چهارم متوقف شد

______________________________  
وإن كان «: 911، ص 2اخلرائج واجلرائح، قطب الدين راوندى، ج : براى شناخت فضيلت پيامرب بر ساير انبياء رك). 1(

اىل له العصا حيه، فمحمد صلى اهللا عليه وآله دفع إىل عكاشه بن حمصن يوم قلب اهللا تع - على نبينا وعليه السالم -موسى
وملا دعا حممد صلى اهللا عليه وآله أبا جهل ليؤدى مثن . بدر، ملا انقطع سيفه، قطعه جريده ملقاه هناك فتحولت سيفا ىف يده

. حىت خرج هائما. تقضى الغريب، البتلعتكإن مل خترج إىل حممد، و : بعري الغريب، إذ مل يعطه شيئا، أتى إليه ثعبان وقال
وإن . حني مهوا بقتل واحد منهم عليهم السالم -عليه وعليهم السالم -وكذلك قد أظهر اهللا سبحانه ثعبانا، الجل آل حممد

على  -وإن كان موسى. حممدا صلى اهللا عليه وآله دعا الشجره، فأقبلت حنوه ختد االرض، وكذلك أوصياؤه على ما قدمناه
ضرب احلجر بعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشره عينا، فمحمد صلى اهللا عليه وآله كان يتفجر املاء من  - بينا وعليه السالمن

وقد أخرج . وانفجار املاء من بني اللحم والدم أعجب من خروجه من احلجر، الن ذلك معتاد على وجه. بني أصابعه
وإن النىب صلى اهللا عليه . ى ال ماء فيه إىل رأسه حىت شرب الناس منهاملاء من اجلب الذ -عليه وعليهم السالم -أوصياؤه
وإن موسى ضرب البحر بعصاه . إن املهدى من ولدى يفعل مثل ما فعل موسى عند خروجه من مكه إىل الكوفه: وآله قال

من أربع عشره قامه،  فانفلق، فكان آيه، فمحمد صلى اهللا عليه وآله ملا خرج إىل خيرب إذا هو بواد يشخب فقدروه أكثر
وملا . فدعا، وعربت اخليل واالبل على املاء ال تندى حوافرها وأخفافها. كال: قال. إنا ملدركون: والعدو من ورائهم فقال الناس

وإن كان موسى عليه السالم قد أتى فرعون بألوان . عرب عمرو بن معدى كرب بعسكر االسالم بالبحر باملدائن كان كذلك
راد والقمل والضفادع والدم، فرسولنا صلى اهللا عليه وآله قد أتى بالدخان على املشركني، وهو الذى ذكره اهللا العذاب من اجل

وما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل على الفراعنه يوم بدر، وما أنزل على املستهزئني  )يـَْوَم تَْأِيت السَّماءُ ِبُدخاٍن ُمِبنيٍ ( :تعاىل ىف قوله
فأما تكليم اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم فانه كان على الطور ورسولنا . وقد مضى تفصيل ذلك(احد بعقوبات شىت ىف يوم و 
وأما املن والسلوى . وقد كلمه اهللا تعاىل هناك فوق السماوات ) َدنا فـََتَدىلَّ َفكاَن قاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىن( صلى اهللا عليه وآله قد

ليه السالم بنور سطع من يده فقد اوتى رسولنا صلى اهللا عليه وآله ما هو أفضل منه، والغمام واستضاءه الناس من موسى ع
وقد احلت له الغنائم، ومل حتل الحد قبله وأصاب أصحابه جماعه ىف سريه بناحيه البحر، فقذف هلم البحر حوتا، فأكلوا منه 

طعم االنفس الكثريه من طعام يسري، ويسقى وكان صلى اهللا عليه وآله ي. نصف شهر، وقدموا بودكه وكانوا خلقا كثريا
إنا نفرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : روى محزه بن عمرو االسلمى قال. اجلماعه اجلمه من الشربه من اللنب حىت يرووا

اء ملوسى، وأما اليد البيض. وهذا أعجب مما كان ملوسى عليه السالم. ىف ليله ظلماء فأضاءت أصابعه لنا، فانكشفت الظلمه
فقد اعطى رسولنا صلى اهللا عليه وآله أفضل منه، وذلك أن نورا كان يضئ أبدا عن ميينه، وعن يساره، حيثما جلس وقام تراه 

م، واآلن يكون  الناس، وقد بقى ذلك النور إىل يوم القيامه يسطع من قربه، وكذا كان مع وصيه وأوالده املعصومني ىف حيا
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ا املهدى عليه السالم يرى نورا ساطعايسطع من قبورهم، وكذا ىف وإن كان موسى على نبينا وعليه السالم .  كل بقعه مر 
ارسل إىل فرعون، فأراه اآليه الكربى، فنبينا صلى اهللا عليه وآله ارسل إىل فراعنه شىت كأىب هلب، وأىب جهل، وشيبه، وعتبه 

بن وائل السهمى والنضر بن احلارث وغريهم، وأراهم سبحانه اآليات ابىن ربيعه، واىب ابن خلف، والوليد بن املغريه، والعاص 
وإن كان اهللا تعاىل انتقم ملوسى عليه السالم من فرعون، فقد انتقم . ىف اآلفاق، وىف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق ومل يؤمنوا

م له من املستهزئني، فأخذهم بأنواع البالء، على حملمد صلى اهللا عليه وآله يوم بدر منهم، فقتلوا مجيعا، والقوا ىف القليب وانتق
وإن كان موسى عليه السالم صارت عصاه ثعبانا، واستغاث فرعون منه رهبه، فقد اعطى حممدا مثله ملا جاء . ما مضى ذكره

ه رأيت عن ميني حممد ويسار : إىل أىب جهل شفيعا لصاحب الدين، خاف أبو جهل، وقضى دين الغريب مث إنه عوتب، فقال
ما وتلمع النريان من أبصارمها، لو امتنعت مل آمن أن يبتلعىن الثعبان  :وإن كان اهللا سبحانه قال ملوسى. ثعبانني تصطك أسنا

  .)َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحُن ُودا( :فقال سبحانه ىف وصى حممد عليه السالم وأوالده )َو أَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ (

ِألَْهِلِه ِإينِّ آَنْسُت ناراً َسآتِيُكْم ِمْنها ِخبََربٍ َأْو آتِيُكْم ِبِشهاٍب قـََبٍس َلَعلَُّكْم   ِإْذ قاَل ُموسى« :7؛ نيز منل، 10طه، ). 2(
ِلِه اْمُكُثوا ِإينِّ ُموَسى اْألََجَل َو ساَر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمْن جاِنِب الطُّوِر ناراً قاَل ِألَهْ   فـََلمَّا َقضى« :29؛ نيز قصص، »َتْصَطُلونَ 

  .»آَنْسُت ناراً َلَعلِّي آتِيُكْم ِمْنها ِخبََربٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلونَ 

  .12طه، ). 3(

  

  142: معرفت ديىن، ص

ر جلوتر تر شود و اگ تواند نزديك و در پاسخ سوال پيامرب از علت عدم مهراهى ايشان گفت كه به اندازه بال مگسى منى
در مهني حال، خطاب رسيد كه به  . سوزد، پيامرب به احرتام آن وادى خم شد تا نعلني خويش را از پاى درآورد برود مى

اين فاصله ميان پيامرب اكرم و حضرت  »1« !كفش خويش دست نزن و بگذار گرد و غبار كفشت در اين حرمي مباند
د براى آخرين فرستاده خويش قائل است؛ اما انسان جاهلى كه موسى بن عمران است و اين احرتامى است كه خداون

گذارد و  قدرت متييز خوب از بد و ارزش از ضد ارزش را ندارد، در شهر مدينه و در كنار كوه احد سنگ را در فالخن مى
  .كند شكند و از اين كار احساس سرور در خويش مى كند و دندان و پيشاىن حضرت را مى به سوى پيامرب پرتاب مى

كردند و كمر مهت به قتل ايشان بسته بودند؟ سبب اين رفتار را رسول  به راسىت، براى چه اين مردم با پيامرب خمالفت مى
  :اند ايشان در حق اين مردم دعا كرده و فرموده. اند خدا خود در ميدان احد و پس از اين واقعه بيان داشته
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م ال يعلمون«   »2« .»اللهم اغفر لقومى فإ

  .كنند دانند چه مى داوندا، قوم مرا ببخش، زيرا آنان منىخ

شود انسان كرامت اهلى خويش را از  اى كه سبب مى بيمارى. هاست آرى، جهل منشأ مهه اشتباهات و بدترين بيمارى
  .دست بدهد و از اعلى عليني به اسفل السافلني سقوط كند

______________________________  
فلما بلغ اىل سدره : 382، ص 18؛ حبار األنوار، ج 155، ص 1طالب، ابن شهر آشوب، ج مناقب آل اىب ). 1(

أبو بصري . تقدم يا رسول اهللا ليس ىل أجوز هذا املكان ولو دنوت أمنله الحرتقت: املنتهى فانتهى اىل احلجب فقال جربئيل
ما وطأنىب قط : السماء مث تركه فقال له ان جربئيل احتمل رسول اهللا حىت انتهى به اىل مكان من: مسعته يقول: قال

  .»مكانك

كلما آذاه قومه الكفار، وبالغوا فيما يفعلون، قال صلوات « «: 385، ص 1إقبال األعمال، سيد ابن طاووس، ج ). 2(
م ال يعلمون«: اهللا عليه وآله وكان النىب صلى «: 166، ص 1؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج »اللهم اغفر لقومى فإ

م ال يعلمون، فرماه ابن قمئه بقذافه فأصاب كفه، ورماه عبد اهللا بن شهاب : هللا عليه وآله يرمى ويقولا اللهم اهد قومى فإ
به ابن قمئه وقد ضربه  بقالعه فأصاب مرفقه وضربه عتبه بن أىب وقاص أخو سعد على وجهه فشج رأسه فنزل من فرسه، و

ان النىب صلى اهللا «: 177، ص 35؛ نيز حبار األنوار، ج »...ن حممدا قد قتل على جنبه وصاح إبليس من جبل أحد إال أ
عليه وآله ضرب حبربه ىف خده يوم حنني فسقط إىل األرض، مث قام وقد انكسرت رباعيته والدم يسيل على حر وجهه، 

م ال يعلمون: فمسح وجهه مث قال   .»اللهم اهد قومى فإ

  

  151: معرفت ديىن، ص

  

   قعى معرفت و جهلمفهوم وا - 9

  

  153: معرفت ديىن، ص
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احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

كنند، بلكه  به انسان محله مىالبته، نه دمشناىن كه با سالح مادى . سخن در گفتارهاى پيش درباره دمشنان انسان بود
  .دمشناىن كه محالت و خطراتشان متوجه قلب و عقل و اميان و شخصيت انسان است

كتاب خدا اين گروه از دمشنان را به صراحت معرىف كرده، اهدافشان را بيان فرموده و راه مبارزه با آنان را نيز تعليم داده 
چنني، از ميان دمشناىن كه در  هم. دمشىن و راه مبارزه با آنان بيان گرديد هاى است كه در اين باره سه دمشن معرىف و روش

  .تر اين دمشنان نظر دارد ترين دمشنان هم معرىف شد كه اين تعبري به زيان و خطر سنگني قرآن و روايات مطرح بود دمشن

له وسلم، و هم ائمه طاهرين، عليهم يكى از دمشناىن كه هم قرآن كرمي، هم پيامرب عظيم الشأن اسالم، صلى اهللا عليه وآ
  .اند جهل و ناداىن است ترين دمشنان آن را به مردم معرىف كرده و خطرش را گوشزد كرده السالم، با عنوان دمشن

  154: معرفت ديىن، ص

  منظور از جهل چيست؟

درست است كه . ستمراد از جهل در لسان قرآن و معصومني، عليهم السالم، جهل به امور مادى و قواعد طبيعت ني
شود، اما مسئله اين است كه با عامل شدن در اين امور هدىف كه پروردگار از  ناآگاهى از اين امور نيز جهل حمسوب مى

  .شود علم و معرفت دارد تأمني منى

  :فرمايد داند و مى خداوند علم به اين امور را علم به ظواهر مى

ْنيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ . َوْعَدُه َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ َوْعَد اللَِّه ال ُخيِْلُف اللَُّه «  .»يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن احلَْياِة الدُّ
»1«  

نسبت به وفاى قطعى [كند، وىل بيشرت مردم معرفت و شناخت  اش ختلف منى خدا اين وعده را داده است و خدا از وعده
كه سراى ابدى و [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها. [ندارند]  اش رد وعدهخدا در مو 

  .خربند ىب]  هاى جاوداىن و حيات سرمدى است داراى نعمت
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ف شناسند، وىل از ديگر معار  اى امور و روابط مادى را خوب مى دارد كه در دنيا، عده آيه شريفه به صراحت بيان مى
  .شود اند و راهشان به دوزخ ختم مى ها جاهل غافل و بدان

  دوزخ اختصاص به جاهالن ندارد

آياتى چند از قرآن جميد تصريح دارند كه دوزخ خمصوص جاهالن نيست، زيرا قرآن گروهى از عاملان و دانشمندان را به 
  :مجله از. برد كه آنان نيز در قيامت اهل دوزخ هستند صورت فردى و مجعى نام مى

ا َو لِكنَُّه َأْخَلَد * َو اْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَْيناُه آياتِنا َفاْنَسَلَخ ِمْنها فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِوينَ « - َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ
بُوا بِآياتِنا ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حتَْ  ِمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكهُ يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

  »2« .»َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرونَ 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .7 -6روم، . 

  .175 176اعراف، ). 2(
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سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كردمي و او عمًال از آنان جدا شد، براى آنان خبوان؛ پس شيطان او را  و
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى. و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

هاِى زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد واز هواى نفسش پريوى منود؛  لذت بردمي، وىل او به امور ناچيز مادى و آيات باال مى
آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بريون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 

؛ پس اين داستان را اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند. آورد زبان از كام بريون مى]  باز هم[واگذارى 
  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[
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ْهِدي لَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآياِت اللَِّه َو اللَُّه ال يَـ َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْوراَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفاراً ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم ا« -
  »1« .»اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

وصف كساىن كه عمل كردن به تورات به آنان تكليف شده است، آن گاه به آن عمل نكردند، مانند درازگوشى است كه  
چه بد است سرگذشت مردمى كه آيات خدا را . كند محل مى] ها ندارد كه هيچ آگاهى به حمتويات آن[هاىي را  كتاب

  .كند ا مردم ستمكار را هدايت منىو خد. تكذيب كردند

منظور از آن علم و معرفىت كه ضد جهل است معرفت به مسائل اهلى، شناخت حالل و حرام خدا، معرفت به قرآن كرمي، 
ترين  چنني معرفىت اسلحه مقابله با دمشن. معرفت به انبياء اهلى و ائمه طاهرين، و معرفت به فرهنگ اين بزرگواران است

پس، اگر كسى خبواهد با جهل خويش جبنگد و در اين جنگ پريوز شود، بايد در حد وسع و . جهل است دمشنان يعىن
  .توانش اهل معرفت به قرآن و مكتب اهل بيت باشد

   دانش هر كسى به قدر وسعت اوست

كتب اهل سنت  كه از كتب معترب اهل سنت است و بسيار كتاب پرقيمىت است و من در ميان    -به نقل كتاب ينابيع املوده
   كمرت منونه اين كتاب

______________________________  
به خصوص آيات مربوط به هابيل و قابيل . كنند اكثر آيات سوره مائده نيز معذبني روز قيامت را بيان مى. 5مجعه، ). 1(
  ).31 - 27آيات (
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  :اش ابن عباس فرمود طالب، عليه السالم، به شاگرد مكتب تفسريى روزى امرياملومنني على بن اىب -ام را در ارزش ديده

  »1« .»لو شئت ألوقرت من تفسري الفاحتة سبعني بعريا«

  .شرت جوان بايد محل كنند 70هايش را  يعىن اگر خبواهم آنچه در هفت آيه سوره محد آمده است را براى مشا بگومي، نوشته
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گنجد، اما از ديگران رسيدن به چنني علم و معرفىت خواسته  امريمومنان مى چنني علم و معرفت وسيعى در وجود مبارك
آن مقدار معرفىت كه از مهه خواسته شده اين است كه الاقل با مطالعه آيات آخر سوره بقره انسان بفهمند كه . نشده است

كه رباخوار به خدا وپيغمرب اعالم  نه اين! دقت شود. (اند ربا گناهى است كه خدا و پيامرب به مرتكبانش اعالم جنگ داده
  ):جنگ داده باشد

فَِإْن َملْ تـَْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِإْن تـُْبُتْم * يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو َذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ «
  »2« .»ُرُؤُس َأْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمونَ فـََلُكْم 

واگر . باقى مانده رها كنيد]  بر عهده مردم[هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل اميان
يقني كنيد؛ و اگر ] ودبر ضد خ[به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[چنني نكرديد 

كه در اين صورت نه ] و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد[هاى مشا براى خود مشاست  توبه كرديد، اصل سرمايه
  .گرييد كنيد و نه مورد ستم قرار مى ستم مى

به عبارت . ده استاين آيات شريفه صراحت بر اين معنا دارند كه به رباخواران از جانب خدا و پيغمرب اعالن جنگ ش
  .ديگر، خدا و پيامرب در يك طرف و رباخواران در طرف ديگر قرار دارند

  معرفت در برخورد با مهسر

  حداقل اين مقدار معرفت از ما خواسته شده كه با مطالعه آيات آخر

______________________________  
ظنني بعلم * لقد حزت علم األولني وإنىن:  عليه السالمقال أمري املؤمنني«: 205، ص 1ينابيع املوّده، قندوزى، ج ). 1(

حميط بكل العاملني * وإىن لقيوم على كل قيم/ وعندى حديث حادث وقدمي* وكاشف أسرار الغيوب بأسرها/ اآلخرين كتوم
، ص 1؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج »لو شئت ألوقرت من تفسري الفاحته سبعني بعريا: مث قال عليه السالم. عليهم
، 4؛ نيز عواىل اللئاىل، أحسائى، ج »لو شئت ألوقرت سبعني بعريا ىف تفسري فاحته الكتاب: قال على عليه السالم«: 322
لو شئت ألوقرت سبعني «: عن على عليه السالم أنه قال«: 9، ص 1؛ نيز إعانه الطالبني، بكرى دمياطى، ج، 102ص 

  .»بعريا من باء بسم اهللا الرمحان الرحيم

  .279 -278بقره، ). 2(
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سوره بقره و اول سوره نساء بفهميم كه با مهسرامنان در طول زندگى مشرتك و در زمان جداىي و طالق چگونه بايد رفتار  
بينند، با  دهد زن و مردى كه با هم سازگارى ندارند و هيچ راهى جز جداىي براى خود منى قرآن اجازه مى »1« .كنيم

اين خالف دستور . توان از خانه بريون كرد حضور دو شاهد عادل از هم جدا شوند، اما اين زن را در ايام عده طالق منى
منت  شوهر بايد لباس و خوراكش را مانند سابق باحمبت و ىب زيرا اين زن بايد در خانه شوهرش مباند و »2« قرآن است،

  .تامني كند و به او احرتام بگذارد

ايت هم، اگر چند روز گذشت و مرد و زن از اين طالق پشيمان شدند، بدون واسطه و تنها با ابراز پشيماىن از  در 
آرى، اين  »3« .زن و مرد زن و شوهر هستند شود و نياز به عقد جمدد ندارد و دوباره اين جداىي، آن طالق باطل مى

. شود متاسفانه، در موضوع طالق در اين كشور به فرمايش قرآن عمل منى. حداقل مقدار معرفت و عمل به قرآن است
مت و غيبت و فحش و جار و جنجال و كشمكش بر  لذا، اغلب وقىت دو نفر مى خواهند از هم جدا شوند، درياىي از 

شود و دو خانواده زير هوار انواع   اجياد مى... امىن زن و وفادارى شوهر و سر مهريه و نفقه و اجرت املثل و ترديد در پاكد
  .شوند تا دو نفر بتوانند از هم جدا شوند گناهان له مى

  .در آنان است - يعىن جهل -ها اين رفتار مسلمانان در طالق به سبب نبود معرفت و حضور بدترين دمشن

ى خدا، كسب مال حالل، اقامه مناز، عمل به واجبات و ترك حمرمات، حفظ دين از گزند دمشنان، شريك قرار ندادن برا
نيز در زمره چيزهاىي است كه نياز به معرفت دارد و داشنت اين مقدار معرفت براى ... احرتام و نيكوىي به پدر و مادر، و 

  .مهه واجب است

______________________________  
يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِّساَء َكْرهاً َو ال تـَْعُضُلوُهنَّ « 21 -19نساء، : اشاره است به اين آيه). 1(

َتْكَرُهوا َشْيئاً َو  َأنْ   رِْهُتُموُهنَّ فـََعسىِلَتْذَهُبوا بِبَـْعِض ما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة َو عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف فَِإْن كَ 
ُخُذونَُه بـُْهتاناً َو ِإْن َأَرْدُمتُ اْسِتْبداَل َزْوٍج َمكاَن َزْوٍج َو آتـَْيُتْم ِإْحداُهنَّ ِقْنطاراً َفال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيئاً أَ َتأْ * َجيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخْرياً َكِثرياً 

  .»بـَْعٍض َو َأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقاً َغِليظاً   بـَْعُضُكْم ِإىل  َقْد أَْفضى َو َكْيَف تَْأُخُذونَُه وَ * َو ِإْمثاً ُمِبيناً 

نَّ َشْيئاً ِإالَّ َأْن الطَّالُق َمرَّتاِن فَِإْمساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحساٍن َو ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آتـَْيُتُموهُ « :229بقره، ). 2(
ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْعَتُدوها َو  يُِقيما ُحُدوَد اللَِّه فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجناَح َعَلْيِهما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه تِْلَك َخيافا َأالَّ 
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ُتُم النِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َو ِإذا َطلَّقْ « 231، نيز بقره، »َمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
ِخُذوا آياِت اللَِّه ُهُزواً َو اذُْكُروا َسرُِّحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َو ال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضراراً ِلتَـْعَتُدوا َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك فـََقْد َظَلَم نـَْفَسُه َو ال تـَتَّ 

  .»ٍء َعِليمٌ  َه ِبُكلِّ َشيْ َعَلْيُكْم َو ما أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكتاِب َو احلِْْكَمِة يَِعُظُكْم ِبِه َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا َأنَّ اللَّ ِنْعَمَت اللَِّه 

د؛ زيرا طالق سوم شرايط خاص خود را دار . البته، اين حكم در طالق رجعى و تنها در دو بار طالق معترب است). 3(
َو اْلُمَطلَّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء َو ال حيَِلُّ َهلُنَّ َأْن « :229 - 228بقره، . چنانكه بر اهل علم پوشيده نيست

نَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف ذِلَك ِإْن َأراُدوا ِإْصالحاً َو َهلُنَّ َيْكُتْمَن ما َخَلَق اللَُّه ِيف أَْرحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو بـُُعولَتـُهُ 
الطَّالُق َمرَّتاِن فَِإْمساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحساٍن َو * ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َو لِلرِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو اللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

 يُِقيما ُحُدوَد اللَِّه َفال ُجناَح َعَلْيِهما َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّا آتـَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً ِإالَّ َأْن َخيافا َأالَّ يُِقيما ُحُدوَد اللَِّه َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ  ال حيَِلُّ 
  .»ُحُدوَد اللَِّه َفأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تـَْعَتُدوها َو َمْن يـَتـََعدَّ 

  

  158: معرفت ديىن، ص

   مواجهه موسى و فرعون، درسى براى برخورد با خمالفان

ها را كشت، مردم  ها را به بيگارى كشيد، بچه او ادعاى خداىي كرد، زن. شخصيت فرعون در قرآن مسبل هر ستمى است
قرآن درباره او . ه كام مرگ فرستاد، وخالصه، هر ستمى از دستش بر آمد اجنام دادفرسا ب را بر اثر حتميل كارهاى طاقت

  :فرمايد مى

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِيف اْألَْرِض َو َجَعَل َأْهَلها ِشَيعاً َيْسَتْضِعُف طائَِفًة * َو ِفْرَعْوَن ِباحلَْقِّ ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ   نـَتـُْلوا َعَلْيَك ِمْن نـََبِإ ُموسى«
  »1« .»ِمنـُْهْم يَُذبُِّح أَبْناَءُهْم َو َيْسَتْحِيي ِنساَءُهْم ِإنَُّه كاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

آورند به حق و راسىت بر تو  مردمى كه اميان مى]  عربت گرفنت[موسى و فرعون را براى ]  مهم[خبشى از سرگذشت 
گروه ساخت، در حاىل كه گروهى  كرد و مردمش را گروهجوىي و سركشى   برترى] در سرزمني مصر[مهانا فرعون . خوانيم مى

ترديد او  گذاشت؛ ىب زنده مى]  براى بيگارى گرفنت[بريد، و زنانشان را  از آنان را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر مى
  .از مفسدان بود

  :فرمايد ان مىدهد نزد فرعون بروند به آن ها، وقىت خداوند به موسى و هارون دستور مى با مهه اين
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  »2« .» فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو َخيْشى.  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغى  اْذَهبا ِإىل«

اميد است كه . پس با گفتارى نرم به او بگوييد. سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او 
  ].و از سركشى باز ايستد[يا برتسد ] را بپذيردآيني حق [هوشيار شود و 

خواهد با سخن نرم به ميدان بيايد بايد  در آيه تنها به معىن سخن نرم گفنت نيست، زيرا كسى كه مى» قول لّني «البته، 
بزند؟ شود كسى قيافه عصباىن و تلخ به خود بگريد و خبواهد نرم حرف  چگونه مى. رفتار و اعمال و حاالتش نيز نرم باشد

  به اين معناست كه اى موسى، »فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً « پس،. اين كار مثل اين است كه كسى سركه را با عسل خملوط كند

______________________________  
  .4 - 3قصص، ). 1(

  44. -43طه، ). 2(
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ش، بلكه با حمبت و نرمى سخنت را روى موج عاطفه بريز و براى فرعون چهره در هم نكش و عصباىن و تلخ و زخمت مبا
  »1« .حتويل او بده

   رمز موفقيت پيامرب اسالم

  :فرمايد داند و مى اى ديگر رمز موفقيت پيامرب در هدايت مردم را نيز مهني نرمى و مهربان بودن ايشان مى قرآن در آيه

ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهْم َو اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف   َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َهلُْم َو َلوْ «
  »2« .»اْألَْمِر َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

دل بودى، از پريامونت  با آنان نرخموى شدى، و اگر درشتخوى و سخت پس به مهر و رمحىت از سوى خدا!] اى پيامرب[
شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش خبواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم   پراكنده مى

  .گرفىت بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد
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ه اين چنني با هم پيوند داشته باشد، زيرا از نظر قرآن، دمشىن و خصومت و اختالف خواسته قرآن اين است كه جامع
حال، اگر كسى با ما اختالف پيدا كرد و دمشن ما شد، به فرموده قرآن جميد در سوره رعد وظيفه ما اين . ممنوع است

  :مهاى او را به خوىب پاسخ گويي شود با او به نرمى رفتار كنيم و بدى است كه تا مى

ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيةً « َو َيْدَرُؤَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولِئَك َهلُْم ُعْقَىب  َو الَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتغاَء َوْجِه َرِِّ
  »3« .»الدَّارِ 

شكيباىي ورزيدند، و ]  در برابر گناهان و اجنام وظايف و حوادث[كساىن كه براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان 
ان و آشكار انفاق منودند، و مهواره با نيكِى زشىت و پليدى  مناز را بر پا داشتند، و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 

  .كنند، اينانند كه فرجام نيك آن سراى ويژه آنان است را دفع مى

______________________________  
البته، شايد بتوان اين دستور خداوند را متاثر از اين مطلب دانست كه فرعون موسى را در كاخ خود پرورده بود و ). 1(

  )مولف. (حق پدرى به گردن او داشت

  .159آل عمران، ). 2(

  .22رعد، ). 3(

  

  160: معرفت ديىن، ص

كند و اين مفهوم واقعى معرفىت است كه  ها دعوت مى عمل به آن اين خبشى از معارىف است كه قرآن مهه را به يادگريى و
در زيارت جامعه كبريه درباره . شود كه نور حمض است در برابر جهل قرار دارد و از معرفت به قرآن و اهل بيت حاصل مى

  :خوانيم فرهنگ اهل بيت مى

  »1« .»كرم و عادتكم االحسانكالمكم نور و امركم رشد و فعلكم اخلري و وصيتكم التقوى و سجيتكم ال«

  .كالم مشا نور، فرمان مشا رشد، عمل مشا نيك، سفارشتان به تقوى، ويژگيتان جود و كرم، و عادتتان احسان است
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هاست كه خود را از دام جهل جنات دهند و به نور معرفت زندگى خويش را روشن سازند و زنده به نور  وظيفه مهه انسان
دارند مردگان متحركى  كنند و در ظلمات گام بر مى كساىن كه با اين نور زندگى منى. بيت باشندخدا و نور قرآن و اهل 

رتين دانشگاه . هاى دنيا مدرك فوق ختصص گرفته باشند و در علم به مقام مهمى رسيده باشند بيش نيستند، اگر چه از 
  :فرمايند امريمومنان در اين باره مى

  »2« .»اجلهل موت«

  »3« .»ميت وان كان حيااجلاهل « -

  .جهل مرگ است و جاهل مرده متحركى بيش نيست

آرى، انساىن كه اين سخنان را نياموخته به واقع مرده است، گرچه راه برود و مغازه داشته باشد و نفس بكشد و زندگى  
  :كشد حافظ در بيت زيباىي اين معنا را چنني به تصوير مى. كند

ت زنده به هر آن كسى كه در اين حلقه نيس
   عشق

 .بر او منرده به فتواى من مناز كنيد

  

اى نيندوخته مرده است و چنني مردارى در قيامت جز  به واقع، كسى كه با حمبت اهلى نياميخته و از اين مهه معرفت توشه
  :دفن شدن در چاله دوزخ و تبديل شدن به هيزم جهنم فايده ديگرى ندارد

______________________________  
ذيب االحكام، شيخ طوسى، ج 309، ص 1، شيخ صدوق، ج )ع(عيون أخبار الرضا ). 1(   .100، ص 6؛ نيز 

  .36عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص ). 2(

  .65عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص ). 3(
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  »1« .»الَِّيت َوقُوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرُة أُِعدَّْت ِلْلكاِفرِينَ َفاتـَُّقوا النَّاَر «

   هايند، بپرهيزيد؛ آتشى كه براى كافران آماده شده است از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ

َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه ما أََمَرُهْم  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهِليُكْم ناراً َوُقوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرةُ «
ا ُجتَْزْوَن ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ * َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ    »2« .»يا أَيـَُّها الَِّذيَن َكَفُروا ال تـَْعَتِذُروا اْليَـْوَم ِإمنَّ

بر آن فرشتگاىن خشن و . هااست حفظ كنيد ها و سنگ آن انسانخود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم ! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره اجنام  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى منى گري گمارده شده سخت

  .شويد د جزا داده مىدادي امروز عذرخواهى مكنيد، فقط آنچه را مهواره اجنام مى! اى كافران:] آن روز گويند. دهند مى

   درد ىب عقلى دوايش آتش است

كند كه وقىت كارگردانان  قرآن در سوره مباركه ملك به اين معنا تصريح مى. انسان جاهل جز جهنم جايگاه ديگرى ندارد
  :گويند پرسند، در پاسخ مى جهنم از جهنميان علت ورودشان به دوزخ را مى

مْ « ُعوا َهلا َشِهيقاً َو ِهَي تـَُفورُ * َعذاُب َجَهنََّم َو ِبْئَس اْلَمِصريُ  َو ِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ َتكاُد َمتَيـَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلَّما * ِإذا أُْلُقوا ِفيها مسَِ
ٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف  َو قـُْلنا ما نـَزََّل اللَّهُ ِمْن َشيْ  َقْد جاَءنا َنِذيٌر َفَكذَّبْنا  قاُلوا بَلى* أُْلِقَي ِفيها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَُتها أَ َملْ يَْأِتُكْم َنِذيرٌ 

  »3« .»َفاْعتَـَرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحقاً ِألَْصحاِب السَِّعريِ * َو قاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ * َضالٍل َكِبريٍ 

هنگامى كه در آن افكنده . شان كافر شدند، عذاب دوزخ است و بد بازگشت گاهى استو براى كساىن كه به پروردگار 
نزديك است كه از شدت خشم . شنوند شوند، از آن در حاىل كه در جوش و فوران است، صداىي هولناك و دخلراش مى

اى نيامد؟  دهنده آيا مشا را بيم: پرسند هرگاه گروهى در آن افكنده شوند، نگهبانانش از آنان مى. پاره شود متالشى و پاره
   خدا هيچ: دهنده آمد، وىل او را انكار كردمي و گفتيم چرا، بيم: گويند مى

______________________________  
  .24بقره، ). 1(

  .7 -6حترمي، ). 2(

  .11 -6ملك، ). 3(
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] خبش آنان را دعوت سعادت[اگر ما : گويند و مى. نيستيد دهندگان جز در گمراهى بزرگى چيز نازل نكرده است؛ مشا بيم
پس به گناه . اهل آتش سوزان نبودمي]  آتش[تعّقل كرده بودمي، در ميان ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بودمي، يا 
  !و مرگ و دورى از رمحت بر اهل آتش سوزان باد. كنند خود اعرتاف مى

شود؛ زيرا چنني كسى اصرار بر  و انديشه بنا كند، هرگز وارد آن آتش برافروخته منى اگر كسى زندگى را براساس تعقل
رت استفاده مى اى  كند و از حق و راهربان آن ذره نفهمى ندارد و از حلظه حلظه ايام حياتش براى رسيدن به فهم بيشرت و 

  .كند عدول منى

   در انتظار كاروان حسيىن

! سزاست بار زندگى را به صحرا بكشيم! ام از زندگى در شهر خسته شده: دانش گفتنقل است كه روزى پدرى به فرزن
  !هر چه مشا امر كنيد: گفتند

ها شهر را رها كردند و خيمه به صحرا زدند و از ثروت فراواىن كه داشتند گله عظيمى فراهم كردند و  بدين ترتيب، آن
خورد و  جا تكان منى ام كه از آن اى آن سوترها ديده خيمه: گفت  يك روز، پدر رو به پسرانش كرد و. مشغول به كار شدند
برويد ببينيد صاحب خيمه كيست و از كدام قبيله است و چرا تنها در اين صحرا زندگى . رود صاحب آن جاىي منى

  كند و آيا كارى يا مشكلى دارد كه برايش اجنام دهيم يا حلش كنيم؟ مى

مشا چند : از او پرسيدند. خيمه تنها رفتند و ديدند صاحب آن مرد باادب و بامعرفىت استفرزندان به امر پدر به مست آن 
  وقت است كه اينجاييد؟

  .ده سال بيشرت است: گفت
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  زن و فرزند يا كارى نداريد؟: گفتند
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  .مكارهامي را كردم و اهل خانه را از خود راضى كردم و تنها به اينجا آمد. داشتم: گفت

  شغلى نداريد؟: پرسيدند

  !عبادت. چرا: گفت

  كارى هست برايتان اجنام دهيم؟: گفتند

  !نه: گفت

  ايد؟ چرا مشا در اين صحرا مسكن گزيده: پرسيدند

  !در اين بيايبان خربى هست كه در جاى ديگر نيست: گفت

  چه خربى؟: گفتند

  .هر چه در اين عامل است در اين بيابان است: گفت

ها پيش،  سال: مرد گفت. از ماجرا پرسيدند. چون در آن بيابان جز كوير و خاك چيزى نديده بودند. ردندها تعجب ك آن
. رسد جا به شهادت مى از راستگوىي شنيدم كه روزى فرزند فاطمه، سالم اهللا عليها، با ياران و برادران و اهل بيتش در اين

جا را  ترسم اين مى. هستم تا آن روز را ببينم و در ركاب ايشان باشم جا دامن آن روز چه روزى است، براى مهني، اين من منى
  !جا نباشم و اين افتخار را از دست بدهم ترك كنم و در روز موعود اين

  .اين اوج معرفت است كه انسان بداند چه كسى را به عنوان امام انتخاب كند و ده سال در بيابان چشم به راهش باشد

امام، عليه السالم، او را در آغوش گرفت . ، عليه السالم، به كربال رسيد، اين مرد نزد حضرت آمدوقىت كاروان اىب عبداهللا
  »1« .و صبح عاشورا نيز اين مرد در محله اول دمشن به شهادت رسيد و امام وقىت بر بالني او نشست به سخىت گريست

______________________________  
  )مولف. (مرحوم كوه كمرى و پيشواى شهيدان، اثر مرحوم آيت اهللا سيد رضا صدرعنصر شجاعت، اثر : رك). 1(
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   شرايط كسب و نگهدارى معرفت -10
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، ولعن احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين. بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

اى  وجود مبارك حضرت سيدالشهداء، در شب عاشورا، بعد از مناز مغرب و عشاء، اهل بيت و ياران خود را در خيمه
حضرت، در اين . ها ستودند و محد حضرت حق را به جا آوردند مجع كردند و پروردگار مهربان را به نيكوترين ستايش

ها نعمت معرفت به معارف اهليه از طريق قرآن و پيامرب  ترين آن را نيز برمشردند كه مهم سخنراىن، شش نعمت پروردگار
) علمتنا القرآن(ايشان، در آن شب، از مفاهيم و معارىف كه در قرآن آمده است در يك كلمه نام بردند  »1« .اسالم بود

  .مرمحت فرموده استنفر  72و فرمودند كه معرفت و آگاهى به قرآن را پروردگار عامل به ما 

از . شان عنايت كرده بود نفر به تناسب سعه و ظرفيت وجودى 72البته، اين معارف اهليه را خداوند به هر يك از اين 
نفر فقيهان شهيد، عاملان شهيد، عارفان شهيد، عابدان شهيد، و زاهدان شهيد بودند؛  72شود كه اين  جا، معلوم مى اين

   يك به تناسب سعه يعىن شهيداىن بودند كه هر

______________________________  
   نوشت پى) 1(

فجمع احلسني عليه السالم : 183الواعظني، فتال نيشابورى، ص  ؛ نيز روضه91، ص 2اإلرشاد، شيخ مفيد، ج . 
وأنا إذ ذاك فدنوت منه ألمسع ما يقول هلم، «: قال على بن احلسني زين العابدين عليه السالم. أصحابه عند قرب املساء

أثىن على اهللا أحسن الثناء، وأمحده على السراء والضراء، اللهم إىن أمحدك على أن : مريض، فسمعت أىب يقول ألصحابه
  .»أكرمتنا بالنبوه وعلمتنا القرآن وفقهتنا ىف الدين، وجعلت لنا أمساعا وأبصارا وأفئده، فاجعلنا من الشاكرين
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به مهني سبب است  . ها آراسته شده بودند ها را براثر معرفت به قرآن فهميده و كسب كرده و به آن ارزش شان مهه وجودى
كه منت زيارت حضرت امام حسني، عليه السالم، و زيارت اهل بيت آن حضرت كه در كربال شهيد شدند، و زيارت 

رتين و واالترين معارف اهليه است خواستند از طريق  قيقت، ائمه، عليهم السالم، مىدر ح. اصحاب ايشان در بر دارنده 
  .اند نفر جامع مهه فضايل و مولد مهه حقايق بوده 72انشاء اين زيارات به مردم بفهمانند كه اين 

   بنيانگذاران مكتب آزادى و آزادگى

اش  انند آزادى به معناى واقعىاين شهدا توانستند زيباترين حقايق را در تاريخ بسازند و فضاىي اجياد كنند كه در آن مردم بتو 
جان و از بند مال دنيا و مهه قيود شيطاىن آزاد بودند،  نفر كه از بند هر نوع بت جاندار و ىب 72اين . را درك و ملس كنند

دقت در . استقبال كردند »1« »ال واهللا«ها را از مدار حقيقت خارج كند، با واژه  خواست آن هاىي كه مى از مهه تشويق
كنيم، بلكه بر سر هر  پذيرمي و حكومت مشا را قبول منى اند ما فرهنگ مشا را منى ها تنها نگفته كته زيباست كه آناين ن

اند كه خود را براى فريفنت ما معطل  اند؛ گوىي به دمشنان خود پيام داده آورده - كه قسم جالله است  -»واهللا«يك » ال«
  .گردمي نكنيد، زيرا ما از حق بر منى

 ه از قتلگه كرببال داداعالمي
 

 با زينب و سجاد سوى شام فرستاد

 اين مجله ز خون بود در آن نشريه مستور
 

 .بايد بشر از قيد اسارت شود آزاد

  

ادند اين بود كه آزادى واقعى در عامل اين است كه انسان بنده كسى يا چيزى  72فرهنگى كه اين  نفر با خون خود بنا 
اند  آزادى واقعى است و اگر كساىن خارج از اين حمدوده هر گونه احنراف و اسارتى را آزادى نام گذاردهاين مفهوم . نباشد

  .اند اشتباه كرده
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ما ندرى ما تقول، ولكن انزل على حكم بىن : فقال له قيس بن األشعث«: 98، ص 2اإلرشاد، شيخ مفيد، ج ). 1(

م لن ي   .»ال واهللا ال أعطيكم بيدى إعطاء الذليل، وال أفر فرار العبيد: روك إال ما حتب فقال له احلسنيعمك، فإ
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اى كه آن بزرگواران در عمل معرىف كردند و به فرهنگ آزادى و آزادگى بدل شد از نكات آموزنده و باارزش محاسه  آزادى
  :رده استآنان است كه با اين مجله حضرت پيوند خو 

  »1« .»اىن ال ارى املوت اال سعاده وال احلياه مع الظاملني اال برما«

  .بينم مهانا من مرگ را جز سعادت و زندگى با ظاملني را جز بدخبىت و منى

   مرگ خاموشى نيست

تاريكى گور و مرگ در نظر آنان فرو افتادن در . بينند دانند و آن را پايان كار مى اكثر مردم مرگ را خاموشى ابدى مى
در حاىل كه در فرهنگ حسيىن، براساس آن انديشه و فكر و فرهنگ و يقني به . آغاز وحدت و تنهاىي و وحشت است

اند،  دانيم بزرگان هيچ مكتىب مرگ را به سعادت معنا نكرده تا آجنا كه مى »2« .پروردگار، موت سعادت تلقى شده است
اش اين است كه مرگ هيچ معناىي جز خوشبخىت و  شود و معىن ختم مى» اّال «اى كه به  آن هم در سياق چنني مجله

از سوى ديگر، در اين فرهنگ، سازش با بردگان شيطان، به منظور متتع بيشرت از متاع دنيا، چيزى  »3« .سعادت ندارد
هاى ضد اهلى  رهنگاين بدان سبب است كه آن بزرگواران از قيودى كه ف. جز بدخبىت و شرارت و پسىت دانسته نشده است

  .بر مردم حاكم كرده بودند آزاد بودند

  هر كه پيمان با هواملوجود بست
 

  گردنش از قيد هر معبود رست

  ماسوى اهللا را مسلمان بنده نيست
 

 .نزد طاغوتى سرش افكنده نيست
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ترين مردم تاريخ در آن سرزمني گرد  عارفتوان دانست، زيرا  نفر مى 72ترين مردمان تاريخ را مهني  قامت اين است كه راست
  ***»4« .آمده بودند

______________________________  
وقال عليه السالم ىف مسريه إىل  . 224، ص 3؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج 245حتف العقول، حراىن، ص ). 1(

صبابه كصبابه االناء وخسيس عيش كاملرعى  إن هذه الدنيا قد تغريت وتنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق منها إال«: كربالء
الوبيل، أال ترون أن احلق ال يعمل به وأن الباطل ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن ىف لقاء اهللا حمقا، فإىن ال أرى املوت إال سعاده 

ئشهم فإذا حمصوا بالبالء إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم حيوطونه ما درت معا. وال احلياه مع الظاملني إال برما
  .»قل الديانون

َو * كارُِهونَ َلَقِد ابـْتَـَغُوا اْلِفتـَْنَة ِمْن قـَْبُل َو قـَلَُّبوا َلَك اْألُُموَر َحىتَّ جاَء احلَْقُّ َو َظَهَر أَْمُر اللَِّه َو ُهْم  « :در قرآن آمده است). 2(
ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو ِإْن * ِيف اْلِفتـَْنِة َسَقُطوا َو ِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلكاِفرِينَ  ِمنـُْهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن ِيل َو ال تـَْفِتينِّ َأال

هُ َلنا ُهَو َمْوالنا َو َعَلى اللَِّه ُقْل َلْن ُيِصيَبنا ِإالَّ ما َكَتَب اللَّ * ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ يـَُقوُلوا َقْد َأَخْذنا أَْمَرنا ِمْن قـَْبُل َو يـَتَـَولَّْوا َو ُهْم َفرُِحونَ 
 ِعْنِدِه َأْو بَِأْيِدينا ُقْل َهْل تـَرَبَُّصوَن ِبنا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َو َحنُْن نـَتَـَربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَُّه ِبَعذاٍب ِمنْ * فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

َو ما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل ِمنـُْهْم * ُقْل أَْنِفُقوا َطْوعاً َأْو َكْرهاً َلْن يـُتـََقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم قـَْوماً فاِسِقنيَ * تَـرَبُِّصونَ فـَتَـَربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم مُ 
َفال تـُْعِجْبَك * َو ال يـُْنِفُقوَن ِإالَّ َو ُهْم كارُِهونَ   ْم ُكساىلنـََفقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا ِباللَِّه َو ِبَرُسوِلِه َو ال يَْأتُوَن الصَّالَة ِإالَّ َو هُ 

ْنيا َو تـَْزَهَق أَنـُْفُسُهمْ  ا ِيف اْحلَياِة الدُّ بـَُهْم ِ ا يُرِيُد اللَُّه لِيـَُعذِّ ْنُكْم َو َو َحيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإنـَُّهْم َلمِ * َو ُهْم كاِفُرونَ  َأْمواُهلُْم َو ال َأْوالُدُهْم ِإمنَّ
َو ِمنـُْهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِيف * َلْو جيَُِدوَن َمْلَجأً َأْو َمغاراٍت أَْو ُمدََّخًال َلَولَّْوا ِإلَْيِه َو ُهْم َجيَْمُحونَ * ما ُهْم ِمْنُكْم َو لِكنـَُّهْم قـَْوٌم يـَْفَرُقونَ 

َو َلْو أَنـَُّهْم َرُضوا ما آتاُهُم اللَُّه َو َرُسوُلُه َو قاُلوا * ها ِإذا ُهْم َيْسَخُطونَ الصََّدقاِت َفِإْن أُْعُطوا ِمْنها َرُضوا َو ِإْن َملْ يـُْعَطْوا ِمنْ 
  .59 -48توبه، . »َحْسبـَُنا اللَُّه َسيـُْؤتِيَنا اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َو َرُسوُلهُ ِإنَّا ِإَىل اللَِّه راِغُبونَ 

قيل لعلى بن ) ره(ىف اعتقادات االماميه للصدوق : 380، ص 5، ج تفسري نور الثقلني، شيخ حويزى: در روايات نيز دارمي
املوت للمؤمن كنزع ثياب وسخه قمله وفك قيود وأغالل ثقيله، و االستبدال «: ما املوت؟ قال: احلسني عليهما السالم

نازل أنيسه واالستبدال واوطأ املراكب وآنس املنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخره والنقل عن م. بافخر الثياب وأطيبها روايح
  .»بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش املنازل وأعظم العذاب

: 827مصباح املتهجد، شيخ طوسى، ص : هاى ديگرى از اين فرهنگ آمده است در آخرين دعاى حضرت جلوه). 3(
اء قريب الرمحه صادق اللهم متعاىل املكان عظيم اجلربوت شديد احملال غىن عن اخلالئق عريض الكربياء قادر على ما تش«

الوعد سابغ النعمه حسن البالء قريب إذا دعيت حميط مبا خلقت قابل التوبه ملن تاب إليك قادر على ما أردت ومدرك ما 
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طلبت وشكور إذا شكرت وذكور إذا ذكرت، أدعوك حمتاجا وأرغب إليك فقريا وأفزع إليك خائفا وأبكى إليك مكروبا 
م غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، وحنن عرته وأستعني بك ضعيفا وأتوكل علي ك كافيا، أحكم بيننا وبني قومنا فإ

نبيك وولد حبيبك حممد بن عبد اهللا الذى اصطفيته بالرساله وائتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا وخمرجا برمحتك 
  .»!يا أرحم الرامحني

فقام احلسني عليه السالم ىف أصحابه خطيبا، : 220األماىل، شيخ صدوق، ص : اشاره به اين فرمايش امام است). 4(
اللهم إىن ال أعرف أهل بيت أبر وال أزكى وال أطهر من أهل بيىت، وال أصحابا هم خري من أصحاىب، وقد نزل ىب ما «: فقال

الليل قد غشيكم فاختذوه مجال،  قد ترون، وأنتم ىف حل من بيعىت، ليست ىل ىف أعناقكم بيعه، وال ىل عليكم ذمه، وهذا
  .»وتفرقوا ىف سواده، فإن القوم إمنا يطلبونىن، ولو ظفروا ىب لذهلوا عن طلب غريى

  

  172: معرفت ديىن، ص

  كربال حاصل معرفت بود

  :امام حسني، عليه السالم، در آن شب به نقل امام زين العابدين فرمودند

السراء والضراء، اللهم إىن أمحدك على أن أكرمتنا بالنبوه وعلمتنا القرآن وفقهتنا ىف أثىن على اهللا أحسن الثناء، وأمحده على «
  .»الدين، وجعلت لنا أمساعا وأبصارا وأفئده، فاجعلنا من الشاكرين

كه پيداست حضرت هم خداوند را ثنا گفته، هم محد او را به جا آورده، و هم براى شش نعمت خدا را سپاس   چنان هم
در فضاى چنني معرفىت بود كه او و يارانش مهه چيز را در جاى . ها علم و معرفت به قرآن است كى از آنگزارده كه ي

بيىن و بصريت و بيناىي و بيدارى آن جنگ نابرابر را عني حق شناختند  خود ديدند، بر مهان اساس زندگى كردند، و با حق
  .و به شهادت تن دادند

   معناى معرفت

رفت برومي و پس از فهم معناى معرفت در نزد آنان، ديدگاهشان را نسبت به جهان و انسان به حال، به سراغ اهل مع
  .طور خمتصر بررسى كنيم
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خمفف و رمز چند چيز  -...اهل معرفت كلمه معرفت را مانند حروف مقطعه قرآن مانند الر، امل، املص، كهيعص و 
الم يعىن جربئيل، و . الف يعىن اهللا: اند مانند امل كه در تاويل آن گفتهاند كه هر حرىف از آن اشاره به حقيقىت دارد؛  دانسته

  »1« .ميم يعىن وجود مبارك رسول خدا

   مفهوم ميم

ره نيكو بربد و لذت ارزش يعىن اگر كسى مى. دارد» مقت نفس«ميم اشاره به  ها  خواهد از دنيا عبور گند و از اين عامل 
  سبيل اهللا در ميدان مقت نفس شركت كند و با نفس خودرا بچشد، بايد مانند جماهدان ىف 

______________________________  
اند را بايد پذيرفت و غري آن  اى كه معصومني عليهم السالم فرموده البته، در مورد حروف مقطعه قرآن فقط معاىن). 1(

ل عن احلجه القائم عليه السالم ىف كهيعص ىف اإلكما«: 272، ص 3التفسري الصاىف، فيض كاشاىن، ج . حجيت ندارد
حديث أنه سئل من تأويلها فقال هذه احلروف من أنباء الغيب اطلع اهللا عبده زكريا عليها مث قصها على حممد صلى اهللا عليه 

عليا وآله وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أمساء اخلمسه فاهبط اهللا عليه جربئيل فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر حممدا و 
وفاطمه واحلسن عليهم السالم سرى عنه مهه واجنلى كربه وإذا ذكر احلسني عليه السالم خنقته العربه ووقعت عليه البهره فقال 

ذات يوم إهلى ما باىل إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأمسائهم من مهومى وإذا ذكرت احلسني عليه السالم تدمع عيىن وتثور 
عن قصته فقال كهيعص فالكاف اسم كربال واهلاء هالك العرته والياء يزيد لعنه اهللا وهو ظامل احلسني زفرتى فأنبأه تبارك وتعاىل 

عليه السالم والعني عطشه والصاد صربه فلما مسع بذلك زكريا عليه السالم مل يفارق مسجده ثالثه أيام ومنع فيها الناس من 
هلى أتفجع خري خلقك بولده أتنزل بلوى هذه الرزيه بفنائه إهلى الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته إ

أتلبس عليا وفاطمه عليهما السالم ثياب هذه املصيبه إهلى أحتل كرب هذه الفجيعه بساحتهما مث كان يقول إهلى ارزقىن ولدا 
زقتنيه فافتىن حببه مث افجعىن به كما تقر به عيىن عند الكرب واجعله وارثا وصيا واجعل حمله مىن حمل احلسني عليه السالم فإذا ر 

تفجع حممدا صلى اهللا عليه وآله حبيبك بولده فرزقه اهللا حيىي عليه السالم وفجعه به وكان محل حيىي عليه السالم سته أشهر 
 :أىب عبد اهللا عليه السالم قال: 320، ص 3نيز تفسري نور الثقلني، شيخ حويزى، ج . »ومحل احلسني عليه السالم كذلك

اهللا هو الكاىف اهلادى العامل الصادق ذو األيادى العظام، وهو كما : قال» كهيعص«: هذه أمساء اهللا مقطعه، واما قوله«
  .»وصف نفسه تبارك وتعاىل
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رود  منىماند و هرگز پيش  درگري باشد؛ زيرا اگر كسى با نفس خود درگري نباشد و در اين راه تنبلى كند، كسل و سست مى
طلبد  هاى اهلى از او مى پس، بايد در مقابل آنچه كه درون انسان بر خالف ازش. شود و سراجنام، نفس بر او مسلط مى

  .ايستاد و اين طلبكارى جلوجانه را سركوب كرد

و  مقت نفس رو در روىي با نفس حيواىن است كه ميل به هيچ عبادت و اجنام هيچ كار خري و خدمىت ندارد و از علم
هايش به دو   كند كه ميل اين نفس متمركز در دو برنامه بوده و زلف خواسته قرآن جميد تصريح مى. معرفت گريزان است

دهد و هم  معرفت به انسان هم قدرت مبارزه با نفس را مى »1« .يكى معده و ديگرى شهوت: كيسه گره خورده است
ها سوق پيدا   ها به جانب آن مناياند تا با ديدن زيباىي ارزش انسان مى ها را به معرفت ارزش »2« .دهد راه را به او نشان مى

ها ايستاد و جهاد اكرب را آغاز   ها، ميل به شكم و شهوت قرار دارد كه بايد در برابر آن در مقابل اين ميل به ارزش. كند
  .كرد

   مفهوم عني

باشد كه مالك و خالق و معبود خود را بشناسد و  طالب معرفت بايد در پى اين. دارد» عرفان رب«عني معرفت اشاره به 
به فرموده پيغمرب اكرم، قدمى كه براى به دست آوردن اين شناخت و مبارزه با . هر روز اين شناخت را گسرتش دهد

شت مى شود از مهه هسىت برتر است و مهني قدم هواهاى نفساىن برداشته مى پس،  »3« .برد هاست كه انسان را به سوى 
شت برود يا به منازل معنوى برسد راه را با مهني قدم   .ها رفته و به مقصد رسيده است هر كس در آخرت به 

______________________________  
اُر  ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َجنَّاٍت َجتْرِي« :از سوره حممد 12اشاره است به آيه ). 1( ْ ِمْن َحتِْتَها اْألَ

  .»َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما َتْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ 

يا كميل ما من «: 171حتف العقول، ابن شعبه حراىن، ص : خوانيم در روايىت از امريمومنان در سفارش به كميل مى). 2(
  .»حمتاج فيها إىل معرفهحركه إال وأنت 

  .» َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى« :41 -40نازعات، : اشاره است به). 3(
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  ادب از كه آموخىت؟

به نظرم رسيد ايشان با آراسته بودن به اين مهه . تهادى را ديدماالج خوانده و قريب روزى در يكى از شهرها فرد پاك و درس
كه  ايشان با اين. اين بود كه از خانواده ايشان سوال كردم. ارزش حتما از خانداىن اهل علم و زهد و تقوا بوده است

اى  از خانواده. نه: اى اهل علم هستيد؟ گفت آيا از خانواده: توانست جواب مرا ندهد در پاسخ سوال من كه پرسيدم مى
ها را خواستم  ها را خنواستم و اين آن: پس چه شد به اين مقامات رسيديد؟ گفت: گفتم! دين خور و ىب قمارباز و مشروب

  .ها راه افتادم و در نتيجه، دنبال اين

  :آن روز، ياد اين فرمايش پيغمرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله، افتادم كه فرمود

  »1« .»من طلب و جّد وجد«

  »2« .كسى كه طالب چيزى باشد و براى رسيدن به آن بكوشد به آن مى رسد

   حكايت كشيش مسلمان

جناب حجت االسالم واملسلمني حاج شيخ صادق فجر االسالم . كند آرى، كسى كه در پى حقيقت باشد آن را پيدا مى
بار به ذهنم رسيد كه از استادم كه حدود يك : گويد ايشان مى. پيش از مسلمان شدن روحاىن كليساىي در اروميه بود

مشا به گردن من حق زيادى داريد : اين بود كه يك روز غروب به منزلش رفتم و گفتم. سال سن داشت سواىل بپرسم 100
: گفتم! بپرس: گفت! خواهم يك سوال مرا صادقانه جواب بدهيد و باعث شديد من درس خبوامن و كشيش شوم، اما مى

قعا حق با ماست و حق به ما خامته پيدا كرده و بعد از ما هر چه دين آمده باطل است؟ به هر حال، مشا به نظر مشا، وا
  .ايد، اما من در ترديد هستم و هنوز شك دارم ايد و به يقني در اين باره رسيده سال عمر كرده 100

______________________________  
ج البالغه، ابن اىب احلديد، ج ). 1( ؛ كشف اخلفاء، 401، ص 1؛ نيز تفسري ابن عرىب، ج 334، ص 19شرح 

  ).اند كدام به راوى آن اشاره نكرده اما هيچ. (243، ص 2عجلوىن، ج 

  .»من طلب شيئا ناله أو بعضه«: 386ج البالغه، حكمت : مشابه اين روايت). 2(
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كسى كه قيامت را قبول ندارد و بعد . ها بسيار ارزمشند است شكجا ضرورى است كه بعضى  توضيح اين مطلب در اين
شود نزد انسان آگاهى برود و از او  كند كه باالخره قيامت وجود دارد يا ندارد، سراجنام جمبور مى در عقيده خود شك مى

  .رود از اين جهت، اميد به آگاه شدن در او مى. خبواهد كه با دليل و استدالل پاسخش را بدهد

دامن بدل  ها را به مى دامن شان را تبديل به هست كنند و منى هاى اعتقادى ها نيست وردگار متعال هم عالقه دارد انسانپر 
  .سازند

: بعد، كليدى به من داد و گفت. گومي دارم، وىل آن را شفاهى منى: جواىب نداريد؟ گفت: گفتم. استاد جواىب نداد*** 
در . ام، اما به قلبم افتاده كه به تو نشان بدهم ا به حال به كسى نشان ندادهخواهم نشانت بدهم را ت چيزى كه مى

  !آن را بياور. صندوق پستوى اتاقم كتاىب هست متعلق به پيش از ظهور پيغمرب اسالم كه روى پوست حيوان نوشته شده

اجنيل نزديك به زمان : فتاين چيست؟ گ: گفتم! خبوان: اى از كتاب را باز كرد و گفت استاد صفحه. كتاب را آوردم
آيد   كند، بلكه پس از مسيح پيامرب ديگرى مى خدا در اين اجنيل گفته كار دين به مسيح خامته پيدا منى. خود مسيح است

در قرآن مسلمانان نيز خداوند از قول مسيح مهني مطلب را نقل . كه نامش فارقليطاست كه ترمجه آن به عرىب امحد است
  :فرمايد كند و مى مى

قاً ِلما بـَْنيَ َيَديَّ ِمنَ « التـَّْوراِة َو ُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمْن  َو ِإْذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يا َبِين ِإْسرائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ
  »1« .»ِبنيٌ فـََلمَّا جاَءُهْم بِاْلبَـيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر مُ . بـَْعِدي اْمسُهُ َأْمحَدُ 

به يقني من فرستاده خدا به سوى مشامي، تورات را كه ! اسرائيل اى بىن: هنگامى را كه عيسى پسر مرمي گفت]  ياد كن[و 
   است مژده» امحد«آيد و نامش  كنم و به پيامربى كه بعد از من مى پيش از من بوده تصديق مى

______________________________  
  .6صف، ). 1(

  

  176: ديىن، ص معرفت
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  !!اين جادوىي است آشكار: داليل روشن براى آنان آورد، گفتند] امحد[پس هنگامى كه . دهم مى

  .گريمي كه حق به ما متام نشده، بلكه بعد از مسيح حق با پيغمرب اسالم است نتيجه مى

كه اگر اين مطلب را  دوم اين ترسيدم، و كه مى اول اين: پس چرا تا به حال اين موضوع را اعالم نكرديد؟ گفت: گفتم
  !با اين مهه، تو كار درست را اجنام بده و دنبال اين دين برو »1« .دادم و ديگر رئيس نبودم گفتم نامن را ازدست مى مى

جمتهد پشت در آمد و . اى رفتم و در زدم از خانه استاد بريون آمدم و نيمه شب به خانه حاج مريزا حسن جمتهد اروميه
بعد . ايشان در را باز كرد و مرا شناخت و مرا به داخل دعوت كرد! يك نفر مسيحى باسواد: ت؟ گفتمكسي: پرسيد
و بعد ! مرا مسلمان كن. هامي را عوض كنم و از دين نصرانيت خارج شوم خواهم لباس مى: چه اتفاقى افتاده؟ گفتم: پرسيد

دنبال كسب معارف اهلى رفت و درس خواند و از اين مرد، بعد از اسالم آوردن، به  »2« .از آن شب مسلمان شدم
ها را در  مشكل علمى برخوردم كه با هر جمتهدى آن 15او نوشته است كه من در معارف اهلى به . جمتهدان اسالمى شد

براى حل : ام گفتم سراجنام، روزى اسباب سفر را مهيا كردم و به خانواده. شدم گذاشتم از پاسخشان قانع منى ميان مى
در كربال به زيارت حضرت اىب عبداهللا احلسني، عليه السالم، رفتم و خطاب به ! روم ى مشكالت علمى به كربال مىبرخ

. ام چهل سال عمرم را مسيحى و با مشا غريبه بودم، اما حال آمده. من ميهمان تازه واردم! حسني جان: ايشان عرض كردم
  !و مشكالت مرا حل كنيد لطف كرده. مهه ابواب معرفت هم نزد مشا گشوده است

______________________________  
أخربنا على بن حممد عن أىب معشر عن يزيد بن : آمده است 164، ص 1در الطبقات الكربى، حممد بن سعد، ج ). 1(

معشر يا : رومان وعاصم بن عمر وغريمها أن كعب بن أسد قال لبىن قريظه حني نزل النىب صلى اهللا عليه وسلم ىف حصنهم
يهود، تابعوا الرجل فواهللا لنه النىب وقد تبني لكم أنه نىب مرسل وأنه الذى كنتم جتدونه ىف الكتب وأنه الذى بشر به عيسى 

  .هو به ولكن ال نفارق حكم التوراه: قالوا. وأنكم لتعرفون صفته

ن مطيع عن أىب هريره قال أتى أخربنا على بن حممد عن على بن جماهد عن حممد بن إسحاق عن سامل موىل عبداهللا ب -
فخال به رسول اهللا صلى . عبد اهللا بن صوريا: فقالوا. أخرجوا اىل أعلمكم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت املدراس فقال

؟ اهللا عليه وسلم فناشده بدينه ومبا أنعم اهللا به عليهم وأطعمهم من املن والسلوى وظللهم به من الغمام أتعلم أىن رسول اهللا
فما مينعك أنت؟ : قال. اللهم نعم وان القوم ليعرفون ما أعرف وان صفتك ونعتك ملبني ىف التوراه ولكنهم حسدوك: قال
  .فأسلم. أكره خالف قومى وعسى أن يتبعوك ويسلموا: قال
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به خانه ساله بودم كه اين كشيش  16 17گفت  اول، از كسى كه مى: كنم من اين حكايت را از دو منبع نقل مى). 2(
  .آمد، او براى پدرم اين داستان را تعريف كرد و من گوش دادم ما مى

آن وقىت كه براى من تعريف كرد من اوائل . فرد بزرگوارى كه براى من اين داستان را گفت در خيابان خراسان منزل داشت و
ود اين شخص كه يك مرد اهلى آن هاى خ دوم، از روى نوشته. ساله بود 75سال داشتم و او  20ام در قم بود و  طلبگى
  )مولف. (اى است اش به من داد و گفت كه اين مال آن كشيش اروميه سال پيش در خانه 35ها را  نوشته

  

  177: معرفت ديىن، ص

مشكل مرا  15شب اىب عبداهللا احلسني را در خواب ديدم كه پاسخ هر . آن روز، از حرم كه بريون آمدم خيلى گريه كردم
  .دادند

  .مفهوم واقعى كسب معرفت و در پى حقيقت بودن است اين

  مفهوم راء

  .است» راضى به رضاى خدا بودن«راء معرفت به معناى 

  مفهوم فاء

يعىن انسان از هر چه غري خداست به سوى خدا فرار كند كه قرآن نيز بدان . است» الفّر اىل اهللا«فاء معرفت به معناى 
  :كند سفارش مى

  »1« .»اللَّهِ َفِفرُّوا ِإَىل «

  .پس به سوى خدا بگريزيد

  مفهوم تاء
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اى از معرفت برسد كه خود و مهه چيزش را به  يعىن انسان به درجه. است» تفويض االمر اىل اهللا«تاء معرفت به معناى 
  .خدا واگذار كند

   شرايط كسب و نگهدارى معرفت

اول شرط كسب معرفت . ايطى و لوازمى داردكسى كه در پى معرفت است بايد بداند كه كسب و نگهدارى معرفت شر 
قرآن  . شود اين است كه آن را بايد با تالش و كوشش فراوان به دست آورد و بدون تالش و جد و جهد معرفىت حاصل منى

  :فرمايد كرمي در مقام سرزنش مردم در عدم جستجوى معرفت مى

 نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن َو ِليـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإلَْيِهمْ  َو ما كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْو ال«
  »2« .»َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

  بريون روند؛ چرا از هر] به سوى جهاد[و مؤمنان را نسزد كه مهگى 

______________________________  
  .»َفِفرُّوا ِإَىل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ « )فرمايد حضرت نوح به قومش مى: (50ريات، ذا). 1(

  .122توبه، ). 2(

  

  178: معرفت ديىن، ص

كنند تا در دين آگاهى يابند و قوم خود را هنگامى كه به سوى آنان بازگشتند،  كوچ منى] به سوى پيامرب[مجيعىت، گروهى 
  .بپرهيزند] از خمالفت با خدا و عذاب او[دهند، باشد كه بيم 

ام تا مثل ديگر حيوانات خبوريد و خبوابيد و اندك  رويد؟ مگر من مشا را به اين دنيا آورده يعىن براى چه دنبال معرفت منى
موم مفسرين درباره اين از اين روست كه ع. لذتى بربيد و مبرييد؟ هدف از به دنيا آوردن مشا اين بود كه معرفت كسب كنيد

  :اند آيه گفته

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ «   »1« .»َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ
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  .كه مرا بپرستند نيافريدمي و جن و انس را جز براى اين

رابطه ميان . يعىن خلقت جن و انس به هدف كسب معرفت بوده است »2« است؛» ليعرفون«به معناى » ليعبدون«
كه  گو اينكه پيامرب اكرم نيز، با آن. شود معرفت اين است كه عبادت پروردگار بدون كسب معرفت حاصل منىعبادت و 

  :فرمودند در كمال معرفت بودند، خاضعانه مى

  »3« .»ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك«

  .ا نشناختيمما آن چنان كه شايسته تو بود عبادتت نكردمي و چنان كه سزاوار تو بود تو ر 

  »4« .پس، بايد در پى معرفت بود تا اين ظرفيت در انسان پديد آيد و علم و بيناىي و فهم و داناىي در انسان قرار بگريد

   عمل: شرط دوم

ها را  انسان بايد معرفت را با اعضا و جوارح و باطن خود عملى سازد؛ يعىن نبايد معرفت علِم تنها باشد، بلكه بايد دانسته
  »5« .را گذاشتبه اج

   اخالص در عمل: شرط سوم

عبادت و خدمت به  »6« .نكته مهم ديگر اين است كه بايد به دقت مواظبت كرد تا عمل مهواره با اخالص مهراه باشد
   بندگان خدا بايد بر مركب

______________________________  
  .56ذاريات، ). 1(

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ « :75، ص 5تفسري صاىف، فيض كاشاىن، ج ). 2( عليه (ىف العلل عن الصادق . »َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ
ما خلق العباد  -جل ذكره -أيها الناس، إن اهللا: على أصحابه فقال) عليهما السالم(خرج احلسني بن على : قال) السالم

يابن رسول اهللا، بأىب أنت وامى، : فقال له رجل. باده من سواهفإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن ع. إال ليعرفوه
  .معرفه أهل كل زمان إمامهم الذى جتب عليهم طاعته: فما معرفه اهللا؟ قال

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ « :189، ص 1شرح األمساء احلسىن، مال هادى سبزوارى، ج : نيز . أى ليعرفون. »َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ
  ....فخلقت اخللق العرف :  احلديث القدسىوىف
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براى رفع اين تعارض بايد به اين نكته . در روايات به دو شكل اين معنا آمده است كه به ظاهر با هم در تضادند). 3(
يعىن نسبت به مردم پيامرب تنها كسى است كه حق معرفت و عبادت پروردگار را . توجه داشت كه معرفت حق مراتىب دارد

  .ا آورده است، وىل در مقايسه با پروردگار معرفت ايشان نيز كامل نيستبه ج

يا على، ما «): ص(قال النىب : 84، ص 39؛ حبار األنوار، ج 60، ص 3مناقب آل اىب طالب، ابن شهر آشوب، ج 
  .»عرف اهللا حق معرفته غريى وغريك، وما عرفك حق معرفتك غري اهللا وغريى

  .»ما عبدناك حق عبادتك، وما عرفناك حق معرفتك«): صلى اهللا عليه وآله(وقال : 23، ص 68حبار األنوار، ج  -

من عرف اهللا وعظمه منع فاه من الكالم، «: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم: 34، ص 110حبار األنوار، ج 
اء الدين العاملىوفيه بيان وحتقيق رشيق دقي. »...وبطنه من الطعام، وعفى نفسه بالصيام، والقيام و  قدس  -ق من الشيخ 

، وقول أىب جعفر عليه »ما عرفناك حق معرفتك«: وبعض احملققني، واستدلوا بقول السيد البشر صلى اهللا عليه واله -سره
  .»...كلما ميزمتوه بأوهامكم ىف أدق معانيه خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم «: السالم

  .»أضاء الصبح لذى عيننيقد «: 169ج البالغه، حكمت ). 4(

دعوى اخالص با اين / ها كه ما كردمي، خوبش كاسىب است اين عبادت: گويند امام مخيىن، رمحه اهللا، در بيت زيباىي مى
  ها چه شد؟ خودپرسىت

مسعت أمري املؤمنني عليه السالم حيدث عن النىب صلى اهللا : عن سليم بن قيس اهلالىل قال«: 44، ص 1كاىف، ج ). 5(
رجل عامل آخذ بعلمه فهذا ناج وعامل تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل : العلماء رجالن«: يه وآله أنه قال ىف كالم لهعل

النار ليتأذون من ريح العامل التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامه وحسره رجل دعا عبدا إىل اهللا فاستجاب له وقبل منه 
أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، رفعه «: 45؛ نيز مهان، ص »الداعى النار برتكه علمه فأطاع اهللا فأدخله اهللا اجلنه وأدخل

إذا علمتم فاعملوا مبا علمتم لعلكم ! أيها الناس«: قال أمري املؤمنني عليه السالم ىف كالم له خطب به على املنرب: قال
جهله، بل قد رأيت أن احلجه عليه أعظم، واحلسره أدوم إن العامل العامل بغريه كاجلاهل احلائر الذى ال يستفيق عن . تدون

مسعت أبا جعفر : حممد بن عبد الرمحن بن أىب ليلى، عن أبيه قال«: ؛ نيز مهني صفحه»على هذا العامل املنسلخ من علمه
، قدر الشيطان إذا مسعتم العلم فاستعملوه، ولتتسع قلوبكم، فإن العلم إذا كثر ىف قلب رجل ال حيتمله: عليه السالم يقول

وما الذى نعرفه؟ قال خاصموه : عليه، فإذا خاصمكم الشيطان فأقبلوا عليه مبا تعرفون، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقلت
  .»مبا ظهر لكم من قدره اهللا عز وجل
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قد «: 220، ص 1وبا كمى اختالف در جامع السعادات، مال مهدى نراقى، ج  310، ص 1تفسري، آلوسى، ج ). 6(
العاملون هلكى إال العاملون، والعاملون هلكى إال : فيما صح على الصحيح: ج غري واحد قوله صلى اهللا عليه وسلمخر 

  .»العاملون، والعاملون هلكى إال املخلصون، واملخلصون على خطر

  

  179: معرفت ديىن، ص

ى تنها يك عمل مهر قبول خورده ساله زندگى كس 70اخالص قرار گريد تا مقبول حضرت حق باشد، زيرا اگر در پرونده 
حال، بايد قياس كرد اگر . باشد، روزنه رمحت خدا به روى او باز شده و با مهان عمل مقبول از جهنم جنات يافته است

  .اعمال مهه عمر كسى را قبول كنند، چه سعادتى نصيب او شده است

  تنها عمل مقبول حرّ 

حر بن يزيد رياحى، ابوالعطوف بن سعد : ها سه نفر بودند آن(پيوستند مگر كساىن كه در كربال توبه كردند و به امام 
هاىي كه گرفتند روزه مقبول بود؟ مگر دو  شان مناز بود؟ يا روزه مهه منازهاى قبل از توبه) انصارى، و سعد بن حرث انصارى

پس چه ! عليه السالم، جبنگند؟ كردند كه در جنگ صفني عليه على، ها در افطار ماه رمضان خود را تقويت منى نفر از آن
  شد كه به چنني مرتبه و مقامى رسيدند؟

پاسخ اين است كه تنها عملى كه توانست اين سه نفر را به خدا برساند توبه آنان و محايتشان از حضرت سيدالشهدا، 
و اين نشانه لطف و  . رفتندهاى تاريخ پيشى گ اين سه نفر در روز عاشورا با مهني يك عمل از مهه انسان. عليه السالم، بود

انه   »1« .كند ها را تبديل به حسنه مى خبشد يا آن اى گناهان آدمى را مى كرم خداست كه به كمرت 

   اصرار و پافشارى: شرط چهارم

كسى كه معرفت را به عمل خملصانه تبديل كرده بايد پاى خود را در اعتقادات و اعمالش حمكم كند و آن را به هيچ وجه 
  »2« .ت ندهد و با سسىت يا فريفتگى به هواى نفس از راه باز منانداز دس

   ابالغ: شرط پنجم

   جوياى معرفت بايد به »3« .ابالغ به معناى رساندن پيام به ديگران است
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______________________________  
  :اشاره است به اين آيات). 1(

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى« - نُوَب مجَِ َو * أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ
  .54 -53زمر، . »ذاُب ُمثَّ ال تـُْنَصُرونَ َربُِّكْم َو َأْسِلُموا َلُه ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلعَ   أَنِيُبوا ِإىل

ِْم َو َمْن يـَْغِفرُ « - ما    الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه َو َملْ ُيِصرُّوا َعلىَو الَِّذيَن ِإذا فـََعُلوا فاِحَشًة َأْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه َفاْستَـْغَفُروا ِلُذنُِو
اُر خاِلِديَن ِفيها َو نِْعَم َأْجُر اأُ * فـََعُلوا َو ُهْم يـَْعَلُمونَ  ْ ْم َو َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ آل . »ْلعاِمِلنيَ ولِئَك َجزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرِِّ

  .136 -135عمران، 

* َم اللَّهُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو ال يـَْزنُوَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثاماً َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرَّ « -
ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِحلاً فَأُْولِئَك يـَُبدُِّل اللَُّه َسيِّئاِِْم * ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َخيُْلْد ِفيِه ُمهاناً 

َو الَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َو ِإذا َمرُّوا * َو َمْن تاَب َو َعِمَل صاِحلاً َفِإنَّهُ يـَُتوُب ِإَىل اللَِّه َمتاباً * ٍت َو كاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً َحَسنا
ْم َملْ خيَِرُّوا َعلَ * ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكراماً  َو الَِّذيَن يـَُقولُوَن َربَّنا َهْب لَنا ِمْن َأْزواِجنا َو * ْيها ُصما َو ُعْمياناً َو الَِّذيَن ِإذا ذُكُِّروا ِبآياِت َرِِّ

ِفيها َحُسَنْت خاِلِديَن * أُْولِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبا َصبَـُروا َو يـَُلقَّْوَن ِفيها حتَِيًَّة َو َسالماً * ُذرِّيَّاتِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َو اْجَعْلنا ِلْلُمتَِّقَني ِإماماً 
بـُْتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلزاماً * ُمْستَـَقرا َو ُمقاماً    .77 -68فرقان، . »ُقْل ما يـَْعبَـُؤا ِبُكْم َريبِّ َلْو ال ُدعاؤُُكْم فـََقْد َكذَّ

يأت وتعبأت وقمت للصلوه بني يديك وناجيتك، ! اللهم«: در دعاى ابومحزه مثاىل آمده است). 2( إىن كلما قلت قد 
ألقيت على نعاسا إذا أنا صليت وسلبتىن مناجاتك إذا أنا ناجيت، وما ىل كلما قلت قد صلحت سريرتى وقرب من جمالس 

  .588مصباح املتهجد، شيخ طوسى، ص . »...التوابني جملسى عرضت ىل بليه أزالت قدمى وحالت بيىن وبني خدمتك 

نيز عيون احلكم . »زكاه العلم أن تعلمه عباد اهللا« :عن أىب جعفر عليه السالم، قال«: 41، ص 1كاىف، ج ). 3(
  .»مجال العلم نشره، ومثرته العمل به، وصيانته وضعه ىف أهله«: 222واملواعظ، ليثى واسطى، ص 

  

  180: معرفت ديىن، ص

و بعد  »2« بعد به دوستان و آشنايان، »1« در مرحله اول، به خانواده خود،. ديگران هم پيام خدا و پيامربان را برساند
مگر اهل گناه، در  »4« .او تا زنده است بايد براى خدا داد بزند و براى تثبيت پيام خدا قيام منايد »3« .به ديگر مردم



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

 

زنند و تبليغ  ها و در روابطشان، با موى و روى آرايش كرده و رفتار غريخداىي مرامشان را داد منى ها و خانه خيابان
دهد، چرا اهل معرفت نبايد براى خدا و پيامرب و  فسادش را شجاعانه و آشكارا نشان مى جا كه هر مفسدى كنند؟ آن منى

  اىب عبداهللا و قرآن داد بزنند؟

   ديدگاه اهل معرفت نسبت به هسىت و انسان

پردازمي كه وقىت كسى اهل معرفت شد،  حال، بدين نكته مى. آنچه گفتيم خمتصرى از معناى وسيع معرفت و شرايط آن بود
يعىن آنان كه معرفت خود را از قران و اهل  -از اين رو، نگاه عارفان واقعى. شود ديدگاهش نسبت به هسىت دگرگون مى

طلبد و  جا كه پرداخنت به اين موضوع وقت و فرصت كاىف مى از آن. به جمموعه هسىت بسيار ارزمشند است -اند بيت گرفته
  .كنيم ار، تنها به سه آيه از قرآن كرمي در اين باره اشاره مىاين مقال را جمال آن نيست، در پايان اين گفت

  .بينند گونه مى اهل معرفت هسىت را، با توجه به اين آيه شريفه، اين. آيه خنست مربوط به كل نظام هسىت است

  »5« .»ٍء َخَلَقهُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «

  .مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت

رتين و نيكوترين شكل ممكن آفريده است  جا به خداوند باز مى در اين» الذى« گردد؛ يعىن خداوند مهه نظام هسىت را به 
  .كند و هر چه در عامل است داللت بر پروردگار خويش مى

با خدا زيست . كنند اهل معرفت با چنني نگاهى عمرى بدون اضطراب و دغدغه و ترس و هياهو و غوغا زندگى مى
  .مريند ا خدا مىكنند و ب مى

______________________________  
َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َو « :132نيز سوره طه، آيه . »أَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ « :، سوره شعراء214اشاره به آيه ). 1(

  .» ْقوىاْصَطِربْ َعَلْيها ال َنْسئَـُلَك ِرْزقاً َحنُْن نـَْرزُُقَك َو اْلعاِقَبةُ ِللتـَّ 

َو َمْن َحْوَهلا َو تـُْنِذَر يـَْوَم اجلَْْمِع ال   َو َكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك قـُْرآناً َعَرِبيا ِلتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقرى« :، سوره شورى7اشاره به آيه ). 2(
  .»َرْيَب ِفيِه َفرِيٌق ِيف اْجلَنَِّة َو َفرِيٌق ِيف السَِّعريِ 

  .»َعْبِدِه ِلَيُكوَن لِْلعاَلِمَني نَِذيراً   تَباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى« :ره فرقان، سو 1اشاره به آيه ). 3(
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ا َأِعُظُكْم ِبواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا لِلَِّه َمْثىن«  اشاره است به). 4( َنِذيٌر ُمثَّ تـَتَـَفكَُّروا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ   َو ُفرادى  ِإمنَّ
  .46سبإ، . »َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي َعذاٍب َشِديدٍ 

  .7سجده، ). 5(

  

  181: معرفت ديىن، ص

  :بينند ها بر اساس آيه ديگرى از قرآن جميد خدا را غىن مطلق و خود را فقري حمض مى آن

  »1« .»احلَِْميدُ أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقراءُ ِإَىل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ «

  .نياز و ستوده است مشاييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا ىب! اى مردم

دانند  بينند و حاضر نيستند با هيچ گداىي معامله غري خداىي كنند، زيرا مى ها مهه را گداى خدا مى با چنني نگاهى، آن
  .معامله غريخداىي با گدايان ضرر حمض است

  :آيهچنني با توجه به  ها هم آن

  *»2« .»ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    ِإنَّ اللََّه َعلى«

  .و خدا بر هر چيز تواناست

از اين رو، . دانند بينند و مهه را ناتوان و ضعيف و ذليل و حقري و مسكني و مستكني مى قدرت را فقط در دست خدا مى
  .آورند سر تسليم فرو منى خرند و به هيچ صاحب منصب يا صاحب قدرتى هاى قالىب هيچ متكربى را منى ژست

______________________________  
  .15فاطر، ). 1(

اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك « :اما در اينجا ظاهراً اشاره است به اين آيه. اين عبارت در قرآن كرمي فراوان وارد شده است). 2(
ُر ِإنََّك َعلى تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاءُ َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاءُ  تُوِلُج * ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َو تُِعزُّ َمْن َتشاءُ َو ُتِذلُّ َمْن َتشاءُ بَِيِدَك اْخلَيـْ

ال * َمْن َتشاءُ ِبَغْريِ ِحسابٍ  حلَْيِّ َو تـَْرُزقُ اللَّْيَل ِيف النَّهاِر َو تُوِلُج النَّهاَر ِيف اللَّْيِل َو ُختْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َو ُختْرُِج اْلَميَِّت ِمَن ا



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

 

ٍء ِإالَّ َأْن تـَتـَُّقوا ِمنـُْهْم تُقاًة َو ُحيَذِّرُُكُم  يْ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفرِيَن أَْولِياءَ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَِّه ِيف شَ 
 ُقْل ِإْن ُختُْفوا ما ِيف ُصُدورُِكْم َأْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَُّه َو يـَْعَلُم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض وَ * َمِصريُ اللَّهُ نـَْفَسُه َو ِإَىل اللَِّه الْ 

  .29 -26آل عمران، . »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    اللَُّه َعلى

  

  189: معرفت ديىن، ص

  

   سخن اهل معرفت درباره خلقت انسان -11

  

  191: ديىن، ص معرفت

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

، بعدى كه اگر انسان در اين باره نسبت به خود شناخت كاىف پيدا كند. سخن درباره بعد معنوى و ملكوتى انسان است
اى در دنيا و آخرت نصيبش خواهد شد؛ زيرا متام مردان و زناىن كه در طول تاريخ سود دنياىي و سود ابدى  العاده سود فوق

  .شان بوده است ها رسيده از راه شناخت بعد معنوى آخرتى به آن

م كتاب مهم اشارات(مانند ابن سينا  -در اين باره، متخصصان بزرگ مسلمان در كتاب (دراملتاهلني ، جناب ص)در منط 
در كتاب مهم شرح (، فيلسوف و حكيم و عارف بزرگ قرن سيزدهم حاج مالهادى سبزوارى )پرقيمت اسفار اربعه

، شخصيت عارىف )اند هاىي كه در جواب سواالت شاگردان و دانشمندان زمانشان نوشته االمساء، شرح مثنوى، و رساله
ارى مهداىن ، و مرحوم شيخ ابراهيم امامزاده زيدى )اند هاىي كه به اهل دل نوشته در نامه( مانند مرحوم حاج شيخ حممد 
   براساس آيات قرآن -)در كتاب سري و سلوك(فقيه و فيلسوف و حكيم و عارف معترب 

  192: معرفت ديىن، ص
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قت و از جنبه بسيار اند كه در آن ما را از هدف خل جميد و روايات و اخبار و معارف اهليه، قطعه ناىب را تنظيم كرده
  .مان آگاه كردهاند باعظمت و پر ارزش بعد معنوى و ملكوتى و اهلى و عرشى

هاى اين بزرگواران بر پايه آيات و روايات و معارف اهليه است، سزاوار است از  پيش از آغاز حبث، كه حمصول نوشته
  .ه استزندگى و حيات هر يك از ايشان نكاتى نيز طرح گردد كه بسيار قابل توج

   ى

  ارى جسنت ابن سينا از مناز

كه مرحوم سيد حممد باقر خوانسارى در كتاب روضات  يكى از نكات برجسته زندگى اين مرد حكيم و دانشمند، چنان
شدم و آن مطلب را آن گونه كه بايد  اى دچار مشكل مى هرگاه در مسئله: گويد اجلنات نقل كرده، اين است كه خود مى

خواندم و براى حل مشكل فكرى و  جا، دو ركعت مناز مى در آن. شدم رفتم و ميهمان خدا مى مسجد مىفهميدم، به  منى
  .شد شد، مسئله نيز براى من حل مى وقىت منازم متام مى. خواستم ام از خدا كمك مى علمى و عقيدتى

تعبري . اهل آن نظر رمحت دارداست و وجود مقدس پروردگار هم به آن مكان و هم به ) خانه خدا(اهللا  آرى، مسجد بيت
وجود مقدس حضرت حق نيز كرمي . »1« .يعىن ميهمان خداست» اهللا ضيف«شود  روايات از كسى كه وارد مسجد مى

 .شود دست خاىل باز گردد لذا، حمال است كسى كه در خانه او به عنوان ميهمان وارد مى. ايت است بوده و كرم او ىب
»2«  

  !از مناز كمك بگرييد

  :سوره بقره است 153اين دستور قرآن جميد به مهه مومنني در آيه 

  »3« .»يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ «

______________________________  
  :نوشت پى) 1(

أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مرو بن ميمون األودى قالع«: 296، ص 11املصنف، عبد الرزاق صنعاىن، ج . 
؛ نيزاحملاسن، برقى، ج 341، ص 3؛ الكاىف، ج »أن املساجد بيوت اهللا ىف األرض، وأنه حلق على اهللا أن يكرم من زاره فيها
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ن أقام ىف مسجد بعد م«: أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 7؛ نيز با اختالف در حتف العقول، حراىن، ص 48، ص 1
عباد بن «: 127اخلصال، شيخ صدوق، ص . »صالته انتظارا للصاله فهو ضيف اهللا، وحق على اهللا أن يكرم ضيفه

إن ضيف اهللا عزوجل رجل حج واعتمر فهو ضيف اهللا حىت : مسعت جعفر بن حممد عليهما السالم حيدث قال: صهيب قال
كان «: 180، ص 3مناقب، ابن شهر آشوب، ج . » كنف اهللا حىت ينصرفيرجع إىل منزله، ورجل كان ىف صالته فهو ىف

يا حمسن قد اتاك املسئ فتجاوز . إهلى ضيفك ببابك: إذا بلغ باب املسجد رفع رأسه ويقول) احلسن بن على عليه السالم(
  .»عن قبيح ما عندى جبميل ما عندك، يا كرمي

أىب «: 7؛ نيز با اختالف در حتف العقول، حراىن، ص 48، ص 1؛ نيز احملاسن، برقى؛ ج 341، ص 3الكاىف، ج ). 2(
  .»وحق على اهللا أن يكرم ضيفه... «: عبد اهللا عليه السالم قال

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ « :45بقره، : نيز. 153بقره، ). 3( َّ   .»َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ

  

  193: معرفت ديىن، ص

  .از مناز و از استقامت و صرب و حوصله و بردبارى كمك خبواهيد

گويد از خود مناز كمك  در مناز از من كمك خبواهيد، بلكه مى: فرمايد نكته مهم موجود در آيه اين است كه خداوند منى
منازتان از من كمك ؛ در »ىف الصاله استعينوا باهللا«: به عبارت ديگر، خداوند در آيه شريفه نفرموده است. خبواهيد
شود پروردگار عامل، در  از اين عبارت، معلوم مى. ؛ از خود مناز كمك خبواهيد»استعينوا بالصالة«: فرمايد بلكه مى. خبواهيد

تواند در مشكالتش از اين نريو و قدرت و انرژى  اى قرار داده كه انسان مى عامل معنويت، در مناز نريو و قدرت و انرژى
  .كرد خواند و مشكل فكرى خود را بدين وسيله حل مى رفت و مناز مى بن سينا هم به مسجد مىا. ره بگريد

معلوم نيست چرا بيشرت مردم فكر . آرى، امور معنوى اين قدرت را دارند كه خبش مهمى از مشكالت انسان را حل كنند
عناصر جهان و يكى از كليدهاى حل كنند پول كليد حل مهه مشكالتشان در اين دنياست؟ پول و ماديات يكى از  مى

بدن يكى از اين  . مشكل است كه به اندازه خودش كارگشاست، اما جهان عناصر ديگر و كليدهاى ديگرى هم دارد
. كليدهاست؛ دوستان و خانواده خوب كليدهاى ديگرند و به طور كلى عناصر مادى هر يك كليد حل مشكلى هستند

  .ها مناز است اى نيز وجود دارند كه يكى از آن وىدر كنار اين كليدها، كليدهاى معن

بود بيمارى    رابطه اميان با 
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اى درج شده بود كه در آن يك پزشك نتيجه مشاهدات خود را آورده  هاى معروف جهان مقاله روزى، در يكى از سايت
بودى سى بيمار را كه زير نظر خودم در بيمارستاىن : او نوشته بود. بود نتيجه به . كردم بسرتى بودند دنبال مىمن روند 

   دست آمده اين بود كه پانزده نفر از آنان زودتر خوب شدند، در حاىل كه مهه به يك بيمارى مبتال بودند و دارويشان

  194: معرفت ديىن، ص

ان و عبادت و اند مهگى اهل امي ها مصاحبه كردم، متوجه شدم كه آن عده كه زودتر خوب شده وقىت با آن. هم يكسان بود
  .دين اند و آن پانزده نفر ديگر ىب نيايش بوده

  .اند رسان ها نيز يارى كه امور معنوى حىت در عالج بيمارى نتيجه آن

   رمز عمر طوالىن

ران پرسيدم آيا بدن . كنند سال عمر مى 115يا  110اى  شود عده چطور مى: روزى، از يكى از پزشكان متخصص 
  .دين: پس علت طول عمرشان چيست؟ گفت: گفتم. اى ندارند ه، بدن ويژهن: اى دارند؟ گفت ويژه

او حدود شش . سال عمر كرد و شغلش هم باربرى و محاىل بود 116زيرا من دوسىت داشتم كه . گفت راست هم مى
خواندن قرآن  كرد و شروع به آورد كار را ترك مى اش به دست مى كرد و وقىت به اندازه خمارج زندگى ساعت در روز كار مى

سر هفته هم هر چه از . كرد و قرائتش در اكثر اوقات با گريه مهراه بود او هر سه شبانه روز يك بار ختم قرآن مى. كرد مى
  .داد هاى مستحق مى آورد به خانواده اش اضافه مى خمارج زندگى

ل از مناز و قرائت قرآن و ذكر يا اهللا و يا اى نيستند، بلكه بار معنويت و انرژى معنوى حاص ها افراد ويژه اين قبيل انسان
  .كند ها يا رشد عقل و علمشان كمك مى است كه به طول عمر آن... رب و 

كسى كه متام . كه او در هفت سالگى حافظ كل قرآن جميد بود نكته دوم اين. اين نكته خنست از زندگى ابن سينا بود
در حال كمك گرفنت از قرآن جميد بوده تعجىب ندارد كه ابن سينا شده قرآن را در كودكى به خود انتقال داده و مهواره 

  .هاىي بنويسد كه تا به حال كهنه نشده و هنوز مورد استفاده دانشمندان شرق و غرب است او بايد هم كتاب. باشد
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   ماجراى حتصيل صدراملتأهلني
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ايشان . نشان از دوربيىن، انديشمندى، و نگاه زيباى او به زندگى دارد نكته عجيىب در زندگى اين مرد اهلى وجود دارد كه
كرد و در  پدر ايشان جتارت اشياء پرقيمت و جواهرات و طال و نقره مى. متولد شرياز بود و پدر بسيار ثرومتندى داشت

  .كرد بازار شرياز و بوشهر و بصره حجره داشت و داد و ستد مى

به مكتب رفت و سواد آموخت، وىل به زودى براى ادامه شغل پدر به بوشهر و پس از آن مالصدرا در كودكى در شرياز 
به بصره رفت، وىل پس از مدتى، وقىت به شرياز بازگشت، با اينكه صاحب ثروت بسيار بود و انواع لوازم رفاهى برايش مهيا 

خواهيد يا شر مرا؟   ا و مادر خري مرا مىپدر جان، مش: بود، يك روز نزد پدر آمد و پس از اندكى گفتگو از او پرسيد
  .خري تو را: گفت

. خواهند حىت اگر بدترين مردم باشند آيد، زيرا هيچ پدر و مادرى شر اوالدشان را منى البته، اين سوال به نظر درست منى
كه  نتيجه آن .خواهند به نظر خودشان خوب است، در حاىل كه در واقع شر است چيزى كه اين عده براى فرزندانشان مى

پدر و مادران گمراه و منحرف، چه خبواهند و چه خنواهند، چون قدرت تشخيص خري از شر را ندارند و بر اثر جهل 
  .كنند خواهند و آنان را از خدا دور مى بينند، شر اوالد خويش را مى مركب شر را خري مى

و مادراىن در آخرالزمان خرب داده و بعضى از پدر و پيغمرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله وسلم، از حضور وسيع چنني پدر 
  ***»1« .مادران آخرالزمان را عامل جداىي صد در صد فرزندان از پروردگار خوانده است

  خواهيد؟ به هر حال، مالصدرا از پدرش پرسيد كه آيا خري مرا مى

______________________________  
يأتى على «: 361، ص 10و با اختالف اندك در تفسري قرطىب، ج  154، ص 11كنز العمال، متقى هندى، ج ). 1(

وذلك ىف آخر . الناس زمان ال يسلم الذى دين دينه إال من فر من شاهق إىل شاهق أو من جحر إىل جحر كالثعلب بأشباله
ك الرجل على يدى أبويه يكون ىف ذلك الزمان هال. فإذا كان كذلك حلت العزوبه. الزمان إذا مل تنل املعيشه إال مبعصيه اهللا

إن كان له أبوان، فإن مل يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده، فإن مل تكن له زوجه وال ولد، فعلى يد األقارب واجلريان، 
  .»يعريونه بضيق املعيشه ويكلفونه ماال يطيق حىت يورد نفسه املوارد الىت يهلك فيها
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ام كه خري من در خريد و فروش طال و نقره و مرواريد و گوهر و اشياء  من به اين نتيجه رسيده: بله، چطور؟ گفت: گفت
من اين . در حتصيل علم و معرفت: پس خري تو در چيست؟ گفت! عزيز دمل: گفت. عتيقه و انباشته كردن ثروت نيست

دامن آدم موفقى هم در اين زمينه  ا نكردم و مىپيد... اى به طال و نقره و  مهه وقت با مشا مشغول جتارت بودم و هيچ عالقه
  !خنواهم شد

  گوىي چه كنيم؟ حال مى: گفت

  !اجازه بدهيد به مدرسه بروم و درس خبوامن: گفت

هاى كوچك  ها با آن حجره پدر موافقت كرد و مالصدرا از آن خانه اشراىف در شرياز و آن مهه مال و نعمت به كنار طلبه
شت است: فت و گفتو تاريك و زندگى ساده ر  جا ديگر طول و عرض و حجم مطرح  اين. جاىي كه معرفت پيدا شود 

شت است اين. نگاه من به اين در شكسته و اين حجره گنبدى شكل و گليم پاره نيست. نيست   .جا براى من 

   آجناست دمل كه يارم آجناست

  .جا باشد هر جا كه يارم آن: كجاست؟ گفت  رتين جاى دنيا براى تو: نقل است كه روزى كسى از جمنون پرسيد

حساب و بدون  كه ىب در روايات نيز درباره ياران اىب عبداهللا احلسني، عليه السالم، آمده است كه در قيامت اين عده با اين
شت مى معطلى در دادگاه شت در اختيار  اما هر چه مالئكه به آنان مى »1« شوند، هاى قيامت وارد  گويند كه 

شت منى: رسد خطاب مى. دارند ها قدم از قدم بر منى آن! است، داخل آن شويدمش خدايا، : گويند شويد؟ مى چرا داخل 
شت منى شت ىب تا حسني مهراه ما نباشد ما وارد  شت نيست شومي، زيرا    .حسني براى ما 

______________________________  
عن جرداء بنت مسني، عن زوجها هرمثه «: 199األماىل، شيخ صدوق، ص . استروايت از وجود مبارك امرياملومنني ). 1(

ا الغداه، مث رفع إليه : بن أىب مسلم، قال غزونا مع على بن أىب طالب عليه السالم صفني، فلما انصرفنا نزل كربالء فصلى 
فرجع هرمثه إىل زوجته، . بغري حساب واها لك أيتها الرتبه، ليحشرن منك أقوام يدخلون اجلنه: من تربتها فشمها، مث قال

: أال أحدثك عن وليك أىب احلسن؟ نزل بكربال فصلى، مث رفع إليه من تربتها، وقال: وكانت شيعه لعلى عليه السالم فقال
  .»أيها الرجل، فإن أمري املؤمنني مل يقل إال حقا: واها لك أيتها الرتبه ليحشرن منك أقوام يدخلون اجلنه بغري حساب، قالت
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شت مى مالصدرا هم آن حجره تنگ و تاريك را كه به او معرفت مى او شروع به درس خواندن كرد . ديد داد براى خود 
به من اجازه . من ديگر در شرياز استادى ندارم تا به علم من اضافه كند: كه روزى دوباره نزد پدر رفت و گفت تا اين

  !بدهيد به اصفهان بروم

نظري در اصفهان حضور  س از كسب اجازه از پدر، مالصدرا به اصفهان رفت و اين در زماىن بود كه سه استاد كمپ
اىي، مريابوالقاسم فندرسكى، و مري داماد: داشتند اىي انسان صاحب نَفس و باكرامىت بود؛ مري فندرسكى . شيخ  شيخ 

و مري داماد هم صاحب كتاب معروف قبسات است   »1« ان كرد؛نيز كسى بود كه يك بتخانه را در هند با يك اذان وير 
  .كه مردى سراسر علم و عمل بود

اش در دنياى اسالم نيامده و  سال است منونه 400كسى كه . شد» صدراملتاهلني«مالصدرا در كالس درس اين سه استاد 
اى كه  نكته »2« .دست آورده استبه گفته خودش خبشى از معارف و افكارش را از راه رياضت و سلوك و عبادت به 

توان گرفت كه چقدر با منطق و دوسىت با  جا دريغ است متذكر نشوم درسى است كه از رابطه اين پدر و پسر مى در اين
كند كه  اسالم نيز فضاىي را بني پدر و مادر و فرزندان توصيه مى. گذاردند گفتند و به خواسته هم احرتام مى هم سخن مى
ان بتوانند به راحىت با پدر و مادر خود حرف بزنند و پدر و مادر با دوربيىن و فكر و انديشه خود آنان را در آن فرزند

ها و برخوردهاى ناروا و  پسندد و اعتقاد دارد كه تلخى اسالم تلخى روابط ميان پدر و مادر و فرزندان را منى. راهنماىي كنند
  .كند حل منى عصبانيت مشكلى را در تربيت و هدايت فرزندان

خواهد كه مهيشه رفتارشان با فرزندان خوب باشد، زيرا اگر راه ديگرى را خبواهند در پيش  اسالم از پدر و مادران مى
   بگريند، چه بسا به

______________________________  
كتاب   مرحوم حاجى مال امحد نراقى در«: 60 -59، شيخ عبد الكرمي گزى، ص )فارسى(تذكره القبور ). 1(
به واليت كفر رفته و » مري«، كه مثنوى اوست، كرامت بزرگى از او به نظم آورده و ذكر كرده كه مرحوم »طاقديس«

حجت گرفته كه دليل حقيت دين ما و » مري«ها خيلى قدميى و حمكم بوده و حضرات كفار بر  عمارت عبادختانه آن
هاى ما چندين سال است  شود و اين بناها و عبادختانه اب مىحمكمى آن و سسىت دين مشا آنكه مساجد مشا به زودى خر 

جا   شود، اگر اين گوييم و گفته مى در جواب گفته آن ذكرها كه در مساجد خودمان مى» مري«. بدين حمكمى باقى است
مرحوم  !بگو آن ذكرها را. تو اهل اسالم حاضرى و اين جا حاضر: اند ها گفته آن. گفته شود هر آينه خراب خواهد شد
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مهلىت خواسته و رفته پيش خود با خداوند در اين باب در مقام تضرع و زارى برآمده، بعد آمده مشغول به گفنت » مري«
ا شده، ناگاه در آجنا شكاف به هم رسيده خراب شده نقل » خزائن«و مهني مطلب را نيز در . ذكر در عبادختانه آ

ها  ها نزديك بود روى هم بريزد كه مري بريون آمده و مجع كثريى از آنگويد طاق آجنا خراب شد و ديوار  كند و مى مى
  .»...مسلمان شده 

هاى زندگى مالصدرا، ترمجه ذبيح اهللا  خواهند درباره اين شخصيت اطالع بيشرتى داشته باشند به كتاب ها كه مى آن). 2(
در اين رساله، در حدود سى فصل، . كنندصدراملتاهلني و انيشتني مراجعه  : منصورى و كتاب دو فيلسوف شرق و غرب

هاى انيشتني  هاى انيشتني مقايسه شده و ثابت شده است كه بسيارى از يافته هاى صدراملتاهلني از جهان و يافته بني يافته
  )مولف. (سال قبل از او صدراملتاهلني يافته است 400را 

  

  198: معرفت ديىن، ص

ى خانه و نوع ارتباط والدين و فرزندان بايد طورى باشد كه فرزندان بتوانند به پس، فضا. احنراف بيشرت آنان منتهى شود
  .راحىت با پدر و مادر خود حرف بزنند و از جتربه پدر و مادر و هدايت آنان استفاده كنند

  مفهوم واقعى بشارت و انذار

را  -از مجله پيغمرب اسالم -ه انبياءاز اين رو، آيات قرآن جميد مه. اين نگاه حىت در ارسال رسل نيز وجود داشته است
بشارت به معىن با حلم و آرامش و بردبارى مردم را تشويق كردن و به آنان مژده  »1« .كند معرىف مى» مبشر و منذر«

  .در مقابل، انذار قرار دارد كه به معىن هشدار دادن است. دادن است

به مهني ترتيب، انذار نوعى هشدار است و در آن خوف و . ددر ايام جنگ، آژير قرمز به معناى هشدار و اعالم خطر بو 
  :معناى مجالتى از قبيل. براى مردم هيوال درست كردن و دل آنان را خاىل كردن انذار نيست. ترساندن مردم مطرح نيست

ثـِّرُ «   »2« .»ُقْم َفَأْنِذرْ . يا أَيـَُّها اْلُمدَّ

  .برخيز و بيم ده! جامه برخود پوشيده اى

  »3« .»أَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ َو «
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  .هشدار ده]  از عاقبت اعمال زشت[و خويشان نزديكت را 

اين است كه اى پيامرب به مردم يا به خويشاوندان خويش بگو مسريى كه در آن قرار داريد به حكم عقل و منطق به 
  !شود بدخبىت و خسارت و ضرر منتهى مى

  .هشدار تنها اثبات غلط بودن يك راه با دليل و برهان است. فرياد زدن وجود ندارد در انذار، عصبانيت و تلخى و

   حكايىت از مرحوم حاج مال هادى سبزوارى

  جا مطرح است مربوط به نفس و حكايىت كه درباره ايشان در اين

______________________________  
  :از مجله در اين آيات). 1(

َم بـَْنيَ النَّاِس أُمًَّة واِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو أَنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب بِاحلَْقِّ لَِيْحكُ  كاَن النَّاسُ « :213بقره،  -
  .»...ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه 

  .»َلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل َو كاَن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس عَ « :165نساء،  -

  .»َزنُونَ َو ما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن َفَمْن آَمَن َو َأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم حيَْ « :48انعام،  -

وا آياِيت ْرَسِلَني ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو ُجياِدُل الَِّذيَن َكَفُروا ِباْلباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ َو اختََّذُ َو ما نـُْرِسُل اْلمُ « :56كهف،   -
  .»َو ما أُْنِذُروا ُهُزواً 

ا َأْرَسْلناَك ِإنَّ « 24: و فاطر، 28؛ سبأ، 45؛ احزاب، 56؛ فرقان، 105و با اختالف در سوره اسراء،  119بقره،  -
  »ِباحلَْقِّ َبِشرياً َو َنِذيراً َو ال ُتْسَئُل َعْن َأْصحاِب اجلَِْحيمِ 

  .2مدثر، ). 2(

  .214شعرا، ). 3(
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داشنت تقوى و معرفت انسان را به : فرمايد السالم، مى معنويت اوست كه متكى به اين حقيقت است كه امام صادق، عليه
نقل است كه حاجى مقدارى مانده  »1« .تصرف كند) البته، در حد آن مقام(تواند در امور دنيا  رساند كه مى مىمقامى 

با . شناخت جلويشان را گرفت رفت كه يكى از ماموران حكومىت كه ايشان را منى به غروب آفتاب به مست منزل خويش مى
ها و جمالس حمرم و صفر  ى از ماموران دولت كه با مساجد و حوزهكه ايشان در متام سبزوار شناخته شده بود، اما خيل اين

كه  هاى حاجى هم در عني اين از طرىف، لباس. شناختند و ماه رمضان كارى نداشتند اين چهره علمى و ديىن را منى
دولت ايشان را اين بود كه مامور . هاى سبزوار بود ترين چهره قرن سيزدهم در حكمت و فلسفه بود مانند لباس دهاتى مهم

  .نشناخت

كارى با او : گويد خانه فالن كس كجاست؟ حاجى مى: پرسد چنان كه نقل شده است آن روز مامور از ايشان مى آن
هاى حكومىت از اين  دهد حاكم دستور داده ده گوىن جو براى اسب دهد كه نشان مى دارى؟ مامور كاغذى را نشان مى

  ).گرفتند شد و در حقيقت مال مردم را به زور از آنان مى ها پرداخت منى حواله پوىل هم بابت اين نوع. (مرد بگريند

اين است كه به . بيند فردى كه بايد ده گوىن جو را بدهد فرد متوسط احلاىل است و ثروت و مال خاصى ندارد حاجى مى
زى خود ده گوىن جو به اين مامور مى ايشان مامور را به خانه خود مى برد و از دسرتنج كشاور ! با من بيا: گويد مامور مى

  .دهد

روند  ها مى ريزد، وىل وقىت مامورها صبح به سراغ اسب هاى حكومىت مى برد و در آخور براى مصرف اسب مامور جو را مى
كنند هيچ كدام از آن جو  ها را وادار مى هر چه اسب. ها گرسنه هستند و جوها در آخور دست خنورده مانده بينند آن مى
  ناچار، مامورى كه جو را. خورند ىمن

______________________________  
عن محاد «: 291، ص 1؛ نيز حماسن، برقى، ج 352، ص 2الكاىف، ج : رواياتى كه تلوحيا بدين معنا داللت دارند). 1(

من أهان ىل «:  عز وجلقال اهللا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: بن بشري قال
وليا فقد أرصد حملاربىت وما تقرب إىل عبد بشئ أحب إىل مما افرتضت عليه وإنه ليتقرب إىل بالنافله حىت أحبه، فإذا أحببته  
ا، إن دعاىن أجبته وإن سألىن  كنت مسعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به ويده الىت يبطش 

أوحى اهللا تعاىل إىل بعض «: 26، ص 67؛ نيز حبار االنوار، ج 28مسكن الفؤاد، شهيد ثاىن، ص  ؛ نيز»أعطيته
إن ىل عبادا من عبادى، حيبوىن وأحبهم، ويشتاقون إىل أشتاق إليهم، ويذكروىن وأذكرهم، فإن أخذت طريقتهم «: الصديقني
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الشفيق ]  الراعى[عون الظالل بالنهار، كما يراعى يرا: يا رب وما عالمتهم؟ قال: فقال. أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتك
غنمه، وحينون إىل غروب الشمس، كما حتن الطري إىل أو كارها عند الغروب، فإذا جنهم الليل، واختلط الظالم، وفرشت 

وىن الفرش، ونصبت األسره، وخال كل حبيب حببيبه، نصبوا إىل أقدامهم، وافرتشوا ىل وجوههم، ونا جوىن بكالمى، ومتلق
بانعامى، ما بني صارخ وباك، وما بني متأوه وشاك، وبني قائم وقاعد، وبني راكع وساجد، بعيىن ما يتحملون من أجلى، 

م، فيخربون عىن، كما أخرب عنهم: األول: وبسمعى ما يشكون من حىب، أقل ما أعطيهم ثالثا . أقذف من نورى ىف قلو
أقبل بوجهى عليهم، أفرتى من أقبلت : والثالث. ا ىف موازينهم، الستقللتها هلملو كانت السماوات واالرض وما فيهم: والثاىن

  .»بوجهى عليه، يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟

  

  200: معرفت ديىن، ص

  .از صاحب فالن حانه در فالن كوچه: گويد اين جو را از چه كسى گرفىت؟ مى: گويند خواهند و مى آورده مى

ها  چرا اسب: پرسند از ايشان مى. بينند آن جوها متعلق به حاجى سبزوارى بوده است فرستند و مى مىكسى را براى حتقيق 
ها متعلق به ظاملان است حق  من به آن جوها گفتم كه چون اين اسب: گويد خورند؟ مى از جوىي كه مشا فرستاديد منى

  »1« !ها برويد نداريد در دهان آن

  »2«  مامزاده زيدىحكايىت از مرحوم شيخ ابراهيم ا

ران قدميى بود، گاهى منزل پر از ساس مى زماىن كه خانه: درباره اين مرد اهلى گفته اند شد و دواى ضد ساس و ضد  هاى 
كند و به  يكى از ارادمتندان شيخ، يك شب بعد از مناز مغرب، از اين وضع گاليه مى. حيوانات موذى نيز در دسرتس نبود

چه  . روند امان ندارند ها باال مى ها كه از در و ديوار خانه و رختخواب زن و بچه من از اين ساسآقا، : گويد ايشان مى
  !ابراهيم گفت از اين خانه برويد: ها بگو امشب، در خانه بايست و به ساس: فرمايد كنم؟ ايشان مى

  .امي در منزل نديدهگذرد، ما يك ساس هم  ها از مرگ شيخ مى از آن روز تا حاال كه سال: گفت آن مرد مى

ارى    حكايىت از مرحوم شيخ حممد 
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مهه : گويند دخرتانش به او مى. رود يك شب مانده به عيد نوروز، مردى كه چند دخرت قد و نيم قد داشته به خانه مى
اىل كه پوىل در ح! خرم إن شاء اهللا مى: گويد خرى؟ او هم مى اند، مشا براى ما لباس منى ها براى عيد لباس نو خريده بچه

  .اى خبرد نداشته است كه پارچه براى اين

ارى است كه . كرد كه بعد از مناز صبح، در خانه ما را زدند خود اين مرد نقل مى در را كه باز كردم ديدم شيخ حممد 
  چهار نوع پارچه نو با

______________________________  
  )مولف. (اند وارى، مرحوم اسرارى، نقل كردهاين داستان را نواده مرحوم حاج مالهادى سبز ). 1(

استاد من . شوم من يكى دو تن از شاگردان ايشان را ديده بودم و خودم هم به يك واسطه شاگرد ايشان حمسوب مى). 2(
  )مولف. (ش از دنيا رفت 37در سال 
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يه كن پارچه با اين: داد و گفتها را به من  روشىن صبح آن -ايشان در تاريك. خود آورده است   !ها براى فرزندانت لباس 

اند كه  مطالب مهمى را طرح كرده) با تكيه به آيات و روايات(هاى واالمقامى در رابطه با بعد معنوى انسان  چنني انسان
مهمى مانند هاى بسيار  البته اين سخنان تنها حمصول زمحات اين چند نفر نيست، بلكه شخصيت. بسيار ارزمشند است

اين پدر و پسر  (، مرحوم حاج مال مهدى و حاج مال امحد نراقى )معروف به عبدالرزاق الهيجى(مال عبدالرزاق گيالىن 
در  ... است و  كرده احلكم، مال على نورى كه در اصفهان زندگى مى ، مرحوم قيصرى صاحب شرح فصوص)نظري كم

اند كه انسان قيمت و ارزش  بطه با بعد معنوى انسان مطرح كردههايشان مسائل بسيار مهم و مفصلى را در را كتاب
رت درك مى خويش را با فهم حتقيقات ايشان و موشكاىف كند و وقىت كسى  ها و زمحات علمى آنان در پرتو قرآن و روايات 

ه هيچ قيمىت خود را قيمت خويش را به دست آورد، ديگر حاضر خنواهد شد خود را با غري پروردگار عامل معامله كند يا ب
دارد  دهد حىت قدمى كه بر مى در سايه چنني فهمى است كه هر كارى كه انسان اجنام مى »1« .براى غري خدا هزينه كند

براى خدا اجنام  - كند يا رفتارى كه با زن و فرزند خود دارد پوشد يا نگاهى كه مى خورد يا لباسى كه مى اى كه مى يا لقمه
شود و هم سود ابدى  بدين ترتيب، هم سود واقعى دنيا نصيب او مى. كند ا براى خدا هزينه مىدهد و مهه چيز ر  مى

  .گردد آخرت نصيب او مى
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بر اساس آيات قرآن كرمي و منت روايات، به قدرى اين هزينه شدن براى خدا مهم است كه مرحوم حاجى سبزوارى در 
هاى غذاىي كه اين بندگان  در روز قيامت، حىت ثواب لقمه: مودكند كه خداوند متعال به حضرت داود فر  روايىت نقل مى

  »2« .كنم ها عنايت مى خوردند را به آن

______________________________  
ويروى أن اهللا سبحانه تاجر املؤمنني، فأغلى هلم الثمن، فجعل «: 129، ص 5تفسري جممع البيان، شيخ طربسى، ج ). 1(

ا، ! أيا من ليست له مهه: عليه السالم يقولوكان الصادق . مثنهم اجلنه إنه ليس ألبدانكم مثن إال اجلنه، فال تبيعوها إال 
ا: وأنشد األصمعى للصادق عليه السالم ا نشرتى اجلنات إن أنا / فليس هلا ىف اخللق كلهم مثن* أثامن بالنفس النفيسه ر

  .»فقد ذهب الدنيا، وقد ذهب الثمن* بتهاإذا ذهبت نفسى بدنيا أص/ بشئ سواها إن ذلكم غنب* بعتها

  )مولف. (اين روايت در پايان حاشيه منظومه حكمت آمده است). 2(

ما من : أوحى اهللا إىل داود«: 67، ص 6؛ و فيض القدير، مناوى، ج 101، ص 3كنز العمال، متقى هندى، ج : نيز
  .»يها إال جعلت له من بني ذلك خمرجاعبد يعتصم ىب دون خلقى أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات مبن ف
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كند؛ چنان ارزشى كه وجود مبارك امام  آرى، تنها در اين بعد است كه انسان به چنني سودهاى عظيمى دست پيدا مى
  :فرمايد عسگرى، عليه السالم، درباره آن مى

ترسم حق او  ت خود در دهان يكى از اين افراد بگذارم، مىاى جاى دهند و من اين لقمه را با دس اگر مهه دنيا را در لقمه
  »1« .را ادا نكرده باشم

   حكمت خلقت انسان

  :آن قطعه ناب، كه حمصول آيات كتاب خدا و روايات است و به وسيله اهل دل و اهل خدا تنظيم شده، اين است

  »الغرض من خلقه االنسان معرفه اهللا«

  .بود كه اين ظرف از عرفان به خداوند پر شودهدف خداوند از آفرينش انسان اين 
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  »والوصول اىل حمبته واالنس به«

يعىن اراده خداوند بر اين تعلق گرفت  . رسيدن به عشق خدا و برقرار كردن انس با خداوند هدف ديگر خلقت بوده است
ظهور عشق خويش قرار دهد كه خاكى را به شكل انسان بيافريند و معرفت خويش را در آن جاى دهد و قلب او را افق 

  :اما. و انيسى در اين عامل براى خود آماده كند كه با حق انس بگريد

  .»ال ميكن هذين االمرين اال بتصفيه القلب«

كه انسان دل را از هر نوع چرك و آلودگى پاك كند و قلىب عاىل از حرص و  كند مگر اين يعىن چنني چيزى حتقق پيدا منى
. چنني قلىب است كه در قيامت منفعىت براى انسان خواهد داشت. رور و طمع و نفاق داشته باشدخبل و كينه و ريا و غ

  :در سوره صافات آمده است

َفُع ماٌل َو ال بـَُنونَ «   »2« .»ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ . يـَْوَم ال يـَنـْ

  از[دهد، مگر كسى كه دىل سامل  روزى كه هيچ مال و اوالدى سود منى

______________________________  
اىي آمده است). 1(   )مولف. (اين روايت در كتاب خماله شيخ 

  .89 -88شعراء ). 2(

  

  203: معرفت ديىن، ص

  .به پيشگاه خدا بياورد]  رذايل وخبايث

شت او روبه گى اندكى نيز اگر اين ظرف آلود . شود رو مى هركس در قيامت قلب سليم داشته باشد با رضايت خدا و 
شت شود كند و گرنه، صاحبش منى داشته باشد خداوند به فضل خود آن را پاك مى هاى قلىب اين  آلودگى. تواند وارد 

  .هاى قلىب است اند و مهه مشكالت جهان نيز از اين آلودگى اندازه خطرناك
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اد خويش داشتهاند دو خصل مستكرباىن كه در طول تاريخ سبب اجياد اين مهه بال در عامل شده رمحى و  ىب: اند ت مهم در 
در حقيقت، قلب آنان از اين دو خصلت جنس شده بود و قلب جنس صاحبش را تبديل به موجودى ظامل و . طمع

حال، ميزان تعدى اين قلب جنس به حقوق ديگران و خروج از حق بسته به ميزان تواناىي و . كند ستمگر و غارتگر مى
ماىن قدرت او اين قدر زياد است كه از آن سوى دنيا در امور عراق و افغانستان دخالت ز . قدرت صاحب آن دارد

كند، و گاهى قدرتش در حد يك كشور يا منطقه است و گاهى در حد يك حمله يا يك  ها را اشغال مى كند و آن مى
صاحب قلب پاك و رحيم و شود، اما  به هر حال، وقىت قلب شخص آلوده باشد، ىب ترديد ظلم از او صادر مى. خانه

  .شود وابسته به پروردگار جز خري و خوىب چيزى از آن صادر منى

   اى از رفتارهاى اهل معرفت منونه

كشيد به  دقيقه طول مى 45يادم هست يكبار در سفر حج حمل اقامت ما از مسجد احلرام دور بود و پياده حدود 
با ما بود كه راهش دورتر از ما بود و عمد هم داشت هر شب پياده در مهني سفر، شخص ديگرى نيز . مسجداحلرام برومي

رسيد و دوباره مهني  افتاد و حدود ده و ربع به مسجد احلرام مى براى مهني، ساعت نه شب راه مى. به مسجد احلرام برود
  .گشت راه را باز مى

  204: معرفت ديىن، ص

هاىي بود كه  او از آن دسته انسان. لطف خاصى به او داشت من خيلى از معرفت اين شخص استفاده كردم و واقعا خدا
شان فرموده  وآله، درباره عليه اهللا ها بود كه پيامرب، صلى در حقيقت، از آن. واردات عامل ملكوت بر قلبشان فراوان است

  :است

  »1« .»من أخلص هللا أربعني يوما ظهرت ينابيع احلكمه من قلبه على لسانه«

  .هاى حكمت از قلب بر زبانش جارى خواهد شد را براى خدا خالص كند، چشمه هر كس چهل روز خود

مهراهان برامي تعريف كردند كه يك شب كه ايشان از مسجداحلرام بازگشته بود و لباسش را درآورده بود تا روى جالباسى 
لباسش را پوشيده بود و مورچه را او نگاهى به مورچه كرده و دوباره . رود اى روى لباسش راه مى بگذارد، ديده بود مورچه

جا كه  در مسجد احلرام، آن: روى؟ گفته بود كجا مى: اتاقانش پرسيده بودند هم. در جاىي نگاه داشته و به راه افتاده بود
جا رهايش كنم  جاست و اگر اين اش آن اين مورچه النه. ها رفت و آمد داشتند خواندم اين نوع مورچه قرآن و مناز مى

  !اش برسامن من مى روم او را به النه. كند را پيدا منى اش خانه
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  .گوييم قلب رحيم و وابسته به حق قلىب مهربان و ملكوتى است اين است كه مى

راىن    حكايىت از مرحوم مريزا جواد آقاى 

راىن، رضوان اهللا تعاىل عليه، از علماى رده اول مشهد و از شاگردان مرحوم مريزا مهدى اصفهاىن  مرحوم مريزا جواد آقاى 
آقا مريزا جواد آقا به : فرمودند كنند و صاحب رساله هستند شنيدم كه مى از آيت اهللا زجناىن كه در مشهد زندگى مى. بود

رفت و  گذاشت و خودش به مكه و كربال و اين طرف و آن طرف مى مقام خلع رسيده بود؛ يعىن بدنش را در مشهد مى
  .شد دوباره به بدن ملحق مى

______________________________  
ما أخلص عبد هللا عز : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله«: 74، ص 1، شيخ صدوق، ج )ع(عيون أخبار الرضا ). 1(

؛ نيز 24، ص 3؛ نيز كنز العمال، متقى هندى، ج »وجل أربعني صباحا إال جرت ينابيع احلكمه من قلبه على لسانه
من أخلص هللا «: 560، ص 2؛ نيز اجلامع الصغري، جالل الدين سيوطى، ج 144، ص 3ج املوضوعات، ابن جوزى، 

  .»أربعني يوما ظهرت ينابيع احلكمه من قلبه على لسانه

  

  205: معرفت ديىن، ص

كليد منزل هم پيش . نقل است كه ايشان يك شب در مشهد جاىي ميهمان بودند و براى بازگشت نيم ساعىت دير كردند
شان را درآوردند و كنار ديوار روى خاك خوابيدند و عبايشان را روى  اين بود كه عمامه. تا داخل منزل شوند ايشان نبود

. كردند ديدند ايشان خواب است و بيدارش منى شدند مى شناختند و از كوچه رد مى آنان كه ايشان را مى. خود انداختند
ماىل  رفتند يك ساعت مانده به اذان صبح ايشان را ديد كه خاك ىها كه اهل سحر بودند و به حرم م باالخره، يكى از آن

: مگر در خانه كسى نيست؟ فرمود: گفت. جا خوابيده بودم اين: ايد؟ فرمود آقا، چرا اين طور شده: پرسيد. شده است
از خواب زدم، ايشان  من اگر در مى. شود خوابد و يك ساعت و نيم به صبح بيدار مى چرا، وىل مهسر من ده شب مى

افزون بر اين، مهسر من سيده است و من . به من هم نگفته بود اگر دير آمدى بيدارم كن. شد و اين ظلم بود بيدار مى
  .در آزار ايشان حتمل جواب قيامت را ندارم
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ر پس آن اند ايشان در تشييع جنازه مهسرشان كه زودتر از ايشان از دنيا رفت جلو جنازه نيامدند، بلكه د چنني، گفته هم
هر چه به ايشان اصرار كردند كه جلو برود نپذيرفت و  . كنند كه علما مهيشه جلوى جنازه حركت مى ايستادند، در حاىل

  !من در ايام حياتشان از باالى سر ايشان هم رد نشدم. احرتامى است اين ىب: گفت

حيف از چنني مردمى كه در زمانه ما  . تاى از ارزش حضور قلب سليم در انسان و آراستگى او به معرفت اس اين منونه
توانند اهل معرفت و صاحبدل باشند، اما به ناداىن و غفلت  اند اگر مبريند، و صد حيف بر زندگى كساىن كه مى كمياب

  :گذرانند روزگار مى

  يك دو بيىت وقت مردن گفت افالطون و مرد

  .حيف دانا مردن و صد حيف نادان زيسنت

  211: معرفت ديىن، ص

  

   اركان حيات معنوى انسان -12

  

  213: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
   على اعدائهم امجعني

اول، : ه او و فرزندانش از دو حيات برخوردارندالسالم، آفريده شد، اين حقيقت براى او بيان گرديد ك زماىن كه آدم، عليه
هاى اهلى و ملكوتى  حيات مادى كه در ارتباط با عناصر دنياى خاك است؛ و دوم حيات معنوى كه در ارتباط با ارزش

  .است

د، كن گونه امتيازى نسبت به جانداران ديگر اجياد منى نكته مهم در اين ميانه آن است كه حيات مادى براى انسان هيچ
). دهند يعىن مهان كارى كه مهه حيوانات عامل نيز اجنام مى(زيرا در حيات مادى تنها بدن و تامني نيازهاى آن مطرح است 

  :فرمايد برد، با ظرافت متام در اين باره مى هاى مادى پروردگار را نام مى از اين روست كه قرآن جميد وقىت نعمت
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  »1« .»َمتاعاً َلُكْم َو ِألَْنعاِمُكمْ * َو اْجلِباَل َأْرساها* ْخرََج ِمْنها ماَءها َو َمْرعاهاأَ * َو اْألَْرَض بـَْعَد ذِلَك َدحاها«

ره. ها را حمكم و استوار منود و كوه. و از آن آب و چراگاهش را بريون آورد. و زمني را پس از آن گسرتانيد مشا  ورى تا مايه 
  .هايتان باشد و دام

رهيعىن سفره مادى جهان برا    گريى مشا و چارپايان مشا گسرتده ى 

______________________________  
ْنساُن ِإىل« :نيز. 33 -30نازعات، ). 1( َنا اْلماَء َصبا* َطعاِمهِ   فـَْليَـْنُظِر اْإلِ َفَأنـَْبْتنا ِفيها * ُمثَّ َشَقْقَنا اْألَْرَض َشقا* أَنَّا َصَببـْ

  .32 -24عبس،  .»ِمُكمْ َمتاعاً َلُكْم َو ِألَْنعا* َو فاِكَهًة َو أَبا* َو َحداِئَق ُغْلباً * َو َزيـُْتوناً َو َخنًْال * َو ِعَنباً َو َقْضباً * َحبا

  

  214: معرفت ديىن، ص

هاى خوراكى و آشاميدىن و شهواىن هيچ فرقى  ها و فعاليت به عبارت ديگر، در امور مادى و بدىن، و كوشش. شده است
  .ميان انسان و موجودات ديگر روى زمني نيست

   اركان حيات معنوى انسان

دهد كه در  دقت در آيات قرآن كرمي اين حقيقت را نشان مى. اوستمايه امتياز انسان بر موجودات ديگر حيات معنوى 
  :شوند آغاز آفرينش انسان چهار مسئله مهم طرح شده است كه اركان حيات معنوى او حمسوب مى

  :مسئله خنست موضوع خالفت است -

  »1« .»ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً «

  :دوم، مسئله معرفت است -

  »2« .»آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّهاَو َعلََّم «

  :سوم، مسئله هدايت است -
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  »3« .»َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن َتِبَع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ «

  :و چهارم، مسئله كرامت است -

  »4« .»َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف «

كه خداوند  اين چهار حقيقت نشان دهنده حيات معنوى انسان و مايه امتياز او از ساير موجودات عامل است؛ خاصه آن
  :فرمايد در پايان آيه مى

  .»َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا   ناُهْم َعلىَفضَّلْ «

   انسان معمار حيات معنوى خويش است

موضوع بسيار مهم ديگرى كه در اين جا مطرح است اين است كه قوانني حيات معنوى را پروردگار وضع كرده، اما 
   به عبارت ديگر، پروردگار عامل مصاحل ساخت. معمارى آن به خود انسان سپرده شده است

______________________________  
  .30بقره، ). 1(

  .31بقره، ). 2(

  .38بقره، ). 3(

  .70اسراء، ). 4(

  

  215: معرفت ديىن، ص

هاى آمساىن و به وسيله انبياء و امامان بزرگوار ارائه كرده است، اما ساخت ساختمان حيات  اين حيات معنوى را در كتاب
  :در اختيار خود او گذاشته است -به انسان داده و عقلى كه به او عنايت كردهاى كه  به سبب اختيار و آزادى -معنوى را

  »1« .»ِإنَّا َهَدْيناُه السَِّبيَل ِإمَّا شاِكراً َو ِإمَّا َكُفوراً «
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اين آيه صراحت در اين معنا دارد كه خداوند راه ساخت حيات معنوى را براى انسان بيان كرده و او در مقابل اين 
يا از اختيار و عقل و انديشه و وجدان و فطرت و انصاف و مسيع و بصري بودن خود : انتخاب بيشرت نداردراهنماىي دو 
كند و در  كه بر اثر غفلت و جهالت بدان پشت مى سازد، يا اين كند و ساختمان حيات معنوى خود را مى استفاده مى

  .دارد ساخنت آن گامى بر منى

سازند، در حقيقت، به قول اهل دل و اهل سلوك افقى در خود اجياد  را مىها كه ساختمان حيات معنوى خود  آن
آفرينند كه از اين افق و مطلع الفجر معاىن و مفاهيم امساء و صفات  در زندگى خويش مى» مطلع الفجرى«كنند و  مى

كه از اين روايت خداگونه شدن نيز تعبريى است  . شود مى» خداگونه«كند و به واسطه آن انسان  پروردگار طلوع مى
  :قدسى برداشت شده است

  »2« .»عبدى اطعىن حىت اجعلك مثلى«

  .اى از امساء و صفات پروردگار خواهد شد يعىن اگر كسى وارد فضاى حيات معنوى شود، منونه

  پيامرب اسالم مظهر امساء و صفات اهلى بود

  :فرمايد ش مىدر آخرين آيات سوره مباركه توبه، پروردگار عامل در وصف پيامرب خوي

  »3« .»َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيمٌ «

______________________________  
  .3انسان، ). 1(

  .361جواهر السنيه، حر عاملى، ص ). 2(

  .128توبه، ). 3(

  

  216: معرفت ديىن، ص
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نتيجه . حاىل كه رئوف و رحيِم خنست خود اوستدر . كند خداوند در اين آيه پيامرب را با وصف رئوف و رحيم معرىف مى
وآله، داراى حياتى معنوى است كه از اين حيات مفاهيم امساء و صفات  عليه اهللا كه پيغمرب عظيم الشان اسالم، صلى آن

  .خداوند طلوع كرده است

آله، را رمحت خود در ميان مردم و  عليه اهللا اى ديگر از قرآن جميد وجود مبارك پيامرب اسالم، صلى چنني، خداوند در آيه هم
  :خواند مى

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

  .اى از رمحت و رأفت و رحيميت خداوند است ىب شك، اين رمحت نيز جلوه

اين گذشت  »2« .وآله، بيان شده است عليه اهللا چنني است عفو و گذشىت كه در آيات قرآن جميد از پيامرب اسالم، صلى هم
  »3« .و عفو و نرمى كه پيامرب با مردم داشته نيز جلوه مهان نرمى و گذشت پروردگار مهربان عامل است

   ارزش انسان به حيات معنوى اوست

كند، اما اگر او به سراغ اين حيات و جنبه معنوى و ملكوتى خود نرود و افق  آدمى به حيات معنوى خويش ارزش پيدا مى
  .صفات حق نشود، ارزشى ندارد طلوع امساء و

پيامرب . البته، به اندازه وسع و ظرفيت خود. گاه چنني آفتاىب باشند توانند طليعه مسئله مهم ديگر در اين است كه مهه مى
ها نيز به  وآله، به اندازه سعه وجودى خود افق امساء و صفات حق بودند و ساير انسان عليه اهللا عظيم الشأن اسالم، صلى

وآله، هرگز از آنان  عليه اهللا توانستند، پيامرب اسالم، صلى توانند خداگونه شوند؛ زيرا اگر منى زه سعه وجودى خود مىاندا
  :كرد تا به اخالق اهلى آراسته شوند دعوت منى

  »4« .»ختلقوا باخالق اهللا«

______________________________  
  .107انبياء، ). 1(

ه عفو داده شده است و مصاديق عفوهاى پيامرب در تاريخ موجود است كه منونه بارز آن در قرآن معموال دستور ب). 2(
فبما رمحه من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب «: 159آل عمران، . جا بود عفو مردم مكه به هنگام فتح آن



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

 

؛ نيز »هللا إن اهللا حيب املتوكلنيالنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم ىف األمر فإذا عزمت فتوكل على ا
  .»خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني«: 199اعراف، 

  .نوشت پيشني پى). 3(

  .129، ص 58؛ حبار االنوار، ج 58، ص 11تفسري رازى، ج ). 4(
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و اهل مهر و حمبت و رمحت و  اين دعوتى عمومى است و بدين معناست كه مهه بايد به اخالق خداوندى آراسته شوند
  .رافت و گذشت باشند

   سخىن از امريمومنان، عليه السالم

امري مومنان در اين . حال، بايد ديد اگر كسى در پى ساخنت حيات معنوى خويش نباشد در اين عامل چه موقعيىت دارد
ارد، اما پيش از پرداخنت به آن الزم اند كه جاى بسى تامل د ج البالغه مطلب عميقى را مطرح كرده 86باره در خطبه 

است درباره بعد ملكوتى و معنوى اين امام مهام بر اساس آيات قرآن سخن بگوييم تا مقام معنوى حضرت و ميزان علم 
  .ايشان تا حدودى معلوم شود

   است »َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ «  على، عليه السالم

السالم، را نشان  و رعد ميزان دانش و بصريت و بينش وجود مبارك امرياملومنني، عليه هاى مباركه منل مقايسه آياتى از سوره
السالم، به حمل  هنگامى كه هدهد بعد از چند روز غيبت از بارگاه حضرت سليمان، عليه: فرمايد قرآن جميد مى. دهد مى

كرد كه  ها حكومت مى دند و زىن بر آناز كشورى عبور كردم كه مردم آن خورشيدپرست بو : خود باز آمد به سليمان گفت
اى  براى مهني، سليمان نامه. ختت سلطنتش از نظر ساخت و زينت وعناصرى كه در آن به كار برده بودند قابل توجه بود

كه قدرت خود را نيز به او نشان دهد به بارگاه  به اين پادشاه نوشت و او را به بارگاه خويش دعوت كرد و براى اين
  توانيد ختت اين پادشاه را به حمل حكومت من منتقل كنيد؟ كدام يك از مشا مى: د فرمودنشينان خو 

  .»أَيُُّكْم يَْأتِيِين ِبَعْرِشها«
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  السالم، فرمايد عفريىت از طايفه جن به سليمان، عليه قرآن جميد مى
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  :جايتان بلند شويدكه مشا از  دهم، قبل از اين من اين كار را اجنام مى: گفت

  .»قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمقاِمكَ «

در چشم به هم زدىن : اند گفت اما مرد ديگرى كه در بارگاه بود و روايات او را آصف بن برخيا، وصى سليمان، دانسته
  .بعد هم ختت را حاضر كرد. دهم اين كار را اجنام مى

  :فرمايد ردگار درباره اين مرد مىجا خيلى مهم است اين است كه پرو  مطلىب كه در اين

  .»قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتابِ «

البته، تا كنون به روشىن معلوم نشده است كه . يعىن قدرتى كه اين بزرگوار داشت ناشى از علم او به مقدارى از كتاب بود
  .دانسته است مىت از اين كتاب را مىمنظور از اين كتاب چيست، وىل واضح است كه اين شخص به نص قرآن كرمي قس

   تواضع حضرت سليمان، عليه السالم

السالم، را نظاره كرد كه با داشنت چنني نريوهاىي كه كمرت از يك چشم بر هم زدن  حال، بايد روحيه حضرت سليمان، عليه
استفاده » من«كند و از كلمه  اندازد، سينه سپر منى كردند، باد در دماغ منى ختىت را از آن فاصله بعيد جا به جا مى

و آن » من«يك نفر فقط حق دارد به حقيقت بگويد . خربى انسان دارد من گفنت داللت بر ضعف و جهل و ىب. كند منى
  .گردد هاى هسىت به اراده او به وجود آمده و به اراده او مى وجود مقدس حضرت حق است كه چرخ

: فرمودند اى بنويسند در ابتداى نامه به كاتب مى خواستند نامه هر وقت مىوآله،  عليه اهللا از اين رو، رسول خدا، صلى
  :بنويس

  .»...بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبداهللا األمى رسول اهللا «

  219: معرفت ديىن، ص

  »1« .»بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبد اهللا ورسوله
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شود و اين  ديده مى» من عبداهللا على بن اىب طالب«هاشان عبارت  اغلب نامه السالم، نيز در ابتداى امرياملومنني، عليه
حق هم مهني است، زيرا براى اولني تا آخرين انسان . السالم، وجود داشته است حالت در ميان مهه انبيا و ائمه، عليهم

، زيرا كربيا تنها كسى است  هر كس متكرب است كربش دروغ است. اى براى منيت و تكرب و غرور وجود ندارد هيچ زمينه
  »2« .ها پيش اوست كه مهه قدرت

آيد و اگر كسى نتواند اين  رود و بر مى به واقع، چه قدرتى نزد ماست؟ مهه رابطه ما با آفرينش در بادى است كه فرو مى
  .مريد رابطه را حفظ كند، مى

  نظران ملك سليمان باد است پيش صاحب
 

 .آزاد استبلكه آن است سليمان كه ز ملك 

  

شومي، ترمزهاى قطار بر اساس باد و فشار آن تنظيم  وقىت سوار قطار مى. از طرىف، ساير شئون زندگى ما نيز بر باد است
. مهه زندگى بر باد است. شده است؛ دوچرخه و ماشني و موتورهامان سوار بر باد است؛ هواپيماهامان سوار بر باد است

  .منّيت نداردكه ديگر غرور و كرب و  اين

اند كه يكى از پادشاهان آن قدر من در سخنانش داشت كه مالئكه ناراحت شدند و به خداوند عرضه  حكايت كرده
  ؟!داند چرا به ناصواب خود را من مى. خدايا، چيزى كه دست اين خملوق نيست: داشتند

او نيز . از فرشتگان را مامور تنبيه او كردخداوند به شكم پادشاه امر كرد كه از اسهال متوقف نشود و از آن طرف يكى 
  .خود را به شكل طبيىب در آورد و سوى قصر پادشاه به راه افتاد

بود او پادشاه از ناراحىت بسيارى رنج مى   برد و هر چه پزشكان در 

______________________________  
بن عبد اهللا األمى رسول اهللا إىل يهود خيرب  بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد«: 42االختصاص، شيخ مفيد، ص ). 1(

عن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عباس رضى اهللا تعاىل عنهما أخربه أن أبا «: 97؛ نيز خلق أفعال العباد، خبارى، ص »...
ذا فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبد اهللا ورسوله لكربى، ؛ نيز السنن ا»سفيان بن حرب بن أميه أخربه 

قال أبو سفيان مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر به فقرئ فإذا فيه بسم ... «: 311، ص 6نسائى، ج 
؛ نيز املبسوط، شيخ »...اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدى 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد بن عبد اهللا إىل كسرى بن هرمز " الفرس كتاباكتب إىل ملك «: 123، ص 8طوسى، ج 
ابن «: 36، ص 2، ق 2؛ نيز تاريخ ابن خلدون، ج 294، ص 2؛ نيز تاريخ الطربى، طربى، ج »...أن أسلموا تسلموا 

جعفر بن أىب طالب إسحاق قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أميه الضمرى إىل النجاشى ىف شأن 
وأصحابه وكتب معه كتابا بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل النجاشى االصحم ملك احلبشه سلم أنت فاىن 

  .»...أمحد إليك اهللا امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن 

سه دون خلقه، وجعلهما محى وحرما احلمد هللا الذى لبس العز والكربياء واختارمها لنف«: 192ج البالغه، خطبه ). 2(
  .»على غريه، واصطفامها جلالله، وجعل اللعنه على من نازعه فيهما من عباده

  

  220: معرفت ديىن، ص

در اين اثنا، . اين بود تا روزى فرشته اهلى كه به لباس اطبا در آمده بود از كنار دربار رد شد. شد كردند بدتر مى تالش مى
  شود او را معاينه كىن؟ حضرت مريض است، مى اعلى: گفت. طبيب: اى؟ گفت چه كاره: پرسيدمامور قصر از او 

نيمى از مملكت خويش : طبيب پس از معاينه شاه رو به او كرد و گفت. طبيب موافقت كرد و او را بر بالني پادشاه بردند
يتت گران است؟ براى مداواى اسهال كه طبيب، چرا اين قدر ويز : پادشاه گفت! را به نام من بنويس تا مداوايت كنم

  !گريند نصف يك مملكت منى

  !خواهى نده خواهى بده و مى مى: اختيار با خود توست: گفت

نويسيم و بعد از خوب شدن آن را  مرد، پيش خود فكر كرد كه ما سند را مى پادشاه كه داشت از فرط بيمارى مى
  !دهيم منى

از قضا، . خود پس از معاجله پادشاه در جاىي اقامت كرد كه در دسرتس باشدطبيب داروىي داد و پادشاه خوب شد و 
دوباره اطبا از درمان او عاجز شدند تا . درد سخىت مبتال شد و دچار يبوست سخىت گشت بعد از سه روز، شاه به دل

تو : او نيز پس از معاينه گفت. ماموران طبيب را پيدا كردند و نزد شاه بردند. كه شاه دستور داد مهان طبيب را بياورند اين
  !گريم كنم، وىل نصف ديگر كشورت را مى را درمان مى
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من : پس از آن، رو به شاه كرد و گفت. شاه گفت تا سند بنويسند و طبيب داروىي به او داد كه در دم شكمش باز شد
  .رود، اين مهه منّيت ندارد دست مى خواهم بداىن مملكىت كه به يك اسهال و يبوست از اما مى. خواهم دينارى از تو منى

چه خرب ... علم من، صندىل من، وكالت من، دانش من، مرجعيت من، نوشته من، مقام من، مرتبه من، حكومت من، 
   اى كه دارمي خدا را قرار دهيم شود؟ عادت كنيم تا به حقيقت در كنار هر برنامه است و ما را چه مى

  221: معرفت ديىن، ص

شود و  بيند، اشك در چشمانش مجع مى السالم، است كه وقىت ختت بلقيس را در بارگاه خود مى يمان، عليهو اين روش سل
  :گويد مى

ُلَوِين أَ َأْشُكُر أَْم َأْكُفرُ «   »1« .»هذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ

سپر  ذارم يا در برابر او سينهگ اين كارى بود كه خداى من اجنام داد تا مرا آزمايش كند كه پيشاىن شكر برايش به خاك مى
  .كنم مى

  :اما آيه شريفه سوره مباركه رعد. آمده بود »قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتابِ «  اين آيات سوره منل بود كه در آن عبارت

نَ   َو يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكفى«   »2« .»ُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ ِباللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َو بـَيـْ

بدين ترتيب، معىن آيه اين خواهد بود كه اى . پوش و پنهان كننده حق است در ابتدا، بايد گفت كه كافر به معناى پرده
و شاهد من د: در پاسخ آنان بگو. گويند تو فرستاده خدا نيسىت مى -كنند يعىن كساىن كه حق را پنهان مى -پيامرب، كفار

اولني شاهد من خداست كه با قرآن و معجزات ديگر نبوت مرا تصديق كرده است؛ و دوم شهاد : بر رسالت خود دارم
  .رسالت من كسى است كه علم كتاب در نزد اوست

كه در   »3«  السالم، است بر اساس روايات، كسى كه علم مهه كتاب در نزد اوست وجود مبارك على بن اىب طالب، عليه
السالم، را تا  توان از مقايسه دو آيه مقام امرياملومنني، عليه حال، مى »4« .ن نزول اين آيه هجده سال بيشرت نداشتندزما

توان فهميد كه خداوند در مسئله شهادت بر نبوت پيامرب اسالم، شهادت  نيز، از مضمون آيه مى. حدودى دانست
  .ش قرار داده استالسالم، را در كنار شهادت خوي امرياملومنني، عليه
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انديشد؛  از اين رو، على كسى است كه خطا و اشتباهى در ديدگاه و بينش خود ندارد و درباره هيچ موضوعى اشتباه منى
   او كسى است كه

______________________________  
الذحبنه أو ليأتيىن بسلطان العذبنه عذابا شديدا أو * وتفقد الطري فقال ما ىل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني«). 1(

إىن وجدت امرأه متلكهم وأوتيت من كل شئ * فمكث غري بعيد فقال أحطت مبا مل حتط به وجئتك من سبأ بنبأ يقني* مبني
ا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال * وهلا عرش عظيم وجد

اهللا ال إله إال هو رب العرش * الذى خيرج اخلب ء ىف السماوات واالرض ويعلم ما ختفون وما تعلنون أال يسجدوا هللا* يهتدون
قالت * اذهب بكتاىب هذا فألقه إليهم مث تول عنهم فانظر ماذا يرجعون* قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني* العظيم

قالت يا * أال تعلوا على وأتوىن مسلمني* بسم اهللا الرمحن الرحيم إنه من سليمان وإنه* يا أيها املال إىن ألقى إىل كتاب كرمي
قالوا حنن أولو قوه وأولو بأس شديد واالمر إليك فانظرى ماذا * أيها املال أفتوىن ىف أمرى ما كنت قاطعه أمرا حىت تشهدون

ديه فناظره مب * نقالت إن امللوك إذا دخلوا قريه أفسدوها وجعلوا أعزه أهلها أذله وكذلك يفعلو * تأمرين وإىن مرسله إليهم 
ديتكم تفرحون* يرجع املرسلون ارجع إليهم * فلما جاء سليمان قال أمتدونن مبال فما آتاىن اهللا خري مما آتاكم بل أنتم 

ا ولنخرجنهم منها أذله وهم صاغرون توىن قال يا أيها املال أيكم يأتيىن بعرشها قبل أن يأ* فلنأتينهم جبنود القبل هلم 
قال الذى عنده علم من الكتاب * قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإىن عليه لقوى أمني* مسلمني

أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رىب ليبلوىن أأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا 
  .40 -20منل، . »مييشكر لنفسه ومن كفر فإن رىب غىن كر 

  .43رعد، ). 2(

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عن قول اهللا جل : أىب سعيد اخلدرى، قال«: 659األماىل، شيخ صدوق، ص ). 3(
يا رسول اهللا، فقول اهللا عز : فقلت له. ذاك وصى أخى سليمان بن داود: قال »قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتابِ « :ثناؤه
  .»ذلك أخى على بن أىب طالب: ، قال»ِباللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َو بـَيْـَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ   ُقْل َكفى« :وجل

هاى  نوشته ها و ياوه گوىي رعد در مكه متام ياوهبا اثبات نزول سوره . سوره مباركه رعد در مكه نازل شده است). 4(
از اين رو، اين آيه آيه عجيب و . بيگانگان درباره امريمومنان پاسخ داده مى شود و فضل ايشان بر ديگران رخ مى منايد

  )مولف. (آورى است و هضمش براى عقول مشكل است شگفت
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او چنني عينكى به چشم قلب خويش داشته و هر چه . تعبري كرده است »َدُه ِعْلُم اْلِكتابِ َمْن ِعنْ «  پروردگار عامل از او به
آيد از  ج البالغه، كه به نظر مى 87لذا، با چنني نگاه و بينش درسىت، در خطبه . ديده است ديده درست مى را مى
دگى را فقط در بدن خود خالصه كرده و آور حضرت باشد، نظر خويش را درباره كساىن كه زن هاى كمرشكن و حزن خطبه

  :اند بيان كرده و گفته است بعد حقيقى و اصيل خود را فراموش كرده و با حيوانات عامل زلف خويش را گره زده

  .»الصوره صوره انسان والقلب قلب حيوان«

قلب نيز از آن روست كه تكيه حضرت بر كلمه . اند، وىل قلبشان قلب حيوانات است يعىن اينان در ظاهر به شكل انسان
  :داند؛ بر اساس اين آيه قرآن جميد مركز فهم را در انسان قلب او مى

ا«   »1« .»َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ

فهمد، اين عده  اند؛ يعىن مهان طور كه حيوان هيچ حقيقىت از حقايق عامل را منى اين عده به ظاهر انسان و در باطن حيوان
سينا را خبواند يا از آراء صدر املتاهلني  هاى ابن براى مثال، اگر كسى براى شرتى كتاب. فهمند ى منىنيز از حقايق چيز 

انساىن كه خنواسته حقيقت را بفهمد نيز مانند اين . فهمد ها منى سخن بگويد يا آيات قرآن جميد را خبواند، او هيچ از آن
ره بگريد و حيوان چنني مايهبا اين تفاوت كه او مايه فهم و درك ر . چارپايان است اى  ا در خويش داشته و خنواسته از آن 

  .ندارد

  :فرمايند حضرت در ادامه سخن خود مى

و االعالم . و أىن تؤفكون. فذلك ميت االحياء فأين تذهبون. ال يعرف باب اهلدى فيتبعه و ال باب العمى فيصد عنه«
بل كيف تعمهون و بينكم عرتة نبيكم و هم أزمة احلق و أعالم . تاه بكمقائمة، و اآليات و اضحة، و املنار منصوبة فأين ي

  »2« .»فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. الدين و ألسنة الصدق

______________________________  
ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يَـ « :179اعراف، ). 1( ا َو َهلُْم َو َلَقْد َذَرْأنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ ْفَقُهوَن ِ

ا أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  أَْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو « 44، نيز فرقان »آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ
  .»ْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكا
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   ال يعرف باب اهلدى فيتبعه

باب . باب هدى مهان باىب است كه آدم خاكى را تبديل به خليفه خدا كرده و شايسته گرفنت علم امساء ساخته است
اين باب هدايت . تبديل به ظرف دين و آيني و كرامت اهللا كرده استهدايت باىب است كه ظرف گلني وجود آدمى را 

فهمند كه غري از راه جسم و شكم و شهوت راه ديگرى به نام صراط  جويند و تا آخر عمر منى اى آن را منى است كه عده
آمدند و به سوى  مىكردند، از كرم ميان جلن بودن در  مستقيم و راه خدا نيز وجود داشته است كه اگر آن را دنبال مى

  .كردند مقام قرب و لقاء حق حركت مى

   وال باب العمى فيصد عنه

آنان . اند تا از آن رويگردان شوند و اين مهه ضرر نكنند بدين معناست كه آنان كوردىل را نفهميده» يصدّ «در كنار » عنه«
جنس دو پا بيايد و مانند ساير حيوانات خبورد و اند كه آيا پروردگار عامل آفرينش خويش را معطل داشته تا اين  نينديشيده

آيا جهان معطل مهني كار بود؟ اگر به واقع چنني بود، چه نيازى به خلق انسان وجود داشت؟ در اين . مبريد و لذت بربد
 هاست كه از كنند و دايناسورها سال زندگى مى... ميليون سال است كه مورچه و موريانه و مار و عقرب و  20زمني، 

در اين زمينه، جهان خدا كم نداشت تا پروردگار احساس كند زمني موجوداتى از اين . شان گذشته است خلقت و نابودى
  .دست كم داشته تا نياز به خلق آدميزاد باشد

اين است كه كوردل . اين عده نه راه هدايت را فهميدند تا در آن حركت كنند و نه راه ضاللت را تا از آن پرهيز كنند
وآله،  عليه اهللا قلب اينان از فهم حقيقت كور است و به فرموده پيامرب اسالم، صلى. ندند و با حيوانات مهپايه شدندما

  :بدترين شرها نيز مهني است

  »1« .»شّر العمى عمى القلب«

______________________________  
  ).اعمى به جاى شر. (81ص ، 8؛ نيز با اختالف كلمه در كاىف، ج 577االماىل، شيخ صدوق، ص ). 1(
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طواف آنان به دور خدا نيست، به گرد شكم و شهوت . چرخند ها دور بدن خويش مى به سبب مهني كوردىل است كه آن
شد و هم شهوت حالل  كردند هم شكمشان از روزى حالل آباد مى است؛ در حاىل كه اگر به دور خدا طواف مى

شت ابد را به ارث مىگشت و  نصيبشان مى از . آيات بسيارى از قرآن بدين معنا داللت دارند. بردند هم در قيامت 
  :مجله

  *»1« .»َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباتِ «

  »2« .»تـَْعُبُدونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو اْشُكُروا لِلَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه «

 الطَّيِّباِت أَ َفِباْلباِطِل يـُْؤِمُنوَن َو َو اللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزواجاً َو َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزواِجُكْم بَِنَني َو َحَفَدًة َو َرَزَقُكْم ِمنَ «
  »3« .»ِبِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ 

ُه َربُُّكْم فـََتباَرَك َلُكُم اْألَْرَض َقراراً َو السَّماَء بِناًء َو َصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم َو َرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت ذِلُكُم اللَّ  اللَُّه الَِّذي َجَعلَ «
  »4« .»اللَُّه َربُّ اْلعاَلِمنيَ 

  فذلك ميت االحياء

هاىي  در حقيقت، اينان مهان مرده.  مردگان به ظاهر زنده استهاىي السالم، درباره چنني انسان تعبري امرياملومنني، عليه
  :فرمايد وآله، مى عليه اهللا هستند كه خدا در سوره فاطر درباره آنان به پيامرب اسالم، صلى

  »5« .»ِيف اْلُقُبورِ َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياءُ َو َال اْألَْمواُت ِإنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيشاءُ َو ما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن «

بدن عموى تو قرب اوست و خودش نيز . اى در قالب يك قرب متحرك است يعىن اى پيامرب، كسى مانند عموى تو مرده
اين مرده كسى است كه غفلت و جهالت گوش و قلبش را مريانده است، به طورى  . مرده بدبوىي در اين قرب بيش نيست

آرى، بايد روزنه اميدى وجود داشته باشد تا دم . تواىن پيام مرا به او برساىن ىكه حىت تو نيز با اين قدرت معنوى من
  خبش باشد، وىل كسى كه به دست خويش خود مسيحاىي بتواند جنات
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______________________________  
يِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو اْشُكُروا لِلَِّه ِإْن ُكْنُتْم يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَ « :172بقره، : تواند اشاره به آيات زير باشد مى). 1(

 َو اللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزواجاً َو َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزواِجُكْم بَِنَني َو َحَفَدًة َو َرَزَقُكْم ِمنَ « :72؛ نيز حنل، »ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ 
اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َقراراً َو السَّماَء بِناءً « :64؛ نيز غافر، »ْؤِمُنوَن َو بِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ الطَّيِّباِت أَ فَِباْلباِطِل يُـ 

يا أَيـَُّها « :51نيز مؤمنون،  ؛»عاَلِمنيَ َو َصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم َو َرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت ذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم فـََتباَرَك اللَُّه َربُّ الْ 
َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو « :70؛ نيز اسراء، »الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً ِإينِّ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ 

  .»َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    َو َفضَّْلناُهْم َعلىاْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت 

  .172بقره، ). 2(

  .72حنل، ). 3(

  .64غافر، ). 4(

  .22فاطر، ). 5(

  

  225: معرفت ديىن، ص

اند كساىن كه خاىل از  از اين روست كه موىل املوحدين اعالم كرده. را كشته و هالك كرده اين دم نيز در او اثرى ندارد
  .ارزد؟ هيچ حال، اين ميت چقدر مى. اند هستند ميت معرفت

 4اگر مطابق قواعد شرعى اين گوسفند ذبح شود، گوشتش كيلوىي . فرض كنيد گوسفند زنده قيمتش نود هزار تومان است
جنس است و اما انسان مرده . ارزد هزار تومان قيمت دارد، وىل اگر از بلندى بيفتد يا گياه مسى خبورد و مبريد هيچ منى 5يا 

اين چنني است  . شوند اى جز دفن كردنش نيست، زيرا اگر مباند، اهل شهر از بوى تعفنش ناراحت مى قيمىت ندارد و چاره
در قيامت به خدا  -كه از ديدگاه امرياملومنني، كه نظر قرآن است، تنها بدن متحركى دارد  -كه وقىت اين انسان مرده را

  .خرد عرضه كنند، آن را به هيچ هم منى

شت اين آخرين حرف قرآن است و . مردگان در قيامت قربى دارند به نام دوزخ و زندگان در قيامت باغى دارند به نام 
  :فرمايد عجيب اين است كه پروردگار در قرآن مى



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

 

  *»1« .» ال َميُوُت ِفيها َو ال َحيْىي«

شت را  كنند، اما حياتى كه لذت را احساس مى اند كه درد هاىي متحرك ها در جهنم هم حياتى ندارند، بلكه بدن آن هاى 
  .درك كنند ندارند

  .او زنده به حياتى اهلى، حياتى ملكوتى، و حياتى عرشى است. معرفت مرده است و انسان بامعرفت زنده آرى، انسان ىب

جا  ن تذهبون؟ از اينفاي: فرمايد نكته عجيب ديگر موجود در اين خطبه در فراز بعدى است كه حضرت به مردم كوفه مى
هاى  ديده است، زيرا وسوسه السالم، بيشرت مردم نشسته بر پاى منرب خويش را مرده مى توان فهميد كه امرياملومنني، عليه مى

  .اميه مردم را از انسانيت جدا كرده و آنان را در آستانه مرگ معنوى قرار داده بود شياطني و فرهنگ بىن

______________________________  
  .» ِإنَُّه َمْن يَْأِت َربَُّه ُجمْرِماً فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم ال َميُوُت ِفيها َو ال َحيْىي« :آمده 74، نيز در سوره طه، آيه 13اعلى، ). 1(

  

  226: معرفت ديىن، ص

  »1«  فاين تذهبون

  شود؟ جاده به كجا منتهى مى اينرويد؟ عاقبت اين رفنت چيست؟ و پايان  سوال حضرت از مردم اين است كه كجا مى

مشىت اسكلت خشك و پوست : فهمند كه قرآن جميد آخر جاده جسم را نيز بيان كرده است اگر مردم بيدار باشند مى
شت بربند، نه دهان خوردن  مجع شده كه در بازار قيامت به هيچ كارى منى آيد، زيرا اگر خبواهند اين مرده را به 

شت را دارد نعمت   :، نه گوش شنيدن آن صداها را، و نه چشم ديدن آن مناظر راهاى 

ا« - ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ   »2« .»َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ

م كاحلجارة« -   »3« .»قلو

  »4« .»َفكانُوا جلََِهنََّم َحَطباً « -

شت چه مى اين   توانند بكنند؟ ها در 
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  *»5« .»َفَأىنَّ تـُْؤَفُكونَ   َفأَْيَن َتْذَهُبونَ «

  رويد و روى مشا را چگونه از خدا برگرداندند؟ قبله و معبود مشا كيست و كجاست؟ كجا مى

   واالعالم قائمه واآليات واضحه واملنار منصوبه

يرا اين ها را از ميان نربده است، ز  هاى پروردگار براى تامني خري دنيا و آخرت مشا برپاست و دمشن آن اى مردم، نشانه
  :ها از بني بردىن نيست نشانه

  »6« .»ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُه َحلاِفظُونَ «

  :ها را نفهمد هاى پيچيده بشرى نيست كه كسى آن سخنان خدا در قرآن روشن است و در زمره فلسفه

َربَُّك َأالَّ   َقضى« ،»7« »َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلبَـْغيِ   َو يـَْنهى  ي اْلُقْرىبِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحساِن َو ِإيتاِء ذِ «
  قُوُلوا« »8« »تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً 

______________________________  
  )سوره تكوير 26اقتباس از آيه . (87ج البالغه، خطبه ). 1(

  .179اعراف، ). 2(

ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك َفِهَي َكاحلِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َو ِإنَّ ِمَن احلِْجاَرِة َلما « :، سوره بقره74اشاره به آيه ). 3(
اُر َو ِإنَّ ِمْنها َلما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلماءُ  ْ   .»َو ِإنَّ ِمْنها َلما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َو َما اللَّهُ ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَ

  .»َو َأمَّا اْلقاِسطُوَن َفكانُوا جلََِهنََّم َحَطباً « :15جن، ). 4(

  .62؛ غافر، 3؛ فاطر، 34؛ يونس، 95انعام، ). 5(

  .9حجر، ). 6(

  .90حنل، ). 7(

  .23اسراء، ). 8(
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َنُكْم بِاْلباِطلِ « »1« »ِللنَّاِس ُحْسناً  َميَْحُق اللَُّه الرِّبا َو يـُْرِيب « »3« »ال َتْأُكُلوا الرَِّبوا« »2« *»ال َتْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بـَيـْ
  »4« .»الصََّدقاتِ 

شت و رضايت خدا در مهه جا نصب شده  عالئم و نشانه پس،  . دهد و راه را به مهه نشان مىهاى الزم براى رسيدن به 
  .شدىن نيست جاده گم تواند بگويد جاده را گم كردم؛ چون اين كسى منى

اهل دوزخ شدن حاصل انتخاب و اختيار آدمى . شود شود كه هيچ انساىن به اجبار وارد دوزخ منى با اين بيان، معلوم مى
پذيرند اهل دوزخ  جنات هستند و آنان كه سخن حق را منى شوند اهل شنوند و قانع مى ها كه سخن خدا را مى آن. است

خداوند مظهر  »5« .از اين رو، يك نفر هم در قيامت وجود ندارد كه خداوند او را اهل جهنم كرده باشد. شوند مى
ها لب به اعرتاض  از اين رو، در قرآن آيه اى بدين مضمون وجود ندارد كه در آن جهنمى. رمحت و هدايت است

در مهني باره، در خبشى . خدايا چرا ما را اهل دوزخ كردى؟ يا جهنم رفتنشان را به خدا نسبت دهند: ند و بگويندبگشاي
  :خوانيم از دعاى كميل مى

فباليقني اقطع لوال ما حكمت به من تعذيب جاهديك و قضيت به من اخالد معانديك جلعلت النار كلها بردا و «
  .»سالما

هاى مردم نبود، خداوند مهه طبقات دوزخ را  كند كه اگر بدكردارى السالم، در اين فراز به روشىن بيان مى عليهامرياملومنني، 
شت قرار مى شت جدا كردند و تنور آتش ساختند وگرنه . داد فضاىي خنك و باامنيت مبانند  خود مردم اين قطعه را از 

شت مى   .بود جهنم، در اصل، بايد 

  فأين يتاه بكم؟

هاى خدا در ميان مشاست؟  كه قرآن و نشانه چطور مشا را سرگردان كردند تا حق را گم كرديد؟ حال آن: فرمايد حضرت مى
  اى مبتال كرده است؟ چه كسى مشا را به چنني حريت و سرگرداىن

______________________________  
  .83بقره، ). 1(
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  .29نساء، ). 2(

  .130آل عمران، ). 3(

  .276 بقره،). 4(

شت را هم مردم درست مى طور كه جهنم را مردم با اعمالشان درست مى مهان). 5( كنند، زيرا طبق بعضى  كنند، 
شت ديدم كه گاه مشغول كار بودند و گاه از كار دست  مانند قسمىت از حديث معراج كه فرمود عده -روايات اى را در 

شت خشت روى خشت گذاشته مىبا عمل مردم و با   -...كشيدند؛ پرسيدم چرا  مى شود  كارهاى نيك مردم در 
ال شىت كاشته مى و   ....شود  هاى 

  

  228: معرفت ديىن، ص

  بل كيف تعمهون؟

  چطور مشا كوردل شديد؟ و چگونه اين اتفاق براى مشا رخ داد؟: گويد كند و مى السالم، تعجب مى جا على، عليه در اين

   ق واعالم الدين والسنه الصدقوبينكم عرته نبيكم وهم عظّمه احل

هاى حقيقى دين  السالم، در ميان مشا هستند كه رشته حق هستند؛ كساىن كه نشانه كه اهل بيت پيغمرب، عليهم حال آن
  .رسيد هستند و وجودشان زبان راسىت است و اگر مشا به اين رشته متسك پيدا كنيد به خدا مى

   علم على و مظلوميت ديگر آن حضرت

مناى لندن مركز علمى مهمى است كه  آمسان. مناى لندن نيز ديدن كنم رفتم دعومت كردند از آمسان كه در لندن منرب مى  ايامى
ها را  كشد و براى اين كار چراغ منا قريب به دو ساعت طول مى متاشاى اين آمسان. اى وسيع ساخته شده است در منطقه

  .دهد اش را تشخيص منى كنارى  كنند و تاريكى چنان است كه كسى نفر خاموش مى

شود كه خلقت ابتدا به صورت گازى در هم پيچيده بود و پس از  منا خلقت زمني به طور كامل تشريح مى در اين آمسان
  .اتفاق افتاد... و . ها ها و منظومه ها و خورشيدها و ستاره ها و سحاىب هاىي خلقت كهكشان طى دوره
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مردم  - چه در شرق و چه در غرب -ها و مهنوعانشان در هر جاى دنيا انگليسى: گفتمها روشن شد به مهراهم   وقىت چراغ
چند روز پيش كه به كتاخبانه : علت را پرسيد، گفتم. از نظر علمى: از چه نظر؟ گفتم: گفت! بسيار ستمگرى هستند

آنچه من امروز در . ق استها متعلق به مردم مشرق و دانشمندان مشر  بريتيش رفته بودم ديدم حدود هفتاد درصد كتاب
ج البالغه امرياملومنني، اين آمسان   منا مشاهده كردم در خطبه اول 

  229: معرفت ديىن، ص

السالم،  امرياملومنني، عليه. السالم، آمده است كه نسخه خطى متعلق به قرن سوم آن در مهني كتاخبانه موجود است عليه
چنان كه امروزه  آن -كوفه روى منرب اين خطبه را خوانده كه راز آفرينش  ميلياردها سال بعد از خلقت آفرينش در مسجد

  .در آن آمده است -گويد علم مى

السالم، افالطون و  كند مستمعني آن روز امرياملومنني، عليه كند، گمان مى به راسىت، وقىت انسان در اين خطبه تفكر مى
كنم آن روز كسى  از اين رو، باور منى. اند الرئيس و صدر املتاهلني بودهارمشيدس و سقراط و كندى و ابونصر فاراىب و شيخ 

  .فرمايد السالم، درباره خدا و خلقت چه مى به درسىت فهميده باشد كه امرياملومنني، عليه

   فانزلوهم باحسن منازل القرآن

و با اين رابطه قلىب به ايشان  السالم، قرار دهيد قلب خويش را جايگاه اهل بيت، عليهم: ادامه سخن حضرت چنني است
ها به كسب معرفت از منابع اصيل آن باز  اقتدا كنيد تا به خدا و خشنودى خدا و دنيا و آخرتى آباد برسيد و مهه اين

  .گردد مى

  235: معرفت ديىن، ص

  

   رابطه معرفت با اميد و انتظار فرج -13

  

  237: معرفت ديىن، ص



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

 

هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

آيند، در پيشگاه مقدس  بر اساس آيات قرآن و روايات معصومان، متام حاالت و حركاتى كه در باطن انسان پديد مى
در قيامت ) چه مثبت و چه منفى(گردند و به اين پرونده  درج مىآيند و در پرونده او  حضرت حق، عمل به حساب مى

  :السالم، پرسيد ابو عمر زهريى از امام صادق، عليه »1« .رسيدگى خواهد شد

  آيند؟ زنيم نيز جزو اعمال ما به حساب مى هاىي كه مى يابن رسول اهللا، حرف

  :السالم، فرمودند امام ششم، عليه

گذرد و خطور آن بر  در قرآن جميد، آنچه بر قلب آدمى مى »2« .لكه خود عمل هستندآيند، ب جزو عمل به حساب منى
حال، اگر اين عمل عمل مثبىت باشد، در پيشگاه پروردگار . قلب به اختيار خود اوست كسب قلب حساب شده است

  .پاداش دارد، وگرنه عقاب دارد

  :اند رومي كه در آن فرموده وآله، مى عليه اهللا رسول خدا، صلى حال، با بيان اين مقدمات به سراغ اين روايت از وجود مبارك

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :اشاره است به اين آيات. 

ُر َصِغريًَة َو ال  َو ُوِضَع اْلِكتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا فِيِه َو يـَُقولُوَن يا َويـَْلَتنا ما ِهلَذا اْلِكتاِب ال يُغادِ « :49كهف،   -
  .»َكِبريًَة ِإالَّ َأْحصاها َو َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضراً َو ال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً 

  ؛»َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ * ْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ َفمَ « :8 -7زلزال،  -

ا ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة َأْو ِيف السَّماواِت َأْو ِيف اْألَْرِض يَأْ « :16لقمان،  - َّ َا اللَّهُ ِإنَّ يا بـَُينَّ ِإ  ِت ِ
  ،»اللََّه َلِطيٌف َخِبريٌ 

َنها َو بـَيـَْنهُ « :30آل عمران،  -  أََمداً َبِعيداً َو يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ
  .»ُحيَذِّرُُكُم اللَُّه نـَْفَسُه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ 
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  :از مجله. روايات فراواىن در اين باره وارد شده است). 2(

من : مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول: حممد بن سنان، عن جعفر بن إبراهيم قال: 289، ص 68حبار األنوار، ج  -
  .علم موضع كالمه من عمله قل كالمه فيما ال يعنيه

من كثر كالمه  . فيما يعنيه] إال[علم أن كالمه من عمله قل كالمه  من: قال أمري املؤمنني عليه السالم: 293مهان، ص  -
  .»كثر خطاؤه، ومن كثر خطاؤه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار

اهللا عليه  عن أىب على االشعرى، عن حممد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال عمن رواه، عن أىب عبد«: 304مهان، ص  -
من مل : (بيان. »من مل حيسب كالمه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: السالم قال

من باب نصر من احلساب أو كنعم من احلسبان مبعىن الظن واالول أظهر وهذا رد على ما يسبق إىل أوهام أكثر ) حيسب
م ليس مما يرتتب عليه عقاب، فيجرتؤن على أنواع الكالم بال تأمل وتفكر، مع أن أكثر اخللق من اخلواص والعوام أن الكال

أنواع الكفر واملعاصى من جهه اللسان، الن اللسان له تصرف ىف كل موجود وموهوم ومعدوم، وله يد ىف العقليات 
حلسبان الباطل ال يباىل بالكالم ىف واخلياليات واملسموعات واملشمومات واملبصرات واملذوقات وامللموسات، فصاحب هذا ا

. أباطيل هذه االمور وأكاذيبها فيجتمع عليه من كل وجه خطيئه، فتكثر خطاياه وأما غري اللسان فخطاياه قليله بالنسبه إليه
فان خطيئه السمع ليست إال املسموعات، وخطيئه البصر ليست إال املبصرات، وقس عليهما سائر اجلوارح واملراد حبضور 

إمنا حضر عذابه النه أكثر ما يكون يندم على بعض ماقاله، وال ينفعه الندم، والنه قلما يكون  : ابه حضور أسبابه، وقيلعذ
  .كالم ال يكون موردا لالعرتاض والسيما إذا كثر

 قال رسول اهللا: عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوىن، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 304مهان، ص  -
يا رب عذبتىن بعذاب مل تعذب به : يعذب اهللا اللسان بعذاب ال يعذب به شيئا من اجلوارح، فيقول: صلى اهللا عليه وآله

ا املال احلرام، وانتهك : شيئا؟ فيقول له ا الدم احلرام، وانتهب  ا، فسفك  خرجت منك كلمه فبلغت مشارق االرض ومغار
  .»عذبنك بعذاب الاعذب به شيئا من جوارحكا الفرج احلرام، وعزتى وجالىل ال
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  »1« .»افضل اعمال امىت انتظار الفرج«

  .رتين اعمال امت من انتظار فرج است
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   پايان شب سيه سپيد است

رو،  از اين. بست وجود ندارد توان فهميد اين است كه براى هيچ برنامه مثبىت بن خنستني موضوعى كه از اين روايت مى
البته، ممكن است ظهور و حتقق يك برنامه مثبت به زلف زماىن طوالىن گره خورده باشد، . دلسردى ونااميدى معناىي ندارد

از . بست برسد ممكن نيست معنا كه يك برنامه مثبت اصال حتقق پيدا نكند و امكان حتقق نداشته باشد و به بن اما اين
  :اند قدمي نيز گفته

ااالمور مرهونه ال«   »2« .»وقا

  .اجنام كارها در گرو زمان است

سال  10تا  5شود، مدت زماىن بني  براى مثال، وقىت دانه سيىب كاشته مى. در عامل واقع، بسيارى از امور چنني است
تواند توقع داشته باشد كه در زمان كاشت بذر  هيچ باغباىن منى. كشد تا درخت سيب به بار بنشيند و ميوه بدهد طول مى

دانند كه دانه براى تبديل شدن به درخت بايد مراحلى را طى كند، يعىن اول بايد  درخت سيب به دست آورد، زيرا مهه مى
پيوند داشته باشد تا مراحل رشد را طى  ... اش با آب و امالح و هوا و آفتاب و  دانه بشكافد و ريشه بزند و سپس ساقه

از اين رو، از هر كدام . فراهم بودن اين امكانات اميد به رشد درخت دارند مهه كشاورزان جهان با. كند و به كمال برسد
اين پاسخ در حاىل . بله: دهند رسد؟ پاسخ مى كند و به حمصول مى شود و رشد مى بپرسند كه آيا اين دانه باالخره سبز مى

در قلب خويش دارند كه از اين  سبب آن نيز مايه مثبىت است كه كشاورزان. ها هنوز زير خاك پنهان است است كه دانه
  .شود مايه مثبت به اميد و انتظار تعبري مى

______________________________  
؛ نيز با كمى اختالف در عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، ج )از مقدمه( 4، ص 1علل الشرائع، شيخ صدوق، ج ). 1(
  .644و كمال الدين ومتام النعمه، شيخ صدوق، ص  39، ص 1

  ).از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه وآله( 293، ص 1عواىل اللئاىل، احسائى، ج . )2(
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در مهني اثنا، كسى به . رفتند و مواظب بار آن بودند السالم، روزى پشت شرتى راه مى معروف است كه امريمومنان، عليه
. اگر خدا خبواهد، صد هزار درخت خرماست: فرمودند السالم، بار اين شرت چيست؟ امام، عليه: حضرت رسيد و پرسيد

بيىن حاصل اميد  نگرى و عاقبت اين آينده. ها نظر كردند يعىن حضرت به هسته خرما نگاه نكردند، بلكه به آينده اين هسته
  .است

مور مثبت ظاهرى و چه ا -چنني اميدى در دل مهه انبياء خدا، ائمه، اولياى خدا، و بيداران عامل نسبت به مهه امور مثبت
شدند، اميد به حتقق و ظهور آن  بدين معنا كه آنان وقىت وارد جريان مثبىت مى. چه امور مثبت باطىن وجود داشته است

  .داشتند

   اميد يعقوب به زنده بودن يوسف

دامن پدر هاى شيطان صفىت بودند او را از  يوسف پيامرب هفت يا هشت سال داشت كه برادرانش كه در آن زمان انسان
خرب  پروردگار عامل نيز از اوضاع و احوال اين فرزند پدر را ىب. سال بني اين دو جداىي انداختند 40جدا كردند و حدود 

اش به  السالم، خرب داشت كه فرزندش كجاست، با چند نفر ديگر از افراد خانواده نگهداشته بود، زيرا اگر يعقوب، عليه
  .آورد ىرفت و او را بريون م سر چاه مى

كرد، خرب اين  السالم، در مصر ظهور مى خداوند متعال به سبب آن حمصوالت باارزشى كه بايد از وجود يوسف، عليه
با اين مهه، با توجه به آيات قرآن، وقىت پسران يعقوب براى او خرب آوردند كه يوسف را گرگ دريده . فرزند را به پدر نداد

  :دروغ پنداشت و فرموداست او آن را نپذيرفت و سخنشان را 

  *»1« .»َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكمْ «

  .ايد مشا فريب نفس خود را خورده

______________________________  
يٌل َو اللَُّه اْلُمْسَتعاُن َعلى  َو جاُؤ َعلى« :18يوسف، ). 1( ما   َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمراً َفَصبـٌْر مجَِ

يٌل َعَسى اللَُّه أَ « :83نيز مهني سوره، آيه  ؛»َتِصُفونَ  يعاً إِنَُّه ُهَو قاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم َأْمراً َفَصبـٌْر مجَِ ْن يَْأتَِيِين ِِْم مجَِ
  )مراد آيه قبلى است( .»اْلَعِليُم احلَِْكيمُ 
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او از سرنوشت يوسف خرب نداشت، اما يقني داشت كه يوسف را گرگ خنورده است، زيرا وقىت يوسف خوابش را براى او 
  :تعريف كرد به او گفت

  »1« .»كَ َكذِلَك َجيَْتِبيَك َربُّ «

  .كند در آينده پروردگار عامل تو را انتخاب مى

از اين رو، . دانست كه اين مقام مقام نبوت است چه نوع انتخاىب در آن زمان مد نظر يعقوب بوده است؟ به يقني، او مى
  .او يقني داشت كه يوسف را گرگ خنورده و او هنوز زنده است

  :عازم سفر به مصر بودند، به آنان فرمودبراى مهني، پس از چهل سال، وقىت پسرانش 

  »2« .»اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َو َأِخيهِ «

پريمرد بر اثر سن زياد و اندوه : واكنش فرزندان يعقوب نسبت به اين مجله پدرشان اين بود كه به هم نگاه كردند و گفتند
پيش يوسف را در چاه انداختيم و بعد به بردگى فروختيم و سال  40زيرا ما حدود ! فراوان عقلش را از دست داده است

  !تا به حال بايد هفت كفن پوسانده باشد

   حتسس به جاى جتسس

رسد يك الى  قرآن جميد وقىت به كلمه جتسس مى. نكته جالب توجه موجود در آيه امر به حتسس به جاى جتسس است
يعىن در اعمال و رفتار پنهان مردم جستجو نكنيد، زيرا جستجو  »3« .»الجتسسوا«گويد  كند و مى ى به آن اضافه مى

در زندگى مردم حرام است و اين حق را خداوند به كسى نداده كه در زندگى مردم وارد مسريى شود كه نتيجه آن 
  .شكسته شدن شخصيت و رخيته شدن آبروى مردم است

كرد؛ يعىن در اين امر و كار مثبت جستجو  » حتسس«مر به السالم، به فرزندانش ا به نقل قرآن جميد، حضرت يعقوب، عليه
  .كنيد
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______________________________  
آِل يـَْعُقوَب َكما َأَمتَّها   َو َكذِلَك َجيَْتِبيَك َربَُّك َو يـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديِث َو يُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َو َعلى« :6يوسف، ). 1(

  .»َوْيَك ِمْن قـَْبُل ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ أَبَـ   َعلى

يعاً ِإنَُّه ُهَو « ).2( يٌل َعَسى اللَُّه َأْن يَْأتَِيِين ِِْم مجَِ َو تـََوىلَّ َعنـُْهْم َو * اْلَعِليُم احلَِْكيمُ قاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمراً َفَصبـٌْر مجَِ
قاُلوا تَاللَِّه تـَْفتَـُؤا َتْذُكُر يُوُسَف َحىتَّ َتُكوَن َحَرضاً َأْو َتُكوَن * يُوُسَف َو ابـَْيضَّْت َعْيناُه ِمَن اْحلُْزِن فـَُهَو َكِظيمٌ   َعلى  يا َأَسفى قالَ 

ا َأْشُكوا بـَثِّي َو ُحْزِين ِإَىل اللَِّه َو أَْعَلُم ِمَن اللَّ * ِمَن اْهلاِلِكنيَ  يا َبِينَّ اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َو َأِخيِه * ِه ما ال تـَْعَلُمونَ قاَل ِإمنَّ
  .87 -83يوسف،  .»َو ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ 

ِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال َجتَسَُّسوا َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجتَ « :12حجرات، ). 3(
  .»أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َرِحيمٌ 
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جتسس در امور مثبت است، ... در پى گمشده خويش گشنت، در صدد يافنت اميان بودن، دنبال علم و حقيقت بودن و 
روايات به وضوح بر اين معنا داللت . هاى ديگران را افشا كنند، حرام و معصيت است كه افراد را وادار كنيم بدى اما اين

هاى او را بر مال  اوند متعال در قيامت در منظر اهل حمشر عيبدارند كه هر كس در پى كشف عيب مردم باشد، خد
پس، اگر كسى آبروى ديگرى را نزد صد نفر بربد، خداوند در قيامت آبروى او را نزد اولني و آخرين انسان . كند مى
  .برد مى

  سخن يعقوب، عليه السالم، نشانه اميد او بود

  :سخن بر اساس اميد مثبىت است كه در دل دارم موضوع اشاره كرد كه اينالسالم، به اين  بعد از اين سخن، يعقوب، عليه

  .»ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ «

هاى نااميد و دلسرد افراد  انسان. دهد نااميد نباشيد كند ظهور مى يعىن از رمحت خداوند كه هر امر مثبىت را اراده مى
كند خداوند  كسى كه دلسرد ونااميد است، در حقيقت، گمان مى. هستند و در اعتقاداتشان خللى وجود داردناسپاسى 
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در مقام . چنني پندارى نزديك به كفر بلكه خود كفر است. تواند اين برنامه را ظهور دهد بر اجنام امور قادر نيست و منى
رد و اميد نداشته باشد كه خدا آن را سبز كند و تبديل به اى بكا قياس، چنني پندارى بدين مانند است كه كسى دانه

ايت حمصول شود اش ناقص است و تواناىي كامل بر  چنني پندارى بدين معناست كه خداوند در كارگرداىن. درخت و در 
  .اجنام كارها ندارد

قيقت جهل داشتند و پدرشان به هر حال، فرزندان يعقوب در سفر مصر برادرشان را يافتند و فهميدند كه خودشان به ح
  .انسان بسيار عاقلى بوده است

  242: معرفت ديىن، ص

  .شدند مهه انبياء خدا به مهني ترتيب قلىب پر از اميد داشتند و هرگز از پيمودن مسري حق نااميد منى

   اميدوارى پيامرب اسالم در تبليغ دين

دين اسالم را در مكه آغاز كردند، تنها دو نفر به ايشان اميان  وآله، تبليغ عليه اهللا روزى كه وجود مبارك رسول خدا، صلى
با اين حال، پيامرب . السالم خنست، مهسر ايشان حضرت خدجيه كربى، عليهاالسالم، بود و سپس امرياملومنني، عليه. آوردند

روزگار ما بيش از يك ميليارد و  وآله، مسري خويش را با اميد كامل ادامه دادند و حمصول نبوت ايشان در عليه اهللا اكرم، صلى
  .اند چند صد ميليون مسلمان است كه در جاى جاى جهان پراكنده

با . رسد رسند و هم فرهنگ صحيح اسالم دارد به مردم دنيا مى طرىف، هم مسلمانان دارند به تدريج به بيدارى كامل مىاز 
ضعيف شدن است و مهه وحشت كفر نيز از مهني  اى كه امروز در امت پيامرب پيدا شده، قدرت كفر در حال بيدارى
اىي نبوت و امامت مى. است شود كه وجود مبارك امام دوازدهم،  در حقيقت، جهان كم كم آماده پذيرش ميوه و حمصول 

  .عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف، است

وآله، آن را افضل  عليه اهللا ىاين اميد به ظهور ميوه درخت نبوت و امامت عمل قلب انسان است كه پيامرب اسالم، صل
شود، متام  ها باز مى مسلمانان و مهه مردم دنيا بايد اميدوار باشند كه روزى مهه گره. اعمال امت خويش خوانده است

اين اميد در مهه  »1« .گردد فرما مى شود، و سراجنام عدالت بر جهان حكم شود، متام دردها درمان مى مشكالت حل مى
نام دارد؛ در بوديسم » كالكى«در هندوئيسم با ظهور جتلى يازدهم خداى ويشنو كه . به نوعى وجود دارداديان عامل نيز 

  با ظهور بوداى چهارم؛ در
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______________________________  
عطف اهلوى على اهلدى إذا عطفوا اهلدى على اهلوى، ويعطف الرأى على القرآن إذا «: 138ج البالغه، خطبه ). 1(
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  243: معرفت ديىن، ص

  ....دوباره موسى از كوه طور و حضرت عيسى و مسيحيت و يهوديت با بازگشت 

اند كه اميد داشته باشيد، گرم و بانشاط زندگى كنيد، از  وآله، به مهه مسلمانان اين پيام را داده عليه اهللا پيامرب اسالم، صلى
ى انسان زيادتر مواضع حق خود عقب نشيىن نكنيد و راهتان را با اين اميد ادامه دهيد، زيرا با تكيه بر اين اميد نريو 

ايت، جهان آماده پذيرش حكومت عدل مهگاىن مى مى   .شود شود و در 

تفاوت  ها نااميد شوند، نسبت به اعمال مثبت ىب داند اين است كه اگر انسان كه قرآن سسىت و نااميدى را كفر مى سّر اين
ما براى چه دنبال خدا و كارهاى خري  اين كار كه اجنام شدىن نيست، پس: گويند شوند و در هر كارى با خويش مى مى

  برومي؟

دهد و  كند، اما اگر اميدوار باشد، حركت خود را ادامه مى گريى مى آرى، وقىت انسان نااميد شود، از مهه امور مثبت كناره
  .دشو  شوند و بدين ترتيب بر نريوها اضافه مى ها مى بينند تشويق به اجنام آن ديگران هم كه حركت مثبت او را مى

تا چند دهه قبل، حزب اهللا وجود نداشت و مسلمانان . است» حزب اهللا لبنان«منونه بارز اين اميد در زمان ما پيدايش 
وقىت حركت اسالمى به اميد برچيدن خيمه طاغوت در ايران آغاز شد، در لبنان و ساير  . لبنان وضع نامناسىب داشتند

ى صورت گرفت و موضو  كشورها هم حركت ضت ايران نقطه هاى مشا ضت اسالمى وارد عرصه جديدى شد و  ع 
البته، ناگفته نبايد گذاشت كه اين خيمه هنوز كامل نشده است و براى كامل كردن آن . عطفى در تاريخ اسالم گشت

خيمه   اند، وىل بايد با اميدوارى به سوى كامل كردن اين نريوهاى صاحل فراواىن الزم است كه متاسفانه در حال حاضر كم
  .گام بردارمي
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  رشد حركت اسالمى در آمريكا

در ابتداى جلسه از ايشان . روزى، با يك سياهپوست آمريكاىي مالقاتى يك ساعته داشتم كه خيلى برامي جالب بود
من بپرس متدين به ابتدا از : ترين كارى كه در نظر داريد براى خودتان اجنام دهيد چيست؟ گفت در آمريكا مهم: پرسيدم

. من پيش از اين مسيحى بودم، وىل بعد گرايش به اسالم تسنن پيدا كردم: چه ديىن داريد؟ گفت: چه ديىن هستم؟ گفتم
. بعد از انقالب ملت ايران، درباره مكتب شيعه مطالعه كردم و شيعه شدم و خيلى از دوستامن هم بعد از من شيعه شدند

ها را شيعه كردمي و اين زمينه را اجياد كردمي كه فرهنگ  تحده آمريكا تعداد زيادى از سياهپوستبعد از آن، در متام اياالت م
سال كه نسل شيعيان در آمريكا زياد شد، نريوى  20حال، اميدوارمي بعد از . السالم، تبليغ و تبيني شود اهل بيت، عليهم

امي، از اين رو،  ما اين زمينه را آماده ديده. داشته باشيمالسالم، در مهه اياالت  كاىف براى نشر فرهنگ اهل بيت، عليهم
  .قصد دارمي در سراسر امريكا انقالب فرهنگى اجنام دهيم

وآله، با اميدى كه خود پيامرب عظيم الشأن اسالم داشتند در مهه جهان پر و بال خويش  عليه اهللا آرى، فرهنگ پيامرب، صلى
  :آن در حال ظهور و حتقق است كهرا گشوده است و اين وعده خداوند در قر 

يِن ُكلِِّه َو َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلهُ ِباْهلُدى«   »1« .»َو ِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ان خوش نداشته اوست كه پيامربش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر مهه اديان پريوز گرداند، هر چند مشرك
  .باشند

. شود هاى عامل چريه مى اين سخن خدا با پيامرب خويش است كه با كمك من و مردم مومن فرهنگ تو بر متام فرهنگ
  البته، اين واقعه هنوز به طور كامل اتفاق نيفتاده، زيرا در عامل هنوز پريوان اديان ديگر يا

______________________________  
  .33توبه، ). 1(
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يِن ُكلِّهِ «توان زمينه ظهور  اند، اما به وضوح مى دينان فراوان ىب را ديد و اميد داشت كه اين وعده خداوند »  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
  .كند به زودى حتقق پيدا مى
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   سخىن از اسقف كليساى سن پل لندن

اين كليسا به واقع متاشاىي و مكان . ديدار از كليساى سن پل رفتيم ايامى كه در لندن بودم، روزى با يكى از دوستان براى
وقىت در حال بازگشت از كليسا بودمي، از قضا من  . اجنامد اى است و بازديد از آن الاقل سه ساعىت به طول مى العاده فوق

م صحبت كنيم؟ و جناب  اى با ه از ايشان بپرس فرصت دارد چند دقيقه: كشيش اين كليسا را ديدم و به مهراهم گفتم
  .اى بود و دكرتاى فلسفه و اهليات داشت موافقت كرد كشيش كه انسان باسواد و اهل مطالعه

فساد در فكر، در اقتصاد، در خانواده، (مطالىب كه آن روز بني ما رد و بدل شد درباره فساد حاكم بر جوامع غرىب بود 
مشا كه لباس مسيح را به تن داريد چرا به داد اين مردم : يشان پرسيدمپس از اين سخنان، از ا...). در جامعه، در نسل و 

از اين رو، بر مشا . ما توان معنوى و توان مكتىب كاىف براى جنات اروپا و مردم غرب را ندارمي: رسيد؟ پاسخ داد منى
  !مسلمانان كه هم توان معنوى و هم توان مكتىب باالىي داريد واجب است ما را هم جنات دهيد

گونه امكان ماىل  سخن اين كشيش مرا وادار كرد پس از بازگشت به ايران ده كار خمتلف را بنيان بگذارم، در حاىل كه هيچ
  .ها نداشتم براى اجنام آن

يكى از آن كارها اين است كه اكنون با ده زبان خمتلف از طريق وب سايت با كل جهان در متاس هستيم و حمققان و 
  ا وه صاحبنظران ا نامه

  246: معرفت ديىن، ص

   ى

  .دهند هاى رسيده را در موضوعات خمتلف پاسخ مى ميل

چنني،  هم. هاى صبح و شب مرا مالحظه كرده بودند هزار نفر از آمريكا سخنراىن 276تنها در دهه عاشورا، طبق آمار، 
  ....هشتصد و شصت نفر از اسرائيل به منربهاى اين ده روز گوش داده بودند و 

اگر هر كس به . رود و كفر به سوى نابودى اميد قطعى به اين معنا داشت كه اسالم به سوى پريوزى جهاىن پيش مىبايد 
را در خود پرورش دهد و به واقع ) افضل اعمال امىت انتظار الفرج(اندازه وسع و ظرفيتش اميد حاصل از اين گفته پيامرب 

ها  گشايشى پيدا شود و مشكالت مهه انسان) و اندى مجعيت جهان شش ميليارد(ها  عالقمند باشد كه براى مهه انسان
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حل شود و در سايه حكومت امام دوازدهم، عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف، گره امور گشوده شود و دردها درمان گردد، 
  .اتفاق بسيار مهمى روى داده است

براى مثال، اگر با آبرويش بتواند . د كندچنني شخصى در پى آن است كه در حد خود فرج و گشايشى براى مردم اجيا
گذارد؛ مهچنني، اگر بتواند با پول، زبان، علم يا موقعيتش گرهى را از كار كسى  مشكلى را حل كند، از آبرويش مايه مى

 پس، اميد فرج را نبايد تنها. شود اين حاصل آن اميد و انتظار است كه به چنينن عملى منتهى مى. كند باز كند چنني مى
  .در قلب خويش داشت، بلكه بايد براى پياده كردن آن در حد وسع كوشيد

  .حال، بايد ديد اگر اين انديشه عمومى شود چه حركت مهمى در جهان روى داده است

ران، چنني حركىت در گروه ها عصرهاى مجعه به  ابتدا، اين گروه. هاى ده نفره آغاز شد حدود سى سال قبل در 
  اى ده مريض از بدين ترتيب، هفته. گرفتند بضاعت سراغ مى فتند و از بيماران ىبر  ها مى بيمارستان

  247: معرفت ديىن، ص

ها حتت مراقبت قرار  شدند و خانواده بعضى از آن پشتيباىن مى... نظر بدهى به بيمارستان، خرج منزل، هزينه دارو و 
  .شودگرفتند تا بيمارشان صحت پيدا كند و قادر به اجنام كار  مى

هاى عيد و ماه مبارك رمضان تا جاىي كه امكان داشت زندانيان حمرتمى كه به سبب مشكل  طرح ديگر اين بود كه در شب
شدند و با پرداخت بدهى آنان يا جلب رضايت  ها شناساىي مى اقتصادى در زندان بودند به وسيله مديران زندان

  .شدند طلبكارانشان از زندان آزاد مى

اكنون آمار دقيقى از فعاليت آنان ندارم تا بگومي چند . ها گسرتده شد و به مرزهاى كشور رسيد ين گروهكم، كار ا كم
غساخلانه و درمانگاه و مسجد در مناطق خمتلف ساخته شده است يا چقدر به بيماران كمك رسانده شده است، وىل ياد 

ديدند، وىل پزشكان  هاى سال منى ه كور بودند و سالاى را در مرزهاى دور خراسان يافته بودند كه مه دارم روزى عده
شود و  اى بر ديدگانشان هست كه با عمل برداشته مى ها كور نيستند، بلكه پرده مشهد تشخيص داده بودند كه آن

  .بعد از آن، مهه آنان بيناىي خود را باز يافتند و به زندگى مشغول شدند. توانند به راحىت ببينند مى

توانيم مشكل شش ميليارد نفر مجعيت كره زمني را  درست است كه ما منى. از گشايش در امر مسلمانان استاى  اين منونه
. حل كنيم، اما بايد اين اميد را داشته باشيم و به خداوند اعالم كنيم كه عاشق حل مشكل اين شش ميليارد نفر هستيم
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رت، اما اگر نديدمي به اگر امام زمان، عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف، در زمان ما ظ هور كرد و دولت ايشان را ديدمي كه چه 
گونه  اين. نويسند سبب اميدى كه در دل داشتيم در قيامت ثواب حل مشكل شش ميليارد نفر را در پرونده اعماملان مى

  شود و است كه خواطر قلىب ما تبديل به عمل مى

  248: معرفت ديىن، ص

  :وآله، فرموده است عليه اهللا اين روست كه پيامرب، صلىو از . رسند ها به ثواب مى نيت

  »1« .»لكل امرء ما نوى«

يعىن هر چيزى كه نيت اجنام را داشته باشيم، وىل موفق به اجنام آن نشده باشيم، در قيامت پاداش عمل به آن را به ما 
  .دهند مى

بدان خو بگريد داشنت اميد به حاكم شدن حق در حبث معرفت، يكى از مهم ترين مسائلى كه هر كس بايد بداند و *** 
  .از اين رو، داشنت معرفت بدون داشنت اميد به فراگري شدن حقيقت معناى ُحمّصلى ندارد. و حقيقت است

______________________________  
  .115، ص 5؛ نيز فتح البارى، ابن حجر، ج 458، ص 4اخلالف، شيخ طوسى، ج ). 1(

  

  253: معرفت ديىن، ص

  

   دين و معرفت -14

  

  255: معرفت ديىن، ص
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احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

وآله، را انتقال علم و معرفت و داناىي به  عليه اهللا صلىقرآن كرمي هدف زندگى پاك و اهلى مهه پيامربان، از مجله پيامرب اكرم، 
آمده است به روشىن بر اين مطلب صحه ) 2(، و مجعه )164(هاى مباركه آل عمران  داند و آياتى كه در سوره مردم مى

  :گذارد مى

ْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يـُزَكِّيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسهِ « -
  .»ِإْن كانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 

اد كه در ميان آنان پيامربى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مى از [خواند و  يقيناً، خدا بر مؤمنان مّنت 
آموزد، و به راسىت كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى پاكشان مى]  هاى فكرى و روحى گىآلود 

  .گمراهى آشكارى بودند

حلِْْكَمَة َو ِإْن كانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َب َو اُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يـُزَكِّيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتا« -
  .»َضالٍل ُمِبنيٍ 

  سواد، پيامربى از خودشان برانگيخت تا آيات او اوست كه در ميان مردم ىب

  256: معرفت ديىن، ص

 پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد، و آنان به]  هاى فكرى و روحى از آلودگى[را بر آنان خبواند و آنان را 
  .يقني پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند

اين نيست كه پيامرب آمده تا انسان را » *يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يـُزَكِّيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمةَ   ى«منظور از مجله 
پيامرب عظيم الشأن اسالم،  نسبت به خدا، جهان، و خودش عارف و بينا كند، بلكه مراد قرآن جميد اين است كه

دهد تا مردم در زندگى هم فقيه شوند و هم حكيم گردند؛ يعىن  وآله، روش زندگى صحيح را به مردم تعليم مى عليه اهللا صلى
  .شان زيان نبينند و ضرر نكنند از نظر عملى داراى زندگى صحيح و روش استوارى باشند تا در حيات دنياىي و اخروى

   قرآنمفهوم خسارت در 
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از اين رو، در آيات قرآن جميد كلمه خسارت در  . در اصطالح قرآن به معناى نابودى موجوديت انساىن است» خسارت«
  :كنار انسان يا لفظى كه مرتبط به انسان است ذكر شده است

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ «   »1« .»ِإنَّ اْإلِ

  »2« .»...َقْد َخِسَر الَِّذيَن «

اند و از وجود خود سودى براى خويش اجياد  كساىن است كه موجوديت خود را تباه كرده و از بني بردهاين تعابري مربوط به  
حاصل و  اند كه در آن جز مقدارى گياه ىب در نتيجه، به تعبري قرآن جميد، تبديل به زمني آلوده و ناپاكى شده. اند نكرده

  :شود ريشه چيز ديگرى سبز منى ىب

  »3« .»ِكداً ال َخيْرُُج ِإالَّ نَ «

كه پيش از اين گذشت، خداوند متعال حيات واقعى انسان را به معرفت انسان و به عمل او بر اساس معرفتش  چنان هم
   معيار ارزياىب پروردگار هرگز فزوىن مال و داراىي نبوده است تا به واسطه آن مردمان. داند مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .2عصر، . 

بُوا بِِلقاِء اللَِّه َحىتَّ ِإذا جاَءتْـُهُم السَّاَعةُ بـَْغَتًة قاُلوا يا َحْسرَتَنا َعلى« ).2( ما فـَرَّْطنا ِفيها َو ُهْم َحيِْمُلوَن   َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
  .31انعام، . »ُظُهورِِهْم َأال ساَء ما َيِزُرونَ   َأْوزاَرُهْم َعلى

انعام،  .»انُوا ُمْهَتِدينَ قـَتَـُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهاً ِبَغْريِ ِعْلٍم َو َحرَُّموا ما َرَزقـَُهُم اللَُّه اْفِرتاًء َعَلى اللَِّه َقْد َضلُّوا َو ما كَقْد َخِسَر الَِّذيَن «
140.  

نَـُهمْ « بُوا بِِلقاِء اللَِّه َو ما كانُوا ُمْهَتِدينَ  َو يـَْوَم َحيُْشُرُهْم َكَأْن َملْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ ساَعًة ِمَن النَّهاِر يـََتعاَرفُوَن بـَيـْ  .»َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
  .45يونس، 

ياِت ِلَقْوٍم َو اْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نَباتُُه ِبِإْذِن َربِِّه َو الَِّذي َخُبَث ال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكداً َكذِلَك ُنَصرُِّف اْآل « :58اعراف، ). 3(
  .»َيْشُكُرونَ 
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  257: معرفت ديىن، ص

ى ى. دستان را عليهم العنه بداند ثرومتند را عليهم السالم و  دسىت دارد كه انان  به عكس، خداوند در ميان بندگانش افراد 
  »1« .را عباد مقرب خويش معرىف كرده است و ثرومتندان و قدرمتنداىن كه آنان را طاغى و باغى خوانده است

   ت عيسى، عليه السالمارزياىب قرآن از حضر 

هاى  ايشان از مهه پارچه: شود السالم، به فرموده رسول خدا در چند چيز خالصه مى زندگى مادى حضرت مسيح، عليه
جهان به يك لباس، از كفش به پوست كف پا، از غذا به علف سبز و شريين بيابان، و از چراغ به ماه آمسان اكتفا كرده 

رتين اتاق ايشان  بانش در روزهاى آفتاىب  هاى شهر ناصريه و سايه آمد غارى در دل كوه نيز وقىت برف و باران مىبود و 
با اين مهه، ارزياىب قرآن جميد در حق اين بنده صاحل پروردگار از اين آيه به دست  »2« .ها بود سايه درختان و صخره

  :آيد مى

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ِمَن ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه « يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َوِجيهاً ِيف الدُّ
  »3« .»اْلُمَقرَِّبنيَ 

  .داند يعىن قرآن آن حضرت را فردى آبرودار و باارزش در دنيا و آخرت مى

   اسرار ازل را نه تو داىن و نه من

  :مهني قدر معلوم است كه در امور مادى خداوند فرموده است. ها بر كسى معلوم نيست انساناسرار زندگى باطىن 

ْنيا َو َما احلَْياُة الدُّنْيا ِيف اْآلِخرَ «   »4« .»ِة ِإالَّ َمتاعٌ اللَُّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشاءُ َو يـَْقِدُر َو َفرُِحوا بِاحلَْياِة الدُّ

   دهد و براى هر كس ه خبواهد، وسعت مىخدا روزى را براى هر كس ك

______________________________  
لقد كان ىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  «: فرمايد امريمومنان در وصف رسول خدا مى: 160ج البالغه، خطبه ). 1(

نه أطرافها، ووطئت لغريه ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها، وكثره خمازيها ومساويها، إذ قبضت ع. كاف لك ىف األسوه
رب إىن «: وإن شئت ثنيت مبوسى كليم اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول. أكنافها، وفطم عن رضاعها، وزوى عن زخارفها
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ولقد كانت خضره البقل ترى من . واهللا ما سأله إال خبزا يأكله ألنه كان يأكل بقله األرض» ملا أنزلت إىل من خري فقري
وإن شئت ثلثت بداود صلى اهللا عليه صاحب املزامري وقارئ أهل اجلنه، فلقد كان . هلزاله وتشذب حلمه شفيف صفاق بطنه،

  .»ويأكل قرص الشعري من مثنها. يعمل سفائف اخلوص بيده، ويقول جللسائه أيكم يكفيىن بيعها

اصطفى موسى بالكالم إن اهللا : يا ابن مسعود: ... قال رسول اهللا: 447مكارم األخالق، شيخ طربسى، ص ). 2(
واملناجاه حىت كان يرى خضره البقل ىف بطنه من هزاله وما سأل موسى عليه السالم حني توىل إىل الظل إال طعاما يأكله من 

عليه السالم إنه عاش ألف سنه إال مخسني عاما يدعو إىل اهللا، ]  نىب اهللا[إن شئت نبأتك بأمر نوح : يا ابن مسعود. اجلوع
وإن شئت نبأتك بأمر داود . ال اصبح، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعري: وإذا أمسى قال. ال امسى: ح قالفكان إذا أصب

وإن شئت نبأتك بأمر سليمان عليه السالم مع ما كان . عليه السالم خليفه اهللا ىف االرض، كان لباسه الشعر وطعامه الشعري
ى، وكان لباسه الشعر، وكان إذا جنه الليل شد يده إىل عنقه فال يزال فيه من امللك، كان يأكل الشعري ويطعم الناس احلوار 

وإن . وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم، كان لباسه الصوف وطعامه الشعري. قائما يصلى حىت يصبح
بأمر عيسى بن مرمي عليه  وإن شئت نبأتك. شئت نبأتك بأمر حيىي عليه السالم، كان لباسه الليف وكان يأكل ورق الشجر

إدامى اجلوع وشعارى اخلوف ولباسى الصوف ودابىت رجالى وسراجى بالليل القمر : السالم فهو العجب، كان يقول
واصطالئى ىف الشتاء مشارق الشمس وفاكهىت ورحيانىت بقول االرض مما يأكل الوحوش واالنعام، أبيت وليس ىل شئ وأصبح 

كل هذا منهم يبغضون ما أبغض اهللا ويصغرون ما : يا ابن مسعود. رض أحد أغىن مىنوليس ىل شئ وليس على وجه اال
وقال . إنه كان عبدا شكورا: صغر اهللا ويزهدون ما أزهد اهللا وقد أثىن اهللا عليهم ىف حمكم كتابه، فقال لنوح عليه السالم

إنا جعلناك خليفه ىف االرضز وقال ملوسى عليه : موقال لداود عليه السال. واختذ اهللا إبراهيم خليال: البراهيم عليه السالم
. وآتيناه احلكم صبيا: وقال ليحىي عليه السالم. وقربناه جنيا: وقال أيضا ملوسى عليه السالم. وكلم اهللا موسى تكليما: السالم

م الناس ىف املهد يا عيسى بن مرمي اذكر نعمىت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكل: وقال لعيسى عليه السالم
م كانوا يسارعون ىف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا : وقال. وإذا ختلق من الطني كهيئه الطري بإذىن) إىل قوله(وكهال  ا

وإن جهنم ملوعدهم أمجعني، هلا سبعه أبواب لكل باب : كل ذلك ملا خوفهم اهللا ىف كتابه من قوله: يا ابن مسعود. خاشعني
النار ملن ركب : يا ابن مسعود. وجيئ بالنبيني والشهداء وقضى بينهم باحلق وهم ال يظلمون: وقال تعاىل. ء مقسوممنهم جز 

حمرما واجلنه ملن ترك احلالل، فعليك بالزهد فإن ذلك مما يباهى اهللا به املالئكه وبه يقبل اهللا عليك بوجهه ويصلى عليك 
ا ويركبون الدواب ويتزينون بزينه املرأه لزوجها سيأتى من بعدى أقو : يا ابن مسعود. اجلبار ام يأكلون طيبات الطعام وألوا

ويتربجون تربج النساء، وزيهم مثل زى امللوك اجلبابره، هم منافقو هذه االمه ىف آخر الزمان، شاربوا القهوات، العبون 
َفَخَلَف ِمْن  :الغدوات، يقول اهللا تعاىل بالكعاب، راكبون الشهوات، تاركون اجلماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون ىف

  .»بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّالَة َو اتـَّبَـُعوا الشََّهواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيا

  .45آل عمران، ). 3(
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  .26رعد، ). 4(

  

  258: معرفت ديىن، ص

به زندگى زودگذر دنيا شادمان شدند، ] خربند ىبآنان كه از حيات جاويد و پرنعمت آخرت [و . گريد كه خبواهد، تنگ مى
  .در حاىل كه زندگى دنيا در برابر آخرت جز متاعى اندك و ناچيز نيست

اى در نعمت باز است و ثروت سيل وار بر  براى عده: يعىن پخش مال و ثروت در جهان بر دو گونه تنظيم شده است
  :به قول شاعر. اى باز است وزنهاى ديگر، نعمت به قدر ر  ايشان جارى است و براى عده

   ى

 دهى خروار خروار كى را مى
 

 «1» .دهى سوزن به سوزن يكى را مى

  

آگاهى و معرفىت كه در ابتداى ورود به امور مادى در زندگى الزم است اين است كه قرآن جميد ثروت را آزمايش اهلى براى 
از اين رو، ممكن است ثرومتندى بر اثر كسب داناىي و معرفت ثروتش را تبديل به مركىب كند كه او  »2« .داند ثرومتندان مى

شت مى ترديد، اگر ثرومتندى دانا  اما ىب. رساند يا بر اثر جهل و غفلت آن را مركىب براى دخول در جهنم قرار دهد را به 
رتين وسيله براى رسيدن او به خداست   .باشد، ثروتش 

يدست نبود السالم، بر خالف آنچه عده زيادى مى املومنني، عليهامري  ايشان زمني و باغ و . انديشند انساىن فقري و 
گويند ثروتى كه  وقفه به دست آورده بود، به طورى كه مى هاى آب فراواىن داشت كه مهه را با زمحت و كار ىب چاه

با اين مهه، . بوده است) به حساب زمان ما(به چهار ميليارد تومان السالم، به دست آوردف بود نزديك  امرياملومنني، عليه
از اين روست كه در وصيت نامه . آن حضرت مهه داراىي خويش را صرف نيازمندان و فقرا كرد يا در راه خدا وقف منود
  .شود اى ديده منى ايشان كه در شب بيست و يكم ماه رمضان بيان فرموده راجع به پول و ثروت كلمه

   به طورى كه. اناىي و معرفت تا اين حد در رفتار انسان تاثري داردد
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______________________________  
  .از ايرج مريزاست). 1(

ا أَْمواُلُكْم َو َأْوالدُُكْم ِفتـَْنٌة َو َأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ « :15و مشابه آن در سوره تغابن،  28انفال، ). 2(  ؛»َو اْعَلُموا َأمنَّ
َنًة َو ِإَلْينا تـُْرَجُعونَ « :35نيز انبياء،    ،»ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوِت َو نـَبـُْلوُكْم بِالشَّرِّ َو اخلَْْريِ ِفتـْ

  

  259: معرفت ديىن، ص

تر از منازهاى پنجگانه  در روايات آمده است كه بعد از معرفت هيچ چيز با فضيلت. از و عبادات نيز برترى داردحىت بر من
  »1« .نيست

   عقل معيار عبادت است

العملى نشان  ها عكس امام به اين تعريف. السالم، از عبادات كسى تعريف كردند نقل است كه نزد حضرت صادق، عليه
اين : يابن رسول اهللا، نظرى نداريد؟ فرمودند: ها متام شد، از امام پرسيدند وقىت مهه حرف. ردندندادند و تنها نگاه ك

. اى پنج روز روزه گرفنت مالك نيست روزى دويست ركعت مناز خواندن و هفته »2« فهمد و عقل دارد؟ شخص چقدر مى
  .مالك عقلى است كه موجب اين عبادت شده است. تندگرف اى پنج روز روزه منى وآله، نيز هفته عليه اهللا پيغمرب اكرم، صلى

  :السالم، از ابوذر سخن به ميان آمد، حضرت فرمودند وقىت در حمضر امام صادق، عليه

  »3« .»كان اكثر عبادة اىب ذر التفكر و االعتبار«

گرفنت و عربت گرفنت از بيشرتين عبادت ابوذر انديشه كردن در حقايق عامل به منظور افزودن به عقل و فهم خويش و پند  
  .حقايق بود

  ...تو را دوگوش دادند و يك زبان 

فرمايد بيشرتين عبادت ابوذر پند دادن و نصيحت   موضوع مهمى كه در اين روايت وجود دارد اين است كه حضرت منى
  :عدىبه قول س. هاى مهم در اسالم كمرت سخن گفنت و بيشرت گوش دادن است اصوال، يكى از ارزش. كردن بود
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  .گوىي بشنو تو را دو گوش دادند و يك زبان، يعىن دوچندانكه مى

ْعنا َو َأَطْعنا«: كند در آخرين آيه از سوره بقره نيز پروردگار مومنني واقعى را با لفظ مسعنا و اطعنا معرىف مى  .»َو قالُوا مسَِ
»4«  

______________________________  
وباالسناد االول عن زرعه، عن أىب عبد : عن على بن عقبه، عن أىب كهمس، قال«: 694األماىل، شيخ طوسى، ص ). 1(

ما من شئ بعد املعرفه يعدل هذه الصاله، وال بعد : أى االعمال هو أفضل بعد املعرفه؟ قال: قلت له: اهللا عليه السالم، قال
ذلك شئ يعدل الصوم، وال بعد ذلك شئ يعدل احلج، وفاحته ذلك كله معرفتنا، املعرفه والصاله شئ يعدل الزكاه، وال بعد 

ما امتحن اهللا  ما حجران ممسوخان،  وخامتته معرفتنا، وال شئ بعد ذلك كرب االخوان واملواساه ببذل الدينار والدرهم، فإ
هذا البيت، وصاله فريضه تعدل عند خلقه بعد الذى عددت لك، وما رأيت شيئا أسرع غىن وال أنفى للفقر من إدمان حج 

ء الدنيا ذهبا وفضه  اهللا ألف حجه وألف عمره مربورات متقبالت، واحلجه عنده خري من بيت مملوء ذهبا، ال بل خري من مل
تنفقه ىف سبيل اهللا عزوجل، والذى بعث حممدا باحلق بشريا ونذيرا لقضاء حاجه امرئ مسلم وتنفيس كربته، أفضل من حجه 

اتقوا اهللا، وال متلوا من اخلري، وال تكسلوا، فإن اهللا عزوجل : مث خال يده، وقال -حىت عقد عشرا -وحجه وطوافوطواف 
ورسوله صلى اهللا عليه وآله لغنيان عنكم وعن أعمالكم، وأنتم الفقراء إىل اهللا عزوجل، وإمنا أراد اهللا عزوجل بلطفه سببا 

  .»يدخلكم به اجلنه

أخربنا الشيخ أبو عبد اهللا املفيد، أخربنا ابن قولويه، أخربنا ابن يعقوب، عن حممد «: 80د اول، ص األربعون حديثا، شهي -
سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن : حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيسى عن احلسن بن حمبوب، عن معاويه بن وهب، قال

م وأحب ذلك إىل اهللا عزوجل م ]  هذه[ال أعلم شيئا بعد املعرفه أفضل من : ا هو؟ فقالأفضل ما يتقرب به العباد إىل ر
  ).وأوصاىن بالصلوه والزكوه مادمت حيا(الصاله، أال ترى إىل العبد الصاحل عيسى بن مرمي عليه السالم قال 

جعلت فداك إن ىل جارا كثري : قلت له: إسحاق بن عمار، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 24، ص 1كاىف، ج ). 2(
جعلت فداك ليس له عقل، : قلت له: يا إسحاق كيف عقله؟ قال: فقال: الصاله، كثري الصدقه، كثري احلج ال بأس به قال

قلت ألىب عبد : حممد بن سليمان الديلمى، عن أبيه قال«: 11 12؛ نيز مهني جلد، ص »ال يرتفع بذلك منه: فقال: قال
؛ »إن الثواب على قدر العقل«: ال أدرى، فقال: كيف عقله؟ قلت: فقال فالن من عبادته ودينه وفضله؟: اهللا عليه السالم
إذا رأيتم الرجل كثري الصاله  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 26نيز در صفحه 

  .»كثري الصيام فال تباهوا به حىت تنظروا كيف عقله

  .431، ص 22حبار االنوار، ج ). 3(
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  .285بقره، ). 4(

  

  260: معرفت ديىن، ص

  .يعىن مومنان واقعى مهه وجودشان گوش سپردن و عمل كردن است

بر اساس پندار راجيى كه از لفظ مومن در ميان مردم وجود . برد به واقع، انسان از چنني دين و چنني فرهنگى لذت مى
رفته و صبح و  كند ابوذر ساىل يك بار به حج مى مى دارد، پيش از شنيدن كالم امام صادق درباره ابوذر، انسان گمان

توانستند از جا بلندش كنند، اما بزرگى ابوذر در  آورده كه منى اى به جاى مى ظهر و شب در مسجد بوده و چنان سجده
  .عمل به هيچ يك از اين ظواهر دين نبوده است، بلكه در علم و معرفت و آگاهى و بينش او بوده است

  معرفت آغاز شد دين با علم و

آيا خواندن خداىي كه . شروع نبوت با دستور به خواندن بود. نبوت پيامرب اسالم با ترغيب به علم و عقل و فهم آغاز شد
  انسان را خلق كرده است بدون معرفت به او امكان دارد؟

  »1« .»اقْـَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ . ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

  .رسد شود و به وجود خود او مى گسرته دانش آدمى از خدا شروع مى. هاست فهم درست از خدا برترين فهم

ْنساَن ِمْن َعَلقٍ «   »2« .»َخَلَق اْإلِ

  .ترين وجود عامل است گردمي كه كرمي در اين آيات، از خدا به انسان و از انسان به خدا باز مى

ْنساَن ما َملْ يـَْعَلمْ . الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ  .اقْـَرأْ َو َربَُّك اْألَْكَرمُ «   »3« .»َعلََّم اْإلِ

  به راسىت، چه ارزشى قرآن جميد براى قلم در اين آيه قائل شده و چه مقدار بر ارزش علم تاكيد كرده است؟

شناخت خدا،  اين خنستني آيات قرآن در حلظات اول بعثت پيامرب اسالم است كه شامل موضوعات قرائت، مطالعه،
  .شود شناخت انسان، ارزش قلم، و ارزش علم مى
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______________________________  
  .1علق، ). 1(

  .4علق، ). 2(

  .6 -3علق، ). 3(

  

  261: معرفت ديىن، ص

  »1«  فوق كل ذى علم عليم

هر رتبه و مقامى كه پذيرد و انسان در  بر اين اساس، دانش آموخنت و معرفت جسنت در هيچ زمان و مكاىن پايان منى
رت از . باشد نيازمند آموخنت است خود را داناى دهر دانسنت خطاى پندار آدمى است و مهواره كسى هست كه بيشرت و 

  :به قول شاعر. ما بداند

  چو گوىي كه وام خرد توختم
 

  مهه هر چه بايستم آموختم

 يكى نغزبازى كند روزگار
 

 «2» .كه بنشاندت پيش آموزگار

  

السالم، كه ملقب به كليم اهللا است و از زمان آدم تا قيام قيامت تنها كسى است كه اين  حضرت موسى بن عمران، عليه
تر از من نيز در اين دنيا  خدايا، عامل: روزى در اوج نبوت و عظمت، به پروردگار عامل عرض كرد »3« صفت را داراست،

حكايت عجيب كه در سوره مباركه كهف آمده است ميان او و آن عامل رباىن   و آن. بله: وجود دارد؟ پروردگار عامل فرمود
براى انبياء داشنت فهم و عقل و علم متعاىل آن قدر ارزش داشت كه  »4« .اند روى داد كه روايات او را خضر نىب خوانده

  .مهواره در پى آن بودند

  كه ادب را از دست داد چه به دست آورد؟ آن
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كه  كه ادب را ازدست داد چه به دست آورد و آن آن: گويد بزرگمهر، وزير انوشريوان، است كه مى اين مجله معروف از
دهد؟ مگر  ادب را به دست آورد چه از دست داد؟ به راسىت، اگر كسى به واقع بفهمد و آگاه شود، چه از دست مى

تواند از او سوء استفاده كند؟ در مقياس  ىافتد و ديگر كسى من جز اين است كه او دربند هيچ شيطان كوچك و بزرگى منى
ها جز بر اثر ناآگاهى و  هاى آن ها و كشورها و به يغما رفنت سرمايه ها و ملت تر، آيا حمروميت و استضعاف توده وسيع

  ناداىن بوده است؟

  اگر كسى اسناد آرشيو وزارت خارجه انگليس در لندن را مطالعه كند

______________________________  
  .76يوسف، ). 1(

  .اند و هم از كساىي مروزى اين ابيات را هم از رودكى دانسته). 2(

السالم، ىب  گفت، اما با موسى، عليه وآله، هم با واسطه سخن مى عليه اهللا خداوند متعال با پيغمرب اسالم، صلى). 3(
نساء،  .»َتْكِليماً   َو ُرُسًال َقْد َقَصْصناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َو ُرُسًال َملْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك َو َكلََّم اللَُّه ُموسى« :واسطه سخن گفت

  )مولف. (164

  .به بعد مربوط به اين داستان است 60سوره كهف، آيات ). 4(

  

  262: معرفت ديىن، ص

ران در زمان ناصرالدين شاه قاجار بر مىاى از وزير امور خارجه انگل به نامه خورد كه در آن  ستان به سفري انگلستان در 
  :آمده است

ران ! جناب سفري به كمپاىن هند شرقى در هندوستان دستور داده شده كه ساىل يك لك روپيه براى جناب عاىل به 
  !ان كنيدسواد نگهداشنت مردم اير  مشا وظيفه داريد اين مبلغ را صرف ىب. بفرستند

آيد مهه از سر ناداىن و نفهمى و  حقيقت اين است كه تا به حال هر بالىي بر سر اين مملكت و مردم آن آمده و مى
در بسيارى از امور، كارها به دست افراد  . اند عمل بوده ناآگاهى بوده است و مسببني آن مردم نادان به مهراهى عاملان ىب
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پيامرب اسالم، صلى اهللا عليه وآله، وقىت كارها به دست غريكاردان باشد فسادى كه  در نتيجه، به فرموده. كاردان نيست
هاى رشد و توسعه را  اصوًال، علم و داناىي و تعهد است كه چرخ »1« .شود از صالحش به مراتب بيشرت است اجياد مى

هايش در  ، اگر جاىي كه مهه چرخحال. كند دهد و اداره مى آورد و نريوها را در مسري صحيح قرار مى به حركت در مى
اندازد و بدتر از آن  ها را به تنهاىي از كار مى گردد را به دست فرد نااليق و ناكارداىن بدهند، او مهه چرخ مسري درست مى

  »2« .دهد كند كار درسىت نيز دارد اجنام مى كه به فرموده قرآن گمان مى اين

  حكايت حاكم مصر

گوىي خودشر خودش فرعون (دانست  آمد، زيرا آن را مولد فراعنه مى از مصر بدش مى معروف است كه هارون الرشيد
دوست دارم فرد امحقى را به من معرىف كنيد تا او را به استاندارى مصر : اين بود كه در زمان حكومتش گفت!). نبود

  !بفرستم

  .بر مصر صادر كرددرباريان كسى را براى اين منظور پيدا كردند و هارون حكم حكمراىن او را 

______________________________  
قال رسول اهللا : أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عمن رواه، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 44، ص 1كاىف، ج ). 1(

  .»من عمل على غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح: صلى اهللا عليه وآله

الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف احلَْياِة الدُّنْيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم * ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال « :104 -103كهف، ). 2(
  .»ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً 

  

  263: معرفت ديىن، ص

هزار ساله مصر است و وقىت اين شخص وارد مصر شد، مدتى بود كه باران نيامده بود و كشت پنبه، كه جتارت شش 
  .شود، با مشكل جدى رو به رو شده بود رتين پنبه دنيا در آن توليد مى

كاران كه از اين وضع ملول شده بودند، با اشك چشم و دل زار نزد استاندار جديد آمدند و شرح ماجرا   منايندگان پنبه
  .گفتند و از او خواستند كه فكرى به حالشان بكند
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برويد از اين به بعد به جاى پنبه . كه مشكل مهمى نيست اين: در حل مساله پرداخت و سراجنام گفت او زماىن به تفكر
  !پشم بكاريد

   حكايت مرحوم جهانگريخان قشقاىي

اى دل سپردن به معرفت را  هاى آگاهى و حلظه بر خالف حكايت باال، داستان زندگى مرحوم جهانگريخان قشقاىي ارزش
كه قرب  من اولني بار اين داستان را در كتاب رحيانه االدب مرحوم مدرس خياباىن ديدم و بعد از اين .دهد به خوىب نشان مى

قهرمان اين داستان را در اصفهان پيدا كردم كه در حال نابودى بود، به شهردار اصفهان ماجراى زندگى ايشان را بازگو  
ايشان هم مقربه و بارگاهى ! يم عاملى چون او از بني برودحيف است مقربه انسان باارزِش فهيِم فقيِه حك: كردم و گفتم

  .براى اين مرد بزرگ بنا كرد تا ياد و خاطره اين بزرگمرد فراموش نشود

او، در . كردند صدا مى» خان«براى مهني، او را . جهانگري خان فرزند رئيس ايل قشقاىي در منطقه مسريم استان فارس بود
روش كشك و پنري و روغن و ساير حمصوالت ايل خود به اصفهان رفته بود، عالقمند به ايام جواىن، زماىن كه براى ف

  .زد نشست و تار مى ها در چادر خود مى از آن پس، او شب. يادگريى تار شد

هايش از بناگوش در رفته بود و لباس خاىن به  رسيد، جوان تنومندى بود كه مانند پدرش سبيل 36يا  35وقىت سن او به 
   شت و كالهتن دا

  264: معرفت ديىن، ص

  .گذاشت قشقاىي بر سر مى

. اش را تعمري كند در مهني ايام، روزى كه براى داد و ستد به اصفهان رفته بود، نشاىن تارزىن را خواست تا تار شكسته
: پرسيد. گىسال 15 -14از : زىن؟ گفت چند سال تار مى! خان: مردى كه خان نشاىن را از او پرسيده بود از او پرسيد

يك بار هم بنشني و تار وجود خود را بزن و ببني چه صداهاىي ! خان: گفت. سال 40نزديك : چند سال دارى؟ گفت
  !آيد از آن در مى

كجا بايد بروم تا تار وجود خودم را بزمن؟ آن مرد هم : جهانگري خان با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفت و پرسيد
  .جا اين: ان نشان داده و گفته بودمدرسه صدر را در بازار اصفه
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به ايل برگرد و به خانواده من بگو منتظر من : پس از آن، جهانگريخان كاروانش را به يكى از مهراهانش سپرد و گفت
  .و به مست مدرسه به راه افتاد. نباشند

جا چه  اين! خان: او پرسيديكى از . ديدند جوان تنومندى از ايل قشقاىي داخل مدرسه شد هاى مدرسه از آن طرف، طلبه
  .ام نواخنت تار وجودم را ياد بگريم آمده: كار دارى؟ گفت

معلوم نيست آن طلبه چه كسى بوده كه از خان با حمبت بسيار استقبال كرده و تشويق به ماندنش در مدرسه كرده است، 
  .كرده استوىل مى دانيم كه او را به حجره خود برده و به او در آموخنت علم كمك فراوان  

. خان از آن روز به حتصيل علم مشغول شد و به زودى فقيه و اديب و اصوىل و حكيم و عارف و فيلسوف بزرگى شد
ايشان هرگز عمامه بر سر نگذاشت و ازدواج نكرد و مهواره مهان لباس ايلياتى خويش را به تن داشت، با اين تفاوت كه  

  .پوسىت بر سر گذاشته بوددارش را كنار گذاشته و كاله  كاله لبه

  265: معرفت ديىن، ص

رت و ىب 50در مكتب درس جهانگري خان، حدود  . نظريتر بودند نفر از علماى بزرگ پرورش يافتند كه يكى از يكى 
شاگرد ديگرشان مرحوم آيت اهللا العظمى آسيد مجال . يكى از شاگردان ايشان مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى است

نوشت و به جنف  ايگاىن است كه مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى ساىل يك بار از قم براى ايشان نامه مىالدين گلپ
  »!حسني بروجردى را نصيحت كن! حضرت آيت اهللا آسيد مجال الدين گلپايگاىن«فرستاد كه  مى

هللا العظمى حاج آقا رحيم از شاگردان ديگر ايشان مرحوم آيت اهللا العظمى حاج شيخ مرتضى طالقاىن و مرحوم آيت ا
سالگى ايشان را در اصفهان ديدم و از زبان ايشان راجع به جهانگري خان مطالب عجيىب  90ارباب است كه من در 

  .شاگرد ديگرشان نيز شهيد كم نظري مرحوم آيت اهللا سيد حسن مدرس است. شنيدم

گوييم آگاهى و بينش  از اين روست كه به حق مى .اين است مثره يك حلظه آگاهى يافنت و با بصريت به زندگى نگريسنت
  .و معرفت رمز سالمت و سعادت انسان در دنيا و آخرت است و بدون آن رستگارى ممكن نيست

  خوشا آنان كه در اين صحنه خاك
 

 چو خورشيدى درخشيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بذر آدمى را
 

 به جسم خاك پاشيدند و رفتند
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  ميزان وجدانخوشا آنان كه در 
 

 حساب خويش سنجيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بار دوسىت را
 

 كشيدند و نرجنيدند و رفتند

  خوشا آنان كه پا در وادى حق
 

 .ادند و نلغزيدند و رفتند

  

  271: معرفت ديىن، ص

  

   هديه اى اهلى: معرفت -15

  

  273: معرفت ديىن، ص

رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد هللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

وجود مبارك حضرت حق استعداد به دست آوردن هر برنامه مثبىت، به ويژه قدرت . سخن در معرفت و آگاهى و رشد بود
يدسىت و فقر انسان در اين ارزش .حتصيل علم و معرفت، را به انسان عنايت فرموده است ها تقصري خود او  از اين رو، 

  .و حمصول تلخ تنبلى و كاهلى و كسالت اوست

   پرهيز از كسالت و تنبلى

هاى بسيار مهم روايات اسالمى آن دسته از روايات است كه آدمى را از تن دادن به كسالت و سسىت و  يكى از فصل
قرآن جميد نيز در آيات متعدد انسان را به فعاليت و كوشش در امور مثبت سفارش كرده . دارند پرورى برحذر مى تنبلى و تن

ره و نصيب او در دنيا و آخرت را نتيجه سعى و تالش او معرىف كرده است   :و 

  »1« .» ْوىفُمثَّ ُجيْزاُه اجلَْزاَء اْألَ *  َو َأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُرى*  َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى«
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .41 - 39جنم، . 

  

  274: معرفت ديىن، ص

ره[كه براى انسان جز آنچه تالش كرده  و اين . كه تالش او به زودى ديده خواهد شد و اين. نيست]  اى هيچ نصيب و 
  .سپس، به تالشش پاداش كامل خواهند داد

از اين رو، قرآن جميد انسان را از سسىت و . زندگى انسان جز در سايه كوشش و فعاليت نيستحاصل و مثر و حمصول 
ى مى تنبلى و از اين   :فرمايد جا كه مى كند؛ آن كه بنشيند و غصه خبورد 

هاىي كه به مشا  از پيش آمدها و حوادث و سخىت] سسىت نكنيد و[هاِى حق و در جهاد با دمشن  در اجنام فرمان »1«
  اندوهگني مشويد كه مشا اگر مؤمن باشيد، برتريد[رسد  ىم

ُِنوا َو ال َحتَْزنُوا«: فرمايد قرآن به صراحت مى َ ؛ سست نباشيد و زانوى غم بغل نگرييد، زيرا مهه امكانات باطىن و »َو ال 
؛ انسان مومن نبايد » ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  َو أَنـُْتُم اْألَْعَلْونَ «. ظاهرى براى به دست آوردن هر حمصول مثبىت براى مشا فراهم است

يدسىت غصه خبورد در گوشه توجيهى ندارد كه انسان در اجنام كارهايش سسىت  . اى بنشيند و زانوى غم بغل بگريد و از 
دار باشد، بلكه او بايد در هر سّن و موقعيىت كه هست با نشاط و شاد و سرحال به زندگى خويش ادامه  كند و غصه

  .دهد

   عمار ياسر در جنگ صفني

با اين حال، با دمشنان خدا . عمار ياسر، كه الگوىي واقعى براى اهل اميان است، در جنگ صفني بيش از نود سال داشت
ايت فعاليت جنگيد تا به شهادت رسيد   »2« .در كمال نشاط و رغبت و شوق و در 

وفاى امريمومنان، عليهما السالم، اقتدا كنند و در هر حال و مقام سزاست مومنان نيز به اين صحابه بزرگ پيامرب و يار با
  .به اجنام امور مثبت مشغول باشند
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______________________________  
  .35؛ نيز با اختالف در حممد، 139آل عمران، ). 1(

ائتوىن بشربه، فأتى  قال أبو البحرتى قال عمار بن ياسر يوم صفني«: 47 -46، ص 4أسد الغابه، ابن أثري، ج ). 2(
ا من الدنيا شربه لنب: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقال. بشربه لنب ا! آخر شربه تشر مث قاتل حىت قتل . وشر

  .»وكان عمره يومئذ أربعا وتسعني سنه وقيل ثالث وتسعون وقيل إحدى وتسعون

  

  275: معرفت ديىن، ص

  حافظ شصت هزار بيت شعر

هاى مجعه  يادم هست در ايام جواىن كه در قم طلبه بودم، شب. ام هاى عجيىب را ديده ام انسان من در طول دوره زندگى
ران مى كردند  اى خصوصى دعوت مى شد كه دوستان مرا به جلسه در اين ايام، گاه مى. رفتم براى ديدن پدر و مادرم به 

زدم و با آنان  هاى بافضيلىت بودند سر مى ها عالقه داشتم و انسان اىن كه به آن؛ و گاه نيز به دوست)البته به عنوان مستمع(
ها كاسب و  كه برخى از آن با اين. اين رفت و آمدها برامي در آن دوران بسيار سودمند بود. كردم نشست و برخاست مى

اين بود كه به اندازه يك عامل از راه گوش بار ميوه فروشى داشتند، وىل حقيقت  هاشان در ميدان تره دار بودند و بعضى مغازه
  .و مطالعه علم كسب كرده بودند

ساله  80يادم هست يك روز بعد از ظهر كه به منزل يكى از مهني دوستان رفته بودم، ايشان داىي خود را، كه پريمردى 
رود و  كند سراغ كتاب مى مىايشان در مغازه تا فرصىت پيدا : فروشى داشت، به من معرىف كرد و گفت بود و مغازه سبزى

  .هزار بيت شعر سودمند حفظ كند 60هاى كم توانسته  كند و با استفاده از مهني فرصت مطالعه مى

كه آن پريمرد را ديدم، به مطالعه بيشرت و حفظ كردن شعر روى آوردم و در مهان سال، با وجود اشتغال به  من بعد از آن
  .هزار بيت شعر مفيد را حفظ كنمحتصيل در دروس حوزوى، توانستم چهار 

   ى

   ادگريى تا دم مرگ
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استفاده از فرصت براى يادگريى علم و اندوخنت معرفت براى برخى به قدرى مهم است كه تا زمان مرگ نيز آن را رها 
يد مرتضى البته، اين فرد غري از س -اند كه مرد عاملى به نام سيد مرتضى در احواالت ابورحيان بريوىن نوشته. كنند منى
  وقىت او كنار بسرت. به مالقات او آمد »2«  در حلظات آخر عمر ابورحيان بريوىن -»1«  اهلدى برادر سيد رضى است علم

______________________________  
ىف حكايه رؤيا املفيد رمحه «: آمده 496در فضيلت اين دو برادر مهني بس كه در قوانني األصول، مريزاى قمى، ص ). 1(
يا : هللا حيث رأى ىف املنام فاطمه الزهراء صلوات اهللا وسالمه عليها واحلسنني عليهما الصاله والسالم معها قالت له ىف املناما

ما وقالت يا شيخ علمهما الفقه   .»شيخ علمهما الفقه؛ فجائت ىف يومه والده السيدين املرتضى والرضى رمحهما اهللا 

أبورحيان حممد بن أمحد البريوىن اخلوارزمى احلكيم، الرياضى، الطبيب، «: 229ص ، پاورقى 54حبار األنوار، ج ). 2(
املنجم املعروف، كان فيلسوفا عاملا بالفلسفه اليونانيه وفروعها وفلسفه اهلنود، وبرع ىف علم الرياضيات والفلك، بل قيل إنه 

) بريون(ان بينهما مراسالت وأحباث، كان أصله من أشهر علماء النجوم والرياضيات من املسلمني، كان معاصرا البن سينا وك
وكان أكثر اشتغاله ىف ) خوارزم(بلد ىف السند وسافر إىل بالد اهلند أربعني سنه اطلع فيها على علوم اهلنود وأقام مده ىف 

الفه لشمس املعاىل  ىف التاريخ) اآلثار الباقيه عن القرون اخلاليه(النجوم والرياضيات والتاريخ، وخلف مؤلفات نفيسه منها 
قابوس حكى انه كان مكبا على حتصيل العلوم متفننا ىف التصنيف ال يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر، وكان 

كان أبو رحيان : وحكى عن الشيخ صالح الدين الصفدى أنه قال. مشتغال ىف مجيع أيام السنه اال يوم النريوز واملهرجان
 430توىف سنه . اشره، لطيف احملاضره، خليعا ىف ألفاظه، عفيفا ىف أحواله مل يأت الزمان مبثله علما وفهماالبريوىن حسن املع

  .»تقريبا

  

  276: معرفت ديىن، ص

يكى ديگر از دوستان كه  . ابورحيان نشست، اين دانشمند بزرگ چشم باز كرد و درباره مسئله مشكلى از ايشان سوال كرد
ابورحيان در ! اى دارد در چنني موقعيىت پاسخ اين سوال را بداىن؟ چه فايده: ته بود با تعجب گفتكنار بسرت ابورحيان نشس

رت است يا ندامن و مبريم؟ بعد، رو به سيد كرد و گفت: جواب گفت اگر جواب را : پاسخ اين مسئله را بدامن و مبريم 
  .و سيد پاسخ سوال او را داد! دانيد، به من هم بگوييد مى
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آن، سيد از ابورحيان خداحافظى كرد و از اتاق بريون رفت و حلظاتى بعد صداى شيون و زارى از اتاق او به گوش  پس از
  .رسيد و سيد دانست كه ابورحيان درگذشته است

و اين موضوعى است كه در ! به راسىت، چه خوب است انسان تا حلظه مرگ عمر خود را صرف حتصيل يا نشر علم كند
  .خورد ما به چشم مى سريه پيشوايان

چنني است سخنان  هم »1« وصيت حضرت امريمومنان، عليه السالم، در شب شهادتشان درياىي از علم و معرفت است؛
 .اند هاى آخر عمر شريفشان نيز به نشر معارف اهلى مشغول بوده حضرت امام حسن جمتىب، عليه السالم، كه در نفس

توان   ترديد مى از اين رو، ىب »3« .عبداهللا احلسني، عليه السالم، نيز بدين گونه است حلظات آخر عمر حضرت اىب »2«
اند يا  اند و اغلب يا درحال حتصيل از دنيا رفته گفت كه مهه اولياء و انبياء خدا و بندگان شايسته حق اين سريه را داشته

  .در حال تبليغ معارف و نشر علم

اى بر فراز منرب و در حال نشر معارف اهلى از  ز بزرگان دين قلم يا كتاب در دست داشتند و از دنيا رفتند؛ عدهبسيارى ا
با توجه به اين نكته، هيچ كس حق تنبلى و نااميدى ندارد و بايد براى رسيدن به مقصود تالش كند و .... دنيا رفتند و 

  :گويد مىحافظ در بيت نغزى . رنج و زمحت را به جان خبرد

______________________________  
: من وصيه له عليه السالم للحسن واحلسني عليهما السالم ملا ضربه ابن ملجم لعنه اهللا«: 47ج البالغه، نامه ). 1(

. رواعمال لألج. وقوال باحلق. أوصيكما بتقوى اهللا وأن ال تبغيا الدنيا وإن بغتكما، وال تأسفا على شئ منها زوى عنكما
وكونا للظامل خصما وللمظلوم عونا أوصيكما ومجيع ولدى وأهلى ومن بلغه كتاىب بتقوى اهللا ونظم أمركم، وصالح ذات 

واهللا اهللا ىف » صالح ذات البني أفضل من عامه الصاله والصيام«: بينكم، فإىن مسعت جدكما صلى اهللا عليه وآله يقول
م حىت ظننا أنه . تكماأليتام فال تغبوا أفواههم وال يضيعوا حبضر  م وصيه نبيكم ما زال يوصى  واهللا اهللا ىف جريانكم فإ

ا عمود دينكم. واهللا اهللا ىف القرآن ال يسبقكم بالعمل به غريكم. سيورثهم واهللا اهللا ىف بيت ربكم ال . واهللا اهللا ىف الصاله فإ
وعليكم بالتواصل . أموالكم وأنفسكم وألسنتكم ىف سبيل اهللاواهللا اهللا ىف اجلهاد ب. ختلوه ما بقيتم فإنه إن ترك مل تناظروا

ال ترتكوا األمر باملعروف والنهى عن املنكر فيوىل عليكم شراركم مث تدعون فال يستجاب . وإياكم والتدابر والتقاطع. والتباذل
، أال ال تقتلن ىب إال قاتلى انظروا يا بىن عبد املطلب ال ألفينكم ختوضون دماء املسلمني خوضا تقولون قتل أمري املؤمنني. لكم

إياكم : إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربه بضربه، وال ميثل بالرجل فإىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول
  .»واملثله ولو بالكلب العقور
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 بن ماىن العبسى، عن طلحه بن زيد الرقى، عن الزبري بن عطاء، عن عمري«: 140 -138، ص 44حبار األنوار، ج ). 2(
دخلت على احلسن بن على ابن أىب طالب عليه السالم ىف مرضه الذى توىف فيه وبني يديه طست : جناده بن أىب أميه قال

يا موالى مالك ال تعاجل نفسك؟ : يقذف عليه الدم وخيرج كبده قطعه قطعه من السم الذى أسقاه معاويه لعنه اهللا فقلت
واهللا لقد عهد إلينا رسول اهللا صلى : مث التفت إىل فقال. إنا هللا وإنا إليه راجعون: ا أعاجل املوت؟ قلتيا عبد اهللا مباذ: فقال

اهللا عليه وآله أن هذا األمر ميلكه اثنا عشر إماما من ولد على وفاطمه، ما منا إال مسموم أو مقتول، مث رفعت الطست وبكى 
نعم استعد لسفرك، وحصل زادك قبل حلول أجلك، : ابن رسول اهللا، قال عظىن يا: فقلت له: قال. صلوات اهللا عليه وآله

واعلم أنك تطلب الدنيا واملوت يطلبك، وال حتمل هم يومك الذى مل يأت على يومك الذى أنت فيه، واعلم أنك ال 
ب، وىف الشبهات واعلم أن ىف حالهلا حساب، وىف حرامها عقا. تكسب من املال شيئا فوق قوتك إال كنت فيه خازنا لغريك

عتاب، فأنزل الدنيا مبنزله امليته، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حالال كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما مل يكن فيه 
واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك  . وزر، فأخذت كما أخذت من امليته، وإن كان العتاب فان العتاب يسري

ت عزا بال عشريه، وهيبه بال سلطان، فاخرج من ذل معصيه اهللا إىل عز طاعه اهللا عز وجل، وإذا كأنك متوت غدا، وإذا أرد
نازعتك إىل صحبه الرجال حاجه فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونه أعانك، وإن 

ه سدها، وإن رأى منك حسنه قلت صدق قولك وإن صلت شد صولك وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن بدت عنك ثلم
من ال تأتيك منه البوائق، وال خيتلف . عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك وإن نزلت إحدى امللمات به ساءك

مث انقطع نفسه واصفر لونه، حىت خشيت : قال. عليك منه الطرائق، وال خيذلك عند احلقائق، وإن تنازعتما منقسما آثرك
 عليه السالم واألسود بن أىب األسود فانكب عليه حىت قبل رأسه وبني عينيه، مث قعد عنده فتسارا مجيعا، عليه، ودخل احلسني

  .»إنا هللا إن احلسن قد نعيت إليه نفسه: فقال أبو األسود

ه وبقى احلسني عليه السالم ثالث ساعات من النهار ملطخا بدم: أبو خمنف«: 82، ص 3ينابيع املوده، قندوزى، ج ). 3(
  .»يا إهلى صربا على قضائك وال معبود سواك يا غياث املستغيثني: رامقا بطرفه إىل السماء وينادى
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  مكن ز غصه شكايت كه در طريق
 

 .طلب به راحىت نرسيد آنكه زمحىت نكشيد
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  :فرمايد خداوند در تاييد مهني معنا در سوره مباركه آل عمران مى

َما اْسَتكانُوا َو اللَُّه حيُِبُّ َكأَيِّْن ِمْن َنِيبٍّ قاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري َفما َوَهُنوا ِلما َأصابـَُهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ما َضُعُفوا َو َو  «
  »1« .»الصَّاِبرِينَ 

او با دمشنان جنگيدند، پس در برابر  به مهراه]  و كامالن در دينِ [چه بسا پيامرباىن كه انبوهى دانشمنداِن اهلى مسلك 
سر تسليم و فروتىن فرود ]  در برابر دمشن[هاىي كه در راه خدا به آنان رسيد، سسىت نكردند و ناتوان نشدند و  آسيب

  .نياوردند؛ و خدا شكيبايان را دوست دارد

ندادند و از ميدان مبارزه فرار چه بسيار كساىن كه وارد ميدان كارزار و مبارزه شدند و از خود سسىت و ضعف نشان 
  .جا كه يا پريوز شدند و يا به شهادت رسيدند نكردند و راه خدا را ادامه دادند تا آن

نكته مهم موجود در آيه نيز تاكيد بر سسىت نكردن و صرب كردن بر نامالميات و بشارت انتهاى آيه درباره پيشه كنندگان 
  .صرب است

  صرب و پشتكار روحاىن هنرمند

اى   اطره ديگرى كه از دوران اوايل طلبگى در ذهن دارم مربوط به آشناىي با روحاىن هنرمندى است كه ايشان را در جلسهخ
 42يا  41سال داشتم  22يا  21ايشان در آن زمان كه من . كه براى توسعه يك درمانگاه برگزار شده بود ديدم

  .اند د كه انساىن متخلق به اخالقسالشان بود و بسيار برخورد شرييىن داشتند و معلوم بو 

ران زندگى مى: آن روز، حس كردم آشناىي با ايشان برامي سودمند است، لذا از ايشان پرسيدم . بله: كنيد؟ گفت مشا در 
  .مانعى ندارد: گفت! دهيد من گاهى خدمتتان برسم گفتم آدرس مى

من خيلى بدخط : ا راه بيندازد مهني حبث را پيش آورد و گفتكه مر  اى كه به منزل ايشان رفتم، ايشان براى اين اولني جلسه
   بودم، وىل

______________________________  
  .146آل عمران، ). 1(
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اى كه از سرمشق اساتيد  وقىت اين تصميم را گرفتم، قلمى برداشتم و به دفرتچه. يك روز تصميم گرفتم خوش خط شوم
  .نگاه كردم و به مترين خط پرداختم خط در خانه داشتم

رتين شكل به من نشان داد و گفت 32سپس، او مرا به طبقه دوم منزل برد و  هاى من  ها نوشته مهه اين: نوع خط در 
يك قرآن و يك مفاتيح نيز به خط خود به من نشان داد و هم اكنون نيز كتيبه چندين مسجد يادگار خط ايشان . است
  .است

كم  . ام در خط گذشت، به نقاشى عالقه پيدا كردم و به مترين نقاشى مشغول شدم وقىت دوران هنرمندى: ادامه دادايشان 
كم، كار به جاىي رسيد كه يك روز پدرم را دعوت كردم و در مهني حياط براى ايشان صندىل گذاشتم و چهره ايشان را  

به من نشان دادند و عجيب اين بود كه اين دو با هم تفاوتى  از قضا، ايشان اين تصوير را نيز با عكس پدرشان. كشيدم
  .نداشتند

گفتم به مهه  توانستم شعر بگومي و چيزهاىي كه به عنوان شعر مى بعد، به شعر عالقمند شدم، اما منى: ايشان در ادامه گفت
 .و نوشتم كه وارد دنياى شعر شدمبا اين حال، نااميد نشدم و آن قدر نوشتم و پاره كردم و از ن. چيز شبيه بود مگر شعر

ادهاى فرهنگى كشور از شاعران خواست  »1« به خوىب يادم هست كه در آغاز قرن پانزدهم بعثت رسول خدا، يكى از 
از ميان شعرا، تنها اثر دو نفر مقبول طبع داوران واقع شد  . تا آثارشان را درباره پيامرب براى شركت در مسابقه ارسال كنند

  .رحوم امريى فريوزكوهى بود و ديگرى ايشانكه يكى م

و » شدن«خداوند عامل انسان را براى . رساند اين ويژگى خواسنت و تالش كردن است كه الجرم انسان را به مقصد مى
   ساخته» حركت كردن«

______________________________  
خواندند كه مهان روز آن را حفظ كردم و به يادگار از روزى كه به منزل اين روحاىن هنرمند رفته بودم، براى من غزىل ). 1(

ام غنچه  شده/ مهچو منصور سر دار فنا سر بازم/ آه شب گري كند فاش چو روزى رازم: كنم ايشان در اينجا ذكر مى
سوى كوى / مرغكى خسته دمل در قفس عشق اسري/ بس كه با خار غم هجر تو من دمسازم/ صفت تنگدل و غرقه خون

دهم جان  مى/ سازم سوختند آن دو شىب من به غمت مى/ من و مشع شب و پروانه سه عاشق بودمي/ چار بود پروازمتو به نا
تا ابد من به / از ازل عبد تو مصباحم و داراى جهان/ به اميدى كه بياىي و ببيىن بازم/ به هواى رخت اى طلعت عشق

  )مولف. (نازم چنني سلطنىت مى
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ها براى عامل شدن، حكيم شدن، اديب شدن، هنرمند شدن، خمرتع  مهه انسان. »متوقف شدن«و » نشدن«نه است 
استعداد و نريوى كاىف دارند، فقط بايد خبواهند و در ... شدن، سلمان و مقداد و بالل شدن، زينب و خدجيه شدن، و 

راسند مسري صحيح حركت كنند و در اين راه صرب و حتمل داشته باشند و از   .مشكالت و دورى راه و خطرات 

  آموخنت علم واجب است، حىت اگر در چني باشد

وآله، براى مسافران آن روزگار تقريبا ناممكن بود و اگر   عليه اهللا طى كردن فاصله مدينه تا كشور چني در روزگار پيامرب، صلى
كرد و چه بسا امكان بازگشت نيز  ن راه هزينه مىخواست از مدينه به چني برود و برگردد، بايد عمرى را در اي كسى مى

. كشد ساعت طول مى 12در روزگار ما هم، با وجود اين مهه امكانات، از عربستان تا چني با هواپيما بيش از . نداشت
وآله، باارزش بوده كه اعالم   عليه اهللا با اين حال، آن قدر جستجوى معرفت و آموخنت علم به نظر پيامرب اكرم، صلى

  :اند كرده

  »1« .»فان طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة. اطلبوا العلم و لو بالصني«

پيامرب اكرم به صراحت به . است» ...اطلبوا العلم «روايت جداىي نيست و دنباله مهني روايت » ...طلب العلم «روايت 
ايشان طلب دانش را بر هر مرد و زن . شددهند كه دنبال علم و معرفت بگردند اگرچه در چني با مسلمانان دستور مى
  .دانند مسلماىن فريضه مى

   فرق فريضه با واجب

السالم، آن را بر انسان  خواهد، و واجب حقيقىت است كه پيامربان يا ائمه، عليهم فريضه چيزى است كه خدا از انسان مى
توان گذشت، وىل  اين است كه گاهى از واجب مىفرق دوم . بنابراين، فريضه باالتر و برتر از واجب است. اند الزم مشرده

  .توان گذشت از فريضه منى

______________________________  
  .239مشكاه االنوار، على طربسى، ص ). 1(
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يوميه را دو شان در مكه، بنا به روايات شيعه و سىن، منازهاى  وآله، در مدت حضور ده ساله عليه اهللا پيامرب اسالم، صلى
خواندند، وىل از سال دوم هجرى   بيش از يك سال نيز بعد از هجرت به مدينه، منازها را دو ركعىت مى. خواندند ركعىت مى

وآله، دو ركعت به مناز ظهر و دو ركعت به مناز  عليه اهللا السالم، متولد شد، رسول خدا، صلى كه حضرت جمتىب، عليه
آن دو ركعت اصلى فريضه و دو ركعت فرعى . اضافه كردند -السالم جمتىب، عليه به شكرانه نعمت وجود حضرت -عصر

فريضه خوانده  شود و تنها دو ركعت اند حذف مى از اين رو، در سفر دو ركعىت را كه پيامرب واجب كرده. واجب النىب است
  .شود مى

آمد، رسول خدا يك ركعت به مناز مغرب و  السالم، به دنيا در سال سوم هجرت نيز كه حضرت اىب عبداهللا احلسني، عليه
دو ركعت به مناز عشاء اضافه كرد كه پروردگار آن دو ركعت عشاء را مانند دو ركعت ظهر و عصر قرار داد، وىل يك 

با اين بيان، وقىت پيامرب اكرم،  »1« .السالم، باقى ماند ركعت مناز مغرب به خاطر حضرت امام حسني، عليه
؛ يعىن طلب علم را من بر مشا الزم نكردم، بلكه طلب معرفت الزام »طلب العلم فريضه«: فرمايد ه، مىوآل عليه اهللا صلى

  .پروردگار است و او دوست دارد كه مشا ظرف معرفت و شناخت باشيد

  :فرمايند السالم، در امهيت معرفت در مجله بسيار باارزشى خطاب به كميل بن زياد خنعى مى امرياملؤمنني، عليه

  »2« .»ا كميل، ما من حركه اّال وانت حمتاج فيها اىل املعرفهي«

  .كه در آن نيازمند به معرفت است اى كميل، هيچ عملى و حركىت براى انسان متصور نيست، مگر اين

  كه خبواهد قدمى بردارد و كارى اجنام دهد بايد يعىن انسان قبل از اين

______________________________  
كان الذى فرض اهللا على العباد من الصاله عشر : عن أىب جعفر عليه السالم قال«: 272، ص 3ج الكاىف، ). 1(

  .»ركعات وفيهن القراءه وليس فيهن وهم يعىن سهوا فزاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءه

  .267، ص 74حبار االنوار، ج ). 2(
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به مهني سبب بود كه گذشتگان متدين ما با . باطل بودن آن را بشناسد تا مبادا عمرى در باطل قدم بردارد و نفهمدحق و 
فهميدند حق است يا باطل، به در  آمد كه منى اى پيش مى عاملان رباىن شهر يا منطقه خود در ارتباط بودند و تا مسئله

چه براى گذشتگان ما مهم بود خود عمل  كردند، زيرا آن آن استفسار مى رفتند و از حق يا باطل بودن خانه آن عاملان مى
  .نبود، بلكه درك اين معنا بود كه عمل حق است يا باطل

السالم، در بازار كوفه راه مى رفتند و با صداى بلند مهه   اين قدر اين مسئله در دين اسالم امهيت دارد كه امرياملومنني، عليه
  :دادند كه ا خطاب قرار مىكاسبان و مغازه داران ر 

يا معشر التجار الفقه مث املتجر، الفقه مث املتجر، واهللا للربا ىف هذه االمه دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا «
  »1« .»أموالكم بالصدقه، التاجر فاجر، والفاجر ىف النار إال من أخذ احلق وأعطى احلق

ه در مغازه خود را باز كنيد و به جتارت مشغول شويد، حرام و حالل خدا را ياد ك يعىن اى مجاعت بازاريان، پيش از آن
  .بگرييد

رت  مجله دوم حضرت كه در واقع استدالل ايشان براى اين سخن است با قسم به خدا آغاز مى شود تا امهيت موضوع را 
شويد و   بسيارى از مواقع دچار گناه مى زيرا اگر در پى شناخت حرام و حالل نباشيد، در: فرمايند حضرت مى. نشان دهد
ان اى بر روى يك قطعه سنگ خمفى ايد، چرا كه ربا در معامالت از لغزيدن مورچه كنيد خطاىي نكرده گمان مى تر  تر و 

  .است

شود انسان عمرى دچار ربا باشد و نفهمد و تازه در روز قيامت كه  آرى، آگاه نبودن به حالل و حرام خدا سبب مى
اش باطل بوده است؛ زيرا لباس مناز و مكان  بيند متوجه شود كه مهه منازها، صدقات، حج و غريه ده اعمالش را مىپرون

يه شده بوده و   منازش از پول حرام 

______________________________  
لسالم يقول مسعت عليا عليه ا«: عن االصبغ بن نباته قال«: 194، ص 3من الحيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج ). 1(

  .»...يا معشر التجار «: على املنرب
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يه كرده بوده است   :فرمايند اين است كه حضرت در ادامه سخن خويش مى. لباس احرامش را با مال حرام 

  .»التاجر فاجر والفاجر ىف النار اال من اخذ احلق واعطى احلق«

ر در دوزخ است؛ مگر كسى كه مال حالل به دست آورد و از مال حالل يعىن تاجر بدكار است و جايگاه انسان بدكا
  .خويش در اجنام كارها استفاده كند

   اى اهلى است معرفت هديه

اند كه خداوند فرموده  السالم، در حديثى از پدرانشان به نقل از رسول خدا، صلى اهللا عليه و آله، آورده امام باقر، عليه
  :است

إىل عبدى املؤمن، فإن قبلها مىن فربمحىت ومىن، وان ردها فبذنبه حرمها ومنه ال مىن، وأميا عبد خلقته املعروف هديه مىن «
  »1« .»فهديته إىل االميان وحسنت خلقه، ومل ابتله بالبخل، فإىن أريد به خريا

آن را پذيرفت و اگر كسى . هديه من به بندگان مومن است -چه مادى باشد و چه معنوى -ها يعىن مهه خريها و خوىب
قبول كرد، به سبب رمحت من بوده است كه آن را قبول كرده و اگر قبول نكرد، اشكال از خود او و سبب اين حمروميت 

  .خود اوست

  :فرمايد كند و مى قرآن كرمي نيز به صراحت بر اين معنا تاكيد مى

  »2« .»ِعباِدِه اْلُكْفرَ لِ   ِإْن َتْكُفُروا َفِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعْنُكْم َو ال يـَْرضى«

پسندد و دوست ندارد كسى به سبب اين كفر به دوزخ برود، بلكه خوىب و  خدا ناسپاسى و كفر را براى هيچ كس منى
  .پسندد سالمت بندگان خويش را مى

ق نيك را نيز به سبب آفرينم، زمينه اخال اى كه مى در هر بنده: فرمايد منايد، زيرا خداوند مى ادامه روايت مهني معنا را باز مى
رتين كنم و او را به سوى اميان رهنمون مى حمبىت كه به او دارم فراهم مى    شوم، زيرا 
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قال رسول اهللا : عن أىب جعفر حممد بن على الباقر عليه السالم، عن آبائه، قال«: 24األماىل، شيخ طوسى، ص ). 1(

  .»...املعروف هديه : يقول اهللا تعاىل: صلى اهللا عليه وآله

  .7زمر، ). 2(
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خواهد، اما بندگان بر اثر جهل و  كه خداوند براى بندگان خود جز خري چيزى منى نتيجه آن. خواهم چيزها را براى او مى
  .شوند مىروزى خويش  روند و سبب تريه كنند و به برياهه مى غفلت راه خويش از خدا جدا مى

توان از اين دام رست و بر بام سعادت نشست و از اين  جا اين است كه تنها با كسب معرفت مى موضوع مهم در اين
  .روست كه مسئله معرفت اين اندازه براى انسان امهيت و ضرورت دارد و نبايد در به دست آوردن آن سسىت و كاهلى كند

  287: معرفت ديىن، ص

  

   معرفت در قرآنحمور هاى كسب  -16

  

  289: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

ست كه انسان در طول عمر ترين حقيقىت ا مسئله معرفت، در لسان رسول خدا و ائمه طاهرين، عليهم السالم، با فضيلت
كه مهه انبياء خدا  جستجوى معرفت و به دست آوردن آن به قدرى مهم است كه با آن »1« .خويش با آن مواجه است
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خداوند در قرآن جميد به پيامرب اسالم كه معرفت . كردند اهل معرفت بودند، از پروردگار عامل درخواست معرفت بيشرت مى
  :كند داشت اين چنني سفارش مىاولني و آخرين را با خود 

  »2« .»َو ُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلماً «

  .بر دانش من بيفزاى! پروردگارا: بگو

توان گرفت در حقيقت پاسخ اين سوال نيز هست كه آيا ظرف وجود انسان براى پذيرش  اى كه از اين آيه شريفه مى نتيجه
كه ظرف  شد ديگر گنجايش پذيرش آب بيشرت را ندارد؟ يا اينمعرفت حمدود است و به ظرف آىب مانند است كه وقىت پر 

  وجود آدمى براى پذيرش علم و آگاهى و معرفت مهواره گنجايش دارد؟

______________________________  
   نوشت پى) 1(

ج البالغه، حكمت )كتاب عقل و جهل؛ مهچنني كتاب فضل العلم( 1اول كتاب كاىف، ج : رجوع شود به.  ؛ نيز 
أخذ بيدى أمري املؤمنني على بن أىب طالب عليه السالم فأخرجىن إىل اجلبان، فلما أصحر : قال كميل بن زياد«: 147

فعامل رباىن : فاحفظ عىن ما أقول لك الناس ثالثه. يا كميل إن هذه القلوب أوعيه فخريها أوعاها:) تنفس الصعداء مث قال
ناعق مييلون مع كل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا إىل ركن وثيق يا   ومتعلم على سبيل جناه، ومهج رعاع أتباع كل

املال تنقصه النفقه والعلم يزكوا على االنفاق، وصنيع املال يزول . والعلم حيرسك وأنت حترس املال. كميل العلم خري من املال
والعلم حاكم واملال . ته، ومجيل األحدوثه بعد وفاتهبه يكسب اإلنسان الطاعه ىف حيا. يا كميل العلم دين يدان به. بزواله

م مفقوده، وأمثاهلم ىف القلوب . حمكوم عليه يا كميل هلك خزان األموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقى الدهر أعيا
تعمال آله الدين لو أصبت له محله، بلى أصبت لقنا غري مأمون عليه، مس) وأشار إىل صدره(ها، إن ههنا لعلما مجا . موجوده

للدنيا، ومستظهرا بنعم اهللا على عباده، وحبججه على أوليائه، أو منقادا حلمله احلق ال بصريه له ىف أحنائه، ينقدح الشك ىف 
أال ال ذا وال ذاك، أو منهوما باللذه سلس القياد للشهوه، أو مغرما باجلمع واالدخار ليسا من . قلبه ألول عارض من شبهه

ما األنعام السائمه، كذلك ميوت العلم مبوت حامليه اللهم بلى، ال ختلو األرض من .  شئرعاه الدين ىف أقرب شئ شبها 
وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئك واهللا األقلون . إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئال تبطل حجج اهللا وبيناته. قائم هللا حبجه

م حججه وبي. عددا واألعظمون قدرا م العلم حيفظ اهللا  ناته حىت يودعوها نظراءهم ويزرعوها ىف قلوب أشباههم هجم 
على حقيقه البصريه، وباشروا روح اليقني، واستالنوا ما استوعره املرتفون، وأنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون، وصحبوا الدنيا 

انصرف إذا . آه آه شوقا إىل رؤيتهم. هأولئك خلفاء اهللا ىف أرضه والدعاه إىل دين. بأبدان أرواحها معلقه باحملل األعلى
  .»شئت
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  .»فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدىن علما«: 114طه، ). 2(

  

  290: معرفت ديىن، ص

م، هم شود و اگر عمرى صدها برابر حضرت نوح، عليه السال حقيقت اين است كه وجود انسان هرگز از معرفت پر منى
داشته باشد و مهه روزهاى حياتش را بيدار مباند و جز كسب معرفت به كار ديگرى مشغول نباشد باز براى كسب معرفت 

به عبارت ديگر، ظرفيىت كه پروردگار عامل براى كسب معرفت به انسان عطا كرده ناحمدود است و گسرته آن . آماده است
  .قابل درك نيست

   حمورهاى كسب معرفت در قرآن

معرفت به خدا، معرفت به وجود خويشنت، و : اند آيات قرآن جميد انسان را به كسب معرفت در سه حمور فرا خوانده
كمرتين صفاتى كه از وجود پروردگار عامل در اختيار انسان قرار داده شده شامل هزار صفت است كه . معرفت به هسىت

فهم مهني صفات هزارگانه درياىي از معارف اهلى را پيش چشم  »1« .ها در دعاى جوشن كبري گرد آمده است جمموع آن
  .رسد د كه كسى به كنه آن منى مى

كه پروردگار در حدود هفتصد آيه قرآن از حقايق موجود در عامل هسىت سخن به ميان آورده است كه  مطلب ديگر اين
  .ها به هسىت و عناصر آن معرفت پيدا كند تواند از طريق آن آدمى مى

در اين باره نيز كاىف است بدانيم كه تا چند سال پيش طبق  »2« .ني دعوت قرآن معرفت به وجود خويشنت استسوم
  .در رابطه با انسان هفت ميليون مسئله در علم مطرح شده است كه خود رشته معرفىت جداگانه است -آمار

 .يعىن معرفت به اسرار پشت پرده عامل استهاى پروردگار در قرآن، معرفت به عامل ملكوت و ملكوتيان  از ديگر دعوت
البته، بايد نگاه عقل خويش را . تواند حقايق ماوراء عامل را نيز بفهمد حقيقت اين است كه اگر انسان خبواهد، مى »3«

   در اين راه به كار گريد؛ يعىن مهان نگاهى

______________________________  
هر قسمت ده صفت از صفات خداوند بيان شده است كه مجعا هزار  دعاى جوشن كبري صد قسمت است و در). 1(

  .شود صفت مى
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ٍء  ُكلِّ َشيْ    نَُّه َعلىَسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَ َو َملْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَ « :53فصلت، ). 2(
  .»َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ * َو ِيف اْألَْرِض آياٌت ِلْلُموِقِننيَ « :21 -20ذاريات، ؛ نيز »َشِهيدٌ 

ٍء  ُكلِّ َشيْ    نَُّه َعلىَسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَ َو َملْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَ « :53فصلت، ). 3(
اْخِتالِف اللَّْيِل َو  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض وَ « :164؛ نيز با اختالف در بقره، 191 -190؛ آل عمران، »َشِهيدٌ 

ِْم َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى* النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ  ُجُنِو
  .»ما َخَلْقَت هذا باِطًال ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ 

  

  291: معرفت ديىن، ص

  :نگريست ها و زمني مى كه ابراهيم از دريچه آن به ملكوت آمسان

  »1« .»َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ «

  .كنندگان شود دهيم تا از يقني براهيم نشان مىها و زمني به ا و اين گونه فرمانرواىي و مالكّيت و ربوبّيت خود را بر آمسان

آيد، زيرا او  تواند كسب كند به دست مى گسرتدگى وجود انسان براى كسب معرفت از توجه به گسرتدگى معارىف كه او مى
تواند از فهم  ها و زمني شود و مى تواند عارف باهللا، عارف به طبيعت، عارف به خود، و عارف به ماوراء آمسان مى
مگر جز اين است  . هاى بسيار عظيم علمى به وجود آورد كه تاكنون نيز به وجود آورده است تباطات عناصر عامل رشتهار 

  كه اين مهه كتاب و رساله و اخرتاع و اكتشاف را در دنيا، از هزاران سال پيش تاكنون، جنس بشر به وجود آورده است؟

هاى ضخيمى از  خودمان به قدر سر سوزىن است و در پس پرده هاى ما از هسىت و اين مهه در حاىل است كه آگاهى
هاى  كند كه در حلظه مرگ پرده كنيم، زيرا قرآن جميد تصريح مى جهل و ناداىن و بدفهمى و خطا و اشتباه زندگى مى

  :گويد قرآن مى. شود رود و نگاه بشر به حقايق نگاهى دقيق مى واقعيت كنار مى

  »3« .»»2« ِمْن هذا َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ  َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلةٍ «

ات كنار ]  بصريت[خربى را از ديده  خربى و غفلت بودى، پس ما پرده ىب تو از اين روز بزرگ در ىب:] گويند به او مى[
  .ات امروز بسيار تيزبني است در نتيجه، ديده. زدمي
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در عامل . خواهد حقايق را تا حدود زيادى در آن براى انسان روشن كند پروردگار عامل مى اى است كه حلظه مرگ حلظه
شود؛ يعىن كسى  دهد و در عامل قيامت پرده از مهه حقايق برداشته مى تر روى مى برزخ، درك اين حقايق در سطحى گسرتده

   را براى غريمومنان تنها مايه حسرتدر قيامت جاهل منى ماند، ليكن اين علم تنها براى مومنان مفيد است، زي

______________________________  
  .75انعام، ). 1(

ويقال لسان حديد حنو  »فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ « :قال عز وجل«: 110مفردات راغب، ص . حديد يعىن تيز و دقيق). 2(
  .»وُكْم بِأَْلِسَنٍة ِحدادٍ َسَلقُ  :قال تعاىل. لسان صارم وماض وذلك إذا كان يؤثر تأثري احلديد

يدُ « :22 -19ق، ). 3( َو * َو نُِفَخ ِيف الصُّوِر ذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيدِ * َو جاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحلَْقِّ ذِلَك ما ُكْنَت ِمْنُه حتَِ
  .»ْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلٍة ِمْن هذا َفَكشَ * جاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس َمَعها ساِئٌق َو َشِهيدٌ 

  

  292: معرفت ديىن، ص

  .رسد و در آن روز فهم حقايق ديگر به دادشان منى »1«  بيشرت است

از اين ميان، . شوند ها از حقايق آگاه مى شود كه در قيامت هيچ كس جاهل نيست و مهه انسان بدين ترتيب، معلوم مى
  .اند شت و عاملان غريمومن اهل دوزخعاملان مومن اهل 

اگر كسى در دنيا جاهل ماند، بدين معنا نيست كه در قيامت هم . خداوند بنا ندارد هيچ جاهلى را در جهنم جاى دهد
. شوند بر عكس، جاهالن دنيا عامل وارد قيامت و دوزخ مى. تواند جهنم را با جهل خويش جنس كند ماند و مى جاهل مى

كسى كه در دنيا جاهل   »2« .يابيم قرآن كرمي سخنان دوزخيان را با پروردگار و با خود بسيار عاملانه مى از اين رو، در
شت بوده بايد داناتر باشد تا بيشرت از آن لذت  بوده بايد در قيامت دانا شود تا بيشرت عذاب بكشد و كسى كه اهل 

  .بربد

كند و نعمت فهم و ادراك  ناسد و به دست خويش بر خود ستم مىش راسىت، كسى كه در دنيا قدر و منزلت خويش را منى
تواند بر حمروميت  كند، چه كسى را مى گذارد و هيچ تالشى براى بريون كردن سر خويش از الك حيوانيت منى را معطل مى

  :هاى اخروى مالمت كند؟ به قول حافظ خويش از نعمت
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  اى شاه خوباىن و منظور گدايان شده
 

 اى يعىن چه؟ مرتبه نشناختهقدر اين 

  

   دعوت به علم آموخنت در قرآن

  :از سوره مباركه طالق مى فرمايد 12خداوند در آيه 

نَـُهنَّ ِلتَـْعَلُموا َأنَّ اللَّ « ٍء َقِديٌر َو َأنَّ اللََّه َقْد  َشيْ ُكلِّ    َه َعلىاللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمساواٍت َو ِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ
  »3« .»ٍء ِعْلماً  َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ 

ا نازل مى. ها هفت زمني را آفريد خداست كه هفت آمسان و نيز مثل آن شود تا بدانيد كه خدا  مهواره فرمان او در ميان آ
  .كه يقيناً علم خدا به مهه چيز احاطه دارد بر هر كارى تواناست و اين

______________________________  
  .51 -44به عنوان منونه سوره اعراف، آيات ). 1(

َقْد جاَءنا َنِذيٌر   قالُوا بَلى* َتكاُد َمتَيـَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلَّما أُْلِقَي ِفيها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَُتها أَ َملْ يَْأِتُكْم َنِذيرٌ « :10 -8ملك، ). 2(
ْبنا َو قـُْلن ؛ »َو قاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ * ٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضالٍل َكِبريٍ  ا ما نـَزََّل اللَُّه ِمْن َشيْ َفَكذَّ

ما َسَلَكُكْم * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ * َتساَءلُونَ ِيف َجنَّاٍت يَـ * ِإالَّ َأْصحاَب اْلَيِمنيِ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ « :47 -38نيز مدثر، 
َحىتَّ * َو ُكنَّا ُنَكذُِّب بِيَـْوِم الدِّينِ * َو ُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلاِئِضنيَ * َو َملْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ * قاُلوا َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ * ِيف َسَقرَ 

  .»أَتانَا اْلَيِقنيُ 

  .12طالق، ). 3(

  

  293: فت ديىن، صمعر 
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اى ندارد،  وجود مقدسى است كه مستجمع مجيع صفات كمال است و حضرت او كمرتين نقصى در هيچ ناحيه» اهللا«
و ميان اين هفت آمسان و  »1«  اما به تعبري قرآن در اين آيه، او كسى است كه هفت آمسان و هفت زمني را آفريده است

  .هفت زمني فرمان او به طور دائم در جريان است

   اى از شگفىت و عظمت آمسان منونه

آيد كه دانشمندان بزرگ از قدمي نام آن را كهكشان راه  هاى تاريك در آمسان دو خط موازى شريى رنگ به چشم مى شب
ه رصد شده است كه منظومه مشسى در آن قرار گرفته و جزء در اين كهكشان حدود سيصد ميليون ستار . اند شريى گذاشته

ميليون كهكشان ديگر مانند را  30نكته جالب توجه اين است كه دانشمندان جنوم در آمسان . بسيار كوچكى از آن است
ان ها در آمس اند كه فاصله هر كهكشان با كهكشان ديگر دو ميليون سال نورى است و تازه مهه اين ه شريى كشف كرده

داند كه فرمانش در  اند را تنها خدا مى حال، اين سبع مساوات چه مقدار كهكشان دارند و چه اندازه بزرگ. اول قرار دارد
  .ها در جريان است آن

   انسان حمصول و مثره مهه كائنات است

پس از .  شده استجمموعه بزرگ هسىت با ميلياردها جرياىن كه در طى ساليان دور در آن روى داده سبب پيدايش زمني
بدين ترتيب، عجيب نيست اگر بگوييم انسان  »2« .آن، خاك بدل به نطفه شده و آن نطفه به انسان بدل گشته است

 »4« » َأْحَسِن تـَْقِوميٍ «قرآن كرمي خلقت انسان را در . هاى خلقت است و حاصل مهه جريان »3«  حمصول مهه عامل
ترين قيمت ممكن به دمشن خدا  اما بدخبتانه او خود را به ارزان »5« امل است،ترين جنس ع داند؛ يعىن انسان گران مى
  »6« .كند مى» حزب شيطان«شدگان تعبري به  فروشد كه قرآن جميد از اين فروخته مى

______________________________  
. اى بشر معلوم نشده استهنوز، بعد از هزار و پانصد سال از نزول قرآن، معناى هفت آمسان و هفت زمني بر ). 1(

وخلق : ومن األرض مثلهن ظاهره املثليه ىف العدد، وعليه فاملعىن: قوله«: 326، ص 19تفسري امليزان، عالمه طباطبائى، ج 
من األرض سبعا كما خلق من السماء سبعا فهل األرضون السبع سبع كرات من نوع األرض الىت حنن عليها والىت حنن عليها 

رض الىت حنن عليها سبع طبقات حميطه بعضها ببعض والطبقه العليا بسيطها الذى حنن عليه؟ أو املراد األقاليم إحداها؟ أو األ
السبعه الىت قسموا إليها املعمور من سطح الكره؟ وجوه ذهب إىل كل منها مجع ورمبا الح بالرجوع إىل ما تقدم ىف تفسري 

ومن األرض مثلهن أنه خلق من األرض شيئا هو مثل : املراد بقوله إن: ورمبا قيل. سوره حم السجده حمتمل آخر غريها
  .»السماوات السبع وهو االنسان املركب من املاده األرضيه والروح السماويه الىت فيها مناذج مساويه ملكوتيه
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ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ « :14 -12مؤمنون، ). 2( ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة * نُْطَفًة ِيف َقراٍر َمِكنيٍ  ُمثَّ َجَعْلناهُ * َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  .»ْلقاً آَخَر فـََتباَرَك اللَّهُ َأْحَسُن اْخلاِلِقنيَ َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأناُه خَ 

  .»يا انسان خلقت األشياء ألجلك وخلقتك ألجلى«: 162ص  3، حمقق كركى ج رسائل الكركى). 3(

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ « :4تني، ). 4(   .»َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

أال حر يدع هذه اللماظه ألهلها؟ إنه ليس ألنفسكم مثن إال اجلنه فال تبيعوها إال «: 456ج البالغه، حكمت ). 5(
أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم، عن «: 10، ص 1ىف، ج ؛ نيز در كا»ا

وعزتى وجالىل : أدبر فأدبر مث قال: أقبل فأقبل مث قال له: ملا خلق اهللا العقل استنطقه مث قال له: أىب جعفر عليه السالم قال
  .»حبما خلقت خلقاً هو أحب إىل منك وال أكملتك إال فيمن أ

ى اْلَكِذِب أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن تـََولَّْوا قـَْوماً َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم ما ُهْم ِمْنُكْم َو ال ِمنـُْهْم َو َحيِْلُفوَن َعلَ « :19 -14جمادله، ). 6(
ُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه فـََلُهْم َعذاٌب اختََُّذوا أَْميانَـ * َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َعذاباً َشِديداً ِإنـَُّهْم ساَء ما كانُوا يـَْعَمُلونَ * َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 

يعاً * َلْن تـُْغِينَ َعنـُْهْم أَْمواُهلُْم َو ال َأْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً أُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ * ُمِهنيٌ  يـَْوَم يـَبْـَعثـُُهُم اللَُّه مجَِ
اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن َفأَْنساُهْم ذِْكَر اللَِّه * ٍء َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلكاِذبُونَ  َشيْ   َحيِْلُفوَن َلُكْم َو َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم َعلىفـََيْحِلُفوَن َلُه َكما 

  .»أُولِئَك ِحْزُب الشَّْيطاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم اْخلاِسُرونَ 

  

  294: معرفت ديىن، ص

   از خلقت انسان هدف

المى كه بر . است» لتعملوا«يكى از اهداف آفرينش انسان، بر اساس آيه شريفه پيش، دانسنت و فهميدن يا به تعبري آيه 
سر فعل تعلموا آمده الم سبب و علت است؛ يعىن خداوند انسان را بعد از خلقت هفت آمسان و هفت زمني آفريد تا 

كه او ظرف معرفت باشد و خدا  ؛ براى اين»ٍء ِعْلماً  ٍء َقِديٌر َو َأنَّ اللََّه َقْد َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ  ُكلِّ َشيْ   َأنَّ اللََّه َعلى«: بداند كه
  .اش بر متام هسىت بشناسد ايت و با احاطه علمى را با قدرت ىب
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وزنش با حيوانات يكى  كند، وىل اگر جاهل مباند، اگر ظرف وجود انسان از معرفت به خدا نور بگريد، ارزش پيدا مى
زيرا مطالىب كه در قرآن آمده يا حقايقى كه در كتب علمى موجود است حقايقى است كه هيچ حيواىن از  »1« است؛

  .ها آگاه نيست آن

  .ارزش است و حىت ارزشش از آن نيز كمرت است قيمت و هم وزن و هم خرب هم خرب با حيوان ىب آرى، انسان ىب

   صه شده استعلم در چهار موضوع خال

  :در روايىت از امام صادق، عليه السالم، آمده است

أوهلا أن تعرف ربك و الثاىن أن تعرف ما صنع بك و الثالث أن تعرف ما أراد منك و : وجدت علم الناس كله ىف أربع«
  »2« .»الرابع أن تعرف ما خيرجك من دينك

  :مجيع علم آدمى در چهار چيز خالصه شده است

انسان بايد به پروردگار خود معرفت پيدا كند و او را بشناسد؛ زيرا كسى كه از معرفت خدا پر است امواج و كه  اول اين -
  .كنند شكنند و غرق منى جريانات خمالف زندگى او را منى

  .كه انسان بايد خودش را بشناسد و بداند كه او موجودى است كه به آمسان و زمني پيوند خورده است دوم اين -

______________________________  
ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال « :179اعراف، : اشاره است به). 1( ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ

ا أُولِئَك َكاْألَْنعامِ  ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ أَ َرأَْيَت « :44 -43نيز فرقان،  ؛»َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  يـُْبِصُروَن ِ
 أَْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ * َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه أَ فَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيًال 

  .»َسِبيًال 

؛ نيز اإلرشاد، شيخ مفيد، ج 233، ص 1؛ نيز با اختالف خيلى اندك در حماسن، برقى، ج 50، ص 1كاىف، ج ). 2(
، ص 75در حبار، ج ( 581؛ نيز األماىل، شيخ طوسى، ص 239 -1؛ نيز خصال، شيخ صدوق، ص 203، ص 2

): روايت از موسى بن جعفر عليه السالم روايت شده استمهني  121؛ نيز نزهه الناظر و تنبيه اخلاطر، حلواىن، ص 328
عن القاسم بن حممد عن املنقرى عن سفيان بن عيينه قال مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول وجدت علم الناس كله ىف «
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رجك من أربع أوهلا أن تعرف ربك والثاىن أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك والرابع أن تعرف ما خي
  .»دينك

  

  295: معرفت ديىن، ص

  .كه انسان بايد بداند خداوند براى چه او را خلق كرده است سوم اين -

  .كه او بايد خطرهاى مربوط به دين خويش را بشناسد وچهارم اين -

در حقيقت، با توجه به اين روايت، علم آدمى در چهار موضوع خداشناسى، خودشناسى، مسئوليت شناسى، و 
  .ناسى خالصه شده استخطرش

  301: معرفت ديىن، ص

  

   ابزار كسب معرفت در قرآن -17

  

  303: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

كند كه هر كس اين چهار  وجود مبارك حضرت حق براى آفرينش انسان در قرآن كرمي چهار هدف حكيمانه را بيان مى
كند و در نتيجه، با حتقق خبشيدن به اين اهداف، با  هدف را درك كند، از آفرينش خويش احساس رضايت و افتخار مى

چنني كسى در آن . كند زش از دنيا به عامل آخرت سفر مىكند و با آبرومندى و ار  نشاط و شوق مسري زندگى را طى مى
قرار  »1« »ِعيَشٍة راِضَيةٍ «شود و در قيامت، به فرموده قرآن كرمي، در  اى نوراىن بر حضرت حق وارد مى دنيا با چهره

  .گريد مى
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ين، عليهم السالم، در خنستني هدىف كه در قرآن براى آفرينش انسان بيان شده كسب معرفت است كه به فرموده ائمه طاهر 
ىب ترديد، انسان بدين منظور خلق شده است كه اين گوهر تابناك در ظرف وجود او قرار گريد . ها قرار دارد رأس مهه ارزش

  .و به اندازه توان و استعدادش مهرنگ خدا شود و خداگونه گردد

  :سوره طالق آمده است 12كه در مقال پيش بيان شد، در آيه  چنان هم

______________________________  
   نوشت پى) 1(

فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة * ِإينِّ ظَنَـْنُت َأينِّ ُمالٍق ِحسابَِيهْ * فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكتابَُه ِبَيِميِنِه فـَيَـُقوُل هاُؤُم اقْـَرُؤا ِكتابَِيهْ « :21 -19حاقه، . 
  .»فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة راِضَيةٍ * فََأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنهُ « :7نيز قارعه،  ؛»راِضَيةٍ 

  

  304: معرفت ديىن، ص

نَـُهنَّ ِلتَـْعَلُموا َأنَّ اللَّ « اللََّه َقْد ٍء َقِديٌر َو َأنَّ  ُكلِّ َشيْ    َه َعلىاللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمساواٍت َو ِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اْألَْمُر بـَيـْ
  »1« .»ٍء ِعْلماً  َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ 

شود تا بدانيد كه  ها نازل مى مهواره فرمان او در ميان آن. ها هفت زمني را آفريد خداست كه هفت آمسان و نيز مثل آن
  .كه يقيناً علم خدا به مهه چيز احاطه دارد خدا بر هر كارى تواناست و اين

كه انسان بايد بداند كه تنها خداست كه بر مهه چيز  اوى نكته بسيار مهمى است و آن ايندر اين آيه ح» لتعلموا«واژه 
شود، وىل ميان داناىي انسان و علم پروردگار  درست است كه انسان با كسب معرفت مهرنگ حق مى. احاطه و علم دارد

ايت  ايت ذات ىب علم ىب. گردد مىايت بودن ذات حق و حمدود بودن انسان باز  فرق بسيار است كه ريشه آن به ىب
ها سال زنده باشد و حتصيل علم كند، باز دانشش  خواهد، در حاىل كه وجود انسان حمدود است و حىت اگر ميليون مى

  »2« .نسبت به علم پروردگار هيچ است

كه او دچار كرب و غرور شود   مهني نكته كه انسان متوجه باشد كه حمدود است و به تبع علم حمدودى نيز دارد، سبب مى
  .در حقيقت، خود اين داناىي سبب پاكسازى و طهارت است. نشود
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   معرفت سبب فروتىن است

ايت است و علم او به  ايت پروردگار قرار دارد كه داراى علم ىب وقىت كسى اين حقيقت را يافت كه در احاطه ذات ىب
از اين روست كه حضرت . خاكسارى و فروتىن دارد شود، مهيشه حالت نسبت علم اهلى نقطه هم حمسوب منى

  :دارد سيدالشهداء، عليه السالم، در دعاى عرفه عرضه مى

  .»اهلى انا اجلاهل ىف علمى فكيف ال أكون جهوال ىف جهلى«

  !كه جاهل باشم واى به حال اين. يعىن من در عامل بودن خود جاهلم

______________________________  
  .12طالق، ). 1(

  .»َو ما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَلِيًال ... « :85إسراء، ). 2(

  

  305: معرفت ديىن، ص

   ابزار به دست آوردن معرفت

رسد كه راه دست يافنت به معرفت چيست و ابزار  حال كه موضوع معرفت اين اندازه امهيت دارد اين پرسش به ذهن مى
ين باره آيات قابل توجهى دارد كه سه آيه از آن در سوره مباركه مائده و آيه ديگر رسيدن بدان كدام است؟ قرآن كرمي در ا

  .در سوره مباركه حنل است

كه ظرف  سازد كه ما براى اين دهد؛ يعىن معلوم مى در سوره حنل، پروردگار عامل ابزار به دست آوردن معرفت را نشان مى
  :آيه شريفه چنني است. نياز دارمي وجود خويش را با معرفت نوراىن كنيم به چه ابزارى

  »1« .»ِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َو اللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو اْألَفْ «

دانستيد، و براى مشا گوش و چشم و قلب قرار داد تا  منىو خدا مشا را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى 
  .گزارى كنيد سپاس
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   ابزار كسب معرفت: گوش و چشم و قلب

ال «: دانست به تصريح آيه شريفه، وقىت خداوند انسان را از رحم مادر وارد دنيا كرد، موجودى كامًال نادان بود و هيچ منى
  .»جعل«: و براى كسب معرفت و داناىي قرار داداما ابزارى را در ا. »تـَْعَلُموَن َشْيئاً 

رت درك » جعل«شود كه فاعل فعل  انسان وقىت متوجه اين نكته مى خداوند است، ارزش ابزارهاىي را كه خداوند به او داده 
نبوده  -چه از جنس انس، چه از جنس جن، و چه از مالئكه -ساخت اين ابزارها كار هيچ آهنگر يا صنعتگرى. كند مى

  »2« .اى بيافرينند توانند حىت پشه كند كه اگر مهه عامليان مجع شوند، منى است، زيرا خداوند در قرآن تصريح مى

______________________________  
  .78حنل، ). 1(

لَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذباباً َو َلِو اْجَتَمُعوا َلُه َو ِإْن يا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلهُ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ال« :73حج، ). 2(
باُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َو اْلَمْطُلوبُ    .»َيْسلُبـُْهُم الذُّ

  

  306: معرفت ديىن، ص

حاىل كه كار بشر ابداع نيست، بلكه اصوًال، خلقت پروردگار از نوع ابداع است؛ يعىن به وجود آوردن هسىت از نيسىت؛ در 
خواست جهان را به وجود بياورد  روزى كه خداوند مى. هاى پروردگار را در كنار هم چيدن است با حساب منظمى آفريده

يه شده و نه ابزارى خلق شده بود نه مصاحلى وجود داشت، نه طرح و نقشه   :فقط خدا بود و جز او هيچ نبود. اى 

  »1« .»ء كن معه شىكان اهللا و مل ي«

كه مايه قبلى در اختيارش باشد يا ابزارى در دستش باشد و بدون نقشه و  آرى، او اين نظام شگفت انگيز را بدون اين
  :به قول امريمومنان. كه به خودش حركىت بدهد به وجود آورد طرح قبلى و بدون اين

 .»جتربة استفادها و ال حركة أحدثها و ال مهامة نفس اضطرب فيهاأنشأ اخللق إنشاء و ابتدأه ابتداء بال روية أجاهلا و ال «
»2«  
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به راسىت، كارى كه خداوند در آفرينش . خواهند اهل معرفت باشند بسيار مهم است فهم اين نكته براى كساىن كه مى
كه بايد به دقت اى است   خويش اجنام داده و صنعت و هنرى كه در آن به كار برده چه اندازه ارزش دارد؟ اين مسئله

رت بداند ارزياىب شود تا ارزش حقيقى خلقت براى انسان معلوم شود تا او قدر نعمت   .هاى اهلى را 

   جعل لكم السمع واالبصار واالفئده

اش برطرف  شنود و ناداىن يكى از ابزارهاى كسب معرفت گوش است، زيرا انسان علم را به وسيله گوش از عاملان مى
ابزار كسب علم و معرفت چشم است و سومني ابزار قلب است كه منظور از آن نريوى درك و فهم دومني . گردد مى

حال، بايد ديد كسى كه عمرى در دنيا زندگى كرده و اين سه نعمت پروردگار را معطل گذارده است و به جاى  . است
  گوش سپردن به علوم پر منفعت آن را وسيله شنيدن انواع لغويات و

______________________________  
از امام  154، ص 1فقط مرحوم حر عاملى در كتاب الفصول املهمه، ج . ظاهرا اين مجله بني عرفا معروف هست). 1(

؛ نيز التوحيد، 120، ص 1كاىف، ج : وىل احاديثى هست كه مضمون اين مجله را در بر دارند. صادق روايت كرده است
اعلم علمك اهللا اخلري أن اهللا : قال:  عن أىب احلسن الرضا عليه السالم قالعلى بن حممد مرسال«: 186شيخ صدوق، ص 

تبارك وتعاىل قدمي والقدم صفته الىت دلت العاقل على أنه ال شئ قبله وال شئ معه ىف دميوميته، فقد بان لنا بإقرار العامه 
: على بن حممد رفعه، عن زراره قال«: 90، ص 1؛ نيز كاىف، ج »معجزه الصفه أنه ال شئ قبل اهللا وال شئ مع اهللا ىف بقائه

وكان متكئا فاستوى : فأين كان يكون؟ قال: نعم كان وال شئ قلت: أكان اهللا وال شئ قال: قلت ألىب جعفر عليه السالم
 أنت اهللا ال اله«: ؛ نيز از دعاهاى حضرت على عليه السالم.»أحلت يا زراره وسألت عن املكان إذ المكان: جالسا وقال

ار مضئ وال حبر جلى وال جبل  اال أنت كنت أذل مل تكن مساء مبنيه وال ارض مدحيه وال مشس مضيئه وال ليل مظلم وال 
ب وال سحاب يسكب وال برق يلمع وال رعد يسبح وال روح تتنفس وال طائر  رأس وال جنم ستار وال قمر منري وال ريح 

  .»...شئ وكونت كل شئ وقدرت على كل شئ وابتدعت كل شئ يطري وال نار تتوقد وال ماء يطر كنت قبل كل 

  .1ج البالغه، خطبه ). 2(

  

  307: معرفت ديىن، ص
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هاى نامشروع و  قرار داده و چشم وقلب خويش را جايگاه انواع جلوه »1« سخنان بيهوده و حرام و علوم غري سودمند
مگر نه اين است كه . دايره رستگارى فاصله گرفته استحرام كرده است، چه بر سر سعادت خويش آورده و چه اندازه از 

در روز تولدشان نادان حمض بودند، وىل به قول امرياملومنني مدتى گوش خود را وقف ... و  »2«  ابن سينا و زكرياى رازى
  هاى بزرگى شدند؟ و چنني شخصيت »3« )وقفوا أمساعهم على العلم النافع هلم(هاى مفيد كردند  شنيدن دانش

ه مهني قياس، بايد گفت اگر نعمت گوش و چشم و قلب در راهى كه خداوند براى آن مقرر كرده قرار نگريند، صاحبان ب
براى مهني است كه وقىت كارگردانان دوزخ از . شان در كسب معرفت خنواهند داشت ها در قيامت پاسخى براى كوتاهى آن

  :كه از گوش و عقلمان درست استفاده نكردمي به سبب اين: ددهن چرا اهل دوزخ شديد؟ پاسخ مى: پرسند دوزخيان مى

  »4« .»َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ «

]  آتش[تعّقل كرده بودمي، در ميان ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بودمي، يا ] خبش آنان را دعوت سعادت[اگر ما 
  .نبودمياهل آتش سوزان 

روند، در حاىل كه خداوند چنني سرنوشىت را براى هيچ يك از  جاست كه مردم بسيارى به دوزخ مى آور اين مسئله تاسف
  :مگر خنستني سخنان خداوند با آدم و حوا اين نيست. بندگانش خنواسته و هيچ كس را براى رفنت به جهنم نيافريده است

  »5« .»...َزْوُجَك اْجلَنََّة َو ُكال ِمْنها َرَغداً َحْيُث ِشْئُتما  َو قـُْلنا يا آَدُم اْسُكْن أَْنَت وَ «

شت سكونت گرييد و از هر جاى آن! اى آدم: و گفتيم   .كه خواستيد فراوان و گوارا خبوريد تو و مهسرت در اين 

يم كه چه نعمت كه عمرى گوش و چشم و عقل خويش را معطل كردمي و به اسارت هواى نفس دادمي و ندانست! افسوس
  عظيمى را بر باد

______________________________  
؛ نيز با 113املريد، شهيد ثاىن، ص  ؛ نيز منيه79، ص 4؛ نيز عواىل اللئاىل، احسائى، ج 32، ص 1كاىف، ج ). 1(

 حممد بن عيسى، عن«: 280، ص 10؛ نيز كنز العمال؛ متقى هندى، ج 340اختالف در األماىل، شيخ صدوق، ص 
: عبيد اهللا بن عبد اهللا الدهقان، عن درست الواسطى، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أىب احلسن موسى عليه السالم قال

وما العالمه؟ : عالمه فقال: ما هذا؟ فقيل: دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله املسجد فإذا مجاعه قد أطافوا برجل فقال
ذاك : فقال النىب صلى اهللا عليه وآله: ووقائعها، وأيام اجلاهليه، واألشعار العربيه، قالأعلم الناس بأنساب العرب : فقالوا له
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آيه حمكمه، أو فريضه عادله، : إمنا العلم ثالثه: علم ال يضر من جهله، وال ينفع من علمه، مث قال النىب صلى اهللا عليه وآله
  .»أو سنه قائمه، وما خالهن فهو فضل

من أهل الرى، أوحد دهره . أبو بكر حممد بن زكريا الرازى«: 358 -356ابن ندمي بغدادى، ص  فهرست ابن الندمي،). 2(
وكان ينتقل ىف البلدان، وبينه وبني منصور بن إمساعيل صداقه، وله . وفريد عصره، قد مجع املعرفه بعلوم القدماء، وسيما الطب

كان : جل من أهل الرى شيخ كبري سألته عن الرازى فقالقال ىل ر : قال ىل حممد بن احلسن الوراق. الف كتاب املنصورى
م تالميذ اخر م تالميذهم، ودو وكان جيئ الرجل . شيخا كبري الرأس مسفطه، وكان جيلس ىف جملسه ودونه التالميذ، ودو

وكان  . ىف ذلكفيصف ما جيد ألول من يلقاه، فان كان عندهم علم، واال تعداهم إىل غريهم فان أصابوا، واال تكلم الرازى 
ومل يكن : قال. كرميا متفضال بارا بالناس، حسن الرأفه بالفقراء واألعالء، حىت كان جيرى عليهم اجلرايات الواسعه، وميرضهم

وكان ىف بصره رطوبه لكثره اكله للباقلى، . ما دخلت عليه قط اال رأيته ينسخ، اما يسود أو يبيض. يفارق املدارج والنسخ
خرب فلسفه هذا هذا كان من أهل بلخ، يطوف البالد وجيول . وكان يقول إنه قرأ الفلسفه على البلخى .وعمى ىف آخر عمره

ورأيت خبطه شيئا كثريا ىف علوم  . وقد يقال ان الرازى ادعى كتبه ىف ذلك. األرض، حسن املعرفه بالفلسفه والعلوم القدميه
رجل . وقيل إن خبراسان كتبه موجوده، وكان ىف زمان الرازى. كثريه، مسودات ودساتري مل خيرج منها إىل الناس كتاب تام

ولكن هلذا الرجل كتب مصنفه، وبينه وبني الرازى . يعرف بشهيد بن احلسني ويكىن أبا احلسن، جيرى جمرى فلسفته ىف العلم
. هان، مقالتانما صنفه الرازى من الكتب منقول من فهرسته كتاب الرب . مناظرات، ولكل واحد منهما نقوض على صاحبه

كتاب ان لالنسان خالقا حكيما، . كتاب الطب الروحاىن، عشرون فصال. والثانيه اثنا عشر فصال. األوله سبعه عشر فصال
كتاب مجل . كتاب مجل معاىن قاطيقورياس. كتاب املدخل إىل املنطق وهو إيساغوجى. كتاب مسع الكيان، مقاله. مقاله

كتاب . كتاب الرد على من استقل بفصول اهلندسه. كتاب هيئه العامل. القياسات احلمليه معاىن انالوطيقا األوىل إىل متام
كتاب ىف . كتاب فيما جرى بينه وبني سيس املناىن. كتاب ىف السبب ىف قتل ريح السموم أكثر احليوان، مقاله. اللذه، مقاله

كتاب كيفيات . كتاب الشكوك على جالينوس. الرؤياكتاب ىف الفرق بني الرؤيا املنذره وبني سائر ضروب . اخلريف والربيع
قال . كتاب ىف أن صناعه الكيمياء إىل الوجوب أقرب منها إىل االمتناع. كتاب الرد على الناشئ ىف نقضه الطب. االبصار

، فمن هذا من االثىن عشر كتابا وقد ذكرنا مجيعها ىف موضعه من الكتاب، وكذلك سائر كتبه ىف الصناعه: حممد بن إسحاق
كتاب املنصورى ىف الطب، إىل منصور بن . كتاب الباه، مقاله. يريد معرفه ذلك فلينظر ىف املقاله العاشره انشاء اهللا تعاىل

كتاب احلاوى ويسمى اجلامع احلاصر لصناعه . وحيتوى على عشر مقاالت) بن نوح بن نصر من ملوك آل سامان(إمساعيل 
القسم الثاىن ىف حفظ . القسم األول منه، ىف عالج املرضى واألمراض. عشر قسماالطب، وينقسم هذا الكتاب إىل اثىن 

القسم الرابع ىف قوى األدويه واألغذيه ومجيع ما حيتاج إليه من املواد ىف . القسم الثالث ىف الرئه واجلرب واجلراحات. الصحه
ا ا. القسم السادس ىف صنعه الطب. القسم اخلامس ىف األدويه املركبه. الطب لقسم السابع ىف صيدنه الطب، األدويه وألوا

القسم العاشر ىف التشريح ومنافع األعضاء . القسم التاسع ىف األوزان واملكاييل. القسم الثامن ىف األبدان. وطعومها وروائحها
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مقالتان ىف القسم الثاىن عشر ىف املدخل إىل صناعه الطب، . القسم احلادى عشر ىف األسباب الطبيعيه من صناعه الطب
كتاب ىف استدراك ما بقى من كتب جالينوس مما مل يذكره حنني وال جالينوس . وىف الثانيه أوائل الطب. األوله األمساء الطبيه

كتاب . تضر باألبدان، مقاله. كتاب ىف أن احلميه املفرطه. كتاب ىف أن الطني املنتقل به فيه منافع، مقاله. ىف فهرسته، مقاله
كتاب . كتاب ما يقدم من الفواكه واألغذيه وما يؤخر. ميله لقلوب الناس عن أفاضل األطباء إىل أخسائهمىف األسباب امل

كتاب الرد على املسمعى املتكلم ىف رده على أصحاب . على أمحد بن الطيب فيما رد به على جالينوس ىف أمر الطعم املر
كتاب ىف نقض كتاب أنابوا إىل . مر التوث الشامى بعقب البطيخكتاب الرد على جرير الطبيب فيما خالف فيه من أ. اهليوىل

كتاب الصغري ىف العلم . كتاب ىف اخلالء واملالء ومها الزمان واملكان. فرفوريوس ىف شرح مذاهب أرسطاليس ىف العلم اإلهلى
كتاب . وعلى جواب هذا اجلواب كتاب إىل أىب القاسم البلخى ىف الزياده على جوابه. كتاب اهليوىل املطلقه واجلزويه. اإلهلى

كتاب احلصى ىف الكلى . كتاب اجلدرى واحلصبه. الرد على أىب القاسم البلخى ىف نقضه املقاله الثانيه ىف العلم اإلهلى
  .»....كتاب الطب امللوكى . كتاب األدويه املوجوده بكل مكان. كتاب إىل من ال حيضره طبيب. واملثانه

  .193ج البالغه، خطبه ). 3(

قالوا بلى قد جاءنا نذير * تكاد متيز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير«: 10 -8ملك، ). 4(
  .»وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ىف أصحاب السعري* ء إن أنتم إال ىف ضالل كبري فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شى

َو قـُْلنا يا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك اْجلَنََّة َو ُكال ِمْنها َرَغداً َحْيُث ِشْئُتما « :19اعراف، ؛ نيز با اختالف در 35بقره، ). 5(
  .»َو ال تـَْقَربا هِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونا ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

  

  308: معرفت ديىن، ص

مقام قرب رساندند و رضايت و جنت پروردگار را به  ها خود را به كه هشياران با استفاده از مهني نعمت امي؛ حال آن داده
  !دست آوردند

   سه آيه از سوره مباركه مائده

اين سه آيه درباره كساىن است كه نعمت گوش را به درسىت به كار گرفتند و با شناخت ارزش آن، اين نعمت را در جاى 
  :آيه خنست اين است. خويش هزينه كردند
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ُعوا ما « ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ يـَُقولُوَن َربَّنا آَمنَّا َفاْكُتْبنا َمَع الشَّاِهِدينَ   أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترىَو ِإذا مسَِ  .»َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
»1«  

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

دهند، چشمانشان بعد از شنيدن قرآن لربيز از اشك  فرمايد كساىن كه به قرآن نازل شده بر پيامرب گوش مى قرآن مى
ْمعِ َأْعيـُنَـُهْم تَ   َترى« :شود مى گريند؟ زيرا بعد از شنيدن قرآن  چرا و به چه دليل ايشان حتت تاثري قرآن قرار مى. »ِفيُض ِمَن الدَّ

براى مهني است كه بعد از شنيدن و  .»ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ « :شوند شناس مى فهمند و حق شوند و حق را مى اهل معرفت مى
پس، ما را در زمره   .»يـَُقولُوَن َربَّنا آَمنَّا« :هاى تو را باور كردمي و به تو اميان آوردمي هگويند خدايا، برنام معرفت پيدا كردن مى

فَاْكتُْبنا َمَع «: دهند كساىن حمسوب كن كه در دنيا و آخرت با مهه وجود به وحدانيت تو و به آيات تو گواهى مى
  .»*الشَّاِهِدينَ 

  فرشتگان نيز شاهدند

  :دهندگان فرشتگان هستند دارد گروهى از اين گواهى مى گونه كه قرآن بيان مهان

______________________________  
  .83مائده، ). 1(

  

  309: معرفت ديىن، ص

  »1« .»احلَِْكيمُ َعزِيُز َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َو اْلَمالِئَكُة َو أُوُلوا اْلِعْلِم قاِئماً بِاْلِقْسِط ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الْ «

دهد كه  گواهى مى]  با منطق وحى، با نظام ُمتقن آفرينش و با زبان مهه موجودات[خدا در حاىل كه برپا دارنده عدل است 
دهند كه هيچ معبودى جز او نيست؛ معبودى كه  هيچ معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى مى

  .تناپذير و حكيم اس تواناى شكست
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يعىن موجودى زميىن با هزينه  . شوند در حقيقت، اين عده با شنيدن و يافنت معرفت، از نظر ارزش، مهپايه فرشتگان اهلى مى
  .شود شود و با بال معرفت با مالئك مهراه مى شأن آمسانيان مى كردن درست گوش خويش و كسب معرفت هم

  :آيه دوم

  »2« .»اَءنا ِمَن احلَْقِّ َو َنْطَمُع َأْن يُْدِخَلنا َربُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِنيَ َو ما لَنا ال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َو ما ج«

انه كه اميد دارمي كه پروردگارمان ما را در  اى به خدا و آنچه از حق براى ما آمده اميان نياورمي و حال آن و با چه عذر و 
  زمره شايستگان درآورد؟

چرا به خدا دل نبندمي و قرآن جميد را باور نكنيم؟ براى : گويند خربان و ايرادكنندگان مى ه ىباين گروه از معرفت پيشگان ب
چه به پروردگار اميد نداشته باشيم تا ما را جزو صاحلان عامل قرار دهد؟ به چه دليل دنبال خدا نرومي و به جاى خدا دنبال 

براى چه ما . » َو ما َلنا ال نـُْؤِمُن بِاللَّهِ «دگى جايگزين او كنيم؟ چه كسى برومي؟ اگر خدا را كنار بگذارمي، چه كس را در زن
چرا به . » َو ما جاَءنا ِمَن احلَْقِ «دل به كسى كه كليدهاى آفرينش در دست اوست ندهيم و قرآن جميد را باور نكنيم؟ 

  .» َأْن يُْدِخَلنا رَبُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِنيَ «هد؟ پروردگار اميد نبندمي و به وعده او دخلوش نباشيم تا ما را در زمره صاحلني قرار د

______________________________  
  .18آل عمران، ). 1(

  .84مائده، ). 2(

  

  310: معرفت ديىن، ص

  :آيه سوم

اُر خاِلِديَن ِفيها َو « ْ   »1« .»ذِلَك َجزاءُ اْلُمْحِسِننيَ َفأَثابـَُهُم اللَُّه ِمبا قاُلوا َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

شت]  و عقايد صادقانه[پس خدا به پاس اين سخنان  رها جارى است، ]  درختانِ [هاىي پاداش داد كه از زيِر  به آنان  آن 
  .اند؛ و اين است پاداش نيكوكاران در آن جاودانه
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كند كه مهانا ورود به  ا در آيه سوم بيان مىپروردگار پاداش اين گوش دادن و معرفت پيدا كردن و دل سپردن به حق ر 
شت براى بندگان خويش آفريده است كه عرض آن. شت است ها به اندازه متام  بر اساس آيات قرآن، خداوند هشت 

شت اند . هاست آمسان ، نه فقط )جنات(نكته جالب توجه اين آيه اين است كه صاحبان معرفت صاحبان هر هشت 
شت  شت ر حقيقت، خداوند در اين آيه مىد). جنت(يك  گذارم نه فقط يك  ها را در اختيار ايشان مى فرمايد مهه 

شت مى   .كند شت را، زيرا جنات مجع است و داللت بر هر هشت 

؛ يعىن اين پاداش » َو ذِلَك َجزاءُ اْلُمْحِسِننيَ «: فرمايد اين ارزش گوش و حاصل جتارت گوش است، زيرا خداوند مى
  ها چه بوده جز اين كه گوش خود را در راه درست هزينه كردند؟ نيكى اين انسان. وكاران استنيك

برد كه  كند، تازه به اين نكته پى مى كند و امهيت گوش را در كسب معرفت درك مى وقىت انسان به اين آيات قرآن توجه مى
شهيد كربال را  72ه خود سسىت راه نداد و داغ چرا امام زين العابدين، عليه السالم، زماىن كه از كربال بازگشت ب

سال كه بعد از حادثه كربال زيست براى گوش  40عالقگى به مردم قرار نداد، بلكه در عرض  مستمسكى براى دورى و ىب
   مردم و باقى گذاردن معارف اهليه براى جويندگانش به ادعيه روى

______________________________  
  85مائده، ). 1(

  

  311: رفت ديىن، صمع

حاصل اين حركت امام ادعيه صحيفه سجاديه است  . هاى مردم گسرتد ها و گوش اى مملو از معنويت براى دل آورد و سفره
اى است كه امام زين  اين دعاها سفره. ترين گوهرهاى معرفت را در خود جاى داده است دعاست و ناب 54كه شامل 

ن كرده است ها و دل گوشالعابدين، عليه السالم، براى تغذيه     .هاى مومنان 

  317: معرفت ديىن، ص

  

   وظايف و مسئوليت هاى گوش آدمى -18
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  319: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

قرآن كرمي در رابطه با اين سه نعمت انسان را . اند گفتار پيش گذشت كه گوش و چشم و قلب ابزارهاى كسب معرفتدر  
البته، ناگفته . شود بدين معنا كه در قيامت از انسان درباره حنوه استفاده از اين سه عضو سوال مى. مسئول دانسته است

بلكه نوعى توبيخ و  »1« لوم كردن جمهول براى خودش نيست،نبايد گذاشت كه سوال پروردگار در قيامت براى مع
  .اعرتاض نسبت به حنوه استفاده از نعمىت است كه در اختيار انسان گذارده شده است

و اگر با مهه  »2« دارد كه هيچ كس در برابر اعرتاضات پروردگار جواب قابل قبوىل ندارد قرآن جميد به صراحت بيان مى
هاى خدا را در راه  كسى كه نعمت. گار در مقام عذرخواهى نيز بربيايد، عذر او پذيرفته خنواهد شدوجود در برابر پرورد 

در نتيجه، براى او راه . اى است ناصحيح هزينه كرده، نه پاسخ مقبوىل براى كار خويش دارد و نه عذرخواهى او مفيد فايده
  .جنات بسته است و اين پايان كار بدكاران است

______________________________  
   نوشت پى) 1(

 .شاهد مطلب اين دو آيه از قرآن است. زيرا پرونده مهه موجودات پيش پروردگار حاضر است و او جهل به چيزى ندارد. 
  .»َو ما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمها« و. »ٍء ِعْلماً  ٍء َقِديٌر َو َأنَّ اللََّه َقْد َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ  ُكلِّ َشيْ    لِتَـْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعلى«

االبتالء على ضربني أحدمها يستحيل على اهللا «: ، مفضل از امام صادق عليه السالم305اخلصال، شيخ صدوق، ص 
وجل تعاىل ذكره، واآلخر جائز، فأما ما يستحيل فهو أن خيتربه ليعلم ما تكشف األيام عنه، وهذا ما ال يصح له ألنه عز 
عالم الغيوب، والضرب اآلخر من االبتالء أن يبتليه حىت يصرب فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل 

االستحقاق، ولينظر إليه الناظر فيقتدى به، فيعلم من حكمه اهللا عز وجل أنه مل يكل أسباب اإلمامه إال إىل الكاىف املستقل، 
  .»الذى كشفت األيام عنه خبربه

؛ 228 -227نيز در نيز األماىل، شيخ مفيد ص  ؛»ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلباِلَغُة فـََلْو شاَء َهلَداُكْم َأْمجَِعنيَ « :149انعام، ). 2(
حممد بن عبد اهللا ابن جعفر احلمريى عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعده «: 10 -9نيز األماىل، شيخ طوسى، ص 
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إن اهللا تعاىل يقول : فلله احلجه البالغه فقال: فر بن حممد عليهما السالم وقد سئل عن قوله تعاىلمسعت جع: بن زياد قال
أفال : كنت جاهال، قال له: أفال عملت مبا علمت؟ وإن قال: نعم، قال له: عبدى أكنت عاملا؟ فإن قال: للعبد يوم القيامه

  .»تعلمت حىت تعمل؟ فيخصمه، وذلك احلجه البالغه

  

  320: يىن، صمعرفت د

در نتيجه، . شود، راه هر گونه اعرتاض را بر خويش بسته است در مقابل، كسى كه با پرونده صحيح وارد قيامت مى
  :شود دادگاهى در انتظار او نيست و اعرتاضى نيز به او منى

  »1« .»َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ * ِكتاٌب َمْرُقومٌ * َو ما َأْدراَك ما ِعلِّيُّونَ * َكالَّ ِإنَّ ِكتاَب اْألَْبراِر َلِفي ِعلِّيِّنيَ «

داىن علّيني  تو چه مى. بلكه پرونده نيكان در علّيني است] پندارند كه اين سبك مغزان درباره نيكان مى[اين چنني نيست 
  .كنند مقربان آن را مشاهده مى. است]  براى نيكان[چيست؟ قضا و سرنوشىت حتمى 

رنده اين بشارت است كه پرونده نيكان عامل در اوج رفعت و علّو و عظمت است و اعرتاضى بر اين آيه شريفه در بردا
از اين رو، بايد بر اساس آيات قرآن كرمي، مسائل مربوط به قيامت را از هم تفكيك كرد تا اين خطا در . آنان وارد نيست

زيرا ممكن . كند سازد يا به مهه اعرتاض مى ر مىها را در دادگاه حاض ذهن اجياد نشود كه در قيامت خداوند مهه انسان
  .نيست خداوند درباره پرونده نيكان چنني بفرمايد و سپس به آنان اعرتاض كند

براى مثال، فرض كنيد كسى در دنيا نه به ديگران بدهكار است و نه در حق كسى ظلم كرده، نه به كسى ستمى روا 
آيا رواست براى چنني كسى  . شناسند و به او اعتماد دارند يكى و خوىب مىداشته است، و مهه مردم حمل نيز او را به ن

توان   كالنرتى يا دادگاه احضاريه بفرستد؟ آيا براى بدهكار و ظامل نبودن يا جرم و جنايت و خيانىت مرتكب نشدن مى
  كسى را بازخواست كرد؟

 كه به حقيقت مومن بوده و به قدر تواناىي و ظرفيت براى مهني، وقىت از وجود مبارك رسول خدا درباره ميزان توقف انساىن
ورود مومن به صحراى قيامت : فرمايد كنند، حضرت مى ِدينش را به پروردگار ادا كرده و براى مردم سودمند بوده سوال مى

شت    و داخل شدنش در 
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______________________________  
  .21 -18مطففني، ). 1(

  

  321: معرفت ديىن، ص

  »1« .كشد از زمان آمدن رعد و برق و خاموش شدن آن طول مىكمرت 

چرا در راه من كوشش كرديد و زمحت كشيديد؟ چرا در : به واقع، خداوند در قيامت به اولياء خود چه بگويد؟ بپرسد
حل جمالس علم نشستيد و در پى كسب معرفت بوديد؟ چرا حق زن و فرزند را رعايت كرديد؟ به اولياء خدا و عباد صا

براى مثال، . پروردگار اعرتاض وارد نيست، زيرا اعرتاض متعلق به كمبودهاىي است كه مردم در بعد اميان و عمل خود دارند
چرا گوش خود را در راه مناسب به كار نگرفىت و به اندازه كاىف از حقايق آگاه نشدى تا خطا : پرسند از خطاكاران مى

ها به جاى پاسخ شروع به  جواب فرمايد كه ىب قرآن جميد مى. جواب است اها ىبنكىن و به اشتباه نيفىت؟ اين گونه چر 
جواب است و از طرف  پس، از يك طرف اعرتاض اهلى ىب »2« .شود كنند، وىل عذرشان پذيرفته منى عذرخواهى مى

جاى خدا بودند  ها به هاىي است و اگر خود اين انسان دوزخ جزاى طبيعى چنني انسان. ديگر، عذرخواهى مقبول نيست
به راسىت، اگر ما به جاى خدا بودمي و اين مهه براى بنده خود هزينه كرده بودمي و او مهه را در . كردند مهني رفتار را مى

شت مى زباله انداختيم؟ اگر كسى سرمايه عمر ما را غارت كند، به او  بردمي يا در دوزخش مى داىن گناه رخيته بود، او را به 
كنيم و چون دليل موجهى براى اجنام كار خود  كه به او اعرتاض مى كنيم يا اين ييم و از زمحاتش تشكر مىگو  آفرين مى

  پذيرمي؟ كنيم و آن را منى اش را نيز مصداق عذر بدتر از گناه قلمداد مى ندارد عذرخواهى

  :خوانيم در قرآن كرمي مى

  »3« .»َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِمبا كانُوا ِبآياتِنا َيْظِلُمونَ َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك الَِّذيَن «

   ارزش باشد، به سبب اينكه و كساىن كه اعمال وزن شده آنان سبك و ىب

______________________________  
؛ نيز ميزان 39، ص 2؛ نيز با اختالف در جممع الزوائد، هيثمى، ج 291ثواب األعمال، شيخ صدوق، ص ). 1(

من حافظ على اجلماعه حيث ما كان مر على «: از رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله 488، ص 4تدال، ذهىب، ج االع
؛ نيز روضه الواعظني، فتال 629؛ نيز األماىل، شيخ صدوق، ص »الصراط كالربق الالمع ىف أول زمره مع السابقني
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ن رجب عشره أيام جعل اهللا عز وجل له جناحني من صام م«: از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه وآله 398نيشابورى، ص 
ما على الصراط كالربق اخلاطف إىل اجلنان ؛ نيز ثواب األعمال، شيخ صدوق، »أخضرين منظومني بالدر والياقوت يطري 

من أقرض أخاه املسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد وجبال «: از رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله 289ص 
؛ نيز »ر سيناء حسنات فان رفق به ىف طلبه يعرب به على الصراط كالربق اخلاطف الالمع بغري حساب وال عذابرضوى وطو 

اال ومن أحب عليا وضع على رأسه تاج امللك «: از رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله 4فضائل الشيعه، شيخ صدوق، ص 
: 289؛ نيز ثواب االعمال، شيخ صدوق، ص »اخلاطف والبس حله الكرامه اال ومن أحب عليا جاز على الصراط كالربق

عن النىب صلى اهللا عليه وآله من قام على مريض يوما وليله بعثه اهللا تعاىل مع إبراهيم اخلليل على نبينا وعليه السالم وجاز «
لم يشك إىل ومن مرض يوما وليله ف«: 16، ص 4؛ نيز من ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج »على الصراط كالربق الالمع

  .»عواده بعثه اهللا عز وجل يوم القيامه مع خليله إبراهيم عليه السالم حىت جيوز الصراط كالربق الالمع

كانُوا ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإمياِنُكْم ِإْن نـَْعُف َعْن طائَِفٍة ِمْنُكْم نـَُعذِّْب طائَِفًة ِبَأنـَُّهْم  « :در مورد منافقني 65توبه، ). 2(
ْخبارُِكْم َو َسيَـَرى يـَْعَتِذُروَن ِإَلْيُكْم ِإذا َرَجْعُتْم ِإلَْيِهْم ُقْل ال تـَْعَتِذُروا َلْن نـُْؤِمَن َلُكْم َقْد نـَبََّأنَا اللَّهُ ِمْن أَ « :94؛ نيز توبه، »ُجمْرِِمنيَ 

َحيِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا « :96نيز توبه،  ؛»الشَّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ  عاملِِ اْلَغْيِب وَ   اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإىل
ا يا أَيـَُّها الَِّذيَن َكَفُروا ال تـَْعَتِذُرو « :7؛ نيز حترمي، »َعِن اْلَقْوِم اْلفاِسِقنيَ   َعنـُْهْم َفِإْن تـَْرَضْوا َعنـُْهْم َفِإنَّ اللََّه ال يـَْرضى ا اْليَـْوَم ِإمنَّ

  .»ُجتَْزْوَن ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن « :104 -103؛ و در سوره كهف، 103؛ نيز با اختالف در مؤمنون، 9اعراف، ). 3(
نْيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَّ * َأْعماًال  َفاْعُبُدوا ما ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنِه « :15نيز زمر،  ؛»ُهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

ْسراُن اْلُمبِ    .»نيُ ُقْل ِإنَّ اْخلاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َو َأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َأال ذِلَك ُهَو اخلُْ

  

  322: معرفت ديىن، ص

  .اند]  و سرمايه وجودشان راتباه كرده[زيدند، به خود زيان زده ور  مهواره به آيات ما ستم مى

ها عنايت كرده بود  هاى وجودى خود را كه پروردگار به آن بدين معناست كه آنان مهه سرمايه *»َخِسُروا أَنـُْفَسُهمْ «  عبارت
توانسته سلمان باشد، اما به اختيار  ىهاىي بايد تشكر كرد و به آنان پاداش داد؟ كسى كه م آيا از چنني انسان. به باد دادند

  مشارد تا خداوند او را حمرتم بشمارد؟ خود مشر شده را چه كسى حمرتم مى
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براى مهني، وقىت قرآن درباره . بر اساس تعاليم قرآن، خداوند نه سلمان را سلمان آفريده و نه مشر را مشر خلق كرده است
  :مايدفر  گويد مى خلقت نيكوكاران و بدكاران سخن مى

يُن اْلَقيِّمُ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفاً ِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه ذِلَك ال«   »1« .»دِّ

آور،  روى]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
گونه تغيري و تبديلى نيست؛  سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچ] بند و استوار بر پاى[

  .اين است دين درست و استوار

كسى كه اين مايه را در راه . هاى رسيدن به كمال واقعى را چه در دنيا و چه در آخرت داراست هر انساىن مهه مايه
پس، طبيعى است كه در قيامت . شود شود و كسى كه آن را در راه باطل هزينه كند مشر مى كند سلمان مىدرست هزينه  

به مشر اعرتاض كنند كه گوش و چشم خويش را كجا بردى و دست خود را در چه كارى حركت دادى؟ آيا خداوند دست 
؟ اين دست را حر هم داشت، وىل او آن را در دفاع هاى عامل را از تن جدا كند را به مشر داده بود تا سر عزيزترين انسان

ريزند و خطاب به حر بن  براى مهني، هزار و اندى سال است كه شيعيان اشك مى. از اىب عبداهللا، عليه السالم، هزينه كرد
  :گويند يزيد مى

______________________________  
يِن َحِنيفاً فِ « :30روم، ). 1( ْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه ذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َو لِكنَّ فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

  .»َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 

  

  323: معرفت ديىن، ص

  »1« .»السالم عليكم يا أولياء اهللا وأحبائه«

  :گويند مىمسلكان او  و در مقابل، درباره مشر و هم

  »2« .»اللهم العن أبا سفيان ومعاويه ويزيد بن معاويه... ولعن اهللا مشرا «
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آهن را در اين باره منونه . هاى اهلى خويش را در جاى خود هزينه نكردند و آن را به احنراف كشيدند زيرا آنان سرمايه
اى  عده. كنند كارگران آن ر ااستخراج مىسنگ آهن را مهندسان معدن كشف كرده و  . تر شود آورمي تا موضوع روشن مى

سپس، آهنگر از اين آهن مششري . دهند تا آهن آن را از مواد ديگر جدا كنند هاى بزرگ حرارت مى ديگر سنگ را در كوره
گريد و در جنگ خندق عليه كفر به   يكى از اين مششريها در دست على ابن اىب طالب، عليه السالم، قرار مى. سازد مى

  :فرمايد رود تا جاىي كه پيامرب اسالم مى كار مى

  »3« .»ضربه على يوم اخلندق أفضل من عباده الثقلني«

گريد تا در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرق امريمومنان را بشكافد و ايشان را به  و ديگرى در دست ابن ملجم قرار مى
  .شهادت برساند

ده است؛ دست را براى ملس بدن ناحمرم و در آغوش كشيدن او به خداوند دست را براى كشنت مردم مظلوم به كسى ندا
انسان نداده است؛ خداوند دست را براى جابه جا كردن پرونده مردم عنايت نكرده تا به وسيله آن ظامل را مظلوم و مظلوم 

پس، حق . نداده استبه مهني ترتيب، چشم و گوش و قلب را براى هزينه كردن در راه باطل به انسان . را ظامل نشان دهد
ها را در باطل هزينه كرديد؟ از اين روست كه انسان در برابر گوش و  است اگر به حنوه مصرف آن اعرتاض كند كه چرا آن

  :چشم و قلب خويش مسئول است

  »4« .»ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال «

  .مورِد بازخواستند] اند ابزار علم و شناخت واقعى كه[گوش و چشم و دل 

______________________________  
  .نامه امام حسني عليه السالم زيارت). 1(

  .زيارت عاشورا). 2(

؛ نيز الفصول املهمه ىف معرفه األئمه، ابن صباغ، ج 413، ص 12شرح اصول كاىف، موال حممد صاحل مازندراىن، ج ). 3(
  .412، ص 1نيز با اختالف در ينابيع املوده، قندوزى، ج ؛ 1169، ص 2

  .»َو ال تـَْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنهُ َمْسُؤًال « :36اسراء، ). 4(
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  324: معرفت ديىن، ص

   هاى گوش وظايف و مسئوليت

هاى بسيار مهم گوش اين است كه  يكى از مسئوليت. اول شنيدن است و دوم نشنيدن: ردگوش انسان دو وظيفه دا
معرفت و علم و مواد شناخت خدا و قيامت و حالل و حرام و مسائل اخالقى را بشنود، اما وظيفه گوش تنها شنيدن 

  .تهاس نيست، بلكه يكى از وظايف مهمش نشنيدن سخناىن است كه عارى از مسائل فوق و ضد آن

چرا قرآن جميد بر اين موضوع تاكيد دارد كه اگر فرد عادىل درباره موضوعى سخن گفت سخن او را بپذيريد، وىل راى و 
آرى، انسان حق ندارد گوش خود را  »1« كه صحت آن بر مشا ثابت شود؟ نظر و سخن فاسق را دور بريزيد مگر اين

اى را بتوان در آن  گوش سطل زباله نيست كه هر زباله. كند  -آن هزينه هر زبان جنسى خواه در داخل خانه يا بريون از
  .از اين رو، در شنيدن بايد دقت فراوان كرد. رخيت

  :جا كه مى فرمايد هاى سخت قرآن در سوره مائده ناظر به عملكرد گوش است، آن يكى از سرزنش

  *»2« .»َمسَّاُعوَن لِْلَكِذبِ «

  .اند العاده ِشنواى دروغ آنان فوق

گريند و  پندارند و بر اساس آن تصميم مى يعىن هر دروغى را راست مى! اند متاسفانه، بسيارى از مردم قبول كنندگان دروغ
گويند و فاسقان  هاى عادل دروغ منى انسان. اين در حاىل است كه تعداد راستگويان نسبت به دروغگويان بسيار كم است

  هزار نفر چند نفر عادل هستند؟راسىت، از هر . بافند تا بتوانند دروغ مى

 گشت گرد شهر دى شيخ با چراغ مهى
 

  كز ديو و دد ملومل و انسامن آرزوست

  زين مهرهان سست عناصر دمل گرفت
 

  شري خدا و رستم دستامن آرزوست

 امي ما نشود جسته گفتند يافت مى
 

 «3» .نشود آمن آرزوست گفت آنكه يافت مى
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______________________________  
ما فـََعْلُتْم   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوماً ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى« :6حجرات، ). 1(

  .»ناِدِمنيَ 

  .42و  41مائده، ). 2(

  .از مولوى است). 3(

  

  325: معرفت ديىن، ص

  دروغى كه سبب ترك مجاعت شد

خواهم پدر مهسرم را با خود به اين جملس بياورم،  مى: هاى ماه مبارك رمضان، جواىن نزد من آمد و گفت در يكى از شب
از طرىف، او كه مهواره اهل مسجد و مناز مجاعت بوده مدتى است مسجد را ترك كرده و . شود وىل راهش دور است و منى

  .مناز اقتدا كرد شود به اين پيش ديگر منى: گويد روى؟ مى چرا به مسجد منى: گومي وقىت به او مى

گويند پسر امام مجاعت معاون  مردم مى: كه ديشب گفت در اين مدت، هر چه دليلش را پرسيدم چيزى نگفت تا اين
و و يك ميليون آن را هم يكى از وزرا شده و هنوز مرّكب حكمش خشك نشده، شش ميليون تومان از بيت املال برداشته 

  .شود مناز خواند براى مهني، پشت سر اين روحاىن ديگر منى. به پدرش داده است

. خواهم ده دقيقه با مشا صحبت كنم مى: مناز رفتم و گفتم من به پدرزمن چيزى نگفتم، وىل به منزل آن پيش: او ادامه داد
گويند فرزند مشا در روز روشن از بيت املال دزديده و به مشا  م مىبعد، براى ايشان آنچه را شنيده بودم نقل كردم كه مرد

  »1« .هم مبلغى از آن را داده است

بعد، مرا به چاى و ميوه دعوت كرد و مقدارى شرييىن ! مساله مهمى نيست، نگران نباشيد: مناز لبخندى زد و گفت پيش
دو دخرت و يك پسر،  : خداوند به من سه فرزند داده: تسپس گف. نيز به مهراه سه شناسنامه از داخل منزل با خود آورد

ها را نگاه كنيد تا من به پسرم بگومي بيايد و خودش درباره اين  مشا اين شناسنامه. ام ها را برايتان آورده كه شناسنامه آن
  .شش ميليون توضيح دهد
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من مهني يك پسر را دارم كه اين : گفتسپس، بريون رفت و با كودكى در آغوش بازگشت كه هنوز زبان باز نكرده بود و  
  حال، مشا از خودش بپرسيد اين پول را براى چه منظورى دزديده است؟. اش است شناسنامه

______________________________  
ها در روز روشن واقع  در روزگار ما، دزدى. داد، يعىن وقىت كه مهه خواب بودند هاى قدمي در شب روى مى دزدى). 1(

دزدند، حق را  دزدند، بيت املال را مى دزدند، حجاب را مى دزدند، شرف را مى دين را مى: و كالن هم هست شود مى
در . دزديدند ها اين طور نبود و ناموس كسى را منى قدمي. شود دزدند و مهه در روز روشن واقع مى دزدند، ناموس را مى مى

خواستند به سفر بروند به اين  ردند كه افراد حمل گاهى كه مىك كلفت زندگى مى ران در هر حملى يك مشت الت گردن
خيالتان راحت باشد چون : گفتند ها هم مى آن! گفتند در مدتى كه ما نيستيم، مواظب زن و بچه ما باشيد ها مى الت

وس و شرف هاشان دزد نام هاى آن زمان با مهه بدى الت! آورمي اگر كسى چپ به ناموستان نگاه كند چشمانش را در مى
و دين مردم نبودند، اما امروزه جناب جنتلمن در دانشگاه و دبريستان و خيابان با نامه يا تلفن به زور يا به اختيار ناموس 

خواهند چه بكنند؟  هاى ما در آينده مى معلوم نيست بچه. كند دزدد و شرف و دين و عقل مردم را غارت مى مردم را مى
  )خبشى از سخنراىن استاد.... (شود  ها دارد زياد مى رگچون روز به روز تعداد اين گ

  

  326: معرفت ديىن، ص

آيند، در حاىل كه خداوند  ها بر اثر گوش سپردن به لغويات و سخنان بيهوده به وجود مى اين دست تصميمات و سوء ظن
  :وظيفه انسان را در اين باره معني كرده و فرموده است

  »1« .»اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ َو الَِّذيَن ُهْم َعِن «

  .كنند مومنني كساىن هستند كه از شنيدن سخنان لغو پرهيز مى

در ابتداى آياتى كه . آيه درباره آن وارد شده است 100نعمت گوش به قدرى مهم است كه در قرآن جميد نزديك به 
ش، نوبت به چشم و قلب رسيده دهند، سخن از گوش به ميان آمده و بعد از گو  اعضاء و جوارح انسان را شرح مى

از . به عبارت ديگر، آن اندازه كه قرآن بر موضوع گوش تاكيد كرده، درباره هيچ عضو ديگرى تاكيد نكرده است. است
  :فرمايد كند، در آخرين آيه سوره بقره مى اين روست كه وقىت خداوند اهل اميان را وصف مى
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ْعنا َو َأَطْعنا«   »2« .»قالُوا مسَِ

  .و اطاعت كردميشنيدمي 

حضرت ابراهيم، عليه السالم، از آن جهت بدان مقامات واال رسيد كه به فرمان پروردگار گوش سپرده و از آن اطاعت  
  :فرمايد قرآن در اين باره مى. كرده بود

  »3« .»ِإْذ قاَل َلُه َربُّهُ َأْسِلْم قاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعاَلِمنيَ «

  .به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش: پروردگارش به او فرمودهنگامى كه ] و ياد كنيد[

  اند شكرگزاران اندك

او . متاسفانه، آدمى در طول تاريخ حيات خويش كمرت راه صالح و صواب را پيموده و به رستگارى چشم دوخته است
   هلى را در راه باطلهاى ا در اغلب دوران حيات به طغيان و عصيان و نافرماىن گذرانده و نعمت

______________________________  
َو الَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َو ِإذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا  « :هم در مورد عباد الرمحان آمده 72؛ در سوره فرقان، 3مؤمنون، ). 1(

  .»ِكراماً 

ِمْن َربِِّه َو اْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َو َمالِئَكِتِه َو ُكتُِبِه َو ُرُسِلِه ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد آَمَن الرَُّسوُل ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيِه « :285بقره، ). 2(
ْعنا َو َأَطْعنا ُغْفراَنَك رَبَّنا َو ِإلَْيَك اْلَمِصريُ    .»ِمْن ُرُسِلِه َو قاُلوا مسَِ

  .131بقره، ). 3(

  

  327: معرفت ديىن، ص

ره جسته استصرف كرده و  قرآن كرمي با حلن گاليه آميزى درباره . از تواناىي خويش براى يافنت مينوى سعادت كمرت 
  :فرمايد نعمت گوش و چشم و قلب مى
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  »1« .»َو ُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو اْألَْفِئَدَة َقِليًال ما َتْشُكُرونَ «

  .كنيد گزارى مى ديده و دل پديد آورد، وىل اندكى سپاس و اوست كه براى مشا گوش و

ها را ابزار حتصيل معرفت و داناىي قرار داد تا بشر با استفاده از  و آن »2« خداوند گوش و چشم و قلب را خلق كرد
ره بردارى درست، آن آن هاى  د و نعمتها را در راه سقوط و احنراف به كار بر  ها به رشد و تعاىل برسد، اما او به جاى 

اى است كه قرآن از نوع بشر دارد، زيرا  بدين ترتيب، عبارت انتهاىي آيه، در حقيقت، شكايت و گله. اهلى را تباه كرد
َقِليًال ما «: كنند دانند و آن را در راه درست هزينه مى ها را مى ها قدر اين نعمت فرمايد تنها عده اندكى از انسان مى

  .» َتْشُكُرونَ 

______________________________  
  .78؛ نيز حنل، 23؛ نيز ملك، 9؛ نيز با اختالف در سجده، 78مؤمنون، ). 1(

توانيد آن را در كتاب فيزيولوژى انسان خبوانيد و ببينيد خدا در  داستان آفرينش گوش نيز حكايت عجيىب است كه مى). 2(
. فرمايد من از خلقت گوش غرق در شگفىت هستم ومنني مىبه طورى كه امريامل. ساخنت گوش چه هنرى به كار برده است

اگر اين خبش از . اى غضروىف است گوش انسان تركيىب از سه خبش است كه الله گوش خبش بريوىن آن است و ماده
از طرىف،  . رفت شكست و از بني مى خورد مى استخوان ساخته شده بود، يكى دو بار كه انسان در كودكى به زمني مى

توانند داخل آن شوند و بالىي به سرمان بياورند كه تا آخر عمر  خوابيم انواع حشرات مى ها كه مى ندارد و شب گوش در
بودى نيابد و خوب نشود، اما خداوند آب بسيار تلخى را در آن جارى كرده كه انواع حشرات از بوى آن متوارى 

  .كنيم گوش مهسايه بيىن است درك منىبا اين حال، ما يك عمر بوى آن را با وجودى كه  . شوند مى

تر از آن سه چشمه  جوشد و مقدارى پايني از طرىف، مقدارى باالتر از اين منبع آب تلخ، يك عمر آب شور در چشم مى
شد يا در  كردند و مثال آب تلخ در چشم جارى مى ها به هم راه پيدا مى اگر اين آب. آب شريين در زير زبان قرار دارد

  ).خبشى از سخنراىن استاد! (اى ىب انصاف جنس دوپا... خواستيم بكنيم؟  ت چه مىرخي دهان مى

  

  333: معرفت ديىن، ص
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   ره بردارى صحيح از نعمت گوش -19

  

  335: معرفت ديىن، ص

الطاهرين، ولعن احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

عبداهللا احلسني، عليه السالم، به مرد  وجود مبارك حضرت اىب. موضوع حبث درباره معرفت و داناىي و آگاهى بود
  :حاجتمندى كه به ايشان مراجعه كرده بود، از قول پيغمرب اسالم، صلى اهللا عليه و آله، فرمودند

  »1« .»املعروف بقدر املعرفه«

درصد باالىي از . شود يا به او مى رسد به تناسب معرفت و آگاهى و داناىي اوست هاىي كه از انسان صادر مى  خوىبيعىن
از . هاى اهلى و انساىن است كه خداوند متعال طلوع آن را در آگاهان و دانايان قرار داده است ها در زمره ارزش اين خوىب

ى هستند نيستاين رو، عبادات دانايان قابل مقايسه با ع   »2« .بادت افرادى كه از معرفت 

   كسب معرفت واجب عيىن است

اين مهه تاكيد بركسب معرفت ممكن است سبب اجياد اين توهم در ذهن شود كه آيا مهه بايد براى كسب معرفت بيست 
  سال از عمر خود را در حمضر اهل معرفت بگذرانند تا خود نيز در زمره اهل معرفت قرار

______________________________  
   نوشت پى) 1(

أعراىب قصد احلسني بن على «: 196، ص 44؛ نيز با اختالف اندك در حبار االنوار، ج 198، ص 2تفسري رازى، ج . 
إما عرىب : إذا سألتم حاجه فاسألوها من أحد أربعه: مسعت جدك يقول: رضى اهللا عنهما، فسلم عليه وسأله حاجه وقال

فأما العرب فشرفت جبدك، وأما الكرم فدأبكم وسريتكم، . كرمي، أو حامل القرآن، أو صاحب وجه صبيح  شريف، أو موىل
إذا أردمت أن تنظروا إىل : وأما القرآن ففى بيوتكم نزل، وأما الوجه الصبيح فإىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

قيمه كل : فقال احلسني مسعت أىب عليا يقول. فكتبها على األرضما حاجتك؟ : فانظروا إىل احلسن واحلسني، فقال احلسني
فأسألك عن ثالث مسائل إن أحسنت ىف جواب واحده فلك . املعروف بقدر املعرفه: ومسعت جدى يقول. امرئ ما حيسنه
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خمتومه  ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتني فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن الثالث فلك كل ما عندى وقد محل إىل صره
فما جناه العبد من : قال. اإلميان باهللا: أى األعمال أفضل قال األعراىب: سل وال حول وال قوه إال باهللا فقال: من العراق فقال

فإن أخطأه : فمال معه كرم قال: فإن أخطأه ذلك قال: علم معه حلم قال: فما يزين املرء قال: الثقه باهللا، قال: اهللكه قال
  .»فصاعقه تنزل من السماء فتحرقه فضحك احلسني ورمى بالصره إليه: فإن أخطأه ذلك قال: عه صرب قالففقر م: ذلك قال

يا . يا على نوم العامل أفضل من عباده العابد«: 367، ص 4من ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج : به عنوان منونه). 2(
سهل بن زياد، عن عمرو بن «: 41، ص 4نيز كاىف، ج  ؛»ركعتني يصليهما العامل أفضل من ألف ركعه يصليه العابد! على

شاب سخى مرهق ىف الذنوب : عثمان، عن حممد بن شعيب، عن أىب جعفر املدائىن، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال
  .و احاديثى كه در جلد اول كاىف كتاب عقل و جهل در مورد معرفت آمده است. »أحب إىل اهللا من شيخ عابد خبيل

  

  336: ديىن، صمعرفت 

داند، چرا كه اگر بنا بود مهه مردم براى كسب معرفت به  بگريند؟ پاسخ اين است كه قرآن جميد چنني كارى را الزم منى
در عوض، قرآن . شد مراكز علمى روى بياورند و نيمى از عمر خود را در اين راه بگذرانند، نظام زندگى در عامل خمتل مى

  :اى در صدد اين كار برآيند و به تفّقه در دين بپردازند اى عده يله يا منطقهداند از هر قب جميد الزم مى

ِإلَْيِهْم دِّيِن َو ِليـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا َو ما كاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف ال«
  »1« .»َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

و از بقيه ايشان به صورت كلى سخن رفته است كه تعداد  »2«  نفر آمده 26در قرآن، از ميان مهه انبياء اهلى، تنها نام 
از آنان را اين جمموعه از اهل معرفت را، پروردگار عامل در قرآن ياد كرده و معارىف . اند هزار پيامرب دانسته 124ايشان را 

. ها بتوانيم راه صحيح زندگى را پيدا كنيم و در آن مسري حركت مناييم در قرآن كرمي نقل كرده است تا ما با استفاده از آن
خبشى ديگر را نيز در عنوان كلى اهل بيت معرىف كرده و مقدار بسيار زيادى از معارف را نيز به طور مستقيم در خود 

  .قرآن آورده است

هاى  كه ذوق و شوق كاىف براى فهم معرفت دارند بايد عمر خويش را صرف حتصيل اين معارف كنند و آموخته  حال، آنان
  .خود را در اختيار مردم قرار دهند تا آنان نيز در مسري رشد و رسيدن به سالمت دنيا و آخرت قرار گريند
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قرار گريند و به تبليغ و نشر حقايق بپردازند، نه اين عده وظيفه دارند پس از كسب معرفت در ميان مردم و در بطن جامعه 
كنند و در  از اين رو، عاملاىن كه خود را از مردم پنهان مى. كه گوشه خلوت اختيار كنند و خود را از مردم پنهان كنند اين

هاى فاسد در  گرسانند، در گمراهى و شيوع فرهن كوشند و با زبان و قلم دانش خويش را به مردم منى نشر معارف اهلى منى
   جا كه به علم خويش اند و از آن ميان مردم سهيم

______________________________  
  .122توبه، ). 1(

پيامرب اكرم، آدم، هابيل، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، امساعيل، اسحاق، : ها در قرآن آمده پيامرباىن كه اسامى آن). 2(
لياس، ادريس، ايوب، يونس، هارون، سليمان، داوود، هود، صاحل، شعيب، يعقوب، يوسف، لوط، زكريا، عزير، حيىي، ا

اسامى بعضى نيز مثل شيث، امشوئيل و خضر و يوشع بن نون، تارخ، إرميا، حيقوق، دانيال، .... الكفل، اسباط، و  ذى
  .شود از احاديث استفاده مى... مشعون وجرجيس، اخنوخ، قيدار، و 

  

  337: معرفت ديىن، ص

  »1« .كنند ها به خدا شكايت مى اند و دوزخيان از بوى بدن آن كنند به فرموده پيامرب اكرم در قيامت اهل دوزخ عمل منى

اما اگر چنني عاملى در جامعه حضور داشت و مردم او را غريب و تنها گذاشتند و به سراغش نيامدند تا از علمش 
اين گروه از مردم از آجنا  . اند دادگاه قيامت حمكوم به عذاب شان بر دوش خودشان است و در استفاده كنند، گناه ناداىن

اند اهل دوزخ هستند؛ زيرا در  اند و در نتيجه وظايف خود را ندانسته و به آن عمل نكرده كه گوش خود را معطل گذاشته
ره بربند و اند از نعمت گو  مردم موظف »2« جاىي كه عامل آماده است علم خويش را در اختيار ديگران قرار دهد، ش 

  .به كسب معرفت بپردازند

اى به اين مهم  شود كه مهه مردم الزم نيست خود به حتصيل علم بپردازند، بلكه كاىف است عده از آنچه گفتيم معلوم مى
  :دهد خداوند در اين باره به مردم دستور مى. اقدام كنند و مردم از علم ايشان استفاده كنند

  »3« .»ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّ «

  .دانيد، از اهل دانش و اطالع بپرسيد منى] حقيقت را[اگر 
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در روز قيامت نيز، معيار پاداش دادن به . دانند از دانايان بپرسند تا در حد خود دانا شوند مردم بايد آنچه را كه منى
ا عمل بيشرتين پاداش را دارند و متعلمني با عمل در مرحله در اين ميان، عاملان ب »4« .هاست بندگان علم و عمل آن

در حقيقت، متعلمني بعد از انبياء و ائمه و عاملان در رتبه چهارم قرار دارند و غري از اين چهار دسته، . اند بعد از ايشان
  »5« .اند ترديد اهل دوزخ بقيه مردم ىب

  گوش منفى كدام است؟

خبل بر خالف پندار . ورزد استفاده از آن در راه مثبت و حتصيل حقايق خبل مىگوش منفى گوشى است كه صاحبش در 
  ها خبل در استفاده از عموم مردم تنها در مسائل ماىل نيست، بلكه اقسامى دارد كه يكى از آن

______________________________  
د بن عيسى، عن عمر بن أذينه، عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن محا«: 44، ص 1كاىف، ج ). 1(

مسعت أمري املؤمنني عليه السالم حيدث عن النىب صلى اهللا عليه وآله أنه : أبان بن أىب عياش، عن سليم بن قيس اهلالىل قال
 رجل عامل آخذ بعلمه فهذا ناج وعامل تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من: العلماء رجالن: قال ىف كالم له

ريح العامل التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامه وحسره رجل دعا عبدا إىل اهللا فاستجاب له وقبل منه فأطاع اهللا فأدخله 
أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن إمساعيل «: 41ص  1؛ نيز در كاىف، ج »اهللا اجلنه وأدخل الداعى النار برتكه علمه
قرأت ىف كتاب على عليه السالم إن : حه بن زيد، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قالبن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طل

؛ »اهللا مل يأخذ على اجلهال عهدا بطلب العلم حىت أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، ألن العلم كان قبل اجلهل
، عن املنقرى، عن على بن هاشم بن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد«: 45 -44ص  1نيز در كاىف، ج 

جاء رجل إىل على بن احلسني عليه السالم فسأله عن مسائل فأجاب مث عاد ليسأل عن مثلها فقال : الربيد، عن أبيه قال
ه مكتوب ىف اإلجنيل ال تطلبوا علم ما ال تعلمون وملا تعملوا مبا علمتم، فإن العلم إذا مل يعمل ب: على بن احلسني عليه السالم

على بن حممد، عن سهل بن زياد، عن جعفر «: 48ص  1؛ نيز كاىف، ج »مل يزدد صاحبه إال كفرا ومل يزدد من اهللا إال بعدا
جاء رجل إىل : بن حممد األشعرى، عن عبد اهللا بن ميمون القداح، عن أىب عبد اهللا عليه السالم عن آبائه عليهم السالم قال

: مث مه؟ قال: االستماع، قال: مث مه؟ قال: االنصات، قال: يا رسول اهللا ما العلم؟ قال: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقا
  .»نشره: مث مه يا رسول اهللا؟ قال: العمل به، قال: مث مه؟ قال: احلفظ، قال

على بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرمحن عن أىب جعفر «: 40، ص 1كاىف، ج ). 2(
ويسعهم أن يأخذوا مبا يقول . ال يسع الناس حىت يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم: حول، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قالاأل

  ؛»وإن كان تقيه
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أف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: حممد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال« -
  ؛»ل مجعه ألمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينهلرجل ال يفرغ نفسه ىف ك

قال رسول اهللا : على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أىب عمري، عن عبد اهللا بن سنان، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال« -
  ؛»هوا فيه إىل أمرىتذاكر العلم بني عبادى مما حتىي عليه القلوب امليته إذا هم انت: إن اهللا عز وجل يقول: صلى اهللا عليه وآله

حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن محاد بن عيسى، عن حريز عن زراره وحممد بن مسلم وبريد العجلى « -
م ال يسألون: قال أبو عبد اهللا عليه السالم حلمران بن أعني ىف شئ سأله: قالوا   ؛»إمنا يهلك الناس أل

: قال: رى، عن عبد اهللا بن ميمون القداح، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قالسهل بن زياد، عن جعفر بن حممد األشع« -
  .»إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه املسأله

َو ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن  « :7؛ و با اختالف اندك در انبياء، 43حنل، ). 3(
  .»ْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ كُ 

  :شود به عنوان منونه به اين احاديث اشاره مى). 4(

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن املنقرى، عن على بن هاشم بن «: 45 -44، ص 1كاىف، ج   -
ليسأل عن مثلها فقال  جاء رجل إىل على بن احلسني عليه السالم فسأله عن مسائل فأجاب مث عاد: الربيد، عن أبيه قال

مكتوب ىف اإلجنيل ال تطلبوا علم ما ال تعلمون وملا تعملوا مبا علمتم، فإن العلم إذا مل يعمل به : على بن احلسني عليه السالم
  »مل يزدد صاحبه إال كفرا ومل يزدد من اهللا إال بعدا

ضل بن عمر، عن أىب عبد اهللا عليه السالم حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن سنان، عن املف« -
من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهاده ومن مل يكن فعله لقوله موافقا فإمنا ذلك : مب يعرف الناجى؟ قال: قلت له: قال

  .»مستودع

! أيها الناس: لى املنربقال أمري املؤمنني عليه السالم ىف كالم له خطب به ع: أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال« -
تدون، إن العامل العامل بغريه كاجلاهل احلائر الذى ال يستفيق عن جهله، بل قد رأيت  إذا علمتم فاعملوا مبا علمتم لعلكم 

أن احلجه عليه أعظم، واحلسره أدوم على هذا العامل املنسلخ من علمه، منها على هذا اجلاهل املتحري ىف جهله، وكالمها حائر 
  .»ربائ
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فعامل رباىن ومتعلم على سبيل جناه، ومهج رعاع أتباع كل ناعق مييلون مع  : الناس ثالثه«: 147ج البالغه، حكمت ). 5(
حممد بن حيىي، عن عبد اهللا بن «: 34، ص 1؛ نيز كاىف، ج »كل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا إىل ركن وثيق

قال ىل أبو عبد اهللا عليه : بن رزين، عن حممد بن مسلم، عن أىب محزه الثماىل قالحممد، عن على بن احلكم، عن العالء 
على بن «: 34، ص 1؛ نيز كاىف، ج »اغد عاملا أو متعلما أو أحب أهل العلم، وال تكن رابعا فتهلك ببغضهم: السالم

مسعته يقول يغدوا الناس على ثالثه  :إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن مجيل، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال
  .»عامل ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا املتعلمون وسائر الناس غثاء: أصناف

  

  338: معرفت ديىن، ص

  :خوانيم در مهني باره در سوره مباركه احقاف مى. گوش است

َعنـُْهْم َمسُْعُهْم َو ال أَْبصاُرُهْم َو ال أَْفِئَدتـُُهْم   َهلُْم َمسْعاً َو أَْبصاراً َو أَْفِئَدًة َفما َأْغىنَو َلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َو َجَعْلنا «
  »1« .»ٍء ِإْذ كانُوا َجيَْحُدوَن ِبآياِت اللَِّه َو حاَق ِِْم ما كانُوا ِبِه َيْستَـْهِزُؤنَ  ِمْن َشيْ 

امي، و براى آنان گوش  داده بودمي كه مشا را در آن امور چنان قدرت و نريوىي نداده مهانا ما به آنان در امورى قدرت و متكن
با داشنت [و چشم و دل قرار داده بودمي، وىل گوش و چشم و دلشان چيزى از عذاب را از آنان برطرف نكرد؛ زيرا مهواره 

  .كردند، آنان را احاطه كرد آن را مسخره مى كردند، و سراجنام عذاىب كه مهواره آيات ما را انكار مى]  آن ابزار تشخيص

   هاىي از اين آيه شريفه برداشت

كردند صاحب متدن بزرگ و ابزارها و  آيد كساىن كه پيش از ما بر روى زمني زندگى مى كه از آيه شريفه به دست مى چنان
ديگر، چنني نيست كه گمان كنيم هر چه به عبارت . اند كه آن توان و نريو به ما منتقل نشده است امكانات شگفىت بوده

در برخى مقاالت علمى خواندم كه باستان . شومي متدن مواجه مى هاىي وحشى و ىب در تاريخ بشر به عقب برومي با انسان
  .اند اند كه حىت داراى سّكوى پرتاب ابزارهاىي به آمسان بوده هاىي را در زمني كشف كرده شناسان متدن

فرمايد امكانات و  تر، شهادت پروردگار بر اين مطلب است كه به صراحت مى دات و كشفيات مهماما از مهه اين مشاه
  .هاى اقوام گذشته به ما نرسيده است تواناىي

ره با اين حال، نكته   :مندى از نعمت گوش و چشم و قلب است اى كه ميان ما و آنان مشرتك است 
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  .»ءٍ  َعنـُْهْم َمسُْعُهْم َو ال أَْبصاُرُهْم َو ال أَْفِئَدتـُُهْم ِمْن َشيْ   أَْفِئَدًة َفما َأْغىن َو َجَعْلنا َهلُْم َمسْعاً َو أَْبصاراً وَ «

   به مهه گذشتگان گوش دادم تا بفهمند و چشم دادم: فرمايد خداوند مى

______________________________  
  .26احقاف، ). 1(

  

  339: معرفت ديىن، ص

ا گوش و چشم و نريوى درك خود از عذاب دنيا و آخرت فاصله نگرفتند و تا توانستند در اين ها ب تا عامل شوند، اما آن
  :دنيا درب بدخبىت و در آن دنيا درب دوزخ را به روى خود گشودند و ترجيح دادند مانند حيوانات زندگى كنند

  »1« .»اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل «

ره خورند، مهان گونه كه چارپايان  دنيايند و مى] هاى زودگذر كاال و لذت[گريى از  و در حاىل كه كافران مهواره سرگرم 
  .خورند و جايگاهشان آتش است مى

  :خواندند ند و آنان را دروغگو مىپذيرفت آنان سخنان پيامربان خويش را منى: فرمايد خداوند در ادامه آيه مى

  .»ِإْذ كانُوا َجيَْحُدوَن ِبآياِت اللَِّه َو حاَق ِِْم ما كانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِؤنَ «

خنديدند و پيامربان  شويد، مى ترساندند كه با اين روش زندگى به عذاب اهلى دچارمى و وقىت پيامربان آنان را از اين معنا مى
  .، وىل عاقبت عذاىب فراگري آنان را فرا گرفت و متدن عظيمشان را از ميان بردگرفتند را به سخره مى

اند و جهلشان  هاى پيشني نيز در استفاده از نعمت گوش و چشم و فلب به خطا رفته با اين بيان، معلوم است كه امت
اين است كه . رى برسندتوانستند عامل و اهل معرفت شوند و به رستگا شان شده است، در حاىل كه مى سبب نابودى

كه آن را بر هر سخىن  از گوش براى دانا شدن بايد استفاده كرد نه اين. معطل نگذاردن نعمت گوش اين انداه مهم است
  »2« .و حرىف گشود و معطلش گذاشت

   شكايت گوش و چشم از انسان در قيامت
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  :در سوره فصلت آمده است

   َمسُْعُهْم َو أَْبصاُرُهْم َو ُجُلوُدُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ  َحىتَّ ِإذا ما جاُؤها َشِهَد َعَلْيِهمْ «

______________________________  
ار والذين كفروا يتمتعون «: 12حممد، ). 1( إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جترى من حتتها األ

  .»ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم

؛ يعىن خود را از »اغتنموا برد الربيع فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم«: وايىت آمده است كه پيامرب فرموددر ر ). 2(
ار با مشا كارى را مى ار نپوشانيد، زيرا باد  واجتنبوا «اما . كند كند و مشا را هم زنده مى كند كه با زمني و درختان مى باد 

  .ريزد ؛ از باد خزان دورى كنيد كه متام برگ و بارتان را مى»ما يفعل بأشجاركمبرد اخلريف فإنه يفعل بأبدانكم 

ار نسيم حقايقى است كه از زبان انبياء و ائمه و  كنند مى حمققني وقىت اين روايت را معىن مى گويند منظور پيامرب از باد 
  )خبشى از سخنراىن استاد. (دار مى كندوزد كه متام استعدادهاى خفته انسان را بي عاملان واجد شرايط به گوش مى

ج البالغه، حكمت  271، ص 59اين روايت در حبار األنوار، ج  موجود است؛ نيز روايىت ديگر با مهني مضمون در 
أوله حيرق . توقوا الربد ىف أوله، وتلقوه ىف آخره فإنه يفعل ىف األبدان كفعله ىف األشجار«: از على عليه السالم آمده 128
  .»ه يورقوآخر 

  

  340: معرفت ديىن، ص

وقىت آنان  »1« .»ء وهو خلقكم أول مره وإليه ترجعون وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذى أنطق كل شى* 
و آنان به پوستشان . دهند دادند، گواهى مى رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعماىل كه مهواره اجنام مى به آتش مى

مهان خداىي كه هر موجودى را به سخن آورد، ما را گويا ساخت، و او : گويند چرا بر ضد ما گواهى داديد؟ مى: گويند مى
  .شويد او بازگردانده مى مشا را خنستني بار آفريد و به سوى

ها شهادت  كنند، گوش و چشم و پوست آنان عليه آن به تصريح اين آيه شريفه، وقىت گناهكاران را وارد قيامت مى
كه ما را در راه رشد و كمال هزينه كند، ما را در مسريهاى  دهند كه خدايا اين فرد در دوران عمر خويش به جاى اين مى

  .احنراىف خرج كرد
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گونه زندگى كند كه گوش و چشم و  رسد اين است كه چرا بايد انسان آن سواىل كه در انتهاى اين مقال به ذهن مىحال، 
  قلبش در قيامت او را رسوا كنند و سرآخر به دوزخ بكشانند؟

______________________________  
َحىتَّ ِإذا ما جاُؤها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َو * فـَُهْم يُوَزُعونَ  َو يـَْوَم ُحيَْشُر َأْعداءُ اللَِّه ِإَىل النَّارِ « :21 - 19فصلت، ). 1(

ٍء َو ُهَو َخَلَقُكْم  َو قالُوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهْدُمتْ َعَلْينا قاُلوا أَْنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشيْ * أَْبصاُرُهْم َو ُجُلوُدُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ 
  .»وََّل َمرٍَّة َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ أَ 

  

  345: معرفت ديىن، ص

  

   درباره عبادت و معرفت، و منابع و آثار خداشناسى -20

  

  347: معرفت ديىن، ص

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اعدائهم امجعنيعلى 

در گفتارهاى پيش گذشت كه كسب معرفت و حتصيل حقيقت از موضوعات بسيار مهمى است كه دست يافنت به آن 
رسول گرامى اسالم، . دهد زندگى آدمى را منظم كرده و مهه حركات ظاهر و باطن او را در راه خري و نيكى جهت مى

  :فرمايند وآله، در روايىت مى عليه اهللا صلى

فأما طالب العلم فيزداد رضى الرمحن، وأما طالب الدنيا فيتمادى ىف . طالب علم، وطالب دنيا: هومان ال يشبعانمن«
  »1« .»الطغيان
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كسى كه لذت معرفت را چشيده از كسب آن . طالب علم وطالب دنيا: شوند يعىن دو گرسنه هستند كه هرگز سري منى
با اين تفاوت  . كند سى كه لذت دنيا را چشيده در متتع از آن كوتاهى منىشود و تا آخر عمر در پى آن است و ك سري منى

  .خورد و طالب دنيا در طغيان خويش غوطه مى »2« افزايد كه طالب علم مهواره بر خشنودى خدا از خويش مى

   كدام ثروت پسنديده نيست

   اى شود عده وقىت ميان علم و ثروت چنني فرق مهمى گذارده مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد : أخربىن أبو بكر حممد بن عمر اجلعاىب قال«: 29األماىل، شيخ مفيد، ص . 
اشعى قال: اهلمداىن قال آبائه عليهم [حدثنا حممد بن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن : حدثنا أبو موسى هارون بن عمرو ا

العامل بني اجلهال كاحلى بني االموات، وإن طالب العلم ليستغفر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: جده قال]  عنالسالم، 
له كل شئ حىت حيتان البحر وهوام االرض وسباع الرب وأنعامه، فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم وبني اهللا عزوجل، وإن طلب 

  .»العلم فريضه على كل مسلم

طالب العلم وطالب : منهومان ال يشبع طالبهما): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا : 2071، ص 3حلكمه، ج ميزان ا -
  .الدنيا

  .منهومان ال يشبعان منهوم علم ومنهوم مال): عليه السالم(اإلمام الصادق  -

  .طالب علم، وطالب دنيا: منهومان ال يشبعان): عليه السالم(اإلمام على  -

  .أجوع الناس طالب العلم، وأشبعهم الذى ال يبتغيه):  عليه وآلهصلى اهللا(عنه  -

  .العامل من ال يشبع من العلم وال يتشبع به): عليه السالم(اإلمام على  -

  .»اذا جاء املوت لطالب العلم وهو ىف هذا احلال مات شهيدا«: فرمايد وآله، مى عليه اهللا رسول خدا، صلى). 2(
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  348: معرفت ديىن، ص

در حاىل كه اين پندار صحيح نيست، زيرا گاهى انسان در صدد  . پندارند كه از نظر دين ثروت مهواره ناپسند است مى
كسب مال براى تامني نيازهاى خود و خانواده خويش است يا قصد اجنام كار خريى را دارد، و گاه براى رسيدن به دنيا 

ره خويش از دنيا راضىگذر  گروه خنست، به قناعت روزگار مى. كند تالش مى اند، و گروه دوم اگر مهه دنيا را  انند و به 
پندارند سر به طغيان بر  گذرانند و چون خود را مستغىن مى شوند و به خبل و زراندوزى روزگار مى هم داشته باشند سري منى

  :دارند؛ چرا كه به فرموده قرآن كرمي مى

ْنساَن لََيْطغى«   »1« .» اْستَـْغىنَأْن َرآُه .  ِإنَّ اْإلِ

  .پندارد نياز مى كه خود را ىب براى اين. كند مسلماً انسان سركشى مى

چشم تنگ «، و گروه دوم از آنان كه »گمان پاى چپرهاشان چا پاى خداست ىب«اند كه به قول شاعر  گروه اول از آنان
  »2« .بايد پر كند» خاك گور«را تنها » دنيا دوستشان

شود دنياىي كه در تعاليم دين ما نكوهش شده آن است كه سبب فراموشى خدا و خداناترسى شود   مىبدين ترتيب، معلوم 
  :خوانيم و اين در حاىل است كه در قرآن مى. كه منشأ آن غلبه جهل و غفلت است

ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ «   »3« .»ِإمنَّ

  دزترسن از بندگان خدا فقط دانشمندان از او مى

   سخىن از مرحوم فيض كاشاىن

وجود مبارك مرحوم فيض كاشاىن در جملد خنست از كتاب پرارزش علم اليقني درباره معرفت با توجه به اين آيه به تفصيل 
  .اند كه بسيار خواندىن و قابل تامل است و نشان از معرفت واالى ايشان دارد سخن گفته

مرحوم فيض خبشى از حتصيالت خود را در شرياز و خبش مهم ديگر را در  درباره زندگاىن اين مرد بزرگ بايد گفت كه
   اصفهان به پايان
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______________________________  
  .7و  6علق، ). 1(

آن : قطعه خنست از سهراب سپهرى در كتاب صداى پاى آب است و قطعه دوم اقتباس از اين بيت سعدى است). 2(
  .يا قناعت پر كند يا خاك گور/ گفت چشم تنگ دنيادوست را/ رى بيفتاد از ستوربارساال/ شنيدسىت كه در اقصاى غور

  .28فاطر، ). 3(

  

  349: معرفت ديىن، ص

كه به توفيق حضرت حق از نظر معرفت و تعقل و خردورزى و انديشه به مقام واالىي رسيدند، بر  بردند و پس از اين
  .بازگشتند) كاشان(خودشان به مولد خويش اساس توصيه قرآن كرمي به بازگشت علما به ديار 

بر اساس تعاليم قرآن و روايات، تدريس و انتقال علم و معرفت به ديگران از اعظم عبادات اهلى است كه كسى پاداش آن 
  :هاست تواند حماسبه كند، زيرا به فرموده قرآن جميد اين كار اجياد حيات معنوى در انسان را منى

  »1« .»آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َو لِلرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيِْييُكمْ  يا أَيـَُّها الَِّذينَ «

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا ! اى اهل اميان
  .كنند اجابت كنيد مى

اسالم، صلى اهللا عليه وآله، زماىن كه امريمومنان، عليه السالم، را به  ارزش دعوت و هدايت مردم به قدرى است كه پيامرب
رت از آن چيزى است كه : فرستادند به ايشان فرمودند مين مى اگر يك نفر به دست تو هدايت شود در پيشگاه خدا 

  :كند خورشيد بر آن طلوع و غروب مى

اهللا على يديك رجال خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، يا على ال تقاتلن أحدا حىت تدعوه، وأمي اهللا الن يهدى «
  »2« .»ولك والؤه يا على

تواند پاداش قدم برداشنت در راه كسب معرفت و انتقال آن به ديگران را به منظور هدايت مردم  با اين بيان، چه كسى مى
  .حماسبه كند؟ اين خنستني حركىت بود كه مرحوم فيض در كاشان بدان دست يازيد
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اصوًال، در اسالم شانه از زير بار مشكالت مردم . كار دوم ايشان مشاركت در حل مشكالت مادى و معنوى مردم بود
كه آدم چهره غمناكى را ببيند  پس، اين. خاىل كردن مفهومى ندارد و آنچه در اسالم وجود دارد مسئوليت و تكليف است

  »3« .ردتفاوت از كنار آن عبور كند در اسالم جاىي ندا و ىب

______________________________  
  .24انفال، ). 1(

قال : على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوىن، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال«: 361، ص 21حبار األنوار، ج ). 2(
  .»: ...بعثىن رسول اهللا صلى اهللا عليه واله إىل اليمن وقال ىل: أمري املؤمنني عليه السالم

  .»كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«: فرمايد شايد از اين روست كه امريمومنان، عليه السالم، مى). 3(

  

  350: معرفت ديىن، ص

ام پر از فساد  زمانه«و » امكانش برامي فراهم نبود«و » دانستم منى«و » توامن منى«و » به من مربوط نيست«در اسالم، 
مسموع نيست و  -كسب معرفت، چه انتقال آن، و چه رفع مشكالت مردمو توجيهاتى از اين دست چه در راه  » بود

  .مهه در برابر خود و ديگران مسئوليت دارند

انه دورى از ... اندركاران و  اى از مردم فساد اجتماعى و خملوط شدن حق با باطل و خطاهاى مسئوالن و دست عده را 
نفر در  72مگر در زمان شهداى كربال فساد نبود؟ مگر اين : تدر پاسخ به اين گروه بايد گف. اند معرفت قرار داده

من : كردند كه واىل كوفه از فرط مسىت مناز صبح را چهار ركعت خواند و بعد رو به مردم كرد و گفت اى زندگى منى جامعه
نفر  72اين  »1« كرد؟و بعد در حمراب مسجد قى  ! توامن برايتان مناز خبوامن اگر دوست داريد، باز هم مى. هنوز حال دارم

آيا . شدند... كردند، با اين حال، حبيب بن مظاهر و برير و زهري و حر بن يزيد و  در چنني طوفان فسادى زندگى مى
اميه اغلب  كه بر اثر فساد بىن خواندند يا اين كردند كه تك تك مردم آن مناز شب مى اى زندگى مى نفر در جامعه 72اين 

ها  كردم كه كسب آگاهى و معرفت ممكن نبود و فيلم من در زماىن زندگى مى: توان گفت پس، منىمردم فاسد شده بودند؟ 
املللى و زنان نيمه عريان اجازه  هاى خارجى و بني ها و نزاع ها و اختالفات داخلى و جنگ و سينماها و جمالت و ماهواره

  .دادند در راه حبيب بن مظاهر گام بردارم و كسى چون او باشم منى
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مشارد، زيرا اگر اين كار شدىن نبود، شهداى كربال هم از اجنام آن  پذيرد و آن را دروغ مى خداوند اين قبيل توجيهات را منى
  .عاجز بودند

آرى، كار مهم ديگر مرحوم فيض مهني بود كه در آن روزگاران سخت به مشكالت فكرى و روحى و جسمى مردم 
  .كرد ش مىوقفه تال رسيد و در هدايت آنان ىب مى

______________________________  
و [وليد بن عقبه بن أىب معيط أخو عثمان من أمه «: 332، ص 11شرح أصول الكاىف، حممد صاحل مازندراىن، ج ). 1(

حني كان واليا من قبله على أهل الكوفه صلى الصبح بالناس وهو سكران أربع ركعات فلما ]  استاندار كوفه از طرف عثمان
حكى أبو الفرج «: 123، ص 8؛ نيز الغدير، أميىن، ج »قال أيها الناس إن ىل نشاطا إن شئتم أزيد لكم ركعات أخرفرغ 

م «: ىف األغاىن عن عبيد والكلىب واألصمعى إن وليد بن عقبه كان زانيا شريب اخلمر فشرب اخلمر بالكوفه وقام ليصلى 
م أربع ركعات مث م ىف الصاله وهو : التفت إليهم وقال هلم الصبح ىف املسجد اجلامع فصلى  أزيدكم؟ وتقيأ ىف احملراب وقرأ 

  .»بعد ما شابت وشابا* علق القلب الربابا: رافع صوته
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داشت و با حضور مهيشگى در آن در پوياىي و رونق آن  كار ديگر مرحوم فيض اين بود كه مسجد را آباد نگاه مى
  .كردند دادند و مجعيت قابل توجهى در مناز ايشان شركت مى يز در اين راه به ايشان يارى مىمردم ن. كوشيد مى

السالم، را با تفسري و توضيح نوشت و براى  اما كار مهم و زيربناىي ايشان اين بود كه فرهنگ قرآن و اهل بيت، عليهم
ين دنيا زيست و حدود سيصد جلد كتاب از خود هاى آينده به يادگار گذاشت، زيرا اين مرد بزرگ هشتاد سال در ا نسل

  .به يادگار گذاشت

   ارزياىب حركت علمى مرحوم فيض

به نظر من، كار ايشان در آن دوران چيزى شبيه به معجزه بوده است، زيرا بعضى از كتىب كه ايشان تاليف كرده به تنهاىي 
كتاب شريف واىف است كه در حقيقت چهار كتاب اصلى   منونه آن. برد و وقت الزم دارد به اندازه عمر يك انسان كار مى
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السالم، چاپ شده و  شيعه را در خود مجع كرده است و خوشبختانه در شهر اصفهان به وسيله كتاخبانه امرياملومنني، عليه
  .هزار صفحه دارد 30نزديك به 

ديگر از آثار . مشندى استكتاب ديگر ايشان تفسري صاىف است كه حدود سه هزار صفحه است و كتاب بسيار ارز 
را از قول ايشان در اين  » معرفت مقدم است يا عبادت؟«ايشان نيز، كتاب علم اليقني است كه پاسخ اين سوال كه 

اما نكته جالب اين است كه مرحوم فيض اين خدمات را در زماىن به اجنام رسانده كه كولر  »1« .كتاب نقل خواهيم كرد
درجه كاشان خود را با بادبزن  50رتونيكى و رفاهى امروزى وجود نداشته و مردم در گرماى و برق و ماشني و وسايل الك

   هاى خويش را با چراغ كردند و شبانگاه خانه دسىت خنك مى

______________________________  
دار صفحه است و كتاب شريف شاىف كه مهني مق 2000از ديگر كتب ايشان ديوان شعرشان است كه حدود ). 1(

اند كه من اين كتاب را براى كساىن نوشتم كه  كتاب ديگرشان حمجه البيضاء است كه خود در آغاز آن نوشته. صفحه دارد
گومي كه مرحوم حسينعلى  كه بدانيد اين كتاب چه ارزشى دارد به يقني به مشا مى براى اين. دنبال اخالق حسنه هستند

ران سخنراىن مىهاى مجعه در رادي سال متام شب 25راشد كه  درصد از سخنانش مهيني كتاب حمجه  70كرد، مدرك  وى 
  ).خبشى از سخنراىن استاد. (البيضاء بود
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رت درك مى! ساختند موشى روشن مى . شود عظمت حركت علمى مرحوم فيض با درك شرايط روزگار ايشان بيشرت و 
  :حال، پاسخ اين سوال

  يا عبادت؟معرفت باالتر است 

به طور قطع، معرفت بر عبادت مقدم است، زيرا اگر  : نويسد مرحوم فيض در كتاب علم اليقني در پاسخ اين سوال مى
كسى معبود خويش را نشناسد، از كيفيت عبادت اطالع پيدا نكند، و به اهداف و نتايج عبادت در دنيا و آخرت آگاه 

  .كند منىنباشد، اصال عبادت براى او حتقق پيدا 
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شناسد و تنها شنيده است كه خداىي هست؛ كسى كه كيفيت  راسىت، كسى كه خدا برايش جمهول است و او را درست منى
شناسد و از شرايط ظاهرى و باطىن مناز و آثار و منافع آن آگاه  عبادت برايش معلوم نيست و حقيقت وضو را منى

  شباهت بيشرتى ندارد؟ خواند؟ آيا اين مناز به ورزش نيست، چه منازى مى

  «شوند و به تصريح قرآن جميد  رود و فرشتگان براى بدرقه آن به عامل باال نازل مى منازى كه از زمني به سوى آمسان باال مى

  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   تـَْنهى

گرفتار فحشا و منكر است، خواند، اما   براى مهني، كسى كه مناز مى. است مناز با معرفت و از سر آگاهى است »1« »
در حقيقت، چنني كسى . اش فحشا و منكر راه نداشت خواند در خيمه زندگى خواند؛ زيرا اگر مناز مى در حقيقت مناز منى

  «مرحوم فيض در ادامه سخن خويش به آيه  »2« .مصداق كسى است كه مناز را ضايع كرده است

ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه    اْلُعَلماءُ ِإمنَّ

خشيت از خدا ويژه آگاهان است و وقىت خشيت از خدا در كسى وجود داشته باشد، در : فرمايد كند و مى استناد مى» 
  .كند ها برخورد مى دوره عمر خويش عاشقانه و آگاهانه با خدا و با خلق خدا و با نعمت

______________________________  
  .45عنكبوت، ). 1(

كتاب حسني بن «: 9، ص 80حبار األنوار، ج : از مجله. ليع كردن مناز روايات خمتلفى وجود دارددر باب ض). 2(
إن العبد إذا صلى الصاله لوقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيه : عن رجل، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال: عثمان

: نيز. »ضيعتىن ضيعك اهللا: رجعت سوداء مظلمه تقولتقول حفظتىن حفظك اهللا، وإذا مل يصلها لوقتها ومل حيافظ عليها 
عن احلسني بن إبراهيم بن ناتانه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عن هشام : ومنه«: 10مهان، ص 

 من صلى الصلوات املفروضات ىف أول وقتها فأقام: بن سامل، عن عمار الساباطى، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال
تف به حفظك اهللا كما حفظتىن، و استودعك اهللا كما استودعتىن : حدودها، رفعها امللك إىل السماء بيضاء نقيه وهى 

تف به ضيعتىن ضيعك . ملكا كرميا ومن صالها بعد وقتها من غري عله فلم يقم حدودها رفعها امللك سوداء مظلمه، وهى 
  .»اهللا كما ضيعتىن، وال رعاك اهللا كما مل ترعىن
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   عبادت مرحوم آخوند كاشى

ها براى مناز  كسى بود كه در مدرسه صدر وقىت شب  »1«  آخوند كاشى: فرمودند مرحوم آيت اهللا حاج آقا رحيم ارباب مى
  .شد شد، هر چه در مدرسه بود با ناله او مهاهنگ مى شب بيدار مى

طلبه آگاه و با معرفىت كه تازه به مدرسه صدر آمده بود، متوجه شد از در و كرد كه يك شب  در مهني باره ايشان نقل مى
  «ديوار و درخت و آجر و سنگريزه حياط مدرسه صداى 

   سبوح قدوس رب املالئكه والروح

  «آقا، ديشب متام در و ديوار مدرسه : او از سر تعجب، صبح فردا، نزد آخوند كاشى رفت و گفت. بلند است» 

   سبوح قدوس

  ؟!گفتند مى »

 .كه در و ديوار سبوح و قدوس بگويند عجيب نيست اين: آخوند كاشى با شنيدن اين سخن گريه كرده و گفته بودند
جا چه خرب بود؟ او نيز پاسخ  ديشب اين: سپس، آن طلبه نزد يكى ديگر از ساكنني مدرسه رفته و از او پرسيده بود »2«

گويد، مهه  رود و سبوح قدوس مى فتد، زيرا وقىت جناب آخوند به سجده مىا اين جا هر شب اين اتفاق مى: داده بود
  .كنند مدرسه با او مهاهنگى مى

غذاى مرحوم آخوند اغلب يا نان و سبزى يا نان خشك يا نان و ماست و يا : فرمودند چنني مى مرحوم آيت اهللا ارباب هم
يه مى. نان و پنري بود كردند كه تنها  كردند و چنان با دقت و حوصله آن را پاك مى سبزى را هم خود ايشان از بازار 

كنيد؟ ايشان  چرا اين قدر با دقت سبزى را پاك مى: بار از ايشان پرسيدم يك. ماند هاى غري قابل خوردن آن باقى مى ساقه
. رحيان به وجود بيايدميلياردها چرخ در عامل هسىت به امر خدا گشته تا اين برگ : برگ رحياىن را به من نشان داد و گفت

در حقيقت، خداوند اين برگ رحيان را از گردش ميلياردها چرخ خلق كرده تا خوراك انسان شود و از طريق او با نردبان 
  حال،. عبادت به خدا برسد
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______________________________  
او تا آخر عمر در مدرسه . تزيست و در مهان شهر وفات ياف مرحوم آخوند مال حممد كاشاىن در اصفهان مى). 1(

. هاى برجسته و كم نظري شيعه است ايشان از چهره. زندگى كرد و امكنات مادى اجازه تشكيل خانواده به او نداد
  )مولف(

ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح  يْ ُتَسبُِّح َلُه السَّماواُت السَّْبُع َو اْألَْرُض َو َمْن ِفيِهنَّ َو ِإْن ِمْن شَ « :44اسراء، : اشاره به اين آيات است). 2(
يسبح هللا ما ىف السموات و ما ىف االرض امللك القدوس العزيز «: 1و مجعه،  »...ِحبَْمِدِه َو لِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم 

  .»احلكيم

  

  354: معرفت ديىن، ص

تو آمدم تا جزء بدن تو شوم و با اگر من اين برگ رحيان را دور بيندازم، بايد در قيامت جواب آن را بدهم كه من تا پيش 
  !چرا مرا حمروم كردى؟ و من توان پاسخ به آن را ندارم. عبادت تو به خداى خود برسم

ها و حىت زندگى عادى برخى  ها و مهماىن حال، اين ديدگاه را با عروسى. اين نگاه اهل معرفت و اهل خشيت به دنياست
  .ها وجود دارد در آن مردم قياس كنيد كه چه اندازه اسراف و تبذير

   اهل معرفت در سخنان امري مومنان، عليه السالم

اند كه روزى امرياملومنني در مسجد كوفه  السالم، از جد بزرگوارشان چنني نقل كرده وجود مبارك حضرت باقر العلوم، عليه
موعظه منود و خود در ميان سخنانش   مناز صبح را با مردم خواند و هنگامى كه از مناز فارغ شد، رو به مردم كرد و آنان را

  :گريست و مردم را نيز از خوف خدا به گريه انداخت

  .»بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وأبكاهم من خوف اهللا) عليه السالم(صلى أمري املؤمنني «

وآله، ديدم و شناختم كه شبانه روز  عليه اهللا كساىن را در زمان پيامرب، صلى! اى مردم كوفه، به خدا قسم: سپس فرمود
  :مويشان ژوليده و رويشان غبارآلود و شكمشان از حرام و پرخورى خاىل بود
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م ليصبحون وميشون شعثاء غرباء )صلى اهللا عليه وآله(أما واهللا لقد عهدت أقواما على عهد خليلى رسول اهللا : مث قال« ، وإ
  .»مخصاء

  ).خنديدند معناست كه آنان به قدرى از قيد ظواهر عامل آزاد بودند كه به مهه دنيا مىمو و گردآلود بدين  صفات ژوليده(

م « م ويسألونه فكاك رقا م سجد ا وقياما، يراوحون بني أقدامهم وجباههم، يناجون ر بني أعينهم كركب املعزى، يبيتون لر
  واهللا لقد. من النار

  355: معرفت ديىن، ص

  »1« .»مشفقون منه خائفونرأيتهم مع ذلك وهم مجيع 

هاى  اى مردم، پيشاىن اين افراد از كثرت سجود و عبادت مانند زانوى بز پينه بسته و خشن شده بود و متام شب
اسرتاحت آنان در اين دنيا اين بود كه در برابر خدا بر پا بايستند . شان را به قيام و عبادت و سجده گذرانده بودند زندگى

كردند و  ها هر شب در دل تاريكى و در خلوت خويش با خدا مناجات و راز و نياز مى آن. ذارندو پيشاىن بر خاك بگ
  .خواستند كه آنان را از آتش دوزخ جنات دهد از او مى

شان مورد پذيرش  ترسيدند خواسته اى مردم كوفه، به خدا قسم من ايشان را در زندگى چنني يافتم، با اين حال، مهواره مى
  !نشود و به عذاب اهلى دچار گردند خداوند واقع

شود آدمى خدا را نشناسد و بتواند ركعىت مناز  حال، بايد ديد آيا مى. چنني خشيىت مثره معرفت و آگاهى ناب است
  حقيقى به جاى آورد يا عمل درسىت در راه خدا اجنام دهد؟

از . ف اهلى و اسالمى شيعه در اين باره استاى از درياى معار  اى از روايات باب معرفت و قطره اين روايات تنها گوشه
شود كه چرا اين اندازه بر حتصيل معرفت، به ويژه شناخت وجود مقدس حضرت حق كه در صدر مهه  اين جا معلوم مى

زيرا زيباترين . شود توصيه شده است دعوت به آن ديده مى -هاى آمساىن به ويژه قرآن ها قرار دارد و در مهه كتاب شناخت
رتين و كامل رزشو باا ترين موضوع معرفت شناخت خداست كه، در حقيقت، شناخت زيباى مطلق،  ترين و جامع ترين و 

شناخت وجود مقدسى . انتها، كرم ناحمدود، مالك مطلق، ارحم الرامحني و اكرم االكرمني است ايت، غفران ىب رمحت ىب
خبش ديگرش در دعاى جوشن كبري، دعاى عرفه حضرت اىب  است كه خبشى از وجودش در حدود دو هزار آيه از قرآن، و

   عبداهللا، دعاى كميل امرياملومنني، دعاى
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______________________________  
ومن كالمه عليه السالم ىف ذكر خيار الصحابه وزهادهم ما رواه صعصعه بن : 236، ص 1االرشاد، شيخ مفيد، ج ). 1(

ؤمنني عليه السالم ذات يوم صاله الصبح، فلما سلم أقبل على القبله بوجهه يذكر صلى بنا أمري امل: صوحان العبدى، قال
قيس رمح، مث أقبل  -يعىن جامع الكوفه -اهللا تعاىل، ال يلتفت ميينا وال مشاال حىت صارت الشمس على حائط مسجدكم هذا

م لرياوحون ىف هذا لقد عهدت اقواما على عهد خليلى رسول اهللا صل: (علينا بوجهه عليه السالم فقال ى اهللا عليه وآله، وإ
الليل بني جباههم وركبهم، فإذا أصبحوا أصبحوا شعثا غربا بني اعينهم شبه ركب املعزى، فإذا ذكروا مادوا كما متيد الشجر ىف 

م م حىت تبل ثيا ملت عيو ض عليه السالم وهو يقول) الريح، مث ا   ).كأمنا القوم باتوا غافلني: (مث 

أخربنا أبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمى : أخربنا حممد بن حممد، قال«: 102األماىل، شيخ طوسى، ص  -
حدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد : حدثىن أىب، قال: قال) رمحه اهللا(

عليه (صلى أمري املؤمنني : ، قال)عليه السالم(بن على الباقر  اهللا بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أىب جعغر حممد
أما واهللا لقد عهدت : ، مث قال)تعاىل(بالناس الصبح بالعراق، فلما انصرف وعظهم، فبكى وأبكاهم من خوف اهللا ) السالم

م ليصبحون وميشون شعثاء غرباء مخ)صلى اهللا عليه وآله(أقواما على عهد خليلى رسول اهللا  صاء بني أعينهم كركب ، وإ
م من النار، واهللا لقد  م ويسألونه فكاك رقا م سجدا وقياما، يراوحون بني أقدامهم وجباههم، يناجون ر املعزى، يبيتون لر

  .»رأيتهم مع ذلك وهم مجيع مشفقون منه خائفون

  

  356: معرفت ديىن، ص

  .تبلور يافته است. ..ابومحزه امام سجاد، دعاى سحر امام كاظم، عليهم السالم، و 

  سه منبع مهم شناخت خدا

ها هر گونه شك  ترين منابع شناخت وجود مقدس پروردگار را سه كتاب دانسته است كه دقت و تامل در آن قرآن كرمي مهم
  .كند اى را درباره وجود پروردگار از دل بريون مى و ترديد و وسوسه

   كتاب آفاق: منبع اول

كه مهان كتاب   »1«  است» كتاب آفاق«قرآن براى شناخت پروردگار بر آن تاكيد دارد  نام قرآىن خنستني كتاىب كه
  .خلقت، كتاب آفرينش، كتاب طبيعت، و در لسان حكما كتاب تكوين است
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هاى اين كتاب به تعداد خملوقات خداوند است كه خورشيد و ماه و شب و روز و زمني و آمسان و  ها و خبش تعداد فصل
  .اند از آن مجله »2« ...حيوان و مجاد و دشت و دريا و 

هاى پيدايش و مرگ خورشيد،  اند كه كتاب هاى مستقلى نوشته دانشمندان گاه براى بعضى از اين خملوقات اهلى كتاب
هاست و  تنها خبش ناچيزى از آن... هاى دور، افق دانش، هيئت در اسالم، آمسان و جهان، و  پيدايش زمني، از جهان

  .بيند هايش به وضوح مى ها خدا را در آينه آيات و نشانه طالعه و دقت در آنانسان با م

   آفتاب آمد دليل آفتاب

امروزه، بر اثر حتقيقات . مناياند مطالعه كشفيات دانشمندان درباره خورشيد راهى است كه خالق آن را به انسان مى
بنابراين، . مني است و ميلياردها سال از عمر آن گذشتهدانيم كه خورشيد يك ميليون و سيصد هزار برابر ز  دانشمندان مى

   به طور طبيعى بايد تا به حال خاموش شده يا از انرژى

______________________________  
ٍء  ُكلِّ َشيْ    َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعلىَسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَ َو َملْ « :53فصلت، ). 1(

  .»َشِهيدٌ 

ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َو ُخمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ ذِلُكُم اللَُّه فََأىنَّ   ِإنَّ اللََّه فاِلُق احلَْبِّ َو النَّوى« :99 -95انعام، ). 2(
ْصباِح َو َجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر ُحْسباناً ذِلَك تـَْقِديُر اْلعَ * تـُْؤَفُكونَ  َو ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم * زِيِز اْلَعِليمِ فاِلُق اْإلِ

ا ِيف ظُُلماِت اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اْآلياِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ  َو ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس واِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ َو * النُُّجوَم ِلتَـْهَتُدوا ِ
ٍء َفَأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضراً  َو ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخَرْجنا ِبِه نَباَت ُكلِّ َشيْ * اْآلياِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهونَ ُمْستَـْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا 

الزَّيـُْتوَن َو الرُّمَّاَن ُمْشَتِبهاً َو َغيـَْر ُمَتشاِبٍه  ُخنْرُِج ِمْنُه َحبا ُمَرتاِكباً َو ِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعها ِقْنواٌن دانَِيٌة َو َجنَّاٍت ِمْن َأْعناٍب وَ 
ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو « :164نيز بقره،  ؛»َمثَرِِه ِإذا أَْمثََر َو يـَْنِعِه ِإنَّ ِيف ذِلُكْم َآلياٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ   اْنُظُروا ِإىل

ِه اْألَْرَض بـَْعَد َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبا يـَنْـَفُع النَّاَس َو ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السَّماِء ِمْن ماٍء َفَأْحيا بِ اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر 
ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َو َتْصرِيِف الرِّياِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء وَ  نيز رعد،  ؛»اْألَْرِض َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ  َمْوِ

ا ُمثَّ اْسَتوى« :2 4 َعَلى اْلَعْرِش َو َسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ َجيِْري ِألََجٍل ُمَسمى   اللَُّه الَِّذي َرَفَع السَّماواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ
اراً َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت * َلَعلَُّكْم بِِلقاِء َربُِّكْم ُتوِقُنونَ يَُدبـُِّر اْألَْمَر يـَُفصُِّل اْآلياِت  ْ َو ُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َو َجَعَل ِفيها َرواِسَي َو َأ

اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن  َو ِيف * َجَعَل ِفيها َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ يـُْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 
بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم   ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها َعلى  َأْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِيٌل ِصْنواٌن َو َغيـُْر ِصْنواٍن ُيْسقى

  .»يـَْعِقُلونَ 
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  357: معرفت ديىن، ص

اى سوزان است چيست و چرا تا به حال  به راسىت، منبع اين انرژى خورشيد كه مانند كوره »1« .گشته بودآن كاسته  
  خاموش نشده است؟

  «تعبري قرآن از خورشيد 

  ِسراجاً َوهَّاجاً 

. است كه در آن سراج به معناى چراغ و وّهاج به معناى شديد احلراره و آتش بسيار سوزان و گرم است »2« »
سوزد، دوباره با فعل  اند كه سبب اين حرارت و نور گاز هليوم است كه هر چه مى ن درباره حرارت خورشيد گفتهدانشمندا

  .گريد شود و جاى گازهاى سوخته را مى و انفعال خاصى در خورشيد توليد مى

خورشيد را به  ها در مطالعه كتاب آفرينش اين است كه براى مثال از خود بپرسند چه كسى روى سخن قرآن با انسان
وجود آورده و آن را كه يك ميليون و سيصد هزار برابر زمني است در فضا نگاه داشته است؟ چه كسى نگذاشته آتش آن 

ميليون   150خاموش شود و مهواره فعل و انفعاالت درون آن را سامان داده است؟ چه كسى فاصله آن را تا زمني 
تر قرار نداده تا بر اثر آن زمني آتش بگريد يا يخ  و آن را دورتر يا نزديك تا سبب حيات باشد »3«  كيلومرت قرار داده

  ببندد؟ اين نظم را در اين آيه از كتاب تكوين چه كسى برقرار كرده است؟ و اگر خالق خورشيد خدا نيست، پس كيست؟

ر به كم كردن عبادت خويش سالگى نيز حاض 75اى، آن انسان كرمي و آگاه كه در سن  عارف بزرگوار، مرحوم اهلى قمشه
هم در  نبود و مهواره دو ساعت پيش از مناز صبح بيدار بود و تنها مناز وترش حدود يك ساعت به طول مى اجناميد، آن

  :گويد رخيت، در بيت زيباىي مى حاىل كه دو دستش بر آستان حق بلند بود و اشك مى

  اى است گيىت وخوبان آن در نظر آيينه
 

 .آن جز رخ زيباى دوستديده نبيند در 

  

  :گويد قرآن كرمي نيز مى



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

 

  »4« .»َفَأيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

  .پس به هر كجا رو كنيد آجنا روى خداست

______________________________  
در طى چندين جرم و شعاع و تابناكى خورشيد احتماًال : فعاليت خورشيد و تشعشعات آن: لغت نامه دهخدا). 1(

ى نكرده است وىل بر سطح آن پديده) ميليارد(بيليون  ا به  سال اخري تغيري معتنا هاى موقت چندى ظاهر ميشود كه از آ
  .ها نسبتاً شديد است نواحى فعال آن خوانند اى از خورشيد را كه فعاليت در آن فعاليت خورشيد تعبري ميكنند و نواحى

  .13نبأ، ). 2(

  .كيلومرت است  149490000ء متوسط خورشيد از زمني  فاصله: ه دهخدالغت نام). 3(

  .115بقره، ). 4(

  

  358: معرفت ديىن، ص

  :آرى

 رو راه به تو سو وز مهه بس كه هست از مهه
 

 .به تو برگردد اگر راهروى برگردد

  

  :زيرا به فرموده امريمومنان، عليه السالم

  »1« .»ال ميكن الفرار من حكومتك«

   كتاب نفس: منبع دوم

كند كه خدا را در خود پيدا كنيد،  ها سفارش مى كند و به انسان قرآن كتاب نفس را منبع دوم معرفت به خدا معرىف مى
  :داند تر مى ها نزديك زيرا او را از رگ گردن به انسان
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  »2« .»َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ «

  :به قول سعدى

  تر از من به من است نزديكدوست 
 

 .تر كه من از وى دورم وين عجب

  

اده شده اهل انديشه را به حقيقت رهنمون مى دقت در آفرينش انسان و تواناىي . شود هاى عجيىب كه در او به وديعت 
مژه و ابرو چه  هاى ساير نقاط بدن فرق دارد؟ وجود با استخوان هاى مججمه كاىف است از خود بپرسيم چرا استخوان

كند و هر دو با ابرو تفاوت دارند؟ چرا موى انسان  تاثريى بر چشم و قوه بيناىي دارند؟ چرا موى سر با موى مژه فرق مى
اى لطيف  توخاىل است و چه كسى سوراخ به اين نازكى را در آن به وجود آورده؟ چگونه با كمك استخواىن كوچك و پرده

زنيم و  بينيم و با اندكى گوشت به هر زباىن حرف مى هستيم يا با اندكى پيه مناظر جهان را مىقادر به شنيدن انواع صداها 
بينيم و وجودش را در  ؟ زماىن كه پاسخ اين سواالت را يافتيم، خداوند را به نور عقل مى...كنيم و  مزه ها را احساس مى

  .كنيم خود احساس مى

  )قرآن(كتاب خدا : منبع سوم

   شناخت خدا قرآن جميد است كه متاسفانه از زندگى منبع سوم براى

______________________________  
  .فرازى از دعاى كميل است). 1(

ْنساَن َو نـَْعَلُم ما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ « :16ق، ). 2(   .»َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  

  359: ديىن، صمعرفت 

مگر با صرف چند . به ايام خاصى واگذار شده است) نه تدبر و تعقل در آن(اغلب مسلمانان رخت بسته و مطالعه آن 
شود با آيات اين كتاب مانوس شد و آن را فهميد؟ مگر نه اين است كه طلب  ساعت در سال يا چند ماه رمضان مى
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در  - و با توجه به آنچه گفته آمد، حىت بيشرت از مناز و عبادات -د منازعلم فريضه است و بايد هر مسلماىن آن را مانن
  زندگى خويش جاى دهد و در پى كسب آن باشد؟

معلوم نيست چرا نسل جديد . هر مسلماىن در هر روز الاقل بايد دو ساعت از وقت خود را صرف مطالعه و تفكر كند
ور افتاده و يا مصرف علم را تنها در كسب درآمد يا عنوان و شهرت ما با وجود اين مهه امكانات يا از مطالعه و تفكر د

ران در  كند؟ اين در حاىل است كه كاسب بيند و با علم و معرفت هم معامله امور دنياىي را مى و مقام مى هاى قدمي 
سرشان خلوت بود  تر قرآن و تفسري و دعا داشتند و وقىت مشرتى نداشتند و هايشان انواع كتاب و از مهه مهم مغازه

چرا بازارهاى ما در گذشته مركب از حوزه علميه و مسجد و مغازه بود و امروز مهه  . گذراندند وقتشان را به مطالعه مى
كسب و كار ما در پاساژهاى لوكس چند طبقه خالصه شده است؟ زيرا مردم وقتشان را تنها براى به دست آوردن دنيا 

كه  ها قبل از اين براى مهني، صبح. مال خود را افزايش دهند -ند از هر راهى ولو حراماختصاص نداده بودند و حاضر نبود
آموختند و ظهر و غروب غبار  حجره خود را باز كنند نزد علما حالل و حرام و احكام كسب و كار و زندگى را مى

اند و با اين خواب سنگني  مان رفتهدريغ كه آن روزگاران و آن مرد. كردند ماديات را در مسجد از تن و جان خود پاك مى
  !هاى فكر و انديشه و اقتصاد و فرهنگ ما را فرا گرفته بعيد است ديگر چنان مردماىن بازگردند كه مهه عرصه

  ارزد و به واقع بيانديشيم كه بدون خدا مگر ما و زندگى ما چقدر مى

  360: معرفت ديىن، ص

مده چه چيز ديگرى دارمي؟ چرا دوسىت و رفاقت با خدا و لذت جز مقدارى گل كه به صورت پوست واستخوان در آ
امي و  امي؟ چرا از خدا بريده امي و زندگى جانورى را در پيش گرفته هاى حمدود و زودگذر دنيا فروخته مناجات با او را به لذت

  ؟»از خدا صدا منى رسد«امي كه او ما را ترك كرده و  در توهم خود به اين باور رسيده

  :فرمودحافظ 

 عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد
 

 .اى خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست

  

  :كنيم كه به قول حافظ شومي و باور منى چرا اندكى اهل درد منى
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  اندام ماست هر چه هست از قامت ناساز ىب
 

 ورنه تشريف تو بر باالى كس كوتاه نيست؟

  

  «جربان مافات مهت گماشت و اهل معرفت و بصريت شد، زيرا پس از آن خواهش تا فرصىت و عمرى هست بايد به 

   رب ارجعون

  «ما را جز به » 

  كّال 

  !بگذرمي. پاسخ ديگرى خنواهند داد »1« »

 شرح اين هجران و اين خون جگر
 

 «2» .اين زمان بگذار تا وقت دگر

  

  آثار معرفت به خدا

كند، در روشناىي معرفت زيباىي  ظرفيت وجودى خويش به خدا معرفت پيدا مىكسى كه از طريق اين سه منبع در حد 
كند و به فرموده امام صادق،  ايت عشق و حمبت عميقى به آن پيدا مى بيند و بر اساس متاشاى زيباىي ىب ايت را مى ىب

گذارد  معرفت و عشق بر انسان مىترين اثرى كه اين  مهم »3« .گردد السالم، خانه دلش عرش پروردگار و حرم او مى عليه
پسندد، زيرا اين معرفت   كند كه حمبوب آن را مى اين است كه خود را چه در باطن و چه در ظاهر به صورتى آراسته مى

  گوشت و پوست و استخوان و رگ و

______________________________  
َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما * ُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعونِ َحىتَّ ِإذا جاءَ َأَحَدهُ « :100و  99اشاره است به مومنون، ). 1(

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل َّ   .»يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   تـَرَْكُت َكالَّ ِإ

  .از مثنوى معنوى است). 2(
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م إطالق العرش على قلب االنبياء : 39، ص 55حبار األنوار، ج ). 3( واالوصياء عليهم السالم وكمل املؤمنني فإن قلو
مل يسعىن مسائى وال (مستقر حمبته ومعرفته سبحانه، كما روى أن قلب املؤمن عرش الرمحن وروى أيضا ىف احلديث القدسى 

  ).أرضى ووسعىن قلب عبدى املؤمن

  .تسكن حرم اهللا غري اهللا القلب حرم اهللا فال: قال الصادق عليه السالم: 25، ص 67حبار األنوار، ج  -

  

  361: معرفت ديىن، ص

شود و او بدان حال و شكل  كند؛ به طورى كه اراده عاشق در اراده معشوق حمو مى پى آدمى را تصرف كرده و تسخري مى
  .پسندد خواهد و مى آيد كه معشوق مى در مى

ز اين رو، ديگر در او نشاىن از هيچ ا. عاشق در خيمه اين معرفت تنها در پى جلب رضايت معشوق و خشنودى اوست
 »1« .ماند توان يافت، زيرا با پر بودن قلب از حمبت و معرفت معشوق جاىي براى كس يا چيز ديگرى باقى منى رذيلىت منى

اميان و معرفت و حمبت به : فرمايد السالم، به نقل مرحوم كليىن در كتاب شريف كاىف مى در مهني باره، امام ششم، عليه
از مهيني روست كه مردم  »2« .اند رسد، زيرا اعضاء و جوارح مهه كارگران قلب ه دل به اعضاء و جوارح بدن مىوسيل

. »دمل خواست«: گويند دهند و مثال در پاسخ اين سوال كه چرا فالن كار را كردى؟ مى اعمال خود را به دل نسبت مى
دانند كه چشم و گوش و زبان و دست و شهوت فرمانرب  ن مىالسالم، قلب را سلطان مملكت وجود انسا امام صادق، عليه

  :خوانيم در روايىت مى. آن هستند آن و مصرف كننده نريو و انرژى

  »3« .»أال وهى القلب. ان ىف البدن مضغه اذا صلحت صلح البدن واذا فسدت فسد البدن«

درست و سامل باشد، ساير اعضاء و جوارح نيز اى گوشت قرار دارد كه اگر آن صاحل و شايسته و  در وجود انسان پاره
  .سامل خواهند بود و اگر بيمار باشد، اعضاء و جوارح ديگر نيز بيمار خواهند بود و اين پاره گوشت قلب است

قرآن تنها كاالى قابل خريد در بازار . براى مهني، توجه قرآن جميد به قلب بيش از توجه به اعضاء و جوارح ديگر است
اند و مهواره اصل بر فرع  هاى اين ريشه مهه شاخه... داند، زيرا چشم و گوش و دست و پا و  مى» قلب سليم«قيامت را 
  .تقدم دارد
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______________________________  
هذا حمال ىف القياس بديع لو كان حبك * تعصى االله وأنت تظهر حبه: 19، ص 1إرشاد األذهان، عالمه حلى، ج ). 1(

  .إن احملب ملن حيب مطيع *صادقا ألطعته

كان : أىب عن سعد عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس عن يونس بن يعقوب قال: 6، ص 23حبار األنوار، ج ). 2(
عند أىب عبد اهللا الصادق عليه السالم مجاعه من أصحابه فيهم هشام بن احلكم، محران بن أعني، ومؤمن الطاق، وهشام بن 

لبيك : يا هشام، قال: أصحابه فيهم هشام بن احلكم، وهو شاب، فقال أبو عبد اهللا عليه السالمسامل، والطيار ومجاعه من 
جعلت فداك يا بن رسول اهللا إىن : أال حتدثىن كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ وكيف سألته؟ قال هشام: يا بن رسول اهللا، قال

يا هشام إذا أمرتكم بشئ فافعلوه، : دق عليه السالمفقال أبو عبد اهللا الصا. اجلك وأستحييك وال يعمل لساىن بني يديك
بلغىن ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه ىف مسجد البصره عظم ذلك على، فخرجت إليه ودخلت البصره ىف : قال هشام

ا من صوف و  مشله مرتد يوم اجلمعه فأتيت مسجد البصره فإذا أنا حبلقه كبريه وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه مشله سوداء متزر 
أيها العامل أنا رجل غريب : ا، والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فافرجوا ىل، مث قعدت ىف آخر القوم على ركبىت مث قلت

: يا بىن أى شئ هذا من السؤال؟ فقلت: ألك عني؟ قال: قلت له: نعم، قال: فقال: تأذن ىل فأسألك عن مسأله؟ قال
ألك : سل، فقلت: فقال ىل: أجبىن فيها، قال: فقلت: قال. كانت مسألتك محقا  يا بىن سل وإن: هكذا مسألىت، فقال

ا؟ قال: قلت: نعم، قال: عني؟ قال فما : قلت: نعم، قال: ألك أنف؟ قال: فقلت: االلوان واالشخاص، قال: فما ترى 
ا؟ قال ا الرائحه، قال: تصنع  . أعرف به طعم االشياء: الوما تصنع به؟ ق: نعم، قلت: ألك فم؟ قال: قلت: أتشمم 

وما تصنع : نعم، قلت: ألك اذن؟ قال: قلت: أتكلم به، قال: وما تصنع به؟ قال: نعم، قلت: ألك لسان؟ قال: قلت: قال
ا االصوات، قال: ا؟ قال ا؟ قال: نعم، قلت: ألك يد؟ قال: قلت: أمسع  ا اللني من : وما تصنع  ا، وأعرف  أبطش 

ما؟ قال: نعم، قلت: ألك رجالن؟ قال :قلت: اخلشن، قال ما من مكان إىل مكان، قال: ما تصنع  ألك : قلت: أنتقل 
أفليس ىف هذه اجلوارح غىن : قلت: اميز به كل ما ورد على هذه اجلوارح، قال: وما تصنع به؟ قال: نعم، قلت: قلب؟ قال

 إن اجلوارح إذا شكت ىف شئ مشته أو رأته أو يا بىن: وكيف ذلك وهى صحيحه سليمه قال: ال، قلت: عن القلب؟ قال
: إمنا أقام اهللا القلب لشك اجلوارح؟ قال: فقلت: ذاقته أو مسعته أو ملسته ردته إىل القلب فتقن اليقني ويبطل الشك، قال

ذكره مل يرتك  يا أبا مروان إن اهللا تعاىل: فقلت: نعم، قال: فالبد من القلب وإال مل يستقم اجلوارح؟ قال: قلت: نعم، قال
م وشكهم واختالفهم  جوارحك حىت جعل هلا إماما يصحح هلا الصحيح، ويتقن ما شك فيه ويرتك هذا اخللق كلهم ىف حري

م ويقيم لك إماما جلوارحك ترد إليه حريتك وشكك؟ قال فسكت ومل يقل : ال يقيم هلم اماما يردون إليهم شكهم وحري
من أهل : فمن أين أنت؟ قلت: ال، فقال: أجالسته؟ فقلت: ال، فقال ىل: هشام؟ فقلت أنت: مث التفت إىل فقال: شيئا قال

مث ضمىن إليه وأقعدىن ىف جملسه، وما نطق حىت قمت، فضحك أبو عبد اهللا عليه السالم : فأنت إذا هو، قال: الكوفه، قال
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يا هشام هذا واهللا مكتوب ىف : قاليا بن رسول اهللا جرى على لساىن، : فقلت: يا هشام من علمك هذا؟ قال: مث قال
  ..صحف إبراهيم وموسى 

، عبد )ع(؛ نيز شرح كلمات أمري املؤمنني على بن أىب طالب 150، ص 3الفصول ىف االصول، جصاص، ج ). 3(
  )از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم. (66الوهاب، ص 

  

  362: معرفت ديىن، ص

دقت در منابع شناخت خدا معرفت به حقايق پيدا كند و اين كار براى هر كسى كه  تواند از راه مطالعه و قلب انسان مى
حىت اگر كسى نتواند خود به مطالعه دست بزند، كاىف است به قول قرآن جميد از . اندك حتصيلى كرده باشد آسان است

  :اند ت شدهها از راه گوش اهل معرف اهل انديشه و مطالعه حقايق را بشنود، زيرا بسيارى از انسان

  »1« .»ِلَمْن كاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َو ُهَو َشِهيدٌ   ِإنَّ ِيف ذِلَك َلذِْكرى«

به سرگذشت [ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عربتى است براى كسى كه نريوى تعّقل دارد، يا با تأمل و دقت  ىب
  .هاى خود باشد ن و فراگريى شنيدهدهد در حاىل كه حاضر به شنيد گوش فرا مى] ها

ره    گريى صحيح از گوش حكايىت درباره 

وآله،  عليه اهللا پيامرب كدام يك از مشاست؟ رسول خدا، صلى: نقل است كه روزى عرىب وارد مسجد شد و از مردم پرسيد
  گوىي؟ مىام سخنت را بشنوم و بدامن چه  آمده: گفت. اش پرسيد خود را معرىف كرد و از خواسته

  :كه اول اين. وآله، در پاسخ او چند مجله فرمودند عليه اهللا پيامرب اكرم، صلى

  .»اشهد أن ال إله إال اهللا«

معبودى . اى كليدى براى حل مشكالت نيست اند و در دست هيچ بت زنده و مرده غري از اهللا مهه معبودهاى ديگر باطل
معبود بودن كند باطل است، چون سر رشته هيچ كارى به دست او جز وجود مقدس او وجود ندارد و هر كس ادعاى 

اند تا آنان  هاى جاندار هم به زور خود را وارد زندگى مردم كرده اند و بت جان را كه خود مردم ساخته هاى ىب بت. نيست
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كه با ترب خويش بت بزرگ   السالم، مردم هم بايد در مقابل آنان ايستادگى كنند و مانند حضرت ابراهيم، عليه. را اسري كنند
  .بابل را قطعه قطعه كرد او را قطعه قطعه كنند و دور بياندازند

______________________________  
  .37ق، ). 1(

  

  363: معرفت ديىن، ص

   مجعيت خصم از پريشاىن ماست

نده بر اثر سكوت مردم و هاى ز  كند و آن اين است كه بت اين مصرع از مرحوم اقبال الهورى به حقيقت تلخى اشاره مى
در حقيقت، اگر مردم اخالق ابراهيمى . كنند، وگرنه قدرتى ندارند حركت نداشنت آنان است كه قدرت خودمناىي پيدا مى

  .تواند آنان را به بندگى خويش در آورد و به خود دعوتشان كند اى منى زنده داشته باشند، هيچ بت

   پيامرب معلم دلسوز بشر است

  :امه پاسخ به مرد عرب خود را معرىف كرد و فرمودحضرت در اد

  .»واىن رسول اهللا«

اين خبش . (ام ها مبعوث شده آور خدا و معلمى دلسوز و حكيمم كه براى عالج دردها و شفاى بيمارى يعىن من پيام
  )مربوط به قلب است

  »وتقيم الصاله، وتؤتى الزكاه، وتصوم شهر رمضان، وحتج البيت«

  ).به بدن است اين خبش مربوط(

  :سپس، حضرت فرمود

  »1« .»َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرُه َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ «
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  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم. اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم

به وزن دانه ارزىن باشد، در قيامت در پيش چشمانت حاضر است و اگر عمل زشتت به  اگر كار نيك تو! برادر عرب
  :اندازه وزن ارزىن باشد، آن را خواهى ديد و به حساب هر دو در آن روز خواهند رسيد

ا َو َكفى«   »2« .»ِبنا حاِسِبنيَ   َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَْينا ِ

هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  يم و به هيچ كس هيچ ستمى منى لت را در روز قيامت مىو ترازوهاى عدا
  .آورمي، و كاىف است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردىل باشد آن را 

______________________________  
ا « :16نيز سوره لقمان، . 8و  7زلزال، ). 1( َّ ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة َأْو ِيف السَّماواِت َأْو يا بـَُينَّ ِإ

َا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبريٌ    .»ِيف اْألَْرِض يَْأِت ِ

  .47انبيا، ). 2(

  

  364: معرفت ديىن، ص

   دو روايت از ميزان سخىت حماسبه اعمال در قيامت

اگر  : كنند كه فرمود وآله، نقل مى عليه اهللا م فيض كاشاىن در كتاب حمجه البيضاءاز پيامرب اكرم، صلىوجود مبارك مرحو . 1
جاى گوسفند براى  كسى در دنيا به مغازه قصاىب رفته و انگشت خويش روى گوشت گذاشته باشد و گفته باشد كه از اين

اش  ت او به سبب متاس با آن گوشت نشسته حماكمهاى كه بر سرانگشت من برب، در روز قيامت، براى آن مقدار چرىب
  .كه قصاب از كار او راضى بوده باشد خواهند كرد، مگر اين

وآله، فرمود تا مسلمانان غنائم به دست آمده را بياورند تا  عليه اهللا ها، پيامرب اكرم، صلى پس از پايان يكى از جنگ. 2
  .دادند كه چيزى از غنائم نزد كسى مناندچنني، دستور  هم. عادالنه ميان مهه تقسيم شود
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يا رسول اهللا، من يك جفت بند از كفش يكى از دمشنان : در اين حال، يكى از مسلمانان به حضرت عرض كرد
اگر آن را نزد خود نگهدارم چه : پرسيد. آرى: ام، آيا آن را هم بايد روى اين غنائم بريزم؟ حضرت فرمودند برداشته

  !بندند در قيامت، در ازاى آن دو بند از آتش جهنم به پايت مى: شود؟ حضرت فرمود مى

آرى، پيامرب در طى اين مجالت اين دو آيه از قرآن را به آن مرد عرب القاء كردند؛ يعىن به او آموختند كه در زندگى *** 
باشد و با توجه به روزى  داشت به مال و حقوق مردم زندگى كند و به حق خود در زندگى قانع  منظم باشد و بدون چشم

  .كه در پيش دارد قدم بردارد و در مهه حلظات به ياد قيامت و حساب آن باشد

كه خداوند در ابتداى سوره  سّر اين. شود تاكيد بر اين توجه و هشيارى هم در آيات قرآن و هم در روايات فراوان ديده مى
  «و نه ( »1« ،»يُوِقُنونَ  َو ِباْآلِخَرِة ُهمْ « :بقره و در وصف متقني فرموده است

   وباالخره هم

______________________________  
  .4بقره، ). 1(
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   ى

   ومنون

  .شود و فراموشى در آن راه ندارد نيز مهني است؛ زيرا يقني حالىت است كه غفلت با آن مهراه منى) 

   درسى از مرحوم آيت اهللا حائرى، موسس حوزه علميه قم

ها شهادت  اى و كاغذى و خطى و نقل قوىل بر آن البته، اين مسائل در جامعه ما ديگر افسانه شده و تنها صفحه
  .دهد، اما سريه عملى بسيارى از گذشتگان چنني بوده است مى
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از  توجه مرحوم آيت اهللا العظمى حاج شيخ عبدالكرمي حائرى به آخرت و توسل به معصومني به حدى بود كه هر روز پيش
حاج شيخ عبدالكرمي . السالم، را خبواند كه شروع به تدريس كنند، يك نفر مامور بود روضه حضرت سيدالشهداء، عليه آن

كرد و اين برنامه هر روز ايشان  گريست و بعد به درس آغاز مى السالم، مى نيز روى منرب بر مظلوميت اىب عبداهللا، عليه
  .بود

يكى در اصول به نام درر و (صفحات دو كتاىب كه ايشان به خط خويش نوشته بود  كه روى متام نكته جالب ديگر اين
و من هر دو را نزد فرزند ايشان مرحوم آيت اهللا حاج شيخ مرتضى حائرى ديدم، از ابتدا تا ) يكى در مناز به نام صاله

  .نوشته شده بود» يا حسني«انتها عبارت 

رت ا    ستچشمى كه نتواند گريه كند كور باشد 

ران آمد و در دو مسجد معترب پيش مهان كسى كه براى مرحوم حاج شيخ عبدالكرمي روضه مى . مناز شد خواند، بعدها به 
كه طلبه شوم و هم بعد از آن و تا كنون كسى را در روضه  سال با اين عامل ارتباط داشتم؛ هم قبل از اين 20من نزديك 

. كرد ام و تنها كسى بود كه در جملسش كسى بيش از خودش گريه منى مثل او نديده السالم، خواندن براى اىب عبداهللا، عليه
  سراجنام، چنان شد كه از فرط گريه، دو پلك چشم و
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  .هاى ايشان از بني رفت مژه

بايد روضه مشا ديگر ن: وقىت ايشان در بيمارستان بسرتى شد و چشم او را عمل كردند، پزشك معاجل به ايشان گفت
السالم، گريه نكند، كور  چشمى كه براى اىب عبداهللا، عليه: او نز در پاسخ گفت! خوانيد نبايد گريه كنيد خبوانيد، يا اگر مى

رت است   »1« !باشد 

   حكايىت از مرحوم آيت اهللا سيد حممد فشاركى

من و حاج مريزا حسني نائيىن علما به ايشان : دمهني بزرگوار روزى برامي تعريف كرد كه مرحوم آيت اهللا العظمى حائرى فرمو 
وقىت مرجع تقليد زمانه از دنيا رفت، ما كه مرحوم آيت اهللا . درس و هر دو جمتهد مسلم بودمي هم -گويند پيغمرب اصول مى

  .دانستيم به در منزل ايشان رفتيم و در زدمي العظمى سيد حممد فشاركى را اعلم علماى شيعه در جنف مى
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دانند يا خري؟ و وقىت ايشان جواب مثبت  شان از خانه بريون آمد، ابتدا از ايشان پرسيدمي كه آيا ما را جمتهد مىوقىت اي
نظر ما اين است كه مشا اعلم علماى شيعه در زمان ما هستيد و بايد علمدارى شيعه و مرجعيت را قبول  : دادند گفتيم

  !كنيد

اين سخن را شنيد، دست خويش را به چارچوب در تكيه داد و گريست و وقىت مرحوم سيد : فرمود آيت اهللا حائرى مى
  :فرمود

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقِ «   »2« .»نيَ تِْلَك الدَّ

رت ] به پيشگاه خدا[هر كس كار نيكى  پس بداند آنان  [از آن براى اوست، و هر كس كار بدى بياورد بياورد، پاداشى 
  .اند داده شوند مگر آنچه را مهواره اجنام مى جزا داده منى] اند كه كارهاى ناشايسته اجنام داده

  درست است كه علمش را. قدرت مديريت شيعه در من نيست: و افزود

______________________________  
وقىت پس از شش ماه به ايران بازگشت، به ديدنش . داشتم كه براى عمل قلب به آمريكا رفت ساهلا پيش، دوسىت). 1(

براى . دكرتهاى آمريكاىي گفتند اين قلب قابل عمل نيست و بايد عوض شود: گفت. رفتم و از وضعيت فلبش پرسيدم
. بزنند، اما من قبول نكردم و آمدم مهني، مرا در نوبت گذاشتند تا كسى دچار مرگ مغزى شود و قلب او را به من پيوند

سال است اين قلب حمل  37من هر چه فكر كردم ديدم . مشكل هزينه نبود: چرا؟ هزينه زيادى داشت؟ گفت: گفتم
السالم، در آن جاى گرفته است و درست نيست آن  السالم، بوده و عشق اىب عبداهللا، عليه حمبت خدا و اهل بيت، عليهم

يك ماه بعد از اين گفتگو نيز ! يا يهودى عوض كنم و بايد با مهني قلب به مالقات خدا برومرا با قلب يك مسيحى 
  )از سخنراىن استاد. (رمحه اهللا عليه. درگذشت

  .83قصص، ). 2(
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طاقت عذاب خدا ام و و من  اش را بلد نيستم و اگر اين منصب را قبول كنم، خود را اهل دوزخ كرده دارم، وىل روش اداره
  !را ندارم
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  .سپس، در را بست و رفت

 »َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرُه َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ «  آرى، كسى كه با نگاه به قيامت زندگى كند و مهواره آيه
  .شود منى را در نظر داشته باشد، هرگز سخن يا عمل نا به جاىي از او صادر

پيامرب اكرم، . مهني سخنان پيامرب براى آن مرد عرب كاىف بود، چرا كه او سرش را به زير افكند و از مسجد بريون رفت
  :وآله، نيز با ديدن حال او رو به مردم كردند و فرمودند عليه اهللا صلى

ره بردارى صحيح  »1« .فتعلم وارد مسجد شد، وىل عارف و آگاه از مسجد بريون ر  معرفت و ىب اين مرد ىب اين روش 
  .از نعمت گوش براى كسب معرفت و آگاهى است

 هر كه آيني حقيقت نشناسد ز جماز
 

 خواجه در حلقه رندان نشود حمرم راز

 آن قدر حلقه بزن بر در درگاه خدا
 

 تا كند صاحب اين خانه به رويت در باز

  يا به بيهوده نرب نام حمبت به زبان
 

 پروانه بسوز از غم و با درد بسازيا چو 

  مگذاريد قدم بيهده در وادى عشق
 

 .كاندرين مرحله بسيار نشيب است و فراز

  

______________________________  
  :اند ظاهرا دو روايت در اين قطعه به هم آميخته شده). 1(

النىب صلى اهللا عليه وآله ليعلمه القرآن فانتهى إىل روى أن رجال جاء إىل : أسرار الصاله: 107، ص 89حبار األنوار، ج  -
يكفيىن هذا، وانصرف فقال رسول اهللا : فقال .َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ  :قوله تعاىل

  .انصرف الرجل وهو فقيه: صلى اهللا عليه وآله

َفَمْن (  إن صعصعه ملا وفد على النىب صلى اهللا عليه وسلم فسمع قوله تعاىل: 192، ص 4مرتضى، ج  األماىل، سيد -
  .حسىب ما أباىل أن ال أمسع من القرآن غري هذا: قال )يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرُه َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ 
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كنا مع النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ىف بعض أسفاره إذ : عن عبد اهللا بن مسعود قال: 151األماىل، شيخ مفيد، ص  -
املرء حيب القوم وال يعمل : ما تشاء؟ فقال: فقال له النىب صلى اهللا عليه وآله! يا حممد: هتف بنا أعراىب بصوت جهورى فقال

اشهد أن ال : يا حممد اعرض على االسالم، فقال: فقال. حباملرء مع من أ: بأعماهلم؟ فقال النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم
يا حممد تأخذ على هذا : إله إال اهللا، وأىن رسول اهللا، وتقيم الصاله، وتؤتى الزكاه، وتصوم شهر رمضان، وحتج البيت، فقال

ابايعك، ال خري فيمن ال  هلم يدك حىت: بل قرباى، قال: قرباى أو قرباك؟ قال: ال إال املوده ىف القرىب، قال: أجرا؟ فقال
  .يودك، وال يود قرباك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


