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  1: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن  اهلى مىاو در امتحانات 

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

هداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى ا
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

   ن خارجنصيب نگذاشته و بدو  را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن

  2: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

و سرياب گشنت از اين چشم : اهللا ساخنت منت سخنراىن از قالب گفتارى آن، باب ديگرى را براى استفاده از معارف آل
  .پرفيض باز منوده است

  .آن ذوات مقّدس سرياب گردميبيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف : بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الشيعى
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
   عليه

  3: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

   وعلى اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

  »َكرَّْمنا َبىن آَدمَ «معناى 

  

براى اثبات . مسّلم است كه در عامل هسىت، از نظر استعداد، و به تعبري حكما، قوه، هيچ موجودى مانند انسان نيست
غ كلمات حكماى اهلى برومي، هر چند كه اى نيازى ندارد كه ما براى شناخت ويژگى و موقعيت انسان، به سرا  چنني قضيه

  .اند اند و اسرارى را در اين زمينه يافته و بيان كرده در اين زمينه حكما انصافاً زمحت كشيده

رتين منبعى كه ما بايد براى شناخت ويژگى اين موجود در عامل خلقت، به آن مراجعه كنيم، قرآن كرمي و روايات 
  .اى كامل و جامعى هستنده شناس است كه انسان: بيت اهل

  4: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِىف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو  َو َلَقْد َكرَّْمنا َبىن« :فرمايد در سور مباركه اسراء، سازنده، خالق و به وجودآورند انسان مى
گويد كه انسان را   خداوند متعال در اين آيه تنها منى »1« »ْم َعلى َكثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفضيًال َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناهُ 

داشت و  گرامى داشته و او را به عنوان موجودى ارزمشند به حساب آورده است، و من هم به دنبال اين نيستم كه گرامى
ول كنيم؛ چون گاهى قرآن مطالىب را از ق باارزش به حساب آوردن انسان را از طرف خداوند متعال روايت و نقد مى

  و» َرَزْقنا«، »َمحَْلنا« ،»َكرَّْمنا« :فرمايد جا و در آيه مى كند، اّما اين ديگران نقل مى

______________________________  
هاىي كه در اختيارشان   بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا : 70: اسراء. 1) 1(
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هاى خود، برترى   هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، و آنان را بر بسيارى از آفريده به آنان از نعمتسوار كردمي، و ]  گذاشتيم
  .كامل دادمي

  

  5: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

مهان » نا«. ، قرار داده است»نا«، و در آن چهار حقيقت را بيان كرده و كنار هر چهار حقيقت، ضمري مجع »َفضَّْلنا«
معناى اين كه خداوند سبحان، با اين كه احد، واحد و فرد است، . ضمري مجع است» حنن«دهد؛  را مى» حنن« معناى

كند، آن است كه اين وجود مقدس كه هم حقايق را، هم امساى ُحسىن  در اين جاى قرآن، خود را با ضمري مجع مطرح مى
اّما اين  . » َو َلَقْد َكرَّْمنا َبىن آَدمَ «: ان را گرامى بداردخواهد انس و صفات ُعليا را، به صورت يكجا پيش خود دارد، مى

ُكرات . گرامى داشنت انسان، به هندس هيكل او مرتبط نيست؛ چراكه هم موجودات عامل، داراى هندس هيكل هستند
ودات، هم هندس هيكل دارند؛ درختان هم هندس هيكل دارند؛ حيوانات هم آن را دارند، و چه بسا كه بعضى از موج

  زيباىي خاصى را در ظاهر خود دارند، در صورتى كه انسان چنني زيباىي خاصى را در

  6: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

شان از زيباترين پارچه بافته شده  هاى درياىي و ماهيان كه انگار پوست طبيعى ظاهر خود ندارد، مثل بعضى از عروس
اندازد، وىل هيچ انساىن نقش، رنگ و زيباىي اين پوست  آميزى كه متاشاگران را به حريت مى رنگاست، آن هم با زيباترين 

ترين و سودمندترين   ترين، پرمنفعت ترين، شريين را ندارد؛ بلكه خداوند متعال انسان را گرامى داشت، به اين كه به او با ارزش
ه، داده است؛ يعىن خداوند در اين شاخه از طبيعت، عقل را ء باارزشى را كه در اين عامل ساخته و پرداخت گوهر و شى

هاى اين درخت در  كه اگر ما عامل را به منزل يك درخت فرض كنيم و هم موجودات را هم شاخه قرار داده است؛ چنان
ان عقل داد؛ ترين ميوه و گوهر در آن قرار داده شده، انسان است؛ خداوند به انس اى كه با ارزش نظر بياورمي، تنها شاخه

  عقلى كه بنا به نقل از جلد اول اصول كاىف در باب اول،

  7: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص
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تر از تو نيافريدم، و  وقىت كه آفريده شد، به او خطاب گشت، من خملوقى حمبوب: خداوند سبحان درباره آن فرموده است
شت و فردوس اعالست، تنها به خاطر به عقل فرمود، من هر پاداشى را كه به انسا اىي را كه  ن بدهم و حىت اين پاداش 

طور به هر كس كه دوزخ بدهم، تنها به  اى زجنريى است، و مهني تو است؛ چون عقل را كه از انسان بگريند، انسان ديوانه
كار نگرفته است؛ تو را معطل كرده دهم؛ براى اين كه اين انسان به تو خيانت كرده و تو را به   خاطر تو، به او دوزخ مى

مشارى،  پنريشناسى، كره شناسى، شريشناسى و اسكناس: است؛ تو را با اين عظمتت، گرفتار هفتاد نوع معطلى كرده است
كه من تو را در انسان قرار دادم تا او با توّسل به تو، به من برسد؛ به مقام قرب من برسد و در اين عامل، به  در حاىل

  دست پيدا كند، نه اين كه او بيايد تو را اسري منايدها  ارزش

  8: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

هاى شيطاىن پنهان كند و در تاريكى نفس اماره تو را له سازد و من هم ببينم كه ارزمشندترين گوهرم در  و پشت خواهش
  .اين نابود كردن، كارى اجنام ندهم شود و من هم در برابر عامل، به دست انسان دارد، نابود مى

اى كه با دو سه  ات بزنند، شيشه خواهد به انسان بگويد، اگر سنگى به شيش پنجره خانه در حقيقت، خداوند متعال مى
انداز را  كشى؛ پسر سنگ آيد و عربده مى تواىن شكسته شدن آن را جربان كىن، داد و فريادت در مى هزار تومان مى

كشى، يا اين كه  روى و بر سر بابايش داد و هوار مى زىن، و بعد به درب خان آن پسر مى ورتش سيلى مىآورى و به ص مى
ات را بريون بكشد، يا كسى با نوك چاقو كتت را پاره كند، و يا به ماشينت خشى  اگر كسى تيشه بردارد و يك آجر خانه

   ت كسى بيايد يكىآن وق. خواهى زمني و آمسان را به هم بدوزى بياندازد، تو مى

  9: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

هاى مرتاكم گناه،  ام تا با آن به من برسد، به اسارت بگريد و در تاريكى ترين خملوقات من را كه به او امانت داده از باارزش
خداىي هستم كه در مقابل نابود العملى نشان ندهم؛ يعىن من  آن را گم منايد و من هم در برابر چنني كارى، هيچ عكس

  .تفاومت ها، اين قدر ىب شدن ارزش

شت، به تناسب درجات عقل است؛ انسان  هاى ارزشى را عقل قرار داده قرآن و روايات، مالك هم برنامه اند، و درجات 
  .تواند، خوب و بد را و حق و باطل را تشخيص و متييز دهد با آن مى
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كه اگر عقل را از انسان بگريند، او  آدم را با دادن عقل تكرمي منودمي؛ چنان ، اين است كه ما بىن» َكرَّْمنا َبىن آَدمَ «معناى 
عقلى مناز و روزه را واجب نكرده است، و  ديگر تكليفى ندارد، و خدا هم با او كارى خنواهد داشت؛ خداوند بر هيچ ىب

  .تنها غريعاقل، جزء حيوانات زنده است

  10: ىن هاشم عليه السالم، صنگاهى به مقام قمر ب

  

  »َو َمحَْلناُهْم ِىف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحرِ «معناى 

  

كند، و آن موجود هم براى ادام حيات خود، از مهان جاى خاص مايه  اى در جاى خاصى زندگى مى هر موجود زنده
شود به داخل شهرها بيايد و  كند، بلند منى كند؛ هيچ وقت، اين ماهى از آن منطق آىب كه در آن زندگى مى برداشت مى

طور است  مريد؛ مهني آن ماى الزم براى ادام حيات خود را، از داخل شهرها بگريد؛ زيرا اگر ماهى از آب بريون بيفتد، مى
ها فضاى معيىن براى زندگى دارند؛ حيوانات صحراىي هم فضاى معّيىن براى  پر بشوند؛ چون آن اگر پرندگان هواىي ىب

شان دارند؛ اما انسان اين قدر ارزش دارد كه متام بر و حبر  ؛ حيوانات جنگلى هم فضاى معيىن براى زندگىحياتشان دارند
  هاى زمني و دريا را بر روى او باز كردند تا را براى او قرار دادند، و هم جاده

  11: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

اگر . مانند روند و در آن جا مى اكنون فضانوردان چندين ماه به آمسان مى .در هر فضاىي كه خبواهد، برود زندگى كند
طور انسان  هاى بزرگ زندگى كند؛ مهني ها وكشىت تواند مدتى طوالىن بر روى اسكله انسان خبواهد در دريا زندگى كند، مى

انسان، مهه جا را جاى زندگى  گويد، ما براى و به طور كلى خداوند مى. تواند در جنگل، صحرا و كوير زندگى كند مى
تواند از هم امكانات آن مكان استفاده كند؛ يعىن سفر زندگى، براى او عام است، و براى  قرار دادمي و در مهه جا او مى

طور جاى چرندگان هم  جاى پرنده هم هواست؛ مهني كه ديگر موجودات، خاص است؛ جاى ماهى، آب است؛ چنان
اى عرب است؛ جنگل هم جاى شري، گراز، خوك و از اين قبيل حيوانات است؛ اما مهه جاى هاى آفريقا و كويره بيابان

  .خشكى و دريا، جاى زندگى انسان است

  12: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص
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  »َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباتِ «معناى 

  

خواهند خبورند؛ سگ كه  گذاشتم تا هرچه از حرام و حالل مىمن پروردگار، هم موجودات زنده در دنيا را در خوراك آزاد  
ها الش گرگ و  آن. ها خومشزه است خورند، و چنني غذاىي، خيلى براى آن كركس مى: مريد، الش آن را پرندگاىن، چون مى

د و خور  سگ استخوان خشك خوك و يا سگ ديگر را مى. خورد كه سگ هم الش شري را مى خورند؛ چنان شري را هم مى
خوارى آزاد   خوارى، مردارخوارى و حرام خالصه، خداوند متعال متام موجودات زنده را در جناست. كند برايش فرقى هم منى

آدم  ها قرار داده، بىن تنها موجوداتى كه خداوند متعال رزق طيب براى آن. ها در خوردن چنني چيزهاىي آزادند گذاشته و آن
  اند، ها موجودى ويژه متيز بنشينند؛ چون آناى  ها بايد بر سر سفره آن. است

  13: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

آدم، خمصوص است، در حاىل كه گوشت سگ را سگان ديگر،  خوراك گوشت بىن. بايد سر يك سفره پاك بنشينند
راك سگ است؛ وىل كه گوشت شري هم خو  گوشت گراز هم خوراك شري است؛ چنان. خورند ها و گرازها مى خرس

يمه اى كه نسبت به اخالق انسان مضر  االنعام قرار داده، گوشت پاكيزه خداوند خوراك انسان را گوشت چهارپايان و 
  .رساند نيست؛ نسبت به عقل او ضررى ندارد؛ نسبت به خطوط زيباى اهلى كه در روان او موجود است، ضررى منى

، چه طيبات ذاتى باشند و چه طيبات عرضى، فرقى منى كند، و تنها بايد حالل بودن و طيب » َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباتِ «
   يا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِىف «: بودن غذا، سر سفره انسان رعايت شود

  14: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

  .آلوده را هم براى انسان حرام كرده است خوردن حالل؛ چون خداوند متعال »1« ».اْألَْرِض َحالًال طَيِّباً 

گوشىت  اين رخينت هم اسراف نيست؛ زيرا خوردن چنني آب. اگر در آبگوشت يك قطره خون افتاد، ما بايد آن را دور بريزمي
طور اگر در هجده كيلو روغن آب شده در حلب، يك فضل موش افتاد، خداوند راضى نيست كه يك  حرام است؛ مهني

ها بيايد؛ چون چنني روغىن جنس و حرام است؛ براى اين كه توى انسان، مهمان ويژ مِن پرودگار  ر آن در بدن ما انسانذ
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ى من هسىت و بقيه » َكرَّْمنا«در اين عامل هسىت؛ توى انسان، موجود خاص من، در اين عامل هسىت؛ تو مصداق 
   موجودات

______________________________  
  .در زمني حالل و پاكيزه است، خبوريد] ها ها و خوردىن از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم: 168: هبقر . 1) 1(

  

  15: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

اگر حيواىن درياىي باشد، بايد در دريا . بيىن بقى حيوانات چنني نيستند هسىت و مى» َمحَْلنا«چنني نيستند؛ تو مصداق 
د، و اگر حيواىن صحراىي باشد، بايد در صحرا زندگى كند و اگر حيواىن هواىي باشد، بايد در هوا زندگى كند، و زندگى كن

من به توى . اگر حيواىن جنگلى باشد، بايد در جنگل زندگى كند، وىل هم خشكى و هم دريا، جاى زندگى توست
نصد هزار تىن، كار تو نيست؛ كار مغز تو است كه هاى پا ساخت اين كشىت. ها را دادم انسان قدرت پيمودن اقيانوس

ساخت فكر من است، پس ساخت كشىت در واقع، كار من است، و اگر به كشىت اجازه ندهم كه در اين دريا باشد و 
ترين مايع است، دهن باز مى كند، و اين كشىت به اعماق آن فرو  راه برود، اين بار پانصد هزار تىن را كه زير آن، ُشل

  .ودر  مى

  16: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

. كند، متعّلق به من است در نتيجه، ساخت كشىت هم مربوط به فكر من است؛ چون مغزى كه دربار ساخت آن فكر مى
ه من خداوند اين مغز را به توى انسان دادم؛ ختت كشىت را من به تو دادم؛ آهن و ميخ اين كشىت را من به تو دادم؛ را

خالصه، ساخت كشىت كار تو نيست؛ توى انسان، استقالىل در اين امور . مهاهنگ كردن اين اجزاء را من به تو دادم
  .اى هسىت، من اين قدر به تو فضا دادم ندارى؛ چون تو مهمان ويژه

ْجنيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر الَّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّىبَّ اْألُمِّىَّ الَّذى جيَُِدوَنُه َمْكُتوباً ِعنْ « َدُهْم ِىف التـَّْوراِه َو اْإلِ
  ،»1« » َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلَباِئث
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______________________________  
ها و  با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب : 157: اعراف. 1) 1(

دهد، و از  كنند پيامربى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى يابند، پريوى مى در تورات واجنيل نگاشته مى]  اوصافش
  كند ها را بر آنان حرام مى منايد، و ناپاك ها را بر آنان حالل مى دارد، و پاكيزه اعمال زشت بازمى

  

  17: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

حىت بعضى از مراجع فعلى ما، و البته، مراجع گذشت ما و فكر . ام من پروردگار، هر چيزى را كه آلوده است، حرام كرده
خبائث اند؛ چون دود آن را از  ها را ديده باشم كه به حرمت كشيدن ترياك فتوا داده كنم من فتواى صد و ده نفر آن مى
  .اش نپسنديده است دانند؛ چرا اين دود ترياك، حرام است؛ چون خداوند اين دود خبيث را براى مهمان ويژه مى

دانند و به  بعضى از مراجع فعلى ما، حمض ارزش انسان كه بايد از خبائث دور مباند، به طور علىن، سيگار را هم حرام مى
   مشاى انسان، مهمان. از خبائث استگويند، دود سيگار هم  دهند و مى آن فتوا مى

  18: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

  .هستيد؛ مشا نبايد دود خبوريد و اين خوردن، حرام است»  َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباتِ «ويژ پروردگار هستيد؛ مشا مصداق 

من . آمد، البته، گاهى، و نه مهيشه ىن واعظى از زجنان مىزما. بينند، پرسيد اين حقايق را بايد از بيداراىن كه حقيقت را مى
كنم آن موقع من تازه به دنيا آمده بودم و چند سامل بود كه او از دنيا رفته بود، وىل من هم در  فكر مى. او را نديده بودم

ران، پامنربى ا خيلى مربوط بودند و با هاى فهيم او را ديدم كه هم اين افراد ُمردند و هم كساىن كه ب مهدان و هم در  ه آ
به شهادت اين دو طايفه، از اين خطيب براى من خاطراتى نقل شد، . من اين دو طايفه را ديدم. شدند ها مهسفر مى آن

گرياند، بلكه متام در  خواند، نه تنها ديد مردم را مى از مجله اين كه نام اين خطيب حاج مال آقاجان بود؛ وقىت مصيبت مى
  انداخت و ا هم به گريه مىو ديوار ر 

  19: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص
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گريه مباند و چشم  گذاشت چشمى ىب كرد و منى در جملس هم تصّرف مى. كرد هاى خمتلفى پيدا مى خود او هم دگرگوىن
نبود، در حاىل هزار  وقىت مال آقاجان در يك جا منرب داشت و كسى هم از اخالق او مطلع. انداخت خشك را راه مى

زد، فوراً سخن خود را در  نفر هم پاى منرب او بودند، در اوج منرب، و يا در اوج مصيبت، تا يك نفر كربيت به سيگار مى
شركت  ) ع(عبداهللا  گفت، فرشتگاىن كه اجازه گرفته بودند، در جملس اىب آمد و مى كرد و از منرب پايني مى منرب قطع مى

  .هاى خوب من رفتند مستمع. توامن منرب را ادامه بدهم سيگار، رفتند، من هم ديگر منى كنند، با روشن شدن

  .» َرزَْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباتِ «انسان ارزش دارد، براى اين كه 

  20: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

  

  »َو َفضَّْلناُهْم َعلى َكثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفضيًال «معناى 

  

خواهم با يقني و  من قبل از اين كه مجل چهارم را خبوامن، مى. خواهم دربار مجل چهارم و فهم از اين مجله سخن بگومي مى
به دليل اين كه خدا در قرآن . در اين آى قرآن، به معناى كل است، نه به معناى بسيار» كثري«با قاطعيت بگومي، كلم 

اكثر شياطني دروغگو هستند؛ معناى اين : »1« » َو َأْكثـَُرُهْم كاِذبُونَ «: دگوي كند، مى وقىت كه دربار شيطان حبث مى
به معناى بسيار باشد، اين خواهد بود كه ما شيطان راستگو هم دارمي؛ كسى كه راستگو » كثري«سخن، بنابر اين كه 

  باشد،

______________________________  
  .223: شعراء. 1) 1(

  

  21: هاشم عليه السالم، صنگاهى به مقام قمر بىن 

وقىت خداوند شيطان را لعنت كرده، به اين معنا خواهد بود كه بعضى از راستگوها را لعنت و رجم  . ديگر شيطان نيست
كند؛ راسىت را كه به جهنم  كند؛ راسىت را كه رجم منى كرده است، در حاىل كه خداوند سبحان، راسىت را كه لعنت منى
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ها از راه راست، قسم خورد كه من توى شيطان و پريوانت را  ابر گفت شيطان در گمراه منودن انسانخداوند در بر . برد منى
؛ به معناى كل »كثري«؛ يعىن خداوند هم شياطني را به جهنم مى برد، پس اين جا هم كلم »1«  برم مهگى به جهنم مى

آدم را بر هم  ها برترى دادمي؛ بلكه اين است كه بىن آدم را بر كثريى از آفريده است، پس معناى آيه، اين نيست كه ما بىن
   شود كه مضمون آيه، از اين قرار مى. هاميان برترى دادمي آفريده

______________________________  
  »َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَعنيَ «اشاره به آى هشتاد و پنجم سور ص . 1) 1(

  

  22: اهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، صنگ

اول من پروردگار هستم و بعد انسان است، و بعد هم باقى موجودات، و توى انسان، وسط بني من خدا و هم موجودات 
  .هسىت؛ توى انسان بعد از من هسىت و فوق هم خملوقات

، خواهى ديد، در برترى، اول خدا قرار دارد، و وقىت توى انسان اين موقعيت را شناخىت و خودت را فهميدى و دانسىت
باشد، و ) ع(خواهد اين كس جربئيل  خواهد باشد، مى بعد انسان، و بعد جهان با هم موجوداتى كه دارد، هر كس كه مى

خواهد اين كس از مالئك عرش باشد، و يا از مالئك حول  ؛ مى)ع(، و يا عزرائيل )ع(، و يا اسرافيل )ع(يا ميكائيل 
  .در هر حال، اول خدا برتر است، بعد انسان، و بعد ساير موجودات. شعر 

ها برترى دارند؛ يعىن  ها، نسبت به برخى ديگر از انسان بينيم كه برخى از انسان ها، مى آمي به سراغ اين انسان حاال وقىت مى
   اين گونه نيست كه جمموع

  23: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

ها يكسان باشند؛  كنند، نسبت به هم انسان بيان مى» َفضَّْلنا«و » َرَزْقنا«، »َمحَْلنا«، »َكرَّْمنا«هاى  كه عبارت  حقايقى
  .قرار دارند: ها، انبياء و ائمه چراكه در رأس هم انسان

رت در آن دقت كرد ايد؟ اتفاقاً  حبث رفتهكسى نگويد، چرا در روز تاسوعا مشا سراغ اين . از اين جا به بعد حبث را، بايد 
  .كنم، حبثى نو، زنده و تازه كه تاكنون از كسى شنيده نشده است خواهم بگومي، من دارم حبث روز تاسوعا را مطرح مى مى
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در ميان انبياء هم نسبت . ، برترين هستند:ها، انبياء و ائم طاهرين كند، در ميان جمموع انسان طبق حياتى كه قرآن بيان مى
   تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعلى«: ها مطرح است رترى وجود دارد كه ديگر در داير وجودى خود آنبه مهديگر ب

  24: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

پنج تاى  ها برترى دارند؛ اى بر برخى ديگر از آن گويد كه در انبيا، عده ، در اين آيه، خداى متعال مى»1« » بـَْعٍض ِمنـُْهمْ 
در اين پنج نفر، ). ص(و پيغمرب : نوح، ابراهيم، موسى عيسى: ها بر صد و بيست و چهار هزار نفر برترى دارند از آن

  .است) ص(سنگ پيغمرب  ديگر چه كسى هم. پس او برترين انسان است. يك نفر بر مهه برترى دارد كه پيغمرب است

از در آن پنج تا هم فاكتورگريى . پنج پيامرب با هم، برتر از هم پيامربان هستندآيا ابراهيم چنني است؟ بايد بگومي، نه، اين 
  .شده، و يك نفر نسبت به هم آنان، برتر است

  )ص(جان پيامرب ) ع(على 

  

  پرسد مشا در اين برترى بر صد و بيست و چهار هزار پيامرب، آيا مى) ص(كسى از پيامرب اكرم 

______________________________  
  .253: بقره. 1) 1(

  

  25: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

بله، يك نفر در اين برترى بر كّل انبياء، با توى پبامرب شريك است، كسى  : گويد شريك هم دارى؟ قرآن در جواب او مى
 » ِنساَءنا َو ِنساءَُكْم َو أَنـُْفَسنا َو أَنـُْفَسُكمْ  َنْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناءَُكْم وَ «: كنم به جان تو كه من از طرف خدا از او تعبري مى

آورمي و لفظ فرزند را به صورت مجع آورده  كه فردا ديدند پيامرب راستگو كه گفته بود، هم فرزندامنان را براى مباهله مى  »1«
آورمي، و بعد ديدند، او تنها يك خامن را به نام  بود، بعد تنها دو فرزند را آورده، و با اين كه گفته بود، متام زنان ما را مى

آورمي، بعد ديدند اين پيغمرب راستگو با خود فقط على را  مان را مى هاى ور گفته بود، متام جانط آورده؛ مهني) س(فاطمه 
  من، مهه فرزندانش هستند،) ع(و حسني ) ع(آورده است؛ يعىن حسن 
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______________________________  
  .61: عمران آل. 1) 1(

  

  26: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

از ) ع(هايش هست، پس به دليل اين آيه، على  به تنهاىي، هم زنانش است، و على هم به تنهاىي مهه جان) س(و زهرا 
، برترين است، و )ع(و على ) ص(پس پيامرب اكرم . هم انبياء به طور يقني، برتر است و در آن، شكى هم وجود ندارد

، زمينه )ع(با به وصلت در آورن دخرت خود براى على ) ص(مرب اكرم پيا. على زندگى كند توانست ىب منى) ص(پيامرب اكرم 
، اين يازده امام از هيچ كس ديگر به )ع(بدون وصلت با على . ديگر را به وجود آورد: به وجود آمدن يازده امام معصوم

لت خود هم اعالم  در بيست و سه سال رسا. تعبيه شده بود) ع(آمدند؛ چون يازده امام در خزان وجود على  وجود منى
نقل شده و ) ص(از پيامرب اكرم . از صراط رد بشود) ع(امضاى على  تواند ىب كرد، يك نفر از امت من، در قيامت منى

   َوَاليَُه َعِلىِّ ْبِن َأِىب « :است كه خداى عّز و جّل گفت) ع(ناقل هم امام رضا 

  27: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

  »1« »ْصِىن َفَمْن َدَخَل ِحْصِىن َأِمَن ِمْن َعَذاِىب َطاِلٍب حِ 

 »2« .از او راضى نباشد، آمرزيده خنواهد شد) ع(اعالم كرد، هر انساىن از دنيا برود و على ) ص(طور پيامرب اكرم  مهني
دعاى جوشن   ها را پيش مردم گذاشته و در خداى متعال سه هزار تا اسم دارد كه هزار تاى آن: نيز حضرت اعالم كرد

ها را به انبيا تعليم داده است كه آنان آن اسامى را به مردم نگفتند، و هزار تا از آن  ها را آورده، و هزار تاى آن كبري، آن
  .اسامى را هم به خود اختصاص داد و به انبيا هم خرب نداد، و ما حاال از اين سه هزار اسم خرب دارمي

______________________________  
  .1، حديث 136، ص 2شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم ج . 1) 1(

اْلُمْنِكُروَن لَِفْضِلِه اْلُمَظاِهُروَن  7التَّارُِكوَن َوَالَيَه َعِلٍى : نقل كرده است 6از پيامرب اكرم  89، ص 1احملاسن، ج . 2) 2(
، 2چنني على بن يونس نباطى بياضى، الصراط املستقيم، ج  هم. َعَلى َذِلكَ  َأْعَداَءُه َخارُِجوَن َعِن اْإلِْسَالِم َمْن َماَت ِمنـُْهمْ 

  ...فإن رضا على رضا اهللا و غضبه غضب اهللا : نقل كرده است 6، در حديثى از پيامرباكرم 57ص 
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  28: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

اين سه هزار نام، اولني نامى كه براى خود انتخاب كرد،  خواست خود را نامگذارى كند، از خداى متعال در ازل كه مى
  »1« .العلى العظيم: على بود

  )ع(از زبان حسني ) ع(هاشم  مقام قمر بىن

  

  :كنيم يك بار ديگر آنچه گفته شد، را مرور مى

  تكرمي منودمي انسان را، نه ديگران را؛. 1

  محل منودمي، اين موجود را؛. 2

  دادمي اين موجود را؛ها روزى  از پاكيزه. 3

  در آيه، معناى كل است؛» كثري«اين انسان را بر مهه موجودات برترى دادمي و گفتيم كه منظور از . 4

5.  

______________________________  
َعِظيُم ِألَنَُّه َفَأوَُّل َما اْخَتاَر ِلنَـْفِسِه اْلَعِلىُّ الْ : آورده 7، حديث، در حديثى از امام رضا 113، ص 1الكاىف، ج . 1) 1(

  .َأْعَلى اْألَْشَياِء ُكلَِّها

  

  29: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص
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ها هم گفتيم كه صد و بيست و چهار هزار پيامرب و امامان برترين هستند، و در ميان آنان هم پنج  در ميان انسان. 6
نيز در ) ع(برترين است و على ) ص(پنج اولوالعزم هم پيامرب اكرم اولوالعزم وجود دارند كه برترين هستند، و در ميان اين 

  .اين برترين بودن، با او شريك است

آنچه گفته شد، حبثى . ايد را يك بار ديگر مرور كنيد كنم تا آنچه شنيده سخنم را به طور خالصه يك بار ديگر بيان مى
از ميان هم هسىت، . هم اگر گفته شد، مرتبط به آيات بود روايىت. قرآىن خالصى بود كه مستند هم سخنانش هم آيات بود

) ع(نگاه كرديد، قلب و مغز مشا كامًال متوّجه على ) ع(وقىت در آين ذهن خود، به على . نگاه كنيد) ع(فقط به على 
   با آن عظمىت كه داشت، در ماجراىي، خطاب به) ع(حضرت على . خواهد شد

  30: السالم، صنگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه 

  .پدرت على فدايت: »1« »فداك أبوك« :گفت) ع(حسني 

من : گفت) ع(هاشم  به قمر بىن) ع(آن وقت در مهني يك و دو ساعت مانده به غروب روز تاسوعا، اين حسني 
  !فدايت

) ع(هاشم  بىنبه قمر ) ع(عبداهللا  اىب: مدرك اين حرف كجا است؟ آرى، من فداى قلمى بشوم كه اين مجله را نوشت
  آن دسىت كه اين سخن را نوشته، دست شيخ مفيد در كتاب ارشاد است. حسني قربانت برود: »بنفسى انت« :گفت

   ، قلم يكى از باالترين علماى شيعه كه اهل سنت هم او را قبول»2«

______________________________  
  .253، ص 11البالغه، ج  ج حديد، شرح ابن اىب. 1) 1(

اركب ! يا عباس: يا أخى أتاك القوم فنهض مث قال: قال له العباس بن على رمحه اهللا عليه: 90، ص 2اإلرشاد، ج . 2) 2(
  .بنفسى أنت يا أخى

  

  31: نگاهى به مقام قمر بىن هاشم عليه السالم، ص

رت از حسني  به راسىت، چه كسى مى. دارند   را بفهمد؟) ع(مقام قمر بىن هاشم ) ع(تواند 
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