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  17...........................................................................................................................مقدمه

  21 ..... مجلس اول

  دین، به والیت مفسر و مجري قرآناکمال 

  )15/12/1417 – ش هـ 3/2/1376(

  23...........................................................................................................ریغد دیع عظمت

  24...............................................................................................................کران یب فضائل

  26..................................................................................خم ریغد واقعۀ به نیمخالف فاعترا

  27..........................................................................................نعمت اتمام و نید اکمال روز

  28...............................................................................................اسالم به خدا تیرضا روز

  28...........................................................................................رسالت بطالن ریغد از غفلت

  29...............................................................................انسان ارادة و عقل کمال خلقت تیغا

  29........................................................................حکمت و کتاب میتعل يبرا خاتم بعثت

  30.................................................................................................آن مفسر به کتاب انضمام

  31.............................................................................................................قرآن اسرار معلم

  32.....................................................................................................یاجتماع عدل ياجرا
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  36..............................................................عدالت يمجر به قرآن مفسر مۀیضم با نید اکمال

  36.............................................................................................................دوم فۀیخل جهل

  39...................................................................اُمت تمام اعلم و معل نۀیمد باب رمؤمنانیام

  41...........................................................................................یالرض اللّه اسم رمؤمنانیام

  42..............................................................................................................عالم مظلوم اول

  43..................................................................................................................:ها نوشت یپ

  53 ..... مجلس دوم

  اقیانوس معرفت و ثمرة خاتمیت

  )11/7/1418 – ش هـ 21/8/1376(

  55.......................................................رهیکب معۀجا ارتیز بر مداومت از يانصار خیش قیتوف

  ...........................................................................56امام معرفت باب فتح و جامعه ارتیز

  56..........................................................................حکمت و علم ۀنیمد باب نیرالمؤمنیام

  57.....................................................................................حکمت ریکث ریخ و ایدن لیقل متاع

  58....................................................................هیخاتم رسالت معجزة و هیختم نبوت ریشمش

  ............................................................................58رمؤمنانیام مقام شناساندن و شناختن

  59....................................................................................................عالم باغبان نیتر بزرگ

  60...................................................عالم نیزم نیتر زار شوره العرب ةریجز در خاتم بعثت

  61.......................................................خاتم وجود ةثمر و خدا معرفت انوسیاق رمؤمنانیام

  62......................................................................................یملکوت قوت به ربیخ باب کندن

  63............................................................................................رسالت معجزة رمؤمنانیام

  64.......................................................................................................حق مشاهدة مقام در

  65...........................................................................ثواب شوق و عقاب خوف فراتر یعبادت

  ........................................................................................66رمؤمنانیام زائر یتعال يخدا

  66........................................................................نوح یکشت نجات و آدم توبۀ قبول سبب

  68.................................................................................................................:ها نوشت یپ

  71 ..... مجلس سوم

   و صاحب بطون قرآننفس خاتم

  )12/7/1419 – ش هـ 11/8/1377(

  ...................................................................................73اسد بنت فاطمه حضرت منزلت



 
 
 
 
 

 

  7  /  فهرست کتاب

  75.....................................................................................کعبه خانۀ در مؤمنان ریام الدیم

  76................................................الوجود یف ما اشرف قرآن و الوجود یف من اشرف امبریپ

  77..................................................است الوجود یف ما اشرف که قرآن با مؤمنان ریام نسبت

  78..............................................................................قرآن بطون تمام با همراه رمؤمنانیام

  80................................................................................يکبر عصمت صاحب رمؤمنانیام

  .....................................................81رمؤمنانیام بقل در عیتشر و نیتکو نظام علوم عیجم

  81............................................است الوجود یف من اشرف که امبریپ با رمؤمنانیام نسبت

  ........................................................................................84امبریپ يجا بر رمؤمنانیام

  91...........................................لیجبرئ لهیوس به آن از نزول و امبریپ لهیوس به برکعبه صعود

  93............................................................................................................هیتشب ثیحد سرّ

  94........................................................................نشاندند یسلون يجا رد را یلونیاق که آنان

  96..................................................................................................................ها نوشت یپ

  105.....  مجلس چهارم

   خاتمۀ فرائض الهیهوالیت امیرمؤمنان

  )17/12/1419 – هـ ش 15/1/1378(

  107........................................................................یاله ضۀیفر نیآخر رمؤمنانیام تیوال

  109.........................................................................................است االکبر اهللا دیع که يروز

  110..........................................................................رضا و اتمام و اکمال در بحث جهت سه

  110...........................................................................اوست به رضا و اتمام و اکمال که آنچه

  111...........................................................................اوست به رضا و اتمام و اکمال که یکس

  111...........................................................................اوست از رضا و اتمام و اکمال که یکس

  112...............................................عامه ثیاحاد در رمؤمنانیام فضائل در ثیحد هزار  یس

  113..........................................................................بت؟یمص نیکدام در رمؤمنانیام ۀیگر

  114...................................................................................شهادت يآرزو و جراحت هشتاد

  115..........................................................................................بعثت جۀینت و خلقت غرض

  116....................................................شد تمام که ینعمت و افتی کمال که، ینید معرفت لزوم

  116......................................................................................................عمر لهلک یعل لوال

  118....................................................................................نید میتعل و تیترب دائرة وسعت

  119................................................................................................................:ها نوشت یپ
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  121 ..... مجلس پنجم

  باب مدینۀ حکمت امیرمؤمنان

  )10/7/1420 – هـ ش 28/7/1378(

  123.................................................................................................................مظلوم نیاول

  123.........................................................................حکمت خانۀ و شهر درب رمؤمنانیام

  124...........................................................................................................حکمت قتیحق

  125.....................................................................االعظم اهللا اسم تا یعمل و ينظر حکمت از

  126..............................................................حکمت مقدمۀ بعثت و مبعث مقدمۀ وجود عالم

  ........................................................................127رمؤمنانیما در حکمت جزء نُه انحصار

  128..................................................................................الکتاب علم صاحب رمؤمنانیام

  129....................................................................»الکتاب من علم عنده من« قدرت از يا شمه

  130..........................................................................................الکتاب علم عنده من منزلت

  130......................................................................................................حکمت يها چشمه

  132...............................................................................................................:ها نوشت یپ

  135 ..... مجلس ششم

  برتر از اولین و آخرین

  )12/7/1421 – هـ ش 19/7/1379(

  138......................................................................................................خدا علم جلوة قرآن

  ...........................................................................139رمؤمنانیما علم در مندك آدم علم

  ................................................................................................140رمؤمنانیام تیمظلوم

  ...................................................141رمؤمنانیام دست در عالم يمعنو و يماد خزائن تمام

  142.......................................................................شبهات ابطال و رمؤمنانیام حقّ از دفاع

  144................................................................................................................:ها نوشت یپ

  147.....  مجلس هفتم

   حیات دل هارمؤمنانامی

  )17/12/1421 – هـ ش 23/12/1379(

  149................................................................................قرآن و خاتم امبریپ وصف انذار،

  .......................................150عصر یول ۀلیوس به یتعال يخدا ذات از استمداد :انذار شرط

  152.............................................................................................زنده يها دل در انذار ریتأث



 
 
 
 
 

 

  9  /  فهرست کتاب

  .......................................................................................153رمؤمنانیام ذکر به دل اتیح

  155................................................................مأخوذ ثاقیم روز و معهود عهد روز ر،یغد دیع

  156.........................................کرد يمساو اش يمناو با را رمؤمنانیام که یکس بر خدا لعنت

  157...................................................................مکنون بیغ به عارف و مخزون علم صاحب

  158.........................................داد قرار اوست تیوال تحت که یکس لیعد را او که آن بر لعنت

  159............................................................................مالئکه بر خدا مباهات سرّ تیالمب لهیل

  161............................................................................................الخندق ومی یعل ضربت

  162.........................................................................................................لیابوالهذ اعتراف

  163.........................................................................شانیا تیمظلوم و رمؤمنانیام مقامات

  163............................................................................................فرزند کی یمدع نفر چهار

  165...............................................................................................................:ها نوشت یپ

  177.....  مجلس هشتم

  رار حدیث تشبیهاس

  )12/7/1422 – هـ ش 8/7/1380(

  179..................................................................خداوند ياعال مثل و اعظم اسم رمؤمنانیام

  181...........................................................................امبریپ هزار وجود ةعصار رمؤمنانیام

  181.....................................................................الخلق یلی و یالحق یلی ۀجنب دو جامع ،ینب

  182........................................................................................ختم تا بدو از نبوت دائرة سعۀ

  182...............................................................................وا يوجود شاهکار غمبریپ هر سنّت

  183..............................................................................................»هیتشب« ثیحد بر یشرح

  ..................................................................................183امبریپ سجود و رکوع و امیق سرّ

  ..................................................................................184رمؤمنانیام در ایانب صخصائ

  184.......................................................................يدر کوکب و قمر و شمس رمؤمنانیام

  185.......................................................................................مردم نیتر یسخ و نیتر شجاع

  185...................................................................هیتشب ثیحد هاتیتشب از برتر رمؤمنانیام

  ..............................................................................186رمؤمنانیام و امبریپ ينور اتحاد

  187.................................................................ضیف واسطۀ سفرة و یطوب درخت يها شاخه

  .....................................................................................................189 خاتم سینف نفس

  ........................................................189يکبر ۀقیصد شهادت در رمؤمنانیام تیمظلوم
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  192................................................................................................................ها نوشت یپ

  195.....  مجلس نهم

  عبادتی فراتر از عالم ثواب و عقاب

  )17/12/1422 – هـ ش 11/12/1380( 

  197.............................................................................................ماًوی ومیال ذاك مثل أر لم و

  ............................................................................198رمؤمنانیام وجود شمس از يا اشعه

  198..............................................................................ریغد ارتیز معارف يایدر از يفراز

  ...................................................................199نیمعصوم کالم در ق،یحقا و الفاظ تیقالب

  199................................................................................وصف و مدح از برتر رمؤمنانیام

  200.................................................................................................عبادت در خلق نیبرتر

  200....................................................................................................معبود و عابد قتیحق

  201...................................................................................خلقت میعظ درخت ثمرة عبادت

  201...............................................................................اریباالخت عبادت در مالئکه استغراق

  ..........................................................................202ایانب و مالئکه عبادت از فراتر یعبادت

  203....................................................................عقاب عالم و ثواب طیمح از از فراتر یروح

  205..............................................................................................افتهی را خدا که یتیشخص

  206.........................................................................عبادت نیبرتر وةیم خداوند، ياعال مثَل

  207...............................................................................................................:ها نوشت یپ

  209.....  مجلس دهم

   و نزول آیات در آستانۀ روز غدیرمعراج پیامبر

  )17/12/1423 – هـ ش 30/11/1380(

  211..............................................................................................شبهات دفع ینیع وجوب

  211.................................................................................ما عصر در نیزم اثقال و اوتاد قلّت

  212...............................................جواهر صاحب و یبهبهان دیوح و الغطاء کاشف تیشخص

  213.............................یانیآشت يرزایم و یرشت يرزایم و يرازیش يرزایم با يانصار خیش تیحکا

  214..............................................................................................ها حوزه یعلم ۀیبن ضعف

  214..............................................................................................لمعه شرح و لمعه عظمت

  215..........................................................................................نیقوان و معالم کتاب تیاهم

  216.......................................................................................حوزه و فضال نیمستعد فۀیوظ



 
 
 
 
 

 

  11  /  فهرست کتاب

  216...............................................................یحل عالمۀ یعلم قدرت به رانیا مملکت عیتش

  218...............................................................................................عامه کالم در یحلّ عالمه

  219............................................................یحل عالمۀ به الحسن بن حجۀ حضرت امداد

  220...........................................................کنند یم تالش امامت مقام در که آنان به یاله دادام

  ...........................................................................................220امام مقام و امامت گاهیجا

  222.........................................................................................ریغد از شیپ امبریپ معراج

  223...........................................................معراج شب در نیرالمؤمنیام تیوال اعالن به امر

  225...................................................................ریغد روز از شیپ دیتهد و دیوع ۀیآ دو نزول

  226..................................................................خدا میمستق صراط و میقو نید رمؤمنانیام

  228...............................................................................................................:ها نوشت یپ

  231.....  ازدهمیمجلس 

  مغدیر عهد اَلَست سو

  )17/12/1423 – هـ ش 30/11/1381(

  233....................................................................................القدس روح دییتأ به تیکم شعر

  236...........................................................................................ریغد روز در د،یع پنج جمع

  236....................................................................................................اکبر داهللایع ریغد روز

  237.......................................................................»محرقه صواعق« کتاب در حیصح یثیحد

  ......................................................................237مؤمنان ریام تیوال از سؤال يبرا وقوف

  239.....................................................................................»محرقه صواعق« در ریغد واقعۀ

  241...................................................................................................................اَلَست عهد

  ..................................................................................................242خاتم تیمولو رةیدا

  243........................................................................................................عهیش منطق قدرت

  243......................................................................تیوال بحث در یعلم قدرت تیتقو لزوم

  245...............................................................................................................:ها نوشت یپ

  249.....  مجلس دوازدهم

  ماه رمضان نزول قرآن صامت و صعود قرآن ناطق

  )24/8/1424 – هـ ش 19/7/1383(

  251.....................................................................................................نید فقه احمر ریاکس
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  252.........................................................است عبادت که یخواب و است حیتسب که ییها نَفَس

  253.................................................................................................اهللا معرفت اوج ح،یتسب

  253....................................................................................مسبحات سور در حکمت ابواب

  254.......................................................................رمضان ماه ریاکس با حیتسب به نَفَس انقالب

  255...................................................خداوند انقالب به نَفَس شدن حیتسب و نَفس حیتسب فرق

  255.......................................................................شده حیتسب به منقلب که ینَفَس در خدا ادی

  255...................................................................غیتبل و ارشاد به شده حیتسب که ینَفَس اشتغال

  256..............................................................................امتیق روز در بدان و خوبان حسرت

  257..................................................................................رمضان ماه در قرآن صعود و نزول

  257.............................................................................نیآخر و نیاول بر سابق رمؤمنانیام

  ...........................................................258مؤمنان ریام منقبت در حنبل بن احمد از یثیحد

  258.........................................................شد نهان پرده در که مؤمنان ریام مقامات از یمقام

  259.............................................ایانب عصارة مؤمنان ریام و عالم عصارة مالعز اولو يایانب

  260.................................................................................................................مظلوم نیاول

  261..............................................است مؤمنان ریام از امبریپ و امبریپ از مؤمنان ریام

  263...............................................................................................................:ها نوشت یپ
  

  265.....  زدهمیمجلس س

  »قل هو اهللا احد« مثال امیرمؤمنان

  )22/12/1425 – هـ ش 14/11/1383(

  267.....................................................ها نماز همۀ در »احد اهللا هو قل« قرائت و رمؤمنانیام

  268................................................................................»احد اهللا هو قل« مثَل مؤمنان ریام

  269........................................................................دیتوح سورة به مؤمنان ریام محبت سرّ

  269..............................................................................یتعال يخدا شناسنامۀ د،یتوح سورة

  270..........................................................................................»احد اهللا هو« سرّ به يا اشاره

  271............................................................................................»صمد« ۀکلم در علوم تمام

  271.................................................................................اتیروا در دیتوح سورة تکرار آثار

  .................................................................273الشهدا دیس به دیتوح سورة مرتبه صد ۀیهد

  274................................................................................................................:ها نوشت یپ



 
 
 
 
 

 

  13  /  فهرست کتاب

  275.....  مجلس چهاردهم

  شمشیر نبوت و معجزة رسالت

  )25/8/1426 – هـ ش 8/7/1384(

  277................................................................................................................حسرت روز

  278..........................................................................................فوت حسرت و موت سکرة

  ........................................................................278مؤمنان ریام حق در یکوتاه بر حسرت

  ...........................................................................280صادق امام تیافضل به مالک اعتراف

  ..........................................280صادق امام یبیغ علوم به او اعتراف و یقیدوان منصور توطئۀ

  283........................................................................دوم يعاشورا صادق امام هادتش روز

  283....................................................................................................یاعل مأل در تیصادق

  ...................................................................284صادق امام شهادت در ئاتیه آمدن رونیب

  284....................................................................................رمضان ماه کمی و ستیب قتیحق

  ..................................................................................................285خاتم نبوت ریشمش

  .............................................................285خاتم خون سپر و امت يهاد و رسالت ةمعجز

  ..................................................................................................286غمبرخاتمیپ سر تاج

  .............................................286صادق امام و نیرالمؤمنیام شهادت و هیفاطم يعزا يایاح

  289...............................................................................................................:ها نوشت یپ

  291.....  مجلس پانزدهم

   و جهل دومیعلم امیرمؤمنان

   )17/12/1427 -  هـ 17/10/1385(

  293................................................................................پروردگار اعظم لیسب رمؤمنانیام

  293....................................................................................................عیتش استدالل قدرت

  294.........................................................................................................ناشناخته يگوهر

  295...................................................................................اثبات و ینف از مرکّب نید اساس

  296............................................................................یتولّ و يتبرّ از مرکب اهللا باب معرفت

  297...........................................................یدوم جهل بر دال یثیحد صحت به یذهب اعتراف

  297...................................................................آبستن وانۀید زن کردن سنگسار به عمر حکم

  299................................................................ندارد فیتکل وانهید شخص که نیا بر لیدل پنج

  302...............................................................................................رحم در گناه یب بچۀ قتل
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  303...............................................................................حنبل ابن احمد نقل به هیتشب ثیحد

  304.......................................................................وجود عالم گالب و عصاره رمؤمنانیام

  304..................................................................................................برابرند؟ نادان و دانا ایآ

  306...........................................................گشت مالیپا حقش شاهد، هزار دوازده با که یکس

  307................................................................................................................:ها نوشت یپ
  

  309.....  مجلس شانزدهم

    در عزاي خاتم االوصیاگریۀ خاتم االنبیا

  ) هـ ش23/5/1388(

  312.............................................................................قدر شب جهت به رمضان ماه عظمت

  314.................................................................................قرآن نزول اثر در قدر شب عظمت

  314............................................................................................................خدا یتجل قرآن

  315.....................................................................پروردگار کرامت با رانیسف با شدن محشور

  316...................................................................................قرآن ختم کی معادل قرآن ۀیآ هر

  317................................................................روز هر در قرآن، یۀآ پنجاه اقل حد قرائت لزوم

  318...................................................................................قرآن اتیآ عدد به تبهش مقامات

  ........................................................................318زمان امام به هیهد با قرآن ختم ۀقیطر

  320.........................................................................................رمضان ماه در امبریپ ۀخطب

  320.................................................................................یهست عالم ةعصار نییالنب خاتم

  321............................................................................................رمضان ماه در اعمال افضل

  ..........................................................321نیرالمؤمنیام ۀشکافت فرق بر ایاالنب خاتم هیگر

  ........................................................................322نیرالمؤمنیام شهادت روز در ما ۀفیوظ

  322.................................................نتیط و روح و نفس در نیرالمؤمنیام و امبریپ اتحاد

  323..................................................خلق ۀهم به محبت و رحمت به نیرالمؤمنیام سفارش

  324.................................................................................يهودی مرد با نیرالمؤمنیام رفتار

  326.......................................نستاند يا مورچه دهان از يجو پوست تا م،یلاق هفت بر پا پشت

  327.........................................................................عمر آخر شب در نمک و جو نان با افطار

  328................................................................................................................:ها نوشت یپ
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  مقدمه

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

     حمد و ثناي بی پایان و ابدي، بر ذات بی همتاي خـالق ازلـی، کـه علـو   بـی حـد 

اش  ؛ و ظـل ممتـد رحمـت واسـعه        اش برتر است از پایه عقول و اوهام         احدیت ذاتیه 

شـمار و سـالم بـی حـد      محیط است بر نور و ظالم؛ و صلوات و درودي پایدار و بی          

و اَمد، بر اول العدد و صاحب االبد؛ هادي سبل و ختم رسل؛ کل العقل و عقـل کـل؛               

صاحب مقام اولیت و خاتمیت؛ انسان کل و کلّ حقیقت انسانیت؛ طـاووس کبریـا و           

 کـه    و بر عترت و اهـل بیـت طیبـین و طـاهرینش             حمد مصطفی خاتم انبیا؛ م  

وسائط ایجاد عالمند و مبادي خلقت آدم؛ فاتح مـصحف وجودنـد و شـاهد انبیـا در           

  .یوم شهود

ــه و صــحیفه ا ایــن صــحیفه مکرّمــه رقیمــه اي اســت از  ي اســت از معــارف علی

همـان  اي اسـت از رشـحات کمـاالت و مناقـب مرتـضویه؛         فضائل علویه و رشـحه    
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جبرئیـل امـین را از سـماوات تجریـد بـه زیـر             » سـلونی «قرآن ناطقی کـه بـا نـداي         

اي از بحــار علــوم ربانیــه خــویش  منبــر کــشید و عــالم و آدم را بــه چــشیدن قطــره

طلبیـد؛ آن اسـم اهللا اعظمــی کـه صــاحب علـم مخــزون اسـت و عــارف بـه غیــب       

 مکنون؛ بیانش فصل الخطاب اسـت و برهـان دانـشش            
ْ
ـن

َ
  م

َ
ـد

ْ
ـمُ  هُ ِعن

ْ
ـاِب  ِعل

َ
ِكت

ْ
. ال

اوسـت مثَـل اعــالي هویـت و معجـزه رســالت و تـاج سـر نبــوت و نفـس نفــیس        

ــرالم      ــدین، امی ــولی الموح ــرین، م ــین و آخ ــام اول ــت، ام ــد اهللا   خاتمی ؤمنین، اس

  .الغالب، علی بن ابیطالب صلوات اهللا و سالمه علیه

حـش در  هاي دلنشین مرجعـی اسـت درد آشـنا کـه قلـب و رو            اثر حاضر خطابه  

 سوخته؛ و ذره ذره وجـودش را چـون تـار و پـودي بـر            محبت و عشق به آل اهللا     

                 ري فرش حریم امن والیت علوي دوختـه؛ فقیهـی بـارع؛ و حکیمـی متـضلّع؛ مفـس

َال َتأُْخـْذ « تمام علوم و معارف الهی را در دست گرفته و به حکم              ۀمتبحر؛ که سر رشت   

 خویش در علوم عقلی و نقلـی را بـر کتـاب و عتـرت           سرمایۀ م، تما » ِمن�ا ِإال� َعن�ا َتُكنْ 

 سر تعظیم و تسلیم فـرود  بیت عرضه نموده و با تمام هستی خویش بر آستان اهل     

آورده و عمر خـویش را بـر مـسند نـشر و تعلـیم کلمـات وحـی وروایـات نـورانی           

 فلـک و    آسـتان شـمس الـشموس دائـرة         ها بر درگه    سپري ساخته، و سال    اهللا آل

نیس النفوس انس و ملک، ناموس کبریا و امام االولیـاء حـضرت علـی بـن موسـی                   ا

 سر نهاده و عاقبـت بـه         بیت  الرضا علیه آالف التحیه و الثناء، در مکتب علوم اهل         

 رهسپار نجف اشرف گردیـده و       عزم بارگاه کبریایی امام الموحدین، امیرالمؤمنین     

عتکف آن حرم الهـی گـشته، و از انـوار           در آن آستان کبریائی رحل اقامت افکنده و م        

گر در طور والیت علویه و شعلۀ نـار محبـت و شـعاع نـور معرفـت، مـشعلی                      جلوه

 نشـسته،   اقتباس نموده و شام و سحر بر سفره مائده آسمانی اسرار معارف عترت            

اي از پرتو آن انوار از آن معدن رحمت و کرامت، بر این قلب شـیفته اسـرار            تا رشحه 
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  .امامت تابیده استوالیت و 

ـ   طیبه قم، عش آل محمد   سرانجام در بلدة  و    خـویش  ۀ محصول عمـر گرانمای

ـ    ۀ ثانی ۀ، فاطم را در جنب آستان کبریایی کریمه اهل بیت         ۀ عتـرت و عـصمت تالی

 بـر کرسـی تفـسیر وحـی و تـدریس      بیت نبوت، حـضرت فاطمـه معـصومه      اهل

ـ      فقاهت نهاده و بر تشنگان معرفت، سقایت نموده و          شـیعیان را  ۀ بـار مرجعیـت دینی

 را سـیراب نمایـد      آل محمد  ةبر دوش کشیده تا این ایتام تشنه کام و لب خشکید          

اش حـضرت ولـی عـصر     و بر داغ غربت اول مظلوم عالم که بر قلـب جگـر گوشـه             

 بن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداء بنشسته مرهمی باشـد؛ از ایـن رو همـه               حجۀ

 و  زهـرا فاطمـۀ  و   هادت دو گوهر بحر هستی امیرمؤمنان     ساله در عزا و ماتم ش     

  در جمـع سـوختگان        مظلومـشان رئـیس مـذهب امـام صـادق          ۀدر عزاي سـالل   

هـا قـدم نهـاده بـه           با پاي برهنه بر سنگ فـرش سـوزان خیابـان           خاندان عصمت 

  .نشیند سوگواري می

ــضال     ــا و ف ــی از علم ــه روزه جمع ــضی و و هم ــشمندان و بع ــا و اندی  از فقه

 قــم کــه خــود از حــائزین درجــه ۀ علمیــه مقدســهــاي ســر شــناس حــوزة هــرهچ

ــن ســفر   ــر ای ــت ب ــار از معنوی ــن محفــل سرش ــد در ای ــعةفقاهــت و اجتهادن  ۀ واس

برنـد و از      معرفت، زانوي ادب زده و از دریـاي مـواج فقـه اصـغر و اکبـر بهـره مـی                    

ــین      ــم چن ــا فه ــب ب ــت متناس ــین متان ــه در ع ــن مجموع ــار ای ــطح گفت ــن رو س ای

شمندانی اســت، و در عــین حــال فــصاحت مــتن، و سالســت بیــان، تــوأم بــا  اندیــ

تحقیق منابع گفتـار، ایـن معـارف را همگـانی سـاخته و عمـوم معرفـت جویـان را                     

  .نیز بهره وافی خواهد سپرد

 حاضر که در حقیقت یکی از بی نظیـر تـرین مؤلفـات در               ۀامید است که مجموع   

 را تـسلّایی بـوده و    مظلوم عـالَم  اولۀموضوع خصائص علویه است، دلهاي شیفت    



 
 
 
 
 

 

   نفس نفیس خاتمیت  / 20

و آخـر  . قلبهاي شکسته شیعیان را بر ابواب معرفت آن حجت الهـی رهنمـون باشـد            

  .دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین و صلّی اهللا علی محمد و آله الطاهرین

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجلس اول

 به والیت اکمال دین

  مفسر و مجري قرآن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق15/12/1417 مصادف با  هـ ش،3/2/76



 



 

   به والیت مفسر و مجري قرآنکمال دینا

  عظمت عید غدیر

  .میکن یم صحبت موضوع نیا در امروز ،است شیپ در ریغدعید  چون
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  )1(.دِين

ـ ا در يطبـر  مثـل ی  سـن  ةبرازنـد  سندگانینو ،يهجر 310سال   از ـ آ نی  بحـث  هی

داننـد،     مصادري که شأن نزول این آیه را روز غدیر می          بعد به يطبر  زمان از .ندا  هکرد

  .رسد می 1)2(به شانزده مصدر

                                                         
دیـن شـما   اسـالم  راضی شدم که  را بر شما تمام گردانیدم، و   امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود        «.  1

 .3: المائده» .باشد

 است که شأن نزول ایـن آیـه     نقل کرده اهل تسنن    منبع   16از   ،230 ص ،1ج،  الغدیرکتاب  در   عالمه امینی .  2

  :شریفه در روز غدیر بوده، که عبارتند از

، روى فی کتاب الوالیۀ بإسناده عن زید بـن أرقـم   310الحافظ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفى    ) 1

، روى 410الحافظ ابن مردویه األصفهانی المتوفى ) 2؛ ...نزول اآلیۀ الکریمۀ یوم غدیر خم فی أمیرالمؤمنین

؛ 14 ص2 ج، تفسیر ابن کثیـر ،... ثم رواه عن أبی هریرة...من طریق أبی هارون العبدي عن أبی سعید الخدري 

حـدثنا محمـدبن   : ، روى فی کتابه ما نزل من القرآن فی علی قـال  430 نعیم األصبهانی المتوفى   الحافظ أبو ) 3

 ،290 ص8، ج، روى فـی تاریخـه  463الحافظ أبوبکر الخطیب البغدادي المتوفى ) 4؛ أحمدبن علی بن مخلد  

الوالیـۀ   فـی کتـاب      ؛477الحافظ أبوسعید السجـستانی المتـوفى     ) 5؛  عن عبداهللا بن علی بن محمدبن بشران      

، روى فی 483أبوالحسن ابن المغازلی الشافعی المتوفى ) 6؛ بإسناده عن یحیى بن عبدالحمیدالحمانی الکوفی

أخبرنـا أبوعبـداهللا   : الحافظ أبوالقاسم الحاکم الحسکانی قـال ) 7؛ مناقبه عن أبی بکر أحمدبن محمدبن طاوان 

، روى الحدیث المذکور بطریق ابن 571ی المتوفىالحافظ أبوالقاسم بن عساکر الشافعی الدمشق   ) 8؛  الشیرازي
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 آیـه سـخن   ایـن    نـزول  شـأن  در عهیش وی  سن .است  فراوانی يها  نکته هیآ  این در

سرآغاز آیـه   . بشود تأمل دیبا هست، هیآ نیا در کهی  دقائق و هیآ فهم دری  ول اند،  گفته

 و شـده   وارد»ومی« بر الم و الف نجایا در. است و این عنوان مهمی است    » الیوم« کلمۀ

  ؟!استی لحاظ چه به روز نیا میتعظ باید دید .دارد اشاره به عظمت این روز

  کران فضائل بی

ـ « کتـاب  صـاحب  و عـروض  علم مبتکر ،احمد نب لیخل  از، کـه بـی نیـاز       »نیالع

 ةدربـار  :گفتنـد  او بـه  .اسـت  ادب و لغـت  امـام  و شیعه  )1( نزد سنی  وا است، وصف
                                                                                                                                   

  
 أخطب الخطباء الخوارزمی المتوفى )9 ؛259 ص،2ج ،مردویه عن أبی سعید وأبی هریرة کما فی الدر المنثور     

أخبرنا سید الحفاظ أبو منصور شهردار بن شیرویه بن شهردار الـدیلمی فیمـا   : 80 ص ،، قال فی المناقب  568

) 11؛ بو الفتح النطنزي، روى فی کتابه الخصایص العلویۀ عن أبی سعید الخـدري      أ )10؛  کتب إلی من همدان   

وباالسـناد  : أبوحامد سعد الدین الصالحانی، قال شهاب الدین أحمد فی توضیح الدالیل على ترجیح الفضایل        

، ذکـر  654أبوالمظفر سبط ابن الجوزي الحنفی البغدادي المتـوفى ) 12؛ رواه الصالحانی ...المذکور عن مجاهد  

شـیخ  ) 13؛ ... من طریق الحافظ الدارقطنی232 ص، ما أخرجه الخطیب البغدادي المذکور18 ص،فی تذکرته 

أنبأنی الشیخ تاج : ، روى فی فراید السمطین فی الباب الثانی عشر قال  722االسالم الحموینی الحنفی المتوفى     

عماد الدین ابن کثیـر القرشـی الدمـشقی    )14 ؛...الدین أبو طالب علی بن الحب بن عثمان ابن عبد اهللا الخازن      

 من طریق ابن مردویه عـن أبـی سـعید الخـدري وأبـی      14 ص،2ج: ، روى فی تفسیره774الشافعی المتوفى   

 من طریق ابن 259 ص،2، ج، رواه فی الدر المنثور911جالل الدین السیوطی الشافعی المتوفى ) 15؛ ...هریرة

 فـی عـد اآلیـات    31ص، 1، جوقال فی االتقان. مردویه فی روایۀ ابن  مردویه والخطیب وابن عساکر بلفظ مر     

   .میرزا محمد البدخشی، ذکر فی مفتاح النجا ما أخرجه ابن مردویه)  16؛ ...منها الیوم أکملت لکم دینکم:  السفریۀ

بـد الرحمـان   الخلیل بـن أحمـد أبـو ع    و اما   ... قال ابو سعید الحسن بن عبداهللا السیرافی فی اخبار النحویین           .  1

األزدي الفراهیدي، فقد کان الغایۀ فی استخرج مسائل النحو، وتصحیح القیاس فیه، وهـو أول مـن اسـتخرج                

وکان . وعمل أول کتاب العین المعروف المشهور الذي به یتهیأ ضبط اللغۀ. وحصر أشعار العرب بها. العروض

   .330، ص8، المزي، جتهذیب الکمال. »من الزهاد فی الدنیا، والمنقطعین إلى العلم

الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیـدي البـصري  أبـو عبـد الـرحمن  صـاحب العربیـۀ              « :و همچنین 

کان الغایۀ فی استخراج مسائل النحو وتصحیح القیاس فیه؛ وهو أول من اسـتخرج              : قال السیرافی . والعروض

وکان .  عروف المشهور الذي به یتهیأ ضبط اللغۀالعروض، وحصر أشعار العرب بها، وعمل أول کتاب العین الم

» .إن لم تکن هذه الطائفۀ أولیاء فلیس هللا ولی    : من الزهاد فی الدنیا، والمنقطعین إلى العلم؛ ویروى عنه أنه قال          

  .1172بغیۀ الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة، جالل الدین عبد الرحمن السیوطی، ذیل حرف خاء، رقم 
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ـ  کس هر لتیفض نشر که میبگو چه: گفت .بزنی  حرف یعل نیرالمؤمنیام ـ با ای ی  دی

ـ  بـه  ا ی د،بشو دوست ۀلیوس به ـ  دشـمنانش  .دشـمن  ۀلیوس  فـضائلش را از روي   ۀهم

با این وجود فـضائل علـی ابـن ابـی           .  از روي خوف   دوستانش  و کردند کتمان حسد

  )1(تمام جهان را پر کرده است  طالب

  :گفت  وکرد حیتصر حنبل بن احمد الحنابله، امام

 ؛» طالب بن أيبجاء لعيللصحابة من الفضائل ما ما جاء ألحد من ا«

   برای هيچ يک از صحابه به آن اندازه كه فضيلت برای علی ابن ابی طالب

  2 )2(.، فضيلتی نقل نشده استاستنقل شده 

                                                         

 مناقبـه ما أقول فی حقّ امرئ کتمت    «: فقال ؟علی بن ابی طالب   ما تقول فی    ] ي الخلیل بن أحمد   أ[قیل له   .  1

  ».ما مأل الخافقین] الکتمین[ین انثم ظهر من بین الکتم. سداً، و أعداؤه حأولیاؤه خوفاً

ـ ؛ 289 الرواشح السماویۀ، ص:این مطلب با اختالف کم در این منابع آمده است         رح مـن  روضۀ المتقین فی ش

 رقم ،403ص ،1ج ، ترجمۀ الخلیل بن أحمد    ،تنقیح المقال ؛  265 ص ،13 ج ، المجلسی األول  ،الیحضره الفقیه 

  . 1ص  ،4  ج  المرعشی،  السید  الحق،  إحقاق  ، طبع دار األسوة؛ شرح»خلل« ماده 721، ص2سفینۀ البحار، ج  ؛3769

 الحـافظ  ،مشارق أنوار الیقین :ود بهرجوع ششبیه همین عبارت از محمدبن ادریس شافعی نیز نقل شده است،   

 البحرانی، هاشم السید المرام، ؛ غایۀ136ص ،2ج البحرانی، هاشم السید األبرار، حلیۀ؛ 171 ص،رجب البرسی

 .350ص، 2 ج، الشیخ عباس القمی،الکنى واأللقاب؛ 13 ص؛ کشف الغطاء،145ص ،5ج

 الحـسن،  بـن  علـی  الحـسن  أبـا  سـمعت  لحافظ،ا اللّه عبد بن محمد سمعت الجمشادي، منصور أبا سمعت[.  2

 حنبـل  بـن  أحمد سمعت ،]الطوسی منصور بن محمد سمعت الحضرمی، هارون بن محمد حامد أبا سمعت

 لعلی  جاء  ما  ] مثل[ الفضائل من وسلم ]وآله[علیه اهللا صلى اللّه رسول أصحاب من ألحد] روي[ جاء ما«: یقول

  .»][طالب أبی بن

  : کمی تفاوت در این منابع ذکر شده استبن حنبل باعبارت احمد 

الطرائـف، سـیدبن    ؛  121ص البطریـق،  ابـن  األبـرار،  إمـام  مناقب فی االخبار صحاح عیون عمدة :منابع شیعه 

 العالمـۀ  األبرار، حلیۀ؛ 166 ،1 ج، علی بن أبی الفتح اإلربلی ،کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ    ؛  136طاووس، ص 

  .124 ص ،40ج المجلسی، العالمۀ وار،األن بحار؛ 132 ص ،2ج البحرانی،

 تفـسیر  عـن  والبیان الکشف ؛107ص ،3ج النیسابوري، الحاکم المستدرك علی الصحیحین، :منابع أهل تسنّن  

 ابـن   ،تاریخ مدینۀ دمشق   ؛34 ص ، الموفق الخوارزمی  ، المناقب ؛81ص ،4 ج الثعلبی، ،)الثعلبی تفسیر (القرآن

  .172، ص محمد بن طلحۀ الشافعی،فی مناقب آل الرسولمطالب السؤول ؛  418 ص،42 ج ،عساکر

؛ 88 ص  ، منتجب الـدین بـن بابویـه       ،األربعون حدیثا  ؛4 ص ، ابن شاذان  ،مائۀ منقبۀ : و همچنین رجوع شود به    

  . 153، ص1الصراط المستقیم، العاملی، ج

 ؛1115 ص،3 ج،بد البر  ابن ع  ، االستیعاب ؛93 ص ، البري ، الجوهرة فی نسب اإلمام علی وآله      :منابع اهل تسنّن  
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  اعتراف مخالفین به واقعۀ غدیر خم

  :فرمود غمبریپ که دکن یم نقل رهیهر ابو وضع، نیا با که است نیا است مهم آنچه

 یو آن روز، روز.   داردروزه ثواب شصت ماه د،ري روزه بگر،ي روز غدكه یكس«

:  بكم؟ قـالوایألست أول:  كرد و فرمودیرا معرف ی، علغمربياست كه پ

 برخاست  كلمه را فرمود، عمرنيه امن كنت مواله فعيل مواله، بعد ك: قال. یبل

از !  به، به[   َىل ُكلِّ ُمْسلِمٍ  َموَالَي َو َموَت َبخ َبخ لک َيا اْبَن أِيب َطالٍِب أْصبَْح : و گفت

 )1(»]!، موالی من و موالی هر مسلامن شدیطالب تو ای پرس ابی

                                                                                                                                   
  

 ،1 ج، محمد بن أبـی یعلـی  ،طبقات الحنابلۀ ؛  26 ص ،1 ج ، الحاکم الحسکانی  ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل   

 ؛464، ص 4 ؛ اإلصـابۀ، ابـن حجـر، ج        80 ص ، الشیخ محمد الزرنـدي الحنفـی      ،نظم درر السمطین  ؛  319ص

 ، ینابیع المودة لذوي القربى؛473، ص2، ج ؛ السیرة الحلبیۀ، الحلبی298 ص،7  ج، ابن حجر،تهذیب التهذیب

  .185؛ تاریخ الخلفاء، جالل الدین السیوطی، ص370 ص،2 جو 8 ص ،1 ج،القندوزي

ذي الْحجۀِ  ثَمانیۀَ عشَرَ منْ   یوم  صام منْ:    هرَیرَةَ قَالَ  أَبِی عن إبنُ شَوذَبٍ عنْ مطَرٍ الوراق عنْ شَهرِ بنِ حوشَبٍ عنْ . 1

  کَتَب]اللَّه [            ولُ اللَّهسا أَخَذَ رلَم یرِ خُمغَد موی وه راً وتِّینَ شَهس امیص لَه]قَـالَ  ] النبی بٍ ونِ أَبِی طَالب یلع دبِی

تلى[ ولی  أَلَسأَو[ َیننؤْمقَالُوا بلی   بِالْم ]مقَ] نَع ولَ اللَّهسا رخْ لک یخْ برُ بمع فَقَالَ لَه لَاهوم یلفَع لَاهوم نْ کُنْتالَ م

الْیوم أَکْملْت لَکُم    فَأَنْزَلَ اللَّه عزَّ و جلَ]  مؤمن ومؤمنۀ[ أَصبحت مولَاي و مولَى کُلِّ مسلمٍ ] علی[یا ابنَ أَبِی طَالبٍ 

ینَکُمه روزه بگیرد خداوند روزه: ره روایت نموده است که؛ ابى هری دي شصت  هرکسى روز هجدهم ذى الحج

وسلم دسـت  ] وآله[کند، و آن روز، روز غدیر خم است، روزى که نبى صلى اللَّه علیه  ماه را براى او ثبت مى   

 من ولى مؤمنین نیستم؛ آیا!  أ لست ولى المؤمنین؟ اى مردم: را گرفت، در میان جمعیت ایستاد و فرمود] [على

من کنت مواله فعلى مواله هر کسى مـن  : سپس فرمود.چنین است! بلى یا رسول اللَّه   : همگى یک صدا گفتند   

بخّ بخّ یا ابن :  عمر بن خطاب براى تهنیت برخاست و گفت.موالى اوست] [موالى اویم، على بن ابى طالب

موالى من و موالى !   ابو طالب این والیت بر تو مبارك باداى پسر! ابى طالب، اصبحت موالى و موال کلّ مؤمن

األمـالی، الـشیخ   .  را نازل نمـود   الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم    پس خداوند آیه    ] هر مؤمنى هستى  [هر مسلمانی   

وري، ؛ روضۀ الواعظین، الفتال النیساب158؛ بشارة المصطفى، محمد بن أبی القاسم الطبري، ص 50الصدوق، ص

؛ الطرائف، السید ابن طاووس، 106؛ عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب إمام األبرار، ابن البطریق، ص350ص

 .108، ص 37؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج147ص

 ؛ 37، ابن المغازلی، ص  ؛ مناقب علی بن أبی طالب     284، ص 8تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، ج    : منابع اهل تسنّن  

؛ المناقـب،  234 و   232، ص 42؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج      202، ص 1د التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج    شواه

؛ 425، ص4؛  السیرة النبویۀ، ابن کثیر، ج386، ص7 و ج233، ص5؛ البدایۀ والنهایۀ، ابن کثیر، ج 156الخوارزمی، ص 

  .195، ص6؛  تفسیر اآللوسی، ج258 ص،2؛ کشف الخفاء، العجلونی، ج337 ، ص3السیرة الحلبیۀ، الحلبی، ج
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ـ هر ابـو  نقـل  به - کهي  روز .دارد روز نیا که استی  تیاهم به اشاره »الیوم«  و رهی

روزي  چـه  مگـر  اسـت،  مـاه  شصت روزة ۀمنزل به آن ةروز -خاصه به برسد تا عامه

  ؟ استافتاده اتفاقي ا حادثه چه است و

  اتمام نعمت روز اکمال دین و

  :است نیا حادثه
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ـ ا متعلـق  .اسـت  اکمـال  روز روز، آن ؛�  نی

  .لاو ۀکلم نیا .کردم کامل را شما نید روز آن در .شما نید ت؟سیچ کمالا

  :دوم ۀکلماما 
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  .کردم تمام شما بر را خودم نعمت ؛نِع

ـ نیبب د،یکن مراجعه ریتفاس به .»اتمام« مدو ۀجمل در  و آمده »اکمال« نخست ۀجمل در  دی

ـ  در  و آمده »اکمال« یاول در چرا شده که  تعرّضمی  کس ایآ ـ ا .»اتمـام «ی  دوم  آن اسـت  نی

  .استي اسرار بلکه ،يسرّ اش کلمه هر در و است حکمت مواج بحر کهی کتاب
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ْ
ـ ا ،نِع  فعـل  بـه  مربـوط  کلمـه  دو نی

  .»اتمام« ،»اکمال« : استخداوند

ـ پ انقـالب  هیقـض ي  قدر به .شود  یم عوض مطلب ،رسد یم که مسو ۀمرحل به  دای

  .است قرآن اعجاز ،یفن وی علم نظر از که کند یم

ـُم .  فعل و صفت خودش جمع کرده است       نی ب هی قض نیخداوند در ا  
ُ
�

َ
 ل
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ْ
ـ نی ببد،ی و شما که اهل تتبـّع هـست  م،ییگو ی، البته ما به نحو اشاره م      اإل ـ  آدی  ای

آن وقـت  .  که در ابتدا فعل است و بعد صفت        ستی نکته چ  نی تعرّض کرده که ا    یکس

  است؟ي چه روزری که روز غدشود یمعلوم م
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ـ آ ابتداي .دِين  هی

  .شد ختم »نید« به  همهیآ رآخ شد، شروع »نید« با
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 صـحبت  جهـتش  کـدام  در کـم  وقـت  نیا با .دِين

 و ظرائـف  در میبتوان تا است الزم وقت سال ک ی الاقل و استی  یایه در یآ نیا م؟یکن

  .میکن نظر امعان  آنلطائف
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  روز رضایت خدا به اسالم

ـ ی شـناخت، تـا بعـد بب       دی اسالم را با   که  نیکلمۀ آخر ا    چـه شـده کـه خداونـد      مین

  ست؟یاسالم چ. »دمی پسندنیامروز من اسالم را به عنوان د    «: دیفرما یم
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 را بلنـد کنـد و   تیمأمور شد قواعد ب میابراه.  )3(

ـ  را فقـط ا ی بنـّائنیآنگاه که از عمل فارغ شد، مزد ا.  قبلۀ حق در عالَم بشود   يبنـّا  نی

 بـود، آن را از مـا   یی بنــّا نی اگرپسرم هم کار.  خانۀ تو بودميمن بنـّا: گفت: قرار داد 

ـا :  دعا کردگونه نی را به ما بده و ایی بنـّانی و مزد ا ریبپذ
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 . اسالم استنیا. )4(

 غمبـر ی سال آخر عمر پحجۀ ي مرتبه است، تا روز هجدهم ماه ذنی که به ا   یاسالم

 نجـا یا.  شـد دهی اسالم، کامل و آن ناپسند، پسند     نیآن روز ا  . ناقص و ناپسند خدا بود    

 از تکلــّم  دیکه با  است   ییجا.  که من توان حرف زدن داشته باشم       ستی ن یی جا گرید

ـ و لکـن ا  !  به بشر فهمانـده شـد      ی مطلب چه آن روز چه شد و       ا،یخدا. استغفار کرد   نی

 بـه آن روز  ي بود؟ تو بـه قـدر      ي چه روز  ری که غد  دهی و تا اآلن هم نفهم     د،یبشر نفهم 

 : ی که گفتي دادـّتیاهم
َ

ك
�
 َر�

ْ
 مِن

َ
ْك  إِ�َ

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
ا أ

َ
 م

ْ
غ

�
ل
َ
 ب

ُ
ول

ُ
ا ا�ر�س

َ
ه

�
�
َ
ا �

َ
ي

)5(.  

  غفلت از غدیر بطالن رسالت

 . دینیبب  خاتم غمبریپ با را خدا زدن حرف طرز .دیکن مطالعه دقت به را قرآن شما

ـ ا خـدا  تکلم طرز .بفهمند را ها  نکته نیا دیبا علما .است نیا قرآن اشارات  :اسـت  نی

                                                         

 . 19: آل عمران، آیه. »در حقیقت، دین نزد خدا همان اسالم است«.  1

  .85: آل عمران، آیه. »، هرگز از وى پذیرفته نشودبرگزیند] دیگر[هر که جز اسالم، دینى و «.  2

 .127: بقرة، آیه. »ردندب را باال مى]  کعبه [ههاى خان و هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه«.  3

 .128: بقرة، آیه. »]پدید آر[خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود ]  فرمان[پروردگارا، ما را تسلیم «.  4

 .67: المائده، آیه. »اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ کن«.  5
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ـ  که واقعه نیا بهی  ول !است میعظ قدر نیا پیامبر. قسم تو جان  مطلـب  رسـد،   یم

ا شود، یم منقلب
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ـ ا بـه  .گـردد   یم بر رحمت آن .شده باطل رسالت تمام بشود، غفلت امروز  تشـد  نی

  .است بشر لتعقّ فوق ،داستان پس .گوید سخن می

  ة انسانکمال عقل و ارادغایت خلقت 

که یک موجـودي   نکته این است که خلقت تمام این عالم براي چه بود؟ براي این      

و ایـن  . گوهر عقـل و گـوهر نفـس   : گوهر گذاشته شودپیدا شود و در آن موجود دو  

بعثت . این جوهر باید به ثمر برسد     . بعد خلقت به اینجا منتهی شد     . موجود انسان بود  

که این خزینه کـه دو گـوهر دارد، از نظـر علمـی و از نظـر                    براي این . انبیا شروع شد  

و اراده را خدا خواست مخلوقی خلـق کنـد و در او عقـل        . عملی، به حد کمال برسد    

بعثـت  . برسـاند   و آن اراده را به کمـال عملـی  ع کند و این عقل را به کمال نظري       جم

 .انبیا مقدمۀ این بود

  تعلیم کتاب و حکمت براي بعثت خاتم

ن� اهللاُ :  شد نی دستگاه به ا   نیختم ا 
َ
 م

ْ
د

َ
ق

َ
 ل

ْ
 ا�

َ َ
 ـُ  �

ْ
ـِسِهم

ُ
ف

ْ
�
َ
 أ

ْ
 مِـن

ً
ـوال

ُ
 َرس

ْ
 �ِـيِهم

َ
ث

َ
ع

َ
� 

ْ
مِنَِ� إِذ

ْ
ؤ

 
َ
بِـٍ� �

ُ
ٍل م

َ
ـال

َ
ـِ� ض

َ
 ل

ُ
ـل

ْ
ب
َ
� 

ْ
وا مِن

ُ
ن

َ
� 

ْ
 َو�ِن

َ
ة

َ
م

ْ
ِك

ْ
 َوا�

َ
اب

َ
ِكت

ْ
ُم ال

ُ
ه

ُ
م

�
ل

َ
ع
ُ
يِهْم َو�

�
َز�

ُ
اتِِه َو�

َ
ِهْم آي

ْ
ي
َ
ل

َ
و ع

ُ
ل
ْ
ت

ـ ا. )4(  نی

                                                         
 .107: أنبیاء»  نفرستادیمو تو را جز رحمتى براى جهانیان«.  1

 .72: الحجر» به جان تو سوگند«.  2

رسـالتش را انجـام   اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شـده، ابـالغ کـن؛ و اگـر نکنـى       «.  3

  .67: المائده. »اي نداده

گیخت، تا آیات خود را بر ایشان پیامبرى از خودشان در میان آنان بران]  که[به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد «.  4

آل . »بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند    

 .164: عمران
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 . مربوط استدِين

 حکمـت  و کتـاب  میتعل به خاتم بعثتی  ول .شدی  منته خاتم به ایانب بعثت

 اسـت ي  بـشر  عقل لیتکم ۀجنب کتاب ؟ستیچي  برا حکمت و کتاب ؟دیرس آخر به

   .استي بشر ةاراد لیتکم ۀجنب حکمت و

  انضمام کتاب به مفسر آن

 کتابی را تفسیر کنـد کـه تمـام          تکمیل این جهت علمی به مفسري احتیاج دارد تا        

 . حوائج عقلی بشر در آن کتاب است     
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 کتابی که آن قدر عظیم است که        . )1(ا��ورِ 
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َ
مفـسر  .  این کتاب آمد، ولی بدون مفسر نـاقص اسـت         )3(.ِكت

کـسی بایـد بـه ایـن      . این کتاب تا ضمیمۀ کتاب نشود، کتاب در مرحلۀ نقص اسـت           

کتاب ضمیمه بشود که بتواند تمام حوائج عقلـی بـشر را از ایـن خزینـۀ علـم الهـی                     

آیـا در  .  چیست)4(ا�ـممعناي : دارد که بگویداستخراج کند جامع االزهر مصر توان    

اي   هاي علمی اسالمی و تمام علماي اسالم، اعم از شیعه و سنی گوینده              تمام دانشگاه 

حم؛ عـسققدرت دارد که دهان باز کند و بگوید در  
 کسی هست ؟ چه نهفته است)5(

صکه بتواند لب باز کند که در        
ق در   ؟ چه رمزي است   )6(

 در ؟ است  چه سرّي  )7(

ا�ر
  . این کتاب بدون معلم این اسرار ناقص است؟ چه سرّي پنهان است)8(

                                                         
 . 1:  ابراهیم.  »کتابى است که آن را به سوى تو فرود آوردیم تا مردم را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى«.   1

 .79: الواقعۀ. »آن دست ندارند] باطن[شدگان بر   جز پاكکه«.  2

 .89: النحل. »و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو نازل کردیم«.  3

 .1:السجدة. 1:لقمان. 1:الروم. 1:العنکبوت. 1: آل عمران. 1: البقرة.  4

 .2و1: الشوري، آیات.  5

 .1: ص.  6

 .1:ق.  7

 .1: الرعد.  8



 
 
 
 
 

 

  31  /   به والیت مفسر و مجري قرآناکمال دین

  معلم اسرار قرآن

ـ  انیاست ب  کتاب نیا در  را آنچه تواند  یم چه کسی  ست؟یاسرار ک  نیا معلم  ؟دکن

پیش از آنکه مـرا از      [ » نْ َتْفِقُدوِ�  أ  َقْبَل  َسلُوِ� «: گفت که  است یکس  شخص آن منحصراً

 أنْ   َقبَْل  َسلُوِ� «   ) 2( . » رشالعَ  ونَدُ  ام� عَ  وِ� لَُس «: گفت باز بعد .3 )1(].ت دهید، از من بپرسیددس

                                                         

 الـسماء  بِطُـرُقِ  فَألَنَـا  تَفْقدونی أَنْ قَبلَ سلُونی النَّاس أَیها: قال. الهجرة وجوب و اإلیمان فی له کالم ومن«.  1

لَمنِّی أَعضِ بِطُرُقِ ملَ األَرا تَشْغَرَ أَنْ قَبهلتْنَۀٌ بِرِجی تَطَأُ فا فهطَامخ بلَامِ وتَذْها بِأَحهمج البالغه، خطبـۀ    نه ».قَو

   .227، ص66 و ج128، ص10مجلسی، جال العالمۀ بحار االنوار،  ؛189

   .452، ص3 و ج208، ص1قندوزي، جالینابیع المودة،  :منبع اهل تسنّن

 در قضایا و رویدادهاي مختلفی از ایشان نقل شده است؛ مـصادري کـه آن را ذکـر                این فرمایش حضرت  

 ،2 ج، إبراهیم بن محمـد الثقفـی  ، الغارات؛331ص،  سلیم بن قیس،م بن قیسکتاب سلی  :کرده اند عبارتند از   

 فرات ، تفسیر فرات؛282 ص،2 ج، العیاشی، تفسیر العیاشی؛193 ص،2 ج، الیعقوبی، تاریخ الیعقوبی؛677ص

 ،بن قولویها ، کامل الزیارات  ؛39 ص ،2 ج ، القاضی النعمان المغربی   ، شرح األخبار  ؛68 ص ،بن إبراهیم الکوفی  

 الـشیخ  ،الختصاصا ؛330و   34 ص ،1 ج ،الشیخ المفید ،   اإلرشاد ؛ 92 ص ، الشیخ الصدوق  ، التوحید ؛155ص

 ،ابوريش الفتال النی،روضۀ الواعظین  ؛196ص و   58 ص   ، الشیخ الطوسی  ، األمالی ؛248صو   279 ص ،المفید

الخرائج ؛  264 ص ، ابن البطریق  ،عمدةال ؛385 – 384 ص ،1 ج ، الشیخ الطبرسی  ،االحتجاج؛  118 ص  و 32ص

 بـن جبرئیـل     شـاذان  ،المـؤمنین  الروضۀ فی فضائل أمیر    ؛1133 ص ،3 ج ، قطب الدین الراوندي   ،والجرائح

 ، الیقـین ؛73 ص، الـسید ابـن طـاووس   ، الطرائـف ؛98 ص، بن جبرئیل القمی شاذان، الفضائل؛33 ص ،القمی

، 15 ج، الحـر العـاملی  ،وسـائل الـشیعۀ  ؛ 368ص، 1 ج، الفیض الکاشـانی ، الوافی ؛489 ص ،السیدبن طاووس 

  .19 ص،24 ج، المحقق البحرانی،الحدائق الناضرة؛ 268 ص، الحر العاملی،الفوائد الطوسیۀ؛ 128ص

 ،األصفهانی الفرج أبی ،األغانی؛ 289 و   83 - 82 ص ، أبو جعفر اإلسکافی   ،المعیار والموازنۀ  :منابع اهل تسنّن  

 بن  محمد  ،طالب أبی ابن علی المؤمنین أمیر کالم من الشیم مکارم ومأثور الحکم معالم دستور؛ 101ص ،15ج

  شرح؛399 و ص397 ص،42ج و 334  ص،17ج ، ابن عساکر،تاریخ مدینۀ دمشق؛ 104ص ،القضاعی سالمۀ

 األحادیث تخریج؛ 106ص ،13ج و 46ص ،7ج  و136ص ،6ج و 286ص ،2ج ،الحدید أبی ابن ،البالغۀ نهج

 ، المتقـی الهنـدي    ،العمالکنز؛  179 ص   ، السیوطی ،ات والمحاورات المحاضر ؛365ص ،3ج ،الزیلعی ،واآلثار

: قـال ( 291 ص، یوسف بن یحیى المقدسـی   ،عقد الدرر فی أخبار المنتظر    ؛    612، ص 14 و ج  165 ص ،13ج

 .)طالب  أبی  بن  علی  غیر  »سلونی«  العلماء  من  أحد  وال الصحابۀ، من أحد یقل لم أنه على کلهم الناس أجمع

أَمیـرُ  [و خَطَـب  : قَـالَ ] کتَابِ الْخُطَـبِ المیرالمـؤمنین  أي فی [فیه ] زیز بن یحیی الجلوديعبدالع[و روي   .  2

  أَو  مدعٍ  إِلَّا جاهلٌ ء دونَ الْعرْشِ إِلَّا أَجبت فیه کلمۀ لَا یقُولُها بعدي فَقَالَ سلُونی فَإِنِّی لَا أُسأَلُ عنْ شَی [الْمؤْمنینَ

از من بپرسید که سؤال نمی شوم من آن چه را دون :  در سخنرانى خود فرمود امیر المؤمنین؛»...کَذَّاب مفْتَر

عرش است مگر این که پاسخ شما را خواهم داد، نگوید این سخن را پس از من جز نادان پر مدعا یا دروغگوى 
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ـ پ عالم دري  بشر .ستیني  حد و مرز نجایا چه؟ی  عنی» َتْفِقـُدوِ�   بتوانـد  کـه  نـشده  دای

 ایـن   دارد قـدرت  کهي  بشر نیا .نکند نیمع عنه مسئولي  برا مرز و »یسلون«: دیبگو

َـا کـه  شـود  ی م یکتاب مفسر بزند، حرف نهگو
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َ
و  میبفرستی کتابآیا  .شود  روشن می دِيـن

 در مـا  نعمـت  .است ناقص ما کتاب ؟ اگر چنین باشد   مینگذار کنارشي  مفسر نیچن

  .ينظر جهت از نیا .است انضمام نیا به دنشیرس تیفعل به .است قوه ۀمرحل

  اجراي عدل اجتماعی

ي اراد جهـت  از را بشر براي این است که    شده نازل کهی  کتاب ،یعمل جهت از اما

  تفـسیر  جهـت  از کـه  چنـان این کتاب    .برساندی  اجتماع وي  فرد عدل ۀدرج منتها به

بـه او  ی  انـسان  دیبای  عمل جهت از است،» یتفقدون نأ قبل یسلون« ۀمیضم به محتاج

   .باشد قرآن عدلي جرم که شود مهیضم

                                                                                                                                   
  

  . 338   و231 ص ،54 ج ، العالمۀ المجلسی،نواربحار األ؛ 158 ص ، حسن بن سلیمان الحلی،المحتضر  .یاوه سرا

عنِ ابنِ النَّجارِ عنْ أَبِی الْمعتَمرِ مسلمِ بنِ أَوسٍ و جارِیۀَ بنِ قُدامۀَ السعدي أَنَّهما حضَرَا علی بنَ أَبِی  «:و همچنین

  ».  عنْه  إِلَّا أَخْبرْت  الْعرْشِ ء دونَ  شَی فْقدونی فَإِنِّی لَا أُسأَلُ عنْسلُونی قَبلَ أَنْ تَ:طَالبٍ یخْطُب و هو یقُولُ

 ،الهنـدي  المتقـی  ،العمـال  کنـز ؛  179ص ،السیوطی الدین جالل ،والمحاورات المحاضرات :منابع اهل تسنن  

 .172 ص ،الحنفی الدین فتح محمد علی ،والصالة اإلمامۀ فی النجاة فلک؛ 165 ص ،13ج

سلونی عمـا دون  «  منابعی از اهل تسنن براي روایت463 ص ،17ج  و  617 ص   ، 7ج  در کتاب احقاق الحق     

  :ذکر کرده که به قرار زیر است» العرش

ذکر الشیخ العالم محمد بـن محمـد الحـافظی       :  قال ، مخطوط 78 ص   ،منهم العالمۀ البدخشی فی مفتاح النجا     

سلونی عما دون العرش فإن ما بین :   قال یوما على المنبر ] [ الخطاب أن علیا البخاري المشهور بپارسا فی فصل 

ومنهم العالمۀ العارف السید خواجۀ میر المحمدي الحنفی ... فی فمی  الجوانح علما جما هذا لعاب رسول اهللا

ـ . سلونی عما دون العرش: ][قال علی :  قال ،266 ص   ،فی علم الکتاب   ی  الـشرف  ومنهم العالمۀ النبهانی ف

وأخرج الحافظ محب الدین ابن النجار فی تاریخ بغداد عن ابن المعتمر مسلم ابن أوس :  قال،112 ص،المؤبد

سلونی قبل أن تفقدونی فإنی :  یخطب وهو یقول] [وحارثۀ بن قدامۀ السعدي أنهما حضرا علی بن أبی طالب 

د زیجی االسـفزاري البخـاري الحنفـی فـی     ومنهم العالمۀ محم. ال أسأل عن شئ دون العرش إال أخبرت عنه     

 .سلونی ما شئتم دون العرش: قال:  قال، ط جامعۀ طهران،158 ص،روضات الجنات

  .89: النحل، آیه. »و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو نازل کردیم«.  1
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 عدل  . میکن یم ادهیپی اجتماع عدل ما دیبگو ندارد تواني احد که استی یجا نجایا

 کـه  کند اجرا  کسی باید  یعمل جهت ازرا   است قرآن در که آنچه وفردي و اجتماعی    

بْعَ   اْألَقالِيمَ  ْعِطيُت اَُو الل�ِه لَْو « :گفت که دیرس آنجا بهی نفس عدل در  ) 1( ؛» فَْالكَِها ِ�َا َحتَْت أةَ  الس�

 دهـان  از يجـو  پوسـت در قبالش    بدهند، من به افالکها تحت امب را سبعه میاقال اگر

 .شود مقرون قرآنی  عمل حکمت با دیباي  ا اراده نیچن نیا .گرفت نخواهمي  ا  مورچه

 رانیای  شاهنشاهی  یدارا که کنم یم ادهیپ را قرآنی  اجتماع عدل دیبگو دارد حقّی  کس

 نمک  و  جو  نان  او دختر افطار خوراكی ول ،اوست دست در دو هر ،رومي امپراطور و

 امـا  اوسـت،  دختر خوراك نیا .ستین نیچن نیا خودش خوراك اام )2(،ر است یش و
                                                         

لَاکها علَى أَنْ أَعصی اللَّه فی نَملَۀٍ أَسلُبها جلْب شَعیرَةٍ ما فَعلْتُـه و  و اللَّه لَو أُعطیت الْأَقَالیم السبعۀَ بِما تَحت أَفْ     «.  1

 وذُ بِاللَّهقَى نَعلَذَّةٍ لَا تَب فْنَى ویمٍ ینَعل و یلعا لا مهةٍ تَقْضَمرَادی فَمِ جقَۀٍ فرنْ ونُ موي لَأَهنْدع اکُمنْیإِنَّ د اتبنْ سم

به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهاى آنهاست به من بدهند تا ؛ » الْعقْلِ و قُبحِ الزَّلَلِ و بِه نَستَعین

شـک   و بـى ! زنم اى معصیت کنم به چنین کارى دست نمى پوست جوى از دهان مورچهگرفتن خداوند را با   

على را بـا نعمتـى کـه از    ! جود خوارتر است دهان ملخى است و آن را مى      دنیاى شما نزد من از برگى که در         

بـریم، و از او   از خواب عقل، و زشتى لغزش به خدا پناه مى! کار؟ه ماند چ رود و لذّتى که باقى نمى   دست مى 

 یفالشر رسائل؛ )با کمی اختالف( 722ص ،الصدوق الشیخ ،األمالی؛ 224 خطبه ۀ، نهج البالغ. طلبیم یارى مى

 فراس  أبی  بن ورام ، )ورام مجموعۀ (النواظر ونزهۀ الخواطر تنبیه؛ 140ص ،3ج ،المرتضى الشریف ،المرتضى

 العاملی  یونس  بن  علی  ،المستقیم  الصراط ؛217، ص2ارشاد القلوب، الدیلمی، ج؛ 64ص ،1ج ،االشتري المالکی

 .348 ص ،40 جو 162 ص ،41 ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 163ص ،1ج ،البیاضی النباطی

، 1ج  ،حمدون  ابن  ،الحمدونیۀ  التذکرة؛ 319  ص  ،3ج  ،الزمخشري ،األخبار ونصوص األبرار ربیع :منابع اهل تسنن

  .442ص ،1ج ،القندوزي ،القربى لذوي المودة ینابیع؛  97ص

یه لَما کَانَت لَیلَۀُ تسع عشْرَةَ منْ شَهرِ رمضَانَ قَدمت إِلَیه عنْد قَالَت أُم کُلْثُومٍ بِنْت أَمیرِ الْمؤْمنینَ صلَوات اللَّه علَ«.  2

رِیشج لْحم نٌ وا لَبیهۀٌ فعقَص یرِ وزِ الشَّعنْ خُبانِ مقُرْص یهقاً فطَب فَلَ إِفْطَارِه لَى فَطُورِهلَ عأَقْب هلَاتنْ صا فَرَغَ ما  فَلَمم

 ثُم ...  فَرْد طَبقٍ واحد   فی  یا بنَیۀِ أَ تُقَدمینَ إِلَى أَبِیک إِدامینَِ...نَظَرَ إِلَیه و تَأَملَه حرَّك رأْسه و بکَى بکَاء شَدیداً عالیاً

دم شَیئاً وجده یا بنَیۀِ و اللَّه لَا آکُلُ شَیئاً حتَّى تَرْفَعینَ أَحد الْإِدامینِ قَالَ یا بنَیۀِ الدنْیا دار غُرُورٍ و دار هوانٍ فَمنْ قَ

چون :  گویدأم کلثوم دختر امیرالمؤمنین؛ »...فَلَما رفَعتْه تَقَدم إِلَى الطَّعامِ فَأَکَلَ قُرْصاً واحداً بِالْملْحِ الْجرِیشِ  

م ماه رمضان فرا رسید، هنگام افطار یک سینى نزد ایشان بردم که در آن دو قرص نان و یک کاسه شب نوزده

چون از نماز فارغ شد، خواست افطار کند، چون چشمش به آنچه در سینى بود . شیر با مقدارى نمک کوبیده بود

آیا در یک سینى دو نانخورش !  دخترم«: و فرمود...  و به شدت و با صداى بلند گریستافتاد، سرش را تکان داد

دخترم به خدا قسم چیزي نمی خورم تا یکی از این دو را       :  فرمود سپس حضرت ...آورى؟ براى پدرت مى  

 .276، ص42، جالمجلسی العالمۀ ،األنوار بحار . با قرصی از نان و نمک افطار نمودندو حضرت. برداري
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 قـرآن ی  اجتمـاع  عـدل ي  مجـر ی  کس نیچن نیا .نمک و است نان فقط او خود ةسفر

 سـر   بـا  خـودش  کـه  بـود ي  جـو  نان ایدن از طعامش رمضان ماه نوزدهم شب .است

 لَُه ِيف   َال َطَمعَ  نْ ـَو لََعل� ِباْحلَِجاِز أْو الَْيَماَمِة مَ « چرا؟ 4 )1( !خوردی نمک با و شکست شیزانو

 اوي گلـو  از نـان  قمـه ل  بـود، دیبا اگر .دیبا نه  است، دیشا  به معناي  »لعلّ« ،)2(»الُْقـرْص

                                                         
] خبز[ لْنَا علَى أَمیرِ الْمؤْمنینَ و بینَ یدیه طَبقٌ منْ خُوصٍ علَیه قُرْص أَو قُرْصانِ منْ عنِ الْأَسود و علْقَمۀَ قَاال دخَ«.  1

 لجارِیۀٍ لَه سـوداء   و یأْکُلُ بِملْحٍ جرِیشٍ فَقُلْنَا  رکْبتَیه شَعیرٍ و إِنَّ أَسطَار النُّخَالَۀِ لَتَبینُ فی الْخُبزِ و هو یکْسرُ علَى    

 فَقَالَت أَ یأْکُلُ هو الْمهنَّأَ و یکُونُ الْوِزر فی عنُقی فَتَبسم و قَالَ اسمها فضَّۀُ أَ لَا نَخَلْت هذَا الدقیقَ لأَمیرِ الْمؤْمنینَ

میرَ الْمؤْمنینَ قَالَ ذَلک لَأَجدر أَنْ تَذلَّ الـنَّفْس و یقْتَـدي بِـی الْمـؤْمنُ و أَلْحـقَ      أَنَا أَمرْتُها أَلَّا تَنْخَلَه قُلْنَا و لم یا أَ  

 وارد شدیم، در جلوى آن حضرت طبقى اند که خدمت امیرالمؤمنین ؛ از اسود، و علقمه نقل کرده». بِأَصحابِی

بود، و به راستى قشر سبوس روى نان مشخص بود، و آن از برگ خرما و روى آن یک و یا دو گرده نان جو           

چرا سبوس این : کرد، به کنیزش فضّه گفتیم شکست، و با نمک ساییده میل مى بزرگوار با زانوهایش نان را مى

من دستور «:  از شنیدن سخن فضّه خندید و فرمودگیرى؟ فضه کالمی گفت، امیر المؤمنین آرد جو را نمى   

این عمل براى خوار ساختن : چرا یا امیرالمؤمنین؟ فرمود: عرض کردیم. »سبوس جو را بگیردام که مبادا  داده

تنبیـه  .  نفس و رام نمودن آن و براى این که مؤمن از من پیروى کند و من با اصحابم همسان باشم بهتر است            

  .230ص ،2ج ،البحرانی السید ،األبرار  حلیۀ؛56 ص،1 ج،فراس المالکی  ورام بن أبی،الخواطر ونزهۀ النواظر

 ، ابن حمـدون   ،التذکرة الحمدونیۀ ؛  222ص ،3ج،  الزمخشري ،األخبار ونصوص األبرار ربیع :منابع اهل تسنن  

  .447ص ،1ج ،القندوزي ،القربى لذوي المودة ینابیع ؛129 ص،3ج

 حنَیف فَقَد بلَغَنی أَنَّ رجلًا منْ أَما بعد یا ابنَ« :   به عثمان بن حنیف انصاري، عامل ایشان در بصرهنامه حضرت.  2

 و ما ظَنَنْت أَنَّک تُجِیب  فتْیۀِ أَهلِ الْبصرَةِ دعاك إِلَى مأْدبۀٍ فَأَسرَعت إِلَیها تُستَطَاب لَک الْأَلْوانُ و تُنْقَلُ إِلَیک الْجِفَان

و لَو شئْت لَاهتَدیت الطَّرِیقَ إِلَى مصفَّى هذَا الْعسلِ و لُبابِ هذَا الْقَمحِ ... و و غَنیهم مدعوإِلَى طَعامِ قَومٍ عائلُهم مجفُ

ۀِ ومرِ الْأَطْعی إِلَى تَخَیشَعی جنقُودی و ايوی هنبغْلأَنْ ی اتهینْ هلَک ذَا الْقَزِّ وجِ هائنَس ۀِ واممالْی ازِ أَوجلَّ بِالْحلَع 

؛ اما بعد، پسر حنیف به من خبر رسیده است که مردى از جوانان » منْ لَا طَمع لَه فی الْقُرْصِ و لَا عهد لَه بِالشِّبع

ـ   خوردنیهاى نیکو برایت آورده. اى بصره تو را به سفره اي خوانده است و تو به آنجا شتافته   ى در پـى  انـد و پ

رانند، و  کردم مهمان شدن به سفره قومى را قبول کنى که محتاجشان را به جفا مى ها پیشت نهاده گمان نمى کاسه

توانستم به عسل مصفّا، و مغز این گنـدم، و         خواستم هر آینه مى    اگر مى ... خوانند توانگرشان را به مهمانى مى    

ى نفسم بر من غلبه کند، و حرصم مرا به انتخاب غذاهاى لذیذ هاى ابریشم راه بروم، اما دور است که هوا بافته

بکشاند در حالى که شاید در حجاز یا یمامه کسى زندگى کند که براى او امیدى به یک قرص نان نیـست، و          

؛ بحـاراألنوار،  214، ص2؛ ارشاد القلوب، الدیلمی، ج45 نهج البالغۀ، نامه  .سیرى شکم را به یاد نداشته باشد      

 .321، ص67 و ج 341، ص40 و ج474، ص33 المجلسی، جالعالمۀ

؛ التذکرة الحمدونیۀ، ابن حمدون، 241، ص  3ربیع األبرار ونصوص األخبار، الزمخشري، ج        :منابع اهل تسنّن  

 .440، ص1؛ ینابیع المودة لذوي القربى، القندوزي، ج99، ص 1ج
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 و جـو  نـان  مـن  وتقُ دیبا است،ی  ترج ۀمرتب در  و است دیشا چون اام گذشت،  ینم

  .او خوراك نیا .باشد نمک

یانیکاو درفش خزائن و رومي امپراطور خزائنوجود  با ؛او سالب اام،  او  لباس  حد 

 کـه یراَ بر هکی  شب )1(.کردی  زندگ کرباس ۀجام اب عمرش، آخر تا لاو از که است نیا

ی ول بود، کرباس هم  خادمش لباس .بود کرباس او لباس بود، داده هیتک ایدن حکومت

   )2(.بود موال راهنیپبیشتر از  شارزش و متیق خادم او لباس که از،یامت نیا با

                                                         

 فَأَطْرَاه و صادقِ جعفَرِ بنِ محمد فَذَکَرَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ علی بنَ أَبِی طَالبٍکُنْت عنْد ال: عنْ سعید بنِ کُلْثُومٍ قَالَ«.  1

؛ ». جلَمِ فَقَـصه ء عنْ یده منْ کُمه دعا بِالْ  إِذَا فَضَلَ شَی  إِلَّا الْکَرَابِیس  لباسه و ما کَانَ  :... مدحه بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ     

 مـوالى متقیـان    شرفیاب بودم آن جناب از ذات بی همتـاي سعید بن کلثوم گفت حضور حضرت صادق      

سپس ... [  والیت او بود ستودو یاد کرد و آن حضرت را به طورى که مناسب با مقام امامت المؤمنین علىامیر

ي آن را  تین آن از دستش تجاوز می کرد اضافهاش منحصر به کرباس بود و هر گاه آس و جامه]  فرمودحضرت

 ،2 ج ، الشیخ المفید، اإلرشاد؛271 ص،3 ج ، القاضی النعمان المغربی،شرح األخبار. چید می) قیچی(با مقراض

؛ 891 ص،2 ج، قطب الدین الراوندي،الخرائج والجرائح؛ 487 ص ،1 ج، الشیخ الطبرسی، إعالم الورى؛141ص 

الفـیض  ، المحجۀ البیضاء؛ 166 ص، العالمۀ الحلی،المستجاد من اإلرشاد؛ 297 ص،2 ج، اإلربلی ،کشف الغمۀ 

السید هاشم  ،حلیۀ األبرار؛ 91 ص،1ج و 46 ص ،5 ج ، الحر العاملی،وسائل الشیعۀ؛ 234 ص  ،4 ج ،الکاشانی

 . 110 ص،41 ج، العالمۀ المجلسی، بحاراألنوار؛251 ص،4 ج، البحرانی،مدینۀ المعاجز؛ 223 ص ،2 ج،البحرانی

 ،6ج ، الـشیخ الکلینـی  ،الکـافی  ».وملبوسه الکرابیس، فإذا فضل عن ثیابه شئ دعا بـالجلم فجـزه       «: و همچنین 

  .159 ص و13 ص ،41 ج ، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار ؛163ص  ،8 ج و457ص

؛ 180   و179 ص،ا ابن أبی الدنی، التواضع والخمول؛128 ص ،2 ج ، البالذري، أنساب األشراف:منابع اهل تسنّن

الریـاض  ؛ 36 ص،6 ج ؛ و142 ص  ،2 ج   ، ابن أبی شـیبۀ    ، المصنف ؛28 ص   ،3 ج ، ابن سعد  ،الطبقات الکبرى 

 .181 ص ،13 ج ، المتقی الهندي، کنز العمال؛213 ص ،3 ج ،)المحب الطبري( أبی جعفر أحمد ،النضرة

یا « :   فَقَالَ  فَإِذَا هو بِرَجلٍ وسیمٍ ثُم أَتَى سوقَ الْکَرَابِیسِ...  ا منْ أَهلِ الْبصرَة عنْ مخْتَارٍ التَّمارِ عنْ أَبِی مطَرٍ و کَانَ رجلً.  2

کَه فَوقَف نَعم یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ فَلَما عرَفَه مضَى عنْه و تَرَ: فَوثَب الرَّجلُ فَقَالَ»  بِخَمسۀِ دراهم؟  ثَوبانِ هذَا عنْدك

لَى غُلَامٍ فَقَالَ لَه؟«: عماهرۀِ دسانِ بِخَمبثَو كنْدع ا غُلَامانَ» یبي ثَونْدع مبِثَلَاثَۀٍ  قَالَ نَع داحنَ الْآخَرِ ورُ ما أَخْیمهدأَح 

أَنْت أَولَى بِه یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ تَصعد الْمنْبرَ و : قَالَ»  خُذ الَّذي بِثَلَاثَۀٍیا قَنْبرُ«: فَقَالَ» هلُمهما«: و الْآخَرُ بِدرهمینِ قَالَ

ه ؛ روایت شد»  الشَّبابِ و أَنَا أَستَحیِی منْ ربی أَنْ أَتَفَضَّلَ علَیک یا قَنْبرُ أَنْت شَاب و لَک شَرَه«: تَخْطُب النَّاس فَقَالَ

آیا دو پیراهن !  فالنى:   به بازار کرباس فروشان آمد و با مردى تنومند روبرو شد و فرموداست که امیر المؤمنین

 را همین که آن مرد امام.  اى امیر مؤمنان آنچه بخواهى دارم: که ارزش آن پنج درهم باشد دارى؟آن مرد گفت

آیا دو پیراهن دارى که پنج : جوانى ایستاد و فرمود از معامله با او منصرف شد و کنار دکان نوشناخت، على

. یکى به سه درهم و دیگرى به دو درهم. آرى، دو پیراهن نزد من است یکی بهتر از دیگري: درهم باشد؟ گفت

 



 
 
 
 
 

 

   نفس نفیس خاتمیت  / 36

  اکمال دین با ضمیمۀ مفسر قرآن به مجري عدالت

ـ  نیقـوان  آنبـا    یدباي  مجر نیا .شود مهیضم قرآن علم آن با دیبا مفسر نیا  ۀعادل

 : دیفرما یم خدا وقت آن ،شد مهیضم اگر .شود مهیضم قرآن
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   کرد؟ چه روزگار و ؟، صاحب آن روزبودی کس چه و روز؟ آن بود چه

  دوم خلیفۀجهل 

 .اسـت ي  گرید داستان داستان،ی  ول .بکند را مرغیس کار خواهد  یم هم مگس بله،

 کـرد،  نگـاه  جوان .ام تشنه بده، من آب به جواني ا: گفت واز انصار    یجوان شیپ آمد

 مخلـوط  عـسل  با را آب .نشسته غمبریپي  جا به که است نیمسلمدوم   ۀفیخل دید

آب را نخـورد و    .اسـت  ختهیآم عسل با دید .گرفت را آب فهیخل .ادد فهیخل به  و کرد

مْ : گوید  خداوند می : گفت
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�  ریبگ : به آن جوان گفت )1(.ا��

ـ  ثمـر  بـه  تـازه  بـود ي  پسر .مجرّب نبود  ریپ بود، جوان او !را شربت نیا ـ ا .دهیرس  نی

 قبـل  ؟ مگر يا  نخوانده قرآن تو مگر: گفت  و کرد مرد نیاي  االب و قد بهی  نگاه جوان

ـ ا تـا  .شـده  نـازل  کفـّار مورد در هیآ نیا ؟يا  دهیند را هیآ   خلیفـه  گفـت،  را کلمـه  نی

 ایـن مطلـب را از       )2( .»رمَ عُ  نْ مِ  هفقَ أ اسالن�  ّل کُ «: گفت  و کرد جوان بهی  نگاه و برگشت

                                                                                                                                   
  

قنبر گفت شما به آن شایسته و .  پیراهنى را که سه درهم است تو بردار! اى قنبر: سپس فرمود. آن را بیاور: فرمود

نه، تو جوانى و در تو آرزوى جوانان است :  فرمود. خوانید روید و براى مردم خطبه مى ید که به منبر مىسزاوارتر

؛ و بـا  106 ص،1 ج ، إبراهیم بن محمد الثقفی،الغارات .کنم که از تو بهتر بپوشم و من از خداى خود حیا مى      

مناقب آل ؛ 100 ص، الشیخ الطبرسی،قمکارم األخال؛ 107 ص ، الفتال النیسابوري،روضۀ الواعظین: اختالف کم

 .230 ص،2 ج ، السید هاشم البحرانی،حلیۀ األبرار؛ 366 ص،1 ج، ابن شهر آشوب،أبی طالب

 خود پاکیزه نعمتهاى:] گویند مى آنان به [دارند  مى عرضه آتش بر اند،  ورزیده کفر که را آنهایى که روز آنو  «.  1

  .20:األحقاف. »شدید برخوردار آنها از و کردید رفص]  خودخواهانه [دنیایتان زندگى در را

 ولم یشرب وقال إنـی سـمعت اهللا   ]فرده[ فاستسقاه فخاض له عسال ]وهو ظمآن [ر بشاب من األنصار     مر ع م.  2

 مـا  ] المؤمنینیا أمیر[ فقال الفتى انها واهللا لیست لک فاقرأ     أَذْهبتُم طَیباتکُم فی حیاتکُم الدنْیا    سبحانه یقول   

 ،بحار األنوار . کل الناس أفقه من عمر: فشرب وقال؟ أفنحن منهمویوم یعرَض الَّذینَ کَفَرُوا علَى النَّارِ قبلها  
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 آنهـا   هرچـه هـست بـه عهـدة       . کنم  مه نقل می  علماي عا کنم، از اعیان      شیعه نقل نمی  

ـ ا مگر ندارد چاره ا یبزند، نهیس به را کفر ۀسکـّ دیبا ا ی است، نیا داستان .است  کـه  نی

   .»رمَ عُ  نْ مِ  هفقَ أ اسالن�  ّل کُ «: دیبگو

 کـه  زد انـگ ب غمبـر یپ منبري  رو کند، اجرا را نید عدل خواست که همي  روز

ـ  پس او از من کند، هیمهر غمبریپ زنان مهر از شتریب کس هر ـ گ  یم ي ا  عجـوزه  .رمی

ـ نکن اخذ د،یزن داد مهر بهي  قنطار اگر :دیگو  یم خدا کتاب: گفت  و برخاست  تـو  .دی

ـ کث ابـن  هیقـض ایـن    ناقل5 )1(»رَمـعُ  نْ مِ  هفقَ أ اسالن�  ّل کُ «: گفت .کنم یم اخذی  یگو  یم  ری

   )1( .ستین مربوط من بهت این نقل با اوست و و مسئولی .است

                                                                                                                                   
  

 .696 ص ،30 ج،العالمۀ المجلسی

  .15ص ،12 ج، ابن أبی الحدید، شرح نهج البالغۀ؛126 ص،1 ج، ابن حمدون،التذکرة الحمدونیۀ :منابع اهل تسنّن

ان اهللا یقـول  : اب من فتیان األنصار وهو ظمآن، فاستسقاه فجدح له ماء بعسل، فلم یشربه وقال         مر یوما بش   :و همچنین 

 هـذه  [یا أمیر المؤمنین انها لیست لک وال ألحـد مـن أهـل القبلـۀ    :  فقال له الفتىأذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا   

کـل النـاس   :  فقال عمـر ین کفروا على النار أذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیاویوم یعرض الذ ، اقرأ ما قبلها     ]لۀیالقب

 .104 ص،6 ج ، الشیخ األمینی،الغدیر؛ 549 ص، محمد طاهر القمی الشیرازي،کتاب األربعین .أفقه من عمر

  .182 ص،1 ج، ابن أبی الحدید،شرح نهج البالغۀ: منبع اهل تسنّن

 وسلم ثم قال یا أیهـا النـاس مـا    ]وآله[خطاب منبر رسول اهللا صلى اهللا علیه عن مسروق قال رکب عمر بن ال      «.  1

 الصدقات ]إنما[ وسلم وأصحابه و   ]وآله[النساء وقد کان رسول اهللا صلى اهللا علیه       ] صداق [أکاثرکم فی صدق  

ون ذلـک  أربعمائۀ درهم فمـا د ] وسلم وبین أصحابه]وآله[بین رسول اهللا صلى اهللا علیه [فیما بینهم   ] الصداق[

] فی صداق امـرأة [فلو کان االکثار فی ذلک تقوى عند اهللا أو مکرمۀ لم تسبقوهم إلیها فال أعرفن ما زاد رجل          

ـ على أربعمائۀ درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قریش فقالت یا أمیر المـؤمنین نه                 لنـاس أن یزیـدوا   ت ای

ل نعم قال أما سمعت مـا أنـزل اهللا عزوجـل فـی            على أربعمائۀ درهم قا   ]فی مهر النساء  [ نالنساء فی صدقاته  

وآتیتم إحداهن قنطارا فال تأخـذوا     :قالت أما سمعت اهللا عز وجل یقول      ] وأي ذلک [القرآن فقال فأنى ذلک     

  ».... ثم رجع فرکب المنبرکل الناس أفقه من عمر] عفوا [ فقال اللهم غفرامنه شیئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبینا

؛ )اسـناده جیـد قـوي   : و قال(478، ص1 ج ، ابن کثیر  ،)تفسیر ابن کثیر  (ر القرآن العظیم    تفسی :نمنابع اهل تسن  

تخـریج  ؛ )بـسند جیـد  : و قـال  (133 ص ،2 ج، السیوطی،الدر المنثور؛ 283 ص،4 ج ، الهیثمی ،مجمع الزوائد 

 کنـز  ؛)فقه من عمـر فقال عمر اللهم عفوا کل أحد أ: با این تفاوت( 296 ص ،1 ج  ، الزیلعی ،األحادیث واآلثار 

و قال سنده (117 ص ،2ج  و 269 ص،1 ج ، العجلونی،کشف الخفاء؛ 537 ص،16 ج، المتقی الهندي،العمال

 .244، ص4لوسی، جاآل؛ تفسیر 443، ص1شوکانی، جال؛ فتح القدیر، )قوي

ضل بن شـاذان   االیضاح، ف:با عبارات مختلف در این منابع آمده است  » أفقه«اعتراف عمر به این مطلب با لفظ        
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الناس کلهـم افقـه   (46، ص2؛ االستغاثۀ، ابو القاسم الکوفی، ج 530؛ المسترشد، الطبري، ص   195االزدي، ص 

؛ رسـالۀ فـی المهـر، الـشیخ         183، ص 4؛ الشافی فی االمامۀ، الشریف المرتضی، ج      )من عمر حتی المخدرات   

؛ تقریـب المعـارف، ابـو    )لنـساء افقه من عمر حتی ا(272، ص4؛ المبسوط، الشیخ الطوسی، ج   28المفید، ص 

، 2؛ فقـه القـرآن، قطـب الـدین الراونـدي، ج     )کل احد افقه من عمر حتـی النـساء     (319الصالح الحلبی، ص  

کل الناس افقه مـن عمـر   (516؛ الطرائف، السید بن طاووس، ص)کل احد افقه من عمر حتی النساء  (103ص

؛ )کل الناس افقه من عمر حتی المخـدرات (262؛ الدر النظیم، یوسف بن حاتم الشامی، ص      )حتی المخدرات 

؛ کـشف المـراد، العالمـۀ الحلـی،     )افقـه مـن عمـر حتـی المخـدرات        (63کشف الیقین، العالمۀ الحلـی، ص     

کل الناس افقه من عمر حتی (278؛ نهج الحق، العالمۀ الحلی، ص)کل افقه من عمر حتی المخدرات(512ص

؛ الصراط المـستقیم،  )کلٌ افقه من عمر حتی النساء  (203، ص 2؛ کنز العرفان، المقداد السیوري، ج     )المخدرات

؛ وصول االخیار الی اصول االخبـار،  )کلٌ افقه من عمر حتی المخدرات(305، ص2علی بن یونس العاملی، ج   

؛ تفسیر منهج الصادقین، مال فتح اهللا الکاشانی، )کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات    (73والد البهائی، ص  

؛ کـشف  531؛ زبدة البیان فی احکـام القـرآن، محقـق االردبیلـی، ص      ) من عمر حتی النساء    کل افقه (458ص

؛ البحـار االنـوار، العالمـۀ       )کل الناس افقه مـن عمـر حتـی المخـدرات          (130، ص 1الغطاء، کاشف الغطاء، ج   

  .655، ص30المجلسی، ج

؛ 230مانیۀ، الجاحظ، ص؛ العث167، ص 1 سنن سعید بن منصور المکی، سعید بن منصور، ج         :منابع اهل تسنن  

، 10؛ المبـسوط، السرخـسی الحنفـی، ج   )کـل احـد افقـه مـن عمـر     (233، ص7السنن الکبـري، البیهقـی، ج   

؛ المجمـوع،  13، ص10؛ تفسیر الرازي، فخر الـدین الـرازي، ج  )کل الناس افقه من عمر حتی النساء     (153ص

، 1 تفسیر ابن کثیـر، ابـن کثیـر، ج   ؛297، ص1؛ تخریج االحادیث و اآلثار، الزیعلی، ج      327، ص 16النووي، ج 

؛ )کل النساء افقه من عمـر حتـی ربـات الحجـال      (182، ص 1؛ شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج       478ص

، 16؛ کنز العمال، متقی هندي، ج     133، ص 2؛ الدر المنثور، السیوطی، ج    284، ص 4مجمع الزوائد، الهیثمی، ج   

؛ 149، ص3؛ سـبل الـسالم، الـصنعانی، ج   8، ص2وي، ج؛ فیض القدیر، المنا)کل احد افقه من عمر    (537ص

  ). کل احد افقه من عمر(269، ص1کشف الخفاء، العجلونی، ج

ر المحـر ؛  237 ص   ،2ج ،ابن حـزم   ،االحکام؛  501 ص ،الباقالنی ،تمهید األوائل  :»أفقه منک یا عمر   «: و با لفظ  

 ،)تفسیر القرطبـی  (جامع ألحکام القرآن    ال؛  29 ص   ،2ج ،ابن عطیۀ األندلسی   ،الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز    

 ،1ج ،العجلونی ،کشف الخفاء؛ 184 ص ،1ج ،الغرناطی الکلبی ،لتنزیلالتسهیل لعلوم ا؛ 99 ص ،5ج ،القرطبی

  .301 ص ،1ج ،وهبۀ الزحیلی ،التفسیر الوسیط؛ 388ص 

  : عبارات مختلف در منابع زیر آمده استبا ] عمر  منْ کُلُّ أَحد أَعلَم[» أعلم« این مطلب با لفظ اعتراف عمر بهو 

؛ زبدة البیـان فـی      349حلی، ص ال ۀعالمال؛ نهج الحق و کشف الصدق،       471سید بن طاووس، ص   الالطرائف،  

؛ النص و االجتهاد،   138، ص 9ول، ج االمجلسی  ال؛ روضۀ المتقین،    531ردبیلی، ص االمحقق  الاحکام القرآن،   

  .349سید شرف الدین، ص

  ؛514، ص 1الکشاف، الزمخشري، ج   ؛213، ص 1، النسفی، ج  )تفسیر النسفی (مدارك التنزیل  :نمنابع اهل تسن  

  .117، ص2؛ کشف الخفاء، العجلونی، ج295، ص1تخریج االحادیث و اآلثار، الزیلعی، ج
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  اُمت باب مدینۀ علم و اعلم تمام امیرمؤمنان

 خـواب  در هـم  هنوز !؟يا  دهیخواب هم هنوز خواب، بشري  ا :است نیا من شاهد

 اسالن�ـ ل� ُکـ«: دیگو یم که شود مهیضم  به کسی دیبا غمبریپ از بعد قرآن  آیا !؟یغفلت

ـ  مـر ع خود که بشود مهیضمی  کس آن به دیبا ای ؟»رمَ عُ  نْ مِ  هقَ فْ أ ـ گو  یم  تمـام  علـم ا: دی

 ِيلّ َعـ َو  لـمالعِ  ةُ َنـیدِ مَ  اـنـأ «: فرماید یم غمبریپ و 6 )1(،است طالبی  اب بن یعل امت

                                                         

 جالس نَاحیۀً فَأَقْبلَ غُلَام رَ حینَ بویِع و علیشَهِدت جِنَازةَ أَبِی بکْرٍ یوم مات و شَهِدت عم: عنْ أَبِی الطُّفَیلِ قَالَ   ... «.  1

       ینَ أَنْـتنؤْمیرَ الْما أَمرَ فَقَالَ یمأْسِ علَى رع تَّى قَامونَ حاره لْدنْ وم وه انٌ وسح ابیث هلَیع هِیب هجیلُ الْومج يودهی

  الْأُم هذه لَمقَالَ           أَع ذَاك مرُ لمع لَ فَقَالَ لَهالْقَو هلَیع ادأَع ی ونأَع اكفَقَالَ إِی هأْسرُ رم؟ قَالَ فَطَأْطَأَ عهِمرِ نَبِیأَم و تَابِهِمۀِ بِک  

 قَالَ و منْ هذَا الشَّاب قَالَ هذَا علی بنُ أَبِی طَالبٍ ابـنُ   شَاکّاً فی دینی فَقَالَ دونَک هذَا الشَّاب   مرْتَاداً لنَفْسی    جِئْتُک  إِنِّی

             ولِ اللَّهسر ۀَ بِنْتمفَاط جوذَا زه و ولِ اللَّهسر نَینِ ابیسالْح نِ وسو الْحذَا أَبه و ولِ اللَّهسر ملَـى     عع يـودهـلَ الْیفَأَقْب

یلع َم   فَققَالَ نَع أَنْت الَ أَ کَذَاك ...هیجتکُس قَطَع و یونارالْه احلَـا         َ فَص هـدحو إِلَّـا اللَّـه أَنْ لَـا إِلَـه دقُولُ أَشْهی وه و 

فُوقَ و لَا تُفَاقَ و أَنْ تُعظَّم و لَا تُستَضْعف قَالَ ثُـم  شَرِیک لَه و أَشْهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه و أَنَّک وصیه ینْبغی أَنْ تَ        

  یلع ضَى بِهم ِینالد مالعم هلَّمفَع هنْزِلاش حاضـر   روزى که ابوبکر مـرد، مـن سـر جنـازه    : ؛ ابوالطفیل گوید». إِلَى م

اي نشسته بود، جوانى یهـودى،    گوشهابى طالببودم، و زمانى که با عمر بیعت کردند حضور داشتم، که على بن       

یـا  :بود، وارد شد و باالى سر عمر ایستاد و گفـت ) وصى موسى(خوش صورت زیبا، نیکو لباس که از اوالد هارون          

یهودى گفـت  .توئى دانشمندترین این امت به کتابشان و امر پیغمبرشان؟ عمر سرش را پائین انداخت            ! امیر المؤمنین 

ام تـا بـراى خـود     عمر گفت چرا این سؤال را می کنى؟یهودى گفت نزد تو آمده.خنش را تکرار کردبا تو هستم و س    

یهودى گفت این جوان کیست؟ عمـر  .عمر گفت دامن این جوان را بگیر      .ام راهى بجویم، زیرا در دینم به شک افتاده       

 دو فرزند رسول خدااو پدر حسن و حسین .  استجواب داد او على بن ابى طالب، پسر عموى رسول خدا          

: تـو چنـین هـستى؟ فرمـود    :  شد و گفـت یهودى متوجه على. استاو شوهر فاطمه دختر رسول خدا  : است

شـریک شایـسته پرستـشى     گواهى دهم که جز خداى یگانه بى: هارونى فریاد کشید و می گفت     : راوى گوید ... آرى

تى، شایسته آن است که تو برترى داشته باشى نیست و گواهى دهم که محمد بنده و رسول اوست و تو وصى او هس

 او را به منزل خود برد و معالم دین را بـه  سپس على.و بر تو برترى نگیرند و تو را تعظیم کنند و ضعیف نشمارند      

، الـشیخ   إعـالم الـورى  ؛299 ص، الـشیخ الـصدوق  ،کمال الدین؛  529 ص ،1 ج   ، الشیخ الکلینی  ، الکافی .او آموخت 

ج  و 103 ص،30 ج، العالمـۀ المجلـسی  ،حار األنـوار ؛ ب154 ص،1 ج  ، البحرانی ، غایۀ المرام  ؛169، ص 2الطبرسی ج 

  .438، ص17جالسید المرعشی، ؛ شرح إحقاق الحق، 403 ص، الشیخ الماحوزي،کتاب األربعین؛  377 ص،36

لی بن أبی طالـب،  هذا ع: قال عمر : ، این گونه نقل نموده    422ص،  تقریب المعارف ، در   أبوالصالح الحلبی و همچنین   

  .ابن عم رسول اهللا، وأبو الحسن والحسین ابنی رسول اهللا، وزوج فاطمۀ بنت رسول اهللا، وأعلم الناس بالکتاب والسنۀ

بـن  [عـن عمیـر   :  و عبارتـه کـذا  39 ص،1 ج، الحاکم الحسکانی،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل  :و همچنین 

 .  علی أعلم الناس بما أنزل اهللا على محمد:ر عم]ابن [قال: بن بشر الخثعمی قال ] عبداهللا
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امیـر مؤمنـان     . بـود  ییالفبـا  نظـر  بـه  یعل نرمؤمناحضرت امی  حد نیا 7 )1( ؟»ااُهبَ بَ 

                                                         
1  .»قال النبی :بابها أنا مدینۀ العلم و علی«.  

؛ مناقـب اإلمـام   630، صتفـسیراإلمام العـسکري  : این روایت با عبارات مختلف در این منابع آمده اسـت       

؛ التوحید، الشیخ 425؛ األمالی، الشیخ الصدوق، ص558، ص 2، محمد بن سلیمان الکوفی، جأمیرالمؤمنین

؛ 211، ص1یخ الصدوق، ج، الش؛ عیون أخبار الرضا 574؛ الخصال، الشیخ الصدوق، ص    307الصدوق، ص 

؛ اإلرشاد، الشیخ المفید، 207؛ المجازات النبویۀ، الشریف الرضی، ص430، ابن شعبۀ الحرانی، صتحف العقول

؛ التعجب، 201، ص1ۀ، الشریف المرتضى، ج؛ الشافی فی االمام238؛ االختصاص، الشیخ المفید، ص33، ص1ج

؛ مجمع البیان، 29؛ تنبیه الغافلین، إبن کرامۀ، ص559؛ األمالی، الشیخ الطوسی، ص61أبی الفتح الکراجکی، ص

؛ الخـرائج والجـرائح، قطـب الـدین         102، ص 1؛ االحتجاج، الشیخ الطبرسی، ج    28، ص 2الشیخ الطبرسی، ج  

؛ إقبال األعمال، السید ابن طاووس، 111، ص2طالب، ابن شهر آشوب، ج؛ مناقب آل أبی 545، ص2الراوندي، ج

؛ کشف 111، ص 1؛ کشف الغمۀ، اإلربلی، ج200؛ بناء المقالۀ الفاطمیۀ، السید ابن طاووس،  ص507، ص1ج

، 4؛ عوالی اللئـالی، األحـسائی، ج  166؛ المحتضر، حسن بن سلیمان الحلی، ص  51الیقین، العالمۀ الحلی، ص   

  . 34، ص27؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، ج 375، ص8یۀ األمۀ إلى أحکام األئمۀ، الحر العاملی، ج ؛ هدا123ص

 :اند  نقل کردهاهل تسنن این حدیث را از ابوالصلت الهروي و أبی معاویۀ و جابر و امیرمؤمنان

؛ االستیعاب، 85نی، ص، ابن مردویه األصفها؛ مناقب علی بن أبی طالب55، ص11المعجم الکبیر، الطبرانی، ج

هذا حدیث صحیح : قال الحاکم : (126، ص3المستدرك، الحاکم النیسابوري، ج؛ 1102، ص3ابن عبد البر، ج

: قال الخطیب : ( 50، ص11ج و 181، ص3؛ تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، ج )و ابوالصلت ثقۀ مامون... االسناد

أراد أنه صحیح من حـدیث أبـی    : قلت. هو صحیح : فقالسألت یحیى بن معین عن هذا الحدیث        : قال القاسم 

قال الحاکم (  و 104، ص1 شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج؛)معاویۀ و لیس بباطل، إذ قد رواه غیر واحد عنه

: ثقۀ أثنى علیه یحیى بن معین و قال ]  وهو[ رواه جماعۀ عن أبی الصلت عبد السالم بن صالح الهروي : الحسکانی

؛ 64 المفردات، الراغب األصفهانی، ص؛)أبی معاویۀ و هو محمد بن خازم الضریر الثقۀ: (105 و ص)هو صدوق

؛ تاریخ مدینۀ دمشق، 83؛ المناقب، الموفق الخوارزمی، ص 16، ص2الفایق فی غریب الحدیث، الزمخشري، ج

ن معین عن هـذا  قال القاسم سألت یحیى ب: قال ابن عساکر : (381 – 380ص، و 378، ص42ابن عساکر، ج   

؛ 422، ص1؛ تفسیر ابن العربی، إبـن العربـی، ج  22، ص4 أسد الغابۀ، ابن األثیر، ج     )الحدیث فقال هو صحیح   

 و )نقله الترمذي فی صحیحه بسنده: قال محمد بن طلحه : (75مطالب السؤول، محمد بن طلحۀ الشافعی، ص      

 : 77لعقبى، احمد بن عبد اهللا الطبري، صذخائر ا؛ 219، ص7؛ شرح نهج البالغۀ، ابن أبی الحدید، ج 129ص

؛ 71الجوهرة فی نسب اإلمام علی وآلـه، البـري، ص  ؛ )أخرجه البغوي فی المصابیح فی الحسان    : قال الطبري (

هو :  سألت یحیى بن معین عن هذا الحدیث، فقال :  قال القاسم: قال المزي (77، ص18تهذیب الکمال، المزي، ج

ثقۀ :  سالت یحیی بن معین عن أبی الصلت الهروي فقال: ن علی بن مالک عن ابیهقال عمر بن الحسن ب... صحیح 

؛ مجمـع  47، الزرندي الحنفـی، ص  ؛ معارج الوصول إلى معرفۀ فضل آل الرسول)صدوق إال انه ان یتشیع 

، 2لـسان المیـزان، ابـن حجـر، ج    ؛ 296، ص7؛ تهذیب التهذیب، ابن حجر، ج    114، ص 9الزوائد، الهیثمی، ج  

هذا الحدیث له طرق کثیره فی مستدرك الحاکم أقل أحوالها ان یکون للحدیث أصل : قال ابن حجر(: 123ص

 



 
 
 
 
 

 

  41  /   به والیت مفسر و مجري قرآناکمال دین

 وقـت ي  بـرا   آن بماند  بحث .مکن یم  عنوان فقط امروز ست؟یک باال ۀمرحل در یعل

   .بودی یابتدا ۀمرحلي برا .بود الفبا میگفت که همه نیا .يگرید

   اسم اللّه الرضیامیرمؤمنان

، بـرو مقابـل قبـر امیرالمـؤمنین    :  فرمـود  به محمد بن مسلم ثقفی     امام ششم 

: جـا  رسـد بـه ایـن       شود، تا می    زیارت شروع می  . آنجا بایست و این زیارت را بخوان      

َالُم َعَىل اْسِم الل�ِه الر�ِيض� « َالُم َعـَىل اْسـِم الل�ـِه الـس� «؛ سالم بر اسم خدا، اما چـه اسـمی؟       »الس�

َو َجْنِبـِه «. مـضیء الرضی، سالم بر وجـه اهللا  السالم بر اسم اهللا   » ءِ  ِهِه الُْمـِيض ـَو َوجْ  الر�ِيض� 

ِوي� «. ؛ سالم بر جنب اهللا القوي»الَْقِوي�  اِطِه الس�  .؛ سالم بر صراط اهللا السوي»َو ِرصَ

َالمُ «: نجایا به رسد  یم تا شود  یم شروع ارتیز نیا  اهللا نـور  نـه  اما»   ُنوِر الل�هِ   َعَىل  الس�

َالمُ « فقط، ـ بر بـالش  و پـر  دیبا لیجبرئ کهی  یجا .» اْألَْنَورِ   ُنوِر الل�هِ   َعَىل  الس� ـ  زد،ی  بعـد  ۀجمل

 شـشم  امـام  .است اءیض شمس اام است، نور قمر .است فاصله اءیض و نور نیب .است

ـ بن مـسلم     محمد به هم و گفت، خودش هم او، کریپ مقابل در ـ ا :فرمـود  یثقف  گونـه  نی

َالمُ «: بگو   .است طالبی اب بنی عل نیا )1(.»ْزَهرِ  األَْنَوِر، َو ِضَيائِِه األ   ُنوِر الل�هِ   َعَىل  الس�

                                                                                                                                   
  

؛ الفصول 76، ص1، الباعونی الشافعی، ججواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی     ؛  )فال ینبغی ان یطلق علیه بالوضع     

خ الخلفاء، جـالل الـدین الـسیوطی،    تاری؛ 415، ص1؛ الجامع الصغیر، السیوطی، ج204، ص1المهمه، ابن الصباغ، ج   

فإنـه  : قال الفتنـی  : (95؛ تذکرة الموضوعات، الفتنی، ص     )هذا حدیث حسن علی الصواب    : قال السیوطی : (187ص

 سبل ؛)ینتهی بطرقه إلى درجۀ الحسن فال یکون ضعیفا فضال عن أن یکون موضوعا و قال ابن حجر صححه الحاکم         

؛ کنـز العمـال، المتقـی    )الـصواب الحـدیث حـسن   : قال الصالحی( 509، ص 1جالهدى و الرشاد، الصالحی الشامی،    

فمن أخذ طریقـه دخـل المدینـۀ و مـن     : قال المناوي ( 60 ، ص    3؛فیض القدیر، المناوي، ج     148، ص 13الهندي، ج 

؛ کـشف الخفـاء،   )أخطأه أخطأ طریق الهدى وقد شهد لـه باألعلمیـۀ الموافـق و المخـالف و المعـادي و المحـالف                     

أن الحدیث ینتهی بمجموع طریقی أبی معاویۀ و شریک إلی درجۀ الحسن            : قال العجلونی  ( 203، ص 1جلونی، ج الع

أنه حـسن خالفـا لمـن    * کم أبانت عن علوم * المحتج به انتهى، و قال فی شرح الهمزیۀ البن حجر المکی قولهما             

    ).اکم و حسنه الحافظان العالئی وابن حجرزعم وضعه انتهى، و قال فی الفتاوى الحدیثیۀ رواه جماعۀ و صححه الح

 و علَّمها لمحمد  فی سابِع عشَرَ ربِیعٍ األَولِ عنْد طُلُوعِ الشَّمسِ و فی هذَا الْیومِ ولد النَّبِیزار بِها الصادقُ«.  1

 فَاغْتَسلْ غُسلَ الزِّیارةِ، و الْبس أَنْظَف ثیابِک، و شَم شَیئاً د أَمیرِ الْمؤْمنینَإِذَا أَتَیت مشْه: بنِ مسلمٍ الثَّقَفی، قَالَ

          ـرِ اللَّـهکَب لَـۀَ وبتَقْبِلِ الْقلَامِ فَاسابِ السإِلَى ب لْتصفَإِذَا و ،قَارالْو ینَۀُ وکالس کلَیع شِ وام نَ الطِّیبِ، وـالَى  متَع 
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ل مظلوم عالماو  

ـ : گفـت   و برخاسـت  منبـرش ي  پـا ی  کـس  کـه  داشت حق ـ  ای  بـه  ؛!»َوا َمْظلَِمَتـاهْ «ی  عل

ـ  تـو  بـه : فرمـود  ،منبـرش آمـد    یشپی  وقت .ایب: فرمود شده، ظلم من  امـا  شـده،  ظلـم  ک ی

َالُم َعلَْيـَك َيـا َوِيل� الل�ـِه أَْنـَت «8)1(. اسـت  شـده  ظلـم  مـدر  و حجـر  عـدد  بـه  من به ُل  الـس�    أَو�

  9)2(.»ْظلُومٍ مَ 

                                                                                                                                   
  

السلَام علَى رسولِ اللَّه، السلَام علَى خیرَةِ اللَّه، السلَام علَى الْبشیر النَّذیرِ السرَاجِ الْمنیرِ و رحمۀُ : ثَلَاثینَ مرَّةً و قُلِ

  ،رَکَاتُهب و قُلِ... اللَّه رِ ونَ الْقَبنُ ماد لَ: ثُمع لَامالس ـاءیالْأَتْق ادما عی کلَیع لَامالس ،اءیصالْأَو یصا وی کی ...  لَامالـس

  النَّبإِ الْعظیمِ، الَّذي هم السلَام علَى... ء، و جنْبِه الْقَوِي، و صرَاطه السوِي      علَى اسمِ اللَّه الرَّضی، و وجهِه الْمضی      

مـۀُ اللَّـه و    الْـأَنْورِ، و ضـیائه الْـأَزهرِ و رح     نُورِ اللَّه  علَى ، و علَیه یعرَضُونَ، و عنْه یسأَلُونَ، السلَام      فیه مخْتَلفُونَ 

رَکَاتُه130، ص 3؛ اقبال االعمال، السیدبن طاووس، ج     211 الی   205المزار الکبیر، محمدبن المشهدي، ص    . »ب 

   .373، ص97؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج99 الی 89؛ المزار، الشهید االول، ص135الی 

1  .» یمرَاهى إِبورهنَادۀَ قَالَبِإِسنِ نَجِیبِ بیسنِ الْمفَقَالَ  ع تَاهمظْلا مقُولُ وی رَابِیأَع و خْطُبی یلا عنَمیب  ُننَا  ادفَد

؛ مناقـب  223، ص3الشافی فی االمامۀ، الشریف المرتضی، ج»  .و الْوبرِ] و الْمطَرِ[فَقَالَ لَقَد ظُلمت عدد الْمدرِ      

  .51، ص41 و ج373، ص28؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج382، ص1آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج

  .1190فۀ االئمۀ، ابن الصباغ، ص فی معرۀالفصول المهم :منبع اهل تسنن

 اهللا قبض منذ مظلوما زلت ما: قوله نحو القول، هذا من بنحو عنه االخبار تواترت قد أنه واعلم« :همچنینو  

، 9شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدیـد، ج       »  والمدر الحجر عدد ظلمت لقد:  وقوله .هذا الناس یوم حتى رسوله

  .286، ص10 و ج306ص

:   قَـالَ  منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد عنْ محمد بنِ أُورمۀَ عمنْ حدثَه عنِ الصادقِ أَبِی الْحسنِ الثَّالث  عدةٌ«.  2

أَنْت اللَّه یلا وی کلَیع لَامقُولُ السلُ یظْلُومٍ  أَولُ  مأَو نْ  وم  بغُص  قَّهح     دینُ فَأَشْهقالْی تَّى أَتَاكح تبتَساح و رْتبص

 روایـت شـده کـه ایـشان هنگـام زیـارت قبـر        ؛ از حـضرت ابـى الحـسن   »...أَنَّک لَقیت اللَّه و أَنْت شَهِید    

سالم بر تو اى ولى خدا، تو اولین مظلوم و اولین کسى که حقّش غـصب شـده        : فرمودند  مى امیرالمؤمنین

دهم که خدا را مالقات نمودى در  باشى، صبر و تحمل نمودى تا هنگامى که اجل تو را دریافت و شهادت مى ىم

؛ 569 ص،4 ج، الکلینی،الکافی؛ 860، ص2 جالکوفی، الثقفی محمد بن  إبراهیمالغارات،. ». حالى که شهید بودى

 الشیخ ،؛ تهذیب األحکام586 ص،2 ج،لصدوق الشیخ ا،من ال یحضره الفقیه؛ 103ص ،بن قولویها ،کامل الزیارات

  .135 ص ، السید ابن طاووس،؛ فرحۀ الغري229 ص ، المشهدي،؛ المزار28 ص ،6 ج ،الطوسی

. »..غْـصوبٍ حقَّـه   و أَولُ م  مظْلُومٍ  أَولُ  أَنْت السلَام علَیک یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ و رحمۀُ اللَّه و برَکَاتُه    ...  «:و همچنین 

 ،المصباح؛ 191ص  ،المشهدي  ،المزار؛ 84ص ،المفید الشیخ ،المزار؛ 745 ص ،الطوسی الشیخ ،المتهجد مصباح

   .. و320ص ،97 ج ،المجلسی العالمۀ ،بحاراألنوار؛ 294ص ،الکفعمی ،األمین البلد؛ 480ص ،الکفعمی



 
 
 
 
 

 

  43  /   به والیت مفسر و مجري قرآناکمال دین

  :ها پی نوشت

                                                        

  :اند اهل تسنن در این رابطه نقل نمودهی که اي از روایات نمونه. 1

 تحـت  بمـا  وأمـر  خـم،  غدیر فی الناس دعا وسلم ]وآله[علیه اهللا صلى اهللا ولرس أنّ :الخدري سعید أبی عن

 إبطی لبیاض الناس نظر حتّى فرفعها بضبعیه، فأخذ علیاً فدعا الخمیس، یوم ذلک کان فقم، شوك من الشجرة

: اآلیـۀ  هـذه  زلتن حتّى یتفرّقوا لم ثم مواله، فعلی مواله کنت من: فقال وسلم، ]وآله[علیه اهللا صلى اهللا رسول

 اهللا صـلى : اهللا رسـول  فقـال  دینًـا  اإلِسـالَم  لَکُم ورضیت نعمتی علَیکُم وأَتْممت دینَکُم لَکُم أَکْملْت َ  الْیوم

 أبـی  بـن  لعلـی  وبالوالیـۀ  برسـالتی،  الرب ورضا النعمۀ، وإتمام الدین، إکمال على أکبر اهللا: وسلم ]وآله[علیه

  .232  ص،مردویه ابن، طالب أبی بن علی مناقب ».طالب

علی بنُ إِبرَاهیم، عنْ أَبِیه، عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ، عنْ عمرَ بنِ أُذَینَۀَ، عنْ زرارةَ و الْفُـضَیلِ  « :و اما در روایت شیعه   

عـنْ أَبِـی جعفَـرٍ علیـه     :جمیعـاً  و برَید بنِ معاوِیۀَ و أَبِی الْجارودبنِ یسارٍ و بکَیرِ بنِ أَعینَ و محمد بنِ مسلمٍ 

یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ مـا أُنْـزِلَ   «:  فَأَوحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَیه... أَمرَ اللَّه عزَّ و جلَّ رسولَه بِولَایۀِ  علی،  : السالم، قَالَ 

کنْ  إِلَینَ النَّاسِ       مم کمصعی اللَّه و رِسالَتَه لَّغْتلْ فَما بتَفْع إِنْ لَم و کبر   «رِ اللَّهبِأَم عدالى فَصتَع    کْـرُهذ   فَقَـام   

؛  عمر بن ...» النَّاس أَنْ یبلِّغَ الشَّاهد الْغَائبالصلَاةَ جامعۀً ، و أَمرَ: ، فَنَادى   غَدیرِ خُمٍ    یوم   السالم   علیه  بِولَایۀِ علیٍ 

:  روایت کنند که فرموداذینه از زراره و فضیل و بکیر و ابن مسلم و برید و ابى الجارود، همگى از امام باقر

سرپرسـت شـما تنهـا خداسـت و رسـولش و      « امر کرد و آیه خداى عز و جل رسولش را به والیت على   

 والیـت اولـو االمـر را واجـب     یمان آورده، نماز بپا دارند و زکات دهند را بـر او نـازل فرمـود و           کسانى که ا  

و اگر اى پیغمبر آنچه از پروردگارت به تو نازل شده برسان،   «خداى عز و جل به او وحى فرستاد         ... ساخت،

ى تعالى را اعالن کرد و به امر ى، خدا ترا از گزند مردم حفظ می کند او هم امر خدا  ا نکنى پیام او را نرسانیده    

والیت على علیه السالم در روز غدیر خم قیام نمود و مردم را براى نماز جماعت امر فرمود و فرمان داد کـه          

 ،2ج ،الکاشـانی  الفـیض  ،الصافی التفسیر؛  289ص ،1ج ،الکلینی الشیخ ،الکافی.. حاضرین به غائبین برسانند   

 ،الحـویزي  الـشیخ  ،الثقلین نور تفسیر؛  317ص ،2ج ،البحرانی هاشم سیدال ،القرآن تفسیر فی البرهان؛  52ص

  .146ص  ،4ج  ،المشهدي  القمی  رضا  محمد  بن  محمد  الشیخ  ،الغرائب  بحر  و  الدقائق  کنز  تفسیر؛ 646ص ،1ج

یـن  حـدیث زیـر از ا  . شود اند به وفور یافت می  مضمون در احادیث معتبري که خاصه و عامه نقل نموده     این. 2

  :استقبیل 

حدثَنَا الشَّیخُ الْمفید أَبوالْحسنِ محمد بنُ أَحمد بنِ علی بنِ الْحسنِ بنِ شَاذَانَ الْقُمی رضی اللَّه عنْه بِمکَّۀَ فـی      « 

 حدثَنَا محمد بنُ أَحمد بنِ أَبِی الـثَّلْجِ قَـالَ حـدثَنَا    الْمسجِد الْحرَامِ قَالَ حدثَنی أَبو الْفَرَجِ الْمعافَى بنُ زکَرِیا قَالَ 

الْحسنُ بنُ محمد بنِ بهرَام قَالَ حدثَنَا یوسف بنُ موسى الطَّالَقَانی قَالَ حدثَنَا جرِیرٌ عنْ لَیث عنْ مجاهـد عـنِ        

    ساسٍ قَالَ قَالَ ربنِ عاب ولُ اللَّه       الْإِنْس و ابسالْجِنَّ ح و اددرَ محالْب و أَقْلَام اضیأَنَّ الْغ لَو  ا    کُتَّابوـصا أَحم 

 درختانِ پر شـاخ و بـرگ،   ي اگر همه:  فرمود؛ ابن عباس گوید که رسول خدا».  أَبِی طَالب  بنِ   علیِ  فَضَائلَ

 را  و آدمیان نویـسنده، فـضائل علـى بـن ابـى طالـب      سر مرکب و جنیان حسابگرو دریاها سراقلم شوند   
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 فهرسـت ؛ 129ص ،الکراجکـی  الفتح أبی ،الفوائد کنز؛ 4ص،  شاذان ابن ،منقبۀ مائۀ. توانند شمارش کنند   نمی

 فـی  الغمـۀ  کـشف ؛  139ص ،طاووس ابن السید ،الطرائف؛  354ص ،بابویه بن الدین منتجب ،الدین منتجب

 ،1ج ،اآلملـی  حیـدر  الـسید  ،األعظـم  المحـیط  تفسیر؛  109ص ،1ج ،اإلربلی الفتح أبی بن علی ،ألئمۀا معرفۀ

 ،الحلـی  العالمۀ ،الکرامۀ منهاج؛  2ص ،الحلی العالمۀ ،الیقین کشف؛  668ص ،جبر ابن ،اإلیمان نهج؛  557ص

 النباطی العاملی سیون بن علی ،المستقیم الصراط؛ 231ص ،الحلی العالمۀ ،الصدق وکشف الحق نهج؛ 90ص

، البحرانـی  صـالح  ابن ،النواصب إلزام؛  172ص ،الحلی سلیمان بن حسن ،المحتضر؛  153ص ،1ج ،البیاضی

  . 197ص ،38ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 130ص ،2ج ،البحرانی هاشم السید ،األبرار حلیۀ؛ 147ص

  و 364ص ،1ج ،القندوزي ،القربى لذوي المودة ینابیع؛  32ص ،الخوارزمی الموفق ،المناقب :منابع اهل تسنن  

   .254ص ،2ج

 الْمسجِد متَعممـاً    إِلَى  فی الْخلَافَۀِ و بایعه النَّاس خَرَج      لَما جلَس علی  : عنِ الْأَصبغِ بنِ نُباتَۀَ قَالَ     «:و همچنین . 3

 متَقَلِّداً سیف رسولِ اللَّه فَصعد الْمنْبرَ  متَنَعلًا نَعلَ رسولِ اللَّهسولِ اللَّه لَابِساً برْدةَ ر    اللَّه  بِعمامۀِ رسولِ 

 نْ تَفْقـدونی سلُونی قَبلَ أَفَجلَس علَیه متَحنِّکاً ثُم شَبک بینَ أَصابِعه فَوضَعها أَسفَلَ بطْنه ثُم قَالَ یا معشَرَ النَّاسِ   

هذَا سفَطُ الْعلْمِ هذَا لُعاب رسولِ اللَّه هذَا ما زقَّنی رسولُ اللَّه زقّاً زقّاً سلُونی فَإِنَّ عنْدي علْم الْأَولینَ و الْآخرِینَ    

تا لَأَفْتَیهلَیع تلَسةٌ فَجادی وِسل تیثُن لَو اللَّه ا وا أَمم یلقَ عداةُ فَتَقُولَ صرقَ التَّوتَّى تَنْطح هِماتراةِ بِتَورلَ التَّوأَه 

ـ      م ـیلقَ عـدقُـولَ صقَ الْإِنْجِیلُ فَینْطتَّى یح هِملَ الْإِنْجِیلِ بِإِنْجِیلأَه تأَفْتَی و یف ا أَنْزَلَ اللَّهبِم أَفْتَاکُم لَقَد ا کَذَب

الْقُرْآنُ فَیقُولَ صدقَ علی ما کَـذَب    کَذَب لَقَد أَفْتَاکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فی و أَفْتَیت أَهلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنهِم حتَّى ینْطقَ

 و نَهاراً فَهلْ فیکُم أَحد یعلَم ما نَزَلَ فیه و لَو لَا آیۀٌ فی کتَابِ لَقَد أَفْتَاکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فی و أَنْتُم تَتْلُونَ الْقُرْآنَ لَیلًا

 نَ إِلَى یومِ الْقیامۀِ و هی هذه الْآیۀُ یمحوا اللَّه ما یشاءئاللَّه عزَّ و جلَّ لَأَخْبرْتُکُم بِما کَانَ و بِما یکُونُ و بِما هو کَا   

 فَو الَّذي فَلَقَ الْحبۀَ و برَأَ النَّسمۀَ لَو سأَلْتُمونی عنْ سلُونی قَبلَ أَنْ تَفْقدونی  ثُم قَالَ و یثْبِت و عنْده أُم الْکتابِ

   هیندم ا وهکِّیم ارٍ أُنْزِلَتی نَهف أَو لٍ أُنْزِلَتی لَیۀٍ فۀٍ آیآی   ـا وهکَمحم ا وهوخنْـسم ا وهخا نَاسهضَرِیح ا وهفَرِیا س

   رْتُکُما إِلَّا أَخْبهتَنْزِیل ا وهتَأْوِیل ا وتَشَابِهِهقَالَ...م ثُم  یونـدلَ أَنْ تَفْقی قَبلُونى       سـنْ أَقْـصـلٌ مجر ـهإِلَی فَقَـام 

 علَى عکَّازةٍ فَلَم یزَلْ یتَخَطَّى النَّاس حتَّى دنَا منْه فَقَالَ یا أَمیرَالْمؤْمنینَ دلَّنی علَى عمـلٍ إِذَا أَنَـا                الْمسجِد متَوکِّیاً 

لدنْیا بِثَلَاثَۀٍ بِعالمٍ نَاطقٍ مستَعملٍ لعلْمه عملْتُه نَجانی اللَّه منَ النَّارِ فَقَالَ لَه اسمع یا هذَا ثُم افْهم ثُم استَیقنْ قَامت ا    

و بِغَنی لَا یبخَلُ بِماله علَى أَهلِ دینِ اللَّه عزَّ و جلَّ و بِفَقیرٍ صابِرٍ فَإِذَا کَتَم الْعالم علْمه و بخلَ الْغَنی و لَم یصبِرِ                

 هنْدیرُ فَعالْفَق         ـدعإِلَـى الْکُفْـرِ ب ا أَيهئـدإِلَى ب تعجر قَد ارإِنَّ الد ارِفُونَ بِاللَّهالْع رَفعا یهنْدع و ورالثُّب لُ ویا الْو

     مهادسامٍ أَجۀِ أَقْواعمج و اجِدسلُ فَلَا تَغْتَرَّنَّ بِکَثْرَةِ الْمائا السهانِ أَیا الْإِیمإِنَّم ا النَّاسهشَتَّى أَی مهقُلُوب ۀٌ وعتَمجم 

 بِشَی فْرَحفَلَا ی دا الزَّاهابِرٌ فَأَمص و باغر و داهثَلَاثَۀٌ ز النَّاس لَى شَیزَنُ عحلَا ی و ا أَتَاهنْینَ الدم ا  ءأَم و ا فَاتَهنْهم ء

تَمابِرُ فَینْ الصی مالبفَلَا ی با الرَّاغأَم ا وهتباقع وءنْ سم لَمعا یمل ها نَفْسنْهع رَفئاً صا شَینْهم كرفَإِنْ أَد ا بِقَلْبِهنَّاه

ذَلک الزَّمانِ قَالَ ینْظُرُ إِلَى مـا أَوجـب اللَّـه    حلٍّ أَصابها أَم منْ حرَامٍ قَالَ یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ فَما علَامۀُ الْمؤْمنِ فی       

    ینَ ثُمنؤْمیرَ الْما أَمی اللَّه و قْتدبِیباً قَرِیباً قَالَ صإِنْ کَانَ ح و نْهرَّأُ متَبفَی ا خَالَفَهنْظُرُ إِلَى می و لَّاهتَوقٍّ فَینْ حم هلَیع

 ثُم  علَى الْمنْبرِ ثُم قَالَ ما لَکُم هذَا أَخی الْخَضرُلَم نَرَه و طَلَبه النَّاس فَلَم یجِدوه فَتَبسم علیغَاب الرَّجلُ فَ

 ثُـم قَـالَ   ى علَـى نَبِیـه   سلُونی قَبلَ أَنْ تَفْقدونی فَلَم یقُم إِلَیه أَحد فَحمد اللَّـه و أَثْنَـى علَیـه و صـلَّ             قَالَ

 یا حسنُ قُم فَاصعد الْمنْبرَ فَتَکَلَّم بِکَلَامٍ لَا یجهلُک قُرَیش منْ بعدي فَیقُولُونَ إِنَّ الْحسنَ لَـا یحـسنُ        للْحسنِ
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نْت فی النَّاسِ تَسمع و تَرَى قَالَ لَه بِأَبِی و أُمی أُوارِي نَفْسی  یا أَبت کَیف أَصعد و أَتَکَلَّم و أَشَیئاً قَالَ الْحسنُ

 بـه  اصبغ بن نباته گویـد چـون حـضرت علـى    ؛ » الْمنْبرَعنْک و أَسمع و أَرى و لَا تَرَانی فَصعد الْحسنُ        

ول خدا را بر سر داشت و بـرد او را بـر   خالفت مستقر شد و مردم با او بیعت کردند به مسجد آمد عمامه رس   

تن و نعلین او را در پا و شمشیر او را بر کمر باالى منبر رفت و با تحت الحنک نشـست و انگـشتان در هـم          

نمود و فرمود اى گروه مردم از من پرسش کنید پیش از آنکه مرا نیابید این سبد علم است و این شیره دهـان       

دا به خوبى در ناى من فروریخته از من بپرسید که علم اولین و آخـرین  رسول خداست، اینست که رسول خ 

نزد من است و اگر مسند برایم بیندازند و بر آن نشینم به اهل تورات از تورات خودشان فتوى دهم تا جـایى   

که تورات به سخن آید و گوید درست گفت على و دروغ نگفت براستى شما را به همان فتوى داد که در من 

ل شده و به اهل انجیل از انجیل خودشان فتوا دهم تا جایى که انجیل به سخن آید و گوید درست گفـت             ناز

 فتوى دهم تا  على و دروغ نگفت براستى شما را به همان فتوا داد که در من نازل شده و اهل قرآن را به قرآن         

ن را فتوى داده که در مـن نـازل   قرآن بسخن آید و گوید على راست گفته و دروغ نگفته هر آینه به شما هما         

شده شما که شب و روز قرآن می خوانید در میان شما کسى است که بداند چه در آن نازل شده؟ و اگر یـک      

محو کند «آیه در قرآن نبود شما را خبر می دادم بآنچه بود و باشد و خواهد بود تا روز قیامت و آن این است       

سپس فرمود از من بپرسید پیش :»چه را خواهد و دفتر کل نزد او استخدا هر چه راه خواهد و برجا دارد هر 

 اگر از من بپرسید از هر آیه که در شب نازل شده یـا  آفرید و نفس را تاز آنم که نیابید به آن که دانه را شکاف  

تنزیـل  یا  باشد نسوخ، محکم باشد یا متشابه تأویلروز در مکه، یا در مدینه، در سفر یا حضر ناسخ است یا م     

سپس فرمود از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید مردى از دورترین نقـاط   ...آن را به شما خبر دهم   

مسجد تکیه بر عصا گام بر مردم نهاد و آمد تا نزدیک آن حضرت رسید و عرض کرد یا امیر المؤمنین مرا بـه     

ص حاضر بشنو و بفهم و یقین کن دنیا بر کارى رهنماکه چون انجام دهم از دوزخ نجاتم دهد  فرمود اى شخ

سه کس استوار است به دانشمند سخنورى که به علم خود عمل کند و به توانگرى که به مال خود بر دینداران 

بخل نورزد و به درویش شکیبا، چون دانشمند علم خود را نهفته دارد و توانگر از مالش دریغ کند و فقیر صبر 

اى سؤال کننده بسیارى مساجد  . جا است که عارفان درك کنند دنیا به کفر برگشتهنکند واى، صد واى، در این

تو را نفریبد و جماعتى که تنشان با هم فراهم است و دلشان پراکنده، اي مردم همانا بشر سه قسمند زاهـد و      

دل آرزوى دنیا راغب و صابر زاهد نه براى دنیا شاد شود و نه بدان چه از دستش رود غمدیده گردد، صابر به    

کند و اگر به چیزى از آن دست یافت رو گرداند براى اینکه بدعاقبتی آن را می داند ولى راغب به دنیـا بـاك        

ندارد که از حاللش به دست آرد یا حرام، عرض کرد یا امیر المؤمنین نشانه مؤمن در این زمان چیست؟فرمود 

ا دوست دارد و مالحظه کند چه کسى با او مخالفست مالحظه کند که خدا بر او چه حقى واجب کرده و آن ر

ازآن بیزارى جوید اگر چه دوست و خویش او باشد، گفت به خدا راست گفتى یا امیر المؤمنین سپس آن مرد 

 بر منبر لبخندى زد و فرمود چه می غائب شد و ما او را ندیدیم و مردم دنبالش گردیدند او را نیافتند على           

خضر بود سپس فرمود بپرسیدم پیش از آنکه مرا نیابید کسى برنخاست خدا را حمد کرد و خواهید او برادرم    

ستایش نمود و صلوات بر پیغمبر فرستاد و سپس فرمود اى حسن بر منبر آى و سخنى گو مبادا قریش پس از 

 الشیخ ؛ اإلختصاص،304 ص ، الشیخ الصدوق  ،التوحید؛  422 ص ، الشیخ الصدوق  ،األمالی. من تو را نشناسند   

 . با اختالف کم389، ص1طبرسی، جال؛ اإلحتجاج؛ 235المفید، ص
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سلونی قبل ان تفقدونی اال تسألون من عنده علـم    « : یقول عن عبایۀ بن ربعی قال سمعت علیا       :و همچنین 

الثاقـب  : ؛ و با اختالف کم286 ص  ، محمد بن الحسن بن الصفار     ،بصائر الدرجات . »المنایا والبالیا واألنساب  

  .146، ص26مجلسی، جال العالمۀ؛ بحار االنوار، 121 ص ، ابن حمزة الطوسی، المناقبفی

 أبو الطفیل عامر بن واثلـۀ قـال   ثناحد:  و عبارته کذا352 ص،2 ج ،المستدركحاکم نیشابوري در     :و همچنین 

  .لهذا حدیث صحیح عا...  قام فقال سلونی قبل أن تفقدونی ولن تسألوا بعدي مثلی ][سمعت علیا 

 علـی  المؤمنین أمیر رأیت قال الطفیل أبو ثناحد: کند  گونه نقل می     این 466، ص 2حاکم نیشابوري در ج   و باز   

 حـدیث  هـذا  ...مثلـی  بعـدي  تـسألوا  ولن تسألونی ال أن قبل سلونی فقال المنبر على قام] [ طالب أبی بن

  .یخرجاه ولم االسناد صحیح

 شئ  عن  تسألونی ال) فواهللا (سلونی: یقول] وهو یخطبو هو [ لیاع شهدت : قال الطفیل أبی وعن«: و همچنین

 أبلیل أعلم وأنا إال آیۀ من ما فواهللا ، اهللا کتاب عن وسلونی ،]به حدثتکم[ أخبرتکم إال ] القیامۀ یوم إلى یکون[

  ».جبل فی أم) سهل فی أم (، بنهار أم نزلت

  :از راويو به همین مضمون با اختالف در عبارت و یا با اختالف 

 بالفتن التعریف فی بالمنن التشریف؛  35ص ،الرضی الشریف ،القرآن مجازات فی البیان تلخیص :منابع شیعه 

؛ 10ص ،طـاووس  آل أحمد السید ،العترة غبن فی العبرة  عین ؛65ص ،طاووس ابن السید ،)والفتن المالحم(

 ،الکاشـانی  الفـیض  ،الـصافی   التفسیر ؛114ص ،1ج ،اإلربلی الفتح أبی بن علی ،األئمۀ معرفۀ فی الغمۀ کشف

  .190ص ،36 ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار  بحار ؛1ص ،1ج

 بـن  نعـیم ،  الفتن؛  50ص ،1ج ،األزرقی اهللا عبد بن محمد ،اآلثار من فیها جاء وما مکۀ  أخبار :منابع اهل تسنّن  

 حـاتم  أبی ابن ،والتعدیل حالجر؛   74ص ،البري ،وآله علی اإلمام نسب فی الجوهرة؛  20ص ،المروزي حماد

 ،3ج ،البـر  عبـد  ابـن  ، االسـتیعاب  ؛241ص ،3ج ،الـصنعانی  عبـدالرزاق ،  القرآن  تفسیر ؛192ص ،6ج ،الرازي

 ؛250ص ،5ج ،الـسمعانی  ،الـسمعانی   تفسیر؛114ص ،1 ج ،البر عبد ابن ،وفضله العلم بیان  جامع ؛1107ص

 ج  و 487ص ،20ج ،المزي ،الکمال  تهذیب ؛42ص ،1ج ،الحسکانی الحاکم ،التفضیل لقواعد التنزیل شواهد

 ابـن ،  )کثیـر  ابـن  تفسیر (العظیم القرآن  تفسیر ؛83 ص ،الطبري اهللا عبد بن احمد ،العقبى  ذخائر ؛297ص ، 7

 ،8ج ،حجـر  ابـن  ،البـاري   فـتح  ؛126 و 125ص ،الحنفـی  الزرنـدي  ،السمطین درر نظم؛  248 ص ،4ج ،کثیر

 ،الثعالبی،  )الثعالبی تفسیر (القرآن تفسیر فی الحسان جواهرال؛  190ص ،19 ج ،العینی ،القاري  عمدة ؛459ص

 جـالل  ،القرآن علوم فی  اإلتقان؛ 35ص ،1ج ،القرطبی،  )القرطبی تفسیر (القرآن ألحکام الجامع؛  52 ص ،1ج

 ،القربـى  لـذوي  المـودة  ینـابیع ؛  565ص،  2ج،  الهنـدي  المتقـی  ،العمـال  کنز؛  493ص ،2ج ،السیوطی الدین

  .173ص ،2ج ،ندوزيالق

 أبـی  بـن  علـی  غیـر  سـلونی  یقـول ] الصحابۀ[ الناس من أحد کان ما :قال المسیب بن سعید عن«: و همچنین 

  .202ص، طاووس ابن السید ،العثمانیۀ الرسالۀ نقض فی الفاطمیۀ المقالۀ بناء. »][طالب

 ،1ج ،البـر  عبـد  ابـن  ،وفـضله  العلـم  بیـان  جـامع  ؛1103ص ،3ج ،البر عبد ابن ،االستیعاب :منابع اهل تسنّن  

 ؛22ص ،4ج ،األثیر ابن ،الغابۀ أسد ؛42ص ،1ج ،الحسکانی الحاکم ،التفضیل لقواعد التنزیل شواهد ؛114ص

 جعفر أبی ،العقبى ذخائر؛ 166ص ،3ج، )الطبري المحب (أحمد جعفر أبی ،العشرة مناقب فی النضرة الریاض

 ،الهنـدي  المتقـی  ،العمـال  کنـز  ؛179ص ،21ج ،الصفدي ،تبالوفیا الوافی ؛83 ص ،)الطبري المحب (أحمد
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 الخطیـب  ،الرجـال  أسـماء  فـی  اإلکمال؛ 173ص ،2ج ،القندوزي ،القربى لذوي المودة ینابیع ؛130ص،  13ج

 .128ص ،التبریزي

، 6زبـدة التفاسـیر، مالفـتح اهللا کاشـانی، ج     . »مثلـی  بعدي تسألوا ولن تسألونی، ال أن قبل سلونی«: همچنینو  

  ؛ 464ص

 التنزیـل  شواهد؛  289ص ،13ج ،الطبري جریر بن محمد ،القرآن آي تأویل عن البیان جامع :منابع اهل تسنن  

 .)تسألونی ال أن قبل الکوفۀ أهل یا سلونی: و عبارته( 44 و 40 ص ،1ج ،الحسکانی الحاکم ،التفضیل لقواعد

لَى علی بنِ أَبِی طَالبٍ الْقَصرَ فَوجدتُه جالساً و بینَ یدیه صحیفَۀٌ  دخَلْت ع عنْ سوید بنِ غَفَلَۀَ قَالَ «:و همچنین .4

لَبنٌ حازِر أَجِد رِیحه منْ شدةِ حموضَته و فی یده رغیف أَرى قُشَار الشَّعیرِ فی وجهِه و هو یکْسرُ ) إناء فیه(فیها 

یأَح هدبِی مائإِنِّی ص ذَا قُلْتنَا هامنْ طَعم بنُ فأَصفَقَالَ اد یهف هطَرَح و هتبِرُکْب رَهکَس ه؛  سوید بن غفله » ... اناً فَإِذَا غَلَب

 رفتم در باالى خانه نشسته بود و کاسه از ماست پـیش وى  گفت یک روزى به خدمت على بن ابى طالب   

ترشى که داشت بوى آن به مشام من می رسید، و در دست مبارکش نانی بود به غایـت        شدت  از  نهاده بود و    

کرد و گاهى از خشکى به  شکست و در آنجا ریزه مى خشک که پوست نخاله جو بر روى آن ظاهر بود و مى          

که روزه : پیش بنشین و با من موافقت کن در طعام، گفتم   : زانوى مبارك گذاشته می شکست به من گفت که        

تنبیه الخـواطر ونزهـۀ النـواظر    ؛ 162ص ، 1 ج، علی بن أبی الفتح اإلربلی،کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ   .ارمد

 ،حیـاء ء فی تهـذیب اال المحجۀ البیضا؛ 162 ص ،1 ج   ، ورام بن أبی فراس المالکی االشتري      ،)مجموعۀ ورام (

العالمـۀ  ، بحـار األنـوار  ؛   231 ص ،2 ج   ، السید هاشم البحرانی   ،حلیۀ األبرار ؛    190 ص ،4 ج ،الفیض الکاشانی 

  .299 ص ،16ج و   363 ص،7 ج ، میرزا حسین النوري الطبرسی،مستدرك الوسائل؛  331 ص،40 ج،المجلسی

 ،3 ج ، الزمخـشري ، ربیع األبـرار ونـصوص األخبـار   ؛ 118 ص، الموفق الخوارزمی،المناقب :منابع اهل تسنّن 

  . 221ص

  :اند عبارتند از  عمر ذکر کرده و اما عبارات مختلفی که در اعتراف .5

رکب عمر بن الخطاب منبر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم ثـم    : عن مسروق بن األجدع قال    « :العبارة األولی 

أیها الناس ما إکثارکم فی صداق النساء؟ وقد کان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وأصـحابه والـصدقات         : قال

ذلک، ولو کان االکثار فی ذلک تقوى عند اهللا أو کرامۀ لم تـسبقوهم إلیهـا،   فیما بینهم أربعمائۀ درهم فما دون    

یا : زل فاعترضته امرأة من قریش فقالتثم ن: قال. ق امرأة على أربعمائۀ درهم عرفن ما زاد رجل فی صدا     أفال  

ما سمعت ما أنزل أ: فقالت. نعم: أمیر المؤمنین نهیت الناس أن یزیدوا فی مهر النساء على أربعمائۀ درهم؟ قال 

فقـال اللهـم   : ؟ قـال  ن قنطاراوآتیتم إحداه: أما سمعت اهللا یقول : وأي ذلک؟ فقالت : اهللا فی القرآن؟ قال    

أیها الناس إنی کنت نهیتکم أن تزیدوا النـساء فـی   : ، ثم رجع فرکب المنبر فقال   غفرا، کل الناس أفقه من عمر     

  .فلیفعل  - فمن طابت نفسه  أو -ی من ماله م فمن شاء أن یعطصدقاتهن على أربعمائۀ دره

ابـن   و ،بن منصور فی سننه، والمحاملی فی أمالیه، وسعید  أخرجه أبو یعلى فی مسنده الکبیر   :منابع اهل تسنن  

إسـناده جیـد   : وقـال  ( عن أبی یعلـى  467 ص ،1ج ،ابن کثیر فی تفسیره     و ؛129 ص ،الجوزي فی سیرة عمر   

فـی جمـع     و؛133 ص،2، جالسیوطی فی الدر المنثـور   و؛284 ص ،4، ج ائدالهیثمی فی مجمع الزو     و ؛)قوي

نقال عن سبعۀ من الحفاظ ومنهم أحمـد  ( 243 ص،فی الدرر المنتثرة  و؛298 ص،8ج ،الجوامع کما فی ترتیبه 

 ؛1، جءالعجلونی فی کـشف الخفـا    و ؛407 ص ،1، ج ذکره الشوکانی فی فتح القدیر      و ؛)وابن حبان والطبرانی  
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: وقـال  ( 166 ص،ابن درویش الحوت فی أسنى المطالـب   و؛)سنده جید: قال عن أبی یعلى وقال   ن( 269ص  

قـال اهللا  : قاله عمر لما نهى عن المغـاالة فـی الـصداق وقالـت امـرأة      . حدیث کل أحد أعلم أو أفقه من عمر   

  .)سنده جید ، وعند البیهقی منقطع رواه أبو یعلى ووآتیتم إحدیهن قنطارا

ال تزیدوا فی مهور النساء على أربعین أوقیـۀ  «: عن عبد اهللا بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب: لثانیۀالعبارة ا 

فمن زاد ألقیت الزیادة فی بیـت المـال، فقامـت    ) یعنی یزید بن الحصین الحارثی    (وإن کانت بنت ذي الفضۀ      

وآتیـتم  : إن اهللا تعالى یقول: التولم؟ ق: قال. ما ذاك لک: النساء طویلۀ فی أنفها قطس فقالت  امرأة من صف    

  »امرأة أصابت ورجل أخطأ: قال عمرف. اآلیۀ. راإحداهن قنطا

 ،مختـصره ابن عبد البر فی جـامع العلـم کمـا فـی         أخرجه الزبیر بن بکار فی الموفقیات، و        :منابع اهل تسنن  

 ،5، جطبـی فـی تفـسیره   القر  و؛162 ص،األذکیاء: فی کتابه  و؛129 ص،ابن الجوزي فی سیرة عمر  و ؛66ص

فی جمع الجوامع   و؛133 ص،2ج ،السیوطی فی الدر المنثور  و؛467 ص،1ج ،ابن کثیر فی تفسیره    و ؛99ص

  و؛584 ص،1، ج عن ابن بکار وابن عبد البر ، والسندي فی حاشیۀ سنن ابن ماجۀ298 ص،8، ج الکنزفیکما 

   . 118 ص،2 ، و ج270 ص،1، جالعجلونی فی کشف الخفاء

خطب عمر بـن الخطـاب النـاس    :  عن الشعبی قال233 ص،7ج ،أخرج البیهقی فی سننه الکبرى« : ثالثۀ رةعبا

أال ال تغالوا فی صداق النساء فإنه ال یبلغنی عن أحد ساق أکثـر مـن شـئ سـاقه        : قال فحمد اهللا وأثنى علیه و    

، عرضـت لـه   بیت المال ثم نزلعلت فضل ذلک فی وسلم أو سبق إلیه إال ج  ] و آله [رسول اهللا صلى اهللا علیه      

بل کتاب اهللا تعالى، فما : یا أمیر المؤمنین أکتاب اهللا تعالى أحق أن یتبع أو قولک؟ قال     : امرأة من قریش فقالت   

وآتیتم إحداهن قنطارا فال : نهیت الناس آنفا أن یغالوا فی صداق النساء واهللا تعالى یقول فی کتابه: ذاك؟ قالت

   »یثالحد. مرتین أو ثالثا. کل أحد أفقه من عمر: ال عمرفق. تأخذوا منه شیئا

 نقـال عـن سـنن سـعید بـن      298 ص ،8 جذکره السیوطی فی جمع الجوامع کما فی الکنز و :منابع اهل تسنن  

، العجلونی فی کشف الخفـاء  ، و583 ص،1 ج، رواه السندي فی حاشیۀ السنن البن ماجۀ    منصور والبیهقی، و  

  .  118 ص،2 و ج269 ص ،1ج

أیها الناس ال تغالوا بصداق النساء فلو کانت مکرمۀ فـی الـدنیا أو تقـوى    : قام عمر خطیبا فقال«: رابعۀالرة  عباال

وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه أکثر من اثنی عـشر    ] و آله [عند اهللا لکان أوالکم بها رسول اهللا صلى اهللا علیه           

 إحـداهن  وآتیـتم : ؟ واهللا یقوللم تمنعنا حقا جعله اهللا لنا! ؤمنینیا أمیر الم : ، فقامت إلیه امرأة فقالت له     أوقیۀ

تسمعوننی أقول مثل القول فال تنکرونه علی حتى : فقال عمر کل أحد أعلم من عمر، ثم قال ألصحابه. قنطارا

   »ترد علی امرأة لبست من أعلم النساء

   . 57ص ، 8  ،جللقسطالنی ، شرح صحیح البخاري 357 ص ،1ج، تفسیر الکشاف :منابع اهل تسنن

وآتیتم : أنتبع قولک أم قول اهللا: ال تغالوا بصدقات النساء، فقالت امرأة  : قال عمر على المنبر   « :سۀالخامرة  عباال

  »کل أحد أعلم من عمر، تزوجوا على ما شئتم: ؟ فقال عمرإحداهن قنطارا

   . 388 ص ،1 ، ج کشف الخفاء؛ 353 ، ص1 ، ج تفسیر النسفی هامش تفسیر الخازن:منابع اهل تسنن

یا ابن الخطاب اهللا : أال ال تغالوا فی مهور نساءکم فقامت امرأة فقالت: إن عمر قال على المنبر« :ۀدسساال العبارة

  »کل الناس أفقه منک یا عمر: یعطینا وأنت تمنعنا؟ وتلت اآلیۀ فقال

 ،1 ، ج تفسیر الخـازن ؛ سورة النساء ،1 ج، وري تفسیر النیساب؛ 99 ص ،5 ، ج  تفسیر القرطبی  :منابع اهل تسنن  
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  . حتى النساء:  وزاد فیه477 ص 2 ، جالفتوحات اإلسالمیۀ؛  353ص 

ال یبلغنی أن امرأة تجاوز صداقها صداق نـساء النبـی إال ارتجعـت ذلـک منهـا،      :  قال عمر مرة   :ۀسابعالة  العبار

کل الناس أفقه مـن  : فقال. اآلیۀ. تیتم إحداهن قنطاراوآ: ما جعل اهللا لک ذلک إنه تعالى قال    : فقالت له امرأة  

فـی   و). فنضلته(؟ فاضلت إمامکم ففضلته عمر حتى ربات الحجال، أال تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت        

فـی لفـظ الـرازي فـی         و. أصابت امرأة وأخطأ عمر   : امرأة أصابت وأمیر أخطأ وفی لفظ القرطبی      : لفظ الخازن 

 ،فـی لفـظ البـاقالنی فـی التمهیـد      و. یـوت ل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات فی الب ک : 467 ص ،أربعینه

  ! رأمیر ناضل فنضل، کل الناس أفقه منک یا عم رجل أخطأ، و امرأة أصابت و: 199ص

أیها الناس ال تزیدوا فی مهور النساء علـى أربعمائـۀ درهـم فمـن زاد              : صعد عمر المنبر فقال   «  :الثامنۀرة  العبا

کیف یحل : ا طول فقالت لهت زیادته فی بیت مال المسلمین فهاب الناس أن یکلموه فقامت امرأة فی یده       ألقی

  »رجل أخطأ امرأة أصابت و: فقال عمر. وآتیتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شیئا: ؟ واهللا یقول لک هذا

  . 70ص، 1ج ، المستطرف :منبع اهل تسنن

  :فرماید در رابطه با این خطبه می) 99 ص ،6جالغدیر، (عالمه امینی 

، 2ج ،جمع الحاکم النیسابوري طرق هذه الخطبۀ لعمر بن الخطاب فی جزء کبیـر کمـا قالـه فـی المـستدرك          

أقره الـذهبی فـی تلخـیص      و .بذلکعمربن خطاب   تواترت األسانید الصحیحۀ بصحۀ خطبۀ      :  وقال   177ص

 بعدة طرق وصححها غیر أنه لم یذکر تمام 257 ص ،3، ج  وأخرجها الخطیب البغدادي فی تاریخه     ؛المستدرك

 ، ج ، اإلصابۀ139 ،  81 ص   7 فی تاریخ ابن کثیر   . الحدیث بطوله   . الحدیث بل یذکر الخطبۀ فحسب ثم یقول      

   .»472 ص 2، الفتوحات اإلسالمیۀ 492 ص4

دةَ بنِ زِیاد عنْ أَبِی عبد اللَّه و محمد بنِ الْحسینِ عنْ محمد بنُ یحیى عنْ محمد بنِ الْحسینِ عنْ مسع« :همچنین .6

کُنْت حاضراً لَما هلَک أَبو بکْرٍ :  إِبرَاهیم عنْ أَبِی یحیى الْمدائنی عنْ أَبِی هارونَ الْعبدي عنْ أَبِی سعید الْخُدرِي قَالَ

تَخْلَفاس رَ ومإِلَى ع عفتَّى رح هانملِ زأَه لَمأَع ینَۀِ أَنَّهدالْم ودهی متَزْع و ثْرِبی ودهی اءظَمنْ عم يودهلَ یرَ أَقْبمع 

 عنْه فَأَنْت أَعلَم أَصحابِ محمد بِالْکتَابِ و السنَّۀِ  فَإِنْ أَخْبرْتَنی عما أَسأَلُک  أُرِید الْإِسلَام  جِئْتُک فَقَالَ لَه یا عمرُ إِنِّی

أُرشدك إِلَى منْ هو أَعلَم أُمتنَا بِالْکتَابِ و و جمیعِ ما أُرِید أَنْ أَسأَلَ عنْه قَالَ فَقَالَ لَه عمرُ إِنِّی لَست هنَاك لَکنِّی 

 فَقَالَ لَه الْیهودي یا عمرُ إِنْ کَانَ هذَا کَما تَقُولُ فَما لَک  و هو ذَاك فَأَومأَ إِلَى علیعِ ما قَد تَسأَلُ عنْهالسنَّۀِ و جمی

 فَقَالَ لَه أَنْت کَما ذَکَرَ عمرُ فَقَالَ و ما ى علیو لبیعۀِ النَّاسِ و إِنَّما ذَاك أَعلَمکُم فَزَبرَه عمرُ ثُم إِنَّ الْیهودي قَام إِلَ

قَالَ عمرُ فَأَخْبرَه قَالَ فَإِنْ کُنْت کَما قَالَ سأَلْتُک عنْ أَشْیاء أُرِید أَنْ أَعلَم هلْ یعلَمه أَحد منْکُم فَأَعلَم أَنَّکُـم فـی    

 نَعم أَنَا کَما ذَکَرَ لَک  و أَعلَمها صادقینَ و مع ذَلک أَدخُلُ فی دینکُم الْإِسلَامِ فَقَالَ أَمیرُالْمؤْمنینَدعواکُم خَیرُ الْأُممِ

اللَّه إِنْ شَاء بِه أُخْبِرْك ا لَکدا بملْ عرُ سمرا در جاي ر زمانى که ابو بکر مرد و عم: ابو سعید خدرى گوید؛ »...ع

، من حاضر بودم که مردى از بزرگان یهود مدینه نزد عمر آمد، و یهودیان مدینه معتقد بودنـد کـه          خود نشاند 

خواهم مسلمان  ام و می من نزد تو آمده!  اى عمر:  دانشمندترین مردم زمان خود است، تا نزدیک عمر رسید گفت

ندترین اصحاب محمد نسبت به قرآن و سنت و آنچه دانم تو دانشم اگر هر چه پرسیدم جواب گفتى، می. شوم

عمر گفت من چنین نیستم، ولى ترا راهنمایی می کنم به کسى که دانشمندترین .می خواهم از تو بپرسم هستى

یهودى . کردامت است نسبت به قرآن و سنت و آنچه از او بپرسى، و او این مرد است آنگاه اشاره به على               

عمر با . گوئى چرا مردم با تو بیعت کنند، در صورتى که او دانشمندترین شما باشد؟گفت اگر چنین است که می 
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عمر چه گفت؟ یهودى :  تو چنانى که عمر گفت؟ فرمود:  رفت و گفتیهودى به جانب على. او درشتى کرد

ى از شما  بدانم کسمی خواهممن مطالبى از تو می پرسم : اگر تو چنانى که او گوید: گزارش را بیان کرد و گفت

شما که ادعا می کنید، بهترین و داناترین امتها هستید راست می گوئید، بعـالوه  می داند تا معلوم شود     آنها را   

من چنانم که عمر به تو گفت، هر :  فرمودامیر المؤمنین.خودم هم در دین شما که اسالم است وارد می شوم

 الـشیخ  ،الغیبۀ؛ 531 ص،1 ج ، الشیخ الکلینی،الکافی ...چه خواهى بپرس، به تو جواب می گویم ان شاء اللَّه          

 و   106 ص،30 ج، العالمـۀ المجلـسی  ، بحار األنوار؛ 310 ص،3 ج ، اإلربلی ، کشف الغمۀ  ؛152 ص ،الطوسی

  .380 ص،36ج

إذ أتاه «:  روایتی که از ابوالطفیل وارد شده و در ضمن آن آمده؛ در پایان268، ص6عالمه امینی در الغدیر، ج    «

میر المؤمنین أیکم أعلم بنبیکم و بکتـاب نبـیکم   ایا : حتی وقف علی عمر فقال له... ودي من یهود المدینۀ    یه

: گویـد  مـی » هذا أعلم بنبینـا و بکتـاب نبینـا   : حتی أسأله عما أرید فأشار له عمر إلی علی بن أبی طالب فقال   

حدیث سقط کما تـرى ، وفیـه نـص    وفی ال. أخرجه الحافظ العاصمی فی زین الفتى فی شرح سورة هل أتى      

  ».ن علیا أعلم األمۀ بنبیها وبکتابهأعمر على 

  :باشد  می اعلم امت پیامبردر منابع زیر نیز آمده است که عمربن خطاب اعتراف کرده به این که امیرالمؤمنین

نبـی یقـول   سـمعت ال : قال عمـر «و عبارته کذا  (424ص و 401 ص،7 ج، الشیخ الکلینی،الکافی :منابع شیعه 

 الـشریف  ،خصائص األئمـۀ  ؛42 ص،3 ج، الشیخ الصدوق،من ال یحضره الفقیه ؛)»اعلمکم علی بن ابی طالب    

 الحسن بن  ،إرشاد القلوب  ؛ 280 ص ،6ج   و   306 ص ،6 ج ، الشیخ الطوسی  ،تهذیب األحکام ؛  84 ص ،الرضی

 ،غایۀ المـرام  ؛282 ص ،27 ج  و239ص ،  28 ج   ،العاملی الحر ،وسائل الشیعۀ ؛  319 ص ،2 ج ،محمد الدیلمی 

 – 305 ص ،40 ج، العالمۀ المجلـسی ،بحار األنوار ؛273 ص ،5 ج ، و214 ص   ،1 ج و ،السید هاشم البحرانی  

   .320 ص ،101 و ج312 ص،40 ج و306

شـرح   . »بأنا مدینۀ العلم وعلی بابها، فمن أراد العلم فلیـأت البـا          : قال رسول اهللا  : عن ابن عباس قال   «. 7

 ؛317 ص ،1 ج، الشیخ الطبرسـی ،إعالم الورى بأعالم الهدى ؛89 ص ،1 ج   ،القاضی النعمان المغربی   ،األخبار

؛ الثاقب فـی  96؛ الفضائل، شاذان بن جبرئیل القمی، ص   314، ص 1مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج       

االخبار فـی  عمدة عیون صحاح ؛ 51 ص ، العالمۀ الحلی  ،کشف الیقین  ؛130المناقب، ابن حمزه الطوسی، ص    

  . 293 ص ، ابن البطریق،مناقب إمام األبرار

 الحـاکم  ،المـستدرك  ؛91 الـی ص 87 ص ، ابـن المغـازلی  ،مناقب علی بـن أبـی طالـب      :منابع اهل تسنّن  

 ؛83 – 82 ص، الموفق الخـوارزمی   ،المناقب ؛» هذا حدیث صحیح االسناد    «:  و قال  126 ص ،3 ج ،النیسابوري

 .415 ص ،1 ج ،لسیوطی جالل الدین ا،الجامع الصغیر

. »]وال تؤتى البیوت إالّ من أبوابها[أنا مدینۀ العلم وعلی بابها، : قال رسول اهللا:  قالعن علی «:و همچنین

 ابـن  ،األبـرار  إمـام  مناقـب  فی االخبار  صحاحعمدة عیو ن؛ 71 ص ،2 ج ، الشیخ الصدوق  ،عیون أخبار الرضا  

   .201 ص ،40 ج، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار؛ 225، ص5، جغایه المرام، البحرانی ؛293 ص ،البطریق

 ، القنـدوزي ،ینابیع المودة لذوي القربى ؛88 ص ، ابن المغازلی  ، مناقب علی بن أبی طالب     :منابع اهل تسنّن  

  .220 ص،1ج

  ».یاانا مدینۀ العلم وعلی بابها فمن أراد بابها فلیأت عل:  قالعن ابن عباس ان رسول اهللا« :و همچنین
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نظم درر ؛ 47 ص ، الشیخ محمد الزرندي الحنفی،معارج الوصول إلى معرفۀ فضل آل الرسول :منابع اهل تسنن

 .113 ص ، الشیخ محمد الزرندي الحنفی،السمطین

، ا، أنا مدینۀ العلم وأنت بابهیا علی ...: على منبرهقال لی رسول اهللا : ، قال عن أمیر المؤمنین  « :و همچنین 

 الـشیخ  ،األمـالی ؛ 265 ص ، فرات بن إبراهیم الکـوفی ،تفسیر فرات الکوفی .».لمدینۀ إال من بابهاوهل تؤتى ا 

  .550 ص،1 ج، الحر العاملی،الفصول المهمۀ فی أصول األئمۀ؛ 655 ص ،الصدوق

کفایـۀ   » .]البـاب [تؤتى المدینۀ إال من بابهـا  ] ما[أنا مدینۀ العلم ، وعلی بابها ، وال     : قال النبی  «:و همچنین 

 .28 ص ،2 ج، الشیخ الطبرسی،تفسیر مجمع البیان184 ص، الخزاز القمی،األثر

 قَالَ حدثَنی أَبِی عنْ أَبِیه جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبِیه قَالَ حدثَنَا أَبو الْحسنِ علی بنُ موسى الرِّضَا...« :و همچنین

 قَـالَ قَـالَ رسـولُ     بِیه علی بنِ الْحسینِ عنْ أَبِیه الْحسینِ عنْ أَبِیه علی بنِ أَبِـی طالـب      محمد بنِ علی عنْ أَ    

اللَّه  کَذَب ابالْب أَنْت لْمِ وینَۀُ الْعدأَنَا م یلا عنْ  یم  معز  لُ  أَنَّهصـنَ   إِلَى  یینَۀِ إِلَّا مدـاب  ا  الْمعمـدة عیـون   . » لْب

 ،الدر النظـیم  ؛ 342 ص ، جبر ابن ، اإلیمان نهج ؛294 ص، ابن البطریق،صحاح االخبار فی مناقب إمام األبرار    

 227 ص،  5 ج ، البحرانی هاشم السید ،المرام غایۀ ؛306 ص ،یوسف بن حاتم الشامی المشغري العاملی

 ،القنـدوزي  ،القربى لذوي المودة ینابیع؛  91 ص ،لمغازلیا ابن ،طالب أبی بن علی مناقب :منابع اهل تسنن  

  .220 ص ، 1 ج

أنا المدینۀ وعلی بابها ولن تدخل علـی مـدینتی إال   : قال رسول اهللا: عن جعفر بن محمد قال     « :و همچنین 

 558 ص ،2 ج ، محمد بن سلیمان الکوفی،مناقب اإلمام أمیر المؤمنین» .من بابها 

 أَنَا مدینَۀُ الْعلْمِ و علـی    یقُولُ عنْ أَبِیه قَالَ سمعت رسولَ اللَّه ةَ بنِ أَبِی سعید الْخُدرِيِعنْ حمزَ« :و همچنین 

لْمالْع ادنْ أَرا فَمهابب هقْتَبِسنْ  فَلْیی  ملشنیدم از رسول خدا؛».  ع من شهر علم و دانشم، و على : فرمود  که می

 ،1 ج، الشیخ المفیـد ،اإلرشاد .خواهد باید آن را از على فرا گیرد    ) و دانش ( آن شهر است، پس هر که علم         درِ

 .33ص 

و أْتُـوا  :  فَقَـالَ   کَما أَمـرَ اللَّـه   بابِها  الْمدینَۀَ منْ تأَنَا مدینَۀُ الْعلْمِ، و علی بابها، فَمنْ أَراد الْعلْم فَلْیأْ     « :و همچنین 

  .559 ص ، الشیخ الطوسی،األمالی. الْبیوت منْ أَبوابِها

بینَـا علـی علَیـه    : و روى شَیخُنَا أَبو الْقَاسمِ الْبلْخی عنْ سلَمۀَ بنِ کُهیلٍ عنِ الْمسیبِ بنِ نَجبۀَ قَـالَ  :و همچنین  . 8

إِنَّمـا لَـک   ]:  لَـه [قَـالَ  ]  منْه[فَاستَدنَاه علی علَیه السلَام فَلَما دنَا ! وا مظْلمتَاه: م أَعرَابِی فَصاحالسلَام یخْطُب إِذْ قَا 

تمظُل أَنَا قَد ةٌ، وداحۀٌ ومظْلرِ مبالْو رِ ودالْم دد؛ 337  ص،34 ج ، العالمۀ المجلسی، بحار األنوار. ع  

  .106 ص ،4 ج ، ابن أبی الحدید،شرح نهج البالغۀ :منبع اهل تسنن

یـا  : فـدنا، فقـال  . أدن منـی : قـال . مظلوم: فقال. وهو فی المسجد   ؤمنینأن أعرابیا أتى أمیر الم    « :و همچنین 

یـا  : لفقـا . ما ظالمتک؟ فـشکا ظالمتـه     : دنا حتى وضع یدیه على رکبتیه قال      ف. أدن: قال. أمیرالمؤمنین مظلوم 

. »...، ظلمنی المدر والوبر، ولم یبق بیت من العرب إال وقد دخلت مظلمتی علیهم      أعرابی أنا أعظم ظالمۀ منک    

؛ 187 ص،2 ج، السید هاشم البحرانی،مدینۀ المعاجز؛ 180 ص ،1 ج ، قطب الدین الراوندي،ائج والجرائحالخر

   .187 ص ،42 ج ، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار

أَنَا عبد اللَّه و أَخُـو  :  الْمنْبرَ یوم جمعۀٍ، فَقَالَ  صعد علی   : عنْ عبد اللَّه بنِ شَرِیک، عنْ أَبِیه، قَالَ       « :و همچنین 

ا زِلْتم ،ي إِلَّا کَذَّابدعا بقُولُهلَا ی ،هولسظْلُوماً رم ولُ اللَّهسر نْذُ قُبِضم یرَنولُ اللَّه، أَمسر  َینثتَالِ النَّاکبِق 
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طَلْحۀَ و الزُّبیرِ، و الْقَاسطینَ معاوِیۀَ و أَهلِ الشَّامِ، و الْمارِقینَ و هم أَهلُ النَّهـرَوانِ، و لَـو أَمرَنـی بِقتَـالِ الرَّابِعـۀِ           

ـ طوسی،  ال؛ امالی   85ی، ص کوفال فضائل امیر المؤمنین، ابن عقدة    » .لَقَاتَلْتُهم ؛ بحـار  726طوسـی، ص الشیخ  ال

  .578، ص29مجلسی، جال العالمۀاالنوار، 

 إِنَّ علیاً لَم یقُم مرَّةً علَى الْمنْبرِ إِلَّا قَالَ فـی آخـرِ    أَبو نُعیمٍ الْفَضْلُ بنُ دکَینٍ بِإِسنَاده عنْ حرَیث قَالَ  « :و همچنین 

ـ   . » مظْلُوماً منْذُ قَبض اللَّـه نَبِیـه     بلَ أَنْ ینْزِلَ ما زِلْت    کَلَامه قَ  ـ ، ۀالـشافی فـی االمام ، 3مرتـضی، ج الشریف ال

، 3عاملی، جال؛ الصراط المستقیم، علی بن یونس 381، ص1؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج224ص

 . 373، ص28مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 150ص

 و أَولُ منْ غُصب حقَّه صبرْت و احتَـسبت        مظْلُومٍ   أَولُ  السلَام علَیک یا ولی اللَّه أَشْهد أَنَّک أَنْت        «:و همچنین  . 9

 ،97  ج  ،سیالمجل العالمۀ ،األنوار بحار؛ 95 ص ،قولویه بن محمد بن جعفر ،الزیارات کامل. »حتَّى أَتَاك الْیقینُ

  .265 ص

و أَشْهد أَنَّ دعوتَـک حـقٌّ و   ...  تَقُولُ السلَام علَیک یا ولی اللَّه  دعاء آخَرُ عنْد قَبرِ أَمیرِ الْمؤْمنینَ «: و همچنین 

مغْصوبٍ حقُّه فَصبرْت و احتَسبت لَعنَ اللَّه منْ  أَنْت أَولُ مظْلُومٍ و أَولُ   دونَک باطلٌ مدحوض کُلَّ داعٍ منْصوبٍ

   کلَیى عتَداع و کیرا      ظَلَمناً کَثلَع نْکع دص تهـذیب األحکـام   ؛  570 ص،4 ج   ، الشیخ الکلینی  ،الکافی» ... و، 

  .29 ص ، 6 ج ،الشیخ الطوسی
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   و ثمرة خاتمیتاقیانوس معرفت

  توفیق شیخ انصاري از مداومت بر زیارت جامعۀ کبیره

 ایـن  ؛در مقـام شـیخ  .  در قلۀ رفیعی از علم و فضل قـرار گرفـت  ؛شیخ انصاري 

.  که خود فحل الفحول در متأخرین است بس اسـت کلمه از مرحوم آخوند خراسانی    

. تعبیــري دربـارة شــیخ انـصاري؛ دارد کــه بهـت آور اســت   » فرائـد «وي در حاشـیۀ  

 ایـن بیـان مرحـوم       )1(.»تهدین، من القدماء و المتأخّرین    تاج الفقهاء و المج   «: گوید  می

باید دید این توفیق از کجا حاصل شد و منشأ وصـول   .  است آخوند نسبت به شیخ   

 به این مقام چه بود؟

 تـا بـه    انـسان  کـه  شـود  یم روشن شود،ی  م مطالعه خیشی  زندگي  ایزوا دری  وقت

ـ م مقـام  نیا به لین نشود، وجود متصل  برق مرکز ـ ن رسی ـ  .ستی ـ ی  زنـدگ  ۀبرنام  خیش

 .دونـش  فوت وي ةریکب ۀجامع ارتیز عمرش امیا ازي  روز چیه که بوده نیاانصاري  

ـ  نجایا بهی  وقت فقه  و علم .دارد مطلبی  لیخ خ،یش خواندن جامعه ارتیز  هـر  ،دیرس

 طالـب  یاب بن یعل که شود نیتلق نفس نیا در تا بخواند، دیبا را جامعه ارتیز روز

                                                         
د کاظم الطّوسی، إنّی بینما أراجع هذه الـدرر البهیـۀ، و أطـالع    فیقول العبد اآلثم، الفقیر إلى ربه العاصم، محم     «.  1

تلک الغرر السنیۀ، الّتی صنّفها عالمۀ اآلفاق، و أستاذ الکلّ على اإلطالق، عماد الملّۀ و الدین، و مروج شـریعۀ       

افتخـار المـدقّقین،   سید المرسلین، و تاج الفقهاء و المجتهدین، من القدماء و المتأخّرین، فخـر المحقّقـین، و    

» الحاج شیخ مرتضى األنـصاري «الورع التّقی، الصفی النّقی، علم الهدى، أستاذنا و موالنا، و آیۀ اللَّه فی الورى         

 .17دررالفوائد، لآلخوند، ص » .تغمده اللَّه بغفرانه، و أسکنه فسیح جنانه
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 و بـود وجـود مقدسـی      چـه  نیرالمـؤمن یام بشناسد که  برسد حد آن به و ست؟یک

  است؟ی دستگاه چه نیمعصوم ۀائم امامت دستگاه

  فتح باب معرفت امامزیارت جامعه و 

ـ  فـتح  امـام  معرفت باب بشود، مطالعه جامعه ارتیزي  فرازهای  وقت  .شـود   یم

ُل  ِبُكمْ « امَء أَنْ َتَقـَع َعـَىل اْألَْرِض   َو ِبُكـمْ   الَْغْيَث   ُيَنز� ـ  .)1(»  ِإال� ِبِإْذنِـهِ   ُ�ْـِسُك الـس� ـ  خیش  فهمـد  یم

 کـه بـر زمـین قـرار گیـرد، بازداشـته             آسمان از ایـن    وجود اهل بیت   به چه؟ یعنی

 نعـم  تمام یشانات  برک به .شود یم باران فرو فرستاده   برکت وجود ایشان   به .شود  یم

  .شود یمي جار وجود ضیف تمام یشانابرکت  به و شود، یم نازل

  علم و حکمتمدینۀ   بابامیرالمؤمنین

ـ ا کلمـه  آن و  است کلمه ک ی به منحصر راه د،یبرسی  یجا به دیبخواه شما اگر  نی

 بـه  اسـت  شـده نقل    از پیغمبر  تیروا دو ،خاصه و عامه در ،ضرورت به که است

 و )3(»ةَمـکْ احلِ  ةُ نَ یدِ مَ  انَ أ «: يدیگر  و )2(»ملْالعِ  ةُ نَ یدِ مَ  انَ أ « یک ی .است الزم دو هر و لسان، دو

                                                         
 عمرَانَ الدقَّاقُ رضی اللَّه عنْه و محمد بنُ أَحمد السنَانی و علی بنُ عبد اللَّه حدثَنَا علی بنُ أَحمد بنِ محمد بنِ«.  1

    اللَّـه ـدبنُ أَبِی عب دمحثَنَا مدقَالُوا ح کَتِّبشَامٍ الْمنِ هب دمنِ أَحب یمرَاهنُ إِبنُ بیسالْح اقُ ورـو   الْوأَب و یالْکُـوف 

قُلْت :  الْحسینِ الْأَسدي قَالُوا حدثَنَا محمد بنُ إِسماعیلَ الْمکِّی الْبرْمکی قَالَ حدثَنَا موسى بنُ عمرَانَ النَّخَعی قَالَ

محمد بنِ علی بنِ الْحسینِ بنِ علی بنِ أَبِی طَالبٍ  علِّمنی یـا     لعلی بنِ محمد بنِ علی بنِ موسى بنِ جعفَرِ بنِ           

 یمسک الـسماء أَنْ    و بِکُم  الْغَیثَ  ینَزِّلُ بِکُم:...   ابنَ رسولِ اللَّه قَولًا أَقُولُه بلیغاً کَاملًا إِذَا زرت واحداً منْکُم فَقَال          

 الـشیخ  األحکـام،  ؛ تهـذیب  308، ص 2ج الـصدوق،  الـشیخ  ، الرضـا  أخبار  عیون .»  إِلَّا بِإِذْنه   قَع علَى الْأَرضِ  تَ

 الـشیخ  الحـصین،  والـدرع  األمـین  البلـد ؛  532ص المشهدي، جعفر بن محمد ؛ المزار، 99ص ،6ج الطوسی،

ـ ؛  219ص الحلی، سلیمان بن حسن المحتضر، ؛302ص الکفعمی، إبراهیم  ،14ج الکاشـانی،  الفـیض  وافی،ال

  .131ص ،99ج المجلسی، العالمۀ األنوار، ؛ بحار1572ص

 .1، تعلیقه40رجوع شود به مجلس اول، ص.  2

ام و علـی درب آن   مـن شـهر حکمـت   ؛ »أَنَا مدینَۀُ الْحکْمۀِ و علی بابها فَمنْ أَراد الحکمۀ فَلْیأْتهـا مـنْ بابِهـا             «.  3

؛ فـضائل  483 امـالی، الـشیخ الطوسـی، ص   .که جویاي حکمت اسـت بایـد از درِ آن وارد شـود       سیک. است

؛ عـوالی اللئـالی، ابـن    637؛ التحـصین، الـسید بـن طـاووس، ص    43امیر المؤمنین، ابن عقـده الکـوفی، ص       
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 ِيلٌ َعـ َو  لـمالعِ  ةُ نَ یدِ مَ  انَ أ « .خاصه طرق از هم و است عامه طرق از هم ،تیروا دو هر نیا

 علم که است نیاي  برا ست؟یچ يبرا راتیتعب نیا .»ااُهبَـبَ  ِيلٌ عَ  َو  ةکمَ احلِ  ةُ نَ یدِ مَ  انَ أ « ،»ااُهبَ بَ 

  .است خداوند ۀنیخز در که استي گوهر نیتر بزرگ حکمت و

  حکمت متاع قلیل دنیا و خیر کثیر

  .است لیقل آنجا در ایدن متاع
ُ
تاع

َ
  م
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َ
يا ق

ْ
ن ـ دنی زندگ ۀهم )1(؛ ا�� ـ قل ای  .اسـت  لی

ـ قلی  ربـوب  نظـر  بـه ي  مـاد ی  زنـدگ  ۀعرص تمام ست،ین نیزم ةکر تنها ایدن  .اسـت  لی
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ُ
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ْ
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َ
ثِ�ًا خ

َ
 قدر نیا که یحکمت نیا )2(.ك

ــزد ــدا ن ــعز خ ــت، زی ــۀیمد اس ــۀ ن ــاتم الحکم ــت خ ــاب و اس ــا ب ــهیمد نی  ن

 از و مینـزد  قـدم  يواد نیا در چون ،یمقصرم و قاصر ما و .است طالب یاب بن یعل

ـ ا .مینکـرد ي  غور اتیروا در ه،یادع در ارات،یز در .میدینچي  ا خوشه خرمن نیا  نی

.است قرار چه از مطلب  ًاصال که میدینفهم و میماند هیدان مراتب در که است

                                                                                                                                   
  

ــین، العالمــۀ الحلــی، ص123، ص4، جئی االحــساابــی جمهــور ــۀ 51؛ کــشف الیق ــوار، العالم ؛ بحــار االن

  .201، ص40ی، جالمجلس

؛ مناقـب  60، ص3مناوي، جال؛ فیض القدیر، 204، ص11بغدادي، جالخطیب ال تاریخ بغداد،   :منابع اهل تسنن  

، 4سان المیزان، ابن حجر، ج؛ ل41، ص3ذهبی، جال؛ میزان االعتدال،    93مغازلی، ص العلی بن ابی طالب، ابن      

  .144ص

. »البـاب  قبـل  مـن  إال المدینۀ تؤتى ولن ،]نت بابها وأ[بهابا طالب أبی بن وعلی الحکمۀ مدینۀ أنا«: و همچنین 

؛ فـضائل امیرالمـؤمنین،   241الصدوق، صشیخ ال؛ کمال الدین و تمام النعمۀ، 188 صصدوق،الشیخ الامالی،  

طبري، ال؛ بشارة المصطفی، ابی القاسم 103نیشابوري، صالفتال ال؛ روضۀ الواعظین، 44کوفی، صال ابن عقدة

عـاملی،  الحـر  ال؛ وسائل الشیعه، 620سید بن طاووس، صال؛ التحصین، 41ۀ، ابن شاذان، ص؛ مائۀ منقب 50ص

  .109، ص37مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 77، ص27ج

 .390، ص1 ینابیع المودة، قندوزي حنفی، ج:منبع اهل تسنن

فمـا متـاع   : و اما؛ 117النحل، آیه  و 197 : آل عمرانمتاع قلیل :  و اما  ؛77:النساء. »زندگی دنیا قلیل است   «.  1

 .38 : التوبۀالحیاة الدنیا فی اآلخرة إال قلیل

بخشد، و به هر کس حکمت داده شود، به یقین، خیرى فراوان داده  به هر کس که بخواهد حکمت مى] خدا[«.  2

 .269: البقرة. »شده است
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شمشیر نبوت ختمیهه و معجزة رسالت خاتمی  

ـ ز الطائفه، خیش استاد عه،یلشا رأس ،دیمف خیش ـ  نقـل  را مبعـث  ارتی  در .کنـد  یم

ـ  ی .شده ذکر نیرالمؤمنیامي  برا مقام پنجاه و صدحدود   مبعث، ارتیز  آنهـا  ازی  ک

 کـه  اسـت ی  کس همان نیا )1(؛»  َو ُمْعِجزاً ِلرَِسالَِته  َسْيفاً ِلُنُبو�تِهِ   َجَعلَْتهُ  ال�ِذي«: است جمله نیا

 ةمعجـز  را او تـو  کـه  اسـت ی  کس همان نیا ،يداد قرار هیختم نبوت ریشمش را او تو

 و ،دیالفقهـاء شـه    قطب هم که جمله نیا دیکرد فکر چیه .يداد قرار هیخاتم رسالت

  ؟است یمطلب چه ازی حاک ،کنند یم نقل د،یمفه شیخ الطائف رأس هم

  انشناختن و شناساندن مقام امیرمؤمن

ـ دی است که بـشناس نی شما افۀی وظنی نخستست؟ی ک لی ع رمؤمنانیام  نی و دوم

 هیکم به حوزة علم      کند و کم   تی سرا یمبادا روح عوام  . دی است که بشناسان   نی ا فهیوظ

ـ مـسأله ا .  برودنیبرسد، و معارف و آن کماالت که ارکان مذهب است از ب           اسـت  نی

. اسـت  م خـات  غمبـر ی پ التة رس  و معجز  تی برهان خاتم   طالب ی بن اب  یکه عل 

ـ      نیاگر فرصت بشود، از ا     ـ  نی صد و پنجاه مطلب، هم ـ  کلمـه را در ا     کی  مجلـس  نی

 محسوس  دی بلند است و معقول را با      یلی چون مطلب خ   ی ول م؛ی شرح بده  يمختصر

ـ ا.  اسـت  ی است، و لکن مطلب اعل     یهرچند سطح شما عال   . می بزن ی مثل دیکرد، با   نی

  .میکه محتاج به مثل هستاست 

                                                         

1  .»... دحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دـ  قُلْ أَشْه لأَنَّ ع و ـولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دأَشْه و لَه لَا شَرِیک ـبٍ    هـنَ أَبِـی طَالب ی

شـف  و وصی رسولک و الْبائت علَى فرَاشه و الْمواسی لَه بِنَفْـسه و کَا         ...  الْمؤْمنینَ عبد اللَّه و أَخُو رسوله     أَمیرَ

    هِهجنْ والْکَرْبِ ع لْتَهعي جالَّذ  یس  هتونُبجِزاً     فاً لعم و هالَترِسـۀً      لوِقَای و ـهترَایلًـا لامح و هتجحۀً لحاضلَالَۀً ود و 

و (220ص ،المشهدي جعفر بن محمد ، المزار »...  لنَصرِه لمهجته و هادیاً لأُمته و یداً لبأْسه و تَاجاً لرَأسه و باباً           

و عبارته  ( 307 ص ،97ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 106 ص ،األول الشهید ،المزار؛ )آیۀ لرسالته: عبارته

تَتمۀٌ فی ذکْرِ :  فَنَتَّبِع لَفْظَه لأَنَّه أَسبقُ و أَوثَقُ قَالَأَقُولُ أَورد الشَّیخُ الْمفید هذه الزِّیارةَ بِأَدنَى تَغْیِیرٍ مع زِیادات: کذا

 )زِیارةِ مولَانَا أَبِی الْحسنِ أَمیرِ الْمؤْمنینَ
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  لماترین باغبان ع بزرگ

ـ  باغبان عالمم، اگـر بخواهـد ا  نیتر  ادعا کند که من بزرگ     یاگر باغبان   دعـوا را  نی

ـ نیتـر  زار  را که شـوره ینی است که زم  نیراه اثبات ا   ست؟یاثبات کند، راه آن چ      نی زم

ـ  امگونه چی که ه  يزار   شوره نیدر ا .  باغبان بدهند  نیاست، به دست ا     از طـراوت  يدی

 نی در آن زمي و تمام اسباب فساد هر بذر وامل وجود ندارد و تمام ع     ی و زندگ  اتیح

 نی کند و از آن زمجادی ای انقالب،ی عواملنی با وجود چن   ینی زم نیدر چن . موجود است 

 عـالم در آن گـل اسـت،         يهـا    گـل  يها   را که همۀ عطرها و همۀ رنگ       ی گل نیباالتر

  .شود ی مت باغبان ثابنی ایآن وقت اعجاز باغبان. شان بدهد نایاستخراج کند و به دن

ـا .  فرستاد ی باغبان تی بشر يخدا برا 
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ن که رسالت شناخته شد، بعد از آ.  شناختدی رسالت را با  )1(.إِ�

 شـناخته   هی رسالت ختم  م،ی را شناخت  تیخاتمبعد از آن که     .  شناخت دی را با  تیخاتم

 متناسب با رسالتش    دی با ی هر رسول  ةمعجز.  معجزه الزم دارد   هیرسالت ختم . شود یم

  . باشدهی متناسب با رسالت ختمدی باهی رسالت ختمةمعجز. باشد

ـ  مراجعـه کن   ریبه تفاس .  است ییغوغا  عصمت تیدر معارف قرآن و اهل ب      . دی
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مگـر  .  اسـت ی باز هم حقـائقش بـر همـان بکـارت بـاق         ر،یبعد از همۀ تفاس   که قرآن   
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کننده به سوى خدا به فرمان  گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم،و دعوت]  به سمت[اى پیامبر، ما تو را «.  1

 .46 و 45: األحزاب. »چراغى تابناكاو، و 

 .79: الواقعۀ. »آن دست ندارند] باطن[شدگان بر  که جز پاك«.  2
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  زار ترین زمین عالم  شوره، العربة در جزیربعثت خاتم

ـ یمدع را که چنان   یباغبان ـ رسـتند؟ ف ی است، کجا م از مـصر کـه مهـد     ی موس

ـ ع. ستی خاتم ن  یچون او باغبان است، ول    . کند یتمدن است حرکت م     از آن   یسی

ـ  پی ولکند، یاز بابل و مرکز تمدن حرکت م می ابراهکند، ی تمدن حرکت م  ۀمنطق  امبری

ـ  باغبان بانیون ا العرب حرکت کند؛ چ  ةری از جز  دیبا خاتم  نیزارتـر  ه در شـور دی

  . عالم مبعوث شودنیزم

َو أَْهـُل اْألَْرِض َيْوَمئِـٍذ «.  بـود ی آن زمان چه زمـان دینیبب. دی کنیزمان و مکان را بررس  

َتٌة َبْ�َ ُمَشب�ٍه ِلل�ِه ِبَخلِْقِه أَ   أَْو ُمـِشٍري ِإَىل   اْسـِمهِ  ْو ُملِْحٍد ِيف ِملٌَل ُمَتَفر�َقٌة َو أَْهَواٌء ُمْنَتِرشٌَة َو َطَرائُِق ُمَتَشت�

ه  بـود کـه دخترانـشان را بـه     ی بود؟ آن مکان، مکانی آن مکان چه مکان   دینی بب )1(.» َغـْريِ

ـ  تـا ا ي که عواطـف بـشر  يزار شوره 1 )2(.کردند یدست خود زنده به گور م      حـد  نی

                                                         
رةً سماتُه أَنْ بعثَ اللَّه سبحانَه محمداً رسولَ اللَّه لإِنْجازِ عدته و إِتْمامِ نُبوته مأْخُوذاً علَى النَّبِیینَ میثَاقُه مشْهو... «.  1

  کَرِیماً میلَاده و أَهلُ الْأَرضِ یومئذ ملَلٌ متَفَرِّقَۀٌ و أَهواء منْتَشرَةٌ و طَرَائقُ متَشَتِّتَۀٌ بینَ مشَبه للَّه بِخَلْقه أَو ملْحد فی

همنَ ال         اسم بِه ماهدفَه رِهیرٍ إِلَى غَیشم أَو     و هقَـاءل ـدمحمل انَهحبس اخْتَار الَۀِ ثُمهنَ الْجم هکَانبِم مأَنْقَذَه ضَّلَالَۀِ و

ى تـا ایـن کـه خـدا    ؛ »...رضی لَه ما عنْده و أَکْرَمه عنْ دارِ الدنْیا و رغب بِه عنْ مقَامِ الْبلْوى فَقَبضَه إِلَیه کَرِیمـاً       

  را مبعـوث کـرد،   سبحان، براى وفاى به وعده خود، و کامل گردانیـدن دوران نبـوت، حـضرت محمـد            

هاى او شهرت داشت، و تولّـدش بـر    پیامبرى که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود، نشانه            

ـ دم روى زمـین داراى مـذاهب پراکنـده        در روزگارى که مـر    . همه مبارك بود    هـاى گونـاگون، و   ته، و خواس

هاى ارزشمند خدا را    تشبیه کرده و گروهى نام     خلقش و ها اى خدا را به پدیده     عده: هاى متفاوت بودند   روش

پـس  . کردنـد  دادند و در نام او تصرف می کردند، و برخی به غیر خدا اشـاره مـى        ها نسبت مى   انکار و به بت   

راهى نجات داد و هدایت کرد، و از جهالت رهایى  از گممحمدحضرت خداى سبحان، مردم را به وسیله     

 بر گزید، و آنچه نزد خود داشت براى او پسندید و او را گرامى بخشید سپس دیدار خودش را براى پیامبر

 تفـسیر ؛ 1 خطبـه  ،البالغۀ نهج. ها و مشکالت رهایى بخشید و کریمانه قبض روح کرد   داشت، و از گرفتارى   

  .216، ص18مجلسی، جال ۀعالمالاالنوار،  بحار؛152ص ،2ج ،اآلملی رحید السید ،األعظم المحیط

 الْموؤُدةَ   التُّرَابِ قَد قَطَعوا أَرحامهم و سفَکُوا دماءهم و دفَنُوا فی... : عنْ أَبِی عبد اللَّه قَالَ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنین«.  2

مهلَادنْ أَوم منَهی؛ امیرالمؤمنین» ...بدوران قبل از بعثت پیامبر اکرم را این چنین توصیف می فرمایند  ...:

، و دختران نوزاد و معـصوم   دادند  بریده و کشتارها و خونریزي هاي بی دلیل انجام می          از خویشان پیوند مهر   

؛  60ص ،1ج الکلینی، فی،؛ الکا2، ص 1ج القمی، إبراهیم بن علی القمی، تفسیر .ندنمود خود را زیر خاك مى    

 .81ص ،89 ج المجلسی، العالمۀ األنوار، بحار ؛31ص ،1ج البحرانی، هاشم السید القرآن، تفسیر فی البرهان
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 از خرما و حلـوا   تنزل کرده بود که صبحي به حدینی که معارف د  ینیسرزم. مرده بود 

ـ   )1(،خوردند ی و ظهر همان خدا را سر سفره م        ساختند یخدا م   ،يزار   شـوره  نی در چن

فرسـتاد، و در وصـف رسـالت او      به نام محمد بن عبد اهللای باغبان تی انسان يخدا برا 

 :  خطاب آمده است  نیچن
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ِذيًرا کند؟ ری تبش زی به چه چ   م
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 از چه انذار کنـد؟  ن

  . باش که عالم را نور باران کنديریسراج من.  شویبه اذن ما به خود ما داع

   و ثمرة وجود خاتم اقیانوس معرفت خداامیرمؤمنان

 يه ثمر آورد که تمـام عطرهـا     ب یزار گل    شوره نی برخاست و از ا    یتی شخص نیچن

ـ     . داستی اعال در وجود او پ      به حد  تیآدم ـ   نیبه معرفتش نگاه کن، بب ـ ی بی چـه م  ؟ین

ِيص َنْعَماَءُه الَْعاد�ونَ َو َال يُ   الَْقائِلُونَ  ِمْدَحَتهُ  اْحلَْمُد ِلل�ِه ال�ِذي َال َيْبلُغُ «  َحق�ُه الُْمْجَتِهُدونَ ال�ِذي ؤَد�ي َو َال ُحيْ

 شد که لب باز دای پی العرب چه زبانةری از جز)2(.»َال ُيْدرُِكُه ُبْعُد الِْهَمِم َو َال َيَنالُُه َغْوُص الِْفَطنِ 

ـ   .  کرد جادی ا ی تحول نی مدت کوتاه چن   کیکرد و در      زد یاگر در تمام عمرش حرف م

 اْجلََواِهَر ُعـِرَف أَنْ َال َجـْوَهَر لَـُه َو   ِبَتْجِهِريهِ  ُعِرَف أَنْ َال َمْشَعَر لَُه َو َشاِعرَ  الْمَ  ِبَتْشِعِريهِ  «کرد؟ یچه م 

                                                         
:  واألخـرى ...أما الذي یبکینی . یبکینی واآلخر یضحکنی  : أحدهما. أمران فی الجاهلیۀ  : قد جاء عن عمر قوله    «.  1

، فـإذا تـذکرت ذلـک     یحرسنی لیال، فـإذا أصـبحت معـافى أکلتـه    یأس التمر أضعه عند ر  کنت أصنع إلها من   

من از خرما خدا می ساختم و هنگام شـب آن را  ... ؛ ازعمر بن خطاب نقل شده است که       »ضحکت من نفسی  

هر گاه که این کـارم بـه یـادم    . شد آن خدا را می خوردم گذاشتم تا مرا حفظ کند، صبح که می    باالي سرم می  

 .خندم یآید به خودم م می

  .439 ص ، 8 ج ،لشنقیطی ا،أضواء البیان :منبع اهل تسنن

 کانوا بنو باهلۀ: قلت.  تعمل أصناما من العجوة، حتى إن بعضهم جاع فأکل صنمهوکانت الجاهلیۀ« :و همچنین 

  » بنو باهلۀ أکلوا آلهتهم: فوقع فیهم الغالء فأکلوها وقالوا، یصنعون األصنام من العجوة

 .40 ص ، 12 ج ، العینی،عمدة القاري :منبع اهل تسنن

انـد و   هـاي او نـاتوان   سپاس خداوندي را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمت        .  2

کننـد و دسـت    انـدیش ذات او را درك نمـی   خـدایی کـه افکـار ژرف   ! اند گران از اداي حق او درمانده      تالش

بحـار  ؛  294ص ،1ج ،الطبرسـی  الشیخ ،االحتجاج؛  1، خبطه البالغۀ جنه .رسد  ان دریاي علوم به او نمی     غواص

 .176، 54مجلسی، جال ۀعالمالاالنوار، 



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 62

 ُ تِِه َبْ�َ اْألَْشَياِء ُعِرَف أَنْ َال ِضد� لَُه َو ِ� ـ  ا)1(.»َقاَرَنِتِه َبْ�َ اْألَْشَياِء ُعِرَف أَنْ َال َقِريَن لَـهُ ـِ�َُضاد�  چـه  نی

  .دیگو ی سخن منی چننی و ازند ی است که در عرفان خدا موج می معرفتانوسیاق

   به قوت ملکوتیکندن باب خیبر

ـ یی غوغا د،یآ ی م دانی و به م   ردیگ ی به دست م   ری که شمش  يروز  آورد ی به وجود م

ـ   تیعطر شـجاعتش، مـشام بـشر      . کند ی م رانی سماوات را ح   ۀکه تمام مالئک    جی را گ

ـٍة َو َو الل�ِه َما َقلَْعُت َباَب َخْيَربَ ِبُقو�ٍة َجَسَدانِ  «کند، یم ٍة لَِكين� أُي�ـْدُت ِبُقـو�ٍة َملَِكي� ٍة َو َال ِبَحرََكٍة َغَذائِي� ي�

ةٍ  َا ُمِضي�   .تراب اباای لتراب مقدمک الفداء نی العالمح و اروایروح 2 )2(.»َنْفٍس ِبُنوِر َرهب�

                                                         
1  .»   اللَّه دبنْ أَبِی عع َینَ  :  قَالنؤْمیرُ الْمنَا أَمیب  رِ الْکُوفَۀِ إِذْ قَانْبلَى مع خْطُبی   قَـالُ لَـهلٌ یجر هإِلَی م ـبلعذُو   ذ 

ینلنؤْمیرَ الْما أَمالْقَلْبِ فَقَالَ ی اعی الْخُطَبِ شُجیغٍ فلانٍ بهل رأیت ربک؟ قالس :  ...یرِهأَنْ لَا  بِتَشْع رِفرَ عشَاعالْم 

   هِیرِهبِتَج و رَ لَهشْعا   منَ الْأَشْییب هتضَادبِم و رَ لَههوأَنْ لَا ج رِفرَ عاهونَ      الْجـیب ـهنَتقَاربِم و لَـه ـدأَنْ لَا ض رِفع ء

أَنْ لَا قَرِینَ لَه رِفع اءامام صادق؛ »...الْأَشْیدر آن میان که امیر المؤمنین:  فرمود در کوفه بر منبر سخنرانى 

اى که نامش ذعلب بود برخاست و او مردى شیوا سـخن و قـوى القلـب بـود، پـس گفـت         فرمود، مردي  می

واسطه قرار دادنش مشاعر و حواس را از بـراى  ه ب: ... حضرت فرمودند اى؟ امیرمؤمنان آیا پروردگار ترا دیده   

ایجادش ماهیات جواهر را شناخته شد که او را جوهرى ه خالئق معلوم شد که او را مشعر و حاسه نیست و ب

ـ     واسطه آنکه در میانه چیزها ضدیت و مخالفت افکنده دان         ه  و ب نیست   اعتبـار  ه سته شد که ضـدى نـدارد و ب

 ،1ج الکلینـی،  الـشیخ  الکـافی،  .مقارنت و وابستگى که در میان چیزها قرار داده فهمیده شد که قرینی نـدارد       

  .304ص ،4ج المجلسی، العالمۀ األنوار، ؛ بحار308ص الصدوق، الشیخ ؛ التوحید،139 -138ص

 أَنْ لَا مشْعرَ لَه و بِمضَادته بینَ الْأُمورِ عرِف أَنْ لَا ضد لَه و بِمقَارنَته بـینَ          ف الْمشَاعرَ عرِ   بِتَشْعیرِه... « :و همچنین 

 .186نهج البالغه، خطبه . »... الْأَشْیاء عرِف أَنْ لَا قَرِینَ لَه

 لَا یطْعم الْفلْذَةَ فی حولَیه إِلَّـا    یسد فَورةَ جوعه بِقُرْصیه      بِطَمرَیه و اعلَم أَنَّ إِمامکُم قَد اکْتَفَى منْ دنْیاه :       قوله«.  2

ـ     ی فی سنَّۀِ أُضْحیۀٍ و لَنْ تَقْدروا علَى ذَلک فَأَعینُونی بِورعٍ و اجتهاد و کَأَنِّی بِقَائلکُم یقُولُ إِذَا کَانَ قُوت ابـنِ أَبِ

طَالبٍ هذَا قَعد بِه الضَّعف عنْ مبارزةِ الْأَقْرَانِ و منَازلَۀِ الشُّجعانِ و اللَّه ما قَلَعت باب خَیبرَ بِقُوةٍ جـسدانیۀٍ و لَـا                

       هبنَفْسٍ بِنُورِ ر ۀٍ ویلَکةٍ مبِقُو تدنِّی أُیۀٍ لَکیرَکَۀٍ غَذَائۀٍبِحیض؛ امیر المؤمنین».ا م بدان که امام شـما از  : فرمود

دنیا به دو لباس کهنه اکتفا کرده و شدت گرسنگى خود را با دو قرص نان برطرف نمـوده و در طـول سـال،            

توانید بکنید، پس مـرا بـا ورع و اجتهـاد کمـک      و شما این کار را نمى   . خورد مگر در عید قربان     گوشت نمى 

توانـد بـا    این گونه باشد پس از ضعف، نمـى  اگر غذاى على بن ابى طالب   : گوید که کسى مى  مثل این .کنید

من در خیبر را با قـدرت جـسمانى و تحـرك       ! به خدا سوگند  ! پهلوانان مبارزه کند و با شجاعان مقابله نماید       

 .از جـاي برکنـدم  نفسی که به پرتو خداي خود نـورانی بـود    و کوتیبلکه من به قوه مل. غذایى، از جا نکندم  
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ـ ای حکومت دن  ی که بر کرس   يآن روز   ی روم و شاهنـشاه ي امپراطـور ند،ی نـش ی م

در همان روز به دست خـودش کفـش خـودش    . گذارد ی دو قدمش م هرری را ز رانیا

ـ   ي حکومت برا  نیتمام ا : دیگو ی و بعد م   زند ی م نهیرا پ  ـ نی من به مقدار هم  پـر  نی نعل

ـ وصله ارزش ندارد، فقط ارزشـش ا        ی را از ظـالم ی اسـت کـه بتـوانم داد مظلـوم       نی

  :دیگو ی که مرسد ی میی است که به جاي چه بشرنی ا)1(.رمیبگ

 پوست جـو از دهـان کي سبعه بام حتت افالكها را به من بدهند كه مي اگر اقالواهللا«

 )2(.» نخواهم كردم،ري بگیا مورچه

 را بـشر  تنهـا  نـه  .داد تیبشر لیتحوی  گل چنین زار شوره نیا از  و آمد باغبان نیا

  .اي کردم من فقط اشاره ست؟یک او .کرد ریمتح هم را ایانب بلکه کرد، رانیح

   معجزة رسالتمنانامیرمؤ

 صد و پنجاه مقـام کـه        دینی بب دی مطالب را مطالعه و دنبال کن      نیشما به دقت همۀ ا    

ـ  هـم ا یکی ؟ستیآمده است، چ نیالمؤمن ری امي مبعث برا ارتیدر ز  و «:  اسـت نی

ـ ای به دن؟شود ی منی اعجاز رسالت باالتر از ا   ایآ» معجزاً لرسالته کـه مـن    کنـد  ی اعالن م

                                                                                                                                   
  

 ؛88 ص ،1ج ،البحرانـی  میثم ابن ،البالغۀ نهج  شرح ؛542ص ،2ج الراوندي، الدین قطب والجرائح، الخرائج

   .318ص ،40ج المجلسی، العالمۀ بحاراألنوار،

 رحمانیـۀ  بقـوة  قلعتـه  ولکـن  غذائیۀ بحرکۀ وال جسدانیۀ بقوة خیبر باب قلعت ما واهللا ][قال« :نیهمچن و

 .152 ص ،1 ج ،الشهرستانی ،والنحل الملل» .مضیئۀ ربها وربن ملکوتیۀ

 فَقَالَ لـی مـا     نَعلَه  بِذي قَارٍ و هو یخْصفقَالَ عبد اللَّه بنُ عباسِ رضی اللَّه عنْه دخَلْت علَى أَمیرِ الْمؤْمنینَ    «.  1

ابن ؛ »... .  لَها فَقَالَ و اللَّه لَهِی أَحب إِلَی منْ إِمرَتکُم إِلَّا أَنْ أُقیم حقّاً أَو أَدفَع باطلًا        قیمۀُ هذَا النَّعلِ فَقُلْت لَا قیمۀَ       

که پارگى کفش   وارد شدم هنگامیبر امیر المؤمنین) موضعى است نزدیک بصره(در ذى قار : عباس گفت

سـوگند  : این کفش چند است؟عرض کردم ارزشى ندارد، فرمودمن فرمود قیمت ه دوخت، پس ب  خود را مى  

حقّى را ثابت گردانم یا باطلى را بر  مگر خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوبتر است،ه ب

 بحـار  ؛76ص؛  228 ص ،البحرانـی  میثم ابن ،المؤمنین ألمیر کلمۀ مئۀ شرح؛  33 خطبه ،البالغۀ نهج . اندازم

 .32ج ،المجلسی عالمۀال ،األنوار

 .86ص ،1ج ،حمدون ابن ،الحمدونیۀ التذکرة :بع اهل تسننمن

 .1، تعلیقه 33رجوع شود به مجلس اول، ص.  2
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ـ برهـان مـن ا  .  استنی ايغمبری هر پ فۀی و وظ  تم،ی باغبان بوستان انسان   نیتر  بزرگ  نی

ـ  منی چنی زماننی در چنيزار  شورهنیاست که از چن    بـه  تی در درخـت انـسان  يا وهی

دوست و دشمن متحد شـدند کـه نگذارنـد عطـر      . وجود آوردم و به عالم نشان دادم      

ـ مهم ا . ه مشام عالم برسد    وجود ب  ۀبی شجرة ط  زی بهت انگ  وةی م نیا  اسـت کـه هـم       نی

 برسد، نه ای و هم دشمنان، هر دو دست به دست هم دادند که نه رنگش به دن               ستاندو

اش کردند؛ دوستان از تـرس    قدر پشت پرده   نی را که دوست و دشمن ا      یگل. عطرش

 وجـود عطـر   نی با ا)1( کردند،ی و دشمنان از حسد فضائلش را مخف    ندینتوانستند بگو 

ـ اگـر ا .  گونه منور کردنینگ او مشام عالم را معطر و چشم جهان را ا       و ر   حجـب  نی

ـ  رمؤمنـان ی و ام  رفت یها کنار م     شد و پرده   یخرق م   آنچنـان کـه بـود ظـاهر        ی عل

 چـه وجـود    طالبی بن ابی و علستی کغمبری که پ شد ی آن وقت روشن م    شد، یم

  . گل بودنی عطر اۀ نازل مراتبِ، همهنهایا!  استیمقدس

  در مقام مشاهدة حق

 ننـد، ی را بب اعجاز خاتمحی مسیسی و عمی کلی و موس لی خل میآنجا که ابراه  

 )2(.» ِبَذاتِـهِ   َذاتِهِ  َيا َمْن َدل� َعَىل «:  که گفتدی رسيا   است که در اوج عرفان، به مرتبه       ییجا

ـ  خدا را د   ایآ: دیز او پرس   ا هودیبر   ح ی که وقت  يا  مرتبه ـ  :  گفـت  ؟يا  دهی  شـود  یمگـر م

                                                         
 .1، تعلیقه 25رجوع شود به مجلس اول، ص.  1

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ]: دعو بعد رکْعتَیِ الْفَجری[إِخْتیار السید بنِ الْباقی دعاء الصباحِ لمولَانَا أَمیرِ الْمؤْمنینَ  «.  2

اللَّهم یا منْ دلَع لسانَ الصباحِ بِنُطْقِ تَبلُّجِه و سرَّح قطَع اللَّیلِ الْمظْلمِ بِغَیاهبِ تَلَجلُجِه و أَتْقَنَ صنْع الْفَلَک الدوارِ 

خدایا اى کسى کـه بیـرون   ؛ ».  بِذَاته   ذَاته  دیرِ تَبرُّجِه و شَعشَع ضیاء الشَّمسِ بِنُورِ تَأَججِه یا منْ دلَّ علَى           فی مقَا 

هـاى سـیاه    هاى شـب تاریـک را بـا آن تـوده     بیان تابناك آن، و پراکنده ساخت پارهه کشید زبان صبحدم را ب    

ها و گردشهاى زیبایش، و پرتو  خت ساختمان این چرخ گردون را در اندازهسرگردانى که داشت، و محکم سا

ي  به ذات خودش به واسطه که راهنمائى کرد  آنافکن ساخت تابش خورشید را با نور فروزان و گرم آن، اى 

 حاجال ،الحسنى األسماء شرح؛ 243، ص91 و ج339، ص84مجلسی، جال ۀعالمالبحار االنوار،  .ذات خودش

 .50ص ،1ج ،السبزواري يمالهاد
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ـ  چه جور د   ی ول ام،  دهی بله، د  ؟ بپرستم ام  دهی ند که را   ییخدا َال ُتْدرُِكـُه الُْعُيـونُ ِيف  «ی؛دنی

�َانِ رواز کـرد و بـه   پ ینالمؤمن ریام 3 )1(.»ُمَشاَهَدِة اْألَْبَصاِر َو لَِكْن َرأَْتُه الُْقلُوُب ِبَحَقائِِق اْإلِ

 کـه فکـر     دیآنجا رس  به   می و نه ابراه   یسی نشسته، نه ع   ی نشست که نه موس    يا  قله

  . رسد ی هرگز به آنجا نمبشر

  خوف عقاب و شوق ثواباز عبادتی فراتر 

ـ  بدون تأمـل ه    د،ی گونه سخن بگو   نی که با آن عرفان، با خدا ا       یکس ـ  انب ۀم  را از   ای

  )2(.»جنتک ی و ال شوقاً إلنارک ما عبدتک خوفاً من یاهل«: کند ی مری متحیسی تا به عآدم

ـ  دسته دو بشر منتها است، غضب و رضا از تیبشر جنبش تمام   و اراذل :شـود   یم

 رضـا  در تیبـشر ی  اعال  و شوند  یم متأثري  ماد ۀنشئ از غضب و رضا در اراذل .یاعال

 از رسـتن  و لذائذ به دنیرسي  براي  ا طبقهی  عن ی .شوند  یم متأثری  باق ۀنشئ از ضبغ و

                                                         

1 .    اللَّه دبنْ أَبِی عع  َلْ  «:   قَالینَ هنؤْمیرَ الْما أَمفَقَالَ ی هلَیع اللَّه اتلَوینَ صنؤْمیرِ الْمرٌ إِلَى أَمبح اءج تأَیر  کبر   

اً لَم أَره قَالَ و کَیف رأَیتَه قَالَ ویلَک لَا تُدرِکُه الْعیونُ فی مـشَاهدةِ   قَالَ فَقَالَ ویلَک ما کُنْت أَعبد رب      عبدتَه  حینَ

      قِ الْإِیمقَائبِح الْقُلُوب أَتْهنْ رلَک ارِ وصامـام صـادق  ؛ »انِالْأَب خـدمت امیـر    از علمـاء یهـود  عـالمى :  فرمـود 

مـن  ! واى بر تو: فرمود!  اي وردگارت را هنگام پرستش او دیده   پر:  رسید و گفت اى امیر مؤمنان      المؤمنین

واى بر تو دیـدگان  : اى؟ فرمود چگونه او را دیده: کرد ام بپرستم، عرض آن نیستم که پروردگارى را که ندیده   

 ؛97ص ،1ج ،الکلینـی  الـشیخ  ،الکـافی  .انـد  ولى دلها با حقایق ایمـان او را دیـده         او را به بینایی چشم نبینند       

  .15ص ،41ج  و44ص ،4ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 109ص ،الصدوق الشیخ ،لتوحیدا

2  .هلَیع اللَّه اتلَوینَ صدحوالْم دیس ینَ ونؤْمیرُ الْمقَالَ أَم الهی  « وتُکدبا عنْ مفاً مخَو  عاً   نَارِكلَا طَم ی ]  شوقا[ وف

 و سرآمد خداشناسان در مؤمنان؛ امیر» أَهلًا للْعبادةِ فَعبدتُک ]ولکن رأیتک[وجدتُک ] بل[ لَکنْ جنَّتک] الی[

عبادت کردم و نـه از شـوق بـه بهـشت     تو را ، )عقاب( من نه از بیم آتش! خداوندا: می فرماید مناجات خود   

 العالمۀ  ،الصدق وکشف الحق نهج.  پرستم میا یافتم، تو ر سزاوار عبادت و پرستش  رافقط چون تو، )ثوابت(

 ،البحرانـی  میـثم  ابـن  ، المـؤمنین  ألمیـر  کلمۀ مئۀ شرح؛  138ص ،الحلی العالمۀ ، األلفین ؛248ص ،الحلی

  کنز؛)با کمی اختالف (361ص ،5 ج و80ص ،1ج ،البحرانی میثم ابن ،البالغۀ نهج شرح؛ 225ص و 219ص

 ص ،2 ج ،األحـسائی  جمهـور  أبی ابن ،اللئالی عوالی ؛32ص ،1ج ،لسیوريا المقداد ،القرآن فقه فی العرفان

؛ 254ص ،1ج ،المازنـدرانی  صـالح  محمـد  مولی ،الکافی أصول شرح؛  )با کمی اختالف   (404ص ،1جو  11

 العالمۀ ،األنوار بحار؛ 353ص ،3ج ،الکاشانی الفیض ،الصافی التفسیر؛ 361ص ،4ج ،الکاشانی الفیض ،الوافی

  .234ص و197ص و 186ص ،67ج ،المجلسی
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ـ اعال حـد  تیبـشر  بلند ۀطبق آن  و کارگرند عالم نیا آالم ـ ا شانی ـ  کـه  اسـت  نی  از ا ی

ـ  کـه ي  بـشر  آن ستیک .کنند  یم کار ثواب شوق از ا ی عقاب خوف ـ دني  رو پـا  ک ی ا ی

ی یجـا  بـه  .را آخرت هم  و کرده مالیپا را ایدن هم .یعقبي  رو را یگردي  پا و گذاشته

  .»ک أَْهًال ِللِْعَباَدِة َفَعَبْدتُ ک َوَجْدتُ َو لَِكنْ «:  استگفته که دهیرس

   امیرمؤمنانخداي تعالی زائر

 ام آمـده : گفـت   و آمـد  شـشم  امـام  حضور  شخصی به  ؟ستیاو ک  داند یم خدا

 تـو  گرید هرگزي  نبود ما ۀعیش اگر: فرمود .ام نکرده ارتیز را یعلو   شما خدمت

ـ امیرمؤمنان   .يارت نکرد یز را   حضرت علی  تو .رفتمیپذ ینم را ی کـس  آن یعل

ـ  ؛»کَوَجـْدتُ «: دیبگو که برسدی  یجا به کهی  کس )1(.کند یم ارتشیز خدا که است  افتم ی

   .»ک أَْهًال ِللِْعَباَدِة َفَعَبْدتُ َک َوَجْدتُ « .است »کَوَجْدتُ « ۀکلم در هست چه هر .را تو

   و نجات کشتی نوحسبب قبول توبۀ آدم

ـ  مـسلم  بن محمد به قبرش مقابلدر   ششم امام .زیارت مولود را بخوانید     یثقف

                                                         

بد اللَّه     :  قَالَ  عنْ یونُس بنِ أَبِی وهبٍ الْقَصرِيِ     «.  1 ا عأَب تینَۀَ فَأَتَیدالْم خَلْتد     اكـدف لْتعج فَقُلْت  

لَم و تُکی نینَ أَتَ ؤْمیرَ الْمأَم رأَز   لَا أَنَّک لَو تنَع ا صم نْ  قَالَ بِئْسم أَ لَا تَزُور کإِلَی ا نَظَرْتنَا م ت یعنْ شم

یاء و یزُوره الْمؤْمنُونَ          بِ ابى وهب بصرى نقل کرده که داخـل     ؛  »....یزُوره اللَّه مع الْملَائکَۀِ و یزُوره الْأَنْ

 فـدایت شـوم   : عرضه داشتمپس محضر حضرت م مشرّف شدمدینه شده نزد حضرت اباعبداللَّه 

! بد کارى کـردى :  فرمودندحضرت. ام  نرفتهخدمت شما رسیدم ولى به زیارت قبر امیرالمؤمنین      

کنی کـسى را کـه خداونـد بـا فرشـتگان       کردم، آیا زیارت نمی اگر از شیعیان ما نبودى به تو نگاه نمى      

کامل ؛ 580-579 ص ،4 ج،نی الشیخ الکلی،الکافی .نمایند کنند و انبیاء و مؤمنین زیارتش مى زیارتش مى

 الـشیخ  ،تهذیب األحکـام  ؛  19 ص ، الشیخ المفید  ،المزار؛  89 ص ، جعفر بن محمد بن قولویه     ،الزیارات

 ، الـسید بـن طـاووس   ،فرحۀ الغـري ؛ 36 ص، محمد بن جعفر المشهدي،المزار؛ 20 ص ،6 ج ،الطوسی

 ،ال یحضره الفقیـه  روضۀ المتقین فی شرح من       ؛160 ص ، حسن بن سلیمان الحلی    ،المحتضر؛  102ص

 العالمـۀ  ، بحـاراألنوار ؛375 ص ،14 ج، الحـر العـاملی  ،وسائل الـشیعۀ ؛  364 ص ،5 ج ،المجلسی األول 

 .257 ص ،97ج  و 361 ص ،25 ج ،المجلسی
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  :بگو گونه نیا ،یکن یم ارتیز را یعل هر وقت که: فرمود

 را نـوحی كـشت تـو اسـم بـه .كـرد قبول را آدم  هبتو ،تو به اخد كهی كسی ا

 )1(.داد نجات

ـ پ نجـات  نـوح ی  کـشت  به اسم او  » باسمه« .شود قبول او به دیبا آدم ۀتوب  دای

   .کند یم

ـ ا بـود  مقصود آنچه ،آري ـ  هـم  کـه  بـود  نی  مـردم  بـه  هـم  ،دیبـشناس  را یعل

 بـه ي  نظـر  ک ی او که است نیا راه فقط است، مسدودی  باب هر که دیبدان و .دیبشناسان

  .است )2(منثور هباء مفهومات  ومعلومات نیا ۀهم ،نباشد او نظر اگر .بکند ما

                                                         

فی سابِع عشَرَ ربِیعٍ زارها   ه السلَام أَنَّ الْإِمام الصادقَ علَی طَاوسٍروى الشَّیخُ الْمفید و الشَّیخُ الشَّهِید و السید ابنُ«.  1

        النَّبِی دلمِ ووذَا الْیی هف سِ وطُلُوعِ الشَّم نْدلِ عالْأَوَقَال ،یمٍ الثَّقَفلسنِ مب دمحما لهلَّمع و  :  دـشْهم تإِذَا أَتَی

غْتَسلْ غُسلَ الزِّیارةِ، و الْبس أَنْظَف ثیابِک، و شَم شَیئاً منَ الطِّیبِ، و امشِ و علَیک          الْمؤْمنینَ علَیه السلَام فَا   أَمیرِ

          رِ اللَّهکَب لَۀَ وبتَقْبِلِ الْقلَامِ فَاسابِ السإِلَى ب لْتصفَإِذَا و ،قَارالْو ینَۀَ وکالسرَّةً وینَ مالَى ثَلَاثقُلِتَع  ...: کلَیع لَامالس

 السلَام علَیک یا منْ تَاب اللَّه بِه  یا منْ أَنْجى اللَّه سفینَۀَ نُوحٍ بِاسمه و اسمِ أَخیه حیثُ الْتَطَم الْماء حولَها و طَمى  

المـزار   »...،   هـوى لَک النَّجاةِ الَّذي منْ رکبه نَجى و منْ تَأَخَّرَ عنْه و بِأَخیه علَى آدم إِذْ غَوى، السلَام علَیک یا فَ         

ـ ؛ اقبـال االعمـال،     211 الی   205المشهدي، ص محمدبن  الکبیر،   ؛ 135 الـی  130، ص3سیدبن طـاووس، ج ال

 .373، ص97جالعالمۀ المجلسی، ؛ بحار االنوار، 99 الی 89ول، صاالشهید الالمزار، 

پـردازیم و آن را       انـد مـى     و به هر گونه کارى که کـرده        ؛منْثُورا هباء فَجعلْنَاه عملٍ منْ عملُوا ما إِلَى وقَدمنَا.  2

 .23:  الفرقان.سازیم گَردى پراکنده مى]  چون[
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  :پی نوشت ها

                                                        

 فَقَالَ إِنِّی قَد ولَـدت بِنْتـاً و ربیتُهـا  فَأَلْبـستُها و          جاء رجلٌ إِلَى النَّبِی   :  قَالَ عنْ أَبِی عبد اللَّه   « :و همچنین . 1

    تَاها أَبتَقُولُ ی یه ا ونْهم تعما سرُ مکَانَ آخ و هفوی جا فتُهفَعیبٍ فَدا إِلَى قَلبِه جِئْت ا ثُمتُهلَّیا کَفَّ حفَم  کةُ ذَلار

قَالَ أَ لَک أُم حیۀٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَک خَالَۀٌ حیۀٌ قَالَ نَعم قَالَ فَابرَرها فَإِنَّها بِمنْزِلَۀِ الْأُم یکَفِّرْ عنْک ما صنَعت قَالَ أَبو      

 کَانَ فی الْجاهلیۀِ و کَانُوا یقْتُلُونَ الْبنَات مخَافَۀَ أَنْ یسبینَ فَیلدنَ      خَدیجۀَ فَقُلْت لأَبِی عبد اللَّه متَى کَانَ هذَا فَقَالَ        

او را و بـرایم متولـد شـد     آمد و گفت دختـرى  مردى نزد پیغمبر : فرمود ؛ امام صادق  ».فی قَومٍ آخَرِینَ  

و در آن انـداختم   و  آوردهبر سر چـاهى  او رادم و اناو پوش ه  تا چون به بلوغ رسید زیورش را ب       تربیت کردم   

 بـه آن شـخص    پیامبراکرم؟  کفاره آن چیست   !اى پدر جانم  :  گفت که می  آخر چیزى که از او شنیدم این      

ـ      ه  ب: آرى، فرمود : ات زنده است؟ گفت    خاله: مادرت زنده است؟ گفت، نه، فرمود     : فرمود ه او نیکى کن کـه ب

چه وقت بـوده  : آن حضرت گفتمه ب :گوید) راوى حدیث( خدیجه  ابو.جاى مادر است و کفاره کار تو گردد   

در زمان جاهلیت که دخترها را می کشتند از ترس اینکه اسیر شوند و میان قوم : فرمود حضرتاین عمل؟ 

  ... و500، ص21، جۀ؛ وسائل الشیع163، ص2الکلینی، جالشیخ الکافی، . دیگر بزایند

  :ن می کننددر تفاسیر این مطلب را این چنین بیا

 قتـل  ]تـزیین [ فـی  الـسبب  کان: وقیل. شُرَکَاؤُهم أَولَادهم قَتْلَ الْمشْرِکینَ منَ لکَثیرٍ زینَ وکَذَلک :آیه اول 

 اصـطلحوا،  ثـم  عاصـم،  بن قیس بنت فیهن وکان نساءهم، فسبى قوم، على أغار المنذر بن النعمان أن البنات

 وأدها، إال بنت له یولد ال قیس فحلف ، سباها من أرادت فإنها قیس، ابنۀ غیر رتها،عشی منهن امرأة کل فأرادت

گور ه جلوه داده بودند کشتن دخترها و زنده ب  که به نظر آنها خوب؛ یعنى شیاطین».بینهم فیما سنۀ ذلک فصار

 به علت آن بود که نعمان که کشتن دختر بین اعراب رایج گردید اند این  گفته. کردن آنها را از ترس فقر و ننگ

اى و زنان آنها را اسیر کردند در میان آن زنان دختر قیس بن عاصم نیز بود بعد بین  بن منذر حمله کرد به قبیله

دو قبیله صلح شد و همه زنان تقاضاى برگشت به قبیله خود را نمودند مگر دختر قیس که او گفت من پیش       

رد هر دخترى که برایش متولد شود او را زنده به گور کند این کار بین قیس سوگند یاد ک. مانم همین قبیله مى  

 البیهقـی،  زیـد  بن علی البالغۀ، نهج معارج؛ 171ص ،4ج الطبرسی، الشیخ البیان، مجمع تفسیر .آنها رسم شد 

 .92ص ،9ج المجلسی، العالمۀ األنوار، بحار363ص

  .32ص ،8ج اآللوسی، اآللوسی، ؛ تفسیر174 ص ،13 ج الحدید، أبی ابن البالغۀ، نهج شرح :منابع اهل تسنّن

 کـان مـن    الذي الوأد و هو ... : قال الطبرسی  کَظیم وهو مسودا وجهه ظَلَّ بِاألُنْثى أَحدهم بشِّرَ وإِذا :دومآیه  

 حتـى  التراب اعلیه وحثا جعلها فیها،  أنثى، له ولد وإذا صغیرة، حفیرة یحفر کان أحدهم أن وهو العرب، عادة

یعنى از شنیدن تولد دختـر      ؛  » .فیهن األکفاء غیر ،فیطمع علیهن الفقر مخافۀ ذلک یفعلون وکانوا. تحته تموت

 یعنى در باره دخترى »  هونٍ أَم یدسه فی التُّرابِ أَ یمسکُه على« شود غرق در خشم و اندوه مىصورتش سیاه و 

کند که او را با کمـال خـوارى و بیچـارگى نگـه دارد یـا درون خـاك            شى مى اندی که برایش متولد شده چاره    

رفـت هنگـام زایمـان     پنهانش کند و زنده بگورش کند این همان عملى بود که از عادات اعراب به شمار مى            
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انداخت و بر رویش خاك  شد او را درون همان گودال مى و اگر دختر متولد مىحفر می کرد گودالى کوچک  

 الشیخ البیان، مجمع تفسیر .دادند تا زنده زنده بمیرد این عمل را از ترس فقر و تنگدستى انجام مى            ریخت   مى

  .115، ص9مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 168، ص6الطبرسی، ج

  .121، 4؛ الدر المنثور، السیوطی، ج2278، ص7تفسیر القرآن العظیم، ابن ابی حاتم الرازي،ج :منابع اهل تسنّن

 وقـت  حـان  إذا المـرأة  وکانت حیا، المدفونۀ الجاریۀ عنیی... ؛ قال الطبرسی    سئلَت الْموؤُدةُ وإِذَا«:سوم آیه

؛ ».حبـسته  غالما ولدت وإن الحفرة، فی بها رمت بنتا ولدت فإن رأسها، على وقعدت ، حفرة حفرت والدتها

زنـان موقـع    .کردنـد  ه او را زنده بگور مـى دة دخترى است کموؤ: گوید ر تفسیر این آیه مى   مرحوم طبرسى د  

انداخت اگـر   زائید او را در میان گودال مى نشستند اگر دختر می کندند و بر سر گودال می  زایمان گودالى مى  

 العالمۀ ،األنوار بحار .277 ص ،10 ج الطبرسی، الشیخ البیان، مجمع تفسیر .داشت زائید او را نگه مى پسر مى

  .255 ص ،23 ج و 93 ص ، 7 ج ،المجلسی

تفـسیر  ؛  3403ص ،10ج الـرازي،  حاتم أبی ابن ،)حاتم أبی ابن تفسیر (العظیم القرآن تفسیر :منابع اهل تسنّن  

 الثعلبـی،  ،)الثعلبی تفسیر (القرآن تفسیر عن والبیان ؛ الکشف 529ص ،3ج السمرقندي،السمرقندي، ابواللیث   

 علـم  فـی  المسیر ؛ زاد 452ص ،4ج البغوي، ،)البغوي سیرتف (القرآن تفسیر فى التنزیل ؛ معالم 139ص ،10ج

 ؛ الـدر 233ص ،19ج القرطبـی،  ،)القرطبی تفسیر (القرآن ألحکام ؛ الجامع 190ص ،8ج الجوزي، ابن التفسیر،

   .319ص ،6ج السیوطی، الدین جالل بالمأثور، التفسیر فی المنثور

 ورمیـت [ خیبر باب قلعت ما واهللا: ]حنیف بن سهل إلى رسالته فی[ قال المؤمنین أمیر أن روي« :همچنین. 2

 ربهـا  بنور ونفس ، ملکوتیۀ بقوة أیدت لکنی غذائیۀ، بحرکۀ وال جسدیۀ، بقوة ]ذراعا أربعین ظهري خلف بها

 طالب،  أبی  آل ؛ مناقب127 ص النیسابوري، الفتال الواعظین، روضۀ ؛604ص الصدوق، الشیخ األمالی،. »مضیۀ

  .26ص  ،21ج  المجلسی،  العالمۀ  األنوار،  بحار  ؛325  ص  جبر، ابن اإلیمان، نهج ؛78 ص ،2ج آشوب، شهر ابن

 یوسـف  النظیم، الدر .»إلهیۀ بقوة لکن جسمانیۀ بقوة خیبر باب قلعت ما: طالب أبی بن علی وقال« :و همچنین 

 .271ص العاملی، المشغري الشامی حاتم بن

  .628ص ،3ج اإلیجی،  المواقف، :بع اهل تسنّنمن

 قلعت ما واهللا قال خیبر فتح من فرغ فلما ... قال جده عن أبیه عن الصادق اهللا عبد أبی عن« :همچنین و

 أیدت  ولکنی بشریۀ غریزیۀ وحرکۀ جسدیۀ بقوة ، أعضائی تحس لم ذراعا أربعین ورائی به وقذفت خیبر باب

  .6ص وهاب،ال عبد بن حسین المعجزات، عیون ».مضیئۀ ربها بنور ونفس ملکوتیۀ بقوة

 ملکوتیۀ  بقوة  قلعته ولکن جسدانیۀ، بقوة خیبر باب قلعت ما واهللا: خیبر باب قلعه عند علی قال« :نیهمچن و

  .330 ص ،1 ج ،عربی إبن ،عربی ابن تفسیر .»مضیۀ ربها بنور ونفس

   .»ربانیۀ بقوة ولکن جسدانیۀ بقوة خیبر باب قلعت ما واهللا: ][طالب أبی بن علی قال لهذا«: و همچنین

  91ص ،21 ج الرازي، الدین فخر الرازي، تفسیر :منبع اهل تسنن

   .إلهیۀ بقوة بل جسدانیۀ، بقوة خیبر باب قلعت ما واهللا: على  قول:و همچنین

  .7ص ،5ج الحدید، أبی ابن البالغۀ، نهج شرح :منبع اهل تسنن

 یخْطُب علَى منْبرِ الْکُوفَۀِ إِذْ قَام إِلَیه رجلٌ یقَالُ لَه یرُ الْمؤْمنینَبینَا أَم:  قَالَعنْ أَبِی عبد اللَّه «:و همچنین. 3

بلعذ    لَکیقَالَ و کبر تأَیلْ رینَ هنؤْمیرَ الْما أَمالْقَلْبِ فَقَالَ ی اعی الْخُطَبِ شُجیغٍ فلانٍ بسذُو ل    ـبلعـا ذـا    یم 
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کُنْت    اً لَمبر دبأَع         ارِ وـصةِ الْأَبدـشَاهونُ بِمیالْع تَرَه لَم بلعا ذی لَکیقَالَ و تَهأَیر فینَ کَینؤْمیرَ الْما أَمفَقَالَ ی هأَر 

ـ در آن میان که امیر    :  فرمود امام صادق ؛  ». لَکنْ رأَتْه الْقُلُوب بِحقَائقِ الْإِیمان      در کوفـه بـر منبـر    ؤمنینالم

فت که نامش ذعلب بود برخاست و او مردى شیوا سخن و قوى القلب بود، پس گ فرمود مردي سخنرانى می

ام  واى بر تو اى ذعلـب مـن پروردگـارى کـه ندیـده        : ؟ امام فرمود  اي دیدهاى امیر مؤمنان آیا پروردگارت را       

ـ     : اى؟ فرمود  یدهکرد اى امیر مؤمنان، او را چگونه د        عبادت نکنم عرض   ه واى بر تو اى ذعلب دیدگان او را ب

 الشیخ  ،التوحید؛ 138ص ،1ج ،الکلینی الشیخ ،الکافی .نگاه چشم نبینند بلکه دلها او را با ایمان حقیقى دریابند

  .304ص  و52ص ،4ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 308ص ،الصدوق

فَقَام إِلَیه رجلٌ یقَالُ لَه ذعلب و کَانَ ذَرِب اللِّسانِ بلیغاً فی ... نیتفقدو أن قبل سلونی: لقا ثم...  «:و همچنین

ـ     طَالبٍ  أَبِی  ابنُ الْخُطَبِ شُجاع الْقَلْبِ فَقَالَ لَقَد ارتَقَى     فَقَـالَ ی ـاهی إِیأَلَتسی مف لَکُم موالْی لَنَّهۀً لَأُخَجبعرْقَاةً صا  م

أَمیرَ الْمؤْمنینَ هلْ رأَیت ربک فَقَالَ ویلَک یا ذعلب لَم أَکُنْ بِالَّذي أَعبد رباً لَم أَره قَالَ فَکَیف رأَیتَه صفْه لَنَا قَالَ 

 فرمودند ؛ وقتی امیر المؤمنین   »... وب بِحقَائقِ الْإِیمان  ویلَک لَم تَرَه الْعیونُ بِمشَاهدةِ الْأَبصارِ و لَکنْ رأَتْه الْقُلُ         

از من بپرسید قبل از این که مرا نیابید، مردى به نام ذعلب تیز زبان و سخنور و پر دل گفت پسر ابى طالب به        

پرسـشى کـه از او کـنم، گفـت یـا      جاى بسیار بلندى گام نهاده من امروز او را نزد شما شرمسار کـنم بـراى       

المؤمنین آیا پروردگار خود را دیده اى؟ فرمود واى بر تو اى ذعلب من کسى نباشم که بپرستم خدائى را        میرا

که ندیدم، گفت چطور او را دیدى براى ما وصف کن فرمود واى بر تو دیده سر به رؤیت بـصر او را نتوانـد      

ولى نه به فوقیت مکانى، جلـو هـر چیـز    باالى همه چیز است ... دید و لیکن دلها به حقیقت ایمان او را بینند 

است ولى نگویند جلو است، داخل هر چیز است ولى نه چون چیزى درون چیزى، بیرون هر چیز است ولى 

نه چیزى برون چیزى ذعلب مدهوش شد و گفت به خدا هرگز چنین جوابى نشنیده بودم به خدا دیگر چنین 

 الـشیخ  ،االختـصاص ؛  305 ص ،الـصدوق  الشیخ ،وحیدالت؛  423ص ،الصدوق الشیخ ،األمالی. پرسشى نکنم 

  .118ص ،10ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 374ص، 2ج ،الدیلمی، القلوب إرشاد؛ 236ص ،المفید

 یا لَه فَقَالَ جِالْخَوارِ منَ رجلٌ علَیه فَدخَلَ جعفَرٍ أَبا حضَرْت قَالَ أَبِیه عنْ سنَانٍ بنِ اللَّه عبد عنْ «:و همچنین 

 الْقُلُـوب  رأَتْـه  ولَکنْ  األَبصارِ بِمشَاهدةِ الْعیونُ تَرَه لَم بلْ قَالَ رأَیتَه قَالَ تَعالَى اللَّه قَالَ تَعبد شَیء أَي جعفَرٍ أَبا

 لَـا  بِالْعلَامات معرُوف بِاآلیات موصوف بِالنَّاسِ یشَبه ولَا بِالْحواس یدرك ولَا بِالْقیاسِ یعرَف لَا اإلِیمانِ بِحقَائقِ

ورجی یه فکْمح کإِلَّا إِلَه لَا اللَّه ذَل وقَالَ ه لُ فَخَرَجالرَّج وقُولُ وهاهللا :ی لَمثُ أَعیلُ حعج؛ عبد اهللا   »رِسالَتَه ی

 بودم که مردى از خوارج شرفیاب محضرش در خدمت امام باقر: ه گفتبن سنان از پدرش روایت کرده ک

: او را دیده اى؟ فرمـود : خداى تعالى را، گفت  :پرستى؟ فرمود  اى ابو جعفر، چه چیز را مى      : شد و به او گفت    

بـه قیـاس و سـنجش    . بلکه به چشم سر نتوان او را مشاهده کرد، ولى دلها به حقیقـت ایمـان او را در یابنـد       

هـا شـناخته    ته نشود، به حواس درك نگردد، به مردم تشبیه نمی شود، به آیات وصف شود و به نـشانه        شناخ

آن مرد بیـرون  :راوى گوید. گردد، به خالف و ستم حکم نکند، آن است خدا، نیست شایسته پرستشى جز او 

؛ 97 ص ،1ج ،لینـی الک الـشیخ  ،الکـافی . خدا داناتر است که رسالت خود را کجا مقرر کند        : گفت رفت و مى   

 لـم : قال...«: و عبارته  352 ص ،الصدوق الشیخ ،األمالی: ؛ و با اختالف کم    108 ص ،الصدوق الشیخ ،التوحید

   ».االیمان بحقائق القلوب ورأته العیان، بمشاهدة العیون تره
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  ن قرآن و صاحب بطوخاتمنفس 

ـ  الغـر  قائـد  ن،یالمـسلم  عـسوب  ی ن،یالموحـد  امـام  دتوال روز فردا  ،نیالمحجل

ـ تحق با - که است میعظ يقدر به حادثه نیا. است نیرالمؤمنیام  -تعبـد  بـا  نـه  قی

 کتـب  در ثیاحاد .افتاد اتفاقي  ا واقعه چه که فردا  کند لیتحل ندارد قدرتی  انیب چیه

 ،اسـت  خـاتم  غمبـر یپ کلمـات  در کهی  اشارات  هرگز یول شده، نقل هخاص و عامه

  .است نشدهفهمیده نشده وسرّ لطائف آن کشف 

ـ  یم اشاره هخاص و هعام نیب هیعل متفق تیروا ک ی از کلمه ک ی به ما فقط   تـا  میکن

 مـدارك  در هـم  و اسـت  سـنت  اهـل  مدارك در هم ،ثیحد هر چند  که شود روشن

گونه که حـقّ مطلـب       آن هم امروز و ق نشده یتحقاست   ستهیشا گونه که  آن اما عه،یش

  )1(.»بالمعسور سقطیال سوریالم لکن و« .شد نخواهدادا شود، تحقیق 

  منزلت حضرت فاطمه بنت اسد

ـ  1 )2(.بـود  ممتازنیز   تیجاهل در رجب ماه  حـج  بـه  موفـق  حـج  اشـهر  در یوقت

                                                         
  .شود آن مقدار که میسور است، به جهت آن مقدار که دشوار است، رها و ترك نمی.  1

 .58 ص ،4ج ،  ابن أبی جمهور األحسائی،عوالی اللئالی. »ال یترك المیسور بالمعسور«: قال النبی

ـ  «: قال رسول اهللا: عن أبی سعید الخدري، قال  .  2 ا سـمی  أال إن رجب شهر اهللا األصم وهو شهر عظـیم، وإنم

لجاهلیـۀ یعظمونـه فـی    هل ا شهر من الشهور حرمۀ وفضال عند اهللا تبارك وتعالى، وکان أاألصم ألنه ال یقاربه 

 ،روضۀ الـواعظین ؛ 627 ص ، الشیخ الصدوق،األمالی. »، فلما جاء االسالم لم یزدد إال تعظیما وفضال   جاهلیتها

  .396 ص،الفتال النیسابوري
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ـ  نجـام ا کعبـه  به نسبت را خود وظائف رجب ماه در ،شدند ینم ـ  در .دادنـد  یم  نیچن

 بـود،  ییغوغـا  کعبـه  ۀخان طواف در و بود مکه طوائف ازدحام مورد مسجد که یظرف

  .بود طواف مشغول طواف ۀحلق در زن ک یزدهم،یس روز در وی ماه نیچن در

 کفـن  خـود   پیـراهن در  او را غمبـر یپ رفـت،  ایدن ازی وقت کهبود ی زناو همان   

 ،نمـاز  از بعد  .گفت ریتکب هفتاد ة او جناز بر ،نماز در و   دخوان نماز وا ةجناز بر و کرد

دیـدگان خـود     از آمد، رونیب قبر ازی  وقت . او را به خاك سپرد     و شد قبر وارد خودش

 تـا  کـه ي  کـرد ي  رفتـار  زن نیا مورد درتو  : گفت الخطاب بن عمر .ختیر یم اشک

  . بودنشدهي رفتار نیچني احد با کنون

  .ندا هکرد نقل هخاص از هم و هعام از هم ث،یحد ۀائم که است یتیروا نیا

 املـرأة هـذه انّ«: فرمـود  نیچن  او جواب در غمبریپ گفت، را کلمه نیا عمری  وقت

 در  بایـد  یسـن  و عهیش نیمتفکر تمام که این سخنی است   2 )1(.»ولـدتين يالت يمّ أ کانت

  . استدهییزا مرا که استی زن نهما ،کردم رفتار نیچن او با کهی زن .کنند فکر آن

                                                                                                                                   
  

لسان . »اه فی الجاهلیۀ عن القتالِ فیه، وال یستَحلُّون القتالَ فیه        شهر سموه بذلک لتعظیمهم إِی    : جبر «:همچنین

   .411 ص،1 ج، ابن منظور،العرب

بکیر بن محمد الحداد الصوفی بمکۀ حدثنا الحسن بن علی بن شبیب المعمري حدثنا عبد الرحمن بن ) حدثنی(«.  1

عمرو بن جبلۀ الباهلی حدثنا أبی عن الزبیر بن سعید القرشی قال کنا جلوسا عند سعید بن المسیب فمر بنا علی 

ط کان أعبد هللا منه فقام إلیه سعید بن المسیب وقمنا معه فسلمنا علیه فرد علینا  ولم أر هاشمیا قبن الحسین

نعم حدثنی أبی قال : قال. فقال له سعید یا أبا محمد أخبرنا عن فاطمۀ بنت أسد بن هاشم أم علی بن أبی طالب

 فی ول اهللا یقول لما ماتت فاطمۀ بنت أسد بن هاشم کفنها رسسمعت أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب 

 ونزل فی قبرها فجعل یومی فی نواحی القبر کأنه یوسعه ویسوى سبعین تکبیرةقمیصه وصلى علیها وکبر علیها 

علیها وخرج من قبرها وعیناه تذرفان وحثا فی قبرها فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب یا رسول اهللا رأیتـک             

 ان أبا طالب کان عمر ان هذه المرأة کانت أمی التی ولدتنییا فعلت على هذه المرأة شیئا لم تفعله على أحد فقال 

یصنع الصنیع وتکون له المأدبۀ وکان یجمعنا على طعامه فکانت هذه المرأة تفضل منه کله نصیبنا فأعود فیه وان 

ا  أخبرنی عن ربی عز وجل انها من أهل الجنۀ وأخبرنی جبریل علیه السالم ان اهللا تعالى امر سبعین ألفجبریل

  .325، ص1اعیان الشیعۀ، السید محسن االمین، ج» .من المالئکۀ یصلون علیها

 ،الهندي المتقی ،العمال کنز: ؛ و با اختالف کم    108ص ،3ج ،النیسابوري الحاکم ،المستدرك :منابع اهل تسنن  

  .ولدتنی  التی أمی بعد أمی کانت المرأة هذه! عمر یا: فقال...  :و فیه عن الحاکم  نقال37607ً، ح636ص ،13ج
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ـا .گویـد  از روي هوي سخن نمـی     پیامبر خدا 
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ْ
اینکـه   )1 (.ا�

 کـه  اسـت ی کـس  غمبـر یپ .است لیتنز  یکنیا چه؟ی  عن ی ، است دهییزا مرافرمود  

ـ  از بعـد ي  ا گفتهی  عن ی است، قتیحق زانیم او منطق  از بعـد ي  ا نـده یگو و خـدا،  ۀگفت

  .گفته نیا حد به نه و رسد، یم ندهیگو نیا ۀیپا به نه خدا،

ي مـادر  امـا  اسـت،  مـن  مـادر  زن نیا؛ »املـرأة هذه نّإ«: فرمودو   جنازه به کرد اشاره

  .شدم متولد او از من که است

   کعبهۀ در خانمیالد امیر مؤمنان

ـ ا کـه  نیاي  جا به ،شد دایپ دنییزا درد طواف نیب. بود طواف دری  زن نیچن  زن نی

 خداوند  بیتی که  3 )2(شد، تیت هدا یب داخل به شود، تیهداالحرام   مسجد خارج به

                                                         

  .3 :النجم.  1

 کُنْت جالساً مع الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ و فَرِیقٍ منْ عبد الْعزَّى  یزِید بنُ قَعنَبٍ: قَالَ: عنْ سعید بنِ جبیرٍ قَالَ... «.  2

 و کَانَت حاملَۀً بِه لتسعۀِ أَشْهرٍ و قَد أَخَذَها نْت أَسد أُم أَمیرِ الْمؤْمنینَبِإِزاء بیت اللَّه الْحرَامِ إِذْ أَقْبلَت فَاطمۀُ بِ      

             یمـرَاهي إِبـدقَۀٌ بِکَلَـامِ جدصإِنِّی م کُتُبٍ و لٍ وسنْ رم كنْدنْ عم اءا جبِم و نَۀٌ بِکؤْمإِنِّی م بر الطَّلْقُ فَقَالَت 

 و أَنَّه بنَى الْبیت الْعتیقَ فَبِحقِّ الَّذي بنَى هذَا الْبیت و بِحقِّ الْمولُود الَّذي فی بطْنی لَمـا یـسرْت علَـی      الْخَلیلِ

           و رِهنْ ظَهع انْفَتَح قَد و تینَا الْبنَبٍ فَرَأَینُ قَعب زِیدی قَالَ یتالْتَزَقَ وِلَاد ارِنَا وصنْ أَبع تغَاب و یهۀُ فمفَاط خَلَتد 

الْحائطُ فَرُمنَا أَنْ ینْفَتح لَنَا قُفْلُ الْبابِ فَلَم ینْفَتح فَعلمنَا أَنَّ ذَلک أَمرٌ منْ أَمرِ اللَّه عزَّ و جلَّ ثُم خَرَجت بعد الرَّابِعِ       

هدبِی ینَونؤْمیرُ الْما أَمزَّ    ثُمع اللَّه تدبمٍ عزَاحم ۀَ بِنْتیأَنَّ آسل اءنَ النِّسی منمنْ تَقَدلَى مع إِنِّی فُضِّلْت قَالَت

         رْیأَنَّ م رَاراً وإِلَّا اضْط یهف اللَّه دبعأَنْ ی بحعٍ لَا یضوی مرّاً فلَّ سج ا   وهـدۀَ بِیابِـسالنَّخْلَۀَ الْی زَّترَانَ همع بِنْت م

             أَنْ أَخْرُج تدا أَرا فَلَمهاقرأَو نَّۀِ وارِ الْجمنْ ثم فَأَکَلْت رَامالْح اللَّه تیب خَلْتأَنِّی د ا وینطَباً جا رنْهم تَّى أَکَلَتح

 یقُولُ إِنِّی شَقَقْت اسمه مـنِ اسـمی و أَدبتُـه      الْأَعلَى   الْعلی   و اللَّه    علیاً فَهو علی    اطمۀُ سمیه هتَف بِی هاتف یا فَ    

نُ فَـوقَ ظَهـرِ بیتـی و    بِأَدبِی و وقَفْتُه علَى غَامضِ علْمی و هو الَّذي یکْسرُ الْأَصنَام فی بیتی و هـو الَّـذي یـؤَذِّ           

اهصع و غَضَهنْ أَبملٌ لیو و هأَطَاع و هبنْ أَحمى لی فَطُوبندجمی ی ونسقَدیزید بن قعنب گوید من با عباس ؛ »ی 

بن عبد المطلب و جمعى از عبد العزى برابر خانـه کعبـه نشـسته بـودیم کـه فاطمـه بنـت اسـد مـادر امیـر                

 که نُه ماه به او آبستن بود آمد و درد زائیدن داشت گفت خدایا من به تو ایمان دارم و بدان چه از   المؤمنین

نزد تو آمده است از رسوالن و کتابها مؤمنم و به سخن جدم ابراهیم خلیل تصدیق دارم و او است که این بیت 

 در شکم من است والدت را بر من آسان کن، عتیق را ساخته بحق آنکه این خانه را ساخته و بحق مولودى که

یزید بن قعنب گوید ما به چشم خود دیدیم که خانه از پشت شکافت و فاطمه به درون آن رفت و از دیده ما   
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�
ـ   )1(.�ِلن  و بـا    شـد ي  ا خانـه  نیوارد چن

ـ ا که دهینفهم امروز ت تا یبشر .آمد رونیب خانه از اي  چنین تحفه   در کـه ي  ا تحفـه  نی

  !داشت چه و بود که شد، دادهی زن نیچن دست به خدا تیب

   اشرف من فی الوجود و قرآن اشرف ما فی الوجودپیامبر

 ةدائـر  در .»مـن « ۀکلمو دیگر   » ما« ۀکلمی  ک ی :وجود دارد  کلمه دو وجود ةدائر در

ـ  در که است زیچ ک ی فقط کلمه نیا قیمصاد تمام اشرف »ما« ۀکلم  تمـام  شـرف  ۀقل

                                                                                                                                   
  

نهان شد و دیوار به هم آمد و خواستیم قفل در خانه را بگشائیم گشوده نشد و دانستیم که این امـر از طـرف       

هار روز بیرون آمد و امیر المؤمنین را در دست داشت و سپس گفت من بر خداى عز و جل است و پس ازچ      

همه زنان گذشته فضیلت دارم زیرا آسیه بنت مزاحم خدا را به نهانى پرستید در آنجا که خوب نبود پرسـتش    

خدا جز از روى ناچارى و مریم دختر عمران نخل خشک را به دست خود جنبانید تا از آن خرماى تازه چید      

ورد و من در خانه محترم خدا وارد شدم و از میوه بهشت و بار و برگش خوردم و چون خواستم بیـرون   و خ 

فرماید من نـام او را   آیم یک هاتفى آواز داد اى فاطمه نامش را على بگذار که او على است و خداى اعلى می 

ها را در  وختم و اوست که بتاز نام خود گرفتم و به ادب خود تأدیبش نمودم و غامض علم خود را به او آم           

کند خوشا بر کسى که  گوید و مرا تقدیس و تمجید می ام اذان می شکند و او است که در بام خانه   خانه من می  

 الـشیخ  ،الـشرائع  علـل . او را دوست دارد و فرمان برد و واي بر کسى که او را دشمن دارد و نافرمـانى کنـد               

 و بـا    194ص ،الـصدوق  الـشیخ  ،األمـالی ؛  62ص ،الـصدوق  یخالـش ،  األخبار معانی؛  135ص ،1ج ،الصدوق

؛ 76؛ روضۀ الواعظین، الفتال النیـشابوري، ص      706ص ،الطوسی الشیخ ،األمالی: اختالف کم در نقل و تعابیر     

  .. و197الثاقب فی المناقب، ابن حمزه الطوسی، ص

  :ت بیان کرده اندرا با این عبارادر خانه کعبه  المؤمنینامیرو در منابع اهل تسنن تولد 

 ولـدت  أسـد  بنـت  فاطمـۀ  ان االخبـار  تـواترت  فقـد «: 483ص ،3جفی المستدرك،    ابوريشالنی قال الحاکم 

  ».الکعبۀ جوف فی ][طالب أبی بن علی أمیرالمؤمنین

 بـداخل  المـشرّفۀ  بمکـۀ   علی ولد«: 171ص ،1ج ،األئمۀ معرفۀ فی المهمۀ الفصولقال ابن صباغ مالکی فی      

 بهـا  تعـالى  اهللا خـصه  فضیلۀ وهی ، سواه أحد قبله الحرام البیت فی یولد ولم...  الجمعۀ یوم فی الحرام البیت

   ».لتکرمته وإظهاراً لمرتبته وإعالء له إجالال

بأمیر المؤمنین علیه السالم  و روي ان فاطمۀ بنت أسد لما حملت  «: 133قال المسعودي فی اثبات الوصیۀ ص     

 جاءها المخاض و هی فی الطواف فلما اشتد بها دخلت الکعبۀ فولدته فی جوف البیـت  کانت تطوف بالبیت ف   

   ».غیره بعده ال و قبله الکعبۀ فی ولد ما آله و علیه اللّه صلّى النبی آمنۀ والدة مثال على

 .96 :آل عمران.  1
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ـ  مـا  شرفأ« »ما« ةدائر در نقطه نیا و است »ما« ۀسلسل ـ » الوجـود  یف  در و .شـود  یم

 و اسـت،  نقطـه  ک ی ضیف تنزلمبدء   شود یم شروع که نزول قوس در هم »من« ةدائر

  .شود یم »الوجود یف من شرفأ« »من« ةدائر در نقطه آن

 از تعـصب، از تمـام فـرق         ی خـال  نی اسـت کـه متفکـر      نی ا ي امروز برا  يها  گفته

ـ ی کتاب قطعۀیکه جز بر پا    - میگو ی در کلمه به کلمۀ آنچه م      ،یاسالم  ی و سنت قطع

 خود و وجدان خود مورد قـضا      نی کلمه ب  کی بحث را در     جۀی تأمل کنند و نت    -ستین

  .و حکم قرار بدهند

ـ ا و .اسـت  قرآن است، الوجودی  ف ما تمام اشرف »ما« قوس در کهي  ا نقطه آن  نی

ي ا نقطـه  اشـرف  »مـن « قوس در کهي  ا نقطه آن و. است »ما« ۀکلم در مصداق اشرف

» اشرف مـن فـی الوجـود      « .است قرآن ةآورند شود، یم شروع آنجا از ضیف که است

 جـامع  اعظـم  اسـم  ظهـور هم  » اشرف ما فی الوجود   « و .استبراي خلق    خدای  تجل

  .است ایعل امثال وی حسن اسماء عیجم

   الوجود است با قرآن که اشرف ما فینسبت امیر مؤمنان

 منظـور ی  ول شود،  یم نقل عهیش وی  سنی  قطع مدارك از ،شود  یم گفته امروز آنچه

  .ثیحد تیروا نه است، ثیحد فقه ما

 دیلرز قلبم ،افتاد شهیعا به چشممی  وقت جمل دانیم در: گفت يغفار ذر  یاب غالم

 بـروم  سو نیا به د بودم که  داشت و مرد  ادامه   ظهر وقت اضطراب تا  نیا .بکنم چه که

  و رفـتم  نیرالمـؤمن یام رکـاب  در  و شـد  منکـشف  برایمامر   ظهر هنگام .سو آن ای

 .وانـه شـدم   ر نـه یمد  سـوي  به اضطراب با شد، تمام کار وقتی .دادم انجام را ام  فهیوظ

ـ ي  برا نه ام،  آمدهی  مأکلي  برا هن: گفتم .رفتم سلمه  ام ي  خانه به سر کی  فقـط  .یمطعم

  .شود رفع ام یدرون اضطراب نیا که ام آمده نیاي برا

چـشمم ی  وقت که گفتم را خودمي  ماجرا ؟يکرد چه روز آن: گفت من به سلمه  ام 

 .شـد  کـشف  میبـرا  مطلب ظهر هنگام  و داد رخ مني  برای  حال نیچن افتاد، شهیعا به

غمبریپ از من .ثابت یاب اي .احسنت: گفت من به سلمه ام ِيل َعـ«: فرمـود  کـه  دمیشن 
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ـ ا 4)1 (،»ضوْ احلَـ ی� لعَ  ردای یَ تحَ  قار� فَ تَ یَ  نْ لَ ،ِيل عَ  عَ مَ  رآنُالقُ  َو  رآنالقُ  عَ مَ  ـ  ی جملـه  نی  چـه؟ ی  عن

 در کـه  را یثیحد هر که یذهب نیالد شمس نینقدالم خیش کرد، نقل را ثیحد حاکم

 ، کنـد  مخـدوش  را ثیحد آن تا هدنمو صرف را قوا ۀهم هدید یعل حضرت فضل

  )2 (.»حیصح ثٌیحد«: گفت ،دیرس که نجایا بهولی 

  تمام بطون قرآنبا   همراهامیرمؤمنان

ـ     ست؟یچ قرآن باید در این نکته تأمل کنید که       ت امیرمؤمنـان  در اینجـا معی   بـا

                                                         

  .وارد شوند من برر حوض شوند تا د از یکدیگر جدا نمی.  استآن است و قرآن با علی با قرعلی.  1

أبو بکر محمد بن عبد اهللا الحفید حدثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا عمرو بـن طلحـۀ القنـاد الثقـۀ                ) أخبرنا(«

المأمون حدثنا علی بن هاشم بن البرید عن أبیه قال حدثنی أبو سعید التیمی عن أبی ثابت مولى أبـی ذر قـال      

 دخلنی بعض ما یدخل الناس فکشف اهللا عنـى ذلـک         یوم الجمل فلما رأیت عائشۀ واقفۀ     ] [کنت مع علی  

عند صالة الظهر فقاتلت مع أمیر المؤمنین فلما فرغ ذهبت إلى المدینۀ فاتیت أم سلمۀ فقلت انی واهللا ما جئت 

اسأل طعاما وال شرابا ولکنی مولى ألبی ذر فقالت مرحبا فقصصت علیها قصتی فقالت أین کنت حین طـارت     

لى حیث کشف اهللا ذلک عنى عند زوال الشمس قال أحسنت سمعت رسول اهللا صلى         القلوب مطائرها قلت إ   

  ».اهللا علیه وآله یقول علی مع القران والقرآن مع علی لن یتفرقا حتى یردا على الحوض

 مناقـب  ؛  االسناد صحیح حدیث هذا:  و قال  124 ص ، 3 ج ،النیسابوري الحاکم،  المستدرك :منابع اهل تسنن  

  ).با کمی اختالف(118ص ،األصفهانی مردویه ابن موسى بن أحمد، بطال أبی بن علی

  :اند عبارتند از نقل نمودهغالم ابوذر و اما منابعی که اصل حدیث را بدون ذکر حکایت 

 علی یردا حتى یفترقان ال] مع علی [ معه والقرآن القرآن مع علی: یقول النبی سمعت: قالت سلمۀ أم وعن«

 بـن  الدین منتجب ،حدیثا ألربعون؛ ا 50ص ،کرامۀ بنا المحسن ،الطالبین فضائل عن نالغافلی تنبیه .»الحوض

 ،اإلیمان نهج ؛236 ص ،الحلی العالمۀ ،الیقین  کشف؛103 ص ،طاووس ابن السید ، الطرائف ؛73 ص ، بابویه

 .163، ص3الصراط المستقیم، علی بن یونس عاملی، ج ؛190ص ،جبر ابن

؛ مناقـب  255، ص 1؛ المعجم الصغیر، الطبرانی، ج135، ص 5ألوسط، الطبرانی، ج  المعجم ا:منابع اهل تسنّن  

؛ الصواعق 134 ، ص9؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ج 146و 117علی بن أبی طالب، ابن مردویه األصفهانی، ص     

؛ 177 ، ص2؛ الجامع الصغیر، جـالل الـدین الـسیوطی، ج        124المحرقۀ، أحمد بن حجر الهیتمی المکی، ص      

؛ فـیض القـدیر   603، ص 11؛ کنز العمال، المتقی الهندي ، ج       191خ الخلفاء، جالل الدین السیوطی، ص     تاری

 .156؛ اإلکمال فی أسماء الرجال، الخطیب التبریزي، ص470 ، ص4شرح الجامع الصغیر، المناوي، ج

، 134 ص،الـصحابۀ  معرفـۀ  کتـاب  ، 3 ج ،و بذیلـه التلخـیص للحـافظ الـذهبی         الـصحیحین  على المستدرك.  2

 »صحیح«: ذیل همین حدیث گفته 4628/226ح
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 تبامر ۀهم دری  تیمع به  است، یقرآن نیچن با یعل است؛ )4( �

ـ  و. قـرآن  ۀسـبع  بطـون  و حقـائق  و لطائفو   اشارات و عبارات ـَال « کـه ی  قرآن ی َص ُحتْ

 .بـرد  قرآن بطون تمام در را یعل )5(.»ومُختُ  هِ ومِ ُختُ  یلَعَ  َو  ومٌ ُختُ  هُ لَ ،هُ بُ ائِ رَ غَ  یلَبْ تُ َال  َو  هُ بُ ائِ جَ عَ 
                                                         

الواقعـۀ،  . »شدگان بر آن دسـت ندارنـد   ه جز پاك؛ کر کتابى نهفته؛ د قطعاً قرآنى است ارجمند   ]  پیام[که این   «.  1

 .79 إلی 77: آیات

 .1 :الفرقان.  2

 .42 :فصلت. »آید از پیش روى آن و از پشت سرش باطل به سویش نمى«.  3

 .89: النحل. ».ین کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو نازل کردیمو ا«.  4

5  .»هائنْ آبع اللَّه دبنْ أَبِی ععولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر    ُریالس فَرٍ ورِ سلَى ظَهع أَنْتُم نَۀٍ ودارِ هی دف إِنَّکُم ا النَّاسهأَی 

 قَد و رِیعس بِکُم ودعوانِ بِکُلِّ میأْتی و یدعانِ کُلَّ بقَرِّبی و یددانِ کُلَّ جیلبرَ یالْقَم و سالشَّم و ارالنَّه لَ واللَّی تُمأَیر

اللَّه و ما دار الْهدنَۀِ قَالَ دار بلَاغٍ و انْقطَاعٍ فَإِذَا فَأَعدوا الْجهاز لبعد الْمجازِقَالَ فَقَام الْمقْداد بنُ الْأَسود فَقَالَ یا رسولَ 

 و منْ جعلَه أَمامه قَاده  الْتَبست علَیکُم الْفتَنُ کَقطَعِ اللَّیلِ الْمظْلمِ فَعلَیکُم بِالْقُرْآنِ فَإِنَّه شَافع مشَفَّع و ماحلٌ مصدقٌ

الْجنَّۀِ و منْ جعلَه خَلْفَه ساقَه إِلَى النَّارِ و هو الدلیلُ یدلُّ علَى خَیرِ سبِیلٍ و هو کتَاب فیه تَفْـصیلٌ و بیـانٌ و   إِلَى  

رُهطْنٌ فَظَاهب رٌ وظَه لَه زْلِ وبِالْه سلُ لَیالْفَص وه یلٌ وصتَح کْمنُ  حاطب و ه لْمع  رُهیقٌ  ظَاهتخوم   أَن  یقٌ لَهمع نُهاطب و 

 لَا تُحصى عجائبه و لَا تُبلَى غَرَائبه فیه مصابِیح الْهدى و منَار الْحکْمۀِ و دلیلٌ علَى الْمعرِفَۀِ لمنْ  و علَى تُخومه تخوم

اى مردم :  فرمود حدیث فرماید که آن حضرت از پدرانش از رسول خداامام صادق؛ » .عرَف الصفَۀَ

شما اکنون در دنیا و خانه سازش و صلح هستید و شما در سر راه سفر هستید و به شتاب شما را خواهند برد، و 

اى را کهنه کنند و هر دورى را نزدیـک سـازند و هـر     نگرید که شب و روز و خورشید و ماه هر تازه       شما مى 

. اى را به سر رسانند، پس اسباب و وسائل زیادى فراهم کنید براى اینکه گذرگاه درازى در پیش اسـت         وعده

اى که  خانه:  سازش یعنى چه؟ فرمود اى رسول خدا خانه: پس مقداد بن اسود برخاست و عرض کرد     : فرمود

و )  د براى رسیدن به منزلهاى آخرتانسانى را به گور رساند، یا در آن خانه کردار نیک ذخیره شو(رساننده است 

پس هرگاه آشوبها چون شب تار شما را فرا گرفت به قرآن رو ) یعنى انسان روزي از دنیا جدا گردد(جدا شونده 

و )  در باره کسى که بدان عمل کند(زیرا آن است شفیعى که شفاعتش پذیرفته است ) و بدان چنگ زنید(آورید 

تصدیق شده است، هر که آن را )  در باره آن کس که بدان عمل نکرده(اش  فتهگزارش دهنده است از بدیها که گ

و آن را پشت سر خود قرار دهد به دوزخش )  از آن پیش افتد(پیشواى خود کرد به بهشتش رهبرى کند و هر که 

یان و کشاند، و قرآن راهنمائى است که به بهترین راهها راهنمائى کند، و کتابى است که در آنست تفصیل و ب    

شوخى و سرسرى نیست بـراى آن  ) میان حق و باطل(و آن است جداکننده   ) بدست آوردن حقائق  (تحصیل  

ظاهرى است و باطنى، پس ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش، ظاهرش جلوه و زیبائى دارد و 
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 که کردند فکری  سن و عهیش يعلما .»یعل مع القرآن و« نشد، ختم نجایا به لهأمس تنها

 کـه  یعلمـائ  .»لـی ع مع القرآن و«: فرمود دوباره باز »القرآن مع لیع«: فرمود اول چرا

ـ  ترجمـه  را ثیحد ما که ستندین مردم عوام شود، یم گفته آنها يبرا کلمات نیا  .میکن

 یـک  از »مـع « کلمـه  جهـت  ازی  اضاف نسبت نیا باشد،ی  طرف ک ی است محال تیمع

ـ مع لهأمسي  قدر بهی  ول .»القرآن مع لیع« ؛بودی  کاف طرف  يا انـدازه  بـه  و اسـت  قی

  .»یعل مع القرآن و«: فرمود برگشت دوباره باز که است فیظر بحث

   صاحب عصمت کبريامیرمؤمنان

 اي  اشاره ثیحد نیا  فقه  به فقط .که فرصت بیان آن نیست     استی  مباحث نجایا در

ـ  اطالق تیمع ي  کلمه  وقتی که است نیا هست نجایا کهی  اشارات از .کنم یم  شـود  یم

ـ ا از اسـت  ت اعـم یمع نیا است،ی فالن بای فالن گوییم  به طور مثال می   و   یـک   کـه  نی

 بـا  بشر نیمتفکري  برا غمبریپ ولی .عقب اضافه  دیگر طرف و باشد جلو اضافه طرف

ـ ا کـه  نـشود  توهم اما است، قرآن با یعل :و فرمود  کرد تمام رای  علم ۀفیدقت وظ   نی

 را برگردانـد  کـالم  دوباره است، عقبی عل و است، جلو قرآن که استی  تیمع ت،یمع

ـ ا و .است نیچن دو نیای  عن ی ،»یعل مع القرآن و«: فرمود و  )1 (،ا�ـم .اسـت  مهـم  نی

طسم )3( ،عسق* حم )2( ،كهيعص
)4(

ـ  ی ؛»القـرآن  مع یعل« ،ص ق  تمـام ی  عن
                                                                                                                                   

  
یش به شماره در نیاید باطنش ژرف و عمیق است نهایتی دارد و براي نهایت آن نهایت دیگري است شگفتی ها

و عجائبش کهنه نگردد، در آن است چراغهاى هدایت، و جایگاه نور حکمت و راهنماى معرفت است براى آن 

و در وافی مرحوم  [ علی نجومه نجوم  له نجوم و(  599ص  ،2ج  ،الکلینی الشیخ ،الکافی .کس که صفت را بشناسد

 ،1ج  ،العیاشی  ،العیاشی  تفسیر؛ ) ] ه تخوم آمده استله تخوم و علی تخوم: عبارت1701، ص 9فیض کاشانی، ج

 6ص  ،الحلی  إدریس ابن، التبیان منتخب تفسیر من النقصان إکمال؛ 144ص ،الراوندي اهللا فضل ،النوادر؛ 3ص

 السید  ،القرآن  تفسیر فی البرهان؛ 325ص ،2ج، األول المجلسی ،المتقین روضۀ؛ )له نجوم و علی نجومه نجوم(

 .13ص ،4ج ،الحویزي الشیخ ن،الثقلی نور تفسیر؛ 15ص ،1ج ،البحرانی هاشم

 .1: ؛ السجدة1: ؛ لقمان1: ؛ الروم1: ؛ العنکبوت1: ؛ آل عمران1: البقرة.  1

 .1: مریم، آیۀ.  2

 .2 و 1: الشوري، آیات.  3

 .1: القصص ؛1: الشعراء.  4
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ـ  رفتـه،  آنجـا  تا یعلحضرت   ،هست که جا هر تا اعظم اسم رموز ـ ا تنهـا ی  ول  نی

  .آمده یعل با باز جا همه قرآن که شود حساب دیبا هم طرف آن از ست،ین

کند؟ آیا دانایان سـنی از خـواب    این توازن و تعادل در این بشر از چه حکایت می   

» علی مع القرآن و القرآن مـع علـی        «:  فرمود وقتی پیغمبر ! شوند؟  غفلت بیدار نمی  

ِفـهِ قرآن کتابی است که     : ا هم فرمود  و خد 
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پس بـه   .  صاحب عصمت کبري است    معناي این کلمه این است که حضرت علی       

اتفاق شیعه و سنی، هر کس که منکر این کلمه بشود، هم از سنّت بیزار اسـت و هـم                   

 عصمتی که پیغمبـر خـاتم  » علی مع القرآن و القرآن مع علی  «به مقتضاي . از تشیع 

  .این حدیث شیعه نیست. دارد دارد، همان عصمت را علی بن ابی طالب

  جمیع علوم نظام تکوین و تشریع در قلب امیرمؤمنان

 همـه  اسـت،  علم آنچه پس »یعل مع القرآن و القرآن مع یعل«که   است نیچن اگر

 یعل« اگر .فقط علم ربوبی مستثناست   . است طالبی  اب بنی  عل ۀنیس ۀقفس دو نیب

َا :فرماید   خداوند می  »یعل مع القرآن و القرآن مع
ْ
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 علوم  تمامبلکه  کائن، هو ما  وکان ما علمتنها  نه  ونیآخر علم  ونیاول علم  تنهانه پس

ـ  قلـب  در همـه  ع،یتشر نظام علوم تمام  و نیتکو نظام ـ  بـن ی  عل ـ ا .اسـت  طالـب ی  اب  نی

  .سپرد سر دیبا ناخواه خواه حق نیا مقابل در و است 5حق مرّ نیا ست،نی عیتش تعصب

  .است الوجودی ف ما قوس اول ۀنقطقرآن که  با یعل نسبت نیا

   که اشرف من فی الوجود است با پیامبر امیرمؤمناننسبت

ـ چ قـرآن  آورنده  اشرف من فی الوجود و     به یعلحضرت   نسبتاما    در ست؟ی

  .دهم حیتوض را کلمه باید این ست،یني ا چاره نجایا

                                                         
 .42: فصلت. آید از پیش روى آن و از پشت سرش باطل به سویش نمى.  1

 .89: النحل. گر هر چیزى است بر تو نازل کردیمو این کتاب را که روشن.  2



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 82

در روایت متواتر سند الزم نیست، نه پیش سنیان، نـه پـیش شـیعیان، مگـر پـیش         

کنم، متواتري است که سـکّۀ        تواتري که اآلن نقل می    ولی در عین حال این م     . جاهالن

صحت به پاي آن خورده؛ هم از طرف تمام منقـدین حـدیث، و هـم از طـرف تمـام          

گذشته از  .  حدیث را ذکر کرده    )1( در کتاب صلح،   بخاري. مشککین در اسناد احادیث   

  . بر این کلمه اتفاق دارندکه در بقیه صحاح، و در مسانید، و در سیر، و در تفاسیر، این

ــر ثیحــد ــاي بخــار نقــل طبــق ب ــه امیرمؤمنــانکــه پیــامبر: اســت نی   ب

 َو  ين� ِمـ ِيل� َعـ«:  و در مدارك دیگر عامه نیز چنین آمده که)2(.»کنْ ا مِ نَ  أَ ی َو ن�  مِ َت نْ أَ «:ندفرمود

                                                         
 .85 صباب عمرة القضاء،، 5ج  و 207 صباب مناقب علی بن ابی طالب، ،4 ج و168 صکتاب الصلح، ،3 ج. 1

؛ 496ص  ،1ج  الکوفی،  سلیمان  بن محمد ،المؤمنین أمیر اإلمام ؛ مناقب196 ص قیس، بن سلیم سلیم، کتاب . 2

 الصدوق،  الشیخ  ؛ الخصال،66ص الصدوق، الشیخ ؛ األمالی،93ص ،1ج المغربی، النعمان القاضی األخبار، شرح

 ؛ روضـۀ  158ص القمـی،  الخـزاز  األثـر،  ؛ کفایۀ 64ص ،2ج الصدوق، الشیخ ،الرضا أخبار ؛ عیون 573ص

؛ 213ص المفیـد،  الـشیخ  لی،؛ األما 46ص ،1ج المفید، الشیخ ؛ اإلرشاد، 296ص النیسابوري، الفتال الواعظین،

 القمی  محمد منقبۀ، ؛ مائۀ33ص ،2ج آشوب، شهر ابن طالب، أبی آل ؛ مناقب200ص الطوسی، الشیخ األمالی،

 .269 ص ،35ج المجلسی، العالمۀ األنوار، ؛ بحار146ص البطریق، ابن ؛ العمدة،165ص ،)شاذان ابن(
؛ 499ص  ،7ج  الکوفی،  شیبۀ  أبی  ابن ؛ المصنف،227ص ،11ج الصنعانی، الرزاق عبد  المصنف،:منابع اهل تسنن

 النسائی،  الکبرى،  ؛ السنن122ص  المؤمنین، النسائی، أمیر ؛ خصائص108ص ،1ج حنبل، بن أحمد أحمد، مسند

قال  ( 120ص  ،3ج  النیسابوري،  الحاکم ؛ المستدرك،230ص ،11ج حبان، ابن حبان، ابن ؛ صحیح127ص ،5 ج

 بغداد، ؛ تاریخ )صحیح: - ذیل هذا الحدیث   -و قال الذهبی فی التلخیص      . ناداالس صحیح حدیث هذا: الحاکم

 ،8ج  البیهقی،  الکبرى،  ؛ السنن143ص  ،2ج الحسکانی، الحاکم التنزیل، ؛ شواهد364ص ،4ج البغدادي، الخطیب

 ی،الغزال الدین، علوم ؛ إحیاء61ص الخوارزمی، الموفق ؛ المناقب،284ص ،4ج البیهقی، اإلیمان، ؛ شعب5ص

 ،42ج  عساکر،  ابن  دمشق،  مدینۀ  ؛ تاریخ) حسن بإسناد على حدیث من داود أبو :قال الغزالی (197ص شرح ،6ج

 ،1ج  النووي،  مسلم، صحیح ؛ شرح109ص الشافعی، طلحۀ بن محمد السؤول، ؛ مطالب63ص ،42 و ج53ص

 ؛ تـاریخ 65ص بـري، ال وآلـه،  علـی  اإلمام نسب فی ؛ الجوهرة54 ص ،5 ج المزي، الکمال، ؛ تهذیب 195ص

 الزرندي السمطین، درر ؛ نظم .)عنه اهللا عبید عن البخاري أخرجه: قال الذهبی  (467ص ،2ج الذهبی، اإلسالم،

 ؛ الوافی267ص  ،4ج کثیر، ابن و النهایۀ، ؛ البدایۀ475ص ،3ج کثیر، ابن العظیم، القرآن ؛ تفسیر98 ص الحنفی،

 و رجالـه   أحمد رواه: قال الهیثمی  (258ص ،9ج الهیثمی، ،الزوائد ؛ مجمع 177ص ،16ج الصفدي، بالوفیات،

 ،3ج حجـر،  ابـن  ؛ اإلصـابۀ،  57ص ،7ج حجر، ابن الباري، ؛ فتح 276ص ،13ج العینی، القاري، ؛ عمدة )ثقات

 الطبرانی رواه: قال الصالحی (141ص ،11 و ج195ص ،5ج الشامی، الصالحی و الرشاد، الهدى ؛ سبل340ص

 منک  و أنا  منی  أنت  لعلی  و قوله:  قال العجلونی (205 ص ،1 ج العجلونی، الخفاء، ف؛ کش)عنها الصحیح برجال

   .170ص ،1ج القندوزي، المودة، ؛ ینابیع)صحیح و کله منه، و أنا منی هذا للحسن و قوله
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،»ِيل� عَ  نْ مِ  انَ أَ 
ـ ؛  »َعِلـی� ِمـين� « .مبرپیغ با  حضرت علی  نسبت هم نیا )1(  مـن  ازی  عل

 نْ ِمـ انَ أَ  َو « برگشته، نسبت نیا باز که است نیا نکته .ستین سخن تمامِ نیای  ول .است

ـ آ .هـستم ی  عل از من و است من ازی  عل ،»ِيل� عَ  ـ ا کـه ي  بخـار  شـرّاح  ای  را ثیحـد  نی

                                                         
 عقـدة  ابـن  المـؤمنین،  أمیـر  ؛ فـضائل  458 ص ،1 ج الکوفی، سلیمان بن محمد المؤمنین، أمیر اإلمام مناقب.  1

 النعمـان  القاضـی  اإلسـالم،  ؛ دعـائم  93 ص ،1 ج المغربـی،  النعمان القاضی األخبار، ؛ شرح 55 ص کوفی،ال

 الـشیخ  ؛الخـصال، 75 ص الصدوق، الشیخ ؛ األمالی، 58 ص الصدوق، الشیخ ؛ األمالی، 20 ص ،1 ج المغربی،

 ص ، )الشیعی ( بريالط جریر بن محمد ؛ المسترشد، 321 ص القمی، الخزاز األثر، ؛ کفایۀ 496 ص الصدوق،

 أبی آل ؛ مناقب 44ص الطبري، القاسم أبی بن محمد المصطفى، ؛ بشارة 50ص الطوسی، الشیخ ؛ األمالی، 625

؛ 65 ص طـاووس،  ابـن  السید ؛ الطرائف، 14ص البطریق، ابن ؛ العمدة، 59 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن طالب،

  .254 ص ،37ج المجلسی، العالمۀ نوار،األ ؛ بحار58 ص ،2 ج العاملی، یونس بن علی المستقیم، الصراط

؛ 164، ص4؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج 495، ص7 المصنف، ابن أبی شیبۀ الکوفی، ج:منابع اهل تسنن  

: قـال الترمـذي   (300، ص5؛ سنن الترمذي، الترمذي، ج44، ص1سنن ابن ماجۀ، محمد بن یزید القزوینی، ج 

 550؛ السنۀ، ابن أبی عاصم، ص183، ص 3انی، الضحاك، ج  ؛ اآلحاد و المث   )هذا حدیث حسن غریب صحیح    

؛ 45، ص5؛ الـسنن الکبـرى، النـسائی، ج   )رجاله ثقات على شرط مـسلم . إسناده صحیح: قال ابن ابی عاصم   (

؛ المعجـم الکبیـر،   293، ص1؛ مسند أبـی یعلـى، أبـو یعلـى الموصـلی، ج     15فضائل الصحابۀ، النسائی، ص    

و قـد أدخلـه أبـو       : قال الجرجانی  (146، ص 2د اهللا بن عدي الجرجانی، ج     ؛ الکامل، عب  16، ص 4الطبرانی، ج 

؛ شـواهد  188 و ص184، ابن المغـازلی، ص ؛ مناقب علی بن أبی طالب)عبدالرحمن النسائی فی صحاحه   

؛ تاریخ مدینـۀ دمـشق، ابـن        134؛ المناقب، الموفق الخوارزمی، ص    319، ص 1التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج   

؛ مطالب السؤول، محمد بن طلحۀ 14، ص 32؛ تفسیر الرازي، فخر الدین الرازي، ج     189، ص   42عساکر، ج   

فهذه األحادیث النبویۀ مـع إخـتالف ألفاظهـا و تعـدد رواتهـا و          : قال ابن طلحۀ الشافعی    (109الشافعی، ص   

ص به، لکنها حفاظها و إن کان کل حدیث منها عند تجرید النظر إلیه وحده خبرا واحدا یفید ظنا بمدلوله الخا          

جمیعها قد اشترکت داللتها الخاصۀ فی مدلول عام اشترکت کلها فیه ودلـت علیـه عنایـۀ رسـول اهللا و میلـه                  

؛ الریاض النضرة فی )و إشفاقه علیه و استعانته به و تخصیصه بعلو المکانۀ عنده و المنزلۀ منه] الی علی[إلیه

؛ 350، ص5؛ تهـذیب الکمـال، المـزي، ج    129 ص،3، ج)المحب الطبـري  (مناقب العشرة، أبی جعفر أحمد      

؛ تاریخ اإلسالم، ) أدخله النسائی فی صحاحه: قال ابن عدي: قال الذهبی( 410، ص1میزان االعتدال، الذهبی، ج

 630، ص3و  ج)  أخرجه أحمد فی المسند و الترمذي، و حسنه، و النسائی: قال الذهبی (631، ص3الذهبی، ج

صحیح : ۀ عن سوید، و رواه الترمذي، عن إسماعیل بن موسى، عن شریک، و قال           رواه ابن ماج  : قال الذهبی (

 سبل الهدى و ؛187؛ تاریخ الخلفاء، جالل الدین السیوطی، ص424، ص4؛ السیرة النبویۀ، ابن کثیر، ج)غریب

  ؛)و روى ابن أبی شیبۀ و هو صحیح عن عمر: قال الصالحی الشامی (296، ص11الرشاد، الصالحی الشامی، ج

فیض القدیر شرح الجامع الـصغیر،      ؛  )صحیح: قال المتقی الهندي   (608، ص 11کنز العمال، المتقی الهندي، ج    

 ).فیه دکین ذکره أبو حاتم ولم یضعفه أحد وبقیۀ رجاله وثقوا:  قال الهیثمی:  قال المناوي (471، ص4المناوي، ج
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 اسـت،  روشـن  اوست ازی  عل .»ين� مِ  ِيل� عَ « چه؟ی  عنی» ین�  مِ َت نْ أَ «که   دنکرد فکر ،دننوشت

ـ ا ؟چـه   یعنی» َو أََنا ِمْن َعِيل� « که دینکرد فکر چرا .ستین بحث به محتاج  بـه  جملـه  نی

 نجـا یا در باز ]ر بشر است  فوق تصو  [که است بزرگي  ا  اندازه به و است میعظي  قدر

ـ نیـز    منی  ول است، من از یعلکه   حال نیع در که دیبگو خواهد  یم  بـا  جـا  ههم

  .هستم یعل

   بر جاي پیامبرامیرمؤمنان

 مـردم  و شد، کشته عفان بن عثمان کهی  وقت آن مگر ،دیفهم توانینم را  مطلب نیا

 بـه  گذاشـت  قدم سر کی و منبر رفتي باال .مسجد آمد انیم  و علی کردند اجماع

ـ  .شـد ی  یغوغا ناگهان .نشست  و همانجا  بود نشسته غمبریپکه  ی  یجا ـ ا دیپرس  نی

ـ ا از قحافهی  اب بن ابوبکر  وقتی که است نیا سر غوغا: گفتند ست؟یغوغا چ   منبـر  نی

ـ ا از الخطاب بن عمر کهاز او    بعد و. نشست تر نییپا  پله ک ی ،رفت باال  بـاال  منبـر  نی

ـ ،آمـد  عفـان  بن عثمان که  هم بعد نشست، تر نییپا او از پله ک ی ،رفت  او از پلـه  ک ی

 بـر ی  رفت وي  کرد مالیپا را همه تو چرا که است نیاي  برا غوغا نیا .نشست تر نیپائ

  ؟ینشست نشست، غمبریپ که آنجا

. اند  و محققین خاصه هم خود فکر کرده      . علماي عامه در این چند کلمه فکر کنند       

 : از علّت این غوغا خبر دادند، فرمودوقتی

 ِيف النَّاِر َو َأَنـا َو اهللاَ َمْل بَِعَمِيل َأَكبَُّه اهللاَُمْن َقاَم َمَقاِمي َو َملْ َيعْ  : َيُقوُل ْعُت َرُسوَل اهللاََسمِ 

 ؛اكُِم بُِحْكِمِه َفلَِذلَِك ُقْمُت ُهنَاـَُمْمَتثُِل َقْوَلُه اْحل ـاْلَعاِمُل بَِعَملِِه الْ 

كـه جــای مــن بنـشيند و بــه كــردار مــن كــسی: رمــودف مـیشـنيدم رســول خــدا[

هـد انـداخت و بـه خـدا قـسم مـن  عمل نناميد خدا او را به صورت در آتش خوا

به كردار او عمل نمودم و گفتارش را امتثال نمودم و به حكم او حكم نمودم 

  )1(.]و برای مهني در آنجا نشستم

                                                         
 قُم بِنَا إِلَى صنَمٍ فی أَعلَى الْکَعبۀِ لنَکْسرَه فَقَاما جمیعاً فَلَما أَتَیاه قَالَ لَه النَّبِی  لعلی قَالَ النَّبِی عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ«.  1
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ـ  یقـدم  وضـعت  يالذ ناأ« :رمودهبه فرمایش صاحب مناقب گویا ف     و    خـاتم ی  عل

 نبـوت  دوش خـاتم  ي  رو پـا  کـه  هـستم ی  کـس  همـان  من )1(؛»عواداأل هذه فما ةالنبو

 چنـان  وي  بـود  چنـان  کـه ی  کسي  ا عالم، مظلومي  ا ست؟یچ ها چوب نیا .گذاشتم

   !ستینی گفتن کهي دید يروزگار

 چـاره یب راي  بـشر  هر مغز و دهد یم تکان ار ایدن کهفرمود  ي  ا کلمه امیرمؤمنان

 یدهن و زبان چه )2(.»  أََنا َبَنْيُت اْإلِْسـَالمَ ، أََنا َرَفْعُت اْألَْعَالمَ ،  اْألَْصَنامَ  أََنا َكَرسُْت «: فرمود .کند یم

 کـه  هـستم ی  کـس  همـان  من ؛»صناماأل کسرت ناأ« بزند؟ حرف جور نیا دارد قدرت

ـ بن نـا أ« .برافراشـتم  را مـن اعـالم   ؛  »عالماأل رفعت ناأ« شکستم، راها    و بت  اصنام  تی

 نـا أ ،..يالـذ  نـا أ«: فرمـود  بعـد  .کردم بنا را اسالم که هستمی  کس همان من؛  »سالماإل

  .داد شهادت هم عالم خیتار .رفتیپذ هم ایدن ،فرمود را کلمه نیا 6.»..يالذ

ت، خالفت   حق اوس  در رفتار و گفتارش ثابت کرد که خالفت بال فصل خاتم          

 دین و دنیاي امت است و این حق کسی است که عملش عمل ة اداراز رسول خدا 

 حق کسی است که در  و حکمش حکم او باشد و خالفت از خاتم    رسول خدا 

 :که در علم او خدا فرمودآن  باشد   او علم و عمل قائم مقام    
َ
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 هفَعر ثُم هقاتلَى عع ولُ اللَّهسر هضَعفَو هبثَو یلع طَاهفَأَع هلَیع کفَعتَّى أَری حقاتلَى عع قُم تیلَى الْبع هضَعتَّى وح

فَأَخَذَ علی الصنَم و هو منْ نُحاسٍ فَرَمى بِه منْ فَوقِ الْکَعبۀِ فَنَادى رسولُ اللَّه انْزِلْ فَوثَب منْ أَعلَى الْکَعبۀِ کَأَنَّما 

و لَما صعد أَبو بکْرٍ الْمنْبرَ نَزَلَ مرْقَاةً .  ذَلک فَقَالَ إِنَّ الَّذي عبده لَا یقْلَعهکَانَ لَه جنَاحانِ و یقَالُ إِنَّ عمرَ کَانَ تَمنَّى 

یه رسولُ اللَّه فَلَما صعد عمرُ نَزَلَ مرْقَاةً فَلَما صعد عثْمانُ نَزَلَ مرْقَاةً فَلَما صعد علی صعد إِلَى موضعٍ یجلس علَ

فَسمع منَ النَّاسِ ضَوضَاء  فَقَالَ ما هذه الَّذي أَسمعها قَالُوا لصعودك إِلَى موضعِ رسولِ اللَّه الَّذي لَم یصعده الَّذي 

لَم ی وقَامم نْ قَامقُولُ می ولَ اللَّهسر تعمفَقَالَ س کمتَقَد هلملُ بِعامالْع اللَّه أَنَا و ی النَّارِ وف اللَّه هی أَکَبلملْ بِعمعی 

 ثُم ذَکَرَ فی خُطْبته معاشرَ النَّاسِ قُمت مقَام أَخی و ابنِ عمی لأَنَّه. الْممتَثلُ قَولَه الْحاکم بِحکْمه فَلذَلک قُمت هنَا

؛ نهج اإلیمان، ابن جبـر،  399، ص1مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج.  »أَعلَمنی بِسرِّي و ما یکُونُ منِّی    

قد روي أن الثالثۀ هبطوا عن مقام : و عبارته( 179، ص1؛ الصراط المستقیم، علی بن یونس العاملی، ج610ص

  .77، ص38بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج  ؛...)ه فقال صعد إلیه فتکلم الناس فی فی المنبر و علیالنبی

 مناقب آل ابـی  . فکأنه قال أنا الذي وضعت قدمی على خاتم النبوة فما هذه األعواد أنا من محمد و محمد منی   .  1

 .399، ص1طالب، ابن شهر آشوب، ج

  .77، ص38مجلسی، جال  ۀعالمال  بحار االنوار،  ؛399، ص1مناقب آل ابی طالب، ج. فی خطبۀ االفتخار هلوق . 2
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  علـیم حکیمـی کـه علـم و    ،یتنـاهی اسـت   عظیمی کـه عظمـتش ال      علیخداوند  

   .لق او را به عظمت یاد می کندو خُو ، علم احکمتش نامحدود است

  مقـام او در تعلـیم کتـابی اسـت کـه             قیام ،خالفت از چنین شخصیتی   
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او سر نزند و جـز بـه     حق از    و این کار، کار کسی است که جز به حق نبیند و جز            

 از حـق و حـق از او جـدا شـدنی             کـه است  کسی   خاتم االنبیا  .حق سخن نگوید  

از رسـول   محـدثین   عـالم   انشیند کـسی اسـت کـه          به جاي او می    ی که و کس ،  نیست

  )6(.»در الحق معه حیث دارأ«:  نقل کردنداهللا

                                                         
 .113:النساء. دانستى به تو آموخت، و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود و آنچه را نمى.  1

 .4:القلم.  خلق و خوي بزرگی هستیربراستى که تو به و .  2

 .4 و 3: النجم.شود نیست که وحى مىکالمی این سخن بجز ؛ گوید و از سر هوس سخن نمى.  3

 .89:النحل.  بر تو نازل کردیمین کتاب را که روشنگر هر چیزى استو ا.  4

پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان ]  که[به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد       .  5

 .164: آل عمران. بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد

  . »رحم اهللا علیا اللهم أدر الحق معه حیث دار«: سلم] آله[ل رسول اهللا صلى اهللا علیه و قا: قالعن علی.  6

؛ کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ، اإلربلی، 49بن کرامۀ، ص ا تنبیه الغافلین، المحسن : منابعنیبا اختالف کم در ا

صدق، العالمۀ الحلی، ؛ نهج الحق وکشف ال252؛ کشف الیقین، العالمۀ الحلی، ص 294 و ص 145، ص 1ج 

؛ الصراط المستقیم، علی بن 300 صطریق،؛ عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب إمام األبرار، ابن الب224ص 

    .75، ص40 و ج35، ص38 و ج343، ص29؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج298، ص1یونس العاملی، ج

؛ بحار األنوار، العالمۀ 90ألربعین، الماحوزي، ص  ؛ کتاب ا102 الطرائف، السید ابن طاووس، ص  :نی همچن و

روى العبدري فی الجمع بین الصحاح الستۀ فی الجزء الثالث منـه فـی    : عبارتهمو   (38، ص   38، ج   المجلسی

  ...) من صحیح البخاري عن النبیالمؤمنین علی بن أبی طالبامیرمناقب 

،  6؛ المعجـم األوسـط، الطبرانـی، ج      3798قـم   ، ر 297، ص   5 سنن الترمـذي، الترمـذي، ج        : اهل تسنن  منابع

هـذا  : قـال  (124 ، ص  3المستدرك، الحـاکم النیـسابوري، ج      ؛104؛ المناقب، الموفق الخوارزمی، ص    95ص

: و عبارتـه  (246، ص1؛ شواهد التنزیل، الحاکم الحـسکانی، ج )حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 

رحم اهللا علیا اللهم أدر الحق معه حیـث  :  قال رسول اهللا)56: المائده(فلما نزلت هذه اآلیۀ :... عن ابن عباس قال 
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 و »من اقتدى فی دینه بعلی بـن أبـی طالـب فقـد اهتـدى        و « :گوید  می فخر رازي 

در الحق مع علی حیـث      أللهم  ا«: عی به قول رسول خدا    کند بر این مد    استدالل می 

 الوثقی فـی    ة لدینه فقد استمسک بالعرو     اماماً خذ علیاً من اتّ «کند که     و تصریح می   »دار

  )1( ».دینه و نفسه

 و ، در مجلـس آن حـضرت    روي منبر رسول خـدا     بر امیرالمؤمنینجلوس  

به اوستقیام او در آن مقام امري است که مختص .  

 قال لعلی «صلح   صحیح بخاري در کتاب      به نص][: 2(.»نـا منـک   و أ نت منـی    أ( 
                                                                                                                                   

  
، 7؛ البدایـۀ والنهایـۀ، ابـن کثیـر، ج     48، ص 1الریاض النضرة فی مناقب العـشرة، المحـب الطبـري، ج     ؛  )دار

 الکمـال،  تهـذیب ؛ 63، ص30؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج445 ، ص  6؛ الکامل،الجرجانی، ج  398ص

؛ 278، ص15 ؛ سیر أعالم النـبالء، الـذهبی، ج   843، ص3؛ تذکرة الحفاظ، الذهبی، ج402،  ص10المزي، ج 

؛ شـرح نهـج   114؛ مناقب علی بن أبی طالب، مردویه األصـفهانی، ص        634، ص 3تاریخ اإلسالم، الذهبی، ج   

ـ   9، ص 2 الصغیر، الـسیوطی، ج الجامع؛  270، ص 10 ابن أبی الحدید، ج    غۀ،البال سیوطی، ؛ تـاریخ الخلفـاء، ال

  .642، ص11؛ کنز العمال، المتقی الهندي، ج58ص

  :غدیر نقل نمودندحدیث  را ذیل روایت نی ای بعضنی همچنو

 من کنت مواله فعلی مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه،: وسلم یوم غدیر خم] وآله[ صلى اهللا علیه قال

. أدر الحق معه حیث دار] اللهم[خذل من خذله، و ، وانصر من نصره، وا]وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه[ 

؛ دعـائم االسـالم، القاضـی النعمـان       276، ص 2 و  ج   104، ص 1شرح األخبار، القاضی النعمـان المغربـی، ج       

رواه عن : وقال (145، ص 1؛  الغدیر، الشیخ األمینی، ج116؛ نهج اإلیمان، ابن جبر، ص 16، ص1ج المغربی،

  .) أو حسنحسلم ثالثون صحابیا وکثیر من طرقه صحی ]آله[النبی صلى اهللا علیه و

و  (42الصواعق المحرقۀ، الهیتمـی المکـی، ص  ؛ 163، ص 1 الملل والنحل، الشهرستانی، ج      : اهل تسنن  منابع

أنه حدیث صحیح ال مریۀ فیه وقد أخرجه جماعۀ کالترمذي والنسائی وأحمد وطرقه کثیرة جدا ومن ثم          : قال

 وشهدوا به لعلی لمـا نـوزع أیـام    بیای روایۀ ألحمد أنه سمعه من النبی ثالثون صحا رواه ستۀ عشر صحابیا وف    

هذا :  و قال (336، ص3ی، ج الحلبۀ،ی الحلبرةی؛ الس)خالفته کما مر وسیأتی وکثیر من أسانیدها صحاح وحسان

 )حدیث صحیح ورد باسانید صحاح و حسان

ۀ فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى فی دینه بعلی بن أبی طالب  کان یجهر بالتسمی][أما أن علی بن أبی طالب و«.  1

 ومـن اتخـذ علیـاً إمامـاً لدینـه فقـد       ...اللهم أدر الحق مع علی حیـث دار   : فقد اهتدى، والدلیل علیه قوله    

 .207 الی 205، ص1 تفسیر الرازي، فخر الدین الرازي، ج.»استمسک بالعروة الوثقى فی دینه ونفسه

، 5ج  و 207 صباب مناقب علی بن ابی طالب، ،4 ج و168 صکتاب الصلح، ،3 ج، البخاري، صحیح البخاري. 2

  .85 صباب عمرة القضاء،

 .82:همچنین رجوع شود به همین مجلس، ص
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و   و سید انبیا و مرسلین اسـت، از علـی          که اشرف کائنات و افضل ممکنات     کسی  

 بـه   .حاد است که فوق تقریر و تحریر است        از اوست و این جمله حاکی از اتّ        علی

 غیر آنهـا از ائمـه   نص صحیح ترمذي و نسائی در خصائص و امام حنابله در مسند و        

  )1(.» بعديهو ولی کلّ مؤمنإنّ علیاً منّی و أنا منه و «حدیث 

 علی، و هر دو ناطقند به این که  رسول اهللا است سنۀفصل الخطاب کتاب اهللا و   

نقبـت  و صحاح و مسانید و تفاسیر و تواریخ مشحون به ایـن م            . است نفس خاتم 

  : در صحیح خود آورده اکتفا می کنیم مسلم بن حجاج روایت کهاست و به قسمتی از

کند   از پدرش روایت می    اص از عامر بن سعد ابی وقّ      )2(   درکتاب فضائل صحابه،  

                                                         
إنَّ علیاً منی ] ثالث مرات[ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟      : أنَّ رسول اهللا قال   «.  1

نهج ؛ 203 ص ، ابن البطریقة،عمد؛ ال294 ص،1 ج، اإلربلی،کشف الغمۀ. هو ولی کلِّ مؤمن بعدي   أنا منه و   و

 محمـد طـاهر القمـی    ،کتـاب األربعـین  ؛ 252 ص، العالمـۀ الحلـی  ،کشف الیقین؛  478 ص ، ابن جبر  ،اإلیمان

 ، الـشیروانی  المولى حیدر ،  مناقب أهل البیت  ؛  30 ص ، الشیخ الماحوزي  ،کتاب األربعین ؛  112 ص   ،الشیرازي

  ... و221 ص،37 ج، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار؛ 29 ص ،5 ج،السید هاشم البحرانی،  المرامۀغای؛ 110ص 

سـنن  ؛ )دعوا علیا، دعوا علیا، دعوا علیـا،      : و قال (438، ص 4مسند احمد، احمدبن حنبل، ج     :منابع اهل تسنن  

حسن هذا حدیث :  و قال2929رقم ،297 ص،2 جصحیح الترمذي،  (297 – 296ص ،5ج ، الترمذي،الترمذي

 ؛186 ص،ابـن المغـازلی   ،مناقـب علـی بـن أبـی طالـب      ؛)غریب ال نعرفه إال من حدیث جعفر بن سـلیمان       

؛ ) هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولـم یخرجـاه          : و قال ( 111ص ،3ج ،الحاکم النیسابوري  ،المستدرك

 ،5 ج، النسائی،السنن الکبرى؛ 279 ص،4ج،  الضحاك،اآلحاد والمثانی؛ 504 ص،7 ج، ابن أبی شیبۀ،المصنف

صحیح ؛ 293 ص،1 ج، أبو یعلى الموصلی،مسند أبی یعلى؛ 98 ص،النسائی، خصائص أمیرالمؤمنین؛ 133ص

 ، الموفق الخـوارزمی ،المناقب؛ 129 ص،18 ج، الطبرانی،المعجم الکبیر ؛  374 ص ،15 ج ، ابن حبان  ،ابن حبان 

 الطبـري،  اهللا عبـد  بن احمد العقبى، ذخائر؛  129 ص ،3 ج عبداهللا الطبري، بن   أحمد ،الریاض النضرة  ؛153ص

 ،کنـز العمـال   ؛  134 ص ،7ج ، الهیثمـی  ،موارد الظمآن ؛  )غریب حسن و قال  و الترمذي  أحمد أخرجه (68ص

تـاریخ  ؛ 145 ص،2 ج، عبد اهللا بن عدي الجرجانی  ،الکامل؛  142 ص ،13 ج  و   599 ص ،11 ج ،المتقی الهندي 

 ، الـذهبی ،سـیر أعـالم النـبالء   ؛ 27 ص،4 ج، ابن األثیر،أسد الغابۀ ؛  198 ص   ،42 ج ،ن عساکر  اب ،مدینۀ دمشق 

 ،تاریخ اإلسـالم  ؛  410 ص ،1 ج ،الذهبی،  میزان االعتدال ؛  )و النسائی  و حسنه،  الترمذي، أخرجه(199 ص ،8ج

 ابن ،ۀاإلصاب؛ )غریب حسن حدیث: و قال و الترمذي  النسائی، أخرجه(71 ص ،11ج و   631 ص ،3 ج ،الذهبی

سبل ؛  102 ص ، محمد بن طلحۀ الشافعی    ،مطالب السؤول  ؛)قوي بإسناد الترمذي أخرج (468 ص ،4 ج ،حجر

 بإسناد  الترمذي أخرج (69 ص ،6ج البغدادي، األدب، خزانۀ؛ 297 ص،11 ج، الصالحی الشامی،الهدى والرشاد

  .398 ص ،2 ج و168ص، 1 ج، القندوزي،ینابیع المودة لذوي القربى؛ )حصین بن عمران عن قوي

 .120، ص7صحیح مسلم، مسلم النیسابوري، کتاب فضائل الصحابۀ، ج.  2
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به :  ب ابی تراب مانع شده؟ گفتچه امري تو را از س:  به او گفت بن ابی سفیانمعاویۀ

 را بـه جـاي   ][ در بعضی غزوات که علی   ][شنیدم که رسول خدا   جهت سه امر    

 هارون ۀمنزله آیا راضی نمی شوي که تو از من ب«: خود در مدینه گذاشت، به او فرمود

 که ][ و شنیدم از رسول خدا.»باشی از موسی اال این که پیغمبري بعد از من نیست       

کنم که او محب خدا و رسول خدا و محبوب  هرآینه رایت را به مردي عطا می«: فرمود

علی را بـه    «: و چون سرها  براي آن رایت کشیده شد، فرمود         » خدا و رسول خداست   

 را با چشم رمد دیده آوردند، چـشم را شـفا بخـشید و               ][علی. »سوي من بخوانید  

  :کرد و چون این آیه نازل شـد رایت را به او داد و خدا خیبر را به دست او فتح     
ْ
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 را دعـوت کـرد و   ][ و حـسین  و حسنعلی و فاطمه   )1(؛َوأ

  )2(».من هستندبیت بارالها اینها اهل «: فرمود

                                                         
1  . کُمأَنفُسنَا وأَنفُسو کُماءسننَا واءسنو کُمنَاءأَبنَا ونَاءأَب عا نَدالَولْمِ فَقُلْ تَعنَ الْعم كاءا جم دعن بم یهف کاجنْ حفَم

بِینَثُملَى الْکَاذع اللَّه نَتل لَّععتَهِلْ فَنَجآمده، با تو ]   حاصل[ پس از دانشى که تو را ]  باره[پس هر که در این ؛  نَب

را فرا خوانیم؛ سپس نفوسمان و نفوستان بیایید پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و : محاجه کند، بگو

 .61: آل عمران».ا بر دروغگویان قرار دهیممباهله کنیم، و لعنت خدا ر

 ابن أبی [أن تسب أبا تراب؟] منعک[ما یمنعک : أمر معاویۀ سعدا فقال«: عن عامر بن سعد بن أبی وقاص قال.  2

وسلم فلن أسبه ألن یکون لی واحدة منها   ] آله و[أنا ذکرت ثالثا قالهن رسول اهللا صلى اهللا علیه          :  فقال ]طالب

خلفه فی بعض مغازیه، فقال له   وسلم یقول له و]  وآله[ ر النعم، سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه أحب إلی من حم

أما ترضى أن تکون :  سلم  و]  آله  و[ الصبیان؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه  یا رسول اهللا أتخلفنی مع النساء و: علی

 ألعطین الرایۀ غدا رجال یحب اهللا و: وم خیبروسمعته یقول ی. منی بمنزلۀ هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي

و .   نیه و دفع الرایۀ إلیه، فقال ادعوا إلى علیا، فأتی به أرمد، فبصق فی عی رسوله فتطاولنا إلیهایحبه اهللا و رسوله و

 وحسینا وسلم علیا وفاطمۀ وحسنا]  وآله[  دعا رسول اهللا صلى اهللا علیه فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءکم:لما نزلت

  .»اللهم هؤالء أهل بیتی: فقال

 ؛ کـشف  501، ص2، محمد بن سلیمان الکوفی، ج مناقب اإلمام أمیر المؤمنین:با اختالف کم در این منابع     

؛ 188 و ص131؛ العمدة، ابن البطریق، ص91؛ منهاج الکرامۀ، العالمۀ الحلی، ص107، ص1الغمۀ، اإلربلی، ج

  .315، ص39  و  ج264، ص37ار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج؛ بح347نهج اإلیمان، ابن جبر، ص

، 1تفـسیر العیاشـی، محمـد بـن مـسعود العیاشـی، ج      :  ذکر حدیث به طور خالصه در این منـابع        :و همچنین 

  ؛637، ص 1؛ البرهان فی تفسیر القرآن، السید هاشم البحرانی، ج177ص

، 5؛ سنن الترمذي، الترمذي، ج120ئل الصحابۀ، ص، فضا7 صحیح مسلم، مسلم النیسابوري، ج:منابع اهل تسنن

؛ 375، ص7؛ البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیـر، ج      )هذا حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه       : و قال  (301ص
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 و  ، اسـت از موسـی      هارون  منزلتش منزلت  ،بوت جز در ن   است که کسی  او  

 او  ، اخوت و خالفت و وزارت و شرکت در امر اسـت            از موسی   هارون تمنزل

 است و این کلـی       و محبوب خدا و رسول     کسی است که محب خدا و رسول      

اسـت و   نفـس پیغمبـر خـاتم   آن است که او  ختم کالم .منحصر در این فرد است    

 مباهلـه  ، اسـت چون بین او و خدا حجابی نیست و در عصمت شریک خاتم انبیا       

ابا نصاراي نجران در انحصار آن کسانی است که      
َ
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کند که اهل علم و نظر از جمیع فرق در کالم خـدا   نقلی ایجاب میوظیفۀ عقلی و  

روایات و تفقّه در سنّت رسول خدا       تدب ر کنند و با درایت   در یابند که اوسـت کـه 

 صعود کند و به جاي او بنشیند و کتاب و سنّت به داللت مطابقیه باید بر منبر خاتم

 ت بالغه بر خالفنۀو التزامیه بیت آن حضرت قائمه و حج  است که با وجود کـسی 

حق و حق با اوست، با  و رسول از اوست و او که نفس پیغمبر است و او از رسول

 در خالفت به حکم عقل و شرع باطل است و والیت او بـر          فصل بین او و رسول    

  است؛ چنان کـه رسـول خـدا   هر کس که اهل ایمان است همان والیت خاتم     

ّی، ما تریدون من علّی، ما تریدون من علّی، إنّ علیّاً منّی و أنا منه و هو ما تریدون من عل«: فرمود

ی لیّ  وَ َت نْ أ «:  کسی نیست که فرمود و اولی از او به رسول خدا)2(.»ولّی کّل مؤمن بعدی

                                                                                                                                   
  

؛ شواهد التنزیـل، الحـاکم    48؛ خصائص أمیر المؤمنین، النسائی، ص       107، ص   5السنن الکبرى، النسائی، ج     

حاکم، بخش سوم حـدیث را نقـل         (108، ص 3 الحاکم النیسابوري، ج   ؛ المستدرك، 35، ص   2الحسکانی، ج 

؛ 111، ص42؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج51؛ مسند سعد بن أبی وقاص، الدورقی البغدادي، ص)ننموده

؛ فتح 627، ص3؛ تاریخ اإلسالم، الذهبی، ج468، ص4؛ اإلصابـۀ، ابن حجر، ج25، ص4أسد الغابۀ، ابن األثیر، ج

؛ المناقب، الموفق الخـوارزمی،     107؛ نظم درر السمطین، الزرندي الحنفی، ص      60، ص 7 ابن حجر، ج   الباري،

  .161، ص1؛ ینابیع المودة، القندوزي، ج101؛ مطالب السؤول، محمد بن طلحۀ الشافعی، ص108ص

  .اند ل کردهي تطهیر را نق ي مباهله، آیه  نسائی در دو کتابش و حاکم حسکانی و ابن عساکر به جاي آیه:نکته

و مقـام  [ بردارد و شما را تطهیـر نمایـد   به درستی که خدا اراده کرده که رجس را از شما اهل بیت پیامبر           .  1

 .33: االحزاب.عصمت کبري به شما عنایت فرماید

 .در همین جلسه. 1؛ تعلیقه87رجوع شود به صفحه . 2
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   جبرئیل از آن به وسیله و نزولمبر پیاکعبه به وسیلهبرصعود 

 خــاتم نبــوت گذاشــت و اکبــر اصــنام و ي کــه قــدم رویکــس نیرالمــؤمنیام

 خدا سرنگون کرد و بعد خودش را از بام کعبه پـرت کـرد        تیها را از ب      بت نیبزرگتر

ـ  از آن :  گفت ؟يخند یچرا م : فرمود غمبریپ. دیو خند   کـه خـودم را از       خنـدم  ی م

ـ  یم: گفت. دمی ند یبی پرت کردم و آس    زابیم ـ  چ هی قـض  یدان  تـو را مـن بلنـد        ست؟ی

 .ی هستی کسنی تو چن7 )3(. آوردنیی هم تو را از آنجا پالیجبرئ. کردم

                                                         
 عباس اما ان تقوم نس إذ أتاه تسعۀ رهط فقالوا یا أباثنا عمرو بن میمون قال إنی لجالس إلى ابن عب        حد: قال«.  1

هو یومئذ صحیح قبل أن یعمى قال  هؤالء قال فقال ابن عباس بل أقوم معکم قال وعن نا   ب تخلو اما أن  معنا و 

] خـصال [ندري ما قالوا قال فجاء ینفض ثوبه ویقول أف وتف وقعوا فی رجل لـه عـشر    فابتدؤا فتحدثوا فال  

 قال له النبی صلى اهللا علیه وسلم ألبعثن رجـال ال یخزیـه اهللا أبـدا یحـب اهللا ورسـوله قـال                    وقعوا فی رجل  

یطحن قال وما کان أحدکم لیطحن قال ] الرحی[فاستشرف لها من استشرف قال أین على قالوا هو فی الرحل 

] حی[اء بصفیۀ بنت حیى فجاء وهو أرمد ال یکاد یبصر قال فنفث فی عینیه ثم هز الرایۀ ثالثا فأعطاها إیاه فج           

قال ثم بعث فالنا بسورة التوبۀ فبعث علیا خلفه فاخذها منه قال ال یذهب بها اال رجل منى وأنا منه قال وقـال         

لبنى عمه أیکم یوالینی فی الدنیا واآلخرة قال وعلى معه جالس فأبوا فقال على أنا أوالیک فی الـدنیا واآلخـرة        

 قال فترکه ثم أقبل على رجل منهم فقال أیکم یوالینی فی الدنیا واآلخرة فأبوا   قال أنت ولیی فی الدنیا واآلخرة     

  .قال فقال على أنا أوالیک فی الدنیا واآلخرة فقال أنت ولیی فی الدنیا واآلخرة

 ،کـشف الیقـین  ؛ 80 ص،1 ج،اإلربلی،  کشف الغمۀ ؛  85 ص ، ابن البطریق  ،عمدة ال :با اختالف کم در این منابع     

  .242 ص،38 ج، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار؛ 16 ص،4 ج، البحرانی،غایۀ المرام؛ 28 ص،العالمۀ الحلی

 الموفق ،المناقب؛ 589ص،  ابن أبی عاصم، السنۀ؛330 ص،1 ج، بن حنبل، احمدأحمد مسند :منابع اهل تسنن

؛ 87 ص،اهللا الطبري احمد بن عبد ،ذخائر العقبى؛ 374 ص،7 ج، ابن کثیر،البدایۀ والنهایۀ؛ 126 ص،الخوارزمی

؛ 101 و ص98 ص،42 ج، ابــن عــساکر،تــاریخ مدینــۀ دمــشق؛ 165 ص،3 ج، الطبرانــی،المعجــم األوســط

 ،ینابیع المودة ؛  174 ص ،3 ج ، المحب الطبري  ،الریاض النضرة ؛  133 ص ،3 ج ،ابوريش الحاکم النی  ،المستدرك

 .111 ص،1 ج،القندوزي

 .149:االنعام . خداستي برهان رسا ویژه: بگو.  2

عن عبد اهللا بن عباس، أنه بینما یطوف البیت الحرام، إذ هو بشاب قد شال یدیه حتى تبین بیاض إبطیه، وهو       «.  3

ال : فقال ابن عباس لبعض من حوله. اللهم إنی أبرأ إلیک من علی بن أبی طالب، وما أحدث فی االسالم  : یقول

مـا  : قـال . من أهل الشام: ممن الرجل؟ قال: بن عباسفقال له عبد اهللا    . فقبض علیه وأتی به إلیه    . یفتک الرجل 
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 که دربارة فاطمه شود، روشن کلمه آني  معنا که استی  وقت حاال .است نیا جهینت

ـ یزا مـرا  که استی  زن همان زن نیا عمر،ي  ا: فرمود عمر به بنت اسد  ـ ا )1(.دهی  زن نی

  . هستمطالبی اب بنی عل  ازمن و است، من  ازیعلی ول ، استدهییزا را یعل

ـ  بـا  قرآن و است، قرآن با یعل :فرمود تسنّ  که است نیا به کلمه ختم  یعل

َعـِيل� ِمـين� « :فرمود سنتباز   .است» ما« ۀنقط اول با یعلحضرت   حساب نیا .است

  .است» من« ۀنقط اول با یعل حساب نیا .»َو أََنا ِمْن َعِيل� 

  نفس پیامبر  حضرت علی :  نیز فرمود  - که فصل الخطاب است      -اما کتاب   

 مِنَ : است
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  .نشناخت

                                                                                                                                   
  

 أربع سوابق لو قـسمت الواحـدة منهـا    ویحک یا ربیعۀ إن لعلی... ربیعۀ بن خارجۀ الخارجی : اسمک؟ قال 

فقـال  . وکان صنم خزاعۀ مرفوعا  فوق الکعبۀ:... وما هن یا ابن عباس؟ قال  : على جمیع الخلق لوسعتهم  قال     

یـا أباالحـسن ارق علـى    : فقال لـه . فانطلقا لیال . انطلق بنا نلقی هذا الصنم عن البیت:  وآلهالنبی صلى اهللا علیه   

یا رسول اهللا بل ترق على ظهري فأنا أولى بـذلک وأحـق        :  فقال له  - وکان طول الکعبۀ أربعین ذراعا       -ظهري

وا  ما قدرت لألیمان یا علی إنک لن تقدر على ذلک، ولو اجتمعت األمۀ على أن تحمل منی عض: قال. بحملک

والذي : انتهیت یا علی؟  قال: ، فلما استوى علیه قال له رسول اهللا  وحمله رسول اهللا  . الذي هو فی قلبی   

واحتمل الصنم فجلد به األرض، فتقطـع قطعـا ، ثـم          . بعثک بالحق لو هممت أن أمس السماء بیدي لمسستها        

ثم تخلى بنفسه .  صلى اهللا علیه وآله إکراما  وإجالال  لهتعلق علی علیه السالم بالمیزاب، وتنحى عن رسول اهللا

مـا یـضحکک یـا علـی؟ أضـحک اهللا      : فقال له رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله. إلى األرض، فلما سقط ضحک    

ضحکت یا رسول اهللا تعجبا من أنی رمیت بنفسی من فوق البیـت إلـى األرض ومـا ألمـت، ومـا         : قال. سنک

أو یـصیبک وجـع إنمـا رفعـک محمـد، و أنزلـک       . وکیف تألم یا أباالحـسن : لنبیفقال له ا . أصابنی وجع 

، 1؛ مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج        392، ص 2شرح األخبار، القاضی النعمان المغربی، ج     . »جبرائیل

؛ بحـار األنـوار، العالمـۀ       )به صورت خالصه   (609؛ نهج اإلیمان، ابن جبر، ص     )به صورت خالصه   (403ص

 .78، ص 38، جالمجلسی

  .1، تعلیقه 74رجوع شود به ابتداي همین جلسه ص.  1

بیاییـد پـسرانمان و   «: آمده، با تو محاجه کند، بگو]  حاصل[پس از دانشى که تو را  ]  باره[پس هر که در این      «.  2

خـدا را بـر   پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و نفوسمان و نفوستان را فرا خوانیم؛ سپس مباهله کنیم، و لعنـت                 

 .61:آل عمران. »دروغگویان قرار دهیم
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  سرّ حدیث تشبیه

 را  آدمخواهد یهر کس م«: رمودـف غمبریپ.  ختم کنمثی حدنین را به اسخ

ـ ند،ی را در طاعتش بب نوحخواهد ی هر کس م  ند،یدر علمش بب    خواهـد  ی هر کس م

 هـر  نـد، ی بببـتش ی را در هی موس خواهد ی هر کس م   ند،ی را در خلّتش بب    میابراه

چـرا از   .)1(»َطاِلب أَِ�  ْبنِ  َعِيل�  ِإَىل  َفلَْيْنُظرْ  «ند،یی را در صفوتش ببیسی ع خواهد یکس م 

                                                         
عیسى فی صفوته،   موسى فی هیبته، و إبراهیم فی خلته، و من أراد أن یرى آدم فی علمه، ونوحا فی طاعته، و«.   1

  . 86 ص، 8 ج، الرازي،تفسیر الرازي. »فلینظر إلى علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه

  : از جملهاست آمده تلفمخ عبارات بادر روایات  هیتشب ثیحد

و الـی    فَهمـه  فـی  نُـوحٍ  إِلَى و  علْمه  فی  آدم  إِلَى ینْظُرَ أَنْ أَراد منْ  : اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ الْحمرَاء أَبِی عنْ« :الف

 أَبِـی  بـنِ  علی إِلَى فَلْینْظُرْ بطْشه فی عمرَانَ بنِ موسى إِلَى و زهده فی زکَرِیا بنِ یحیى إِلَى وابراهیم فی حلمه    

  .313، ص42 تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج ».طَالب

 إِلَـى  و قْـواه تَ فی نُوحٍ إِلَى و  علْمه  فی  آدم  إِلَى ینْظُرَ أَنْ أَراد منْ: قَالَ اللَّه رسولِ إِلَى بِإِسنَاده  الْبیهقی روى«: ب

یمرَاهی إِبف هلْمح   ى إِلَى ووسی مف هتبیه ى إِلَى ویسی عف هتادبنْظُرْ عإِلَى فَلْی یلنِ عـب  أَبِی بطَال  «  کـشف

  .111، ص1الغمۀ، االربلی، ج

؛ 25یخ الـصدوق، ص ؛ کمـال الـدین و تمـام النعمـۀ، الـش         479، ص  تفسیر االمـام العـسکري     :منابع شیعه 

؛ بنـاء   417؛ االمالی، الشیخ الطوسـی، ص     14؛ االمالی، الشیخ المفید، ص    287المسترشد، الطبري الشیعی، ص   

؛ 34، شاذان بن جبرئیل، صالروضۀ فی فضائل امیر المؤمنین؛ 170المقالۀ الفاطمیۀ، السید بن طاووس، ص

؛ روضۀ الواعظین، 116حمد آل عبد الجبار، صالشهب الثواقب، الشیخ م؛ 98الفضائل، شاذان بن جبرئیل، ص

؛ مناقـب آل ابـی   428 و 139؛ بشارة المصطفی، محمد بن ابی القاسم الطبري، ص128الفتال النیشابوري، ص  

؛ الدر النظـیم، یوسـف بـن    161؛ النجاة فی القیامۀ، ابن میثم بحرانی، ص57، ص3طالب، ابن شهر آشوب، ج    

؛ کشف الیقـین، العالمـۀ الحلـی،    236ف الصدق، العالمۀ الحلی، ص؛ نهج الحق و کش  270حاتم الشامی، ص  

؛ مشارق أنوار الیقین، الحـافظ     664؛ نهج االیمان، ابن جبر، ص     534؛ کشف المراد، العالمۀ الحلی، ص     52ص

؛ ارشـاد القلـوب،     212 و   103، ص 1الصراط المستقیم، علی بن یونس العـاملی، ج        ؛169رجب البرسی، ص    

؛ البرهـان فـی تفـسیر القـرآن،     242تفسیر منهج الصادقین، مال فتح اهللا الکاشانی، ص ؛  217، ص 2الدیلمی، ج 

؛ بحـار االنـوار،   264، ص1؛ مدینۀ المعـاجز، الـسید هاشـم البحرانـی، ج    303، ص1السید هاشم البحرانی، ج  

ــسی، ج  ــۀ المجل ــین،  78، ص40، و ج129 و 81 و 36 و 35، ص39 و ج419، ص17العالم ــاب االربع ؛ کت

  .394، صالماحوزي

ـ  بن یعل مناقب :تسنن اهل منابع ـ مردو بـن ا طالـب،  یاب ـ التنز شـواهد  ؛147ص ،یصـفهان اال هی  حـاکم ال ل،ی

 المواقـف،  شـرح  ؛313 و 288ص ،42ج عـساکر،  ابن دمشق، نهیمد خیتار ؛103 و 100ص ،1ج ،یحسکانال

 83ص ،یخوارزم قب،المنا ؛93ص ،يطبرال اهللا عبد بن احمد ،یالعقب ذخائر ؛369ص ،8ج ،یجرجانال یقاض
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:  چون آن را خداوند گفته بـود     ست؟ی از خودش نگفت چ    که  نیخودش نگفت؟ سرّ ا   
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  )1(دندآنان که اقیلونی را در جاي سلونی نشان

ـ   یم ثیحد و فقه و دانش و علمي  دعوا وی  خواب هم هنوز !بشري  ا  هنـوز  !؟یکن

ي جـا  بـه  8 )2(،»مکُ ِر یـخَ بِ  ُت ْس لَـ َو  و�لُـیقِ أ « :گفتی  سنّ و عهیش اتفاق به که  را یکس هم

                                                                                                                                   
  
 ،یجیاال المواقف، ؛99ص ،4ج ،یذهبال االعتدال، زانیم ؛129ص ،یشافع طلحه ابن السؤول، مطالب ؛311 و

 الفصول ؛24ص ،6ج حجر، ابن زان،یالم لسان ؛196ص ،3ج ،يالطبر المحب النضرة، اضیالر ؛626ص ،3ج

  .307 ص306ص183ص ،2ج و 363ص ،1ج ،یحنفال يقندوزال المودة، عینابی ؛571ص صباغ، ابن المهمۀ،

 العلـوي  العـدل  الحـسین  بـن  محمـد  بن الحسین حدثنا الوهاب عبد بن محمد بن أحمد أخبرنا «:همچنینو  

ثنا الواسطید حدثنا محمود بن محمدي بن إبراهیم حدهم لِّیثنا األُبشید بن سلیمان بن إبراهیم [ حدثنا  رحـد 

 آدم علـم  إلى ینْظُرَأن   أراد من: اهللا رسول قال: قال مالک بن أنس عن فیروز بن أبان حدثنا]  عطیۀ بن زید

ـ  المرام، ۀیغا ؛369ص ق،یبطر ابن عمدة،ال» طالب أبی بن علی إلى فلینظُر نوح وفقه ـ ال هاشـم  دیسال  ،یبحران

  .39ص ،39ج ،یمجلسال ۀعالمال االنوار، بحار ؛201ص

 االئمه، معرفۀ یف المهمۀ الفصول ؛ 178ص ،یشافعال یمغازلال ابن طالب، یاب بن یعل بمناق :تسنن اهل منابع

 .1175ص صباغ،ال ابن

 . از اشعار معظم له در وصف امیرمؤمنان. سلونی لب فرو بسته ز گفتار *  * اقیلونی نشسته بر سرکار .  1

حتَّى إِذَا مضَى الْأَولُ لسبِیله عقَدها «: ند در خطبه شقشقیه به این مطلب  تصریح فرمود   حضرت امیرمؤمنان .  2

  ةٍ خَشْنَاءزوی حف اللَّه ا ورَهیفَص هفَاتو دعآخَرَ با لهقَدإِذْ ع هاتیی حا فیلُهتَقسی ونَا هیباً بجا عفَی هدعب يدی عأَخل

زندگیش به پایان رسید و در واپسین روزهاى عمرش ) ابو بکر (تا اینکه اولى    ؛  »...لْمهایخْشُنُ مسها و یغْلُظُ کَ    

نژاد واگذارد، شگفتا در آن میان که تا خود زنده بود در تکاپوى فسخ   عدى)عمر بن خطاب(کار را به دوستش

 در میـان شماسـت مـن    مرا واگذارید و پیمان مرا بشکنید کـه تـا علـى   : گفت و مکرّر مى (بیعت از مردم بود     

خدا سوگند که خالفت را در طبیعتى درشت و خشن و راهى ناهموار ه ب) ترین شما به خالفت نیستم شایسته

؛ )شقـشقیه (3، خطبـه البالغۀ نهج. و سنگالخ افکند، مردى بدخوى و خیره سر که مالقات با او رنج آور بود             

 ،المفید الشیخ ،اإلرشاد؛ 361ص ،الصدوق الشیخ ،األخبار معانی؛ 151 ص ،1ج ،الصدوق الشیخ ،الشرائع علل

؛ 4  ص  ،2ج ،آشوب شهر ابن ،طالب أبی آل مناقب ؛284 ص ،1ج ،الطبرسی الشیخ ،االحتجاج؛ 288 ص ،1ج

 .418ص ،طاووس ابن السید ،الطوائف مذاهب معرفۀ فی الطرائف

  :  اند عبارتند از ل کرده با اختالف کم از ابوبکر نقرا » بخیرکم فلست أقیلونی«منابعی که عبارت 

مـن طرائـف مـا    «: و عبارتـه ( 402 الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف، السید ابن طاووس، ص        :عهیمنابع ش 

 497؛ و ص ) » أقیلونی أقیلونی فلست بخیرکم وعلى فیکم: رأیت فی کتبهم أن أبا بکر استقال من الخالفۀ فقال
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 کـه ی کـس  آن ،»یندوفقتَ نأ لَبقَ یونلُس«: گفت کهی  کس آن!؟یکن  یم قبول غمبریپ

ـ «: فرمـود  و ا ة دربـار  غمبریپ ـ  مـع  القـرآن  و القـرآن  مـع  یعل  کـه ی  کـس  آن ،»یعل

  او ةدربـار  ونـد خدا کهی  کس آن ،»یعل من ناأ و یمن یعل«: فرمود  او دربارة غمبریپ
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 فلست بخیرکم وفعل ذلـک مـن   لونیأقی: کر قام على المنبر وقالقد رووا بال خالف بینهم أن أبا ب     : و عبارته (

و  (257، ص 1؛ شرح نهج البالغۀ، ابـن میـثم البحرانـی، ج   )غیر إکراه أحد له على الخلع وال خوف من القتل       

؛ النافع یوم الحشر فی شرح البـاب  )أقیلونی فلست بخیرکم: إشارة إلى أبى بکر، وطلبه اإلقالۀ هو قوله   : عبارته

، 1؛ منهاج البراعۀ فی شرح نهج البالغۀ، قطـب الـدین الراونـدي، ج        113ادى عشر، المقداد السیوري، ص    الح

، 2؛ الصراط المستقیم، علـی بـن یـونس العـاملی، ج      446؛ الدر النظیم، یوسف بن حاتم الشامی، ص       125ص

أبـو    فی الفضائل والبالذري فی أنساب األشرف و السمعانی ما ذکره الطبري فی تاریخه و: و عبارته  (294ص

أقیلونی لست بخیرکم وعلی فیکم، وهذا یـدل علـى أنـه لـیس خلیفـۀ      :  على المنبر حین بویعلهعبیدة من قو 

؛ بحاراألنوار، العالمۀ 354، ص5؛ روضۀ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، المجلسی األول، ج   )رسول اهللا 

  .504 و ص 496، ص30المجلسی، ج

 ؛301ص ، 30ج ،عساکر ابن،  دمشق مدینۀ تاریخ؛  182ص،   3ج،  سعد ابن،  الکبرى بقاتالط :منابع اهل تسنّن  

، 23؛ تفسیر الرازي، ج   309،ص  4؛ تفسیر الکشاف، الزمخشري، ج    36ص ،1ج ،السرخسی ،الکبیر السیر شرح

 وفیـات  ؛   387 ص ، 6 ج ،األندلسی حیان أبی ،المحیط البحر  تفسیر ؛262، ص 3؛ تفسیر القرطبی، ج   117ص

 ،البـاقالنی  ،القـرآن  إعجـاز ؛   607 ص ، 5 ج ،الهنـدي  المتقی،  العمال کنز؛  66 ص ،3ج ،خلکان ابن ،عیاناأل

 ،الجـوزي  ابـن ، والملوك األمم تاریخ فی المنتظم؛  254ص ، 2ج ،الدینوري قتیبۀ ابن ،األخبار عیون؛  137ص

 أضواء؛ 180ص ،27 ج ،لوسیاآل ،اآللوسی تفسیر؛ 80ص ،السیوطی الدین جالل ،الخلفاء تاریخ؛ 68 ص ،4ج

  . 31ص ،1ج ،الشنقیطی ،البیان

مگـر  راه را نمی یابد کند سزاوارتر است مورد پیروى قرار گیرد یا کسى که  کسى که به سوى حق رهبرى مى  .  1

  .35: یونس. »کنید؟ هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى] خود[آنکه 
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  :پی نوشت ها

                                                        

1 .»   اللَّه دبنْ أَبِی عع َنْزِلَ     قَاللَى الْخَلْقِ بِمۀٌ عاجِبرَةُ ومقُولُ الْعالَى یتَع أَنَّ اللَّهل تَطَاعنِ اسم جۀِ الْح )  جوا الْحمأَت و

  لَّهرَةَ لمالْع و    ا نَزَلَتإِنَّم أَفْضَلُ      و ینَۀِ ودرَةُ بِالْممب  الْعجرَةُ رمرَةِ عمامام صادق؛  »  الْععمره به منزله :  فرمود

واجـب اسـت زیـرا خداونـد متعـال      ] در عرض عمر یک بار[نان که مستطیع هستند حج بوده و بر مردم و آ      

اى که عمره را همچون حج واجب نموده در مدینه نـازل       آیه.حج و عمره را براى خدا انجام دهید       : فرماید مى

 محمـد بـن   ، تفـسیر العیاشـی  .اى است که در ماه رجب انجام شود       ها، عمره  گردیده و افضل و برترین عمره     

فی شـرح مـن ال    المتقین روضۀ؛ 408 ص ،2ج ،الصدوق الشیخ ،الشرائع علل؛ 88 ص ،1 ج ،مسعود العیاشی 

 فـی  البرهـان ؛  331ص ، 96 ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛  69 ص ،5 ج،  األول المجلسی ،یحضره الفقیه 

 ،الدقائق  کنز تفسیر؛182ص  ،1ج ،الحویزي الشیخ ،الثقلین نور تفسیر؛ 414،ص ،1 ج ،البحرانی ،القرآن تفسیر

 .270ص ،2 ج ،المشهدي القمی

الْأَشْـهرُ الْحـرُم رجـب مفْـرَد و ذُو الْقَعـدةِ و ذُو الْحجـۀِ و الْمحـرَّم              : علی بن إبراهیم فـی تفـسیره      « :همچنین

ـ . »  الْحـسنَات    و کَذَلک    فیها الذُّنُوب    و یضَاعف   متَّصلَۀً حرَّم اللَّه فیها الْقتَالَ      إبـراهیم  بـن  علـی  ،القمـی  سیرتف

 العالمـۀ  ،األنـوار  بحـار ؛  404ص ،1ج ،البحرانـی  هاشـم  السید ،القرآن تفسیر فی البرهان؛  67ص ،1ج ،القمی

  .53 ص ،97ج ،المجلسی

: وقال رأسها عند فجلس اهللا رسول إلیها دخل أسد بنت فاطمۀ ماتت لما: قال مالک، بن أنس عن «:و همچنین . 2

 الطعام طیب نفسک وتمنعین وتکسینی، وتعرین تشبعینی،] و تجوعین[ أمی، بعد أمی کنت أمی یا اهللا رحمک

 الـذي  الماء بلغ فلما ثالثا، بالماء تغسل أن أمر ثم وغمضها،. اآلخرة والدار اهللا وجه بذلک تریدین وتطعمینی،

 بیده اهللا رسول حفره اللحد بلغوا فلما ..وکفنت إیاها، فألبسه صهقمی خلع ثم بیده، اهللا رسول سکبه الکافور فیه

 اللهـم  یموت، ال حی وهو ویمیت یحیی الذي اهللا: قال ثم فیه فاضطجع قبرها اهللا رسول ودخل ترابه، وأخرج

 مـن  واألنبیـاء  نبیک بحق مدخلها علیها ووسع حجتها،] ونکبتنا[ ولقنها هاشم، بن أسد بنت فاطمۀ ألمی اغفر

 .223ص ،العاملی حاتم إبن ،النظیم الدر. ».الراحمین أرحم فإنک بلیق

 ؛67ص ، 1ج ،الطبرانـی  ،األوسـط  المعجـم ؛ 352 - 351ص ،24ج ،الطبرانی ،الکبیر المعجم :منابع اهل تسنّن 

  .257 – 256ص ، 9 ج ،الهیثمی ،الزوائد مجمع؛ 48 - 47ص ،الخوارزمی الموفق ،المناقب

:  قَالَ إِبرَاهیم بنُ هاشمٍ عنْ علی بنِ أَسباط عنْ بکْرِ بنِ جنَاحٍ عنْ رجلٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه     حدثَنَا «:و همچنین 

         یلع اءینَ جنؤْمیرِ الْمأَم أُم دأَس ۀُ بِنْتمفَاط اتَتا ملَم ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه النَّبِی نْدع   ا لَـکنِ مسا الْحا أَبی 

     قَالَ فَقَالَ النَّبِی اتَتی مقَالَ أُم    اللَّه ی وأُم و  یلعقَالَ ل ثُم اها أُمقَالَ و کَى وب ثُم ییصذَا قَمه  یها ففَکَفِّنْه   و 

      نُونفَآذ فَإِذَا فَرَغْتُم یها فی فَکَفِّنْهائذَا رِدها النَّبِیهلَیلَّى عص تا أُخْرِجی فَلَم   اهـدعلَـا ب ا ولَهلِّ قَبصی لَاةً لَمص 

لْ وفَقَالَ فَه ولَ اللَّهسا ری کیلَب ۀُ قَالَتما فَاطا یقَالَ لَه ثُم یهف عا فَاضْطَجرِهلَى قَبنَزَلَ ع ا ثُمثْلَهم دلَى أَحع تدج

                 لَقَـد ـولَ اللَّـهسـا ریـلَ یق ا خَرَجرِ فَلَمی الْقَبف اتُهنَاجم طَالَت و زَاءج اللَّه زَاكفَج منَع قّاً قَالَتح کبر دعا وم

          اتنَاجطُولِ م ا ورِهی قَبف کخُولد و کابیث کینی تَکْفئاً فا شَیبِه تنَعص   تَهـنَعص نَـاكأَیا رم کلَاتطُولِ ص و ک
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، 6ج ،المجلـسی  العالمـۀ  ،األنـوار  بحـار ؛  307 ص ،الصفار الحسن بن محمد ،الدرجات بصائر. »...بِأَحد قَبلَها 

  .82 – 81 ص ، 35 جو   7 - 6 ص ،18 ج و 232ص

 مـا    النَّبِـی   لَـه   و هـو بـاك فَقَـالَ     أَقْبلَ علـی   میرِ الْمؤْمنینَ لَما ماتَت فَاطمۀُ بِنْت أَسد والدةُ أَ       «:و همچنین 

یککبکَى   یلَا أَب   اللَّه   لَک        النَّبِی فَقَالَ لَه ولَ اللَّهسا ری یأُم تفِّیناً قَالَ تُویع     ـیلـا عـی یأُم لْ وب   کَانَـت فَلَقَـد 

  عوقُ           تُجابکُنَّـا نَتَـس ـبٍ نَخْلَـۀٌ وارِ أَبِی طَالی دف کَانَت لَقَد اللَّه ی ونُنهتُد ا وهلَادثُ أَوتُشَع ی ونتُشْبِع ا وهلَادأَو

لتَلْـتَقطَ مـا تَحتَهـا مـنَ الْغَلَـسِ ثُـم تَجنیـه        إِلَیها منَ الْغَداةِ لنَلْتَقطَ ما یقَع منْها فی اللَّیلِ و کَانَت تَأْمرُ جارِیتَهـا               

      ضنَه ثُم کی ذَلی فَتُنَاوِلُنمنُو عب خْرُجفَی   هیصا بِقَمکَفَّنَه ا وازِههی جأَخَذَ ف و     ِـالِ تَـشْیِیعـی حکَانَ ف و 

 ثُـم وسـدها فـی    سبعینَ تَکْبِیـرَةً رِ و هو حافی الْقَدمِ فَلَما صلَّى علَیها کَبرَ   جنَازتها یرْفَع قَدماً و یتَأَنَّى بینَ الْآخَ      

                النَّـاس ادأَر و ـا التُّـرَابهلَییلَ عا أُهنِ فَلَمتَیادا الشَّهلَقَّنَه ا ورِهی قَبف أَنْ نَام دعۀِ بالْکَرِیم هدبِی داللَّح  رَافانْـصال 

 فَقَالُوا لَه یا رسولَ اللَّه فَعلْـت فعلًـا مـا رأَینَـا     جعلَ یقُولُ ابنُک ابنُک لَا جعفَرٌ و لَا عقیلٌ علی بنُ أَبِی طَالبٍ           

 و نمـت فـی لَحـدها و جعلْـت قَمیـصک علَیهـا و       قَطُّ مثْلَه مشَیت متَأَنِّیاً حافی الْقَدمِ و کَبرْت سبعینَ تَکْبِیرَةً       

 أَما التَّأَنِّی فی وضْعِ أَقْدامی فی حـالِ تَـشْیِیعِ الْجنَـازةِ فَلکَثْـرَةِ     قُلْت لَها ابنُک ابنُک لَا جعفَرٌ و لَا عقیلٌ فَقَالَ    

   ما نَوأَم کَۀِ ولَائامِ الْمحداز     ـتمفَن فَاها ضَـعو ـرِ فَقَالَـتا ضَغْطَۀَ الْقَبهاتیالِ حی حا فلَه افَإِنِّی ذَکَرْتهدی لَحی ف

 عـرَاةً  فی لَحدها لأَجلِ ذَلک حتَّى کَفَیتُها ذَلک و أَما تَکْفینُها بِقَمیصی فَإِنِّی ذَکَرْت لَها الْقیامـۀَ و حـشْرَ النَّـاسِ            

                    لَکَـانِ ونَـزَلَ الْم فَإِنَّـه نُـکاب نُـکـا ابی لَهلـا قَـوأَم ةً وتُورسۀِ مامیالْق موی تَقُومل ا بِهفَکَفَّنْتُه تَاهیحا فَضو فَقَالَت

الَت محمد و قَاال لَهـا مـنْ ولیـک و إِمامـک فَاسـتَحیت      سأَلَاها عنْ ربها فَقَالَت اللَّه ربی و قَاال لَها منْ نَبِیک فَقَ   

. »أَنْ تَقُولَ ولَدي فَقُلْت لَها قُولی ولَدك علـی بـنُ أَبِـی طَالـبٍ ابنُـک ابنـک فَـأَقَرَّ اللَّـه تَعـالَى بِـذَلک عینَهـا                       

 242 - 241ص ،6ج ،المجلـسی  العالمـۀ  ،األنـوار  بحار ؛103 - 102 ص ،القمی جبرئیل بن شاذان ،الفضائل

  .181 – 180ص ،35 جو 

  .392 – 390ص ،الصدوق الشیخ ،األمالی؛ 453 ص ،1ج ،الکلینی الشیخ ،الکافی :به این منابع نیز رجوع شود

د طُلُوعِ الشَّمسِ و فی هذَا الْیومِ ولد النَّبِی صلَّى اللَّـه  زار بِها الصادقُ علَیه السلَام فی سابِع عشَرَ ربِیعٍ الْأَولِ عنْ        «. 3

محما لهلَّمع و هآل و هلَیعیمٍ الثَّقَفلسنِ مب ا ... دی کلَیع لَامالس ،اءلَ اللِّوامح ضِ ووالْح باحا صی کلَیع لَامالس

السلَام علَیک یا بحـرَ الْعلُـومِ و کَهـف الْفُقَـرَاء،     . ۀِ و لَظَى، السلَام علَیک یا منْ شُرِّفَت بِه مکَّۀُ و منًى   قَسیم الْجنَّ 

لَامالس  کلَینْ    عا می   یف دلۀِ   وبکَانَ          الْکَع و ،اءةِ النِّسدیبِس اءمی السف جوز ةُ      وـرَرفَرَةُ الْبکَـۀُ الـسلَائا الْمهودشُـه

اءیف3ج ،طـاووس  ابن السید ،األعمال إقبال؛  207ص و 205ص ،المشهدي جعفر بن محمد ،المزار. »...الْأَص، 

  .374 ص ،97ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 91ص ،األول الشهید ،المزار؛ 131ص

  و حدثَنی إِبرَاهیم بنُ علی بِإِسنَاده عنْ أَبِی عبد اللَّه جعفَرِ بنِ محمد عـنْ آبائـه  قَالَ ابنُ شَاذَانَ   «:و همچنین 

بد الْعزَّى بِإِزاء کَانَ الْعباس بنُ عبد الْمطَّلبِ و یزِید بنُ قَعنَبٍ جالسینِ ما بینَ فَرِیقِ بنی هاشمٍ إِلَى فَرِیقِ ع            : قَالَ

 تـسعۀَ     و کَانَت حاملَۀً بِـأَمیرِ الْمـؤْمنینَ    بیت اللَّه الْحرَامِ إِذْ أَتَت فَاطمۀُ بِنْت أَسد بنِ هاشمٍ أُم أَمیرِ الْمؤْمنینَ            

یالْب اءبِإِز قَفَتامِ قَالَ فَوالتَّم موکَانَ ی رٍ وأَشْه أَي قَالَت و اءمالس وا نَحهبِطَرْف تا الطَّلْقُ فَرَمأَخَذَه قَد رَامِ والْح ت

    ـصإِنِّی م و تَابٍ أَنْزَلْتَهبِکُلِّ ک و کائنْ أَنْبِیم بِکُلِّ نَبِی ولُ والرَّس كنْدنْ عم بِه اءا جبِم و نَۀٌ بِکؤْمإِنِّی م بقَۀٌ رد

بِکَلَامِ جدي إِبرَاهیم الْخَلیلِ و إِنَّه بنَى بیتَک الْعتیقَ فَأَسأَلُک بِحقِّ هذَا الْبیت و منْ بنَاه و بِهذَا الْمولُود الَّذي فـی    

ه إِحدى آیاتک و دلَائلک لَما یسرْت علَی وِلَادتی قَـالَ     أَحشَائی الَّذي یکَلِّمنی و یؤْنسنی بِحدیثه و أَنَا موقنَۀٌ أَنَّ         
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      تا تَکَلَّمنَبٍ فَلَمنُ قَعب زِیدی بِ وطَّلالْم دبنُ عب اسبالْع  اءعذَا الدبِه تعد و دأَس ۀُ بِنْتمفَاط      قَـد ـتینَـا الْبأَیر

 ثُم عادت الْفَتْحۀُ و الْتَزَقَت بِإِذْنِ اللَّـه فَرُمنَـا أَنْ نَفْـتَح     ظَهرِه و دخَلَت فَاطمۀُ فیه و غَابت عنْ أَبصارِنَا  انْفَتَح منْ 

 منْ أَمرِ اللَّه تَعالَى و بقیت فَاطمۀُ فی الْبیت   إِلَیها بعض نسائنَا فَلَم ینْفَتحِ الْباب فَعلمنَا أَنَّ ذَلک أَمرٌ           الْباب لتَصلَ 

 الْمخَدرات فی خُدورِهنَّ قَالَ فَلَما کَـانَ   ثَلَاثَۀَ أَیامٍ قَالَ و أَهلُ مکَّۀَ یتَحدثُونَ بِذَلک فی أَفْواه السکَک و تَتَحدثُ      

 علَى یدیها ثُم قَالَـت  فَتَح الْبیت منَ الْموضعِ الَّذي کَانَت دخَلَت فیه فَخَرَجت فَاطمۀُ و علی      بعد ثَلَاثَۀِ أَیامٍ انْ   

     نْ کُنَّ قَبمم اتخْتَارلَى الْمی عفَضَّلَن و هنْ خَلْقی منلَّ اخْتَارج زَّ وع رَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهاشعیمل     اللَّـه اخْتَـار قَـد و  

جِبعٍ لَا یضوی مرّاً فس اللَّه تدبا عإِنَّه مٍ وزَاحم ۀَ بِنْتیرَانَ  آسمع بِنْت مرْیإِنَّ م رَاراً وا إِلَّا اضْطیهف اللَّه دبعأَنْ ی  

 عیسى فَهزَّت الْجِذْع الْیابِس منَ النَّخْلَۀِ فی فَلَاةٍ منَ الْـأَرضِ حتَّـى تُـساقطَ         اخْتَارها اللَّه حیثُ یسرَ علَیها وِلَادةَ     

نِّی علَیها رطَباً جنیا و إِنَّ اللَّه تَعالَى اخْتَارنی و فَضَّلَنی علَیهِما و علَى کُلِّ منْ مضَى قَبلی منْ نـساء الْعـالَمینَ لـأَ    

فَلَمـا أَردت أَنْ أَخْـرُج و   ] أَرزاقهـا [ولَدت فی بیته الْعتیقِ و بقیت فیه ثَلَاثَۀَ أَیامٍ آکُلُ منْ ثمارِ الْجنَّۀِ و أرواقهـا       

الْعلی الْأَعلَى و إِنِّی خَلَقْتُه مـنْ قُـدرتی و عـزِّ    ولَدي علَى یدي هتَف بِی هاتف و قَالَ یا فَاطمۀُ سمیه علیاً فَأَنَا             

 و قسط عدلی و اشْتَقَقْت اسمه منِ اسمی و أَدبتُه بِأَدبِی و فَوضْت إِلَیه أَمرِي و وقْفْتُه علَى غَامضِ علْمی  جلَالی

  أَو وه ی وتیی بف دلو و   ی ونـدجمی ـی ونظِّمعی ا وهِهجلَى وا عیهرْمی و نَامرُ الْأَصکْسی ی وتیقَ بؤَذِّنُ فَونْ یلُ م

 أَحبه و نَصرَه و یهلِّلُنی و هو الْإِمام بعد حبِیبِی و نَبِیی و خیرَتی منْ خَلْقی محمد رسولی و وصیه فَطُوبى لمنْ             

    یلقَالَ ع رَّ وبٍ سو طَالأَب آها رقَالَ فَلَم قَّهح دحج و خَذَلَه و اهصنْ عملُ لیالْو  ُـۀمحر و ها أَبی کلَیع لَامالس 

 و ضَحک فی وجهِه و قَالَ السلَام خَلَ اهتَزَّ لَه أَمیرُ الْمؤْمنینَ فَلَما د  رسولُ اللَّه اللَّه و برَکَاتُه ثُم قَالَ دخَلَ

 قَد - بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ-علَیک یا رسولَ اللَّه و رحمۀُ اللَّه و برَکَاتُه قَالَ ثُم تَنَحنَح بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى و قَالَ          

 قَد أَفْلَحوا بِک و قَرَأَ تَمام  إِلَى آخرِ الْآیات فَقَالَ رسولُ اللَّه  الَّذینَ هم فی صالتهِم خاشعونَ-لَح الْمؤْمنُونَأَفْ

  هلإِلَى قَو اتالْوارِثُونَ    الْآی مه کونَ        أُولئدیها خالف مه سورْدرِثُونَ الْفینَ یالَّذ    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر    اللَّـه و أَنْـت 

میرُهأَم-هِملُومنْ عم میرُهینَ تَمنؤْمیرُ الْمأَم  ولُ اللَّهسقَالَ ر ونَ ثُمتَدهی بِک و میلُهلد اللَّه و أَنْت ونَ وتَارمفَی   

     زَةَ فَبمح همبِی إِلَى عۀَ اذْهمفَاطل     تإِذَا خَرَج و فَقَالَت بِه شِّرِیه    ۀُ أَنْـتمفَاط فَقَالَت یهوقَالَ أَنَا أُر یِهرَونْ یأَنَا فَم  

     ولُ اللَّهسر ضَعفَو مقَالَ نَع یهتُرَو  یهی فف انَهسل -ذَل یمناً قَالَ فَسیشْرَةَ عاثْنَتا ع نْهم رَتفَانْفَج    مـوی مـوالْی ک

              طَتْـهقَم و تْهشَد قَالَ ثُم اءمنَانِ السإِلَى أَع یلنْ عم تَفَعار نُوراً قَد أَتر دأَس ۀُ بِنْتمفَاط تعجا أَنْ رۀِ فَلَمالتَّرْوِی

        اطاً جمۀُ قمفَاط اطَ  قَالَ فَأَخَذَتمتَرَ الْقفَب اطمـا          بِقمتَرَهنِ فَبـاطَیمـی قف لَتْـهعج اطَ ثُـممتَرَ الْقفَب بِه تْهداً فَشَدی

   لَتْهعا فَجتَرَهثَلَاثَۀً فَب لَتْهعقِ     فَجنْ رطَۀٍ مۀَ أَقْمعبلَ      أَرـصـاجٍ لیبطَـۀِ دۀَ أَقْمـسخَم لَتْهعا فَجتَرَهفَب هتلَابصرَ لصم   هتاب

ها أُمی کذَل دعقَالَ ب ثُم ا بِإِذْنِ اللَّها کُلَّهها فَقَطَعیهطَّى فمِ فَتَمنَ الْأَدداً ماحو اجٍ ویبنْ دتَّۀً مس لَتْهعا فَجا کُلَّهتَرَهفَب - 

     بِصصأَنْ أُب تَاجفَإِنِّی أَح يدي یی بِإِ لَا تَشُدرَبـأٌ     لنَب شَـأْنٌ و کُونُ لَهیس إِنَّه کذَل نْدبٍ عو طَالقَالَ فَقَالَ أَب یعبص

 سـلَّم علَیـه و ضَـحک فـی       فَلَما کَانَ منْ غَد دخَلَ رسولُ اللَّه علَى فَاطمۀَ فَلَما بصرَ علی بِرَسولِ اللَّه     قَالَ

 فَقَالَت فَاطمۀُ عرَفَه و ار إِلَیه أَنْ خُذْنی إِلَیک و اسقنی بِما سقَیتَنی بِالْأَمسِ قَالَ فَأَخَذَه رسولُ اللَّه وجهِه و أَشَ

 فَلَما   عرَف رسولَ اللَّه لْمؤْمنینَ  أَنَّ أَمیرَ ا رب الْکَعبۀِ قَالَ فَلکَلَامِ فَاطمۀَ سمی ذَلک الْیوم یوم عرَفَۀَ یعنی

کَانَ الْیوم الثَّالثُ و کَانَ الْعاشرَ منْ ذي الْحجۀِ أَذَّنَ أَبو طَالبٍ فی النَّاسِ أَذَاناً جامعاً و قَالَ هلُموا إِلَى ولیمۀِ ابنـی     

الْإِبِلِ و أَلْف رأْسٍ منَ الْبقَرِ و الْغَنَمِ و اتَّخَذَ ولیمۀً عظیمۀً و قَالَ معاشرَ النَّاسِ أَلَا منْ علی قَالَ و نَحرَ ثَلَاثَمائَۀٍ منَ 

     ي علَدلَى ووا علِّمس خُلُوا واد عاً  وبعاً سبس تیطُوفُوا بِالْب وا ولُمي فَهلَدو یلامِ عنْ طَعم ادأَر شَرَّفَه فَإِنَّ اللَّه یل
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؛ 229؛ الجواهر السنیۀ، الحر العاملی، ص706امالی، الشیخ الطوسی، ص  »  .و لفعلِ أَبِی طَالبٍ شُرِّف یوم النَّحرِ      

؛ بحـار االنـوار،   12، ص4؛ البرهان، السید هاشم البحرانـی، ج 21، ص2حلیۀ االبرار، السید هاشم البحرانی، ج     

  .36، ص35لمجلسی، جالعالمۀ ا

حدثَنی :  أَخْبرَنَا محمد بنُ جرِیرٍ أَبو جعفَرٍ الطَّبرِي قرَاءةً، قَالَ: أَخْبرَنَا جماعۀٌ، عنْ أَبِی الْمفَضَّلِ، قَالَ« :و همچنین. 4

حدثَنَا علی بنُ هاشمِ بنِ الْبرِید، عنْ :  بنِ طَلْحۀَ الْقَنَّاد، قَالَحدثَنَا عمرُو بنُ حماد: محمد بنُ عمارةَ الْأَسدي، قَالَ

یوم الْجمـلِ، فَلَمـا   ) (شَهِدت مع علی : حدثَنی أَبو سعید التَّیمی، عنْ أَبِی ثَابِت مولَى أَبِی ذَر، قَالَ       : أَبِیه، قَالَ 

 ع تأَیتَالًـا           رق نِّی فَقَاتَلْتع کذَل اللَّه رِ فَکَشَفالظُّه نْدتَّى إِذَا کَانَ عح خُلُ النَّاسدا یم ضعی بخَلَنفَۀً داقشَۀَ وائ

مـنْ ذَا  : لَّمت و اسـتَأْذَنْت، فَقیـلَ  فَس ((ثُم بعد ذَلک أَتَیت الْمدینَۀَ، فَأَتَیت أُم سلَمۀَ زوج النَّبِی          : قَالَ. شَدیداً

لٌ: فَقُلْتائس .لَ: فَقَالَتائوا السمأَطْع .فَقُلْت :لَى أَبِی ذَروم و ثَابِتنِّی أَبلَک لَا شَرَاباً، و اماً وأَلُ طَعلَا أَس اللَّه إِنِّی و .

فَقَالَت  : تصباً، فَقَصرْحا  مهلَیی  عتصق   ا قَالَ      : ، قَالَترَهطَائم الْقُلُوب تینَ طَارح نَ کُنْتنِ    : فَأَیـسإِلَى أَح فَقُلْت

:  حتَّـى فَـرَغَ، قَالَـت   ذَلک، کَشَف اللَّه ذَلک عنِّی حینَ زوالِ الشَّمسِ فَقَاتَلْت قتَالًا شَدیداً مع أَمیرِ الْمـؤْمنینَ          

سأَح     ولَ اللَّهسر تعمس نْت)    هآل و هلَیع لَّى اللَّهقُولُ) صتَّى      :یفْتَرِقَانِ حلَا ی ،یلع عالْقُرْآنَ م الْقُرْآنِ، و عاً میلإِنَّ ع

ـ  أبـی  بـن  علـی ،  األئمـۀ  معرفـۀ  فی الغمۀ کشف؛  460ص ،الطوسی الشیخ ،األمالی. » یرِدا علَی الْحوض    تحالف

 .223 ص ،22 ج، المجلسی العالمۀ، األنوار بحار؛ 28 ص ، 2ج، اإلربلی

 ثابت أبو انا: فقال أنت؟ من: له فقیل رجل، استأذن إذ سلمۀ أم عند کنت: حوشب بن مسهر وعن «:و همچنین 

 طـار  ینأ ثابت، أبا یا: قالت ثم ] به فرحبت فدخل، أدخل،[ ثابت أبا یا بک مرحبا: سلمۀ أم فقالت علی، مولى

 ،] بالحق[ وفقت : قالت ]علیاً تبع. [طالب أبی بن علی مع: قال ] مطیرها؟[!مطایرها؟ القلوب طارت حین قلبک

 والحـق  ، والقـرآن  الحـق  مع علی: یقول وسلم وآله علیه اهللا صلى اهللا رسول سمعت] لقد[ بیده نفسی والذي

 ،کرامۀ إبن المحسن ،الطالبین فضائل عن الغافلین تنبیه ».الحوض علی یردا حتى یفترقا ولن ، علی مع والقرآن

 مـع  والقـرآن  القرآن مع علی: و عبارته ( 146 ص ،1ج ،اإلربلی الفتح أبی ابن ،الغمۀ کشف ؛46 ص  و 86 ص

 ).الحوض على یردا حتى یفترقا لن علی

 المودة ینابیع ؛177 ص ،الخوارزمی الموفق ،المناقب ؛173، ص2 جزمخشري،ال ربیع االبرار،   :منابع اهل تسنّن  

 فـی  القـرآن  من نزل وما طالب أبی بن علی مناقب:  با اختالف کم   ؛ و 269 ص ،1ج ،القندوزي ،القربى لذوي

 أبی  مولى  ثابت أبو أنا: قال أنت؟ من فقیل ، رجل فسلم: ... و عبارته( 118ص ،األصفهانی مردویه ابن ،علی

  ).الحوض علی یردا حتى یفترقا لن لی،ع مع والقرآن القرآن، مع علی...  مرحبا: قالت. ذر

  .128، ص51بحار االنوار، ج. »مر الحق أي الحق الذي هو مرّ أو خالص الحق فانه مرّ و اتباعه صعب«. 5

  : اشعاردر روایات و»  الحقمرّ« موارد استعمال ی ازبعض

نهـج الـسعادة،   .  الحـق ثم لیکن آتوهم عندك اقولهم مـرّ ...  کتبه لمالک بن الحارث االشتر  و من کتاب له   «

  .68، ص5محمد باقر المحمودي، ج

فَقَالَ لَا و اللَّه یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ لَا أَرضَى إِلَّا بِمرِّ الْحقِّ قَالَ فَإِنَّما لَک فـی مـرِّ الْحـقِّ درهـم فَخُـذْ         ... «:و همچنین 

اللَّه یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ عرَض علَی ثَلَاثَۀً فَأَبیت و آخُذُ واحداً قَالَ عرَض ثَلَاثَـۀً     درهماً و أَعطه سبعۀً فَقَالَ سبحانَ       

 .107 ص ، الشیخ المفید،االختصاص. »  درهم  بِمرِّ الْحقِ  و إِنَّما لَک  إِلَّا بِمرِّ الْحقِ للصلْحِ فَحلَفْت أَنْ لَا تَرْضَى

   .170 ص، 2ج،  السید المرتضى،األمالی. »وأنجا ولو کانت زعافا مناهله* یرى أن مر الحق أحلی مغبۀ  «:مچنینو ه
  



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 100

  

أنا أخـو  :  فقال فی خطبته  خطب أمیر المؤمنین  : رواها األصبغ بن نباتۀ قال    « : فی خطبۀ االفتخار   ورد عنه . 6

أنزل اللّه حرفا فی کتاب من کتبه إلّا و قد صار رسول اللّه و وارث علمه، و معدن حکمه، و صاحب سرّه، و ما 

إلی، و زاد لی علم ما کان و ما یکون إلى یوم القیامۀ، أعطیت علم األنساب و األسباب، و أعطیت ألف مفتـاح             

یفتح کل مفتاح ألف باب، و مددت بعلم القدر، و إن ذلک یجري فی األوصیاء من بعـدي مـا جـرى اللیـل و             

  .ه األرض و من علیها، و هو خیر الوارثینالنهار حتى یرث اللّ

أعطیت الصراط و المیزان و اللواء و الکوثر، أنا المقدم على بنی آدم یوم القیامـۀ، أنـا المحاسـب للخلـق، أنـا                 

منزلهم منازلهم، أنا عذاب أهل النار، أال کل ذلک فضل من اللّه علی، و من أنکر أن لی فی األرض کرة بعد کرة 

  .جعۀ، حدیثا کما کنت قدیما، فقد رد علینا، و من رد علینا فقد رد على اللّهو عودا بعد ر

أنا صاحب الدعوات، أنا صاحب الصلوات، أنا صاحب النقمات، أنا صاحب الـدالالت، أنـا صـاحب اآلیـات               

أنا آخـذ العهـد   العجیبات، أنا عالم أسرار البریات، أنا قرن من حدید، أنا أبدا جدید، أنا منزل المالئکۀ منازلها،           

  .على األرواح فی األزل، أنا المنادي لهم أ لست بربکم بأمر قیوم لم یزل

أنا کلمۀ اللّه الناطقۀ فی خلقه، أنا آخذ العهد على جمیع الخالئق فی الصلوات، أنا غوث األرامل و الیتامى، أنـا      

واء الحمد، أنا صاحب الهبات بعد الهبـات  باب مدینۀ العلم، أنا کهف الحلم، أنا دعامۀ اللّه القائمۀ، أنا صاحب ل   

و لو أخبرتکم لکفرتم، أنا قاتل الجبابرة، أنا الذخیرة فی الدنیا و اآلخرة، أنا سید المؤمنین، أنا علم المهتدین، أنا 

دال کما صاحب الیمین، أنا الیقین، أنا إمام المتّقین، أنا السابق إلى الدین، أنا حبل اللّه المتین، أنا الذي أمألها ع               

ملئت ظلما و جورا بسیفی هذا، أنا صاحب جبریل، أنا تابع میکائیل، أنا شجرة الهدى، أنا علم التقى، أنا حاشر      

الخلق إلى اللّه بالکلمۀ التی بها یجمع الخالئق، أنا منشئ  األنام، أنا جامع األحکام، أنا صاحب القضیب األزهر            

 المؤمنین، أنا صاحب الخضر، أنا صاحب البیضاء، أنا صاحب الفیحاء، و الجمل األحمر، أنا باب الیقین، أنا أمیر

أنا قاتل األقران، أنا مبید الشجعان، أنا صاحب القرون األولین، أنا الـصدیق األکبـر، أنـا الفـاروق األعظـم، أنـا               

ـ                 احب الرایـات  المتکلّم بالوحی، أنا صاحب النجوم، أنا مدبرها بأمر ربی و علم اللّه الذي خـصنی بـه، أنـا ص

الصفر، أنا صاحب الرایات الحمر، أنا الغائب المنتظر ألمر العظیم، أنا المعطی، أنا المبذل، أنا القابض یدي على         

القبض، الواصف لنفسی، أنا الناظر لدین ربی، أنا الحامی البن عمی، أنا مدرجۀ فی األکفان، أنا والی الـرحمن،         

وسى و یوشع بن نون، أنا صاحب الجنۀ، أنا صاحب القطر و المطر، أنا صاحب الخضر و هارون، أنا صاحب م      

أنا صاحب الزالزل و الخسوف، أنا مروع األلوف، أنا قاتل الکفّار، أنا إمام األبرار، أنا البیت المعمور، أنا السقف        

   ناطق یناطقنی؟المرفوع، أنا البحر المسجور، أنا باطن الحرم، أنا عماد األمم، أنا صاحب األمر األعظم، هل من

أنا النار، و لو ال أنی أسمع کالم اللّه و قول رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله لوضعت سیفی فیکم و قتلتکم عن           

آخرکم، أنا شهر رمضان، أنا لیلۀ القدر، أنا أم الکتاب، أنا فصل الخطاب، أنا سورة الحمد، أنا صاحب الصالة فی 

 الصیام و اللیالی و األیام و الشهور و األعوام، أنا صاحب الحشر و النحر، أنا الحضر و السفر، بل نحن الصالة و     

الواضع عن أمۀ محمد الوزر، أنا باب السجود، أنا العابد، أنا المخلوق، أنا الشاهد، أنـا المـشهود، أنـا صـاحب                

ماوات، أنا صـاحب  السندس األخضر، أنا المذکور فی السماوات و األرض، أنا الماضی مع رسول اللّه فی الس           

الکتاب و القوس، أنا صاحب شیث بن آدم، أنا صاحب موسى و إرم، أنا بی تضرب األمثال، أنا السماء الخضر، 

  .أنا صاحب الدنیا الغبراء، أنا صاحب الغیث بعد القنوط

لـصاعقۀ علـى   ها أنا ذا فمن ذا مثلی، أنا صاحب الرعد األکبر، أنا صاحب البحر األکدر، أنا مکلّم الشمس، أنا ا             
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األعداء، أنا غوث من أطاع من الورى و اللّه ربی ال إله غیره، أال و إن للباطل جولۀ و للحق دولۀ، و إنی ظـاعن      

 تقبل دولۀ بنی العباس بالفرج و البأس، و تبنى مدینـۀ       عن قریب فارتقبوا الفتنۀ األمویۀ و الدولۀ الکسرویۀ، ثم        

لفرات، ملعون من سکنها، منها تخرج طینۀ الجبارین، تعلى فیها القصور، یقال لها الزوراء بین دجلۀ و دجیل و ا

و تسبل الستور، و یتعلون بالمکر و الفجور، فیتداولها بنو العباس ملکا على عدد سنی الملک، ثم الفتنۀ الغبراء،  

ء بین الکواکب،  یو القالدة الحمراء فی عنقها قائم الحق، ثم أسفر عن وجهی بین أجنحۀ األقالیم کالقمر المض       

أال و إن لخروجی عالمات عشرة، أولها تحریف الرایات فی أزقۀ الکوفۀ، و تعطیل المساجد، و انقطاع الحاج،       

و خسف و قذف بخراسان، و طلوع الکوکب المذنب، و اقتران النجوم، و هرج و مرج و قتل و نهـب، فتلـک       

         معاشـر  : ثـم قـال  .. ت العالمات قام قائمنا قائم الحق عالمات عشرة، و من العالمۀ إلى العالمۀ عجب، فإذا تم

طـوبى ألهـل والیتـی    : الناس نزهوا ربکم و ال تشیروا إلیه، فمن حد الخالق فقد کفر بالکتاب الناطق، ثم قـال        

الذین یقتلون فی، و یطردون من أجلی، هم خزّان اللّه فی أرضه، ال یفزعون یوم الفزع األکبر، أنا نور اللّه الذي         

   .260مشارق انوار الیقین، الحافظ رجب البرسی، ص.  ال یطفى، أنا السرّ الذي ال یخفى

  : در رابطه با این خطبه شریف198، ص7و اما فرمایش آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه، ج

وجودهمـا   یظهر من کالم ابن شهرآشـوب   ومن مشاهیر خطب علی) خطبۀ االفتخار، خطبۀ األشباح (هما  

 فـصال  171 ص،الشیخ رجب البرسی فی مشارق األنـوار    ه، واألول مذکور فی نهج البالغۀ وقد عقد       فی عصر 

 رسول اهللا ووارث علمه ومعدن حکمه وصاحب وبروایۀ األصبغ بن نباتۀ، أولها أنا أخ أورد فیه خطبۀ االفتخار  

شهرآشوب لـم یـذکر     أن ابنیشبه مضامینها مضامین خطبۀ البیان التی لم یذکرها البرسی بهذا االسم کما       سره

  .کما سنشیر إلیه خطبۀ البیان، وانما ذکر خطبۀ االفتخار فلذا یحتمل اتحادهما

أما ترى هذا الـصنَم بـأعلى   : قال رسول اهللا لعلى بن أبى طالب یوم فتح مکّۀ      : عن أبی هریرة قال     «: و همچنین . 7

فضرب رسول اهللا بیده إلى ساقَی علی فوق القُرْنوس ثم ... ه بلى یا رسول اهللا، قال فأحملُک فَتَناولْ: الکعبۀ؟ قال

أرى أنَّ اهللا عزَّو جـلَّ قـد   : ما ترى یا علی قال  : اقْتَلَعه من األرض بیده فرفعه حتّى تبین بیاض إبطیه ثم قال له           

فتناولَه ثم رمى به ثـم  !  الصنَم یا علی تَناولِ: شَرَّفنی بک حتّى أنّی لو أردت أن أمس السماء لَمسستُها، فقال له       

یـا  ] اضحک[ما أضْحکک : خرج رسول اهللا من تحت علی وتَرَك رجلیه فسقط على األرض فَضَحک فقال له      

وکیف یصیبک شیء وإنّما حملـک  : سقَطْت من أعلى الکعبۀ فما أصابنی شیء ، فقال رسول اهللا   : علی ؟ فقال  

آیا بتى :  فرمود در روز فتح مکّه به علىرسول خدا: کند که ؛ ابو هریره نقل مى ». جبریل محمد، وأنزلک 

بـراى از جـاى   :  فرمـود پیامبر. آرى:  عرض کردبینى؟ على که بر باالى خانه کعبه نصب شده است مى 

رمـان رسـول    طبق ف على…! برکندن و سرنگون ساختن آن از باالى بام کعبه، الزم است تو را بلند نمایم    

، دو ساق پاى وى راگرفت و چنان او را از زمین بلند نمود که سپیدى زیر بغل رسول اکرم.  ایستادخدا

بیـنم خـداى متعـال بـه         مى! یا رسول اللَّه  : بینى؟ عرض کرد   چه مى ! یا على :  نمایان گردید و فرمود    پیامبر

گر بخواهم آسمان را با دستم لمس کنم، قادر وسیله وجود مبارك تو، چنان شرافتى به من کرامت نموده که ا         

 علـى ! بت را از جاى کنده و بـر زمـین انـداز   ! یا على:  فرمود به على در آن حال پیامبر   ! خواهم بود 

 در  را رها کرد و به کنارى رفت و علـى  دو پاي علىفرمان پیامبر را اطاعت کرد؛ سپس رسول خدا   

به این علـت  :  پرسید چرا خندیدى؟ عرض کرد    رسول خدا . آمدحالى که لبخندى بر لب داشت به زمین         

چگونه ! یا على:  فرمودرسول خدا! خندیدم که از باالى کعبه به زمین افتادم اما جایى از بدنم آسیب ندید           
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کـشف الیقـین ، العالمـۀ    !. به تو آسیبى برسد در حالى که محمد تو را بلند کرد و جبرئیل تو را فـرود آورد؟          

؛ الـصراط  365 - 364؛ عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب إمام األبرار، ابن البطریـق، ص        447 الحلی، ص 

؛ غایـۀ المـرام، الـسید    )به صورت خالصه (178، ص   1المستقیم، علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی، ج       

  .86، ص38؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج279 ، ص 6هاشم البحرانی، ج 

  .169 ص  شافعی،المغازلی ابن ،طالب أبی بن علی مناقب :سننمنبع اهل ت

 مکَّۀَ دخَلَها فَإِذَا هو بِصنَمٍ علَى الْکَعبـۀِ یعبـد   قَالَ لَما فَتَح النَّبِی «:و شبیه به همین خبر اما با اختالف در نقل    

   ب یلینَ عنؤْمیرُ الْمفَقَالَ أَم ونِ اللَّهنْ دبٍمنُ أَبِی طَاللنَّبِیل  فَقَالَ النَّبِـی لَیفَتَرْقَى ع نُّ لَکئأَطْم   َّأَن لَـو 

رَب أُمتی اطْمأَنُّوا لی لَم یعلُونی لموضعِ الْوحیِ و لَکنْ أَطْمئنُّ لَک فَتَرْقَى علَی فَاطْمأَنَّ لَه فَرَقی فَأَخَذَ الصنَم فَضَ

النَّبِی فَقَالَ لَه کضَاح وه ضِ وطَفَرَ إِلَى الْأَر باً ثُمباً إِرإِر تارفَا فَصالص بِهتجِبقَالَ ع کَکا أَضْحی  مقْطَتسل   

 لَم و     و دمحم لَکما حإِنَّم ا ونْهم تَأْلَم فکَی ا أَلَماً فَقَالَ ولَه یل أَجِدرَئبج فـرات  ،الکوفی فرات  تفسیر.» أَنْزَلَک 

  .60ص ،40ج ی،المجلس العالمۀ ،بحاراألنوار؛ 249ص ،الکوفی إبراهیم بن

الَ لَه الْیهودي دخَلَ یهودي فی زمنِ خلَافَۀِ أَبِی بکْرٍ فَقَالَ أُرِید خَلیفَۀَ رسولِ اللَّه قَالَ فَجاءوا بِه إِلَى أَبِی بکْرٍ فَقَ «. 8

 َ قَالَ سلْ عما بدا لَک و عما تُرِید فَقَالَ الْیهودي أَخْبِرْنی عما لَیس   ... أَنْت خَلیفَۀُ رسولِ اللَّه قَالَ لَه أَبو بکْرٍ نَعم        

فَخَرَج و ... لَّه قَالَ فَعنْد ذَلک قَالَ أَبو بکْرٍ هذه مسائلُ الزَّنَادقَۀِ یا یهودي للَّه و عما لَیس عنْد اللَّه و عما لَا یعلَمه ال

           ولُ اللَّهسنَ رأَی أَلَۀٍ وسنْ موا عتَّى لَا تُجِیبح لَامالْإِس بذَه ا النَّاسهقُولُ أَیی وهَقَالَ فَت یفَتُهنَ خَلأَی ـنُ   واب هبِع

ولِ اللَّهسلْمِ رۀِ عبیإِلَى ع باذْه لَکیو قَالَ لَه اسٍ وبعبنِ أَبِی طَالب یلنْزِلِ عإِلَى م ...امالْإِم قَالَ لَه  عد 

 یعلَمه إِلَّا نَبِی أَو وصی قَالَ سلْ عما تُرِید فَعنْد هذَا و سلْ عما بدا لَک یا یهودي و ما شئْت قَالَ یا علی سؤَالی لَا

     یلع فَقَالَ لَه اللَّه هلَمعا لَا یمع و لَّهل سا لَیمع و اللَّه نْدع سا لَیمی عأَخْبِرْن يودهقَالَ الْی کذَل   ـا أَخَـاشَرْطٌ ی 

 و ما الشَّرْطُ قَالَ تَقُولُ معی قَولًا عدلًا مخْلصاً بِالرِّضَا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّه قَالَ نَعم یا علـی           الْیهود قَالَ 

للَّه ظُلْم فَقَالَ صدقْت یا أَبا الْحـسنِ و   یا أَخَا الْیهود سأَلْت عما لَیس عنْد اللَّه فَلَیس عنْد اکَیف ما أَقُولُ فَقَالَ   

أَما قَولُک عما لَیس للَّه فَلَیس للَّه ولَد و لَا صاحبۀٌ و لَا شَرِیک قَالَ صدقْت و أَما قَولُک عما لَیس یعلَمه اللَّه فَإِنَّ  

 ص أَنَّ لَه لَمعا یم اللَّه أَنْ لَا إِلَه دفَأَنَا أَشْه كدی دقَالَ م کذَل نْدفَع رِیدا یلَى مع رقَاد وه یراً وشلَا م زِیراً وو ۀً وباح

فَج هلْمارِثُ عو و هیصو قّاً وح یفَتُهخَل أَنَّک و ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م و إِلَّا اللَّه کراً فَضَحلَامِ خَینِ الْإِسع اللَّه زَاك

خَرَج أَبـو   أَنْت یا علی فَارِج الْهم و الْغَم فَعنْد ذَلک   الْکُرُبات  کَاشف  یا علی    أَبو بکْرٍ أَنْت    النَّاس عنْد ذَلک فَقَالَ   

     قَالَ أَق رَ ونْبالْم یکْرٍ فَرَقب    یکُمف یلع و رِکُمبِخَی تی ثَلَاثاً فَلَسیلُون کْرٍ وا با أَبی فقَالَ کَی رُ ومع هلَیع قَالَ فَخَرَج

 بحـار ؛ 133ص ،شـاذان  ابـن   ، الفـضائل ». قَد رضینَاك لأَنْفُسنَا فَنَزَلَ عنِ الْمنْبرِ و أَخْبرُوا بِذَلک أَمیرَ الْمـؤْمنین  

  .28 - 27 ص ،10ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار

وسلم قومونی لست خیرکم أفقال هـزال أو  ] وآله[فجرى قوله على منبر رسول اهللا صلى اهللا علیه     «: نیو همچن 

. »جداً أو امتحاناً فإن کان هزال فالخلفاء منزهون عن الهزل وإن قاله جداً فهذا نقض للخالفۀ وإن قالـه امتحانـاً    

 نی از ا351، ص1 جد،ی اهللا وحتی آنی منهاج الصالحقهیدر تعل [65تذکرة الخواص ص ؛  22لمین ص سر العا

  ] نقل شده استدو منبع

 بـر علیـه ابـابکر پـس از غـصب حـق          در قسمتی از احتجاج بعضی از اصـحاب پیـامبراکرم          :و همچنین 

ى لَم یحرْ جواباً ثُم قَالَ ولِّیـتُکُم و لَـست بِخَیـرِکُم أَقیلُـونی            فَأُفْحم أَبو بکْرٍ علَى الْمنْبرِ حتَّ     ...«:امیرالمؤمنین
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  إِذَا کُنْت لَا تَقُوم بِحججِ قُرَیشٍ لم أَقَمت نَفْسک هذَا الْمقَام   عمرُ بنُ الْخَطَّابِ انْزِلْ عنْها یا لُکَع         لَه   فَقَالَ  أَقیلُونی

 اللَّه فَـۀ   وذَیلَى أَبِـی حومٍ مالی سا فلَهعأَج و کأَنْ أَخْلَع تممه از حـضرت امـام جعفـر بـن محمـد      ؛ »... لَقَد

 شهادت بر والیت امیرالمؤمنین نمـود و دالیـل       پیامبربکر از اصحاب    است که چون ابا    منقول   الصادق

تاب  غایت مضطر و بیه  ب، مستمع گردیدغمبرو و از جمیع اصحاب پی  ا اولویت و احقیت آن سرور را از      

 اصال قدرت بر دفع و جرح شهادت اصحاب نبى با اقامـت حجـت و   .نهایت متحیر و در اضطراب شد     و بی 

تاب گشته بهت و سکوت خود بر همگان در  لذا عاجز و بی .امت نداشت  دلیل بر تصرف خود در امر والیت

انصار و اى اصحاب  :پیش انداخت و بعد از مدتى سر برآورد و گفتآن مکان ظاهر و عیان گردانید و سر در 

 در میان شما این کار الیق و سزاوار دانید آن کس را اختیار کنید و مرا بگذارید زیرا که تا على     ه  را ب ه  هر ک 

ابى بکر آورده گفت ه  غضب ظاهر کرد و روى بعمر بن الخطابامر خالفت امت سزاوار نیستم به  است من   

چرا خود را در ایـن  را قدرت اقامت دلیل و حجت بر قریش و باقى امت نبود پس و زبان هرگاه ت  ه  الکع ب اى  

 از خالفت امت  وخداى عالم قسم که همت خود بر آن مصروف داشتم که ترا خلع نمودهه  ب.قرار دادي مقام 

 الشیخ ، االحتجاج... ه او واگذار کنمرا بمولى بنى حذیفه نمایم و این امر به  حواله رامعزول گردانم و این کار

 بحـر  مهـدى  السید ،الرجالیۀ الفوائد؛  201ص ،28ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛  104ص ،1ج ،الطبرسی

  .333 ص ،2ج ،العلوم

 أَبو بکْرٍ باکیـاً یکَـاد نَفْـسه أَنْ    قَالَ أَبو بکْرٍ عائذاً بِاللَّه منْ سخَطه و سخَطک یا فَاطمۀُ ثُم انْتَحب     ... «:و همچنین 

اللَّه تَقُولُ و یه قَ وا  تَزْهلِّیهلَاةٍ أُصی کُلِّ صف کلَیع نَّ اللَّهوعأَ   .لَأَد ـمفَقَالَ لَه النَّاس هإِلَی عتَمیاً فَاجاکب خَرَج ثُم

  أَقیلُـونی لحلیلَته مسرُوراً بِأَهله و تَرَکْتُمونی و ما أَنَا فیه لَا حاجۀَ لـی فـی بیعـتکُم    یبِیت کُلُّ رجلٍ منْکُم معانقاً  

 .20 ص ، 1ج،) الزینی تحقیق (الدینوري قتیبۀ ابن ،والسیاسۀ االمامۀ »... بیعتی

 اقْتَـصرُوا علَـى واحـد مـنْکُم     الَ لَهم الرِّضَافَقَ...« و فقها و متکلمون در مناظره بین امام رضا    : و همچنین 

             فَقَـالَ لَـه ثْلُـهـانَ مکُـنْ بِخُرَاسی لَـم و يرْقَنْدمالـس اكنِ الضَّحى بیحبِی رَفعلٍ یفَرَضُوا بِرَج هلْزَما یم کُملْزَمی

 نَتَکَلَّم فی الْإِمامۀِ کَیف ادعیت لمنْ لَم یؤُم و تَرَکْت منْ أَم و وقَع الرِّضَا      یا یحیى سلْ عما شئْت فَقَالَ      الرِّضَا

أَو مبطلًا بِه فَقَالَ لَه یا یحیى أَخْبِرْنی عمنْ صدقَ کَاذباً علَى نَفْسه أَو کَذَب صادقاً علَى نَفْسه أَ یکُونُ محقّاً مصیباً 

مخْطئاً فَسکَت یحیى فَقَالَ لَه الْمأْمونُ أَجِبه فَقَالَ یعفینی أَمیرُ الْمؤْمنینَ منْ جوابِه فَقَالَ الْمأْمونُ یا أَبـا الْحـسنِ            

نْ یخْبِرَ عنْ أَئمته أَنَّهم کَذَبوا علَى أَنْفُسهِم أَو صدقُوا فَإِنْ  عرِّفْنَا الْغَرَض فی هذه الْمسأَلَۀِ فَقَالَ لَا بد لیحیى منْ أَ          

            ـرِکُمبِخَی تلَس و لِّیتُکُمو ملُهقَالَ أَو قُوا فَقَددص مأَنَّه معإِنْ ز کَذَّابٍ وانَۀَ لوا فَلَا أَمکَذَب مأَنَّه معز   یـهقَـالَ تَال و   

        اللَّه فَو ا فَاقْتُلُوههثْلمل ادنْ عفَلْتَۀً فَم تُهعیب إِلَّا بِالْقَتْل کَانَت هِملعثْلَ فلَ منْ فَعمل یضا ر؛ امام رضا»...  م به آنان 

او الزم شما یک نفر را از میان خود انتخاب کنید که او از جانب شما با من صحبت کند، که هر چه بر   : فرمود

آید بر همه شما الزم آمده باشد، آنان از میان حاضران مردى را به نام یحیى بـن ضـحاك سـمرقندى کـه در                 

راجـع بـه   : از هر چه می خواهى بپرس، گفـت       : خراسان همانند نداشت معرّفى کردند، حضرت به او فرمود        

رد، و رها می کنى کـسى را کـه   امامت می پرسم، شما چگونه ادعاى امامت می کنى براى کسى که امامت نک   

کند  بگو آنکه تصدیق مى! اى یحیى: امامت کرد و مردم هم به امامتش رضایت دادند؟ امام علیه السالم فرمود          

کند کسى را که خود را راستگو می داند کدام یک از  کند، و آنکه تکذیب مى کسى را که او خود را تکذیب مى

جواب : و خطاکار؟ یحیى ساکت شد، مأمون به او گفت   گو   و کدامین باطل   اند، این دو حقّند و به واقع رسیده      
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یـا ابـا الحـسن مقـصودتان را از     : امیر المؤمنین مرا از جواب این سؤال معاف بدارد، مأمون گفت       : بده، گفت 

اکنون باید یحیى خبر دهد از رهبرانش کـه دربـاره خـود دروغگـو               : امام فرمود . سؤال برایمان توضیح دهید   

اگر می پندارد که آنان دروغ گفتند پس کذّاب شایسته امامت نیـست، و اگـر مـی پنـدارد                . د یا راستگو    بودن

من بر شما والیت یافتم و اما بهترین شما : است است که گفته) ابوبکر(صادق بودند، پس از جمله ایشان اولى

ا اولى اشتباه بود، هر کس به مثل اش گوید که بیعت ب در باره) عمر بن خطاب(نیستم، و آنکه پس از وى بود        

این کار بعد از این رفتار کند او را بکشید، به خدا سوگند نپسندید و راضى نبود براى کسى که عمل آنـان را              

 الشیخ  ،االحتجاج؛ 255 ص ، 2ج ،الصدوق الشیخ الرضا أخبار عیون...  تکرار کند مگر به قتل و کشته شدن

  .235، ص2، جالطبرسی

 اهللا حمد أن بعد خطبته فی فقال بکر أبو تکلم ثم ]السقیفۀ بیعۀ بعد عامۀ بیعۀ بکر أبا الناس فبایع[« :و همچنین

 وإن فأعینونی أحسنت فإن بخیرکم ولست علیکم ولیت قد ]إنی[ الناس أیها] بعد أما أهله هو بما[ علیه وأثنى

  »فقومونی أسأت

 ،الطبري جریر بن محمد ،الطبري  تاریخ ؛1075 ص ،4ج ،ريالحمی هشام ابن ،النبویۀ السیرة :منابع اهل تسنن  

  شرح؛331ص  ،2ج ،األثیر ابن ،التاریخ فی  الکامل؛157 ص ،2ج، حبان ابن ، الثقات؛ 449ص  و450ص، 2ج

  البدایـۀ  ؛406 ص ،2ج ،الزیلعـی  ،واآلثـار  األحادیـث   تخـریج  ؛158 ص ،17ج ،الحدید أبی ابن ،البالغۀ نهج

 ،4ج ، کثیـر  ابن ،النبویۀ  السیرة؛)صحیح إسناد هذا: و قال (333ص ، 6ج و 269 ص،   5ج،  کثیر ابن ،والنهایۀ

 ،الحلبیـۀ   الـسیرة  ؛602 - 600ص ، 5 ج ،الهنـدي  المتقـی  ،العمال  کنز ؛)صحیح إسناد وهذا: و قال  (493ص

 مغـازي  من تضمنه بما االکتفاء؛  42 ص ،19 ج ،النویري ،األدب فنون فی األرب نهایۀ؛  483ص ،3ج ،الحلبی

 ،الـسیوطی  الـدین  جالل ،الخلفاء تاریخ؛  57 ص ،2ج،  الکالعی موسى بن سلیمان ،الخلفا والثالثۀ اهللا رسول

  .240 ص ،1ج،  )الطبري المحب ( أحمد جعفر أبی ،العشرة مناقب فی النضرة الریاض؛ 77ص

انـد    کم از ابوبکر نقل کردهرا در نقل هاي مختلف با اختالف   » بخیرکم ولست ولیتکم«و اما منابعی که عبارت      

  : عبارتند از

 أبو  ،االستغاثۀ؛ 127  ص  ،2ج  ،الیعقوبی  ،الیعقوبی  تاریخ؛ 129 ص ،األزدي شاذان بن الفضل ،  اإلیضاح:منابع شیعه

 الشیخ  ،الرضا  أخبار   عیون؛85  ص  ،1  ج  ،المغربی  النعمان  القاضی ،اإلسالم  دعائم؛42 ص ،2ج ،الکوفی القاسم

 ابن  ،طالب  أبی  آل   مناقب؛317  ص  ،الحلبی الصالح أبو ،المعارف  تقریب؛255 ص و 202 ص ،2 ج ، الصدوق

 ج  ،المجلسی  العالمۀ  ، بحاراألنوار؛11ص  ،  3ج  ،البحرانی هاشم السید ،المعاجز  مدینۀ؛430ص ،3ج ،آشوب شهر

 .504 و ص496 ص ، 30

 ؛590ص ،1ج، الـبالذري ، األشراف أنساب ؛336ص ،11 ج ،الصنعانی الرزاق عبد ، المصنف :منابع اهل تسنّن  

 ،6ج و   55 ص ،2ج ،الحدیـد  أبـی  ابـن  ،البالغـۀ  نهج  شرح ؛304 ص ،30ج ،عساکر ابن ،دمشق مدینۀ تاریخ

و  599ص ،5ج ،الهنـدي  المتقـی  ،العمـال   کنـز  ؛406ص ،2ج ،الزیلعـی  ،واآلثـار  األحادیـث   تخریج ؛20ص

  .636ص
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   خاتمۀ فرائض الهیهمیرمؤمنانوالیت ا

ـ          ری غد دیچون فردا ع    شـاید  کـنم  ی است، به مناسبت، این آیۀ کریمـه را مطـرح م

ْم وَ  :منشأ لطف خدا به مجلس ما شود     
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  )1(.َرِضيت

 لطائف این کتاب به قدرى علو مقام دارد که فکـر هـر چـه قـوى           قرآن و  اشارات

 .باشد، باز هم دستش از رسیدن به دامن این اشارات کوتاه است

  ی الهضۀی فرنی آخررمؤمنانی امتیوال

ـ سـند ا .  توجـه کنیـد  کـنم  یرح مط از بیان آیه به این روایت صحیحه که م         قبل  نی

، ابراهیم بن هاشم از ابـن        از ابراهیم بن هاشم    على بن ابراهیم  :  گونه است  نی ا تیروا

 قبیـل  ، عمر بـن اذینـه از سلـسلۀ فـضالء، از        ، ابن ابى عمیر از عمر بن اذینه       ابى عمیر 

  ).)2 حدیث، از ابى جعفر الباقرۀ و اعیان ائم و بریدزراره

                                                         
آیینى ]   به عنوان[و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسالم را براى شما امروز دین شما را برایتان کامل «.  1

  .3:مائدةال. »برگزیدم

2  .    نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبب یلارٍ ] ابراهیم بن هاشم[عسنِ یلِ بالْفُضَی ةَ واررنْ زنَۀَ عنِ أُذَیرَ بمنْ عرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع

  فَرٍ     وعنْ أَبِی جیعاً عمج ودارأَبِی الْج ۀَ واوِیعنِ مب درَیب مٍ ولسنِ مب دمحم نَ وینِ أَعرِ بکَیبَزَّ «:  قَالع رَ اللَّهأَم

 یلۀِ علَایبِو ولَهسلَّ رج وهلَیأَنْزَلَ ع و  سر و اللَّه کُمیلإِنَّما و      الةَ وـونَ الـصیمقینَ ینُـوا الَّـذینَ آمالَّـذ و ولُه

 أَنْ یفَسرَ لَهم الْولَایۀَ کَما فَسرَ لَهم  و فَرَض ولَایۀَ أُولی الْأَمرِ فَلَم یدروا ما هی فَأَمرَ اللَّه محمداًیؤْتُونَ الزَّکاةَ

   الزَّکَاةَ و لَاةَ والص ولِ اللَّهسر ردص کضَاقَ بِذَل نَ اللَّهم کذَل ا أَتَاهفَلَم جالْح و موالص    وارْتَـدأَنْ ی فتَخَـو و 
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 در کمال علو سند است و از جهت درایت، تمام لطائف و ظرائف فـن در                  روایت

  .روات این حدیث موجود است

بیـان امـام بـراى سلـسلۀ     .  شـود  گونه روایات به صحیحۀ فضالء، تعبیر مى         این از

در خود تعبیـر   . عد از دیگرى نازل کرد    فضالء، این است که خداوند فرائض را یکى ب        

کیفیت نزول فرائض چنین بوده است، تا نوبت به آخرین          . امام هم بحث مهمى است    

                                                                                                                                   
  

               هلَّ إِلَیج زَّ وع ى اللَّهحلَّ فَأَوج زَّ وع هبر عاجر و هردفَضَاقَ ص وهکَذِّبأَنْ ی و هِمیننْ دلِّغْ ما  عولُ با الرَّسهیا أَی

 کنَ النَّاسِ             أُنْزِلَ إِلَیم کمصعی اللَّه و رِسالَتَه لَّغْتلْ فَما بتَفْع إِنْ لَم و کبنْ رکْـرُ    مـالَى ذتَع رِ اللَّهبِأَم عدفَص  ه

  یلۀِ علَایبِو فَقَام فَنَاد یرِ خُمغَد مونَـۀَ    یـنُ أُذَیرُ بمقَالَ ع بالْغَائ دلِّغَ الشَّاهبأَنْ ی رَ النَّاسأَم ۀً وعاملَاةَ جى الص

        عو جقَالَ أَب و وداررَ أَبِی الْجیعاً غَیمفَـرٍ قَالُوا ج             کَانَـت الْفَرِیـضَۀِ الْـأُخْرَى و ـدعالْفَرِیـضَۀُ تَنْـزِلُ ب کَانَـت و 

  قَالَ أَبو جعفَرٍ و أَتْممت علَیکُم نعمتی الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم   فَأَنْزَلَ اللَّه عزَّ و جلَایۀُآخرَ الْفَرَائضِ الْولَ

علی بن ابراهیم از پدرش و او ؛ ».م الْفَرَائضیقُولُ اللَّه عزَّ و جلَّ لَا أُنْزِلُ علَیکُم بعد هذه فَرِیضَۀً قَد أَکْملْت لَکُ            

عمر بن اذینه از زراره و فضیل و بکیر و ابن مسلم و برید و ابى الجارود، همگى از امام از ابن ابی عمیر و او از 

: را نازل فرمودآیه این  امر کرد و والیت علىه جل رسولش را ب   عزو خداى:  روایت کنند که فرمود    باقر

و نازل  دهند را بر اتپا دارند و زکا  ه  ا تنهاخداست و رسولش و کسانى که ایمان آورده، نماز ب          سرپرست شم 

 امـر  محمـد ه را واجب ساخت، مردم ندانستند مقصود از والیت چیست، خدا ب فرمود و والیت اولو االمر    

ـ  فرمود تا والیت را براى آنها توضیح دهد، چنان که نماز و زکاة و روزه و حج را توضیح  ه  داد، و چون امـر ب

پیغمبر رسید حضرتش ترسید مردم از دین برگردنـد و او را تکـذیب کننـد، از ایـن         ه  والیت از جانب خدا ب    

 اى پیغمبـر آنچـه از   :او وحـى فرسـتاد  ه پروردگارش مراجعه کرد، خداى عز و جل ب    ه  جهت دلتنگ شد و ب    

کند  را از گزند مردم حفظ میو ، خدا تاي  سانیده اگر نکنى پیام او را نر     تو نازل شده برسان، و    ه  پروردگارت ب 

 در روز غدیر خم قیام نمود و مردم را براى نماز امر والیت علىه را اعالن کرد و ب     تعالى   او هم امر خداى   

) کند که از آن شش نفر روایت می(عمر بن اذینه .غائبین برساننده جماعت بانگ زد و فرمان داد که حاضرین ب

شد و امر  واجبات خدا یکى پس از دیگرى نازل می     :  فرمود امام باقر :  ابى الجارود گفتند   همگى جز : گوید

دم و نعمـتم را  امروز دین شما را کامل کر: عز و جل این آیه را نازل فرمودوالیت آخرین آنها بود، که خداى     

بـر شـما نـازل نکـنم،      بعد از این واجبـى      : فرماید جل می وخداى عز :  فرمود  امام باقر  بر شما تمام نمودم   

ـ کافی،ال .واجبات را براى شما کامل کردم     ن قاضـی نعمـا  الدعـائم االسـالم،    ؛ 289، ص1کلینـی، ج الشیخ  ال

؛ تفسیر نور الثقلـین،  261، ص1کاشانی، جالفیض الصفی، اال؛ تفسیر )با کمی اختالف(،15، ص 1المغربی، ج 

 .146ص  ،4ج  ،المشهدي  القمی  رضا  محمد  بن  محمد  الشیخ  ،الدقائق  کنز  تفسیر؛ 653، ص1شیخ الحویزي، ج

 أن الفریضۀ کانـت تنـزل ثـم تنـزل الفریـضۀ      سمعت زرارة عن أبی جعفر   : عن ابن أذینۀ قال   «: و همچنین 

 الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممت علَیکُم نعمتـی و رضـیت      :األخرى فکانت الوالیۀآخر الفرائض فأنزل اهللا     

 .13، ص37؛ بحاراالنوار، العالمۀ المجلسی، ج293، ص1تفسیر العیاشی، العیاشی،ج. لَکُم الْإِسالم دیناً
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  .اى نازل نشد  و بعد از آن فریضهکرداى که خدا نازل  فریضه رسیده؛ آخرین فریضه

جا که رسید، مهر ختم خورد         این است که دفتر وحى به این       ضهی فر نی آخر معناى

الفـرائض اسـت و   تمـۀ اى کـه خـا   فریضه. ئض الهیه به این فریضه انتها پیدا کرد و فرا 

اى نازل نکرد، والیت امیرالمؤمنین علـى بـن    ذات قدوس حق بعد از آن، هیچ فریضه    

  . است ابى طالب

 در این حدیث صحیح اعالئى براى آنهایى کـه اهـل فقاهـت هـستند، و بـه                تأمل

اند، کافى است که بفهمند قـضیه در چـه حـد از اهمیـت اسـت کـه             یهحمل شایع فق  

اختتام تمام فرائض به این فریضه است و خدا بعـد از ایـن دیگـر از فـرائض چیـزى          

ْم وَ  :این حدیث، تفسیر این آیه است     . نازل نکرد 
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ْ
  .ُم اإل

آن اشارات و لطائف قرآن در ایـن     . متکلم در این جمله کوتاه آمده است      » تاء «سه

 :جهات است

   اهللا االکبر استدی که عيروز

  ۀ اول، در کلم   لطافت
َ
َْوم خود این بحثى است که تعریف چـه تعریفـى     .  است ا�ْ

 )1(»اْألَْكـَرب  ِعيُد الل�ِه «ه عنوان ـ بریدـاست؟ این تعریف منشأ آن بیانى است که از روز غ     

یک عید براى مـردم     : دو گونه عید وجود دارد    . عید خدا، نه عید مردم    .  فرمودند ریتعب

ـ ع« خداسـت؛  ي هم برادی عکی.  استاسطرف اضافه ن . » الناس دیع«است؛   . » اهللادی

 االکبـر  عیـد اهللا . عید اهللا آن هم موصوف به االکبـر . در این عید طرف اضافه خداست 

  .یوم الغدیر است

                                                         

1  .»سنِ حب یلنْ عع یاندمى الْهوسنِ مب دمحنْ مع ینسنِ الْحسنِ الْحنِ بیسنِ الْحع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب دمانَ مح

صیام یومِ غَدیرِ خُم یعدلُ صیام :   یقُولُالْواسطی عنْ علی بنِ الْحسینِ الْعبدي قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه الصادقَ

      اللَّه یدع وه ا إِلَى أَنْ قَالَ ونْیرِ الدمر ع؛ إقبال األعمـال،  143، ص3یخ الطوسی، جتهذیب االحکام، الش »...الْأَکْب

؛ وسائل الشیعۀ، 282، ص4؛ ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، الشهید األول، ج282، ص2السید ابن طاووس، ج

  .303، ص95؛ بحاراألنوار،  ج 1402، ص9؛ الوافی، الفیض الکاشانی، ج338، ص3الحر العاملی، ج
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 هر فکر ناقصى میسر نیست، مگر کسى بفهمد قضیه چقـدر       ي این مطالب برا   فهم

  .بزرگ است که خدا یوم را به الف و الم تعریف کرده است

.  این ظرف سه مظـروف قـرار داده اسـت          يخداوند برا .  ظرف زمان است   »ومیال«

  .گریبحثى دظرفى که سه مظروف دارد؛ ظرف بحثى دارد و مظروف 

مطلـب دوم،  . »اکمـال اهللا «مطلب اول، :  این ظرف زمان، سه مطلب است     مظروف

  . که فوق تمام تصورات است»  اهللاۀیرضا«و مطلب سوم، . »اتمام اهللا«

 در هر سه، فاعـل، .  اکمال است، وسط اتمام است و ختم آن به رضایت است  ابتدا

  .ضى اوستو را. م اوستتم. مکمل اوست. ذات قدوس خداست

  سه جهت بحث در اکمال و اتمام و رضا

نْ منْـه   «اسـت؛  »  منـه منْ«یکى از جهت : این آیه از سه جهت مورد بحث است      مـ

که او ذاتـى اسـت کـه فـوق وصـف و        » منْ منْه الرضا  «،  »ه اإلتمام نْ م منْ «)1(،»اإلکمال

  .است» اکبر منْ اَنْ یوصف«

  )2(.»ما به الرضا«،»ما به اإلتمام«، » اإلکمالما به«است؛ » ما به«دوم از جهت 

  )3(.»ن به الرضام«،»ن به اإلتمامم«،»ن به اإلکمالم«است؛ » منْ بِه«سوم از جهت 

  آنچه که اکمال و اتمام و رضا به اوست

آنچه که إتمام آن حاصل شده، نعمـت     . آنچه که إکمال آن محقّق شده، دین است       

  .حاصل شده، دینیت اسالم استو آنچه که رضا به آن . است

ـ ی. اسـت » والیـت «چیـست؟ آن    » ما به اإلکمال و اإلتمام و الرضـا       «اما آن     آن یعن

 شـد  ی به آن کامل گشت و نعمت به آن تمام شد و خداوند به آن راض        نی که د  يزیچ

                                                         

 .ت به دین از ناحیه اوست، ذات خداوند تبارك و تعالی استکه اکمال دین و اتمام نعمت و رضای کسی.  1

 .آنچه که اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت به دین به اوست، همان والیت است.  2

 . استکسی که اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت به دین به اوست، وجود مقدس امیرمؤمنان.  3
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  .است  طالبی بن ابی علتی شما اسالم باشد، والنیکه د

  تمام و رضا به اوست که اکمال و ایکس

»کیست؟  »  به نم»ن به االکمالم« ،»و »ن به االتمامم ،»على بـن ابـى    ،»ن به الرضام

  . استطالب

 رمؤمنـان ی والیـت ام   ! را این جور بشناسید و به مردم بـشناسانید          على حضرت

والیت و ولى خدا را ملعبۀ اوهـام     . گونه بفهمید و به مردم بفهمانید        را هم این   على

  !ها نکنید، بفهمید مسأله چقدر مهم است و بازیچۀ هوس

  !؟برآمد  بود که فردا بر دست پیغمبریتی چه شخص!؟ بود که فردا اعالن شدچه

خدا گذاشت تا سال آخر عمر شـخص اول عـالم، آن هـم در سـفر بازگـشت از                

ـا:فرمـود آنجا با آن شدت     الوداع، در محل تفرق تمام مسلمین،      حجۀ
َ
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ن آ که با احـدى از انبیـا بـه         گفت یچنان سخن م     آن  که با پیغمبر خاتم    خدایى

  .قاعده هم همین است. لطف تکلم نکرده

  که اکمال و اتمام و رضا از اوست یکس

َو . خدا را باید شناخت.  استی تعاليخدا» من منه اإلکمال و اإلتمام و الرضا «ماا
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م غیب و شهادت، جبار متکبر که کبریا  عال)2(.ا�

وَ   وَ   . ) و ذلت و انکسار عین تمام وجود امکانى است(. منحصراً شأن اوست
ُ
اهِرُ   ه

َ
ق
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َ
ْوق

َ
 ف

 ِ ادِه
َ
آنجا که هر جالل و جمـال و کمـالى عـدم     . عظمتى نابود است   که هر   آنجا )3(. ِعب

  . استی تعاليمحض است در آنجا کبریا و عظمت منحصر در ذات خدا

                                                         

 .67: المائدة. »سوى تو نازل شده، ابالغ کناى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به «.  1

 .24: الحشر. »از آنِ اوست]  و صفات[بهترین نامها ]  که[اوست خداى خالق نوساز صورتگر «.  2

 .61 و 18: األنعام، آیات. »است]  و غالب[و اوست که بر بندگانش قاهر «.  3
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ــا ــر ام ــن پیغمب ــا ای ــف او ب ــریمش     لط ــاب ک ــه در کت ــت ک ــدى اس ــه ح ب

رُ :فرماید  مى
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َ
ین قدر عظیم اسـت؛  نزد خدا این شخصیت ا    !  ؛ به جان تو قسم     )1(ك

اى   خدا بـاالتر از ایـن گـوهر، جـوهره          ۀاصالً در خزین  .  خدا اوست  ۀچون یگانه تحف  

ا وَ . وجود نگرفته و نخواهد گرفت    
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چه سرّى است . ب

  !؟که این قدر مسأله بزرگ است

 براى این بود که یک کمى فکرها آماده شود و بفهمند چه خبـر اسـت    می گفت آنچه

  !و پشت پرده چیست

   احادیث عامه درهزار حدیث در فضائل امیرمؤمنان سی 

.  روز عرفه بـراى علمـا جلـوس کـرد    هارون الرشید:  گفتمحمد بن عمر واقدى  

 با عظمـت هـارون و   ،تمام فحول علماي امت اسالم در مجلس هارون دعوت شدند         

وقتـى  : واقدي گفت.  وضع مجلس قهراً روشن است،توسعه علم و فضل در آن زمان     

هفتاد نفر در مجلس هارون بودند کـه        .  نشسته بود   کنار هارون  من وارد شدم، شافعى   

قعى      مجلـس چنـین   . از مملکـت اسـالمى بودنـد    )4(هر یک از این هفتاد نفر، امام صـ

  .مجلسى بود

ابـى  چنـد حـدیث در فـضیلت علـى بـن           : هارون ابتدا رو به شافعى کرد و گفت       

تـا  : گفـت . نتـرس بـاز هـم بگـو      : گفت. چهار صد حدیث  :  گفت ؟دانی  می طالب

                                                         
  .72:الحجر.  1

 .107: األنبیاء. »مو تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادی«.  2

  .67: المائدة. »اى را نرساندهاى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ کن؛ و اگر نکنى پیامش «.  3

 .ناحیه و منطقه.  4
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:  گفـت ؟دانـی  تـو چنـد حـدیث مـى    :  رو کرد و گفـت     به ابى یوسف   ،پانصد حدیث 

. من به همـه امـان دادم  .  نترس و بگو  ،امروز روز ترس نیست   : گفت. ترسم بگویم  مى

است، منِ تنها پانزده هزار حدیث مسند و پانزده هزار حدیث مرسـل            اگر امان   : گفت

 ؟تو چه اندازه می دانـی     : به من رو کرد وگفت    .  حافظم طالب  ابى  بن  در فضائل على  

 اینهـا  !؟ در هر حدیثى چه خبر اسـت  )1(. سى هزار حدیث   ،من هم همین اندازه   : گفتم

  !؟کجا رفته! ؟چه شده

  یبت؟ در کدامین مصگریۀ امیرمؤمنان

که جـان جهـانى      ـ  یک روز امیرالمؤمنین  شود که     این مسأله از آنجا روشن مى     

این کلمـه را   .  مکنون برداشتاین کلمه را گفت و پرده از این سرّـ  قربان خاك پاى او  

 )2(.»احـدى از مـردم بـه قـدر مـن مـصیبت ندیـده اسـت           «: ، فرمود   خوب دقت کنید  

                                                         
 و کان هارون الرشید، یقعد للعلماء فی یوم عرفۀ، فقعد ذات یوم و حضره الشافعی،: محمد بن عمر الواقدي، قال«.  1

کان هاشمیا فقعد إلى جنبه، و حضر محمد بن الحسن، و أبو یوسف، فقعدا بین یدیه، و غص المجلس بأهله         

فدخلت فی آخر :  فیهم سبعون رجال من أهل العلم، کلّ منهم یصلح أن یکون إمام صقع من األصقاع، قال الواقدي

: کنّی شغلت بشغل عاقنی عما أحببـت، قـال  ما کان الضاعۀ حقّ و ل     : لما تأخّرت؟ فقلت  : الناس، فقال الرشید  

یا ابن عم کـم  : فقال الرشید للشافعی.فقربنی حتى أجلسنی بین یدیه، و قد خاض الناس فی کل فن من العلم         

یبلـغ  : قل و ال تخـف، قـال  : أربعمائۀ حدیث و أکثر، فقال له   : ؟ فقال تروي فی فضائل علی بن أبی طالب        

قال لمحم فأقبل على أبی . ألف حدیث: د بن الحسن کم تروي یا کوفی من فضائله؟ قالخمسمائۀ و تزید، ثم

یا أمیرالمؤمنین لوال الخوف، لکانت : کم تروي أنت یا کوفی من فضائله؟ أخبرنی و ال تخش، قال: یوسف، فقال

ت آمـن  أن: منک، و من عمالک، و أصحابک، قال: مم تخاف؟ قال: روایتنا فی فضائله أکثر من أن تحصى، قال   

قال    خمسۀ عشر ألف خبر مسند و خمسۀ عشر ألف حدیث مرسل: فتکلّم و أخبرنی کم فضیلۀ تروي فیه؟ فقال

لکنی أعرف له : قال الرشید. مثل مقالۀ أبی یوسف   : ؟ فقلت  أنت ما تعرف فی ذلک   : قالو   فأقبل علی : الواقدي

نتم وإنی لتائب إلى اهللا تعالى مما کان منی من أمر فضیلۀ رأیتها بعینی وسمعتها بأذنی أجل من کل فضیلۀ تروونها أ

، 5؛ غایه المرام، السید هاشم البحرانی، ج229الثاقب فی المناقب، ابن حمزة الطوسی، ص   »  ...الطالبیۀ ونسلهم 

 .228، ص2 و ج29، ص1المعاجز، السید هاشم البحرانی، ج ، مدینۀ 136ص

2  . »     نِ أَبِی بنِ بمالرَّح دبنْ عاً : کْرَةَ قَالَ عیلع تعمس ُقُولی   :» یا لَقـنَ     مم ـدالنَّـاسِ   أَح    یـتـا لَقم   کَـى   ثُـم؛ ».  ب

، الغارات . گریستند ، سپس حضرت  است ندیده مصیبت من قدر به مردم از احدى:  فرمود امیرالمؤمنین

 .63 ص ، 34 ج ، المجلسی  العالمۀ،بحار األنوار  ؛ 583 ، ص 2إبراهیم بن محمد الثقفی، ج
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 کسى است که وقتی شمشیر به فرقش خـورد و در محـراب مـسجد          المؤمنین  امیر

احـدي بـه انـدازة مـن     : ولی اینجا وقتـی گفـت   » ةالَكعبَو رّب  ُفزُت «: کوفه افتاد، گفت  

مردمى کـه صـداى گریـه علـى را         . مصیبت ندیده است و عقدة دل باز شد، گریست        

  چیست؟  گریه او براى .گریستنشنیده بودند، دیدند که بعد از این جمله 

 آرزوي شهادتتاد جراحت و هش

هـشتاد جراحـت در   . بـود  )1(حد وقتى او را از میـدان آوردنـد، روى نطعـى         روز اُ 

هـا   ها طورى بـود کـه فتیلـه در جراحـت      وضع جراحت .  هشتاد جراحت  .بدنش بود 

تا چشم گریان   .  چشمش به آن منظره افتاد و گریه کرد        پیغمبر خاتم . دواندند  مى

آنچـه  . یا رسول اهللا، آروزى من امري بود که تحقق نیافـت          : فرمود  را دید،  پیغمبر

چـه  . خواستم نـشد  خواست بگوید اینها که چیزى نیست، آنچه مى   . خواستم نشد   مى

دیـر  ! یـا علـى  :  فرمـود رسـول خـدا  . خواستم شهادت را مى: خواستى؟ فرمود   مى

   1 )2(.نشده، به سراغت خواهد آمد

                                                         

 .سفره چرمی.  1

 مـنْ موضـعٍ و یخْـرُج مـنْ موضـعٍ فَـدخَلَ علَیـه           إِنَّه انْصرَف منْ اُحد و بِه ثَمانُونَ جِرَاحۀً یدخُلُ الْفَتَائـلُ          . ...  2

 ولُ اللَّهسر       ٍلَى نَطْعضْغَۀِ عثْلُ الْمم وه داً وائکَى فَ  عب ولُ اللَّهسر آها رفَقَالَ. لَمـذَا    :  لَهه هیبـصلًـا یجإِنَّ ر

بِأَبِی أَنْـت و أُمـی الْحمـد للَّـه الَّـذي لَـم        :  مجِیباً لَه و بکَى    فَقَالَ. فی اللَّه لَحقٌّ علَى اللَّه أَنْ یفْعلَ بِه و یفْعلَ         

  ع تلَّیی ورَنةَ؟ قَالَ   یادالشَّه ترِمح فی کَیأُم بِأَبِی و تلَا فَرَر و نْک :    اللَّـه إِنْ شَـاء ـکائرـنْ وا مقَـالَ  . إِنَّه

  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر       ـدالْأَس رَاءمح کُمنیب نَا ونیةُ بدعولَ مسأَر انَ قَدفْیا سفَقَـالَ .  إِنَّ أَب َبِـأ    ـی وأُم و بِی أَنْـت

  نْکع ا تَخَلَّفْتالِ مي الرِّجدلَى أَیع لْتمح لَو یـرٌ       قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ. اللَّهـونَ کَثیرِب ـهعقاتَـلَ م نْ نَبِینْ مکَأَی و

 و نَزَلَـت الْآیـۀُ فیـه     اسـتَکانُوا و اللَّـه یحـب الـصابِرِینَ    فَما وهنُوا لما أَصابهم فی سبِیلِ اللَّه و ما ضَعفُوا و ما     

و ما کانَ لنَفْسٍ أَنْ تَموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه کتاباً مؤَجلًا و منْ یرِد ثَواب الدنْیا نُؤْتـه منْهـا و مـنْ یـرِد ثَـواب                قَبلَها  

 إِلَـى رسـولِ اللَّـه مـا       ثُم تَرْك الشِّکَایۀِ فی أَلَمِ الْجِرَاحۀِ شَکَت الْمرْأَتَانِ ا و سنَجزِي الشَّاکرِینَالْآخرَةِ نُؤْته منْه  

وضـعٍ إِلَـى موضـعٍ و     فی موضعِ الْجِرَاحات مـنْ م  یلْقَى و قَالَتَا یا رسولَ اللَّه قَد خَشینَا علَیه مما تَدخُلُ الْفَتَائلُ 

     ا فَکَانَـتنْیـنَ الـدم خُرُوجِـه نْدع اتنْ أَثَرِ الْجِرَاحم ا بِهم دنَ الْأَلَمِ قَالَ فَعم جِدا یم هانتْمـنْ     کـۀٍ مجِرَاح أَلْـف 

  همإِلَى قَد ه؛ 433ص ،2ج ،البحرانـی  اشـم ه الـسید  ،األبـرار  حلیـۀ ؛  158 ص ،المفید الشیخ ،االختصاص. قَرْن

  .114ص ،40ج ،المجلسی العالمۀ ،بحاراألنوار
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ـ  شکسى که وقتی ه    ، بـراى خـود گریـه    ن چنینـی بـر تـن اوسـت    تاد جراحـت ای

  .براى انحطاط امت اسالم است. گریه او براى بیچارگى دین است. کند نمى

 غرض خلقت و نتیجۀ بعثت

غرض از خلقت، و نتیجه بعثت عبارت بود از اکمال دین به والیت، اتمام نعمـت            

یۀ این تعلیم   به والیت، رضایت اسالم به عنوان دین براى بشریت به والیت، تا در سا             

  2 )1( حامـل علـم بالیـا پیـدا شـود،      به ثمر برسد، میثم تمارو تربیت، سلمان فارسى

 مجرِّد روح از بدن، و ممثِّل هوا به صورت تن، و قدرت نافذه در نظـام                رشید هجرى 

امـا در اثـر   . ود از رسالت خاتمیت نائل شـود و بشریت به کمال مقص 3 )2(پیدا بشود،

  !براى این است گریۀ حضرت على. غصب خالفت این نتیجه عقیم شد

  . این تربیت، ضمیمه شودى بهمرباکمال دین به این بود که 

   ۀى یک جا، فاصل   تربیت یک جا، مرب ۀ معلم از علم، فاصـل     ۀى از تربیت، فاصل    مرب 

                                                         
 الْجمعۀِ فَهبت رِیح و هو   یوم  التَّمارِ بِالْفُرَات  میثَمٍ  مع کُنْت: عنْ صالحِ بنِ میثَمٍ قَالَ أَخْبرَنی أَبو خَالد التَّمار قَالَ«.  1

  ینَۀٍ مفی سف          ـاتم ـفاصع ذَا رِیـحإِنَّ ه کُمینَتفوا بِرَأْسِ سفَنَظَرَ إِلَى الرِّیحِ فَقَالَ شُد انِ قَالَ فَخَرَجفُنِ الرُّمنْ س

ا کَانَتۀَ قَالَ فَلَماعۀُ الساوِیعتَخْ  مفَاس یتُهنَ الشَّامِ فَلَقم رِیدب مقْبِلَۀُ قَدۀُ الْمعمرُ الْجا الْخَبم اللَّه دبا عی لَه فَقُلْت رْتُهب

 »  قَالَ النَّاس علَى أَحسنِ حالٍ تُوفِّی أَمیرُ الْمؤْمنینَ و بایع النَّاس یزِید قَالَ قُلْت أَي یومٍ تُوفِّی قَالَ یوم الْجمعـۀ         

 .293 ، ص1اختیار معرفۀ الرجال، الشیخ الطوسی، ج

فی أن رشید الهجري رضی اهللا تعالى عنه وعنا تمثل بمثال رجل من أهل الشام ودخل على عبید اهللا فاعتنقه،    «.  2

اما تفصیل این قـضیه در ایـن منـابع آمـده     . 59، ص109بحاراألنوار، العالمۀ المجلسی، ج    »وما رأى أبو أراکۀ   

  .140، ص42عالمۀ المجلسی، ج؛ بحاراألنوار، ال78االختصاص، الشیخ المفید، ص : است

سمعت الْعبد الصالح ینْعى إِلَى رجلٍ نَفْسه فَقُلْـت  : عنْ سیف بنِ عمیرَةَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ      « :و همچنین 

 رشَـید    قَـد کَـانَ   لَی شبه الْمغْضَبِ فَقَالَ یا إِسحاقُفی نَفْسی و إِنَّه لَیعلَم متَى یموت الرَّجلُ منْ شیعته فَالْتَفَت إِ 

رِيجالْه لَمعی  لْمک  علْمِ ذَللَى بِعأَو امالْإِم ا ولَایالْب ا ونَایشنیدم موسى بن جعفر: ن عمار گویداسحاق ب؛  »  الْم 

! گر او می داند هر یک از شیعیانش کى مـی میرنـد؟   م: خبر مرگ مردى را به خود او گفت، من با خود گفتم           

مرگ (رشید هجرى علم منایا و بالیا ! اى اسحاق: اى مانند خشمگین متوجه من شد و فرمود  حضرت با قیافه  

بصائر الـدرجات، محمـد بـن الحـسن     . دانست، امام که به دانستن آن سزاوارتر است  را می ) و مصیبات مردم  

، )الـشیعی ( ؛ دالئل االمامۀ، محمد بن جریـر الطبـري    484، ص   1یخ الکلینی، ج  ؛ الکافی، الش  284الصفار، ص 

  .123 ، ص 42؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج 325ص
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هـاى پیغمبـر خـاتم       رآن، همۀ زحمات انبیا و همۀ محنـت       ر از ق  مفس     را از نتیجـه 

  !مسألۀ حائز اهمیت این است. گریۀ او براى این است! مقصود انداخت
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که تمام شدی و نعمتافتی کمال ، کهینی دلزوم معرفت   
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لَلوال علی لَهمرک ع  

بردنـد تـا حـد را بـر او جـارى       زن را مى.  دستور داد زن آبستنى را حد بزنند       عمر

عمـر  :  است؟ گفتنددر بین راه به او برخورده پرسیدند چه خبر        نیرالمؤمنیام. کنند

 در آن حـال عمـر را        رمؤمنـان یام. دستور داده بر این زن حد خدا را جـارى کنـیم           

 وقـت ببینیـد جـدا شـدن حـضرت        آندر این قضیه مختصر دقـت کنیـد،         . خواستند

ـْم  و رمـز  ریو معنـاى فـردا و روز غـد   !  از دین یعنـى چـه؟      على
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  .19: آل عمران.  1

  .3: المائدة.  2

 .20:لقمان. »نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است«.  3
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تو بر ایـن زن سـلطنت     : اى که به عمر بن الخطاب فرمود، این کلمه بود           لمه ک اول

  !داشتى، از کجا بر آنچه که در شکم اوست سلطنت پیدا کردى؟

این مجلس مجلس خطابه نیست، اینها را خوب با تفهم و           !  این کلمه فکر کنید    در

  .د را به دنیا معرفى کنی و حکومت على و مکتب علىتفقه بفهمید، على

: چه شده که چنـین حکمـى دادى؟ گفـت         : بعد پرسید .  طلیعه کالم بود جدالً    این

. دستور دادم حد خـدا را بـر او جـارى کننـد    . این زن پیش من به زنا اقرار کرده است    

اقرار بعد از قیـد، اقـرار بعـد از    ! عمر: فرمود. اى فرمود، و آن جمله سه بند دارد  جمله

زنـى،   بنـد بـه دسـتش مـى     کسى را که دست 4.بار نداردحبس، اقرار بعد از تهدید اعت

  .اقرار او اعتبار ندارد

کسى را که به زندان انـداختى اقـرار    .  حبس را آورد   ۀاز تقیید شروع کرد، بعد کلم     

چـرا  ! اصالً این کلمات فهمش مـشکل اسـت  . بعد به تهدید ختم کرد  . او اعتبار ندارد  

تـو ایـن زن راترسـاندى یـا     :  فرمـود از تقیید شروع کـرد و بـه تهدیـد خـتم نمـود؟           

همان اندازه که از هیبت تو ترسـید، اقـرار او بـى           : فرمود.  ترساندم :نترساندى؟ گفت 

 .اعتبار است

ِ . خدا را باید کسى جارى کند کـه حـدود خـدا را بدانـد       حد !عمر
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ـ « !مادر عقیم است که مثل تـو بزایـد        : گفت  فهمید چه خبر است،    عمر ـ وال ع لَ لی 

   5)2(.»رم عکلَهلَ

                                                         

 .229: البقرة. »کنیدن تجاوز ن پس، از آاین است حدود احکام الهى«.  1

عمـرُ    فَسأَلَها  بِامرَأَةٍ حاملٍ  ولَایۀِ عمرَ أُتی  فی  لَما کَانَ : قال   حدثنی زید بن علی عن أبیه عن جده عن علی         « . 2

 فَقَـالُوا أَمـرَ بِهـا     فَقَـالَ مـا بـالُ هـذه     طَالـبٍ فَاعتَرَفَت بِالْفُجورِ فَأَمرَ بِها عمرُ أَنْ تُرْجم فَلَقیها علی بنُ أَبِـی        

الْمؤْمنینَ أَنْ تُرْجم فَرَدها علی فَقَالَ أَمرْت بِها أَنْ تُرْجم فَقَـالَ نَعـم اعتَرَفَـت عنْـدي بِـالْفُجورِ فَقَـالَ هـذَا          أَمیرُ

ى ما فی بطْنها ثُم قَالَ لَه علی فَلَعلَّک انْتَهرْتَها  أَو أَخَفْتَها فَقَالَ قَد کَانَ ذَلک قَالَ سلْطَانُک علَیها فَما سلْطَانُک علَ

  ولَ اللَّهسر تعما سم أَ ودتَه أَو تسبح أَو تدنْ قَیم إِنَّه لَاءب دعب تَرِفعلَى مع دقُولُ لَا حی  لَه فَلَا إِقْرَار تد

در زمـان   ».فَخَلَّى عمرُ سبِیلَها ثُم قَالَ عجزَت النِّساء أَنْ تَلد مثْلَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ لَـو لَـا علـی لَهلَـک عمـر             

ف به فجور کرد، او آوردند و از او چیزى چند پرسید بر سبیل تهدید او اعترا خالفت عمر زنى حامله را پیش
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 وسعت دائرة تربیت و تعلیم دین

   بر این زن، تا معرفـت خداونـد   دائرة تربیت و تعلیم دین از حکم عدم اجراي حد 

تِِه َبْ�َ اْألَْشَياِء َو ِبَتْجِهِريِه اْجلََواِهَر ُعِرَف أَنْ َال َجْوهَ «: گوید  تعالی است؛ آنجا که مى     َر لَُه َو ِ�َُضاد�

 و هـا ارسـطو    و مغز میلیـون  )1(.»ُعِرَف أَنْ َال ِضد� لَُه َو ِ�َُقاَرَنِتِه َبْ�َ اْألَْشَياِء ُعِرَف أَنْ َال َقِريَن لَه

  .کند چاره مى  را بىافالطون

 : شـود  اش مـى   شـد، نتیجـه  اگر آن تربیت با چنین مربى جمع     
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این زن را چـه حـال اسـت،    :  فرمود کهآن زن را دید او، امیر المؤمنین) سنگسار کردن (حکم کرد به رجم   

بلى نزد من اعتراف : که تو امر به رجم او کرده اي؟ گفت گفتند که عمر او را به رجم امر کرده، پرسید از عمر

باشد اما تسلط حکم تو بر آنچـه در شـکم اوسـت    تسلط حکم تو بر او : به فجور کرد آن حضرت فرمود که     

آیـا  :  فرمود کهبله، حضرت: باشى، گفت که شاید تو او را تهدید کرده یا ترسانیده: نخواهد بود، باز فرمود  

 کـه مقیـد گردانیـده    هرکسحد مترتّب نیست بر معترف بعد از ابتال  :فرمود  می کهاى از پیغمبر  تو نشنیده 

صحیح نمی باشد، عمر گفت او را بگذارند تا برود، بعد او  اقرار س تهدید کرده باشى، پباشى او را یا حبس یا

 .هـالك مـی شـد    از آن گفت زنان عاجزند از آنکه مثل على ابن ابى طالب را توانند آورد اگر على نبود عمر            

بـه صـورت   ( 174 ص ، السید ابن طـاووس ،بناء المقالۀ الفاطمیۀ ؛335 ص ، زید بن علی   ،مسند زید بن علی   

 هاشم السید ،المرام غایۀ ؛ 63ص،  العالمۀ الحلی،کشف الیقین ؛110ص ،1ج ،اإلربلی، الغمۀ کشف؛ )خالصه

 .259ص ، 5ج ،البحرانی

  .81 ص ،الخوارزمی الموفق ،المناقب :منبع اهل تسنن

ناخته شـد کـه ضـد    و از جوهر آفرینی او دانسته شد که جوهري ندارد و از تضادي که میان چیزها افکند ش            . 1

  .اي که بین چیزها برقرار کرد دانسته شد که خود او قرینی ندارد و از مقارنه. ندارد

  . 1، تعلیقه62رجوع شود به مجلس دوم، صبراي تحقیق منابع 

دیـن شـما    اسـالم   راضی شدم کهامروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و          «.  2

  .3: مائدةال. »باشد
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  :ها پی نوشت

                                                        

 عـشر  أربعـۀ  أحـد  یـوم  طالب أبی بن علی قتل: قال ،اهللا بدع أبی عن عمار، بن معاویۀ عن :همچنین و .1

. شـئ  منهـا  یـنفح  فلـم   اهللا رسول فمسحها جراحۀ، ثمانون یومئذ وأصابه سبعۀ، الناس سائر قتل و رجال

  .63ص ،الطوسی حمزة ابن ،المناقب فی الثاقب

محمد :  الْبیت منْ نُسخَۀٍ قَدیمۀٍ و لَم یذْکُرْ مؤَلِّفَه ما هذَا لَفْظُهرأَیت فی کتَابِ ما نَزَلَ منَ الْقُرْآنِ فی أَهلِ : و همچنین

: بنُ عمیرٍ عنْ محمد بنِ جعفَرٍ عنْ سوید بنِ سعید عنْ عقیلِ بنِ أَحمد عنْ أَبِی عمرِو بنِ الْعلَا عنِ الشَّعبِی قَالَ

رَفلُانْصا الْفَتَائیهخَلُ فۀً تُدانُونَ جِرَاحثَم بِه و دۀِ أُحقْعنْ وبٍ منُ أَبِی طَالب یللَى   عع وه و ولِ اللَّهسلَى رخَلَ عفَد 

 فَقَالَ علی مجِیباً لَه و  اللَّه أَنْ یفْعلَ بِه و یفْعلَ إِنَّ رجلًا یصیبه هذَا فی سبِیلِ اللَّه لَحقٌّ علَى   فَلَما رآه بکَى و قَال نَطْعٍ

بکَى ثَانیۀً و أَما أَنْت یا رسولَ اللَّه فَالْحمد للَّه الَّذي لَم یرَنی ولَّیت عنْک و لَا فَرَرت و لَکنِّی کَیف حرِمت الشَّهادةَ 

 إِنَّ أَبا سفْیانَ قَد أَرسلَ یوعدنَا و یقُولُ ما بینَنَا و بینَکُم ى ثُم قَالَ لَه النَّبِینَّها منْ ورائک إِنْ شَاء اللَّه تَعالَفَقَالَ لَه إِ

لَا بِأَبِی أَنْت یلفَقَالَ ع دالْأَس رَاءمحولَ اللَّهسا ری یأُم لَا  و ي الرَّجدلَى أَیع لْتمح لَو و منْهع جِعأَر لِ فَأَنْزَلَ اللَّه

زَّولَّ عج اللَّه تَکانُوا وا اسم فُوا وما ضَع و بِیلِ اللَّهی سف مهما أَصابنُوا لهیرٌ فَما وونَ کَثیرِب هعقاتَلَ م نْ نَبِینْ مکَأَی و

  .26ص ،36ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 112ص ،طاووس ابن السید ،السعود سعد.  لصابِرِینَیحب ا

 الْآیۀَ قَالَ أَنَس بنُ  إِنْ یمسسکُم قَرْح فَقَد مس الْقَوم :فی تَفْسیرِ سورةِ آلِ عمرَانَ عنْد قَوله تَعالَى« :و همچنین

یأُت کالمولُ اللَّهسر یلبِع ذئموی  نیف و سبعون هلَیع تُّونَ[ وس و فۀٍ ] نَییمر ۀٍ وضَرْب نَۀٍ ونْ طَعۀً مجِرَاح

ولُ اللَّهسلَ رعفَجیه ا وهحسمی  مبِإِذْنِ  تَلْتَئ  تَکُن  اللَّه کَأَنْ لَم  .« 

  .140، ص17؛ عمدة القاري، العینی، ج 219، ص4؛ تفسیر القرطبی، ج173، ص3الثعلبی، ج تفسیر :منابع اهل تسنن

 شرح األخبار، : اند  وارد شده را نقل کردهدراین منابع نیز با عبارات مختلف، جراحت هایی که به امیر المؤمنین

تسعون ( 116، ص1یم، ج؛  تفسیر القمی، علی بن إبراه) ست عشرة ضربۀ(415، ص 2القاضی النعمان المغربی، ج

نیف  ( 385، ص1؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج) نیفا و سبعین جرحۀ (368؛ الخصال، الشیخ الصدوق، ص)جراحۀ

و )  سبعون جراحۀ (379، ص2 ج الطبرسی،؛ مجمع البیان،)ست عشرة ضربۀ (78، ص2و ج) و ستون جراحۀ

؛ الخرائج والجرائح، قطب )راحۀسبعون ج (342، ص1؛ تفسیر جوامع الجامع، ج)نیف و ستون (399، ص2ج

؛ حلیۀ األبرار،   )سبعون جراحۀ  (377، ص 1صافی، ج ال؛ تفسیر   )اربعون جراحۀ (147، ص 1الدین الراوندي، ج  

  .93 و77 و 69 و 54 و 23، ص20؛ بحار األنوار، ج)ستون جراحۀ(428، ص2السید هاشم البحرانی، ج

استَأْذَنْت علَى أُم سلَمۀَ رحمۀُ اللَّه علَیها فَضَرَبت بینی و :   إِلَى الْعمرَةِ فَحدثَنی قَالَعنْ حمزَةَ بنِ میثَمٍ قَالَ خَرَج أَبِی«.2

فَخَرَجنَا ...   فَاطمۀَ یذْکُرُكبینَها خدراً فَقَالَت لی أَنْت میثَم فَقُلْت أَنَا میثَم فَقَالَت کَثیراً ما رأَیت الْحسینَ بنَ علی ابنَ 

 فَإِنِّی قَرَأْت تَنْزِیلَه   تَفْسیرِ الْقُرْآنِ  منْ  ما شئْت  سلْنی  عباسٍ فَإِذَا ابنُ عباسٍ رحمۀُ اللَّه علَیهِما جالس فَقُلْت یا ابنَ

  .293، ص1اختیار معرفۀ الرجال، الشیخ الطوسی، ج. »... لَه و علَّمنی تَأْوِیعلَى أَمیرِ الْمؤْمنینَ

... کَانَ میثَم التَّمار مولَى علی علَیه السلَام عبداً لامرَأَةٍ منْ بنی أَسد، فَاشْتَرَاه علی علَیه السلَام و أَعتَقَه «:و همچنین

    یلع هکَانَ أَطْلَع قَد ۀِ، فَکَانَویصرَارِ الْونْ أَسۀٍ میرَارٍ خَفأَس یرٍ ولْمٍ کَثلَى عع لَامالس هلَیع   یـثَمثُ   مـدحضِ   یعبِـب   

کذَل   خْرَقَۀِ وإِلَى الْم لَامالس هلَیاً عیلونَ عبنْسی لِ الْکُوفَۀِ، ونْ أَهم مقَو یهف شُکیس فَیلالتَّد امِ والغارات، . »... الْإِیه
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 .302، ص 34؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج 797، ص2إبراهیم بن محمد الثقفی الکوفی، ج

  .291، ص2 شرح نهج البالغۀ، ابن أبی الحدید، ج:منبع اهل تسنن

أَصبغُ بنُ نُباتَۀَ فَقَالَ ویحک یا میثَم لَقَد ا فی السوقِ إِذْ أَتَانی بینَما أَنَ: عنْ صالحِ بنِ میثَمٍ عنْ أَبِیه قَالَ «:و همچنین

تعمبٍسنِ أَبِی طَالب یلینَ عنؤْمیرِ الْمنْ أَمم ُنَا نَکُونیداً فَأَیباً شَدعیثاً صدح  ککَذَل   تُهعمقَالَ س وا هم و قُلْت 

نَّ حدیثَنَا أَهلَ الْبیت صعب مستَصعب لَا یحتَملُه إِلَّا ملَک مقَرَّب أَو نَبِی مرْسلٌ أَو عبد امتَحنَ اللَّـه قَلْبـه    یقُولُ إِ 

أَخْبرَنی بِه الْأَصبغُ عنْک قَد ضقْت بِه ذَرعاً  فَقُلْت یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ حدیثٌ للْإِیمانِ فَقُمت منْ فَورتی فَأَتَیت علیاً

 یثَما می سلقَالَ اج ثُم مسقَالَ فَتَب رْتُهفَأَخْب وا هم نُونَ فَإِنَّ ... قَالَ وؤْما الْمأَم نَاونَبِی يدبِی یرِ خُمغَد موقَالَ  أَخَذَ ی

نْ کُنْتم ماللَّه رُوا فَإِنَّ اللَّهشأَب رُوا ثُمشفَأَب منْهم اللَّه همصنْ عإِلَّا م کلُوا ذَلتَماح تأَیلْ رفَه لَاهواً میلفَإِنَّ ع لَاهوم 

 » و علْمهفیما احتَملْتُم منْ أَمرِ رسولِ اللَّهتَعالَى قَد خَصکُم بِما لَم یخُص بِه الْملَائکَۀَ و النَّبِیینَ و الْمرْسلینَ            

  .210، ص2؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج236بشارة المصطفى، محمد بن أبی القاسم الطبري، ص

خرجت حاجا فقلت ألعهدن بأمیر المؤمنین فأتیت بیت : فقال) أي رشید الهجري ( دخلت علیه   : قال الشعبی  «.3

قد مات فیکم وإنه لیتنفس اآلن : أولیس قد مات؟ قلت: استأذن إلى علی أمیر المؤمنین قال: لت النسانعلی فق 

أما إذا عرفت سر آل محمد فادخل فدخلت على أمیر المؤمنین وأنبأنی بأشیاء تکون فقال له           : بنفس الحی قال  

جري فقطع لـسانه وصـلبه علـى بـاب     إن کنت کاذبا فلعنک اهللا وبلغ الخبر زیادا فبعث إلى رشید اله          : الشعبی

  .461، ص2؛ لسان المیزان، ابن حجر، ج52، ص2میزان االعتدال، الذهبی، ج. »عمرو بن حریث

؛ تـاریخ أهـل   32تاریخ األئمۀ، الکاتـب البغـدادي، ص     . » بابه رشید الهجري   الحسین بن علی   «:و همچنین 

  .232، ص3؛ مناقب آل أبی طالب، ، ج181امۀ، ص؛ دالئل االم147، روایۀ کبار المحدثین والمؤرخین، صالبیت

  :در این منابع عدم اعتبار اقرار، بعد از تهدید و حبس را بیان می نمایند .4

  أَنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَهعلی بنُ محمد بنِ بنْدار عنْ أَحمد بنِ أَبِی عبد اللَّه عنْ أَبِیه عنْ أَبِی الْبخْتَرِي عنْ أَبِی عبد اللَّ       «

  ایـن به  (54 ص، الحمیري القمی،قرب االسناد » .  أَو تَهدید فَلَا حد علَیه       أَو حبسٍ   منْ أَقَرَّ عنْد تَجرِید أَو تَخْوِیف     : قَالَ

 ؛ 261 ص،7 ج،خ الکلینـی   الـشی  ،الکـافی ؛  )، عن أبی البختري، عن جعفر، عن أبیه       ] السندي بن محمد   أي [عنه: سند

أحمد بن أبی عبد اهللا عن أبیه عن أبی البختـري عـن   : سنداین به ( 148 ص   ،10 ج ، الشیخ الطوسی  ،تهذیب األحکام 

 .403 ص ،2 ج، الحر العاملی،الفصول المهمۀ، 185 ص ،23 ج ،الحر العاملی، وسائل الشیعۀ؛ )أبی عبد اهللا

 ». لَم یجزْ ذَلـک علَیـه و لَـا یحـد      أَو ضَرْبٍ  أَو حبسٍ   تَخْوِیف   أَقَرَّ بِحد علَى    منْ:  أَنَّه قَالَ  و عنْه « :و همچنین 

  .32 ص،16ج ، المیرزا النوري،مستدرك الوسائل؛ 466 ص ،2ج ، القاضی النعمان المغربی،دعائم اإلسالم

ان [  إِنْ کَانَ لَک سلْطَانٌ علَیهانَت و هی حاملَۀٌ فَأَمرَ بِرَجمها فَقَالَ لَه علیإنَّ عمرَ أُتی بِامرَأَةٍ قَد ز «:و همچنین .5

»  لَهلَـک عمـر  فَلَیس لَک سلْطَانٌ علَى ما فی بطْنها فَأَمرَ بِتَرْکها و قَالَ لَو لَـا علـی            ] کان سبیلک علیها بذنبها   

؛ مناقـب آل ابـی   111، االختصاص، الـشیخ المفیـد، ص   583ن جریر الطبري الشیعی، ص    المسترشد، محمدب 

؛ 261؛ الدر النظیم، یوسف بن حاتم الشامی، ص      516؛ الطرائف، السید ابن طاووس، ص     184، ص 2طالب، ج 

  .231، ص10؛ بحار االنوار العالمۀ المجلسی، ج192االیضاح، فضل بن شاذان االزدي، ص باکمی اختالف در

مغربـی،  القاضی نعمـان  الدعائم االسالم،   :با اختالف در الفاظ به اصل قضیه اشاره شده است          این منابع،    درو  

؛ 705، ص2طوسی، جالشیخ ال؛ العدة فی اصول الفقه، 766، ص2الذریعۀ، الشریف المرتضی، ج؛ 453، ص2ج

 .258، ص1بحرانی، جلا شرح نهج البالغۀ، ابن میثم ؛ 277حلی، صال ۀعالمالنهج الحق و کشف الصدق، 

 .77شافعی، صال، ابن طلحه ؛ مطالب السؤول636، ص3المواقف، االیجی، ج :منابع اهل تسنن
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   حکمتۀباب مدین امیرمؤمنان

  اولین مظلوم

است، بحـث در ایـن موضـوع     المؤمنین میرامد مولد سید مظلومین،   اچون پیش 

خـود ایـن کلمـه،    . بوده و نخواهـد بـود  نتر از او در جهان       مظلومی مظلوم . اهم است 

 و   وبـر  ة بـه انـداز    :یـانی فرمـود    در ب  )1(.»ول مظلوم ا تأن«. فهمش بسیار مشکل است   

این حد از ظلم، تصورش جز براي بزرگانی که در حکمـت             )2(.مدر، بر من ظلم شده    

  و دوسـت ۀ هم از ناحی؛مهم این است که او مظلوم است. اند، ممکن نیست   غور کرده 

اگر ایـن فهمیـده شـد،    .  ظالم بر اوییم هماگر دقت شود، خود ما.  دشمنۀهم از ناحی  

  . ظلم شده و مدر بر آن حضرتوبرود که چرا به مقدار ش روشن می

   درب شهر و خانۀ حکمتامیرمؤمنان

ـ در  ــ ثـحدی  ةَمــکْ أََنــا َمِديَنـُة اْحلِْكَمـِة َو َعــِيل� َباُهبَـا َفَمـْن أََراَد احلِ « : اسـت دهـی چنـین آم

 )3(.»َفلَْيأِْهتَا ِمْن َباِهبَا

                                                         
 .2، تعلیقه42رجوع شود به مجلس اول، ص.  1

 .1، تعلیقه42رجوع شود به مجلس اول، ص.  2

 .3، تعلیقه56رجوع شود به مجلس دوم، ص.  3
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 )1( .»ْكَمِة َو َعِيل� َباُهبَاأََنا َداُر اْحلِ « : چنین استیگر نقل د و در 

 مـورد    حـدیث  ایـن  . دیگـري دارد   ۀ، نکت »مدینه« تعبیرِ. اي دارد  ، نکته »دار«  تعبیرِ 

ـ  اگر این حدیث فهمیده شـد، قهـراً  . بین عامه و خاصه است   اتفاق ت هـم   آن مظلومی

  . شود روشن می

   حکمتقتیحق

هم حکمت و تعریف خود این کلمه       ف. »ةكمَ  احلِ ةُ نَ یدِ أنا مَ «.  فهم حکمت است   عمده

 با تحقیق وارد درایت و نه روایـت بـشود، آن            یبعد که محقق  . از مشکالت علم است   

  وَ : برد   می یوقت به این آیه پ    
ً
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 حکمت، تا حدي قتی حق )2(.م

لِ . شود   می ناز تعبیر قرآن روش   
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تمـام ایـن   .  که آسمانش، به زینت کواکب مـزین شـده  ییدنیا. م

هـا برابـر کـرة زمـین اسـت،       ها ملیون  از اینيها، شموس و نجوم که بسیار      کهکشان

 بـا ایـن   يدنیا. شیم است و نه انتها    نه آغازش معلو  . استیگستره و طول و عرض دن     

 که این کلمـه   یهمان کس . وسعت، از جهت عرض و اَمد، از ازل تا به ابد، قلیل است            

اُء وَ : دیگو یرا فرمود، دربارة حکمت م    
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  . درب آن استام و علی  حکمتي من خانه.  1

 بطریـق،  عمده، ابن؛ ال111، ص 1ربلی؛ ج اال،  ؛ کشف الغمۀ  192اطاووس، ص سید بن   ال الطرائف،   :منابع شیعه 

 ؛ روضـۀ المتقـین،   342؛ نهج االیمـان، ابـن جبـر، ص        51حلی، ص ال العالمۀقین،  ی؛ کشف ال  295 و   285ص

  .203، ص40مجلسی، جال العالمۀ؛ بحار االنوار، 312، ص1ول، جاالمجلسی ال

؛ مناقب علی بن ابی 94، ص2، ابن حبان، ج  ؛ المجروحین 301،  5سنن الترمذي، الترمذي، ج    :منابع اهل تسنن  

 دمشق، ابن عـساکر؛  ؛ تاریخ مدینۀ129الشافعی، ص ۀ؛ مطالب السؤول، ابن طلح   93مغازلی، ص الطالب، ابن   

ـ الفـصول المهمـه، ابـن    ؛ 159، ص3الریاض النضرة، المحب الطبـري، ج  ؛  378، ص 42ج ؛ 1164صباغ، صال

هندي، المتقی  ال؛ کنز العمال،    415، ص 1سیوطی، ج ال؛ الجامع الصغیر،    203، ص 1عجلونی، ج الکشف الخفاء،   

؛ سـبل  193دمـشقی، ص ال؛ جواهر المطالب، ابـن احمـد   60، ص3مناوي، جال؛ فیض القدیر،  600، ص 11ج

 .457، ص1الهدي والرشاد، الشامی، ج

 .85: اإلسراء. »و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است«.  2

 .77: النساء. » استدنیا اندك]  از این[برخوردارى «.  3
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ً
مطلق حکمـت خیـر کثیـر       .  نه حکمت مطلقه را    د،یگو ی را م  ه مطلق الحکم  )1(.كث�ا

اگر فهمیدید کـه    . این ارزش حکمت است   . متاع دنیا به قول مطلق، قلیل است      . است

ـ   -دنیا به وجود مطلقش، قلیل است، اما حکمت       نـه حکمـت   هآن هم مطلـق الحکم

  . دی عظمت حکمت را درك کني تا حددیتوان ی خیر کثیر است، م-مطلقه

از اینجـا روشـن   .  حکمت مطلقه در این مدینه جمع شـده  یعنی؛  »مة احلكنةی مد أنا«

 هـر   يمنتهـى نـه بـرا     .  اسـت  يتا چه حـد   ی   کیست و مظلومیت عل    یشود که عل    می

که تمام عـالم  - بشر، که آنچه را گفتم  ي کمل فقهاء و اساطین فضال     يکسی، بلکه برا  

است و مطلق الحکمـه محکـوم بـه کثـرت     ماده من البدو إلى الختم، محکوم به قلت      

 . درك کنند-است

   تا اسم اهللا االعظمی و عملياز حکمت نظر

 در حکمـت مطلقـه نیـست کـه از ابهـام در      يا  نقطه چی ه یعنی؛  » احلكمـةنةی مد أنا«

 است که األشیاء کما هی، همـه،        ينیامده باشد، و احاطۀ علمی، به تمام وجود به حد         

 بـصورته  نیی للعالم العای مضاهایصار عالَما عقل« نظري، از جهت. در آنجا رؤیت شده   

 کـه   ي تا حـد   ،»یخالق اهللا سبحانه و تعال    ا ب قتخلّ«و از جهت عملی،      1 )2(.»ال بمادته 

                                                         
بخشد، و به هر کس حکمت داده شود، به یقین، خیرى فراوان داده   هر کس که بخواهد حکمت مىبه] خدا[«.  1

 .269: البقرة. »شده است

واعلم أن الشیخ نص فی بعض رسائله بان کل شئ بصورته هو ذلک الشئ ال بمادته وبالغ فی بیان ذلک حتى «.  2

 بحدیده والحکماء ذکروا فی فائدة اقتنـاء الحکمـۀ   قال السریر سریر بهیئته ال بخشبته والسیف سیف بحدته ال  

وغایتها انها تصیر نفس االنسان بها عالما عقلیا مضاهیا لهذا العالم الحسى مستدلین بان العالم عالم بـصورته ال         

  .300 ص، 6 ج، صدر الدین محمد الشیرازي،الیۀ فی األسفار العقلیۀ األربعۀالحکمۀ المتع .»بمادته

الن الحکمۀ صیرورة االنسان عالما عقلیا مـضاهیا للعـالم العینـی فـی       ... ) أعظم من کل عظیم   یا  (« :و همچنین 

 .134 ص ،1 ج، المال هادى السبزواري،شرح األسماء الحسنى» صورته ورقشه

وبالجملۀ أفضل الناس من استجمع أصول األخالق والملکات، التی هی رؤوس الفضائل العملیۀ             « :و همچنین 

 . »ستکملت نفسه بقوته النظریۀ عقال مستفادا بالفعل، فصارت عالما عقلیا مضاهیا لعوالم الوجـود        وینابیعها ، وا  

 .63 ص ،محمد باقر الحسینی األسترآباديالسید  ،اشح السماویۀالرو
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 . اینی؛ یعن» احلكمةنةیأنا مد  «)1(.در علم و عمل اسم اهللا األعظم شده

  عالم وجود مقدمۀ مبعث و بعثت مقدمۀ حکمت

شود که ایـن نکتـه را دریابیـد کـه تمـام عـالم                معلوم می  ی حکمت وقت  گریحد د 

و .  بعثـت خـاتم اسـت      ي بعثت انبیاست و بعثت انبیا، مقدمه بـرا        يوجود، مقدمه برا  

مبـدأش  .  است که یک مبدأ دارد، و یک منتهـى    يگری د زی چ يبعثت خاتم، مقدمه برا   

  . حکمت است و منتهایش هم حکمت

  . این مطلب، قرآن استبرهان
ّ
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َِكيمِ  َو بعد از این مبدأ، .  به اسم حکیم ختم شد     هیآ.  العزیز الحکیم است   ،مبدأ )2(ا�ْ
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  !؟اند  که در قرآن است کشف قناع کردهیکجا از این اشارات

 بـه ایـن روایـت متفـق علیـه بـاز             يا  ها را فهمیدید، آن وقت دریچه        این نکته  اگر

 که باب این مدینۀ حکمت است؟ ستیک یعل. » اْحلِْكَمِة َو َعِيل� َباُهبَاَنةُ یأََنا َمدِ «: شود می

َِكـيمِ حکمت به آن معنا، در     ِز�ِز ا�ْ
َ
ع

ْ
َِكـيمِ  * س�ـ اسم حق است، و در ال ـْرآِن ا�ْ

ُ
ق

ْ
 َوال

 است و  حکمت است که ختم بعثت تمام انبیا    نیو ا .  است یتعال   حق بصفت کتا 

                                                         

   مرّ فی طریق فسایره خیبري فمرّ بواد قد سال فرکب       إن أمیر المؤمنین  : ما رواه صاحب عیون األخبار قال     «.  1

یا هذا لو عرفت کما عرفت لجریت کمـا جریـت،       : و عبر على الماء ثم نادى أمیر المؤمنین          مرطه  بريالخی

فلما رأى الخیبري ذاك أکب على قدمیـه و  . مکانک، ثم أومأ إلى الماء فجمد و مر علیه: فقال له أمیر المؤمنین   

 فما قلت أنت حتى عبرت على الماء؟ :یا فتى ما قلت حتى حولت الماء حجرا؟ فقال له أمیر المؤمنین    : قال

سألته باسـم وصـی محمـد،    :  و ما هو؟قال، فقال أمیر المؤمنینباسمه األعظمأنا دعوت اللّه    : فقال الخیبري 

 رجب الحافظ الیقین، أنوار مشارق» .ثم أسلم. إنک، الحق: أنا وصی محمد، فقال الخیبري    : فقال أمیر المؤمنین  

 الحـسن  أبـو  الـشیخ  النورین، ؛ مجمع 430ص ،1ج البحرانی، هاشم السید ، زالمعاج ؛ مدینۀ 271ص البرسی،

  .180ص المرندي،

اسـت، تـسبیح   مالـک و قدوسـی و عزیـز و حکـیم     آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، خدایى را کـه      «.  2

 .1:جمعهال . »گویند مى

یخت، تـا آیـات او را بـر آنـان بخوانـد و      اى از خودشان برانگ  فرستادهمردم امی   اوست آن کس که در میان       «.  3

 .2:جمعهال . »پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد
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 وَ  وَ . شود نشده؛ اما به کلمۀ حکمت تمام می 
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َ
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ْ
دیگر بعـد از ایـن   . ا�

 . نیستيا کلمه، کلمه

  رمؤمنانیانحصار نُه جزء حکمت در ام

  :خود مدینۀ حکمت، فرمود.  حکمت، ده قسمت و ده جزء شدهاین

َة َأْجَزاٍء َفُأْعطَِي َعِيلٌّ تِْسعَ ُقِسَمِت « ْكَمُة َعْرشَ   َواِحـدًا َو َعـِيلُّ َة َأْجَزاٍء َو النَّاُس ُجْزءً  اْحلِ

 )1(»  باجلزء اْلَواِحِد ِمنُْهمْ ْعَلمْ أ

ـ  . نه جزء آن منحصراً در یک نفر است.  ده جزء است  حکمت  یو آن یک نفـر، عل

 اسـت و یـک جـزء از ایـن         ينه جـزء از حکمـت، انحـصار       .  است بى طالب ابن  

مطلق مـن یـصدق علیـه    «ناس . اند در این جزء، ناس شریک   .  است یحکمت، عموم 

 یک جزء از حکمت، بر تمام بشریت از ابتدا تا انتها قسمت شده .است» عنوان اإلنسان

  . اعلم تمام ناس به حکمت است یباز در این جزء مشترك، حضرت عل. است

ُل  أَْنـَت « آن فقیه کامل در فقه اکبر، خواهد فهمید       حاال ـ )2(؛» َمْظلُـومٍ   أَو�  چـه؟ او  ی یعن

 که بر او شد و اآلن هم ادامـه  یو ظلم. از این دنیا رفت است که شناخته نشد، و   یکس

 مگر اینکه معلوم شود مظلوم کیست و آن ظلم، بـر بـشریت    ست،یدارد، قابل تصور ن   

                                                         
ـ  ؛ الطرائف،312، ص1مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج       .  1 ؛ بنـاء المقالـۀ   192سید بـن طـاووس، ص  ال

عمدة، ابن ال ؛293 جبر، صنهج االیمان، ابن ؛186سید بن طاووس، ص  ال فی نقض الرسالۀ العثمانیۀ،      ۀالفاطمی

ـ ؛ ارشـاد القلـوب،      226، ص 1عـاملی، ج  ال، علی بن یونس     ؛ الصراط المستقیم  378بطریق، ص  ، 2دیلمی، ج ال

  .149، ص40مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 457؛ کتاب االربعین، الماحوزي، ص212ص

ـ مغـازلی  ال مناقب علی بـن ابـی طالـب، ابـن          :منابع اهل تسنن   حـاکم  ال؛ شـواهد التنزیـل،   228شافعی، صال

؛ مطالـب الـسؤول فـی مناقـب آل     384، ص42 دمشق، ابن عساکر، جۀ؛ تاریخ مدین  135، ص 1حسکانی، ج ال

 اعلـم  علـی  و: و عبارتـه  (615، ص11 المتقی الهنـدي، ج ؛ کنز العمال،  127شافعی، ص ال ۀالرسول، ابن طلح  

 .215، ص1حنفی، جالقندوزي الودة، ؛ ینابیع الم60، ص3مناوي، جال فیض القدیر، ؛)منهم الواحدب

 .2، تعلیقه42رجوع شود به مجلس اول، صفحه. 2
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! اما درایـت کجاسـت؟  . روایت زیاد است. مسأله بسیار عمیق است   .  وارد شد  نهچگو

حـدیث بحـث   و گرنه آرزو داشتم ال اقل یک ماه در ایـن     .  نیست یافسوس که توفیق  

 .» من َباِهباأهتای اْحلِْكَمِة َو َعِيل� َباُهبَا َفَمْن أََراَد اْحلِْكَمِة فلنةیأََنا مد «: کنم

   صاحب علم الکتابرمؤمنانیام

، براهیم بـن هاشـم  ا از براهیماعلی بن . کنیم  صحیح قناعت میتی به یک روا   فقط

 عمر بن نه،یبى عمیر از عمر بن اذ   ا محمد بن    بى عمیر، ااهیم بن هاشم از محمد بن       برا

 از اصحاب اجماع ی گذشته بر اشتمال بر بعض     : سند حدیث   اما .بى عبداهللا ا از نهیاذ

ـ     خوخیت و شی   و صح  تبى عمیر، اساطین وثاق   امثل ابن     بـن   یت در حدیث، مثل عل

 :اما قلّت وسائط حدیث. اند  روات حدیثنه،یبراهیم بن هاشم و عمر بن اذ ابراهیم و   ا

در . ، واسطه سـه نفـر اسـت   براهیم، شیخ القمیین تا به جعفر بن محمد ا بن   یاز عل 

  �«.)1(2َ  الُْمْؤِمنِ ريُ  ُهَو أَمِ   ِعْنَدُه ِعلُْم الِْكتاِب  ال�ِذي«:  فرمودیچنین حدیث

این کتاب، . »کتاب مکنون« چیست؟ »الکتاب«.  اضافه شده است»الکتاب« به   علم،

وٍن . همان کتاب مکنون است 
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َ
قـرآن را بـا تـدبر    . تاب، تبیان اسـت لکـل شـیء   این ک )3(.ع

                                                         

  . استعلم کتاب نزد اوست امیرالمؤمنینکه کسی .  1

ـ   الَّذي  قَالَعنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنِ ابنِ أُذَینَۀَ عنْ أَبِی عبداللَّه ] براهیم بن هاشم  ا: أي[حدثَنی أَبِی   « ده علْـم   عنْ

 فَقَالَ ما کَانَ   عنْده علْم الْکتابِ  أَعلَم أَمِ الَّذي  الَّذي عنْده علْم منَ الْکتابِ  و سئلَ عنِ هو أَمیرُالْمؤْمنینَ الْکتابِ

لْمتابِ   عنَ الْکم لْمع هنْدي عي  الَّذالَّذ نْدا  ع لْمع هنْدتابِ عـرِ،   لْکحالْب اءنْ ما مهنَاحوضَۀُ بِجعا تَأْخُذُ الْبرِ مإِلَّا بِقَد 

 أَلَا إِنَّ الْعلْم الَّذي هبطَ بِه آدم منَ السماء إِلَى الْأَرضِ و جمیع ما فُضِّلَت بِه النَّبِیـونَ إِلَـى      فَقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ  

؛ البرهان فـی تفـسیر   367، ص 1تفسیر القمی، علی بن ابراهیم القمی، ج      . » النَّبِیینَ فی عتْرَةِ خَاتَمِ النَّبِیینَ     خَاتَمِ

؛ بحـاراالنوار،  14؛ ینابیع المعـاجز، الـسید هاشـم البحرانـی، ص          273، ص 3القرآن، السید هاشم البحرانی، ج    

؛ تفـسیر نـور   482شیخ محمد القمـی المـشهدي، ص  ؛ تفسیر کنزالدقائق، ال   160، ص 26العالمۀ المجلسی، ج  

  .523، ص2الثقلین، الحویزي، ج

  .79 و 78:الواقعه. »شدگان بر آن دست ندارند در کتابى نهفته، که جز پاك«.  2

 .89:النحل. »و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو نازل کردیم«.  3
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با وجود این، . شیء، اطالق دارد.  شیء نیستفهوم اعم از میدر عالم، مفهوم .بخوانید

 خارج از ازل تا ابد از دائرة کل شیء،          يممکن نیست موجود  . مصدر به لفظ کل شده    

ْ  : فرمود  عنایت به مطلب است که     يبه قدر  .شود
َ

� 
ّ
ِ
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�
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ِ ا ل
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 که تبیان لکل    یکتاب. ءٍ تِ�

  .  است بن ابى طالبی، تمام علم این کتاب در سینۀ عل استشیء

  »من عنده علم من الکتاب«اي از قدرت  شمه

و ایـن  . باشـد   میمانی سلیوص )1(آصفاست،  علم من الکتاب    نزد او  که کسی

بـه نـص   . د آصف به ودیعه گذارده بود   بود که به امر خدا نز      علم حضرت سلیمان  
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تخـت بلقـیس را از آن محـل،    :  بـود، گفـت  )2(

 ینی چـشم بـه پلـک پـا    يکـه پلـک بـاال    به کمتر از این 3صنعاء و یمن تا پایتخت تو     

  او شخصی است که نزد   قدرت  این   4.کنم  ، حاضر می  بخورد
ْ
َن ال
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ٌم مِ
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. سـت  ا ِكت

ـاِب آصف،  
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ـ قیبه طر.  استِعند ـ  بـن داود ن مانی حـضرت سـل  ی اول ز ی

اِب 
َ
ِكت

ْ
َن ال

ّ
ٌم مِ

ْ
هُ ِعل

َ
 تبعیضیه این بود که منطـق طیـر پـیش او    »من« اثر این   )3(. است ِعند

                                                         

 برخیا، وکان وزیر سلیمان وابن أخته، وکان صدیقا یعـرف       وهو آصف بن   عند علم من الکتاب   قال الذي   «.  1

 ابـن فهـد   ، عـدة الـداعی   .»انا آتیک به قبل ان یرتد إلیـک طرفـک         : االسم األعظم الذي إذا دعى به أجاب      

 .51 صی،الحل

 .40:نملال. »بود]  الهى[نزد او دانشى از کتاب «.  2

م فی دار العامۀ، فسألنی عن مسائل، فجئت إلى أخی علی لقیت یحیى بن أکث: قال موسى بن محمد بن الرضا «.  3

جعلت فـداك إن ابـن أکـثم    :  فدار بینی وبینه من المواعظ ما حملنی وبصرنی طاعته، فقلت له           بن محمد 

ومـا هـی؟   : ال، لم أعرفها، قـال : فهل أفتیته؟ قلت  :  ثم قال  کتب یسألنی عن مسائل ألفتیه فیها، فضحک      

  نبی قال الذي عنده علم من الکتاب أنا آتیک به قبل أن یرتد إلیک طرفک : ل اهللا کتب یسألنی عن قو   : قلت

اکتـب بـسم اهللا الـرحمن    : ما أکتـب؟ قـال   و: اکتب إلیه، قلت  : قال... اهللا کان محتاجا إلى علم آصف؟       

لـم یعجـز     فهو آصف بن برخیا و   قال الذي عنده علم من الکتاب     : عز عن قول اهللا جل و    : سألت... الرحیم

 عن معرفۀ ما عرف آصف لکنه صلوات اهللا علیه أحب أن یعرف أمته من الجن واإلنس أنه الحجـۀ       سلیمان

 أودعه عند آصف بأمر اهللا، ففهمه ذلک لئال یختلف علیه فی إمامته وداللته ذلک من علم سلیمان من بعده و

 ،تحف العقـول . »تأکد الحجۀ على الخلق لتعرف نبوته وإمامته من بعده ل       فی حیاة داود   کما فهم سلیمان  

 .478 – 476ص ، ابن شعبۀ الحرانی
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 امـام . دی دو پرس چه قدر است؟ سائل، از منزلت بین اینِعند

شخصی که نزد  نسبت . با بال خودش از آب دریا بر دارديا  که پشهيا به اندازه: فرمود

اِب او  
َ
ِكت
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َن ال

ّ
ٌم مِ

ْ
اِب  که   کسی  با -که آصف است   -است   ِعل
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ُم ال
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َ
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حـضرت   5 )3(.سـت  دریا تمـام نسبت آب بال آن پشه با آب         - است بن ابى طالب  

  .  استیتی شخصنی چنیعل

ـ              بن ابى طالب   یعل .  کنیـد  ی را این چنین بشناسید و این چنین بـه مـردم معرف

مـسئولیت فـرد فـرد شـما     .  نکنید و بیدار و هوشیار باشید    ی عل رمؤمنانیظلم به ام  

  . سنگین است

   حکمتيها چشمه

ـ          ی که حکمت اختصاص   يبشر شریت، از رسـیدن بـه       او، نُه جزء اسـت و تمـام ب

  .آنجا محرومند

 بخواهید بدانید، چرا نُه جزء آن حکمت، فقط پیش اوست و دیگران از اولین                اگر

                                                         

  .12: سبأ.  1

کانـت الـریح تحمـل کرسـی      «:انـد   فرموده و لسلَیمانَ الرِّیح غُدوها شَهرٌ و رواحها شَهرٌ         در مورد این آیه     

، 2، ج القمـی قمی، علـی بـن ابـراهیم   التفسیر » .سلیمان فتسیر به فی الغداة مسیرة شهر و بالعشی مسیرة شهر  

ـ ؛ تفـسیر  350کاشـانی، ص ال؛ تفسیر منهج الصادقین، مـال فـتح اهللا     199ص ، 4کاشـانی، ج الصافی، فـیض  ال

 .470یر کنز الدقائق، القمی المشهدي، ص؛ تفس212ص

 .43:رعدسوره . »است کتاب علم او نزد که کس آن«.  2

 .جلس، همین م1، تعلیقه128رجوع شود به صفحه.  3
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  6)1(؛» َصـَباحاًنَ یِعـبَ َمْن أَْخلََص ِلل�ِه أرْ « : حدیث را مطالعه کنیدنیتا آخرین سهم ندارند؟ ا    

ـ  ي جز برا  ی خدا مخلص شود؛ یعن    ي چهل روز برا   یاگر کس   او يد، جـز بـرا   او نگوی

 او فکر نکند، آن وقت ینـابیع    ي او نایستد، جز برا    ي برا ز او ننشیند، ج   ينبیند، جز برا  

ـ     . شود   می يحکمت از قلبش بر زبانش جار       در او بـود کـه       یباید بدانید چـه اخالص

تمام حکمت وجود، از مبدأ حکمت وجود، یک سره به تمام اجزاء، بر قلب مقـدس                

. ناخت او را نـش یاز دنیا رفـت و کـس   . استاین   طالببى  ا بن   یعل.  شد ياو جار 

  . شناسد  هم او را نمییکس

بیشتر از آن غُرُق است و حـق    . رسند،  می  علی یگ زمین، فقط به کبر و بزر      اهل

ـ کب. رسـند   اهل آسمان، به جاللت علی مـی      . لیاقت نیل ندارند  . رسیدن ندارند  فـی   ری 

یک کلمـه  .  مفصل داردیآن کبر و آن جاللت چیست؟ بحث. سماء فی ال  لٌیاألرض جل 

و آن عظمـت حـضرت    .  و نه در آسمان    شود  مانده که آن کلمه نه در زمین روشن می        

. رسند، نـه اهـل آسـمان     میینه اهل زمین به عظمت عل  .  است بى طالب ا بن   یعل

 عظمت او، فقـط عنـد   )2(.»]یسبحانه و تعال[ه  اللّدَ نْ  عِ مٌ یظِ عَ «.  است شاهدش بیان امام  

  . شخصیت عظیم استنملیک مقتدر است، آنجا که تمام عالم وجود حقیر است، ای

                                                         

ینَابِیع الحکمۀ من قَلبِه علَى ]  فَتَح اهللا ؛ فَجر اهللا[ ظَهرت ]یوماً [منْ أَخْلَص للَّه أربعین صباحاً«: قال رسول اهللا.  1

؛ روضۀ المتقـین،  285 الرواشح السماویۀ، المحقق الداماد، ص     ؛218 عدة الداعی، ابن فهد الحلی، ص        .»لسانه

؛ الوافی، الفیض الکاشانی، 49، ص8؛ شرح اصول الکافی، المولی صالح المازندرانی، ج128 صالمجلسی االول،

؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، 249معارج الیقین فی أصول الدین، الشیخ محمد السبزواري، ص ؛ 10، ص1ج

 العالمۀ ،ر األنواربحا ؛ 74 ص،1 ج، الشیخ الصدوق،عیون أخبار الرضا : و با اختالف کم . 249 ، ص   67ج

 . 384مسند زید بن علی، زید بن علی، ص: و به این مضمون.  242 ص،67 ج ،المجلسی

؛ مسند 131 ، ص8، ج؛ المصنف، ابن أبی شیبۀ الکوفی204، ص16، ج تفسیر الرازي ، الرازي:منابع اهل تسنن

 .285، ص 1الشهاب، ابن سالمۀ، ج

 و إِنَّه لَما هزَّ الْباب اهتَـزَّ الْحـصنُ و اهتَـزَّت الـسماوات الـسبع و        عنْد اللَّه عظیمإِنَّ علیاً   :...قال رسول اهللا  «.  2

؛ 170برسـی، ص الحـافظ رجـب   المشارق انوار الیقین، . »... الْأَرضُونَ السبع و اهتَزَّ عرْش الرَّحمنِ غَضَباً لعلی       

؛ بحـار  426، ص1بحرانی، جالسید هاشم ال؛ مدینۀ المعاجز، 161، ص2بحرانی، جالید هاشم  سالحلیۀ االبرار،   

 .40، ص21مجلسی، جال ۀعالمالاالنوار، 



 
 
 
 
 

 

   نفس نفیس خاتمیت  / 132

  :پی نوشت ها

                                                        

فالحکمۀ اول اغتماس فی نهر السعادة الحقیقیۀ والموت والدة ثانیۀ للحیوة الباقیۀ االبدیۀ وهناك           « :و همچنین .  1

اثنا عشر » ضاهیا للعالم الحسى الشهادى الملکى الظلمانىیصیر السالک بنفسه عالما عقلیا غیبیا ملکوتیا نوریا م 

  .162 ص،2 ج، المحقق الداماد،رسالۀ

، أن یکون النفوس االنسانیۀ التی هـی آخـر ترتیـب     صول البرهانیۀ بالضرورة العقلیۀ   وجب فی األ   «:و همچنین 

ـ فی التصاعد جواهر مجردة عاقلۀ، صایرة فی استکمال مرتبۀ العقل المـستفاد علـى أع    ، ى النـصاب الممکـن  ل

موازیـا لعـالم األنـوار المفارقـۀ العقلیـۀ       عالما عقلیا مطابقا لنظام الوجود کله من الصدر إلى الساقۀ مـضاهیا و         

 ، الـشیخ الطوسـی  ، تعلیقه میرداماد بر اختیار معرفـۀ الرجـال  .»، فلیتعرفی هی أول ترتیب البدو فی التنازل     الت

  .228 ص،1ج

وب أربعۀ قلب أجـرد   القل : فیما رواه حذیفۀ قال    سول اهللا ؤید الذي ذکره ر   هو القلب الم   و «:و همچنین 

أطبق الشکل الصنوبري الذي أشیر بالسراج  ما أوفق و هو نور التوحید و و : فذلک قلب المؤمنفیه سراج یزهر

نی کمخروط عالم الوجود العی    و الحکیم عالم عقلی مضاه للعالم العینی      إلیه للقلب الن قلب المؤمن العارف و      

  . 321 ص، 9 ج،تعلیقه حاجی بر این عبارت از الحکمۀ المتعالیۀ »نور

إذا بلـغ   إذا غدا یجهـد ان یکـون حکیمـا إلهیـا یعنـى عالمـا عقلیـا مـضاهیا للعـالم العینـی و             و «:و همچنین 

یاسـتین  إلى هذا المقام الذي هـو عزیـز المنـال یبتغـى ان یکـون متألهـا عارفـا ربانیـا مقتـدرا متـصرفا ذا الر                

 ، تعلیقـه حـاجی بـر الحکمـۀ المتعالیـۀ         .»عمـال    فائزا بالحسنیین متخلقـا بـأخالق اهللا جـل جاللـه علمـا و             

  .42، ص8ج

  : معرفی کردند را امیرالمؤمنینمن عنده علم الکتابهمچنین منابعی که  . 2

هو علی بنُ أَبِی :   قَالَ  الْکتابِ ینی و بینَکُم و منْ عنْده علْم بِاللَّه شَهِیداً ب قُلْ کَفى فی هذه الْآیۀِ  قَالَ أَبو جعفَرٍ«

؛ روضـۀ  233؛  بصائر الدرجات، محمد بن حـسن الـصفار، ص   220تفسیر ابی حمزه الثمالی، ص    . »طَالبٍ

؛ العمدة، ابن بطریق، 311، ص2؛  شرح االخبار، القاضی نعمان المغربی، ج105الواعظین، الفتال النیشابوري، ص

؛ نهج االیمان، ابن 99؛ الطرائف، السید بن طاووس، ص213؛ خصائص الوحی المبین، ابن بطریق، ص290ص

؛ الصراط 188؛ نهج الحق و کشف الصدق، العالمۀ الحلی، ص319، ص1؛ کشف الغمۀ، االربلی، ج565جبر، ص

؛ بحـار  120ادقین، مال فتح اهللا الکاشانی، ص؛ تفسیر منهج الص   75، ص 2المستقیم، علی بن یونس العاملی، ج     

  .430، ص35االنوار، العالمۀ المجلسی، ج

حـسکانی،  الحاکم ال؛ شواهد التنزیل، 303، ص5ثعلبی، جال، )ثعلبیالتفسیر (  الکشف و البیان:منابع اهل تسنن 

  . 307، ص1حنفی، جالقندوزي ال؛ ینابیع المودة، 400، ص1ج

 »الموضع الذي فیه عرشها بالیمن مسیرة خمسمائۀ فرسخ ذاهبا وخمسمائۀ راجعـا    کان بین بیت المقدس و     و . 3

  .18 ص ، 1 ج ،مقدمه قطب الدین راوندي بر الخرائج والجرائح 

 .420 ص ، 3 ج البغوي، ،تفسیر البغوي . »قیل کانت المسافۀ مقدار شهرین «:همچنین
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  بمـأرب ثـم نبـع عنـد مجلـس سـلیمان      دعا آصف فغار العرش فـی مکانـه    فنظر نحو الیمن و    «:همچنین

  .149 ص ،3 ج ، الزمخشري ،الکشاف. »بالشام

 ، 20تفسیر الـرازي ج . »أحضر عرش بلقیس من أقصى الیمن إلى أقصى الشام فی مقدار لمح البصر   «:همچنین

  .149ص

  365 ص ،رتفسیر شب » الطرف تحریک األجفان للنظر «. 4

 اللحظ والنظـر وارتـداد   - على ما قیل - الطرف .أن یرتد إلیک طرفک  أنا آتیک به قبل     : وقوله« :و همچنین 

، فالمراد أنا آتیک به فی أقل من الفاصلۀ الزمانیـۀ بـین    إلیه إلى النفس وعلم االنسان به   الطرف وصول المنظور  

ـ  ظرالطرف تحریک األجفان وفتحها للن    : وقیل. النظر إلى الشئ والعلم به     ه أمـرا  ، وارتداده هو انـضمامها ولکون

  »قبـل أن یـرد الـخ   : قبل أن یرتد إلیک طرفک ولم یقل : طبیعیا غیر منوط بالقصد أوثر االرتداد على الرد فقیل  

  .363 ص ، 15 ج ، السید الطباطبائی،تفسیر المیزان

قبل أن یأتیک أقصى مـا تنظـر   : أحدها:  أربعۀ أقوالقبل أن یرتد إلیک طرفک    : وفی قوله تعالى   :و همچنین 

قبل أن یرتد : والثالث . قبل أن ینتهی طرفک إذا مددته إلى مداه ، قاله وهب         : والثانی.  قاله سعید بن جبیر    یه،إل

 زاد »، قالـه الزجـاج  بمقدار ما تفـتح عینـک ثـم تطـرف    : والرابع.  النظر ، قاله مجاهد طرفک حسیرا إذا أمدت   

  .71 ص ، 6 ج ، ابن الجوزي ،المسیر

انـا   قال قلت له جعلت فداك قـول العـالم   عن جابر عن أبی جعفر   ...  عیسى    محمد بن  حدثنا« :همچنین . 5

 قال فقال یا جابر ان اهللا جعل اسمه األعظم على ثالثۀ وسبعین حرفا فکان اتیک به قبل ان یرتد إلیک طرفک 

 علـى   القطعتان وحول من هذهقتعند العالم منها حرف واحد فانخسفت األرض ما بینه وبین السریر حتى الت    

 بصائر الـدرجات،  .»هذه وعندنا من اسم اهللا األعظم اثنان وسبعون حرفا وحرف فی علم الغیب المکنون عنده      

  .229محمد بن الحسن الصفار، ص 

عن سدیر قال کنت انا وأبو بـصیر ویحیـى البـزاز وداود بـن کثیـر الرقـی فـی مجلـس أبـى عبـد              « :همچنین

مـن هـذا لمـن ینـسبه اهللا إلـى العلـم الـذي أخبـرك بـه یـا سـدیر             قال فقال لی یا سدیر مـا أکثـر           ... اهللا

فهل وجدت فیما قرأت مـن کتـاب اهللا عـز وجـل قـل کفـى بـاهللا شـهیدا بینـی وبیـنکم ومـن عنـده علـم                  

 قلت قد قرأتـه قلـت جعلـت فـداك قـال فمـن عنـده علـم مـن الکتـاب افهـم أم عنـده علـم                         قالالکتاب  

قـال فـأومى بیـده إلـى صـدره قـال وعلـم الکتـاب واهللا کلـه          الکتاب قال بل من عنـده علـم الکتـاب کلـه            

ــن الحــسن الــصفار، ص .»عنــدنا علــم الکتــاب واهللا کلــه عنــدنا ــدرجات، محمــد ب ؛ 251 - 250 بــصائر ال

  .257، ص 1الکافی، الشیخ الکلینی، ج 

ما هو  قد صنع    أما تعلمون أن آصف بن برخیا، وصی سلیمان بن داود         : ] امیرالمؤمنین[ فقال« :همچنین

بل نبینا علیه : ؟ فقالوا فأیما أکرم على اهللا نبیکم أم سلیمان...قریب من هذا األمر فقص اهللا جل أسمه قصته  

 مـن   أکرم من وصی سلیمان وإنما کان عند وصی سـلیمان نبیکمفوصی : السالم أکرم یا أمیرالمؤمنین قال    

رض ما بینه وبین سریر بلقیس فتناوله فی أقل اسم اهللا األعظم حرف واحد، فسأل اهللا جل اسمه فخسف له األ   

 .» خلقـه دونمن طرف العین، وعندنا من اسم اهللا األعظم اثنان وسبعون حرفا، وحرف عند اهللا تعالى استأثر به    

  .46خصائص األئمۀ، الشریف الرضی ، ص 

عن سفیان بـن  ] ريعلی بن إبراهیم عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنق  [بهذا االسناد   « :و همچنین  . 6
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ما : ما أخلص العبد االیمان باهللا عز وجل أربعین یوما أو قال: قال عیینۀ، عن السندي، عن أبی جعفر     

أجمل عبد ذکر اهللا عز وجل أربعین یوما إال زهده اهللا عز وجل فی الدنیا وبصره داءها ودواءها فأثبـت           

 ، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار ؛ 16 ص،2ج، نی الشیخ الکلی،الکافی. »الحکمۀ فی قلبه وأنطق بها لسانه

محمـد مهـدي   ، ؛ جـامع الـسعادات  295 ص ، 5 ج ، المیرزا النوري  ،مستدرك الوسائل ؛  240 ص ،67ج

   .313 ص ،2 ج،النراقی



 

  

  

  

  

  

  مجلس ششم

  اولین و آخرین از برتر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق12/7/1421 هـ ش، مصادف با 19/7/79

  به مناسبت میالد امیرمؤمنان



 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

    

  



 

  ولین و آخرین از ابرتر

  .می او حرف بزنرةباالتر از این است که مثل ما دربا ضرت امیرح

 دو جملـه بـراي      ایـن وقتی که به کرسی نشست دو جملـه فرمـود             حسن امام

، کـسی اسـت کـه       بنابر اتفاق شیعه و سنی امام حـسن       . اولین و آخرین بس است    

حدیث روایـتش عـام، امـا       . وى ضمانت کرده است   خدا عصمت او را از خطا و از ه        

 تا چه عقلی، چـه فکـري چـه    کند، ی درایت خیلی فرق م  ۀمرتب. درایتش خاص است  

  .مبادیی، همه را جمع کند، بعد ببیند چه فرمود و چطور تعریف کرد

امشب کسی از دنیا رفت کـه اولـین بـه علمـی بـر او سـبقت نگرفتنـد و                     : فرمود

  .این کلمه فوق تعقل است 1 )1(. کنندیدرك نمآخرین به علمی او را 

                                                         

] بعمل[ فقال لقد فارقکم رجل باألمس لم یسبقه األولون بعلم وال یدرکه اآلخرون ] [خطبنا الحسن بن علی«.  1

 یبعثه بالرایۀ جبریل عن یمینه ومیکائیل عن شماله ال ینصرف حتى وسلم] و آله[کان رسول اهللا صلى اهللا علیه 

؛ العمدة، ابن 178، ص1؛ کشف الغمۀ، االربلی، ج 198تفسیر الفرات، فرات بن ابراهیم الکوفی، ص      »  یفتح له 

 .193، ص4؛ المحجۀ البیضاء، الفیض الکاشانی، ج83؛ کشف الیقین، العالمۀ الحلی، ص139بطریق، ص

؛ تـاریخ مدینـۀ   199، ص1بن حنبـل، ج  احمـد  ؛ مسند 502 و 499، ص 7 المصنف، ابن ابی شیبۀ، ج     :ننمنابع اهل تس  

  .192، ص13کنزالعمال، المتقی الهندي، ج؛ 368، ص7؛ البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر، ج580، ص42دمشق، ابن عساکر، ج

على بن ابیطالب اال انه قد  قال یوم دفن  ان الحسن بن علىعن ابى بصیر قال سمعت ابا جعفر« :و همچنین

 و اللّه لقد کان رسول اللّه]  فی حلم و ال علم [ و ال یدرکه االخرون] بعلم[ االولون  فارقکم الیوم رجل ما سبقه

یعطیه الرایۀ ثم یقاتل جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره و اللّه ما ترك دینارا و ال درهما اال حلى مصاغ لصبى 

م فضلت من عطائه یشترى بها خادما الهله و لقد قتل فى اللیلۀ التى رفع فیها عیسى بن مریم و غیر سبعمائۀ دره

؛ شرح 457، ص1؛ الکافی، الکلینی، ج28اصول ستۀ عشر، عدة من المحدثین، ص. »نزلت فیها التوراة على موسى

 



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 138

 ی تعال ي است که خدا   حضرت آدم » اولین «قی از مصاد  یکی یعنی چه؟    »اولین«

ا  : فرمودنی علم او چنةدربار
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  قرآن جلوة علم خدا
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 در ایـن  یعـال  تيو خدا. کالم، کالم خداست. است» ال«لّى به ح جمع م  س

  . علم خداستةها جلو  فرموده است؛ یعنی این جملهیکالم براي خلقش، تجلّ
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؛ االمـالی، الـشیخ      80؛ خصائص االئمۀ، الشریف الرضـی، ص      453، ص 1االخبار، القاضی نعمان المغربی، ج    

، 5 ؛ روضۀ المتقـین، المجلـسی االول، ج  53و 220؛ غایۀ المرام، السید هاشم البحرانی، ص 270الطوسی، ص 

؛ تفسیر 361، ص43؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، 404، ص4؛ تفسیر الصافی، الفیض الکاشانی، ج423ص

  .582کنز الدقائق، الشیخ محمد القمی المشهدي، ص

  : در منابع اهل تسنن با اختالف کم آمده استه از امام حسنوهمین خطب

؛ الـسنن الکبـري،     38، ص 3؛ الطبقات الکبـري، ابـن سـعد، ج        502، ص 7کوفی، ج الالمصنف، ابن ابی شیبه     

؛الثقـات،  114؛ الذریۀ الطاهرة، الـدوالبی، ص 61نسائی، صالالمؤمنین، ؛ خصائص امیر 112، ص 5النسائی، ج 

: عبارته ( 79، ص3؛ المعجم الکبیر، طبرانی، ج336، ص2لمعجم االوسط، طبرانی، ج؛ ا304، ص2ابن حبان، ج

؛ الریاض النـضرة، المحـب   31شافعی، صالمغازلی ال؛ مناقب علی بن ابی طالب، ابن ...)ما سبقه االولون بعلم   

ـ  ...)ما سبقه االولون بعلم   : عبارته (155، ص 3الطبري، ج  ؛ 578، ص42 دمـشق، ابـن عـساکر، ج   ۀ؛ تاریخ مدین

 .192، ص13هندي، المتقی ال؛ کنز العمال، 146، ص9هیثمی، جالمجمع الزوائد، 

آیا در آن : گفتند]  فرشتگان[من در زمین جانشینى خواهم گماشت، : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت  «.  1

کنیم؛  تنزیه مى] و رات[گمارى که در آن فساد انگیزد، و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو،  کسى را مى

نامهـا را بـه آدم   ]  معانى [همه] خدا[و  .دانید دانم که شما نمى من چیزى مى: فرمود. پردازیم و به تقدیست مى  

  .31 -30:بقرهال. »آموخت

: گفتند. گویید، از اسامى اینها به من خبر دهید اگر راست مى :سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود     «.  2

 .32-31:البقره. »ستی ني جز آنچه خودت به ما آموخته ای ما را دانش،ی منزّهی و نقصبی هر عتو از
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 عرش ۀ و حمل و اسرافیل و میکائیلاست که تمام مالئکه بال استثناء، از جمله جبرئیل

ناقصند و آن علم بر علم همه  نیرالمؤمنیو کرّوبیین، همه از جهت علمی در برابر ام

  . ارد دیفزون

   مندك در علم امیرمؤمنانعلم آدم

 کرد و  اسماء را تعلیمۀکه خداوند به او هم است   یتی همان شخص   آدم حضرت

 مقربین در مقابـل     ۀتمام سمات موجودات را در نفس او جمع کرد و علم تمام مالئک            

  2)1(. مندك است علیرمؤمنانی علم او در برابر علم امۀعلم او مندك شد، هم

 است، ابراهیمی که مقام و موقعیتش آنچنان است کـه           از آن اولین ابراهیم    یکی

 ه به آنجایی رسید ک  
ً

لِـيال
َ
َراهِيَم خ

ْ
 إِب

ُ �
 ا�

َ
ذ

َ �
 که صاحب آیات  موسی بن عمران)2(؛َوا�

                                                         

 و سـرُّ    علْمهِـم   الْأَنْبِیاء فی  َ علْم... یا طَارِقُ الْإِمام کَلمۀُ اللَّه«:  أَنَّه قَالَعنْ طَارِقِ بنِ شهابٍ عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ      .  1

 بـه طـارق   ؛ امیر مؤمنان» ...أَوصیاء فی سرِّهم و عزُّ الْأَولیاء فی عزِّهم کَالْقَطْرَةِ فی الْبحرِ و الذَّرةِ فی الْقَفْر               الْ

علم انبیاء در مقابل علم آنها و سرّ اوصیاء در مقابل سرّ ایشان و عزّت اولیاء در ...امام کلمه خداست : فرمودند

مشارق انوار الیقـین، الحـافظ رجـب     . است اى در مقابل بیابان م عزّت آنها مانند قطره در مقابل دریا و ذره   مقا

  .200، ص1؛ المصباح البالغۀ، المیر جهانی، ج173، ص25؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج178البرسی، ص

لشِّیعۀِ فی الْحجرِ فَقَالَ علَینَا عینٌ فَالْتَفَتْنَا یمنَۀً و یسرَةً فَلَـم نَـرَ    جماعۀً منَ اکُنَّا مع أَبِی عبد اللَّه   « :و همچنین 

تُهما أَحداً فَقُلْنَا لَیس علَینَا عینٌ فَقَالَ و رب الْکَعبۀِ و رب الْبنیۀِ ثَلَاثَ مرَّات لَو کُنْت بینَ موسى و الْخَضرِ لَأَخْبرْ        

أَنِّی أَعلَم منْهما و لَأَنْبأْتُهما بِما لَیس فی أَیدیهِما لأَنَّ موسى و الْخَضرَ أُعطیا علْم ما کَانَ و لَم یعطَیا علْم ما یکُونُ 

 با حضرت صادق: ؛ سیف تمار گفت».وِراثَۀً  اللَّهو ما هو کَائنٌ حتَّى تَقُوم الساعۀُ و قَد ورِثْنَاه منْ رسولِ 

کـردم   یک نفر مراقب ما است ما متوجه چپ و راست شدیم کسى را ندیدیم عـرض    :در حجر بودیم فرمود   

قسم به پروردگار کعبه و پروردگار خانه سه مرتبه تکرار کرد اگر من بین موسى : کسى مراقب ما نیست فرمود

در دسـت ندارنـد   که ه چیزى دادم ب ترم و بآنها اطالع می گفتم که از شما دو تا عالم میآن دو ه و خضر بودم ب  

 علم گذشته و به پیامبر اکرم[زیرا موسى و خضر علم گذشته را داشتند ولى بآنها علم آینده را نداده بودند 

الدرجات، محمد بـن حـسن   بصائر  . رسیدهارث از جانب پیامبره ما به  و ب  ]اند آینده را تا روز قیامت داده     

؛ المحتضر، حسن بن 280شیعی، صالطبري ال؛ دالئل االمامه، 261، ص 1کلینی، ج الکافی،  ا؛  149صفار، ص ال

مجلسی، ال ۀعالمال؛ بحار االنوار،  103، ص 1حسینی، ج ال؛ تأویل اآلیات، شرف الدین      206حلی، ص السلیمان  

 .23، ص2مشهدي، جالحمد ؛ تفسیر کنز الدقائق، میرزا م111، ص26 و ج144، ص17ج

 .125:النساء. »خدا ابراهیم را دوست گرفت«.  2
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ا : و حامل توراتی است که     )1(تسع
َ
ى �ِيه

ً
د

ُ
ورٌ  ه

ُ
عیـسی  .  یکی از آن اولین اسـت      )2(،َون

ـ         اذنه  بکه محیی موتى     بن مریم  ـ کنـد  ی اهللا است و ابـراء اکمـه و ابـرص م  اذنه  ب

  . یکی از آن اولین است)3(اهللا،

ایـن نـسبت بـه    .  جلو زدشانی از همۀ ارمؤمنانیاند و ام   ها عقب افتاده     این تمام

  . خود بحثی است مفصلکنند، یاما آخرین چه جور او را درك نم. اولین

  رمؤمنانی امتیمظلوم

در  که نه اولین بر او سبقت گرفتند، نه آخـرین  یتی چنین شد که آن شخص روزگار

همـۀ مـردم    «: ، باید بنشیند و کسی بر او حکم براند که گفت          نندک  میعلم، او را درك     

که حوصلۀ تفحـص و    ما با این)4(.»اند  که در حجله نشسته  ی زنان یترند، حت   از من دانا  

                                                         

1  .لَقَدنَا وى آَتَیوسم عست اتآَی نَاتی101: سوره اسراب.  

الطُّوفَانُ و الْجرَاد و الْقُملُ  : قَالَ  بینات  آیات  تسع و لَقَد آتَینا موسى   فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَ عنْ أَبِی جعفَرٍ«

        رُ وجالْح و مالد و عالضَّفَاد و   هدی ا وصالْع رُ وحامام باقر؛ »الْب    در تفسیر آیه مبارکه که خداونـد عـز و جـل 

 و خون طوفان بود و ملخ و شپش و قورباغه :  فرمود ، ما به موسى نُه معجزه روشن و آشکار دادیم         :فرماید می

 ،تفـسیر القمـی  ؛ 318 ص ،2 ج ، محمد بن مسعود العیاشـی ،تفسیر العیاشی .و سنگ و دریا و عصا و دستش  

 السید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن؛ 424 ص، الشیخ الصدوق،الخصال؛ 29 ص،2 ج،علی بن إبراهیم القمی

 .106 ص،13 ج، العالمۀ المجلسی،بحار األنوار؛ 597 ص ،3 ج ،البحرانی

 بِمـا  والْأَحبـار  والرَّبـانیونَ  هـادوا  للَّـذینَ  أَسـلَموا  الَّـذینَ  النَّبِیـونَ  بِها یحکُم ونُور هدى فیها التَّوراةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا.  2

 44، آیهالمائدة. شُهداء علَیه وکَانُوا اللَّه کتَابِ منْ استُحفظُوا

3  .ولًاری إِلَى سنیلَ برَائأَنِّی إِس قَد ۀٍ جِئْتُکُمنْ بِآَیم کُمبأَخْلُقُ أَنِّی ر نَ لَکُمئَۀِ الطِّینِ میرِ کَهفَأَنْفُخُ الطَّی یهکُـونُ  ففَی 

 إِنَّ بیوتکُم فی تَدخرُونَ وما تَأْکُلُونَ بِما وأُنَبئُکُم اللَّه بِإِذْنِ الْموتَى وأُحیِی والْأَبرَص الْأَکْمه وأُبرِئُ اللَّه بِإِذْنِ طَیرًا

 .49: آل عمرانمؤْمنینَ کُنْتُم إِنْ لَکُم لَآَیۀً ذَلک فی

؛ بحـار االنـوار،   403کشف المراد، العالمـۀ الحلـی، ص  . کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال  .  4

، 1؛ المحجۀ البیضاء، الفیض الکاشـانی، ج    12؛ جامع الشتات، الخاجویی، ص    97، ص 48مجلسی، ج العالمۀ ال 

  .328، ص2؛ شرح احقاق الحق، المرعشی ، ج423 و 322 و 196 و 81 و 7؛ تشیید المطاعن، ص237ص

، 1، جدید؛ شرح نهج البالغۀ، ابن ابی الح87 المناظرات بین فقهاء السنۀ، مقاتل بن عطیه، ص   :منابع اهل تسنن  

  .) حتی ربات الحجالکل النساء افقه من عمر(182ص

  .1، تعلیقه37 و صفحه 2، تعلیقه36براي تحقیق بیشتر رجوع شود به مجلس اول، صفحه
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 از تفاسیر طراز اول، از کتـب حـدیث طـراز اول، از تـواریخ            مدرك یستتبع نداریم،   

ایـن  . چنین کسی شد حاکم، و چنین کسی شد محکـوم       . میدیباره د  نیطراز اول، در ا   

  .است طالب  علی بن ابیتیمظلوم

 فوق آن است که زید و عمرو و بکر و خالد و فعلل و تفعلـل در           المؤمنین امیر

 ،م حـسن  او را باید معرفی کند، یا مثل امـا         یا ما فوق، مثل خاتم    . او بحث کنند  

 . شق سوم نداردگرید

  رمؤمنانی عالم در دست امي و معنويتمام خزائن ماد

ـ      :  فرمود، این است    دوم که امام   کلمۀ  از  جبرئیـل رفـت  یهر وقت بـه جنـگ م

  )1( .یمین او بود و میکائیل از یسار او

ـ           ناموس رزق است؛ یعنی    میکائیل  در  ضی تمام مواهب مادي وجـود و واسـطۀ ف

.  میکائیـل اسـت  رسـد،  یآنچه از رزق و روزي به تمام کائنات در این قلمرو هستی م     

 است که تمام مواهـب  یاو کس 3 )2(.جبرئیل هم حامل علم است و هم ناموس وحی       

ـ  و علمی و معنوي که به اولین و آخرین رسـیده     .  وجـود اوسـت  یـق ، از طررسـد  یم

میکائیل کـه مخـزن     . که مخزن مواهب معنوي وجود است، در یمین اوست        جبرئیلی  

  .تمام مواهب مادي عالم است، در یسار اوست

 این جمله این است که تمام خزائن معنـوي عـالم در دسـت راسـت علـی        معناي

 اســت و تمــام خــزائن مــادي عــالم در دســت چــپ علــی بــن  طالــب بــن ابــی

  .است طالب ابی

                                                         

 .منابع آن در ابتداي همین سخنرانی گذشت.  1

اتـک  اللهم صل على جبرئیل أمینک على وحیک والقوي على أمرك والمطاع فـی سـماواتک ومحـال کرام              «.  2

المتحمل لکلماتک الناصر ألنبیائک المدمر ألعدائک، اللهم صل علـى میکائیـل ملـک رحمتـک والمخلـوق                 

اللهم صل على إسرافیل حامل عرشک و صـاحب الـصور المنتظـر    لرأفتک والمستغفر المعین ألهل طاعتک،   

 .808 ص ، الشیخ الطوسی،مصباح المتهجد »ألمرك الوجل المشفق من خیفتک
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   و ابطال شبهاتدفاع از حقّ امیرمؤمنان

از امروز که این چند کلمه را شنیدید، فکر کنیـد و هـر   :  همۀ شما این است وظیفۀ

یک به نوبۀ خود دامن همت بـه کمـر ببندیـد و در مقـام دفـاع از مظلومیـت چنـین                      

  .دیمظلومی آنچه در توان و قدرت دارید به کار ببر

ـ       در این مناطقی که مستضعف     اآلن  از طـرف اصـحاب      کننـد،  یین شـیعه زنـدگی م

هـاي سرسـام آور    کـسانی کـه بـه پـول    . شبهات، هجمۀ عجیبی صورت گرفته است     

ع را در ایـن     تا بنیان تشی   شوند یهاي خارجی تأیید م     خارجی مرتزق هستند از قدرت    

  .مملکت سست کنند

رکـز ایـن   آنجا که شیعه در اقلیت است، تا برسد به م .  مناطق مرزي خبر بگیرید    از

، ان که خودش  شود ی تشکیل م  اشخاصیمملکت، که در آنجا مجالسی به نفع خالفت         

ها  از آن، یکی اند  اقرار و اعتراف کرده به دو کلمهبه شهادت تمام ائمۀ تفسیر و حدیث

 لـی  إنّ«:  انحـرافش بـه  گـري یدانـد و   نشین از من اعلم  که حتى زنان پرده    ؛به جهلش 

  . کند یمراه من شیطانی است که هر لحظه در دل من القاء مه 4 )1(؛»نییعتریشیطانا 

                                                         
1  .»...رِ إِنَ    ثُمنْبلَى الْمقُولُ عی   یی  لوندشفَأَر إِذَا أَخْطَأْت ی وونمالَ بِی فَقَوی فَإِذَا متَرِینعطَاناً یرأیتمـونی  فـإذا  [ شَی 

  .» ]فاجتنبونی غضبت

االیضاح، فضل بن : مده استبا عبارات مختلف در این منابع آ»  شَیطَاناً یعتَرِینی  لی إِنَ«: اعتراف ابابکر به اینکه

؛ المسترشد، الطبـري الـشیعی؛      256، ص 2، الشیخ الصدوق، ج   ؛ عیون اخبار الرضا   130شاذان االزدي، ص  

 235 و 152، ص2 االحتجاج، الطبرسی، ج123، ص4؛ الشافی فی االمامۀ، الشریف المرتضی، ج316 و 240ص

؛ نهج الحق، العالمۀ الحلی، 179 العالمۀ الحلی، ص؛ منهاج الکرامۀ،13؛ کشف المراد، العالمۀ الحلی، ص247و 

؛ وصول االخیار الی اصول 300، ص2 و ج143 و79، ص1؛ الصراط المستقم، علی بن یونس العاملی، ج264ص

  .495، ص30 و ج348، ص10؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج68االخبار، والد الشیخ البهائی، ص

؛ المعجـم  34 و 22، ص1؛ االمامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبـۀ، ج  212، ص 3 ابن سعد، ج    الطبقات الکبري،  :منابع اهل تسنن  

؛ المنـتظم فـی تـاریخ االمـم و الملـوك، ابـن       52، ص2؛ مدارك التنزیل، النسفی، ج   267، ص 8االوسط، الطبرانی، ج  

، 6ج؛ شرح نهـج البالغـۀ، ابـن ابـی الحدیـد،          303، ص 30؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج      69، ص 4جوزي، ج 

، ؛ تفسیر ابی السعود  183، ص 5؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ج    481، ص 1؛ تخریج االحادیث و االثار، الزیلعی، ج      20ص

؛ سبل الهدي و الرشاد، 79؛ تاریخ الخلفاء، السیوطی، ص436السیوطی، ص؛ المحاضرات و المحاورات، 308، ص3ج

 .12 الصواعق المحرقۀ، ابن حجر، ص؛631، ص5 ج؛ کنز العمال، المتقی الهندي،259، ص11الصالحی الشامی، ج
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لع شـوید و  همه باید مطّ .  هر کسی دفاع از این حق و ابطال این باطل است           وظیفۀ

  .براي دفع این شبهات مهیا شوید

 افتخار این است که اسمتان را در دفتر کسانی ثبت کنید که بنیـان امامـت      باالترین

 . تقویت کردندمداو را در قلوب ایتام آل مح
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  :ها پی نوشت

                                                        

فحمد اهللا وأثنى علیه،   المنبر، صعد الحسن بن علیلما دفن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب  « :همچنین. 1

أما بعد، أیها الناس، فإنه قد أصیب فیکم اللیلۀ رجل لم یسبقه األولون، وال یدرکه    : قال.لنبی وآله   وصلى على ا  

اآلخرون، ما ترك صفراء وال بیضاء  إال سبعمائۀ درهم بقیت من عطائه أراد أن یبتاع بها خادما  ألهله، قـدکان              

میکائیل عن یساره، وملک الموت أمامه، فما  یبعثه البعث فتکتنفه المالئکۀ، جبرائیل عن یمینه، ورسول اهللا

شـرح  . »ینثنی حتى یفتح اهللا على یدیه، ولقد صعد بروحه فی اللیلۀ التی صعد فیها بـروح یحیـى بـن زکریـا              

ـ اال؛ کشف الغمۀ،   406، ص 1 ج ،یطبرسال ،ي؛ اعالم الور  436، ص 2 ج ،یمغربال نعمان   یقاضالاالخبار،    ،یربل

  .188 ص،یبحرانالهاشم  دیسال المرام، ۀی؛ غا155، ص2ج

؛ المعجـم  109 ص،ی الدوالبۀ،ی الطاهرة النبوۀی؛ الذر 38، ص 3 ابن سعد، ج   ،ي الطبقات الکبر  : اهل تسنن  منابع

 ،یعلی ی؛ طبقات الحنابلۀ، اب45، ص1 ج ،یصبهاناالحافظ  ال؛ ذکر اخبار اصفهان،     79، ص 3 ج ،یطبرانال ر،یالکب

ـ ابـن ؛ شرح نهـج البالغـۀ،      579، ص 42 دمشق، ابن عساکر، ج    ۀنی مد خی؛ تار 228، ص 2ج ـ  الحدی اب ، 7 جد،ی

 و الرشـاد،  ي؛ سبل الهد122 ص ،ي؛ الجوهرة، البر  138 ص ،ي احمد بن عبداهللا الطبر    ،ی؛ ذخائر العقب  219ص

  .212، ص2 ج،یحنفي القندوزال المودة، عینابی؛ 67، ص11 ج،یشامال یصالحال

   یـسبِقْه   فَقَالَ قُبِض فی هذه اللَّیلَۀِ رجـلٌ لَـم  اس حینَ قُتلَ علی  النَّ  خَطَب الْحسنُ بنُ علی      « :همچنینو  

 بنُ  منْ لَم یعرِفْنی فَأَنَا الْحسنُ ثُم قَالَ یا أَیها النَّاس منْ عرَفَنی فَقَد عرَفَنی و ... و لَا یدرِکُه الْآخَرُونَ   بِعلْمٍ الْأَولُونَ

علی و أَنَا ابنُ الْبشیرِ النَّذیرِ الداعی إِلَى اللَّه بِإِذْنه و السرَاجِ الْمنیرِ  أَنَا منْ أَهلِ الْبیت الَّذي کَانَ ینْزِلُ فیه جبرَئیلُ    

 بن ی بن جعفر، علی مسائل عل. »هم الرِّجس و طَهرَهم تَطْهِیرا الَّذینَ أَذْهب اللَّه عنْلْبیتو یصعد و أَنَا منْ أَهلِ ا

ـ  اآل لی؛ تأو 307 ص ق،ی؛ عمدة، ابن بطر   328االمام جعفر الصادق، ص    ـ  ات،ی  ،ینیحـس ال نی شـرف الـد    دیسال

، 25 ج،یمجلسال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 449، ص4 ج،یبحرانال هاشم دیسال القرآن، ری تفسی؛ البرهان ف458ص

  .384، صيمشهدال یقمال محمد خیشال کنز الدقائق، ری؛ تفس214ص

؛ 8، ص2 جد،یمفال خیشالرشاد، اال؛ 33 ص،یصفهاناال الفرج ی ابن،یی مقاتل الطالب : رجوع شود  زی منابع ن  نیبه ا 

ـ    ،ی ؛ بشارة المصطف   888، ص 2 ج ،يراوندالدین ال الخرائج و الجرائح، قطب       ،يطبـر ال القاسـم  ی محمد بن اب

  .362، ص43 ج،یمجلسال ۀعالمالحار االنوار، ؛ ب362ص

ـ    581، ص 42 دمشق، ابن عساکر، ج    نهی مد خی تار : اهل تسنن  بعامن  معرفـۀ االئمـۀ، ابـن    ی؛  الفصول المهمـۀ ف

  .716صباغ، صال

 وجِـد   بد الْملک بنِ سلَیمانَ قَـالَ رِوایۀُ أَسعد الْإِربِلی عنْ عمارِ بنِ خَالد عنْ إِسحاقَ الْأَزرقِ عنْد ع     :و همچنین . 2

 منْقُولٌ منَ التَّوراةِ و ذَلک لَما تَـشَاجرَ موسـى و     السرْیانیِ  رقٌّ فیه مکْتُوب بِالْقَلَمِ  فی ذَخیرَةِ حوارِي عیسى     

الْجِد الْغُلَامِ و ینَۀِ وفۀِ السصی قرُ  فرِ الْخَضنْ الْخَضم لَهمتَعا اسمونُ عاره أَخُوه أَلَهفَس همى إِلَى قَووسم عجر ارِ و

 بینَا أَنَا و الْخَضرُ علَى شَاطئِ الْبحرِ إِذْ سقَطَ بینَ أَیدینَا طَائرٌ فَأَخَـذَ      و شَاهده منْ عجائبِ الْبحرِ فَقَالَ موسى        

ف            ثَـۀً وأَخَذَ ثَال غْرِبِ ثُمالْم وا نَحى بِهمر ۀً ویثَان نْهأَخَذَ م شْرِقِ والْم وا نَحى بِهمر رِ وحالْب اءنْ مقَطْرَةً م نْقَارِهی م
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     ضِ ثُمالْأَر وا نَحى بِهمر ۀً وابِعأَخَذَ ر ثُم اءمالس وا نَحى بِهمرُ رالْخَض أَنَا و هِترِ فَبحی الْبا فأَلْقَاه ۀً وسأَخَذَ خَام

منْ ذَلک و سأَلْتُه عنْه فَقَالَ لَا أَعلَم فَبینَا نَحنُ کَذَلک و إِذَا بِصیاد یصید فی الْبحرِ فَنَظَرَ إِلَینَا و قَالَ ما لی أَراکُمـا          

منْ أَمرِ هذَا الطَّائرِ فَقُلْنَا لَه هو ذَاك فَقَالَ أَنَا رجلٌ صیاد و قَد علمت إِشَارتَه و أَنْتُما نَبِیـانِ لَـا تَعلَمـانِ       فی فکْرَةٍ   

 یسمى مسلماً لأَنَّه إِذَا صاح یقُولُ فـی صـیاحه   فَقُلْنَا ما نَعلَم إِلَّا ما علَّمنَا اللَّه عزَّ و جلَّ فَقَالَ هذَا طَائرٌ فی الْبحرِ      

مسلم مسلم فَإِشَارتُه بِرَمیِ الْماءمنْ منْقَارِه نَحو الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ و السماء و الْأَرضِ و الْبحرِ یقُولُ إِنَّه یـأْتی               

   انِ نَبِیرِ الزَّمی آخالْقَطْـرَةِ       ف هـذثْـلَ هم ـهلْمع نْدضِ عالْأَر و اءملِ السأَه غْرِبِ والْم شْرِقِ ولِ الْمأَه لْمکُونُ عی 

هیصو و همنُ عاب هلْمرِثُ عی رِ وحی الْبلْقَاةِ فعلی بن ابیطالب[الْم [یها کُنَّا فکَنَ مس کذَل نْدرَةِ فَعشَاجنَ الْمم 

و استَقَلَّ کُلُّ واحد منَّا علْمه بعد أَنْ کُنَّا معجبینِ بِأَنْفُسنَا ثُم غَاب عنَّا فَعلمنَا أَنَّه ملَک بعثَه اللَّه إِلَینَا لیعرِّفَنَا نَقْصنَا 

اى پیـدا   هاى یکى از حواریین عیسى نوشـته  در یادگارى: لیمان گفت عبد الملک بن س  ؛». حیثُ ادعینَا الْکَمال  

قلم سریانى از تورات نقل کرده بود و جریان این بود که چون بین موسى و خضر در مورد کشتى و ه شد که ب

پسر بچه و دیوار گفتگو شد و موسى پیش قوم خود برگشت برادرش هارون از او سؤال کرد که خضر چـه               

اى  در آن بین که من و خضر کنار دریا بودیم جلو ما پرنـده : گفت.تى و عجایب دریا را پرسید  کار کرد در کش   

اى دیگـر و    بعد قطـره  جانب مشرق انداخته اى از آب دریا را گرفته بود و ب    فرود آمد که با منقار خود قطره      

ـ اى گرفـت و  بجانب مغرب ریخت و قطره سوم را بجانب آسمان براى مرتبه چهارم قطـره     جانـب زمـین   ه  ب

موسى گفـت مـن از   .دریا ریخت هم من و هم خضر هر دو حیران شدیمه ریخت و قطره پنجم را گرفت و ب   

ما ه صیادى افتاد که مشغول صید بود نگاهى به خضر پرسیدم نتوانست جواب بگوید در این موقع چشم ما ب      

ما از آن پرنده است گفت من یـک  اید و تعجب میکنید گفتیم شگفت    کرد و گفت چه شده در فکر فرو رفته        

گفتیم ما جز آنچه خداوند تعلیم .اى دارد شما با اینکه پیامبرید نمیدانید     مرد صیادم میدانم این پرنده چه اشاره      

نام مسلم زیرا وقتى صدا میکند میگوید مسلم بـا ایـن کـار    ه ى است ب نمیدانیم گفت این یک پرنده دریای کند

شرق و غرب و اهل آسمان و زمـین در  اهل ان پیامبرى خواهد آمد که علم تمام      اشاره میکند که در آخر الزم     

مشاجره ما دو  .ارث میرسد به دریا علم او به پسر عمو و وصیشه مقابل علم او مانند این قطره است نسبت ب   

لیدیم در با خود مىه نفر با شنیدن این جریان تسکین یافت و هر کدام معلومات خود را کم شمردیم با اینکه ب   

اى بود که خداوند او را فرستاده ما را متوجـه نقـص و    این موقع صیاد از نظر ما غائب شد فهمیدیم او فرشته      

؛ تأویـل اآلیـات،   180حلی، صالالمحتضر، حسن بن سلیمان     .کمبودمان نماید زیرا ما ادعاى کمال میکردیم      

ـ مدینه المعاجز،  ؛ 104، ص1حسینی، جالشرف الدین   ؛ بحـار االنـوار،   134، ص2بحرانـی، ج السید هاشـم  ال

  .23،ص2مشهدي، جال؛ تفسیر کنزالدقائق، میرزا محمد 199، ص26مجلسی، جال ۀعالمال

ر، الشاخص الذي وإسرافیل صاحب الصو... اللهم وحملۀ عرشک الذین ال یفترون من تسبیحک     « :و همچنین . 3

، والمکان الرفیع  القبور، ومیکائیل ذو الجاه عندكفینبه بالنفخۀ صرعى رهائن، ینتظر منک اإلذن، وحلول األمر  

والـروح  ، ، المطاع فی أهل سمواتک، المکین لدیک، المقرب عندكمن طاعتک، وجبریل األمین على وحیک   

. »، والروح الذي هو من أمرك فصل علیهم و علی المالئکۀ الـذین مـن دونهـم     الذي هو على مالئکۀ الحجب    

 .ی الصالة على حملۀ العرش وکل ملک مقربف سوم دعاي ،الصحیفۀ السجادیۀ

الصفات اإللهیۀ الحی وهو إمام األئمۀ والعلیم ، والمرید والقادر والمتکلم والجـواد والمقـسط،   إنّ  « :و همچنین 

، ومظهر رکـن اإلرادة میکائیـل،   ومظهر رکن العلم جبرئیل   ولهذه األسماء مظاهر فمظهر رکن الحیاة إسرافیل،        
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  .45 ص، الحافظ رجب البرسی،مشارق أنوار الیقین. »زرائیلومظهر رکن القدرة ع

 ، کذا فسر األکثرون حتىا مطلق المالئکۀ المدبرین لألمورالمراد به:  قیلفالمدبرات أمرا: وقوله« :و همچنین

ائیل ائیل ومیکجبر: ، وقیل المراد بها المالئکۀ األربعۀ المدبرون ألمور الدنیاادعى بعضهم اتفاق المفسرین علیه    

، فجبرائیل یدبر أمر الریاح والجنود والوحی، ومیکائیل یدبر أمر القطر والنبات، وعزرائیل            وعزرائیل وإسرافیل 

 ، السید الطباطبـائی   ، تفسیر المیزان  . »موکل بقبض األرواح، وإسرافیل یتنزل باالمر علیهم وهو صاحب الصور         

  .180 ص،20ج

 . یل ومیکال بالذکر یدل على کونهما أشرف من جمیع المالئکۀ واختصاص جبر : قالوا  « :و در منبع اهل تسنن    

ومیکـال  . ح، وهو مـادة األروا  ی الذکر، وألنه ینزل بالوحی والعلم     ، ألنه قدم ف   جبریل أفضل من میکال   : وقالوا  

 وأب،  تفسیر البحر المحیط.»األرواح أشرف من غذاء األشباح، وهی مادة األبدان، وغذاء ینزل بالخصب واألمطار

   .490 ص ،1 ج،حیان األندلسی

اش به  عمر در نامه؛» شیطانا یعترینی قال عمر ما عنى بالشیطان غیري  لی  إن:فی عهد عمر إلى معاویۀ فی قوله      «.4

ي من شـیطانی اسـت کـه بـر مـن عـارض        گفته بود براي خودش   درباره در مورد اعتراف ابابکر که    (معاویه  

، 2الصراط المستقیم، علی بـن یـونس عـاملی، ج    .طان، فقط من بودم نوشت که مقصود ابابکر از شی  )شود  می

  .300ص



 

  

  

  

  

  

  مجلس هفتم

  ها  حیات دلامیرمؤمنان

  )حکایت لیلۀ مبیت و یوم خندق(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق17/12/1421 هـ ش، مصادف با 23/12/79

  به مناسبت میالد امیرمؤمنان

  



 
 
 
 
 

 

  



 

  ها حیات دل رمؤمنانیام

   و قرآن خاتمامبری وصف پانذار،

بـاالتر از  . ت و وظیفۀ فرد فرد از شما به حکم قرآن انـذار اسـت     عاشوراس پیشامد

ِذُروا  :فرمود. کالم خدا کالمی نیست
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  ین است که بعد از تفقه چه باید کرد؟ امهم )1

در . شود یهاي مردم در اثر خون جوشان ثاراهللا زنده م           بهاري است که دل    عاشورا

  .چنین فصلی، بذر انذار در قلوب اثر خاصی دارد

کـسانی کـه توفیـق    ! قدر بـزرگ اسـت  ه  این است که متوجه باشید وظیفه چ    مهم

ردم برایشان حاصل شود، باید اوالً متوجـه  نصیبشان شود و سفر الى اهللا براي ارشاد م    

مْ  کار آنان انذار است،. باشند که کارشان چه کاري است
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. نیـست  کسی هم باالتر از پیغمبر خـاتم      .  عالم چیزي باالتر از قرآن نیست      در

ٰ  )2 (: و قرآن قرار داده استغمبریخدا انذار را وصف پ
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در دین آگاهى پیدا کنند و قوم ] اى بمانند و دسته[کنند تا  اى کوچ نمى اى از آنان، دسته      پس چرا از هر فرقه     «.  1

 .122: توبهال. »بترسند؟ ]از کیفر الهى[خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان 

  :دو قول معتبر وجود دارد که عبارتند از در این آیه لیکونرِ در مرجع ضمی.  2

  .280 ص، 7 ج ، الطبرسی،تفسیر مجمع البیان؛ 217 ص، الشیخ الصدوق،التوحید. عبدهکلمه : قول اول

؛ 640 ص،2 ج، الطبرسـی ،تفـسیر جوامـع الجـامع   .  محتمل استالفرقان و عبده  هر دو کلمه: دوم قول

 .347 ص، السید عبد اهللا شبر،تفسیر شبر؛ 4 ص ،4ج،الفیض الکاشانی، الصافیالتفسیر 
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خود فکـر در ایـن      . دهید ینذر است و شما در عاشورا کار قرآن را انجام م           م قرآن

ـ  کسانی که این توفیق را پیدا کنند، کار خاتم        . کلمه کافی است    .دهنـد  ی را انجام م
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  .، این استِ�ُن

   به وسیلۀ ولی عصری تعالي استمداد از ذات خدا:شرط انذار

  : مقامی بسیار استنی براي چنشرائط

شبی با . س پروردگار است آنچه قبل از سفر الزم است، استمداد از ذات قدو          اوالً؛

ْـِه . منتهى بدون وسیله میسر نیست. خدا خلوت کنید و از او استمداد کنید        ـوا إِ�َ
ُ
غ

َ
ت
ْ
َو ا�

 
َ
ة

َ
َوسيل

ْ
آن حضرت حرف ربط بـین      1 )3(. است  وسیله، ولی عصر، امام زمان     )2(،ا�

 او از خـدا  ۀبـه وسـیل   2 )4(.رب و مربـوب اسـت    ینخالق و مخلوق و حبل ممدود ب      

                                                         
را نـازل فرمـود، تـا    ]  کتاب جداسازنده حق از باطل[است کسى که بر بنده خود، فرقان        ]  و خجسته [بزرگ  «.  1

 .1:فرقانال . »اى باشد براى جهانیان هشداردهنده

  .35 :مائدهال .»تقرب جویید] توسل و[و به او «.  2

 و مـنْ    فَقَـد أَطـاع اللَّـه     مـنْ أَطَـاعهم  الْأَئمۀُ منْ ولْـد الْحـسینِ   :  قَالَ رسولُ اللَّهقَالَ علی بن موسی  «. 3

       ملَّ هج زَّ وع ى اللَّهصع فَقَد ماهصثْقَى   عةُ الْورْوالْع  مه ـ       و ج ـزَّ وع ـیلَۀُ إِلَـى اللَّـهس؛ رسـول خـدا  ».لَّ الْو 

باشـند، و هـر کـس ایـشان را        مـی  همگى از فرزندان حسین   ) پس از من   (امامان و پیشوایان  : ندفرمود

معـصیت کـرده اسـت، و    را  عزّ و جلّ  هر کس نافرمانى آنان کند خداى فرمان برد خداى را اطاعت کرده، و     

عیـون اخبـار   . وند عزّ و جلّ مـی باشـند  ، و ایشان وسیله به سوى خدا)نجات(ایشانند محکم ترین دستگیره  

؛ البرهـان، الـسید     165؛ المحتضر، حـسن بـن الـسلیمان الحلـی، ص          63، ص 2، الشیخ الصدوق، ج   الرضا

  ؛523، ص1هاشم البحرانی، ج

  .318، ص2حنفی، جالقندوزي ال،  ینابیع المودة:منبع اهل تسنن

 و   و علـی   النَّبِـی  هـم :  قَالَ ربهِم الْوسیلَۀَ ذینَ یدعونَ یبتَغُونَ إِلىأُولئک الَّ: عنْ عکْرِمۀَ فی قَوله «:و همچنین 

  .578، ص14شرح احقاق الحق، المرعشی، ج» . و الْحسنُ و الْحسینُفَاطمۀُ

  .446، ص1حسکانی، جالحاکم الشواهد التنزیل، : منبع اهل تسنن

4  .»نِ الْمع اهوا رنِ مب دمحإِلَى م هنَادبِإِس خْشَرِيرَ الزَّممنُ عب ودمحمِ مو الْقَاسأَب مفَخْرُ خُوارِز اللَّه ارج مهنْدى عمس

 محمد بنِ زِیاد  فَضْلِ بنِ شَاذَانَ عنْعلی بنِ شَاذَانَ قَالَ حدثَنَا الْحسنُ بنُ حمزَةَ عنْ علی بنِ محمد بنِ قُتَیبۀَ عنِ الْ

 فَاطمۀُ بهجۀُ قَلْبِی و ابنَاها ثَمرَةُ فُؤَادي و بعلُها نُور بصرِي و الْأَئمۀُ منْ  قَالَ قَالَ النَّبِی ... عنْ حمید بنِ صالحٍ
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استمداد کنید که شما را در این سفر موفق کند یک نفـر از خـدا برگـشته را بـه خـدا              

. یک گناهکار را از گناه توبـه بدهیـد  .  را به نماز وابداریدةیک تارك الصال . برگردانید

ایـن  .  راه برگردانیدن را به اییک منحرف از طریق امامت و والیت ولی اهللا األعظم     

عادت اگر نصیب شما شود، هرچند در یک نفر، تمام آسمان و زمین را در یک کفه               س

  )1(.چربد یبگذارند و ارزش عمل شما را در یک کفه، بر همه م

ایتـام آل  . زمان، زمـان ضـرورت و احتیـاج اسـت      . این فرصت بسیار مغتنم است    

                                                                                                                                   
  

؛ زمخـشري بـا   » منِ اعتَصم بِهِم نَجا و منْ تَخَلَّف عنْهم هوى     خَلْقه   و بینَ   ود بینَه  ممد  ولْدها أُمنَاء ربی و حبلٌ    

 حسن و -فاطمه سرور قلب من است و دو پسرش:  فرمودنداسنادش از پیامبر نقل می کند که پیامبر اکرم

 فرزندان او امناء پروردگار منند و ریسمان  میوه دل منند و شوهرش نور دیده من است و ائمه از            -حسین

یابد و کسى که از آنان تخلف ورزد بـه    کشیده شده بین خدا و خلقند، هر کس به آنها تمسک کند نجات مى             

 ،الحـق  نهـج ؛  205ص ،جبر ابن ،اإلیمان نهج؛  118 ص ،طاووس ابن السید ،الطرائف. شود جهنم سرازیر مى  

 .110ص ، 23ج ،المجلسی العالمۀ ،واراألن بحار؛ 227 ص ،الحلی العالمۀ

  .243، ص1 ینابیع المودة، القندوري ج:منبع اهل تسنن

قال رأیت أباذر متعلقا بأستار الکعبۀ و هـو  ] کذا[الحسن بن محبوب بإسناده عن زیان بن عمرانۀ     « :و همچنین 

أیها النـاس إنـی   : سمعته یقولواهللا ما کذبت مذ عرفت رسول اهللا و ال أکذب حتی ألقاه و لقد           : فقال: ... یقول

عترتی أهل بیتی حبل ممدود من السماء إلى األرض،       کتاب اهللا و  : تارك فیکم الثقلین أحدهما أکبر من اآلخر      

إن اهللا قد عهد إلی أنهمـا لـن    فانظروا کیف تحفظونی فی أهل بیتی، و. طرف منه بید اهللا، وطرف منه بأیدیکم   

 .503، ص 2ألخبار، القاضی نعمان المغربی،ج شرح ا» یفترقا حتى یردا علی الحوض

هِم مـنْ  ، فَیخْلَع علَی  علَماء شیعتنَا یحشَرُونَ    إِنَ«:یقُولُ ]  رسولَ اللَّه [سمعت أَبِی   ... ] قالت فاطمۀ الزهرا  . [ 1

 اتلَعِ الْکَرَامی         خف مهجِد و ،هِملُومرِ کَثْرَةِ علَى قَدخْ    عتَّى یح ،اللَّه ادبع شَادإِرمنْهم داحلَى الْوع أَلْلَع   أَلْـف ف

  . 3ص ،2ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 340ص ،العسکري اإلمام تفسیر. »خلْعۀٍ منْ نُورٍ

قَـالَ أَمیـرُ الْمـؤْمنینَ    : قَالَ ی عنْ أَبِی عبد اللَّهونعلی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ النَّوفَلی عنِ السکُ    « :و همچنین 

     ولُ اللَّهسی رثَنعب هلَیع اللَّه اتلَوص  یلا عی یقَالَ ل نِ وملَنَ إِلَى الْیلَـأَنْ     لَا تُقَات اللَّـه مای و هوعتَّى تَدداً حأَح 

   لَى یع اللَّه يدهی         یلا عی لَاؤُهو لَک و تغَرَب و سالشَّم هلَیع تا طَلَعمم رٌ لَکلًا خَیجر کیالکـافی، الـشیخ    ».د

 ،15 ج ،العـاملی  الحـر ، الشیعۀ وسائل؛ 141ص ،6ج ،الطوسی الشیخ ،األحکام تهذیب؛  28، ص 5، ج   الکلینی

 .361ص ،21ج ،المجلسی العالمۀ ،بحاراألنوار؛ 43ص

  :و قریب به همین مضمون در منابع اهل تسنن

 ؛ جامع بیـان العلـم و      598ص   ،3 ج ،؛ المستدرك، الحاکم النیشابوري   332، ص 1المعجم الکبیر، الطبرانی، ج   

؛ شرح نهج البالغۀ، ابن أبی 200، ص16 ج  و180، ص2، ج ؛ تفسیر الرازي  122 ص ،1 ج ،فضله، ابن عبد البر   

 .334، ص5، الهیثمی، جئد؛ مجمع الزوا13، ص4 ج،الحدید
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یـغ ایـن    وظیفـۀ فـرد فـرد شـما تبل         3 )1(.انـد    هـدایت  ۀ در اقطار زمین تشن    محمد

  .حقایق است

   زندهيها  انذار در دلریتأث

تـو  : نص قرآن ایـن اسـت     .  مگر در قلب زنده    کند، ی به حکم قرآن، تأثیر نم     انذار،

                                                         
قَالَ حدثَنی أَبو یعقُوب یوسف بنُ محمد بنِ زِیاد و أَبو الْحسنِ علی بنُ محمد بنِ سیارٍ  و کَانَا منَ الشِّیعۀِ                ... «.  1

        یلنُ عنُ بسالْح دمحو مثَنَا أَبدۀِ قَاال حیامالْإِمکَرِيسالْعهائنْ آبی أَبِی عثَندقَالَ ح ولِ اللَّهسنْ رع  أَنَّه 

  أَبِیه یتْم یتیمٍ انْقَطَع عـنْ إِمامـه و لَـا یقْـدر علَـى     ] أُمه و[الَّذي انْقَطَع عنْ  ] یتیم[الْیتیمِ  ] هذا[أَشَد منْ یتْمِ    :  قَالَ

هـذَا  لَیه و لَا یدرِي کَیف حکْمه فیما یبتَلَى بِه منْ شَرَائعِ دینه أَلَا فَمنْ کَانَ منْ شیعتنَا عالماً بِعلُومنَا و        إِ  الْوصولِ

رشَده و علَّمه شَرِیعتَنَا کَـانَ معنَـا فـی     الْمنْقَطع عنْ مشَاهدتنَا یتیم فی حجرِه أَلَا فَمنْ هداه و أَ  الْجاهلُ بِشَرِیعتنَا 

نـاگوارتر از  :  آورده کـه فرمـوده   از پدران گرامش از رسول خـدا   امام حسن عسکرى  ؛  ». الرَّفیقِ الْأَعلَى 

مادر و پدر، یتیمى آن کسى است که از امامش دور افتاده، و توان وصول به او را ندارد، و پاسخ   یتیمى فرد بى  

داناى به علوم ماست، و افرادى که بـه دلیـل عـدم     داند، پس بدانید شیعه ماکه     را نمى   دینش ائل مورد نیاز  مس

بدانید جایگاه کـسى کـه هـدایت و     . اند همچون یتیمى در کنف حمایت ایشانند       خبر مانده  دیداراز علم ما بى   

االمام حسن  تفسیر . علّیین خواهد بودکند همراه ما در اعلى  ارشاد نموده و دستورات و شرائع ما را تعلیم مى         

، 3؛ الصراط المـستقیم، علـی بـن یـونس عـاملی، ج       7، ص 1طبرسی، ج الحتجاج،  اال؛  339، ص يالعسکر

؛ 74سید شرف الدین علی الحسینی، صال؛ تأویل اآلیات، 16، ص1؛ عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور، ج  55ص

؛ بحـار  599، ص1عـاملی، ج الحر المهمۀ فی اصول االئمۀ،  ؛ الفصول ال  268ثانی، ص الشهید  الحقائق االیمان،   

؛ تفسیر 265، ص1بحرانی، جالسید هاشم ال؛ البرهان، 171، ص105، و ج2، ص2مجلسی، جال ۀعالمالاالنوار، 

  .66مشهدي، صالقمی محمد ال کنز الدقائق،

 منْ أَیتَامنَا الْمنْقَطعینَ عنَّا و عنْ مشَاهدتنَا بِتَعلیمِ ما     واحد ینْقذُ یتیماً    فَقیه :قَالَ موسى بنُ جعفَرٍ   « :و همچنین 

     نْ أَلْفم یسللَى إِبع أَشَد هإِلَی تَاجحم وه   اتذَو هنَفْـس ذَات عم همذَا هه فَقَطْ و هنَفْس ذَات همه ابِدأَنَّ الْعل ابِدع 

؛ ».ه و إِمائه لینْقذَهم منْ ید إِبلیس و مرَدته فَلذَلک هو أَفْضَلُ عنْد اللَّه منْ أَلْف عابِد و أَلْف أَلْف عابِـدة        عباد اللَّ 

 فقیهى که در پى نجـات یتیمـى از ایتـام مـا کـه نـه مـا را دیـده و نـه بـه مـا             نفریک:  فرمودند امام کاظم 

تـر از هـزار    بر ابلیس سـخت ]  تحمل این یک فقیه[دارد برآید، و او را در حد نیازش آموزش دهد،           دسترسى

کند، ولى فقیه عالوه بر خود به فکر تمـام بنـدگان    زیرا فرد عابد فقط براى نجات خود تالش مى     . عابد است 

نزد خداونـد از هـزار   ] قام اوم[باشد، تا آنان را از دست ابلیس و یارانش نجات دهد، به همین خاطر          خدا مى 

 ،العـسکري  اإلمـام  إلـى  المنـسوب  ،العـسکري  اإلمام تفسیر .مرد عابد برتر استهزار و   عابده هزار زن 

 عـوالی ؛  56ص ،3ج ،العـاملی  یـونس  بن علی ،المستقیم الصراط؛  8ص ،1ج ،الطبرسی ،االحتجاج؛  343ص

 .18 ص ،1ج ،األحسائی جمهور أبی ابن ،اللئالی



 
 
 
 
 

 

  153  /   حیات دل هاامیرمؤمنان

 

 

 مـرده قابـل   )1(. که حی است   کنی یمنذري، کتاب هم نذیر است، ولی کسی را انذار م         

ت کـه نخـست   پس وظیفۀ شما این اس. باید زنده شوند، بعد انذار شوند     . انذار نیست 

 و آن نتیجه شود یآن وقت است که آن اثر محقّق م . ها را زنده کنید، بعد انذار کنید        دل

  .شود یمترتب م

  رمؤمنانی دل به ذکر اماتیح

ها در ذکـر علـی     زندگی دلشود؟ یها به چه زنده م      قلوب به چیست و دل     حیات

ـ   4 )2(.اسـت  بن ابی طالب   بـسیار مـشکل   در زیـارت  یـن حقیقـت    بـه ا   دنیو رس

ِبَرَجـاِء َحَياتِـَك «:  آمده استزین نی اباعبداهللا الحسارتی در ز قتی حق نی هم )3(.است

                                                         
1  .یلرنْ نْذا کَانَ میقَّ ححیلُ ولَى الْقَورِینَ ع70: یسالْکَاف. 

2  .»       دنِ خَالب دمحنْ مى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحقَالَ... م یـا   : عنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامأَب ـأَلْتس

  اللَّـه ـدبع   ِلـنْ قَـوـلَّ     عج ـزَّ وع اللَّـه     لَّـهوا لـتَجِیبنُـوا اسینَ آمـا الَّـذهـولِ  یــا أَیلرَّسل و   عـاکُممــا   إِذا دل 

یِیکُمحقَالَ  )24:االنفال( ی   :   یلۀِ علَایی وف نَزَلَت ]  قال ابی جعفر : والیه علی] [  قال ابی جعفـر :  فـی

 والیه علی[«  از امام صادق:  گوید ابو الربیع شامى  ؛ اى ): کـه فرمایـد  ( از گفتار خداى عز و جل پرسیدم

را شما را به چیزى کـه حیاتتـان   اید خدا را اجابت کنید و پیغمبر را نیز اجابت کنید زی        کسانى که ایمان آورده   

  است کهزیرا والیت على( نازل شده، این آیه در باره والیت على     :  حضرت فرمود  .دهد دعوت کند   می

 النعمـان  القاضی ،األخبار شرح؛  248 ص ،8 ج ،الکلینی الشیخ ،الکافی). مایه زندگى جان و دل و خرد است       

 الـسید  ،القـرآن  تفسیر فی البرهان؛  6ص ،3ج ،آشوب شهر ابن ،طالب أبی آل مناقب؛  234ص ،1ج ،المغربی

ـ ؛  104ص ،36ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛  664ص ،2ج ،البحرانی هاشم  الـشیخ  ،الثقلـین  نـور  سیرتف

 .316ص ،5 ج ،المشهدي القمی محمد الشیخ ،الدقائق کنز تفسیر؛ 141ص ،2ج ،الحویزي

  .245ص ،األصفهانی مردویه ابن موسى بن أحمد ، طالب أبی بن علی مناقب: منبع اهل تسنن

 نـسیم بهـار مـرده را    چنان که» القرآن ربیع القلوب«:  فرمودمجملی از آن مفصل این است که رسول خدا    .  3

کتاب اهللا تدوینی قرآن مجید و کتاب اهللا تکـوینی کـسی      . زنده می کند، کالم خدا قلب مرده را زنده می کند          

إنّ الصورةَ االنسانیۀَ أکبرُ حجۀِ اهللاِ علَی خَلقه، و هی الکتـاب الـذي   «: است که به کمال کلّ و کلّ کمال نائل شده  

: چنان که در قرآن مجید فرمود. »...و هی المخْتَصر منَ اللوحِ المحفُوظ... لهِیکَلُ الذي بناه بِحکمتهکتبه بیده و هی ا

کُلَّ شَی تابا وک ناهیصأَح 29:النبا( ء( . یاناًخداوندي که قرانی نازل کرده کهبکُلِّ تل ء شَی)کسی را ) 89:النحل ،

    ن آن کل شیء باشد و گر نه علم بدون معلم و طب بدون طبیب و قانون بدون مفـسر      هم تربیت کرده که مبی

إنّـی  «ناقص است و تنزیل حکیم علی االطالق از نقص منزّه و مبرّاست و حدیث متّفق علیه عامـه و خاصـه    

 إن تمـسکتم  تارك فیکم الثّقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض لن تضلّوا مـا            
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آنچه قلوب را .  است بن ابی طالبلیها، ع  مبدأ حیات دل)1(.»  ِشـيَعِتَك   ُقلُوُب  َحِيَيْت 

  .است  شرح زندگی امیرالمؤمنینکند، یزنده م

 از جهت علـم و       براي دنیا روشن شود، یعنی امیرالمؤمنین       زندگی علی  اگر

هـاي   اخالق و عمل، از پشت پرده اوهام ما بیرون بیاید، و حجاب افکـار مـا از گفتـه       

                                                                                                                                   
  

  .شاهد این مدعاست» بهما أبداً

 و کسانی را )79:الواقعه( الْمطَهرُون إِالَّ یمسه ال: خداوند متعال مس قرآن کریم را منحصر در مطهرون نموده

 الرِّجس أَهلَ الْبیت إِنَّما یرید اللَّه لیذْهب عنْکُم: هم که مطهر به تطهیر مناسب آن کتاب هستند معین فرموده     

و ایشان را به آن کتاب ضمیمه کرده تا مبین ظهر و بطـن و تنزیـل و تأویـل      )33:االحزاب( و یطَهرَکُم تَطْهیرا  

علی مـع  «:  نقل کردند کتاب او باشند و مصداق بارز آن، شخصیتی است که عامه و خاصه از رسول خدا        

 در مبدأ و منتها این معیت که قرآن مرکز و وسط بوده و أمیرمؤمنان علیح شرکه » القرآن و القرآن مع علی 

  . گنجد قرار گرفته در این مختصر نمی

 تـا  نـزل بـر آدم  ي وحی م م و کتاب اهللا تکوینی است و قرآن که عصاره       که قرآن مجس   او شخصیتی است  

صحاب معاویـه  این جهت هنگامی که  به ا،ی است به ظاهر و باطن و علم و عمل در او متجلّ   ، است خاتم

کـه چنانکـه   بر این مطلـب  ل در این کالم برهان باهریست  مأت ،»نا کتاب اهللا  أ«: قرآن سر نیزه ها کردند فرمود     

  .شود به ذکر آن کتاب اهللا تکوینی به حیات ابد نائل می شود قرائت کتاب اهللا تدوینی زنده میه قلوب ب

ذکـر علـی   «کنـد کـه     روایت مـی ز دیلمی از عایشه از رسول خدا      ا *ابن حجر هیتمی در صواعق محرقه     

 ،علت غائیه خلقت انـسان و بعثـت پیغمبـران اسـت    ، کسی که ذکر او عبادت خداست و خود »عبادت است 

  چه حاجت به بیان است؟» ستها به یاد او حیات دل«آن که ر یگد

آیت اهللا فیروزآبادي در نسخه هاي قدیمی صـواعق  بنابر نقل قندوزي حنفی و نقل مرحوم » ذکر علی عبادة «عبارت   *

  .اند را از طبع هاي اخیر کتاب صواعق حذف نمودهآنالمحرقه بوده است ولی دست هاي مرموز تحریف گران، 

خیر أعمـامى   خیر إخوتى على ، و:  وسلم قال]وآله[أخرج الدیلمى عن عائشۀ أن النبى صلى اللَّه علیه    : قال«

 این حدیث را از صواعق محرقه نقل 399، ص 2قندوزي حنفی در ینابیع الموده، ج. »بادةحمزة، وذکر على ع

لـصواعق المحرقـۀ لـشهاب    ا(به نقـل از  116، ص2جفیروز آبادي، فضائل الخمسه، نموده است؛ و همچنین    

ـ       . 74الدین احمد بن حجر الهیثمى، ص      صر و قد اخذت الحدیث من النسخۀ المطبوعۀ بالمطبعۀ المیمنیـۀ بم

 .)1312المحروسۀ سنۀ 

 بعد الْغُسلِ و الاستئْذَانِ و التَّکْبِیرِ مائَۀَ الْحمد للَّه الْعلی الْعظیمِ و السلَام علَیک أَیها الْعبـد         روِي عنِ الصادقِ  «.  1

بنی إِلَیک فی یومِ شَفَاعتک أَشْهد أَنَّک قُتلْت و لَم تَمت بـلْ بِرَجـاء     الصالح الزَّکی أُودعک شَهادةً منِّی لَک تُقَرِّ      

 تیِیح کاتیح]تیح  [قُلُوب کتیعطْفَأْ  شی ي لَمالَّذ اللَّه نُور أَنَّک دأَشْه و کونَ إِلَیبى الطَّالتَداه نُورِك اءیبِض و  

داوطْفَأُ أَبإبـراهیم  الـشیخ  ،الحـصین  والـدرع  األمین البلد؛ 498ص ،الکفعمی إبراهیم الشیخ ،المصباح »... لَا ی 

 .255ص ،98ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 284ص ،الکفعمی



 
 
 
 
 

 

  155  /   حیات دل هاامیرمؤمنان

 

 

 برطرف شود، و پرده اعمال ننگین ما، به اسم وابستگی به حضرت  علیرمؤمنانیام

 و قـضاوت    ، علـی  رتمت حض ، و حکو  ، از چهرة اعمال حضرت علی     علی

، برطرف شـود؛   علیحضرت  ، و رفتار    ، و گفتار حضرت علی    حضرت علی 

 شود، یامیرالمؤمنین نه شناخته شده، نه شناخته م. شود یآن وقت است که دنیا منور م 

1 (. اوآنچه هست در حد ماست، نه در حد(  

  مأخوذمعهود و روز میثاق عهد عید غدیر، روز 

اید کـه روز غـدیر عیـد خداسـت یعنـی              هیچ فکر کرده  .  عید اهللا االکبر است    فردا

 فردا روزي است که اسم آن در آسمان، عهد معهود اسـت  ! آن هم عید اهللا االکبر     !؟چه

 »العهـد المعهـود   « در سـماوات     !؟یعنی چه  »عید اهللا االکبر  «.  در زمین، میثاق مأخوذ    و

  !؟ چهعنی ی5 )2(» المأخوذالمیثاق« در زمین !؟یعنی چه

                                                         

لُه عالم و لَا یوجد منْه بدلٌ و لَا لَه مثْلٌ الْإِمام واحد دهرِه لَا یدانیه أَحد و لَا یعاد...:   قال علی بن موسی الرضا    «.  1

و لَا نَظیرٌ مخْصوص بِالْفَضْلِ کُلِّه منْ غَیرِ طَلَبٍ منْه لَه و لَا اکْتسابٍ بلِ اخْتصاص منَ الْمفْضلِ الْوهابِ فَمـنْ ذَا   

      امِ أَورِفَۀَ الْإِمعلُغُ مبي یالَّذ        و ـابالْأَلْب تـارح و لُـومالْح ـتتَاه قُولُ والْع ضَلَّت اتهیه اتهیه هاریاخْت نُهکمی

أَلباء  و تَصاغَرَت الْعظَماء و تَحیرَت الْحکَماء و تَقَاصرَت الْحلَماء و حصرَت الْخُطَباء و جهِلَت الْ خَسأَت الْعیونُ

و کَلَّت الشُّعرَاء و عجزَت الْأُدباء و عیِیت الْبلَغَاء عنْ وصف شَأْنٍ منْ شَأْنه أَو فَضیلَۀٍ منْ فَضَائله و أَقَرَّت بِالْعجزِ 

برابرى ) توان(انشمندى را رسد و هیچ د امام یگانه دوران است که هیچ کس به همپایگى او نمى؛ »...و التَّقْصیر

فضل و تمام و همطرازى با او نیست و جایگزینى براى او یافت نشود و همسان و مانندى براى او نیست، به       

 آن باشد و یا خود بـه  جویندهبرترى ویژگى یافته است و جملگى اینها در او موجود است بدون اینکه خود            

بـه ایـن   . ( بخش بخشایشگر اختصاص به او یافته اسـت دست آورده باشد بلکه همه از جانب خداى برترى        

پـذیر باشـد، هرگـز، هرگـز      پس کیست که بتواند به شناسائى امام برسد یا گزینش او برایش امکـان            ) ترتیب

بزرگـان  ) در برابرش(اند و  ها گمراه و افکار سرگردان و خردها حیران و دیدگان خیره   اندیشه) عملى نیست (

 د و بردباران از خود کوتاهى نشان دهند و سخنرانان ناتوان و اندیشمندان نادانند وکوچک و حکیمان متحیرن 

اند از وصف یـک شـأن از شـئونش یـا بیـان       عاجز، و ادیبان و زبان آوران ناتوان و بلیغان درمانده   زبان شعرا   

 الـشیخ  ،لکـافی ا. معترفنـد ) نارسائى نیرو و توان خـویش (فضیلتى از فضائلش، و خود به ناتوانى و کوتاهى          

 .227 ص ، ابن أبی زینب النعمانی،الغیبۀ؛ 201 ص ،1 ج ،الکلینی

2  .»                     یـطاسانَ الْوـسـنُ حب ـیلثَنَا عـدقَالَ ح یاندمى الْهوسنُ مب دمحثَنَا مدقَالَ ح ینیسنِ الْحسنُ الْحنُ بیسالْح

 صـیام یـومِ غَـدیرِ خُـم یعـدلُ        یقُـولُ  الْحسینِ الْعبدي قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه الصادقَ       قَالَ حدثَنَا علی بنُ   
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فهم این کلمات کلیدي دارد و آن کلید گـم   .  دین در ادعیه و زیارات است      معارف

اگر آن کلید پیدا شود و باب فهم کلمات ائمه به آن کلید فـتح شـود، آن وقـت                    . شده

 . حقائق و معارف و کماالتی که در این دین است، چیستشود یروشن م

   کردي مساواش ي را با مناوؤمنانرمی امکه یلعنت خدا بر کس

 دو جملـه را  یهایی دارد، و من امروز فقط یک      زیارتی دارد، این زیارت جمله     فردا

اى از ایـن دو کلمـه، کنـار زده      اگر فرصت شد، به حول و قوة الهـی پـرده          . خوانم یم

  .شود، بعد معلوم بشود که پشت این پرده چیست

  : آن این استۀدو جمل. ى اقیانوسی استا هر جمله. هاست  زیارت فردا جملهدر

َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن :  َجلَّ ِذْكُرُه َيُقوُل  بَِمْن َناَواَك، َو اهللا  َساَواكَ   اهللاُ َمنْ َفَلَعنَ «

 َوِيلُّ َأْنَت َو . َك ، َو َلَعَن اهللاَُ َمْن َعَدَل بَِك َمْن َفَرَض اهللاَُ َعَلْيِه َوَالَيتَ  َو الَِّذيَن ال َيْعَلُمونَ 

ابُّ َعْن ِدينِِه، َو الَِّذي َنَطَق اْلُقْرآُن بَِتْفِضيلِِه، َقاَل اهللاَُ َتَعاَىل اهللاِ َو :   َو َأُخو َرُسولِِه، َو الذَّ

َل اهللاَُ الْ   )1(.ُمجاِهِديَن َعَىل اْلقاِعِديَن َأْجرًا َعظِيامـَفضَّ

                                                                                                                                   
  

   لُ عـدعی هامـیص و کذَل ابثَو ا لَکَانَ لَهنْیالد رَتما عم امص انٌ ثُمإِنْس اشع ا لَونْیرِ الدمع امیص    ـزَّ وع اللَّـه نْـد

   وه و لَاتتَقَبم اترُوربرَةٍ ممائَۀَ عم ۀٍ وجائَۀَ حامٍ می کُلِّ علَّ فرُ جالْـأَکْب اللَّه یدـلَّ      عج ـزَّ وع ـثَ اللَّـهعـا بم و 

   تَهرْمح رَفع مِ ووذَا الْیی هف دیتَع اً قَطُّ إِلَّا ونَبِیـی      وف و ـودهعالْم ـدهالْع مـوی اءمـی الـسف همضِ   اسالْـأَر   مـوی   

 ،األعمـال  إقبـال ؛  143ص ،3ج ،الطوسـی  الـشیخ  ،األحکـام  تهـذیب . »... و الْجمعِ الْمـشْهود     الْمأْخُوذ  الْمیثَاقِ

ـ  ،الیومیـۀ  المخـاوف  لدفع القویۀ العدد؛  282ص ،2ج ،طاووس ابن السید  ،الحلـی  المطهـر  یوسـف  بـن  یعل

 ،9ج ،الکاشـانی  الفـیض  ،الـوافی ؛ 281ص ،4ج ،األول الـشهید  ،الـشریعۀ  أحکـام  فی الشیعۀ ذکرى؛  166ص

 غایـۀ ؛  303ص ،95ج ،المجلـسی  العالمۀ،  األنوار بحار؛  89 ص ،8ج ،العاملی الحر ،الشیعۀ وسائل؛  1402ص

 .340ص ،1ج، البحرانی هاشم السید ،المرام

نی الْفَقیه الْأَجلُّ أَبو الْفَضْلِ شَاذَانُ بنُ جبرَئیلَ الْقُمی رضی اللَّه عنْه، عنِ الْفَقیه الْعماد محمد بنِ أَبِی الْقَاسمِ أَخْبرَ«.  1

منِ النُّعب دمحنِ مب دمحنْ مع ،هدالنْ وع ،یلنْ أَبِی عع ،رِيالطَّب دمحنْ مع ،هینِ قُولَوفَرِ بعمِ جنْ أَبِی الْقَاسانِ، ع

بنِ یعقُوب الْکُلَینی، عنْ علی بنِ إِبرَاهیم، عنْ أَبِیه، عنْ أَبِی الْقَاسمِ بنِ روحٍ و عثْمانَ بنِ سعید الْعمرِي، عنْ أَبِی 

نِ عنِ بسالْح دمحی میرِ فمِ الْغَدوی یا فبِه ارز لَامالس هلَیع ذَکَرَ أَنَّه ا، وهِملَیع اللَّه اتلَوص نْ أَبِیهع ،کَرِيسالْع یل

متَصعالْم هی أَشْخَصنَۀِ الَّتتَقُولُ.الس و هلَیع اللَّه اتلَوص هلَیع فلَى:تَقع لَامالس ینَ، وخَاتَمِ النَّبِی ،ولِ اللَّهسر دمحم 

   ساواك فَلَعنَ اللَّه منْ...   سید الْمرْسلینَ، و صفْوةِ رب الْعالَمینَ، أَمینِ اللَّه علَى وحیِه، و عزَائمِ أَمرِه، الْخَاتمِ لما سبق
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و . ه این انـشاء، عـین اخبـار اسـت     خدا، انشاء است، ولی دقت این است ک      لعنت

 لعنت خدا بـر آن کـس کـه          زند، ی در این است که این چنین حرف م        عظمت امام 

 َو : که خدا فرمـوده  و حال آن. تو را با مناوي تو مساوي کرد     
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ازهر مصر جمـع شـوند، در    ياگر تمام علما.  دعوا، این برهان ن ای )1(

  .اند مقابل این جمله خواه ناخواه عاجز و راجل

 که هویت او براي اهلش روشن است، گرفته تا جمیـع اعیـان عامـه و             ابن کثیر  از

  )2(.»تمام ناس از من افقه هستند«:  گفتهیاند که دوم ارکان آن فرقه، اعتراف کرده

  )3( .»قرار العقالء على أنفسهم جائزا«. اند م هم در فقاهت بر من مقدآنها

بـا  .  برابر کـرد فردي که تو را با چنین    شخصی لعنت خدا بر آن   : فرماید یم امام

 : که نص قرآن این است      این
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 برهـان مـذهب   ه

  این مطلب  برهان. ین انشاء، بیان واقع است    لعنت، انشاء است، ولی ا    . شیعه این است  

  : اما قرآن.تاریخ مسلّم است  قرآن و 
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 .» من عمرکل الناس افقه«:  اقرار اوست که گفت،مسلم

   مکنونبیصاحب علم مخزون و عارف به غ

علــم اهللا، دو علــم .ی اســت کــه صـاحب علــم مخــزون اســت  کــس طــرف،ایـن 

                                                                                                                                   
  

 و لَعنَ اللَّه منْ عدلَ بِک منْ  هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ و الَّذینَ الیعلَمونَ: جلَّ ذکْرُه یقُولُ، و اللَّه   نَاواك بِمنْ

   تَکلَایو هلَیع اللَّه ي نَطَقَ.فَرَضالَّذ و ،هیننْ دع الذَّاب و ،هولسأَخُو ر و اللَّه یلو أَنْت و قَالَ اللَّه ،هیلالْقُرْآنُ بِتَفْض 

 ،المزار؛ 263ص  ،المشهدي  جعفر  بن  محمد  ،المزار. و فَضَّلَ اللَّه الْمجاهدینَ علَى الْقاعدینَ أَجراً عظیما: تَعالَى

 .359 ص ،97ج ،المجلسی العالمۀ ،بحاراألنوار؛ )با کمی اختالف در ابتداي زیارت (64ص ،األول الشهید

 .9:زمرال. »دانند یکسانند؟ دانند و کسانى که نمى آیا کسانى که مى«.  1

 .1، تعلیقه37 و صفحه 2، تعلیقه36رجوع شود به مجلس اول، صفحه .  2

نهج الحق وکشف  ؛237 ص ،5 ج، العالمۀ الحلی،مختلف الشیعۀ؛ 169 ص،9 ج، العالمۀ الحلی،تذکرة الفقهاء.  3

ـ    فی حل مشکالت القواعد،    کنز الفوائد  ؛498ص ، العالمۀ الحلی  ،الصدق  ،1 جی، السید عمیـد الـدین األعرج

ـ   ،الصراط المستقیم ؛  184 ص ،23 ج ، الحر العاملی  ،وسائل الشیعۀ ؛  543ص ن یـونس العـاملی النبـاطی      علی ب

  .223 ص،1 ج، ابن أبی جمهور األحسائی،عوالی اللئالی؛ 188 ص،3 ج،البیاضی
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یک علم است که کشف و بـه اهـل عـالم افاضـه شـده و یـک علـم اسـت                 )1(:است

ایـن،  . این طـرف کـسی اسـت کـه صـاحب علـم مخـزون اسـت            . که مخزون است  

. عنـوان دوم او، ایـن اسـت کـه عـارف بـه غیـب مکنـون اسـت                   . عنوان اول اوست  

ـ      ـ      نعنوان سـوم او، ای عنـوان چهـارم او، ایـن     . ازن سـرّ مـصون اسـت       اسـت کـه خ

   .این جنبۀ علمی اوست 6 )2(.ما کان و ما یکون استه است که عالم ب

   اوست قرار دادتی تحت والکه ی کسلی را عداوکه   بر آنلعنت

 عـدیل تـو   فردي راکه   شخصیلعنت خدا بر آن     : جنبۀ عملی است   لعن دوم از     اما

 َو   ُمـْؤِمنٍ   ُكـلِ  أَْصـَبْحَت َمـْوَالَي َو َمـْوَىل «. الیـت توسـت   قرار داد که خود او محکوم به و       

                                                         

1  .   نِ یلِ بنِ الْفُضَیارٍ قَـالَ  عفَـرٍ       سعـا جأَب تعـمس  ُقُـولخْـزُونٌ        یم اللَّـه نْـدع لْـمـانِ فَعلْمع لْـمالْع     ـعطْلی لَـم 

   هنْ خَلْقداً مأَح هلَیع          ـلَهسر و کَتَـهلَائم ـهلَّمع لْمع و        کَتَـهلَائم ـهلَّمـا عکُونُ      فَمـیس فَإِنَّـه ـلَهسر و     کَـذِّبلَـا ی 

      لَهسلَا ر و کَتَهلَائلَا م و هخْـزُونٌ   نَفْسم هنْـدع لْمع ـا             وم ثْبِـتی و ـشَاءـا یم نْـهـؤَخِّرُ می و ـشَاءـا یم نْـهم مقَـدی 

ــشَاء، ــی، ج ال. »ی ــن، البرق ــافی، ال؛ 243، ص1محاس ــشیخ الک ــی،جال ــدال؛ 147، ص1کلین ــ ،توحی شیخ ال

ــا ــا 445صدوق، صل ــار الرض ــون اخب ــ، ؛ عی ــشیخ ال ــان،  161، ص2صدوق، جال ــع البی ــسیر مجم ؛ تف

ــ ــی، جالشیخ ال ــصول الم49 ص ،6طبرس ــاملی، ج ؛  ف ــر الع ــۀ، الح ــار224 ، ص1هم ــالاالنوار، ؛  بح  ۀعالم

 .96، ص4مجلسی، جال

وارِ و محلَّ سرِّ الْأَسرَارِ، و عنْصرَ الْأَبرَارِ و معلنَ     السلَام علَیک یا نُور الْأَنْ    : زیارة أخرى لموالنا أمیر المؤمنین    «.  2

 و اتایالْهِد ا نُوری کلَیع لَاملَّ الرِّفْقِ، السحم قِ ودالص تیب الْأُفُقِ، و ابب قِّ وانَ الْحسا لی کلَیع لَامارِ، السالْأَخْی

رِیالْب درْشرِّ مظَ السافح کْنُونِ وبِ الْمالْغَی ارِفع خْزُونِ ولْمِ الْمالْع باحا صی کلَیع لَامالس ،اتیالْخَف مالع و ات

العالمـۀ  ؛ بحـار األنـوار،   305 - 302ص محمـد بـن المـشهدي،     المـزار،  . ما کَانَ و یکُونُ و الْعالم بِ   الْمصونِ

  .348، ص97سی، ج المجل

فَقَالَ علم النَّبِی علْـم جمیـعِ    عنْ علْمِ النَّبِی سئلَ علی:  قَالَعنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ  «:و همچنین 

    قَالَ و ۀِ ثُماعامِ السینٌ إِلَى قکَائ وا هم لْمع ا کَانَ وم لْمع ینَ وإِنِّیالنَّبِی هدی بِیي نَفْسالَّذ لَملَأَع   لْـمالنَّبِـیِ   ع   و 

 نقل کرد که از حـضرت  ؛ ابو بصیر از حضرت باقر».علْم ما کَانَ و ما هو کَائنٌ فیما بینی و بینَ قیامِ الساعۀِ            

ام انبیا و علم گذشته و علم آنچـه   عالم است به علم تم     رسول خدا :  علم پیامبر را پرسیدند فرمود     على

قسم به آن کسى که جانم در دست اوست مـن داراى علـم پیـامبرم و علـم     : تا روز قیامت بیاید سپس فرمود 

؛ بحار االنوار، العالمـۀ  147بصائر الدرجات، محمدبن الحسن الصفار، ص . گذشته و علم آینده تا روز قیامت   

 .110، ص26المجلسی، ج
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  وَ : برهان هم این اسـت کـه خـدا فرمـود      .  این مدعا  )1(»ُمْؤِمنة
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   سرّ مباهات خدا بر مالئکهتی المبۀلیل

  .عتراف عامه و خاصه است به اشود ی گفته مآنچه

که به قدر دهر سـعه دارد، یـک          نیرالمؤمنی گرانمایۀ شصت و سه سالۀ ام      عمر

                                                         

موالي ومولى کل مؤمن و ]  و امسیت[ یا ابن أبی طالب أصبحت ] هنیئا لک[بخ بخ «: میر مؤمنانقول عمر به ا.  1

 ،قیس بن سلیم کتاب؛  112ص ،العسکري اإلمام تفسیر: با عبارات مختلف در این منابع آمده است       » مؤمنۀ

 ،إبراهیم بن راتف ،فرات تفسیر؛ 50ص ،الصدوق الشیخ ،األمالی؛ 155؛ کتاب الوالیۀ، ابن عقدة، ص 356ص

 ،کنزالفوائد؛ 258ص  ،  2ج  ،المرتضى  الشریف  ،االمامۀ فی الشافی؛ 177ص ،1ج ،المفید الشیخ ،اإلرشاد؛ 516ص

 ،  2ج  ،آشوب  شهر  ابن  ،طالب  أبی  آل  مناقب؛ 350ص ،ابوريشالنی الفتال ،الواعظین روضۀ؛ 232ص ،الکراجکی

؛ 147ص ،طـاووس  ابـن  الـسید  ،الطرائف؛  77ص،  شاذان ابن،  المؤمنین أمیر فضائل فی الروضۀ؛  237ص

 الصراط؛ 208ص  ،الحلی العالمۀ ،الیقین کشف؛ .427ص ،جبر ابن ،اإلیمان نهج؛ 170ص ،البطریق ابن ،عمدةال

 ،2ج  ،البحرانی ،المعاجز مدینۀ؛ 114ص ،الحلی سلیمان بن حسن ،المحتضر؛ 304ص ،1ج ،العاملی ،المستقیم

 .272، ص1؛ الغدیر، العالمۀ األمینی، ج388ص ،21ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 269 ص

 ؛ مسند احمدبن حنبل، 212؛ المعیار والموازنۀ، اإلسکافی، ص503، ص7، ج المصنف، ابن أبی شیبۀ:منابع اهل تسنن

 ؛ تفسیر الثعلبی،453؛ تمهید األوائل، الباقالنی، ص   37، ابن المغازلی، ص   ؛ مناقب علی بن أبی طالب     281، ص 4ج

؛ )اشتهر هذا الحدیث من روایـۀ حبـشون      : قال الخطیب  (284، ص 8؛ تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، ج     92، ص 4ج

؛ تاریخ مدینۀ 156 –155؛ المناقب، الموفق الخوارزمی، ص      206 – 203، ص 1شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج    

، 12؛ تفسیر الرازي، ج228، ص5 األثیر، ج ؛ النهایۀ فی غریب الحدیث، ابن222 –220، ص 42دمشق، ابن عساکر، ج   

؛ لسان العرب، ابن منظور، 67؛ ذخائر العقبى، احمد بن عبد اهللا الطبري، ص28، ص 4؛ أسد الغابۀ، ابن األثیر، ج     49ص

قـال   (328، ص19؛ سیر أعـالم النـبالء، الـذهبی، ج   633 – 632، ص3؛ تاریخ اإلسالم،  الذهبی، ج     409، ص   15ج  

وهذا تسلیم ورضى، ثم بعد هذا غلب علیه الهوى حبا للریاسۀ، و عقد البنود، و أمر الخالفـۀ و              : مدقال أبو حا  : الذهبی

؛ نظـم درر الـسمطین،   )نهیها، فحملهم على الخالف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قلیال، فبئس مـا یـشترون     

؛ تاریخ ابن 417، ص4لسیرة النبویۀ، ابن کثیر، ج ؛ ا386، ص7؛ البدایۀ والنهایۀ، ابن کثیر، ج  109الزرندي الحنفی، ص    

، ؛ جواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی241 – 239، ص1؛ الفصول المهمۀ، ابن الصباغ، ج 197، ص 1خلدون، ج 

 44؛ الصواعق المحرقۀ، ابن حجر المکـی، ص 133، ص13؛ کنز العمال، المتقی الهندي، ج 84، ص 1ابن الدمشقی، ج  

تصنعه بأحد من أصـحاب النبـی    الالدارقطنی وأخرج أیضا أنه قیل لعمر إنک تصنع بعلی شیئا أخرجه  :قال ابن حجر  (

  .284 و 157، ص2 و ج101 و97، ص 1؛ ینابیع المودة، القندوزي، ج)فقال إنه موالي

  .95 :نساءال. »نشینان به پاداشى بزرگ، برترى بخشیده است مجاهدان را بر خانهخداوند «.  2
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  .شبش و یک روزش بس است
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 از عجایب این است کـه  )1(.َو مَِن ا��اِس م

ترین متعصبان نقل کردنـد، ولـی        این حدیث را متعصب   . دگفتند و نوشتند و نفهمیدن    

  آن شـبی کـه بـه جـاي پیغمبـر     :نوشتند. گویند نویسند و چه مى نفهمیدند چه مى 

بخ بخ بـه    : جبرئیل گفت .  کنار پایش آمد    سرش آمد و میکائیل    الي با خوابید، جبرئیل 

اى فخـر    7 )2(.ر تمام مالئکه سماوات مباهات کـرد      خدا به تو ب   ! طالب  ابیتو اى پسر    
                                                         

 .207 :بقرهال. »فروشد مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا مىو از میان «.  1

 یرِید الْغَار، بات علی بنُ أَبِی طَالبٍ علَـى فـرَاشِ    لَما أُسرِي بِالنَّبِی    عنْ أَبِی سعید الْخُدرِي قَالَ     «:و همچنین .  2

ولِ اللَّهسرِإ ى اللَّهحیلَ فَأَویکَائم یلَ ورَئبلَى ج :تآخَی أَنِّی قَد لْتعج ا ونَکُمینَ الْآخَرِ،   بلَ ما أَطْوکُمدرَ أَحمع 

کُنْتُما مثْلَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ فَأَیکُما یؤْثرُ صاحبه بِالْحیاةِ فَکلَاهما اخْتَاراها و أَحبا الْحیاةَ، فَأَوحى اللَّه إِلَیهِما أَ فَلَا 

دمحی منَ نَبِییب و نَهیب تآخَیهودنْ عم فَظَاهضِ فَاحبِطَا إِلَى الْأَراه ،هبِنَفْس یهقی هرَاشلَى فع اتیلُ .   فَبرَئبفَکَانَ ج

     هلَیرِج نْدیلُ عیکَائم و هأْسر نْدع      ی بِـکاهبلَّ یج زَّ وع بٍ اللَّهنَ أَبِی طَالا ابی ثْلُکنْ مخْ مخْ بي بنَادیلُ یرَئبج و 

ـ »و منَ النَّاسِ منْ یشْرِي نَفْسه ابتغاء مرْضات اللَّه و اللَّه رؤُف بِالْعباد     : الْملَائکَۀَ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعالَى    ى سـعید  ؛ اب

 قصد مهاجرت از مکّه به مدینه را داشت و در غار ثور مخفى شد، على شبى که پیامبر اکرم:گوید  خدرى مى

خداوند بـزرگ بـه جبرئیـل و    .  در بستر آن حضرت خوابید براى حفظ جان رسول خدا  بن ابى طالب  

کدام یک از شما . ر از دیگرى کردمت بین شما دو تن، برادرى قرار دادم، و عمر یکى را طوالنى: میکائیل فرمود

گزیند؟ هر دو حیات را برگزیدند، و هر یک عمر طوالنى را براى خـود     عمر طوالنى را براي صاحبش بر می      

 را و بدانید بین نبى حاال بنگرید ایثار و از خود گذشتگى على بن ابى طالب: خداى سبحان فرمود. خواستند 

 خوابیده است تا او را  در بستر برادرش مصطفىار کردم، على هم برادرى برقر و علىخود محمد

جبرئیـل و  . [هر دو به زمین هبوط کنید و او را از شرّ دشمنانش حفـظ کنیـد   . در ازاي جان خود حفظ نماید     

 و میکائیل در پایین دو پاى او قرار جبرئیل در باالى سر على].  وارد شدندمیکائیل به خانه رسول خدا   

مبارك باد بر تو، کجا مانند تو یافت شود؟ خداى بـزرگ بـه      ! اى پسر ابو طالب   : داد برئیل ندا مى  گرفت، و ج  

در آن .  .. و منَ النَّاسِ منْ یشْرِي نَفْسه  سپس آیه. کند ها مباهات و افتخار مى واسطه ایثارت بر مالئکه آسمان

؛ االمالی، الشیخ 182نین، ابن عقدة الکوفی، صفضائل امیرالمؤم.  نازل شدشب به پاس از خود گذشتگى على

؛ 176ص، الحلی  العالمۀ، الحق  نهج؛25ص ،شاذان ابن، أمیرالمؤمنین فضائل فی  الروضۀ؛469الطوسی، ص

؛ 320ص  ،الشامی حاتم بن یوسف ،النظیم  الدر؛240، العمدة، ابن البطریق، ص305نهج االیمان، ابن جبر، ص

؛ بحاراالنوار، العالمۀ 463، ص1المرام، السید هاشم البحرانی، ج ؛  غایۀ81ص ،لیالح سلیمان بن حسن ،المحتضر

  .305 ص ،2ج ،المشهدي القمی محمد ،الدقائق کنز تفسیر؛ 43، ص36المجلسی، ج

 ،السبکی  الوهاب  عبد  ،الکبرى  الشافعیۀ  طبقات؛ 123ص  ،1ج، الحسکانی الحاکم ،التنزیل شواهد :منابع اهل تسنن

؛ 217ص  ،1ج ،الشافعی الباعونی ،علی اإلمام مناقب فی المطالب جواهر؛ )صورت خالصهب (348ص ، 6ج

  .192ص ،2ج ،الحلبی ،الحلبیۀ السیرة
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  !؟ تو نوشتی، اما فهمیدي که تیشه به ریشۀ چه افکاري زدي)1(،رازي

 مباهـات خـدا بـه تمـام     ؟ پائین پا، یعنی چه میکائیل؟ باالي سر، یعنی چه   جبرئیل

  !؟ آیا فهمیدي که جبرئیل چه گفت؟سماوات، یعنی چهمالئکه 
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  .این شب او. معناي مباهات خدا به مالئکه این است. که من اعلم بودم، این است

   الخندقومی یل عۀضرب

 از عامـه در     چی، فاضل قوش  )3(»شرح تجرید « از خاصه در      روز او، عالمۀ حلّی    اما
                                                                                                                                   

  
 و فـی  262، ص13قال أبو جعفر اإلسکافی کما فی شـرح نهـج البالغـۀ البـن أبـی الحدیـد، ج           «:و همچنین 

جحده إال مجنون أو غیر مخالط ألهل الملـۀ،  حدیث الفراش قد ثبت بالتواتر فال ی: 325العثمانیۀ، لجاحظ، ص 

لیلۀ المبیت ] [ اآلیۀ نزلت فی علیو من الناس من یشري: إن قول اهللا تعالى : و قد روى المفسرون کلهم    

  .47، ص2الغدیر، العالمۀ االمینی، ج. على الفراش

لی بن أبی طالب بات على فراش رسول نزلت فی ع: و الروایۀ الثالثۀ... فی سبب النزول روایات: المسألۀ األولى«.  1

  عند رأسه، ووسلم لیلۀ خروجه إلى الغار، ویروى أنه لما نام على فراشه قام جبریل] و آله[اهللا صلى اهللا علیه 

. »بخ بخ من مثلک یا ابن أبی طالب یباهی اهللا بک المالئکۀ و نزلت اآلیۀ  : جبریل ینادي  میکائیل عند رجلیه، و   

  . ، ذیل آیه شریفه223 ، ص 5رازي، جتفسیر الرازي، ال

آیا در آن : گفتند]  فرشتگان[من در زمین جانشینى خواهم گماشت، : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت  «.  2

کنیم؛  تنزیه مى] تو را[گمارى که در آن فساد انگیزد، و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو،  کسى را مى

 .30:بقرهال. »دانید دانم که شما نمى من چیزى مى: فرمود. یمپرداز و به تقدیست مى

 انتفع به المسلمون أکثر من نفعهم هذا وجه رابع وعشرون، وتقریره أن علیا     : أقول. ولکثرة االنتفاع به  : قال«.  3

السـالم  بغیره فیکون ثوابه أکثر وفضله أعظم ، بیان المقدمۀ األولى ما تقدم من کثرة حروبه وشدة بالئـه فـی ا     

لضربۀ علی خیـر مـن   :  یوم األحزابوفتح اهللا البالد على یدیه وقوة شوکۀ االسالم به حتى قال رسول اهللا        

 .536، العالمۀ الحلی، ص)تحقیق اآلملی(کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد . »عبادة الثقلین
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 رٌ ْیـق خَ دَ ْنـ اخلَ مَ وْ یَ  ِيل�  عَ ةُ بَ رْ ـَض لَ«: اند  اعیان عامه و خاصه همه نوشته   ۀ، بقی )1(»شرح تجرید «

  این کلمه را فهمیدید و نوشتید، یا نفهمیده نوشتید؟ 8 )2(.»نیقل الث� ةِ بادَ  عِ نْ مِ 

آن ضـربتی کـه آن روز زد، اجـلّ    : گویـد  مى. اى دارد  معتزلی کلمه  ابی الحدید  ابن

   )3(.»مۀٌیعظ«:  و اعظم است از آنکه کسی بگوید»لۀٌیجل«: که کسی بگوید است از آن

  اعتراف ابوالهذیل

 افضل است یـا علـی؟   بکر  پرسیدند که ابیاز استاد ابوالهذیل: گوید ید م ید ابی الح  ابن

بکـر   ابـی : پرسـید  شـما مـى   . ر باالتر است   مهاجر و انصا   ۀضربت علی، از عمل هم    : گفت

ـ  فهم ابـو الهـذیل و در حـد     این در حد9    )4 (! علی ایافضل است    ـ  ادراك اب  الحدیـد  ین اب

                                                         
مامۀ و فیـه مـسائل، التاسـعۀ فـی     شرح التجرید، عالء الدین علی بن محمد قوشچی، المقصد الخامس فی اال       .  1

 . 376احکام المخالفین، ص

یـوم األحـزاب   ] [الرابع الشجاعۀ تواتر مکافحته للحروب و لقاء األبطال و قتل أکابر الجاهلیۀ حتـى قـال      «.  2

  »لضربۀ علی خیر من عبادة الثقلین

  .371ص  ، 8، ج لجرجانىالقاضى ا ،)لعضد الدین اإلیجی(لمواقف  شرح ا:منبع اهل تسنن

بـنِ  ]  الْحـسنِ [حدثَنَا أَبو عبد اللَّه الْحسینُ بـنُ  : أَخْبرَنَا أَبو إِسحاقَ إِبرَاهیم بنُ محمد النَّصیبِی قَالَ  « :و همچنین 

نی إِسحاقُ بنُ بِشْرٍ الْقُرَشی عنْ بهزِ بنِ حکـیمٍ  حدثَ: حدثَنی محمد بنُ سنَانٍ الْحنْظَلی قَالَ: شَداد بِالْعسکَرِ، قَالَ  

     نِ النَّبِیع هدنْ جع نْ أَبِیهع  َقَال یِ    أَنَّهلةُ عزاربنِ   لَمبٍ  أَبِی   بنِ  طَالرِو بمعل  موی دودبقِ   عـنْ     الْخَنْـدأَفْـضَلُ م 

 لِ أُمممِ  عوی إِلَى یۀِ تامی؛ بهز بن حکیم از پدرش و او از جدش نقل کرده است که نبـى          » الْق نبـرد  :  فرمـود

  . تر و برتر است  با عمرو بن عبدود در جنگ خندق از همه اعمال امتم تا روز قیامت با فضیلتعلى

 ؛32، ص3ي، ج؛ المستدرك، الحاکم النیسابور14، ص2 ج، شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی:منابع اهل تسنن

  .333 ، ص50؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج19، ص 13خطیب البغدادي، ج، التاریخ بغداد

3  .»دبنِ عرِو بمقِ إِلَى عالْخَنْد موا یهرَحی جۀُ الَّتا الْجِرَاحودفَأَمظَمأَع یلَۀٌ ولقَالَ جنْ أَنْ یلُّ ما أَجنْ  فَإِنَّهقَالَ  أَنْ  می   

 .60، ص19 شرح نهج البالغۀ، ابن ابی الحدید، ج.»عظیمۀٌ

4  .» یلع اللَّه نْدنْزِلَۀً عم ظَما أَعملٌ أَیائس أَلَهس قَد لِ وذَیو الْهخُنَا أَبا قَالَ شَیکَم] [  ـی ونَ أَخا ابکْرٍ فَقَالَ یو بأَب أَم

 زاربلَم کْـرٍ             اللَّهـنْ أَبِـی بـا فَـضْلًا عکُلَّه هِماتطَاع ارِ والْأَنْص اجِرِینَ وهالَ الْمملُ أَعدقِ تَعالْخَنْد موراً یمع یلةُ ع

هدحشیخ ما ابوهذیل سؤال کردند که علی       از ؛ ابن ابی الحدید گوید    ».و         منزلـت و مقـامش نـزد خداونـد 

 با عمر بن عبدود در روز خندق باالتر از اعمـال و  ي علی  مبارزه: او در پاسخ گفت   باالتر است یا ابوبکر؟     

  .273 ، ص20بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج. طاعات تمام مهاجرین و انصار می باشد چه رسد به ابی بکر

 .60، ص19، ابن أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ: منبع اهل تسنن
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 . مطلب غیر از این است ولی. فهمش، نقل از استادش استابن ابی الحدید حد. است

  شانی ا مظلومیت ورمؤمنانیمقامات ام

تمـام عبـادات   .  خارج نیستنیاز این دائره کسی از مکلف. یعنی جن و انس   ثقلین  

ت اخبـار   هم در یک کفه، از آن ضربی، یک ضربت عل آن هم از ثقلین در یک کفه      

. علـم هـم آن اسـت   . عمل این است. »نی من عبادة الثقلـریخ« خیر، ۀکرد آن هم به کلم    

  . استحقاین برهان مذهب 

ـ  مهم این است که این گوهر یک دانۀ وجود، با آن علم و ا         ولی  عمـل، در ایـن   نی

آن وقتـی کـه آه   . جهان کارش به جایی رسید که یک وقت درد دلـش را اظهـار کـرد        

 و  معاویـه «: گوینـد   کار به جایی رسیده که مـى      : دلش برخواست و گفت   سوزناکی از   

 اسـت و رتبـه، چـه        قـامی داند که مقام، چه م       به خدا، جز خدا کسی نمى      10 )1(»!علی

  اى است؟ رتبه

 را زنـده     حضرت علـی   باید در این عاشورا حقّ    . گویم   این را براي شما مى     من

  .را تشریح کنید  علیرمؤمنانیاممقامات . کنید

  چهار نفر مدعی یک فرزند

این چهار . نزاع کردندچهار نفر بر سر معاویه نویسند  بعضی بزرگان اهل تسنن می

                                                         

 بِقَدمی و لَم تَکُنْ لَه کَسابِقَتی الَّتی لَا   یسع  لَم  منْ  بِی  یقْرَنُ فَیا عجباً للدهرِ إِذْ صرْت«: یۀ إلى معاوومن کتاب له.  1

 دمالْح و رِفُهعی لَا أَظُنُّ اللَّه و رِفُها لَا أَععٍ مدم یعدا إِلَّا أَنْ یهثْلبِم دی أَحلدال یلَى کُلِّ حع لَّه؛ عجبا از روزگار که » ل

اى در اسالم نیست،  مرا برابر قرار داد با کسى که مانند من براى اسالم قدم برنداشته، و براى او چون من سابقه

اى آنچه را من خبر ندارم، و گمان  اى که کسى را به مثل آن دسترسى نیست، مگر آنکه ادعا کند ادعا کننده سابقه

  .9 نهج البالغۀ، نامه .در همه حال خداى را سپاس.برم که خداوند هم آن ادعا را بشناسد مىن

 ما جاء به الدهر وإن کانت عجائبه وبدائعه جمۀ أن یفضی أمر علی علیـه  فأطرو  وأعجب  : قلت «:و همچنین 

 فیما یواجه به أحدهما نتساویای  الجواب و السالم إلى أن یصیر معاویۀ ندا له ونظیرا مماثال، یتعارضان الکتاب، و

  . 88، ص33بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج»   کلمۀ إال قال مثلها، وأخشن مسا منهاال یقول له علی  صاحبه، و

 .136 ص ، 16 ج ، ابن أبی الحدید،شرح نهج البالغۀ :منبع اهل تسنن



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 164

  11 )1(.آخر، قرعه به نام ابی سفیان افتاد. نفر مدعی بودند که این فرزند من است

یـک بـشري ایـن    مظلومیـت  کند، این است که     مغز هر حکیم را پریشان مى      هآنچ

 آن ضـربتی  .ضربتی خورده و ضربتی زده است  امیرمؤمنان. این حد برسد   تا   چنین

آن ضربتی کـه او  . مقایسه شود  تا به عیسى با عمل انبیا از آدم  دیکه او خورده با   

 وجـود، او را در یـک کفـه و پـسر هنـد               یـن بـا ا  . زده، بر عبادت جن و انس چربیده      

  ! در یک کفه،انی سفی بن ابۀیار، به نام معاوکد چهار نفر نابجگرخوار و فرزن

هـا، ایـن اسـت کـه اآلن در ایـن زمـان در       ها و باالتر از همۀ درد    همۀ رنج   از بدتر

  .  استترین شخصیت، علی بن ابی طالب ظلوممملکت شیعه، م

 
  

  

                                                         
یان و کونه ولد زنا، ما رووه فی کتبهم، و رواه و من طریف ما بلغوا إلیه من القدح فی والدة معاویۀ بن أبی سف«.  1

کان معاویۀ ألربعۀ نفر لعمار بن الولیـد     : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی فی کتاب المثالب فقال           

و کانت هند أمه من المغیلمات : قال. بن المغیرة المخزومی و لمسافر بن أبی عمر و ألبی سفیان و لرجل سماه

و أمـا  : الرجال إلیها السودان، و کانت إذا ولدت أسود قتلته و قال فی موضع آخر مـن الکتـاب       و کانت أحب    

قـال عبـد   .  یعنی من ذوي الرایات فی الزنا-حمامۀ فهی من بعض جدات معاویۀ، و کان لها رایۀ بذي المجاز          

ویۀ ثم ارتضوه خلیفۀ على أال تعجب من قوم رووا مثل هذه األمور الشنیعۀ و األعراق الخبیثۀ عن معا: المحمود

اإلسالم و المسلمین و قاتلوا معه علیا و أعیان بنی هاشم و الصحابۀ و التابعین، إن هذا ممـا یوجـع الـصدر و           

 ؛ قاموس الرجال، التستري، 501الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف، السید ابن طاووس، ص »  یقلقل الصبور

  .123، ص10ج

إلى مسافر بن أبی عمرو، وإلى عمارة بن الولید وإلى العبـاس بـن   : زي إلى أربعۀو کان معاویۀ یع    «:و همچنین 

کان أبو سفیان دمیماً قصیراً وکان للصباح عسیفاً ألبی : قالوا. عبد المطلب و إلى الصباح مغن أسود کان لعمارة        

 أیضاً وأنها کرهت أن تضعه وقالوا أن عتبۀ ابن أبی سفیان من الصباح.سفیان شاباً و سیماً فدعته هند إلى نفسها 

حاء ملقى غیر * لمن الصبی بجانب البط : وفی ذلک قال حسان. فی منزلها فخرجت إلى أجیاد فوضعته هناك 

مـع أن   (78منهاج الکرامۀ، العالمۀ الحلی، ص     . »من عبد شمس صلته الخد    * ذي سهد نجلب به بیضاء آنسۀ       

؛ إلـزام النواصـب ، ابـن صـالح     )ارأنه ادعى بنوته أربعۀ نفـر  الزمخشري من مشایخ الحنفیۀ ذکر فی ربیع األبر       

؛ قـاموس الرجـال، الـشیخ محمـد تقـی      201 ، ص33؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج  168البحرانی، ص   

 .123 ، ص 10التستري، ج 

 .336ص ،1ج الحدید، أبی ابن البالغۀ، نهج شرح ؛275ص ،4ج ،يزمخشرال األبرار، ربیع :تسنن اهل منابع
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  :پی نوشت ها

                                                        

و [و نحن خاصته، و محـل قدسـه    فی خلقه،  وسیلته] فنحن[  و نحن ]:...قالت فاطمۀ الزهراء  [ «:و همچنین . 1

ح ؛ شر114شیعی، صالطبري ال، ۀدالئل االمام »  .ته فی غیبه، و نحن ورثۀ أنبیائه      ، و نحن حج   ]نحن آل رسوله  

  .105، ص5بحرانی، جال، ابن میثم ۀنهج البالغ

  .211، ص16، ابن ابی الحدید، جۀ؛ شرح نهج البالغ101 و فدك، الجوهري، صۀالسقیف: منابع اهل تسنن

ال ابـی طالـب،   مناقب . »  أَنَا وسیلَتُهو ابتَغُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ ]فی قوله تعالی [  قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ   «:و همچنین 

  .292، ص2بحرانی، جالسید هاشم ال؛ البرهان، 273، ص2ابن شهر آشوب، ج

 قَـالَ   کُنْتُم خَیرَ أُمۀٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف       : فی تَفْسیرِ قَوله تَعالَى     جابِرُ بنُ عبد اللَّه    «:و همچنین 

  ولُ اللَّهسقَالَ ر…نُویلَۀُ إِلَى  نَحسالْو  ینَا   اللَّهف ۀُ وایالْهِد لَافَۀُ والْخ ۀُ ومصلَنَا الْع و انِ اللَّهلَۀُ إِلَى رِضْوصالْو و 

             صرَةُ الْعشَج ۀِ ومالرَّح ابب ۀِ وکْمنُ الْحدعنُ منَح ۀُ وامالْإِم ۀُ ولَایالْو ةُ ووثَـلُ   النُّبالْم ى وۀُ التَّقْـومنُ کَلنَح ۀِ وم

کُنْتُم خَیرَ : جابر بن عبد اللَّه در تفسیر آیه؛ ».الْأَعلَى و الْحجۀُ الْعظْمى و الْعرْوةُ الْوثْقَى الَّتی منْ تَمسک بِها نَجا 

 رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تۀٍ أُخْرِجپیامبر اکـرم  نقل کرده أُم  ـ   ...  فرمـود یم و ه سـوى خـدای  مـا وسـیله ب

نبوت و امامت و والیت در میان ما و ما است ه رضوان اوئیم عصمت و خالفت و هدایت متعلق ب   ه  رساننده ب 

ه است ما معدن حکمت و درب رحمت و درخت عصمت و کلمه تقوى و مثل اعلى و حجت کبرى و عـرو      

؛ 58برسـی، ص الحافظ رجب المشارق انوار الیقین،  .یابد ن چنگ زند نجات مى آه  وثقى هستیم که هر کس ب     

  .23، ص25 المجلسی، جۀبحار االنوار، العالم

مـنْ  منْ کُنْت ولیه فَعلی ولیه و منْ کُنْت إِمامـه فَعلـی إِمامـه و : »      عنْ أَبِی سعید قَالَ قَالَ النَّبِی      :و همچنین 

 إِلَـى    وسـیلَتَه   کُنْـت  کُنْت أَمیرَه فَعلی أَمیرُه و منْ کُنْت نَذیرَه فَعلی نَذیرُه و منْ کُنْت هادیه فَعلی هادیه و مـنْ            

    انَهحبس لَّ فَاللَّهج زَّ وع إِلَى اللَّه یلَتُهسو یلالَى فَعتَع اللَّه   هوـدنَ عـیب و نَـهیب کُمحپیغمبـر  : ؛ ابوسـعید گویـد  » ی

اویم، على هم سرپرست اوست، و هـر کـس را کـه مـن پیـشواى            هر کس که من سرپرست    :  فرمود خدا

 نیز امام اوست، و هر شخصى را من أمیر اویم، على هم أمیر اوسـت، و هـر فـردى را کـه مـن               على  اویم

 هـدایتگر اوسـت، و هـر    باشد و هر کس را من راهنماى اویم على  یز ترساننده او می   ترساننده اویم على ن   

   کس را من وسیله تقرّب او به خدایم على       وسیله قرب او به خدا اسـت، حـال اگـر کـسى بـا او دشـمنى 

    بورزد خداوند سبحان میان على     ؛ 66معانی االخبـار، الـشیخ الـصدوق، ص   .  و دشمنش حکم خواهد کرد

  .224، ص37النوار، العالمۀ المجلسی، جبحار ا

  خطب الناس بمسجد الخیـف فـی حجـۀ    إن رسول اهللا:  أنه قالوروي عن أمیر المؤمنین   « :و همچنین . 2

إنی فرطکم وإنکم واردون علی الحوض حوض ما بین بصرى وصنعاء، فیـه قـدحان     : الوداع فقال فی خطبته   

الثقل األکبر القرآن والثقل األصغر عترتی أهل بیتـی، وهمـا     : لینبعدد نجوم السماء، أال وإنی مخلف فیکم الثق       

المحتضر، »   فإن تمسکتم به لن تضلوا فهو سبب بید اهللا وسبب بأیدیکمممدود بینکم وبین اهللا عز وجلحبل 

  .199حسن بن سلیمان الحلی، ص 
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حجۀ الـوداع و خطـب بالنـاس    ] رسول اهللا[فلما حج ... آبائه ] عن[قال جعفر بن محمد عن أبیه « :و همچنین 

وقد خلفت فیکم ما إن تمسکتم به بعدي لن تضلوا ، کتاب اهللا وعترتی أهل بیتی : ... و قال فی خطبته... بعرفۀ 

شرح .  » فإنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض ، حبل ممدود من السماء إلیکم ، طرفه بید اهللا وطرفه بأیدیکم

  .105، ص 1بی، جر ، القاضی النعمان المغراألخبا

إِنِّـی  :  قَـالَ عنْ أَبِی سـعید الْخُـدرِي أَنَّ النَّبِـی   « :گاهی از قرآن تعبیر به حبل ممدود شده است   : و همچنین 

 اللَّه حبلٌ ممـدود بـینَ    فیکُم الثَّقَلَینِ کتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ و عتْرَتی کتَاب  تَارِك أَوشَک أَنْ أُدعى فَأُجِیب و إِنِّی  

          ضـوالْح لَـیا عـرِدتَّـى یفْتَرِقَـا حا لَنْ یمی أَنَّهرَنالْخَبِیرَ أَخْب یفإِنَّ اللَّط ی وتیلُ بی أَهتْرَتع ضِ والْأَر و اءمالس   

؛ معانی االخبـار، الـشیخ   235 النعمۀ، الشیخ الصدوق، ص   کمال الدین و تمام    .».فَانْظُرُوا بِما ذَا تَخْلُفُونِّی فیهِما    

؛ 115؛ الطرائف، السید بن طـاووس، ص    206، داود بن سلیمان الغازي، ص     ؛ مسند الرضا  90الصدوق، ص 

؛ تفسیر البرهان، السید هاشم البحرانی، 204؛ نهج االیمان، ابن جبر، ص    335کشف الیقین، العالمۀ الحلی، ص    

 .108، ص23العالمۀ المجلسی، ج؛ بحار االنوار، 25، ص1ج

؛ مسند ابن 194، ص2؛ الطبقات الکبري، ابن سعد، ج17، ص3 مسند احمد، احمد بن حنبل، ج:منابع اهل تسنن

؛ 329؛ مناقب علی بن ابی طالب، ابن المغازلی الشافعی، ص397الجعد، علی بن الجعد بن عبید الجوهري، ص

، 1؛ کنز العمال، المتقی الهندي، ج  16مد بن عبداهللا الطبري، ص    ؛ ذخائر العقبی، اح   72العمدة، ابن بطریق، ص   

 . 115، ص1؛ ینابیع المودة، القندوزي الحنفی، ج232، ص12؛ سبل الهدي و الرشاد، الصالحی الشامی، ج186ص

 :ر شدهفسیت:  به ائمهو اعتصموا بحبل اهللا جمیعادر روایات، آیه 

؛ کتاب الغیبۀ، محمد بن إبراهیم  265 و ص    207، ص 2 المغربی ،ج   شرح األخبار، القاضی النعمان    :منابع شیعه 

، 2 ؛ مناقب آل أبی طالب، ابـن شـهر آشـوب، ج           74؛ خصائص األئمۀ، الشریف الرضی، ص     47النعمانی، ص 

؛ 103 ؛ الروضۀ فی فضائل أمیر المؤمنین، شاذان بن جبرئیل القمی، ص288 ؛ العمدة، ابن البطریق، ص273ص

  .286، ص1 ؛ الصراط المستقیم، علی بن یونس العاملی، ج83جبرئیل القمی، صالفضائل، شاذان بن 

  :   شدهتعبیر به حبل اهللا المتین و در بسیاري از روایات نیز از ائمه

 ؛ التوحیـد، الـشیخ   264، الـشیخ الـصدوق، ص     ؛ األمـالی   425 و   276ص  ،   کتاب سلیم بن قیس    :منابع شیعه 

، ، الحسین بن حمـدان الخـصیبی    ؛ الهدایۀ الکبرى  17، ص   یخ الصدوق ، الش  معانی األخبار  ؛164الصدوق، ص 

، ابـن   ؛ مناقب آل أبی طالب654 ؛ األمالی، الشیخ الطوسی، ص     248 ص ،تصاص، الشیخ المفید   االخ ؛239ص

 ؛ 94؛ المزار، الـشهید األول، ص 133، ص 3، ج، السید ابن طاووس  ؛ إقبال األعمال  336 ص ،3، ج شهر آشوب 

المـزار،   ؛ 67الوهـاب، ص ، حسین بـن عبـد      ؛ عیون المعجزات  227لیمان الحلی، ص  المحتضر، حسن بن س   

  . 218و  209 ،186، ص محمدبن المشهدي

  :و در اشعار نیز اشاره به آن آمده

سد العراج *  بعروة العرش موصوال بها سببا حبال متینا بکفیه له طرف * إنا وجدنا له فیما نخبره : وقال الحمیري «

امامی حبل :  ان ال یکون غدا فی حال من عطبا وقال العونی * من یعتصم بالقوي من حبله فله . کرباإلیه العقد وال

  .273، ص2مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج» فطوبى وطوبى من تمسک بالحبل* اهللا عروة حقه 

والنبأ األعظم والحجۀ أحاط من علم الهدى ما لم یحط * مفقه األمۀ والقاضی الذي    : وقال الزاهی   « :و همچنین 

مناقب » فاتح  بالرشد مغالیق الخطط*ـ اهللا وباب الحطۀ الالی مصباح والمحنۀ فی الخطب الورط  حبل       * ـ  وال
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  .65، ص3آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج

ولما رأیت الناس قد ذهبت :  وقد ضمن الشافعی هذا الحدیث فی أبیات له رواها العجیلی حیث قال «:و همچنین

وهم أهل بیت المصطفى خـاتم   * رکبت على اسم اهللا فی سفن النجا        . مذاهبهم فی أبحر الغی والجهل     * بهم

   .29، ص4خالصۀ عبقات االنوار، ج.  »کما قد أمرنا بالتمسک بالحبل*  وأمسکت حبل اهللا وهو والؤهم . الرسل

3  .»     یلنُ عنُ بسقَالَ الْح ِلیمِ  فَضْلُ کَافتآلِ  ی  حم   یـهـی تبِ فالنَّاش یهالونْ معِ عنْقَطالْم ،دـلِ  مهالْج  -  ـهخْرِجی 

؛ ».کَافلِ یتیمٍ یطْعمه و یسقیه کَفَـضْلِ الـشَّمسِ علَـى الـسها    ]  فَضْلِ[منْ جهله، و یوضح لَه ما اشْتَبه علَیه علَى         

     ـد را کـه از          : الم نقل است که فرموده    از امام حسن عسکري علیه السفـضیلت کـسى کـه یتیمـى از آل محم

دور افتاده و گرفتار حیرت جهل شده کفالت و سرپرستى کـرده و از تـاریکى              ) امامان معصوم (موالیانش  

جهل بیرون سازد و مشتبهات او را برطرف نماید، بر کسی کـه یتـیم را سرپرسـتی کنـد بـه اطعـام کـردن و          

 تفسیر االمام حـسن   .باشد  سوترین ستاره است می     همچون فضیلت خورشید بر سها که از کم        سیراب نمودن 

، 3؛ الصراط المستقیم، علـی بـن یـونس العـاملی، ج        7، ص 1؛ االحتجاج، الطبرسی، ج   341، ص العسکري

؛ بحـاراالنوار،  601، ص1؛ الفـصول المهمـۀ، الحـر العـاملی، ج    116؛ منیۀ المرید، الـشهید الثـانی، ص   55ص

 .3، ص2العالمۀ المجلسی، ج

 مـنْ کَـانَ مـنْ شـیعتنَا عالمـاً       قَالَ قَالَ علی بنُ أَبِی طَالبٍعنْ أَبِی محمد الْحسنِ الْعسکَرِي  « :و همچنین 

 نَا فَأَخْرَجتلْمِ الَّ          بِشَرِیعإِلَى نُورِ الْع هِملهۀِ جنْ ظُلْمنَا متیعش فَاءضُع   بِه نَاهوبي حذ    تَاج هأْسلَى رۀِ عامیالْق موی اءج 

ء لجمیعِ أَهلِ الْعرَصات و حلَّۀٌ لَا تَقُوم لأَقَلِّ سلْک منْها الدنْیا بِحذَافیرِها ثُم ینَادي منَاد یا عباد اللَّه          منْ نُورٍ یضی  

 تَلَامذَةِ بعضِ علَماء آلِ محمد أَلَا فَمنْ أَخْرَجه فی الدنْیا منْ حیرَةِ جهله فَلْیتَشَبثْ بِنُورِه لیخْرِجـه           هذَا عالم منْ  

 الدنْیا خَیراً أَو فَتَح عنْ قَلْبِـه مـنَ   منْ حیرَةِ ظُلْمۀِ هذه الْعرَصات إِلَى نُزْهۀِ الْجِنَانِ فَیخْرِج کُلَّ منْ کَانَ علَّمه فی       

هر :  أمیر المؤمنین علیه السالم فرموده فرمودند که ؛ امام حسن عسکري».الْجهلِ قُفْلًا أَو أَوضَح لَه عنْ شُبهۀ

ى جهل و نادانى که پیرو و شیعه ما بوده و عالم به دستورات ما باشد، و پیروان ضعیف و ناتوان ما را از تاریک    

 تمـامى اهـل   کهایم خارج سازد، روز قیامت تاجى از نور بر سر دارد  به نور علم و دانشى که به او عطا نموده     

سـپس  . کنـد  اى از رشته و نخ آن برابرى نمـى  اى دارد که تمام دنیا با ذره  را روشن سازد، و نیز جامه    عرصات

بدانیـد  .  فرد دانشمند، یکى از شاگردان علماى آل محمد اسـت   اى بندگان خدا این   : اى فریاد برآورد   نداکننده

اند در آن سرا نیز به کمـک   افرادى که در این سرا با توسل به نور دانش او از حیرت جهل و نادانى برون رفته   

پس به هـر کـه در دنیـا    . هاى دور رهنمون شوند به بهشتبیرون آمده ها  تمام عرصهحیرت ظلمت   نور او از    

ه، همـه و  اى را برایش روشن و آشکار سـاخت  موخته، و قفل جهل و نادانى از قلبش گشوده، یا شبهه      خیرى آ 

 علی  ،المستقیم الصراط؛ 7ص ،1ج ،الطبرسی الشیخ ،االحتجاج .سازد ها خارج مى عرصهتاریکی آن  همه را از

؛ 17ص ،1ج ،ألحـسائی ا جمهـور  أبـی  ابـن  ،اللئـالی  عوالی؛  55 ص ،3ج ،البیاضی النباطی العاملی یونس بن

 .2ص ،2ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 1140ص ،2ج ،الثانی الشهید ،الثانی الشهید رسائل

إِنَّ لی والدةً ضَعیفَۀً و قَد لُبِس  :فَقَالَت حضَرَت امرَأَةٌ عنْد الصدیقَۀِ فَاطمۀَ الزَّهرَاء :علی قال «:و همچنین

ا فهلَیعا شَیهلَاترِ صی أَم أَلُکأَس کی إِلَیثَتْنعب قَد و ،ۀُ.ءما فَاطتْهابفَأَج  ثَلَّثَت ثُم ،تابفَأَج  ،ثَنَّت ثُم ،کنْ ذَلع

]تابفَأَج  [        نَ الْکَثْرَةِ، فَقَالَتم خَجِلَت ثُم ،تابفَأَج شَّرَتلَا أَشُقُّ : إِلَى أَنْ ع      ـولِ اللَّـهسر ـا بِنْـتی کلَیع .  قَالَـت

هاتی و سلی عما بدا لَک، أَ رأَیت منِ اکْتُرِى یوماً یصعد إِلَى سطْحٍ بحملٍ ثَقیلٍ، و کرَاؤُه مائَۀُ أَلْـف :             فَاطمۀُ
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 فَقَالَت هلَیثْقُلُ عینَارٍ، أَ یلَا: د.أَلَۀٍتُاکْ: فَقَالَتسکُلِّ مأَنَا ل لْرِیتنْ مرَى   بِأَکْثَرَ مرْشِ لُؤْلُؤاً فَأَحنَ الثَّرَى إِلَى الْعیا بم ء

ـ  ، فَیخْلَـع علَـی    علَمـاء شـیعتنَا یحـشَرُونَ    إِنَ:یقُولُ ]  رسولَ اللَّه [أَنْ لَا یثْقُلَ علَی، سمعت أَبِی        عِ هِم مـنْ خلَ

اتالْکَرَاممنْهم داحلَى الْوع خْلَعتَّى یح ،اللَّه ادبع شَادی إِرف مهجِد و ،هِملُومرِ کَثْرَةِ علَى قَدۀٍ  أَلْ- علْعخ أَلْف ف

 -   لَهم عنْد انْقطَاعهِم عنْ آبائهِم  آلِ محمد، النَّاعشُونَأَیها الْکَافلُونَ لأَیتَامِ: ثُم ینَادي منَادي ربنَا عزَّ و جلَّ.منْ نُورٍ

]   کَمـا خَلَعتُمـوهم   [ و الْأَیتَام الَّذینَ کَفَلْتُموهم و نَعشْتُموهم فَاخْلَعوا علَیهِم          هم، هؤُلَاء تَلَامذَتُکُم  الَّذینَ هم أَئمتُ  

 الْع لَعا  خنْیی الدلُومِ ف. احلَى کُلِّ وونَ عخْلَعتَامِفَیالْأَی کنْ أُولَئم نَ دم منْها أَخَذُوا عرِ ملَى قَدتَّـى إِنَّ    علُـومِ حالْع

یهِمؤُفه خْلَعی ککَذَل ۀٍ  ولْعخ ائَۀُ أَلْفم هلَیع خْلَعنْ یتَامِ لَمی الْأَیی فنعی منْهم لَّمنْ تَعلَى متَامِ عالْأَی لَاء. إِنَّ اللَّه ثُم

فَیتم لَهم ما کَانَ لَهم .لَهم خلَعهم، و تُضَعفُوها  الْکَافلینَ للْأَیتَامِ حتَّى تُتمواوا علَى هؤُلَاء الْعلَماءأَعید: تَعالَى یقُولُ

: و قَالَت فَاطمۀُ.  ممنْ یخْلَع علَیه علَى مرْتَبتهِم لَعوا علَیهِم، و یضَاعف لَهم، و کَذَلک منْ بِمرْتَبتهِمقَبلَ أَنْ یخْ

  ۀَ اللَّها أَملَعِ     إِنَّ یالْخ لْکنْ تلْکاً مس سالشَّم هلَیع تا طَلَعملَأَفْضَلُ م  ا فَـضَلَ   أَلْفم رَّةٍ، وم أَلْف     ـشُوبم فَإِنَّـه  

 ،األنـوار  بحـار ؛  340 ص ،العسکري اإلمام إلى المنسوب ،العسکري اإلمام تفسیر. ».  و الْکَدرِ    بِالتَّنْغیصِ

  .3 ص ، 2 ج ، المجلسی العالمۀ

  فی قَوله  ه عنْ کَثیرِ بنِ عیاشٍ عنْ أَبِی الْجارود عنْ أَبِی جعفَرٍحدثَنَا أَحمد بنُ محمد عنْ جعفَرِ بنِ عبد اللَّ«. 4

 فَـإِنَّ   یقُولُ ولَایۀُ علی بـنِ أَبِـی طَالـبٍ     لما یحیِیکُم  إِذا دعاکُم   و للرَّسولِ    استَجِیبوا للَّه  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا   

باره این  نقل کرد در ابو الجارود از حضرت باقر    ؛  ». م إِیاه و ولَایتَه أَجمع لأَمرِکُم و أَبقَى للْعدلِ فیکُم         اتِّباعکُ

والیـتش موجـب بقـاى    او از شـما  ؛ زیرا پیروى یعنى والیت على بن ابى طالب    :  فرمودند حضرت  آیه

  ،الصافی التفسیر؛ 271ص ،1 ج ،القمی إبراهیم بن علی ،القمی تفسیر .عدالت و نظام اجتماع شما خواهد بود      

 ،األنوار بحار؛ 664ص ،2 ج ،البحرانی هاشم السید ،القرآن تفسیر فی البرهان ؛289 ص ،2ج ،الکاشانی الفیض

 و الـدقائق  کنـز  تفـسیر ؛  141ص ،2ج ،الحویزي الشیخ ،الثقلین نور تفسیر؛  210ص ،9 ج ،المجلسی العالمۀ

 .315 ص ،5ج ،المشهدي القمی رضا محمد بن محمد الشیخ ،ئببحرالغرا

 .120، ص2تنبیه الخواطر، ج. » القلوب  تحیی  اهللا بذکر « عن النبی:و همچنین

یل بن یسار فض؛ ».  الْقُلُوب  حدیثَنَا یحیِی یا فُضَیلُ إِنَ  عنِ الْفُضَیلِ بنِ یسارٍ قَالَ قَالَ لی أَبو جعفَرٍ« :و همچنین

؛ 22ص ،الـصدوق  الشیخ ،الخصال .اى فضیل حدیث ما دلها را زنده می کند   :  به من فرمود   امام باقر : گوید

 العالمـۀ  ،األنـوار  بحـار ؛  93ص ،27ج ،العاملی الحر ،الشیعۀ وسائل؛  62ص ،الراوندي الدین قطب ،الدعوات

 .144 ص ،2ج ،المجلسی

  الَّـذینَ إِذَا خَلَـوا     شیعتُنَا الرُّحماء بیـنَهم      یقُولُ مزَةَ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه     عنْ علی بنِ أَبِی ح     «:و همچنین 

           رَ اللَّهرْنَا ذُکإِنَّا إِذَا ذُک کْرِ اللَّهنْ ذکْرَنَا مإِنَّ ذ رَ   ذَکَرُوا اللَّهإِذَا ذُک طَانُ ورَ الشَّینَا ذُکودشـنیدم  : بى حمزه گویدأ؛» ع

د خـدا کننـد بـه    شیعیان ما در میان خود مهربانند، آن کسانند که چون تنها باشند یـا      :فرمود  مى امام صادق 

 یاد خدا است به راستى چون ما یاد شویم، خدا یاد شود و چون دشمن ما یاد شود شیطان     راستى که یاد ما از    

  .258 ص ،71 ج ،المجلسی العالمۀ، األنوار بحار ؛186 ص ،2ج ،الکلینی الشیخ ،الکافی. یاد شود

 إمـام هـدى تحیـى القلـوب     .وصیین والساقی على الکوثر األهنى* الـ علی أمیر المؤمنین وسید    « :و همچنین 

، قـصیده  307ص ، 2مستدرکات أعیان الشیعۀ، حسن األمین، ج  » ویجلى العمى عنا بأسمائه الحسنى    * بذکره  

  . در أحساء13عراء قرن شیخ محمد بن علی بغلی از ش
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 منَ الْمدینَۀِ و قَد حج رسولُ اللَّه:   أَنَّه قَالَعنْ أَبِی جعفَرٍ محمد بنِ علی عنْ علْقَمۀَ بنِ محمد الْحضْرَمیِ  «. 5

 فَقَالَ لَه یا محمد إِنَّ اللَّه جلَّ اسمه یقْرِؤُك السلَام و اه جبرَئیلُبلَّغَ جمیع الشَّرَائعِ قَومه غَیرَ الْحج و الْولَایۀِ فَأَتَ

           ـیقب قَـد ـی وتجح یـدتَأْک ی وینالِ دإِکْم دعی إِلَّا بلسنْ رولًا مسلَا ر ی وائنْ أَنْبِیاً منَبِی أَقْبِض إِنِّی لَم قُولُ لَکی

فَإِنِّی       ع كدعنْ بلَافَۀِ مالْخ ۀِ ولَایفَرِیضَۀُ الْو و جفَرِیضَۀُ الْح کما قَوملِّغَهأَنْ تُب تَاجا تَحمفَرِیضَتَانِ م نْ ذَاكم کلَی

بِذَلک و إِیـاك و علیـاً و الْحـسنَ و الْحـسینَ و     و قُولُوا أَطَعنَا اللَّه ... لَم أُخَلِّ أَرضی منْ حجۀٍ و لَنْ أُخَلِّیها أَبدا      

الْأَئمۀَ الَّذینَ ذَکَرْت عهداً و میثَاقاً مأْخُوذاً لأَمیرِ الْمؤْمنینَ منْ قُلُوبِنَا و أَنْفُـسنَا و أَلْـسنَتنَا و مـصافَقَۀِ أَیـدینَا مـنْ          

  و هدا بِیمکَهرأَد   هانسا بِلدا       أَقَرَّ بِهِملًا أَبوح نْهنَا عنْ أَنْفُسلَا نَرَى م لًا ودب کی بِذَلغلَا نَب ؛ از امام باقر» ...و  نقـل 

 در موسم حج عازم مکّه بود در حالى که تمام شرایع و قوانین را به جز حج و والیت ابالغ پیامبر: است که

اى : شته وحى جبرئیل نازل شده و از جانب پروردگار متعال ابالغ سـالم نمـوده و گفـت     فرموده بودندکه فر  

کمال دیـن و  افرماید من هیچ پیامبرى از پیامبران گذشته را قبض روح نکردم مگر پس از        خداوند مى ! محمد

، یکى حکـم حـج و   اتمام حجتم، و براى تو تنها دو موضوع باقى مانده که باید آن دو را به مردم ابالغ نمایى     

ام و هرگـز هـم    زیرا من تا بحال زمین را خالى از حجت قرار نـداده . دیگرى موضوع والیت و خالفت است   

 و باقى ائمه کـرام  شما و على و حسن و حسینو و نیز بگوئید که خداى تعالى       ...  خالى نخواهم گذاشت  

ت و مودت ایشان را الـى یـوم القیامـه بـر مـا      و اعالم امامت و والیت ایشان نمودید و والی        [نمودید  که ذکر   

 و بـاقى ائمـه   المؤمنین علىامیر اي است بریعهد و میثاقرا بدان اطاعت نمودیم . ]دواجب و الزم فرمودی 

ـ [با دست  از روى طیب نفس و صدق دل و اقرار لسان و مبایعه           عظام امامـت و والیـت   ه و آن اعیان را ب

ز قـول خـود    اابـدا امامت و والیت نپذیریم و ه بدل نگیریم و برا ن دیگرى جاى آن اعیاه بو   ]خود پذیرفتیم 

 ؛ 90؛ روضـۀ الـواعظین، الفتـال النیـسابوري، ص    359 -343الیقـین، الـسید ابـن طـاووس، ص      ... برنگردیم

 .69 ص ،1االحتجاج، الشیخ الطبرسی، ج

 لأَي علَّۀٍ وضَع اللَّه الْحجرَ فی الرُّکْنِ الَّذي هو فیـه و     اللَّه سأَلْت أَبا عبد  : عنْ بکَیرِ بنِ أَعینَ قَالَ    « :و همچنین 

ـ    م لَم یوضَع فی غَیرِه و لأَي علَّۀٍ تُقَبلُ و لأَي علَّۀٍ أُخْرِج منَ الْجنَّۀِ و لأَي علَّۀٍ وضع میثَاقُ الْعباد و الْعهد فیـه و لَ

فَإِنَّ اللَّه أَودعه الْمیثَاقَ و الْعهد دونَ غَیرِه منَ الْملَائکَۀِ لأَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لَما أَخَذَ الْمیثَاقَ لَـه           ...  یوضَع فی غَیرِه  

  دمحمل ۀِ ووبِیبِالرُّب   یلعل ةِ ووبِالنُّب   ۀِ ایصبِالْو         ـکإِلَى الْإِقْرَارِ ذَل رَعنْ أَسلُ مکَۀِ  فَأَولَائالْم صفَرَائ طَکَّتص

         دمحآلِ م و دمحماً لبح أَشَد یهِمکُنْ فی لَم لَکالْم   ـوه یثَاقَ والْم هأَلْقَم و هِمنینْ بم اللَّه هاخْتَار کذَلل و نْهم 

الکافی، .  » . ثَاقَ یوم الْقیامۀِ و لَه لسانٌ نَاطقٌ و عینٌ نَاظرَةٌ یشْهد لکُلِّ منْ وافَاه إِلَى ذَلک الْمکَانِ و حفظَ الْمیء یجِی

 .429 ص ،2؛ علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج185 ص ،4الشیخ الکلینی، ج

منهم العالمۀ الـسید شـهاب الـدین أحمـد بـن عبـد اهللا          : فی کتبهم رواه جماعۀ من أعالم العامۀ       «:و همچنین 

مما قال أمیر المؤمنین وإمام : قال) نسخۀ مکتبۀ الملی بفارس( 132ینی الشیرازي فی توضیح الدالئل، صالحس

نـا  ، وأنا النور ومصباح الظلم، أنـا الطریـق األقـوم ، أ   أنا النون والقلم:  على المنبرأبی طالبالمتقین علی بن   

. »، أنا العهـد المعهـود  ، أنا صمصام الجهاد، أنا جلۀ اآلساد، أنا الشاهد المشهود أنا بیضۀ البلد  ... الفاروق األعظم   

  .353 – 351، ص22شرح إحقاق الحق، السید المرعشی، ج

سرّ  عالم به ما کان و ما یکون و صاحب علم مخزون و غیب مکنون و میر المؤمنینروایاتی که داللت دارد ا. 6

  :مصون است
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 لَقَـد  قَالَ حدثَنَا سلَیمانُ بنُ حکَیمٍ عنْ ثَورِ بنِ یزِید عنْ مکْحولٍ قَالَ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ علی بنُ أَبِی طَالبٍ      «

دمحم ابِ النَّبِیحنْ أَصفَظُونَ متَحسالْم ملعر یهِمف سلَی ی  أَنَّهل و فَضَلْتُه ا ویهف شَرِکْتُه قَد ۀٌ إِلَّا ونْقَبم لٌ لَهج

 ما کَانَ و   و علَّمنی  أُذُنی  الْتَقَم َ أَما الثَّالثَۀُ و الثَّلَاثُونَ فَإِنَّ رسولَ اللَّه... سبعونَ منْقَبۀً لَم یشْرَکْنی فیها أَحد منْهم

 ا یم   هانِ نَبِیسلَى لع إِلَی کلَّ ذَلج زَّ وع اقَ اللَّهۀِ فَسامیمِ الْقوکُونُ إِلَى ی...« ؛ مکحول از امیر مؤمنـان  نقـل 

ى داشـته  تدانند که در میان آنان کسى نیست که منقب  مىحافظان از یاران حضرت محمد: کند که فرمود  مى

یک بوده و بر او برترى دارم ولى من هفتاد منقبت دارم که کسى در آنها بـا مـن      باشد مگر آن که من با او شر       

 سر در گوش من گذاشت و آنچه بوده و تا روز قیامت    رسول خدا : اما منقبت سی و سوم    ... شریک نیست 

الخصال، الـشیخ الـصدوق،    .  جارى ساختخواهد بود به من آموخت خدا آن را بر من به زبان پیغمبرش      

  .439، ص31 المجلسی، جۀبحار االنوار، العالم، 576ص

، ، لم أشرك باهللا منـذ خلقـت  یا، لقننی ربی الحکمۀ وغذانی بها ، وعملی رض  جعل اهللا قلبی مضیئا    «:و همچنین 

، سلونی من علـم  فرسانها، وأفنیت لیوثها وشجعانها، أیها الناس، قتلت صنادید العرب وولم أجزع منذ حملت  

  .259شارق أنوار الیقین، الحافظ رجب البرسی، صم» مۀ مجموعۀمخزون وحک

یا طَارِقُ الْإِمام کَلمۀُ اللَّه و حجۀُ اللَّـه و وجـه    :  أَنَّه قَالَ  عنْ طَارِقِ بنِ شهابٍ عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ      « :و همچنین 

    ی ۀُ اللَّهآی و اللَّه ابجح و اللَّه نُور و لَى اللَّهۀَ علَایالْو ۀَ والطَّاع کبِذَل لَه وجِبی و شَاءا یم یهلُ فعجی و اللَّه هخْتَار

 الْأَولیاء فی علْم الْأَنْبِیاء فی علْمهِم و سرُّ الْأَوصیاء فی سرِّهم و عزُّ...  جمیعِ خَلْقه فَهو ولیه فی سماواته و أَرضه  

عزِّهم کَالْقَطْرَةِ فی الْبحرِ و الذَّرةِ فی الْقَفْرِ و السماوات و الْأَرض عنْد الْإِمامِ کَیده منْ راحته یعرِف ظَاهرَها منْ              

   هابِسی ا وهطْبر ا ونْ فَاجِرِها مرَّهب لَمعی ا وهناطرَّ    بالـس ـکرِثَ ذَلو کُـونُ وا یم ا کَانَ وم لْمع هنَبِی لَّمع أَنَّ اللَّها ل

ـ        الْمصونَ ه  الْأَوصیاء الْمنْتَجبونَ و منْ أَنْکَرَ ذَلک فَهو شَقی ملْعونٌ یلْعنُه اللَّه و یلْعنُه اللَّاعنُونَ و کَیف یفْرِض اللَّ

صرِف إِلَى سـبعینَ  علَى عباده طَاعۀَ منْ یحجب عنْه ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ و إِنَّ الْکَلمۀَ منْ آلِ محمد تَنْ   

امام کلمۀ اللَّه و حجـت اللَّـه و   !  نقل می کند که فرمود اي طارق ؛ طارق بن شهاب از امیر المؤمنین      »وجهاً

خدا انتخابش می کنـد و هـر چـه خواسـت در او قـرار      . وجه اللَّه و نور اللَّه و حجاب اللَّه و آیت خدا است       

واسطه همین مقام اطاعتش و والیتش بر تمام مخلوقات واجب است او ولـى خـدا در آسـمانها و    ه  دهد ب  می

 عزّت رّ ایشان و عزّت اولیاء در مقابله با س مقایس در   علم انبیاء در مقابل علم آنها و سرّ اوصیاء        ... زمین است 

آسمانها و زمین در نزد امام مانند دسـت اوسـت   . اى در مقابل بیابان است آنها مانند قطره در مقابل دریا و ذره   

زیـرا خداونـد   . را از تر تمیـز میدهـد  ا از باطن و خوبش را از بد و خشکیشنسبت به کف دستش ظاهرش ر 

در اختیار اوصیاء گرام نهاده هر که منکر آن سرّ محفوظ را نده مطلع کرده و او پیامبرش را از علم گذشته و آی   

کنندگان قرار دارد چگونه خداوند اطاعت   لعنتخداوند و   این مقام باشد شقى و ملعون است که مورد لعنت           

 بـر  اي که آل محمـد  هکسى را بر مردم واجب می کند که راه به ملکوت آسمانها و زمین نداشته باشد کلم  

و هر آیه در قرآن مجید و کالم خدا سخن از عین و وجه و ید و جنـب  زبان آورند هفتاد وجه و محمل دارد    

 العالمـۀ  ،األنـوار  بحـار ؛  178 ص ،البرسـی  رجـب  الحـافظ  ،الیقـین  أنـوار  مشارق. »... دارد منظور امام است   

 مجمـع ؛   200ص ،1ج ،هـانی میرج ،)البالغـۀ  نهـج  مـستدرك  (البالغـۀ  مصباح ؛173 ص  ،25 ج ،المجلسی

 .22 ص ،المرندي الحسن أبو الشیخ ،النورین

حدثَنَا محمد بنُ عیسى عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنْ محمد بنِ الْفُضَیلِ عنْ ضُرَیسٍ الْوابِشی عنْ جابِرٍ           « :و همچنین 
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 قَالَ فَقَالَ یـا   أَنَا آتیک بِه قَبلَ أَنْ یرْتَد إِلَیک طَرْفُک     داك قَولُ الْعالمِ  قُلْت لَه جعلْت ف   :  قَالَ عنْ أَبِی جعفَرٍ  

أَرض جابِرُ إِنَّ اللَّه جعلَ اسمه الْأَعظَم علَى ثَلَاثَۀٍ و سبعینَ حرْفاً فَکَانَ عنْد الْعالمِ منْها حرْف واحد فَانْخَسفَت الْ    

ما بینَه و بینَ السرِیرِ حتَّى الْتَقَت الْقطْعتَانِ و حولَ منْ هذه علَى هذه و عنْدنَا منِ اسمِ اللَّه الْأَعظَمِ اثْنَانِ و سبعونَ 

  .229، محمد بن الحسن الصفار، ص  بصائر الدرجات.» عنْده  الْمکْنُونِ  الْغَیبِ  علْمِ حرْفاً و حرْف فی

 واحد فَسأَلَ اللَّه جـلَّ    حرْف  الْأَعظَمِ  اللَّه  منِ اسمِو إِنَّما کَانَ عنْد وصی سلَیمانَ    : علی قال...« :و همچنین 

فَتَنَاو یسرِیرِ بِلْقنَ سیب و نَهیا بم ضالْأَر لَه ففَخَس همظَمِ اسالْأَع مِ اللَّهنِ اسنَا منْدع نِ ویالْع نْ طَرْفی أَقَلَّ مف لَه

  .46 ص، الشریف الرضی، خصائص األئمۀ.»...اثْنَانِ و سبعونَ حرْفا

  :منابعی که این حدیث را با عبارات مختلف ذکر نموده اند، عبارتند از. 7

الکوفی، فسیر الفرات، فرات بن ابراهیم ت؛ 101، ص1ود العیاشی، جتفسیر العیاشی، محمد بن مسع :منابع شیعه

، علی بـن ابـی   ؛ کشف53، ص 1المفید، ج شیخ  ال؛ االرشاد،   122، ابی الفتح الکراجکی، ص    ؛ التعجب 341ص

  .36سید بن طاووس، صال؛ الطرائف، 81، ص1الفتح االربلی، ج

؛ تاریخ الطبري، 589عاصم، صال ۀ، ابن ابوسن؛  ال331، ص1مسند احمد، احمد بن حنبل، ج    :منابع اهل تسنن  

؛ مناقب علی بن ابی طالب، ابن 77، ص12؛ المعجم الکبیر، الطبرانی، ج100، ص2محمد بن جریر الطبري، ج

 .102، ص42؛ تاریخ مدینه الدمشق، ابن عساکر، ج374، ص7، ابن کثیر، جۀ والنهایۀ؛ البدای223مردویه، ص

وسلم لما أراد الهجرة خلف علی ]  و آله[ت فی الکتب إن رسول اهللا صلى اهللا علیه ورأی: قال الثعلبی «:و همچنین

بن أبی طالب بمکۀ لقضاء دیونه ورد الودایع التی کانت عنده فأمره لیلۀ خرج إلى الغار وقد أحاط المـشرکون         

خضر، ونم على فراشی، إتشح ببردي الحضرمی األ: (وسلم وقال له] وآله[بالدار أن ینام على فراشه صلى اهللا علیه

، فأوحى اهللا تعالى إلى جبرئیل ومیکائیل إنی قد فإنه ال یخلص إلیک منهم مکروه إنشاء اهللا، ففعل ذلک علی

آخیت بینکما وجعلت عمر أحدکما أطول من عمر األخر فأیکما یؤثر صاحبه بالبقاء والحیاة؟ فإختار کالهمـا   

] وآله[ما مثل علی بن أبی طالب آخیت بینه وبین محمد صلى اهللا علیه       أفال کنت : الحیاة فأوحى اهللا تعالى إلیهما    

نفسه ویؤثره بالحیاة ، إهبطا إلى األرض فاحفظاه من عدوه، فنزال فکان جبرئیل ) یفدیه(وسلم فبات على فراشه 

جـل  بخ بخ من مثلک یا بن أبی طالب، فنادى اهللا عز و     : عند رأس علی ومیکائیل عند رجلیه، وجبرئیل ینادي       

  .وسلم وهو متوجه إلى المدینۀ فی شأن علی] وآله[المالئکۀ وأنزل اهللا على رسوله صلى اهللا علیه

 .25، ص 4؛ أسد الغابۀ، ابن األثیر، ج125، ص 2، ج  تفسیر الثعلبی، الثعلبی:منابع اهل تسنن

ات علی بن أبی طالب على وأورد أبو حامد محمد ابن الغزالی  فی کتاب إحیاء علوم الدین أن لیلۀ ب «:و همچنین

] [ وفی تلک اللیلۀ أنشأ علی...  أنی آخیت بینکما :  أوحى اهللا تعالى إلى جبرئیل ومیکائیل) (فراش رسول اهللا

وقد *  وأکرم خلق طاف بالبیت والحجر وبت أراعی منهم ما یسوؤنی * یقول  وقیت بنفسی خیر من وطئ الثرى 

  » وما زال فی حفظ اإلله وفی الستر*  اهللا فی الغار آمنا صبرت نفسی على القتل واألسر وبات رسول

 .296 – 294، ص 1 الفصول المهمۀ فی معرفۀ األئمۀ، ابن الصباغ، ج:منبع اهل تسنن

  » وسلم] وآله[على فراش رسول اهللا صلى اهللا علیه] [ولما بات علی: قال« :و همچنین

  .49، ص10غزالی، جالعلوم الدین،  احیاء :منبع اهل تسنن

 بالهجرة، و أعلمه لما أن أمر اللّه عزّ و جلّ نبیه: ، أنه قالعن أبی جعفر محمد بن علی « :و همچنین 

 بأن یضطجع مضجعه، ففعل، فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلى بما عقد المشرکون من أن یثبوه لیقتلوه، و أمر علیا 
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 أحـدکما، فاختـارا، أیکمـا أقـبض روحـه؟        إنی قد آخیت بینکما و إنی قابض روح       : جبرائیل و میکائیل    

 ما أنتما فی مواسـاتکما کمواسـاة علـی      : فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلیهما     . فکالهما أحب الحیاة و کره الموت     

فهبطا، فقعد أحدهما عند رأسه، و . فانطلقا، فاحفظاه من کل سوء من عدوي و عدوه حتى یصبح. لمحمد

قاضـی نعمـان   الشرح االخبار، . »ه المواسی بنفس  المحبوب  یا علی خ بخ لک  ب:اآلخر عند رجلیه، و هما یقوالن     

  .409، ص2مغربی،جال

، وابن عقب فی ملحمته، وأبو السعادات فـی فـضایل العـشرة، والغزالـی فـی           الثعلبی فی تفسیره   «:و همچنین 

ابـن  : من ینتمی الینا نحـو االحیاء وفى کیمیاء السعادة أیضا بروایاتهم عن أبی الیقظان، وجماعۀ من أصحابنا و       

بابویه وابن شاذان والکلینی والطوسی وابن عقدة والبرقی وابن فیاض والعبد لی والصفوانی والثقفی بأسانیدهم 

أوحى اهللا إلى جبرئیل ومیکائیـل انـی آخیـت    : عن ابن عباس وأبی رافع وهند بن أبی هالۀ أنه قال رسول اهللا        

: والجود بالنفس أقصى غایۀ الجود وقال ابن حمـاد *  إذ ضمن الجواد بها      یجود بالنفس : قال الشاعر ... بینکما  

آخیت بینکمـا  *  یا جبرئیل ومیکائیل فإننی .لما انثنى من فرش احمد یهجع   * باهى به الرحمن أمالك العلى      

قـال  * بنفسه  فتوثقا کل یضمن .یفدي أخاه من المنون ویقنع*  أفإن بدا فی واحد أمرى فمن      .وفضلی أوسع 

أم *  فلتهبطا ولتمنعا مـن رامـه   .ولفعله زلفى لدي وموضع* ان الوصی فدى أخاه بنفسه . رفعاإلله أنا األعز اال 

وأحمد مکنس غـار اغتـراب یقـول    * علی فی مهاد الموت عار : من لم بمکیده یتسرع وقال خطیب خوارزم  

  .339، ص 1بن شهر آشوب، جمناقب آل أبی طالب، ا .»فقد عرضت روحک النتهاب* الروح بخ بخ یا علی 

ما رأیتم بکفه عن المبادرة إلى عمرو، فلمـا بـان إمـساك النـاس عنـه،      ] [فلما کان یوم الخندق فعل بعلی    «. 8

وتخلفهم عن اإلقدام علیه، قام علی بن أبی طالب صلوات اهللا علیه فی المرة الثالثۀ، فقال لـه النبـی صـلى اهللا                

وتنبیها لمن کان له قلب أنـه أراد بـذلک   ] ه [  تأکیدا لما قلنا – بن عبد ود     یا علی إنه عمرو   : وسلم] وآله[علیه

فعممه بیـده،  . وأنا علی بن أبی طالب یا رسول اهللا     ] : [ فقال له علی   -وتفضیله  ] [الداللۀ على تقدم علی   

غـت  وقلده سیفه ذا الفقار، فخرج إلیه والمسلمون مشفقون، قد اقـشعرت جلـودهم، وزاغـت أبـصارهم، وبل             

وسلم یدعو لـه بالنـصر، ملـح فـی ذلـک،      ] وآله[الحناجر قلوبهم، وظن قوم باهللا الظنون والنبی صلى اهللا علیه     

مستغیث بربه ففرج اهللا به تلک الکرب، وأزال الظنون، وثبت الیقین بعلی بن أبی طالب، وقتل عمرو بن عبدود، 

 الظنون، وزلزل المؤمنون زلزاال شدیدا، وقـال  وقبل ذلک ما زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن باهللا       

لقـد أیـد اهللا تبـارك    : وفی ذلک یؤثر عن حذیفۀ بن الیمان أنه قال        . ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا     : المنافقون

وتعالى رسوله والمؤمنین بعلی بن أبی طالب فی موقفین، لو جمع جمیع أعمال المؤمنین لما عدل بهمـا یـوم      

  ».قبدر و یوم الخند

 .91 ص ، اإلسکافی جعفر أبو ،والموازنۀ المعیار :منبع اهل تسنن

ضربۀ على : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم: عن حذیفۀ رضی اهللا عنه قال    : وفى المناقب « :و همچنین 

  »فی یوم الخندق أفضل أعمال أمتی إلى یوم القیامۀ

  .412 و ص282، ص 1دوزي، ج ینابیع المودة لذوي القربى، القن:منبع اهل تسنن

والظـاهر أن مـراده بالمناقـب کتـاب     :  آمده228 شرح ص ،3 در شرح إحقاق الحق، السید المرعشی، ج      :نکته

  . أو الحافظ ابن المغازلی الشافعیالحافظ ابن مردویه

  :این روایت با عبارات متفاوت در این منابع آمده است
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  الدرر ؛514ص ،طاووس ابن السید ،الطوائف مذاهب رفۀمع فی الطرائف ؛579صدوق، ص الشیخ  الخصال،  ال

 معرفـۀ  فی الغمۀ کشف ؛267، ص2ج سید ابن طاووس،  الاقبال االعمال،   ؛  271النظیم، ابن حاتم العاملی، ص    

 إرشـاد  ؛91ص ،الحلی العالمۀ ،الکرامۀ منهاج؛   627ص ،جبر ابن ،اإلیمان نهج ؛148ص ،1ج ،اإلربلی ،األئمۀ

 .312برسی، صالحافظ رجب ال مشارق انوار الیقین، ؛216 ص ،2ج ،الدیلمی ،القلوب

 فی المهمۀ  الفصول،638، ص3؛ المواقف، االیجی، ج 107ص ،الخوارزمی الموفق ، المناقب :منابع اهل تسنن   

 الـسیرة   ؛412ص ،1ج ،القنـدوزي  ،القربـى  لـذوي  المـودة  ینـابیع ؛  1169 ص ،2ج ،الصباغ ابن ،األئمۀ معرفۀ

  .184ص ،الحنفی الدین فتح محمد علی ،والصالة اإلمامۀ فی النجاة فلک؛ 643، ص2 جحلبی،الالحلبیۀ، 

9 .» يدعۀُ السبِیعقَالَ ر اللَّه دبا عا أَبی انِ فَقُلْتمنَ الْیفَۀَ بذَیح تثُ  أَتَیدإِنَّا لَنُح  یلنْ عع  ] [   قُـولُ لَنَـافَی بِهنَاقم و

فَقَالَ حذَیفَۀُ یا ربِیعۀُ و ما تَسأَلُنی عنْ علی  .  فیه بِحدیث  فَهلْ أَنْت تُحدثُنی  علیٍ  فی  لَتُفْرِطُونَ بصرَةِ إِنَّکُمأَهلُ الْ

یي نَفْسالَّذ و  دمحابِ محالِ أَصمأَع یعمج عضو لَو هدبِی  فَّۀِ ای کمِ  فوداً إِلَى یمحم ثَ اللَّهعنْذُ بیزَانِ ملْم

    یللُ عمع عضو ۀِ وامیالْق] [    فَّۀِ الْأُخْرَىی الْکف  یللُ عمع حلَرَج   هِمالمیعِ أَعملَى جـذَا     .  عـۀُ هبِیعفَقَـالَ ر

      دقْعلَا ی و لَه قَامي لَا یذَ فَ. الَّذقَالَ ح  ا لُکَعفَۀُ یـنَ کَـانَ        ] لکعانیا  [یأَی ـلُ ومحلَـا ی ـفکَی و    ـرُ ومع کْـرٍ وـو بأَب

  النَّاس کُلُّهم   و جمیع أَصحابِ محمد یوم عمرِو بنِ عبد ود و قَد دعا إِلَى الْبِرَازِ  فَأَحجم   ]ثکلتک اُمک [حذَیفَۀُ

  ا خَلَا عم       ي نَفْسالَّذ و فَقَتَلَه هإِلَی رَزب اً فَإِنَّهیل      دمحابِ محلِ أَصمنْ عراً  مأَج ظَمأَع موالْی کذَل لُهملَع هدفَۀَ بِیذَیح

ما از على و مناقب ! اى ابو عبد اللَّه: نزد حذیفۀ بن یمان آمدم و گفتم : گوید ؛ ربیعه سعدى مى   »إِلَى یومِ الْقیامۀ  

آیا تو در باره او حدیثى . کنید شما در حقّ على زیاده روى مى: گویند گوییم و مردم بصره به ما مى او سخن مى

سوگند به خدایى که جان من در ! پرسى  چه از من مى   در باره على  ! اى ربیعه : گویى؟حذیفه گفت  به ما مى  

     د  د تا روز رستاخیز همه اعمال یارانید قدرت اوست اگر از هنگام برانگیختن محممحم اى از   را در کفّـه

ایـن  : ربیعـه گفـت  . ها برترى دارد  بر همه اعمال آن را در کفّه دیگر، عمل علىترازو نهند و عمل على  

چگونـه ایـن مطلـب    اى نادان : حذیفه گفت. سخنى است که کسى بهایى بر آن ننهد و بر على حملش نکند          

 بودند ابو بکر و عمر و حذیفه و همه اصحاب محمد روزى که عمـرو بـن عبـد ود بـه            کجا! شود حمل نمى 

طلبید و همه مردم جز على از مبارزه با او خوددارى کردند و تنها على به مبارزه با او برخاست و از     مبارزه مى 

پاداشـى  سوگند به خدایى که جان حذیفه در دسـت قـدرت اوسـت ایـن کـار او در آن روز               . پایش درآورد 

 سلیمان بن محمد المؤمنین أمیر اإلمام مناقب. تر دارد از همه اعمال اصحاب محمد تا روز رستاخیز سترگ

 ص ،الحلی العالمۀ ،الصدق وکشف الحق نهج؛  134ص ،الحلی العالمۀ ،الیقین کشف؛  222ص ،1ج ،الکوفی

 .159 ص ،2ج ،البحرانی هاشم السید ،األبرار حلیۀ؛ 249

   )در الفاظکم اختالف با  (60 ص ، 19 ج،  الحدید أبی ابن ، البالغۀ نهج شرح: نمنبع اهل تسن

؛ امیر »  الدهرُ بعد إِبکَائه و هلُم الْخَطْب فی ابنِ أَبِی سفْیانَ فَلَقَد أَضْحکَنی    :...قال امیر المؤمنین  «: و همچنین . 10

 پسر ابى ي بیا بشنو امر مهم و مطلب بزرگ را در باره:...  فرمودند به شخصی که سؤالی از ایشان پرسید،مؤمنان

 ،الصدوق الشیخ ،األمالی؛ 162نهج البالغۀ،خطبه   .  که محقّقا روزگار بعد از گریانیدن مرا به خنده آورد           سفیان

 .485ص ،29ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 146ص، 1ج ،الصدوق الشیخ ،الشرائع علل؛ 717ص

   قَالَ قَالَ ابنُ عباسٍعنْ جابِرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ محمد بنِ علی بنِ الْحسینِ بنِ علی بنِ أَبِی طَالبٍ      « :ینو همچن 

 عأَتَتَب ینَ       کُنْتنؤْمیرِ الْمأَم غَضَب  هاجه ئاً أَوا کَانَ  إِذَا ذَکَرَ شَیرٌ فَلَمخَب  مٍ  ذَاتوی  ـنَ    کَتَبم هتیعش ضعب هإِلَی 
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الشَّامِ یذْکُرُ فی کتَابِه أَنَّ معاوِیۀَ و عمرَو بنَ الْعاصِ و عتْبۀَ بنَ أَبِی سفْیانَ و الْولید بنَ عقْبۀَ و مـرْوانَ اجتَمعـوا              

ؤْمیرَ الْمۀَ فَذَکَرُوا أَماوِیعم نْدعولِ اللَّهسر ابحأَص صنْتَقی النَّاسِ أَنَّه اهی أَفْوا فأَلْقَو و وهابینَ فَعن َّذْکُرُ کُلی و 

د و مرْوانَ و أَتْباعهِم فَالْآنَ یا ابنَ عباسٍ قُرِنْت بِابنِ آکلَۀِ الْأَکْباد و عمرٍو و عتْبۀَ و الْولی  ...  واحد منْهم ما هو أَهلُه    

    یثدی حف مهعم ارص ـا             ویهف ؤُلَـاءکُونُ ها ینْیإِلَى د نْقَادرَ یی أَنَّ الْأَموعی رف یأُلْق رِي ودی صف تَى اخْتَلَجفَم  

  .552 ص ،29 ج،مۀ المجلسی العال،بحار األنوار ؛ 324 ص،ووس السید ابن طا، الیقین » رؤَساء یطَاعون

أن الحافظ أبا سعید، إسماعیل بن علی السمان الحنفی، ذکر فی کتاب مثالب بنی أمیۀ، والشیخ أبا « :و همچنین. 11

أن مسافر بن عمرو بـن أمیـۀ ابـن عبـد      : الفتوح، محمدبن جعفربن محمد الهمدانی فی کتاب بهجۀ المستفید        

معها سفاحا، فاشتهر ذلک فی قریش، وحملت هند، فلمـا ظهـر   شمس، کان ذا جمال وسخاء عشق هندا، وجا   

) أبو هند(السفاح، هرب مسافر من أبیها عتبۀ إلى الحیرة، وکان فیها سلطان العرب عمرو بن هند، وطلب عتبۀ       

أبا سفیان، ووعده بمال کثیر، وزوجه ابنته هند، فوضعت بعد ثالثۀ أشهر معاویۀ، ثم ورد أبو سفیان على عمرو     

نهـج الحـق وکـشف    » إنی تزوجتهـا، فمـرض ومـات   : د أمیر العرب، فسأله مسافر عن حال هند، فقال     بن هن 

؛ بحـار األنـوار،    169 - 166إلزام النواصب، مفلـح بـن راشـد، ص        ؛  312 – 306الصدق، العالمۀ الحلی، ص     

  .198، ص 33العالمۀ المجلسی، ج

ما طَلَبک إِلَی الشَّام، فَإِنِّی لَم أَکُنْ ألُعطیک الْیوم وأَ:  إلى معاویۀ جواباً عن کتاب منه من کتاب له   :و همچنین 

 وال حرْب کَعبد الْمطَّلبِ، اشمٍ،، ولَکنْ لَیس أُمیۀُ کَه  نَحنُ  فَکَذَلک  إِنَّا بنُو عبد منَاف وأَما قَولُک... ما منَعتُک أَمسِ

نَ کَأَبِی طَالبٍ وال الْمهاجِرُ کَـالطَّلیقِ، وال الـصرِیح کَاللَّـصیقِ، وال الْمحـقُّ کَالْمبطـلِ، وال الْمـؤْمنُ       وال أَبو سفْیا  

هاى آن حضرت است در جواب نامه   نامهاز؛ »!  جهنَّم کَالْمدغلِ، ولَبِئْس الْخَلْف خَلْف یتْبع سلَفاً هوى فی نَارِ        

 این که حکومت شام را از من خواستى، من آنچه را دیروز در اختیارت قرار ندادم امروز هم به دستت    همعاوی

آرى ما چنین هستیم، ولى با این فرق که نه امیـه مثـل     » ما از فرزندان عبد منافیم    «:  و این که گفتى    ... دهم نمى

و طالب، و نه مهاجر الى اللّه چـون اسـیر    عبد المطّلب، و نه ابو سفیان مانند اب      همچونهاشم است، نه حرب     

، و نه اهل حق ) نداردیپدر مشخصآن که (آزاد شده، و نه فرزند اصل و نسب دار چون فرزند منسوب به پدر

ـ   . مانند اهل باطل، و نه مؤمن چون مفسد         خـود  ىو چه بازماندگان بدى هستند آنان که تابع گذشتگان جهنّم

 مـۀ ؛ بحـار األنـوار، العال  361، ص2؛ مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج  17نهج البالغۀ، نامه    ! باشند مى

  .105، ص 33ج المجلسی،

؛ ربیـع األبـرار ونـصوص األخبـار،     155 ، ص 3 کتاب الفتوح، أحمد بن أعـثم الکـوفی، ج           : اهل تسنن  منابع

  .164 ، ص 7؛ التذکرة الحمدونیۀ، ابن حمدون، ج216، ص 4الزمخشري، ج

 وشأن أمیۀ بن عبد الشمس شأن العوام، فإنه لم یکن من صلب عبد الشمس بـن عبـد منـاف،                 ...« :و همچنین 

وإنما هو عبد من الروم فاستخلفه عبد الشمس فنسب إلیه کما نسب العوام إلى خویلد، فبنـو أمیـۀ جمـیعهم                 

: تب إلیه لمعاویۀ لما کلیسوا من صلب قریش، وإنما هم ملحقون بهم، وتصدیق ذلک جواب أمیر المؤمنین   

وهـذا  .  لیس المهاجر کالطلیق، ولیس الصریح کاللصیق-  فکتب فی جوابه-إنما نحن وأنتم بنو عبد مناف  

 على بنی أمیۀ أنهم لصائق، ولیسوا بصحیح النسب إلى عبد مناف ، ولم یستطع شهادة من أمیر المؤمنین علی

والذي أورده الشیعۀ أکثر من ذلک، ولکـن لـم   فهذا بعض ما أورده أصحابهم فی أنسابهم،        .  ذلک رمعاویۀ إنکا 

ومن العجیب أنهم یشهدون على . نورد منه شیئا، ألن الحجۀ بما أورده أصحابهم أقطع، وللعاقل المنصف أردع    
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إلـزام  . »أئمتهم أنهم أوالد الزنا، وأوالد مخانیث، ثم یقدمونهم على من لیس فیهم عیب وال فی أنسابهم ریـب                

  .181 – 179د، صالنواصب، مفلح بن راش

 قد ولى زیادا قطعۀ من أعمال فارس واصطنعه کان علی:  أبو جعفر محمد بن حبیب قالوروى« :و همچنین

 بقی زیاد فی عمله، وخاف معاویۀ جانبه وعلم صعوبۀ ناحیتـه وأشـفق مـن مماالتـه       لنفسه، فلما قتل علی   

سفیان إلى زیاد بن عبید أما بعد فإنک عبد قد  بن أبی عاویۀمن أمیر المؤمنین م. ، فکتب إلیهالحسن بن علی

کفرت النعمۀ واستدعیت النقمۀ، ولقد کان الشکر أولى بک من الکفر، وإن الشجرة لتضرب بعرقها وتتفرع من     

فلما ورد الکتاب على زیاد غضب غضبا شدیدا، وجمع الناس . والسالم ... أصلها، إنک ال أم لک بل ال أب لک 

 -ابن آکلۀ األکباد، وقاتلۀ أسد اهللا، ومظهر الخـالف، ومـسر النفـاق، ورئـیس        :  ثم قال   المنبر فحمد اهللا   عدوص

األحزاب، ومن أنفق ماله فی إطفاء نور اهللا کتب إلی یرعد ویبرق عن سحابۀ جفل ال مـاء فیهـا، وعمـا قلیـل                

لغـارات، إبـراهیم بـن    ا. »وأما تعییرك لی بسمیۀ فان کنت ابن سمیۀ فأنت ابن جماعـۀ   ... تصیرها الریاح قزعا    

، 10 ؛ الغدیر، الشیخ األمینی، ج572، ص 1؛ أعیان الشیعۀ، السید محسن األمین، ج      927، ص 2محمد الثقفی، ج  

  .171ص 

   .183، ص 16 شرح نهج البالغۀ، ابن أبی الحدید، ج: اهل تسننمنبع

 و هو جالس فـی صـحنِ   قَدم عقیلٌ علَى علی:  قَالَعنْ جعفَرِ بنِ محمد بنِ علی بنِ الْحسینِ  :و همچنین 

و علَیک السلَام یا أَبا یزِید ثُم الْتَفَـت إِلَـى   : السلَام علَیک یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ و رحمۀُ اللَّه قَالَ: مسجِد الْکُوفَۀِ فَقَالَ  

  یلنِ عنِ بسالْحَفَقَال  :فَقَالَ لَه هإِلَی ادع و فَأَنْزَلَه بِه بفَذَه کمأَنْزِلْ ع و قُم :اشْتَرِ لَه    اءرِد یـداً ودیـصاً جقَم  

    یللَى عا عةً فَغَدیددلًا جنَع یداً وداراً جإِز یداً ودجَابِ فَقَالی الثِّیف  :ا أَمی کلَیع لَامینَ قَـالَ  السنـؤْمیرَ الْم : و

یا أَبا یزِیـد  : یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ ما أَراك أَصبت منَ الدنْیا شَیئاً إِلَّا هذه الْحصباء؟ قَالَ       : علَیک السلَام یا أَبا یزِید قَالَ     

 إِلَى معاوِیۀَ فَلَما سمع بِه معاوِیۀُ نَصب کَرَاسیه و أَجلَس جلَساءه          عنْ علی   یخْرُج عطَائی فَأُعطیکَاه فَارتَحلَ   

أَمیـرِ  مرَرت بِعـسکَرِ  : أَخْبِرْنی عنِ الْعسکَرَینِ؟ قَالَ: فَورد علَیه فَأَمرَ لَه بِمائَۀِ أَلْف درهمٍ فَقَبضَها فَقَالَ لَه معاوِیۀُ    

و    لَیس فی الْقَومِ و نَهار کَنَهارِ النَّبِی إِلَّا أَنَّ رسولَ اللَّه فَإِذَا لَیلٌ کَلَیلِ النَّبِیالْمؤْمنینَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ

منْ هذَا الَّذي عـنْ  : بِرَسولِ اللَّه ص لَیلَۀَ الْعقَبۀِ  ثُم قَالَ   مرَرت بِعسکَرِك فَاستَقْبلَنی قَوم منَ الْمنَافقینَ ممنْ نَفَرَ         

هذَا الَّذي اخْتَصم فیه ستَّۀُ نَفَرٍ فَغَلَـب علَیـه جزَّارهـا فَمـنِ         : هذَا عمرُو بنُ الْعاصِ قَالَ    : یمینک یا معاوِیۀُ؟ قَالَ   

  اكالْآخَرُ؟ قَالَ الضَّح   رِيهسٍ الْفنُ قَیسِ     : قَالَ :   ببِ التَّیسعل الْأَخْذ دیج وهکَانَ أَب لَقَد اللَّه ا وذَا الْـآخَرُ؟   أَمنْ هفَم 

یا أَبا یزِید : ضَب جلَساءه قَالَفَلَما رأَى معاوِیۀُ أَنَّه قَد أَغْ] السرَّاقَۀِ[هذَا ابنُ المراقۀ : أَبو موسى الْأَشْعرِي قَالَ: قَالَ

  أَخْبرْتُک و مضَى عقیلٌ: و منْ حمامۀُ؟ قَالَ : أَ تَعرِف حمامۀَ؟ قَالَ   : لَتَقُولَنَّ قَالَ : دع عنْک قَالَ  : ما تَقُولُ فی؟ قَالَ   

اَخْبِرْنی منْ حمامۀُ؟ قَالَ أَعطنی الْأَمانَ علَى نَفْسی و أَهلـی فَأَعطَـاه   :قَالَفَدعاه فَ: فَأَرسلَ معاوِیۀُ إِلَى النَّسابۀِ قَالَ  

قد ساویتکم وزدت علیکم :فقال معاویۀ لجلسائه [  قَالَ حمامۀُ جدتُک و کَانَت بغیۀً فی الْجاهلیۀِ لَها رایۀٌ تُؤْتَى       

 در صحن مسجد کوفـه   آمد و على عقیل نزد على  :  روایت شده که   محمد؛ از جعفربن    ]فال تغضبوا 

پس . علیک السالم اى ابو یزید : گفتعلى. سالم و رحمت خدا بر تو یا امیر المؤمنین: نشسته بود و گفت

حسن، عقیل را به خانه برد و نزد پدر . برخیز عمت را به خانه ببر     :  کرد و گفت   روى به فرزند خود حسن    

دیگـر روز نـزد   . اى نو بخر و ردایى نو و ازارى نـو و کفـشى نـو    برایش جامه: او را گفت على. گشتباز

. علیک السالم اى ابو یزید:  گفتعلى. سالم بر تو یا امیر المؤمنین:  آمد سراپا به نو آراسته و گفتعلى
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 علـى . ا نـصیبت شـده باشـد   ها چیزى از دنی بینم که جز این سنگریزه    نمى یا امیر المؤمنین  : عقیل گفت 

وقتى که .  به نزد معاویه رفتعقیل از نزد على. ابو یزید چون عطاى خویش گرفتم آن را به تو دهم   : گفت

. عقیل به مجلس در آمد. معاویه از آمدنش خبر یافت، فرمان داد کرسیها نهادند و یاران خویش بر آنها نشانید         

خواهم بگویى که میان  مى: معاویه گفت. عقیل درهمها بستد.  دهند معاویه فرمان داد که صد هزار درهم به او        

 به لشکرگاه امیر المؤمنین على بن ابـى طالـب  : عقیل گفت. لشکرگاه من و لشکرگاه على چه فرقى دیدى 

 در آن  با این فرق که پیامبر و روزى چون روزهاى پیامبر     شبى داشت چون شبهاى پیامبر    . گذشتم

 لشکرگاه تو در آمدم جمعى از منافقین را از آن کسان که در شب عقبه  بر رسـول اللّـه غـدر    اما به. میان نبود 

عمرو بن : اى معاویه آن کیست در دست راست تو نشسته است؟معاویه گفت: پس عقیل گفت . کردند، دیدم 

ن میـان  کردند که پدر او هستند و عاقبـت از آ  این کسى است که شش مرد ادعا مى : عقیل گفت .العاص است 

ضحاك بن قـیس    : معاویه گفت  اکنون بگوى که آن دیگرى کیست؟     . آنکه قصاب بود، بر دیگران غلبه یافت      

گرفت و حیوان نر  به خدا سوگند در زمان جاهلیت کار پدرش این بود که مزدى مى: عقیل گفت .فهرى است

عقیـل  . موسـى اشـعرى اسـت   ابو: اکنون بگوى که آن دیگرى کیست؟ معاویه گفت    . جهانید را بر مادگان مى   

ابـو یزیـد   : پرسید. نشینانش را به خشم آورده است چون معاویه دید که عقیل مجلس .مادرش دزد بود: گفت

حمامـه را  : عقیل پرسید.باید بگویى: معاویه گفت .این سخن رها کن: عقیل گفت  ؟گویی ی من چه مدرباره

معاویـه یکـى از     . و بـر خاسـت و برفـت        گفـتم : عقیـل گفـت    حمامـه کیـست؟   : شناسى؟معاویه پرسید  مى

معاویـه  .مرا و زن و فرزندم را امـان ده       : مرا بگوى که حمامه کیست؟گفت    : شناسان را خواست و گفت     نسب

. زدنـد  کاره بود، از آنان که بر سر خانه خود علم مـى زنی بد حمامه جده تو بود در جاهلیت       : گفت.امانش داد 

 .200، ص33؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج65، ص 1کوفی، جالغارات، إبراهیم بن محمد الثقفی ال

   .125، ص 2شرح نهج البالغۀ، ابن أبی الحدید، ج  :منبع اهل تسنن
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  هی تشبثیاسرار حد

مثـل ایـن   ها به مظلومیت مظلومی است که در تاریخ بـشر           مطالب اقبال قلب   اهم

فردا مثل چنین روزي، در کعبه شخصی متولد شـد کـه            . مظلوم نیامده و نخواهد آمد    

امروز مقصد ما ایـن اسـت   . اند ها در اطراف او بحث کرده ها و قلم  قرون متمادیه زبان  

که هر چه گفته شده و هر چه نوشته شده و هر چه گفته خواهد شد و هر چه نوشـته   

اى اسـت   و این نکته.  نسبت بال مگس به سیمرغ استخواهد شد، نسبتش به مقام او    

  .که باید به برهان ادراك بشود، نه به خطابه

  و مثل اعالي خداوند اسم اعظم رمؤمنانیام

یوصف  یدرك و لم یوصف است، این اسم اعظم هم لم  یدرك و لم     خدا لم  که  چنان

دم إدراکه و لعدم وصفه      و اسم لع   سمۀٌو این مثل اعلى در این حیث هم مثَلٌ و           . است

آنها . ر نیست البته ادراك این مسأله جز براي راسخون در علم میس  )1(.یسبحانه و تعال  

                                                         

 قَد   فَقَالَ یا مالک أَنْتُم و اللَّه شیعتُنَا حقّاً یا مالک تَرَاكأَقْبلَ إِلَی أَبو عبد اللَّه: عنْ مالک بنِ أَعینَ الْجهنی قَالَ«.  1

لَى  أَفْرَطْتع دأَح رقْدی سلَی نَا إِنَّهی فَضْللِ فی الْقَوف  لَى کُنْهع دأَح رقْدا لَا یفَکَم هتظَمع و هترقُد کُنْه و فَۀِ اللَّهص

 هتظَمع و هترقُد کُنْه و فَۀِ اللَّهلىصثَلُ الْأَعالْم لَّهل و ولِ اللَّهسفَۀِ رلَى صع دأَح رقْدلَا ی کفَکَذَل  نَا وفَضْل و 

أَعطَانَا اللَّه و ما أَوجب منْ حقُوقنَا و کَما لَا یقْدر أَحد أَنْ یصف فَضْلَنَا و ما أَعطَانَا اللَّه و ما أَوجب اللَّه مـنْ               ما  

    ا أَومم بِه قُومی نِ وؤْمقَّ الْمح فصأَنْ ی دأَح رقْدلَا ی کنَا فَکَذَلقُوقنحؤْمالْم یهلَى أَخع اللَّه ب؛ مالک بـن  »... ج

اى مالک به خدا قسم شما به راستى شـیعه  :  به من رو کرد و فرمود امام ششم حضرت صادق   : اعین گفت 

اي؟ به راستى کسى نتواند وصف خدا کنه  مایید، اى مالک آیا فکر کرده اي که در باره فضیلت ما افراط کرده             
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  . ادراك و فوق وصف ماستقفو فهمند چرا امیرالمؤمنین مى

 و او از  لخطـاب ، از ابن ابی ا     جلیل محمد بن حسن صفار     نی ع المحدثین ثقۀ  شیخ

 از ابـی    و او از فـضیل و فـضیل  )1( نـاب  و او از حماد بن عثمـان      ابن ابی نصر بزنطی   

و مـشتمل بـر   سند در این مرتبه از علـو اعتبـار اسـت     . کند ی م تیروا جعفر الباقر 

  .  است)2(بعض اصحاب اجماع

                                                                                                                                   
  

 همچنان کـسى نتوانـد   - و براى خدا مثل اعلی است - بگوید، و چنانچه آن را نتواند        و عظمت و قدرتش را    

و فضیلت ما را و آنچه را خدا به ما عطا فرموده و از حقوق مـا واجـب کـرده، و      وصف کند رسول خدا     

همچنین نتواند وصف کند حق مؤمن را و به جا آورد آن را از آنچه خدا بـراى مـؤمن بـر بـرادرش واجـب              

؛ بحار االنـوار، العالمـۀ المجلـسی،    143، ص1المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقی، ج .  »...ده است   کر

  .226، ص71ج

 قـال  عن أبی الحسن علی بن موسـى الرضـا عـن أبیـه عـن آبائـه عـن الحـسین بـن علـی                     «:و همچنین 

اهللا وأنـت النبـأ    یـا علـی أنـت حجـۀ اهللا وأنـت بـاب اهللا وأنـت الطریـق إلـى                  لعلـی  قال رسـول اهللا   

. »...نـت امـام المـسلمین وأمیرالمـؤمنین    العظیم وأنـت الـصراط المـستقیم وأنـت المثـل االعلـى یـا علـی أ             

، 5؛ تفـــسیر الـــصافی، الفـــیض الکاشـــانی، ج9، ص2، الـــشیخ الـــصدوق، جعیـــون اخبـــار الرضـــا

، 5 ج؛ البرهـــان، الـــسید هاشـــم البحرانـــی،4، ص36؛ بحـــار االنـــوار، العالمـــۀ المجلـــسی، ج273ص

ــور الثقلــین، 194محمــد القمــی المــشهدي، صالــشیخ ؛ تفــسیر کنــز الــدقائق، 565ص ــشیخ ؛ تفــسیر ن ال

  .180، ص4الحویزي، ج

، و الحـسین   و من أصحاب الکـاظم حماد بن عثمان الناب، ثقۀ جلیل القدر، من أصحاب الرضا    «.  1

ال الکـشی عـن حمدویـه، عـن         ق. اخوه و جعفر أوالد عثمان ابن زیاد الرواسی، فاضلون، خیار، ثقات          

خالصۀ األقوال،  . » حماد ممن أجمعت العصابۀ على تصحیح ما یصح عنه و االقرار له بالفقه: أشیاخه قال

 .125العالمۀ الحلی، ص 

أجمعـت العـصابۀ   : فی تسمیۀ الفقهاء من اصحاب ابی جعفر و ابی عبداهللا علیهما السالم] الکشی[قال  .  2

من أصحاب أبی جعفر، و أصحاب أبی عبد اهللا علیهما السالم وانقادوا لهم          على تصدیق هؤالء األولین     

زرارة، و معروف بن خربوذ، و برید، و أبو بصیر األسدي، و الفضیل بن : بالفقه، فقالوا أفقه األولین ستۀ    

بـی  و قال فی تسمیۀ الفقهاء من اصحاب ا... وأفقه الستۀ، زرارة: قالوا. یسار، و محمد بن مسلم الطائفی  

أجمع أصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤالء و تصدیقهم : ابراهیم و ابی الحسن الرضا علیهما السالم

و أقروا لهم بالفقه و العلم، و هم ستۀ نفر آخر، دون الستۀ نفر الذین ذکرناهم فـی أصـحاب أبـی عبـد          

ن أبی عمیر، و عبـد  یونس بن عبد الرحمان، و صفوان بن یحیى بیاع السابري، و محمد ب      : ، منهم اهللا

معجم رجال الحدیث، الـسید  » ..اهللا بن المغیرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد ابن محمد بن أبی نصر         

 .57، ص1الخوئی، ج 
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   عصارة وجود هزار پیامبرامیرمؤمنان

 فهم این جمله )1(.» َنِبٍي  َكاَنْت ِيف َعِيل� ُسن�ُة أَلِْف «:  فرموده این است اما متنی که امامو

  . الکُمل استةریح

. تآن هم کافی نیس. شود که نبوت شناخته و نبی فهمیده شود  او شناخته مى وقتی

باید هزار پیغمبر شناخته . صرف الوجود فهم نبوت و نبی در این معرفت کافی نیست       

خوب تعقل کنید و در کلمه به کلمه غور کنید، هزار پیغمبري که یکـی از آنهـا      . بشود

.  اسـت   خلیل یکی از آن هزار ابراهیم    .  است یکی از آن هزار نوح    .  است آدم

.  است یکی از آن هزار عیسى بن مریم      .  است یکی از آن هزار موسى بن عمران      

، علی بن ابی امبریعصارة این هزار پ. هزار پیغمبري که مشتمل بر اولی العزم است      

 !؟ کجا میسر است تحریر!؟کجا ممکن است تقریر. است طالب

  جامع دو جنبۀ یلی الحقی و یلی الخلقنبی، 

 و ۀیوجهۀ ملکوت:  درك مقام نبوت، یعنی موجودي ذو جنبتین و ذو وجهتین       اصالً

. اى یلی الخلقی باید جمع بشود تا بـشود نبـی       اى یلی الحقی، جنبه      جنبه ۀیوجهۀ ملک 

هر پایه که ادارك آن جنبۀ یلی الحقی براي ما که منغمر در عالم خلقیم بلغنا ما بلغنا، به 

اند یا دانا هـستند، خـود    کنند فهمیده  کسانی که خیال مى    !؟باشیم، کجا قابل نیل است    

  علم و حکمت تجزیه و       )2(نبیقاوقتی در قرع و     . ستاین، برهان نفهمی و نادانی آنها     

این حد، ادنـى مرتبـه نبـوت    . شود که مسأله چیست تحلیل شود، آن وقت روشن مى    

 نبوت، شبحی   قامولین و اآلخرین، از م    ز سنخ ماست، من األ    پس ما و هر کس ا     . است

                                                         
انَ عنْ فُضَیلٍ عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِی نَصرٍ عنْ حماد بنِ عثْم] ابن ابی الخطاب[حدثَنَا محمد بنُ الْحسینِ «.  1

 و قَالَ إِنَّ الْعلْم الَّذي نَزَلَ مع آدم لَم یرْفَع و ما مـات عـالم     نَبِیٍ کَانَت فی علی سنَّۀُ أَلْف  :  قَالَ عنْ أَبِی جعفَرٍ  

بصائر الدرجات، محمـد بـن حـسن الـصفار،     » .بِغَیرِ عالمٍفَذَهب علْمه و إِنَّ الْعلْم لَیتَوارثُ إِنَّ الْأَرض لَا تَبقَى    

ـ ال؛ بحار االنوار،    )قریب به همین مضمون   ( 222، ص   1 ج  الکلینی، ؛ الکافی، 134ص ، 26مجلـسی، ج  ال ۀعالم

  .38، ص 39و ج 169ص

 . فرهنگ فارسی معین.»ظرفی است براي تقطیر مایعات و گرفتن عصاره و عرق: اَنبیق«.  2
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منقطع از ملکوت و منغمـر در ملـک،     . حقیقت آن، قابل نیل ما نیست     . کنیم  ادراك مى 

 ! تواند بفهمد متصل به ملکوت یعنی چه؟ چگونه مى
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  .سی است نبی چنین ک)1(،األ

   دائرة نبوت از بدو تا ختمسعۀ

 ارتباط با عـالم  ۀشود؛ از اول مرتب مراتب شروع مى.  که وارد این مرحله شدیم     بعد

اول مرتبه، فوق نیل بشر عادي است، تا برسد به اوسط، تا برسـد بـه        . ملکوت تا انتها  

ـ    نقطـه .  نهایی قوس صعود و نـزول اسـت        ۀاعلى مراتب ملکوت، که آنجا نقط      ه اى ک

شود به آن نقطـه، کمـال کـل            و منتهی مى   جود،شود از آن نقطه، مخروط و       شروع مى 

 : شود موجود؛ و عنوان آن نقطه مى  
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  !  دائرة نبوت از بدو تا ختم، این قدر سعه دارد)2(.ا���ِيِ

   اوي شاهکار وجودغمبری هر پتسنّ

. » َنِبٍي  َكاَنْت ِيف َعِيل� ُسن�ُة أَلِْف « این مطلب فهمیده شود که سنت یعنی چه؟        دی با خوب

ـا وَ : ، علممثالً در آدم. سنت آن شاهکار وجود نبی است 
َ
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 مناجـات، در    ، خلّت، در موسى بـن عمـران       ،ى، در ابراهیم   فهم و تقو   ،نوح

 اعراض از تمام عالم ماده و استغراق در سیاحت و عبادت، سـنت  ،یمعیسى بن مر 

  .در هر پیغمبري این است

ـ  در یک نفر تمام عطر وجود هزار پیغمبر جمع بـشود، ا       اگر  مقـام چـه مقـامی    نی

هر چنـد سـند در   .  این گفته محتاج به سند نیست!؟اى است  این رتبه چه رتبه   !؟است

ت است، اما براي کسی که فقیه و حکیم در مباحث دین است، مطلب احتیاج کمال قو

                                                         
 .75:نعاماال. »، ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیماین گونه«.  1

 .40:حزاباال .»محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است«.  2

 .31:بقرهال .»نامها را به آدم آموخت]  معانى[همه ] خدا[و «.  3
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 در عامـه و در خاصـه، بـه الـسنۀ       لـب روایات مشتمل بر این مط    . به تنقیح سند ندارد   

در مـوارد   شـود کـه رسـول خـدا       روشن مى  نجای از ا  )1 (.مختلفه مورد اتفاق است   

 .اى اشاره به یک سنتی شده است  مطلب را فرموده، و در هر مرتبهنیمختلف ا

  »هیتشب «ثی بر حدیشرح

هاي روایـت   هم به نکته آن. خوانیم  وقت کم است، ما فقط یک روایت را مى     چون

جالس متعددي احتیـاج دارد، و لکـن آن   هر چند فقه این احادیث به م    . کنیم  اشاره مى 

ایـد و عمـري بـر سـر      اندازه که میسور است، نباید ترك شود و شما که اینجا نشسته          

 هـم سـر سـفره او باشـید، خـوب در ایـن           فردااید، اگر انتظار دارید که        سفره او بوده  

این حق ضایع شده را به مردم برسانید که هیچ حقی مثل این حـق      . مطالب تأمل کنید  

ـ  خودتان احقاق ا   در حد  )2(.و بر هیچ مظلومی مثل او ظلم نشده       ضایع نشده     حـق  نی

  .کنید و آبرویی پیش خدا پیدا کنید

  امبری و رکوع و سجود پامی قسرّ

َكـَع َو  َبْيَنَما أََنا َبْ�َ َيَدْي َرُسوِل الل�ِه ِإْذ َقـاَم ُثـم� َر  َعْن أَِ� َذر� الِْغَفاِري� َقاَل «:  این است  روایت

 مقـام او چـه   !؟رسول اهللا کیست. اى باید توقف کرد در هر کلمه. »َسَجَد ُشْكراً ِلل�ِه َتَعـاَىل 

 چنین شخصیتی که خدا خـودش    !؟ رفتار او چیست   !؟ گفتار او چیست   !؟مقامی است 

ىٰ کند،    را در اسراء او تنزیه مى      َ ْ
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ـ         )3(. بِع در  چنـین کـسی کـه آن ق

 او هـست    ةهـر چـه در بـار      ! توان گفت چیست و کیـست       مقامش بلند است که نمى    

  ل نیست مجمل است، مفص . ٰ
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 چنـین بـشري کـه قیـامش        )4(،�

                                                         
 .1، تعلیقه92سوم، صفحه براي تحقیق در حدیث تشبیه رجوع شود مجلس .  1

 .2 و 1، تعلیقه 42 مجلس اول، صفحه رجوع شود به.  2

 .1: اسراء. »اش را سیر داد که بنده]  خدایى[منزّه است آن «.  3

 .10: النجم. »اش آنچه را باید وحى کند، وحى فرمود آنگاه به بنده«.  4
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بعـد رکـوع   . این برخاستن ساده نبـود  . حساب دارد، در بین مجلس ناگهان برخاست      

که این مطلب را اظهار کنـد، اول         قبل از این  ! ن است مسأله ای . بعد به سجده افتاد   . کرد

اصـالً جمـع بـین ایـن        . بعد از رکوع سجود کرد    . بعد از قیام رکوع کرد    . به پا خاست  

  . چون تمام عبادت فعلی در این سه هست. قیام، رکوع، سجود!  انگیز استهتسه، ب

   در امیرمؤمنانخصائص انبیا

  :آن وقت فرمود.  دادکه این سه عمل را انجام بعد از این

تِـِه َو   ِعْلِمهِ   ِيف   آَدمَ  َيا ُجنَْدُب َمْن َأَراَد َأْن َينُْظَر إَِىل «  َو إَِىل ُنوٍح ِيف َفْهِمِه َو إِْبـَراِهيَم ِيف َخلَّ

ِه بَِبَالئِِه َفْلَينُْظْر إَِىل ِيف  ىُموَس  وَب ِيف َصْربِ ُجـِل  ُمنَاَجاتِِه َو ِعيَسى ِيف ِسَياَحتِِه َو َأيُّ  َهَذا الرَّ

يُّ َأْشَجُع النَّـاِس َقْلبـًا َو ـالْ  رِّ اِري َو اْلَكْوَكُب الدُّ ْمُس َو اْلَقَمُر السَّ ُمْقبِِل الَِّذي ُهَو الشَّ

َو ُمْقبُِل ـ َتَعاَىل َقاَل َفاْلَتَفَت النَّاُس لَِينُْظُروا َمْن ُهَو الْ  ُمْبِغِضه َلْعنَُة اهللاَِأْسَخاُهْم َكّفًا َفَعَىل 

 )«.)1إَِذا بَِعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالِب

آدم، دیدنش براي اهل نظـر در شـکل و   .  را ببیندهر کس اراده دارد آدم  : فرمود

و آن . اش نیست، در آن عطر و گالبی است که خدا در این گل قـرار داده اسـت              قیافه

بیند، آن هم در آن عطري کـه در   را بکسی که اراده دارد نوح . چیست؟ علم اوست  

 داده، تا به آخر، نظـر کنـد بـه ایـن       روجود اوست و آن فهمی است که خدا در او قرا          

ها را متوجه کرد به ایـن بیـان کـه هـر چـه                 هنوز نیامده دل  . کند   مى )2(مردي که اقبال  

 . است)3(هست، در این مرد مقبل

  ي شمس و قمر و کوکب دررمؤمنانیام

 العقـول اسـت، لکـن بـراي منتهـی در علـم، نـه بـراي مبتـدي و            که محیـر   آنچه

                                                         

؛ 98؛ الفـضائل، شـاذان بـن جبرئیـل، ص    34، شـاذان بـن جبرئیـل، ص     الروضۀ فی فضائل امیر المؤمنین    .  1

  .38، ص39مجلسی، جال ۀعالمالبحاراالنوار، 

 .نروي آورد.  2

 .رو آورنده.  3
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ال�ـِذي ُهـَو «: ها توصیفی که کرد این اسـت       متوسط، این است که بعد از همۀ این جمله        

ْمُس  اِريـَو الْـ«. که او خورشـید اسـت    ؛ آن کسی  »الـش� ؛ و مـاه سـاري اسـت و    »َقَمُر الـس�

  .کوکب دري است

یک جرم مظلم که ارض اسـت و یـک جـرم    :  وجود، ما دو جرم داریم  ۀ منظوم در

  ایـن : فرمود. است و ماه و ستارهخورشید : جرم نورانی سه قسم بیشتر نیست  . نورانی

این کالم چه کـسی  . آید، خورشید است، ماه است، کوکب دري است     مى شخصی که 

 نیست،  عارف نیست، کلمۀ موسىکی حکیم نیست، حرف کی این حرف !؟است

! کلمۀ عقل کل است!  است نیست، کلمۀ خاتم االنبیاء و المرسلین      ۀ عیسى کلم

 آیـد   این کسی که مى: فرماید او مى!  و جمیع المربوبین استکلمۀ نقطۀ وسط بین رب

 اسـت،    است، خلّت ابـراهیم     است، فهم نوح   که با او علم آدم      گذشته از این  

 اسـت، خورشـید     ست، صبر ایـوب    ا ی سیاحت عیس  است، مناجات موسى 

  !است و ماه است و ستاره است

   مردمنیتر ی و سخنیتر شجاع

 ۀکلم. ؛ از نظر قلب اشجع الناس است»أَْشَجُع الن�اِس َقلْباً«:  باز کلمۀ دیگر فرمود    بعد

ها را   اینۀبعد که هم.  هم اسخى الناس است)1(فاز نظر کَ. اعم الکلمات است» ناس«

  .» ْبِن أَِ� َطاِلبَعِيل� َفالَْتَفَت الن�اُس ِلَيْنُظُروا َمْن ُهَو الُْمْقِبُل َو ِإَذا بِ «ها را آماده کرد،  فرمود و دل

  هی تشبثی حدهاتی برتر از تشبرمؤمنانیام

 برهان است که آنچه گفته شده و نوشته شـده و آنچـه گفتـه خواهـد شـد و                     این

از خود این تشبیه بـاز بایـد        .  خواهد شد، پر مگسی در مقابل بال سیمرغ است         نوشته

  !مطلب فوق این است، باالتر از این است که ما بگوییم. استغفار کرد

                                                         

 .هاست از نظر دست پر سخاوت و بخشش سخاوتمندترین انسان.  1
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  رمؤمنانی و امامبری پي نوراتحاد

ویـسند  ن نویسد و غیر او هم از اکابر عامه مى  ، امام حنابله، خود مى     بن حنبل  احمد

چهارده هزار سال قبل از خلقـت  .  یک نور بودیم  من و علی  «: فرمود که پیغمبر 

چهارده هزار . این گفتار نقل امام مذهب حنبلی است 1 )1(.» بین یدي اهللا بودیمآدم

 است که اولش محرم است و آخرش ی سال، سالنیممکن است خیال کنی که ا   . سال

                                                         
حدثنا : لحدثنا أحمدبن المقدام العجلی، قا    : حدثنا الحسن، قال  : حدثنا عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، قال       : قال«.  1

سمعت حبیبی : حدثنا ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، عن زاذان، عن سلمان، قال      : الفضیل بن عیاض ، قال    

کنت انا وعلى نورا بین یدي اهللا عزوجل قبل ان یخلق اهللا آدم بأربعۀ عشر الف عام، فلما    :  یقول رسول اهللا 

  .237 و 209 و 90 و 88 صق،یالعمده، ابن بطر» خلق اهللا آدم قسم ذلک النورجزئین  فجزء أنا، و جزء على

کنت أنا وعلـی نـوراً عـن    : وسلّم یقول] و آله[سمعت رسول اهللا صلّى اهللا علیه      : عن أبی ذر قال   « :و همچنین 

یمین العرش یسبح اهللا ذلک النور ویقدسه قبل أن یخلق اهللا آدم بأربعۀ عشر ألف عام ، فلم أزل أنا وعلی فـی         

  .94 ص،ی شافعی مغازلن طالب، ابی بن ابیمناقب عل» .د حتّى افترقنا فی صلب عبد المطلبشیء واح

  : منابع آمده استنی با عبارات فوق در انیرالمؤمنی و ام اکرمامبری پي اتحاد نورتیروا

 بـن  یـی حی االمـام  ۀ،یالتحفـۀ العـسجد   :)از احمد بن حنبل نقل کرده اندحدیث را بع   منا نیاکثر ا (عهی ش منابع

ـ     )رواه احمد فی المسند و فی کتاب فضائل علی        : و قال (138 ص ن،یالحس  نیاطی؛ الشهب الثواقـب لـرجم ش

؛ 15 بن طـاووس، ص  دیسال؛ الطرائف،   ...) الخلق خلقیقبل ان   ( 60 محمد آل عبد الجبار، ص     خیالنواصب، ش 

 مـان، ی؛ نهـج اال 301، ص1 ج،یربلاال؛ کشف الغمۀ، 838، ص 2 ج ،يراوندالدین ال الخرائج و الجرائح، قطب     

ـ ی؛ کشف ال247، ص 1 ج ،یعاملال ونسی بن   ی عل م،ی؛ الصراط المستق  391ابن جبر، ص   ـ ال ن،یق ـ ال ۀعالم  ،یحل

ـ ؛ ارشـاد القلـوب،   11ص ـ ال مانی؛ مختـصر بـصائر الـدرجات، حـسن بـن سـل      210، ص2 ج،یلمیدال  ،یحل

ـ ال مانی؛ المحتضر، حسن بن سل    116ص ـ ؛ غا252 و 174 ص ،یحل ـ  المـرام،  ۀی ـ ال هاشـم  دیسال ، 1 ج،یبحران

ـ ال؛ بحار االنوار،    27ص ـ ال ۀعالم ـ ؛ کـشف الغطـاء،      33 و   28 و   24، ص 35 ج ،یسمجل  جعفـر کاشـف   خیشال

  ..87، ص1الغطاء، ج

ـ  ، طالبی بن ابی مناقب عل: اهل تسنن  عمناب ـ  بـن مردو ی احمد بـن موس ؛  المناقـب،  286 ص،یصـفهان اال هی

ـ     14، ص1 ج،ي؛ الموضوعات، ابن جـوز  145 ص ،یخوارزمال ـ  الحدی؛ شـرح نهـج البالغـۀ، ابـن اب ، 9 جد،ی

ـ ؛ م)و قال اخرجه احمد فی المناقب(120، ص3 ج،ي النضرة، المحب الطبراضی؛ الر 171ص  االعتـدال،  زانی

ـ   79 ص،یحنفال يزرندال ن،ی؛ نظم درر السمط  507، ص 1 ج ،یذهبال  معرفـۀ فـضل آل   ی؛ معـارج الوصـول ال

 مناقـب االمـام   ی؛ جواهر المطالب ف229، ص2 ابن حجر، جن،زای؛ لسان الم33 ص ،یحنفال يزرندالالرسول،  

 عینـاب ی؛  )اخرجه احمـد فـی المناقـب      : و قال (61 ص ،1 ج ،یشافعال یباعونال یدمشقال محمد بن احمد     ،یعل

رواه احمد فی المـسند و    : و قال (490 و   307، ص 2 و ج  47، ص 1 ج ،یحنفال يقندوزال،   لذوي القربی  المودة

  ).فی کتاب فضائل
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ـ پ. روز او باالتر از فکـر ماسـت       .  است )1( ربوبی ۀه آن سنه، سن   بلک. حجه  ذي  امبری

 بود، و از آن بـه    یکی تا زمان خلقت آدم    رمؤمنانی من و ام   يوجود نور : ندیفرما یم

ـ  تتمه را ننی مذکور، اثی پس از نقل حدی شافعیابن مغازل. بعد دو تا شدیم    آورده  زی

  . این نکتۀ اول)2( . در من نبوت را قرار داد و در او وصایت رای تعالي و خدا:است

  ضیسفرة واسطۀ فو  ی درخت طوبيها شاخه

 از عمـر بـن   ابـی هریـره  . خوب در آن دقت کنیـد . گوییم  نکته هم از آخر مى   یک

اش در    درخت طـوبى ریـشه    «: به من فرمود   پیغمبر: کند که گفت     نقل مى  الخطاب

 من است، اصل شجرة طوبى در دار من است، هیچ قصري نیـست، هـیچ داري                 ۀخان

 از اغـصان ایـن   غـصن که یک  نیست، هیچ منزلی نیست، هیچ مجلسی نیست، اال این  

  .»شجره، در آن قصر و دار و منزل و مجلس است

و آن برهـان ایـن   . اهین عقلی بـر طـبقش اسـت     حدیث نقلی است که ادق بر      این

 مذکور برهـانی اسـت   ثیحد.  واسطۀ فیض هستند  ةاست که تمام وجود بر سر سفر      

                                                         

1  .وجِلُونَکتَعسذَابِ یلَنْ بِالْعو فخْلی اللَّه هدعإِنَّ وا وموی نْدع کبر نَۀٍ کَأَلْفا سمونَ مد47 : الحج.تَع.  

ان أفعاله سبحانه مبنیۀ علـى  : قال بعض المحققین فی علۀ تخصیص الستۀ أیام بخلق العالم ما حاصله      : تبیین«

وإن یوما فالوجه أن یفسر الیوم ههنا والعلم عند اهللا وأهله بما فسره اهللا تعالى تارة بقوله         .. .الحکم والمصالح   

فـی   وأخرى بقوله فی یوم کان مقداره ألف سنۀ مما تعدون وتارة بقوله عند ربک کألف سنۀ مما تعدون 

، وعـن  ألول بـالیوم الربـانی  ، وقد یعبر عـن ا  فإن القرآن یفسر بعضه بعضایوم کان مقداره خمسین ألف سنۀ 

. » إلى یوم من األسبوع فـی الروایـات  ، فعلى کل تقدیر یکون مالئما لما نسب من خلق کل منها الثانی بیوم اهللا  

 .222 – 216 ، ص 54بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج

لنبـوة و فـی علـی    ففـی أ «: ابن مغازلی پس از نقل حدیثی به مضمون حدیث مذکور این تتمه را آورده است     .  2

  .95 و 94ص ،یشافعال یمغازلال ابن طالب، یاب بن یعل مناقب .»الخالفۀ و اخرجنی نبیا و اخرج علیا وصیا

  :در منابع شیعه نیز آمده است» ففی ألنبوة و فی علی الخالفۀ«و این تتمه 

ـ ؛ الطرائف، 60 محمد آل عبد الجبار، صخی النواصب، شنیاطیالشهب الثواقب لرجم ش     بـن طـاووس،   دیسال

ـ م،ی؛ الـصراط المـستق  ؛ 391 ابن جبر، صمان،ینهج اال؛ 89 العمدة، ابن بطریق، ص   ؛15ص ـ  بـن  ی عل  ونسی

؛ 27، ص1 ج،یبحرانال هاشم دیسال المرام، ۀیغا؛ 210، ص2 ج،یلمیدالارشاد القلوب، ؛ 247، ص1 ج،یعاملال

 .33 و 28 و 24، ص35 ج،یسمجلال ۀعالمالبحار االنوار، 
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  .که به این صورت بیان شده است

سـه  . شنیدم کند که این را از رسول خدا         هریره از عمر بن الخطاب نقل مى       ابو

.  استی بن ابی طالبشجرة طوبى اصلش در خانۀ عل«: روز بعد به خود من فرمود

هیچ قصري نیست، هیچ داري نیست، هیچ منزلی نیست، هیچ مجلـسی نیـست، الّـا                

یـا  : گفـتم » .که یک شاخه از آن شجره در آن قصر و دار و منزل و مجلـس اسـت             این

 ؟گـویی  رسول اهللا سه روز قبل فرمودي که اصلش در دار من است، امروز چنین مـى              

 این استفهام خیلـی معنـا دارد،      ؟أما علمت » ما علمت؟أ«: فرمود! جواب بهت آور است   

 2 )1(.» استیکی فردا آیا ندانستی که منزل من و منزل علی«

                                                         
إِنَّ فی الْجنَّۀِ لَشَجرَةً ما فی الْجنَّۀِ قَصرٌ و لَا دار و لَـا  : قَالَ رسولُ اللَّه یوماً لعمرَ بنِ الْخَطَّابِ:  قالرهی هرین اب ع«.  1

ثُم مضَى علَى ذَلک   جرَةِ فی دارِي الشَّکأَصلُ تلْ] و[منْزِلٌ و لَا مجلس إِلَّا و فیه غُصنٌ منْ أَغْصانِ تلْک الشَّجرَةِ 

     ولُ اللَّهسقَالَ ر امٍ، ثُمثَلَاثَۀُ أَی:   إِلَّـا و سلجلَا م نْزِلٌ ولَا م و ارلَا د رٌ ونَّۀِ قَصی الْجا فرَةً منَّۀِ لَشَجی الْجرُ إِنَّ فما عی

: یا رسولَ اللَّه قُلْت ذَلک الْیوم: قَالَ عمرُ.  بنِ أَبِی طَالبٍ  دارِ علیِ لشَّجرَةِ، أَصلُها فی ا کفیه غُصنٌ منْ أَغْصانِ تلْ    

        قُلْت موالْی ارِي وی درَةِ فالشَّج لْکلَ تإِنَّ أَص :   یلارِ عی درَةِ فالشَّج لْکلَ تولُ ا! إِنَّ أَصسللَّفَقَالَ ره : تملا عأَ م

اَنَّ منْزِلی و منْزِلَ علی فی الْجنَّۀِ واحدةٌ، و قَصرِي و قَصرَ علی فی الْجنَّۀِ واحد، و سرِیرِي و سـرِیرَ علـی فـی            

ـ ال؛ بحـار االنـوار،   32، ص3 طالب، ابن شهر آشـوب، ج     یمناقب آل اب  » .الْجنَّۀِ واحد  ، 39 ج،یمجلـس ال ۀعالم

  .600، ص14 ج،یمرعشال؛ شرح احقاق الحق، 226ص

أَصلُها فی دارِي ] فی الْجنَّۀِ[عنْ طُوبى فَقَالَ هی شَجرَةٌ   سئلَ النَّبِی  قَالَعنْ موسى بنِ جعفَرٍ«: و همچنین

     نَّۀِ ثُملِ الْجلَى أَها عهفَرْع و   یا ثَاننْهع أَلُوهرّة اُخري  [ۀً  سل مئا[فَقَالَ هی   ] سلُهرَةٌ أَصی] شَجیٍ فلارِ عـا    دهفَرْع و 

مناقب آل ابی » .]غَداً واحدة[علَى أَهلِ الْجنَّۀِ فَقیلَ لَه فی ذَلک فَقَالَ إِنَّ دارِي و دار علی فی الجنّۀ بِمکانٍ واحد 

؛ تفـسیر غریـب   236حـسینی، ص السید شرف الـدین  ال؛ تأویل اآلیات،  32ص،  3طالب، ابن شهر آشوب، ج    

ـ ؛ تفـسیر  450، ص3؛ زبدة التفاسیر، مـال فـتح اهللا کاشـانی، ج   111طریحی، صالقرآن، فخر الدین   ال صافی، ال

مجلـسی،  ال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 256، ص3بحرانی، جالسید هاشم ال؛ البرهان،   70، ص 3کاشانی، ج الفیض  ال

مـشهدي،  القمـی  ال؛ تفسیر کنـز الـدقائق، محمـد    506، ص2حویزي، جال؛ تفسیر نور الثقلین،  226، ص 39ج

  .بطوبی لهم و حسن مآي  در تفسیر آیه 453ص

طـوبى شـجرة فـی الجنَّـۀ     :  قال طُوبى لَهم وحسنُ مآبعن محمد بن سیرین فی قوله تعالى        « :و همچنین 

ـ االکشف الغمه، . »لب لیس فی الجنَّۀ حجرة إالّ فیها غصن من أغصانهاأصلُها فی حجرة علی بن أبی طا     ،یربل

ـ بحرال هاشم   دیسال المرام،   ۀی؛ غا 398 ص ،یحلال ۀعالمال ن،یقی؛ کشف ال  330، ص 1ج ؛ البرهـان،   170 ص ،یان

 .258، ص 3 ج،یبحرانال هاشم دیسال

 .218ص ،یشافعال یمغازلال طالب، ابن ی بن ابی علمناقب : اهل تسننمنبع
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   نفس نفیس خاتم

 از آخـر، معنـایش    از اول، این کلمـه از عمـر بـن الخطـاب     کلمه از ابن حنبل   این

ا : بفهـم آنجـا کـه خـدا فرمـود     چیست؟ معنـایش ایـن اسـت کـه اى بـشر،       
َ
ن

َ
ـس

ُ
نف

َ
َوأ

 
ْ
م

ُ
�

َ
ـس

ُ
نف

َ
خـتم هـم   .  استيآغاز کار، وحدت نور.  من و او، هر دو یکی هستیم     )1(،َوأ

وحدت انفسنا است، این دوتا شدن در این وسط، به آن حکمت و به ایـن مـصلحت              

  .ردی شکل بگامامتتا نبوت و . است

 اسـت، هـم مـاه اسـت، هـم         دعلی هـم خورشـی    «: که فرمود    است معناي این   این

  )2(.»ستاره است

امـا مـاه   .  در علی اسـت و ایـوب کوکـب اسـت     ستاره است؛ چون صبر ایوب  اما

 قمر را دارند؛ پـس علـی هـم سـتاره        ۀ رتب  و ابراهیم   و عیسى   و موسى  است؛ نوح 

  .است و هم ماه است

 مطلب دیگر هم این است که گذشته از این که هر چه ستاره است در اوسـت،            ماا

یعنی خود من اویم و او هـم خـود          . هر چه ماه است در اوست، آفتاب هم در اوست         

  .هم شمس است و هم قمر است و هم کوکب دري پس علی. من است

   در شهادت صدیقۀ کبريرمؤمنانی امتیمظلوم

چنـین کـسی   .  مظلومی است که هیچ مظلومی مثل او در روزگار دیـده نـشده      نای

   )3(!باید طرف مکاتبۀ کسی شود که چهار نفر بر سر فرزندي او مرافعه دارند

همـه مـردم از مـن       «: گویـد    کسی باید پاي منبر کسی بنشیند که خود او مى          چنین

   )4(»!ترند، حتى زنان حجله نشین فقیه

                                                         
 .61: آل عمران. 1

 .، در همین مجلس1، تعلیقه184رجوع شود به صفحه.  2

 .2، تعلیقه163رجوع شود به مجلس هفتم، صفحه .  3

 .4، تعلیقه140رجوع شود به مجلس ششم، صفحه .  4
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 این مظلوم نیست که عصارة وجود پیغمبر را از رسـول خـدا   باالتر از  مظلومی

تحویل بگیرد و دل شب بر او نماز بخواند و در جایی که کسی آنجا نباشد، جز چنـد       

االن هـر  «:  و بعد بگویـد  )2(را به خاك بسپارد    3 )1(نفري، در آنجا پوست و استخوانی     

                                                         

1  .»        هائنْ آبع نْ أَبِیهع دمحنِ مفَرِ بعنْ جینَا عور    ولَ اللَّهسأَنَّ ر َۀمرَّ إِلَى فَاطأَس     ْـنم قُ بِـهلْحنْ یلُ ما أَوأَنَّه

     ولُ اللَّهسر ا قُبِضفَلَم هتیلِ بأَه       تَّىا حهملَ جِسنَح و رَاشالْف تا لَزِما نَالَهمِ منَ الْقَوا منَالَه الِ  کَانَ  وکَالْخَی   و 

 کَیـف أُحمـلُ     فی حالها تلْک سبعینَ یوماً فَلَما احتُضرَت قَالَت لأَسماء بِنْت عمیسٍ هعاشَت بعد رسولِ اللَّ   

  ی عثَّتالُ إِلَى جنْظُرُ الرِّجی فکَی ةٌ وإِلَّا جِلْد هلَیع سظْماً لَیع رْتص قَد کْشُوفَۀً والِ منَاقِ الرِّجلَى أَعرِیرِ علَى الس

      ا بِنْتی اءما أَسلَه قَالَت لْتمإِذَا ح     إِنْ قَضَى اللَّه ولِ اللَّهسر      لَـدـی بف تُـهأَیئاً رشَی لَک نَعأَص فورٍ فَسبِأَم کلَیع 

ء قَالَـت لَهـا    یرِ علَى الْمیت یستُرُه فَلَا یرَى منْه شَـی     الْحبشَۀِ قَالَت و ما هو قَالَت النَّعش یجعلُونَه منْ فَوقِ السرِ          

دعائم اإلسالم، القاضـی النعمـان   » ..فی الْإِسلَامِ  افْعلی فَلَما قُبِضَت ص صنَعتْه لَها أَسماء فَکَانَ أَولَ نَعشٍ حملَ   

، ؛ ؛ مستدرك الوسائل، المیـرزا النـوري  282، ص78، جسیمجل، العالمۀ ال؛ بحاراألنوار232، ص 1المغربی، ج 

  .361 ،ص 2ج

 و عمار و الْمقْـداد و عقیـلٌ و     و مضَى منَ اللَّیلِ أَخْرَجها علی و الْحسنُ و الْحسینُ            الْعیونُ   هدأَت  فَلَما أَنْ «.  2

 و برَیدةُ و نَفَرٌ منْ بنی هاشمٍ و خَواصه صلُّوا علَیها و دفَنُوها فی جوف اللَّیلِ و سوى          الزُّبیرُ و أَبو ذَر و سلْمانُ     

هنگامى که چشم مردم به خواب رفت و قسمتى ؛ ».علی حوالَیها قُبوراً مزَورةً مقْدار سبعۀٍ حتَّى لَا یعرَف قَبرُها

 با عمار، مقداد، عقیـل، زبیـر، ابـو ذر، سـلمان، بریـده و       شب گذشته بود على بن ابى طالب و حسنین        از

 را خارج نمودند و بر بدن آن بانو  جنازه مبارك حضرت زهرا گروهى از بنى هاشم و خواص حضرت      

 صـورت  فاطمـه حـضرت   در اطراف قبر آنگاه حضرت على. نماز خوانده او را شبانه به خاك سپردند     

نیشابوري، الفتال الروضۀ الواعظین، . تشخیص داده نشودفاطمهحضرت هفت قبر تشکیل داد که قبر مطهر 

  .193، ص43مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 152ص

میرُ الْمؤْمنینَ سرّاً و عفَا علَى دفَنَها أَ لَما قُبِضَت فَاطمۀُ:  قَالَعنْ أَبِی عبد اللَّه الْحسینِ بنِ علی« :و همچنین

 ولِ اللَّهسرِ رإِلَى قَب ههجلَ ووفَح قَام ا ثُمرِهعِ قَبضومکلَیع لَامفَقَالَ الس    ـکلَیع لَامالس نِّی وع ولَ اللَّهسا ری 

رَى بِبقْعتک و الْمخْتَارِ اللَّه لَها سرْعۀَ اللَّحاقِ بِک قَلَّ یـا رسـولَ اللَّـه عـنْ        عنِ ابنَتک و زائرَتک و الْبائتَۀِ فی الثَّ       

هنگامى که فاطمه : روایت شده استاز امام حسین»صفیتک صبرِي و عفَا عنْ سیدةِ نساء الْعالَمینَ تَجلُّدي 

 بانو را مخفیانه به خاك سپرد و موضـع قبـر مقدسـش را محـو      آن قبض روح شد، حضرت على  زهرا

! یا رسول اللَّـه :آنگاه برخاست و رو به سوى قبر مبارك پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم کرد و گفت     . نمود

سالم من و سالم دخترت فاطمه بر تو باد، همان دخترت که به زیـارت تـو آمـده و در بقعـه تـو خوابیـده و        

از فراق دختر برگزیده تو صـبر و شـکیبایى   ! اى رسول خدا. خواست که به سرعت به تو ملحق شود     خداوند

؛ 459، ص1کلینی، جالکافی، ال. من قلیل و اندك شده، قدرت من از دورى برترین زنان فاطمه ضعیف گردید

؛ روضۀ 138ی، صشیعالطبري ال؛ دالئل االمامۀ، 109؛ امالی، شیخ طوسی، ص    282مفید، ص الشیخ  المالی،  اال

  .193، ص43مجلسی، جال ۀعالمال ،؛  بحار االنوار348، ص5ول، جاالمجلسی الالمتقین، 
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   )1( »!دو رکن من منهدم شد

که به قلمتان، به بیانتان، در حد توانتان، این ابر ظلم           فرد فرد شما این است       وظیفۀ

  .را از مقابل این خورشید عالم تاب برطرف کنید

 

  

                                                         

1  .» نْ أَبِیهع دمحنُ مفَرُ بعقُ جادثَنَا الصدى قَالَ حیسنِ عب ادمنْ حعاللَّه دبنُ عابِرُ بولَ   قَالَ قَالَ جسر تعمس 

 قَبلَ موته بِثَلَاث سلَام اللَّه علَیک یا أَبا الرَّیحانَتَینِ أُوصیک بِرَیحـانَتَی مـنَ       قُولُ لعلی بنِ أَبِی طَالبٍ     ی اللَّه

    ولُ اللَّهسر ا قُبِضفَلَم کلَیی عیفَتخَل اللَّه و کْنَاكر دنْهیلٍ ینْ قَلا فَعنْیالدیلقَالَ ع کْنَیر دذَا أَحي    هالَّـذ 

 ولُ اللَّهسی رقَالَ لُۀمفَاط اتَتا مفَلَم یلقَالَ ع ولُ اللَّهسي قَالَ ری الَّذذَا الرُّکْنُ الثَّانه .« در کتـاب  ؛

 شنیدم که سه روز قبل از رحلت از پیامبر خدا: کند که فرمود امالى از جابر بن عبد اللَّه انصارى روایت می

من در باره ایـن  ! اى پدر دو نو گل من، سالم خدا بر تو باد       :فرمود  می خود به حضرت على بن ابى طالب      

خدا سرپرست تـو  . به زودي دو رکن تو از دستت خواهند رفت. دو نو گل دنیوى خود به تو سفارش میکنم       

این یکـى از آن دو  :  فرمودالمؤمنینلت کرد حضرت امیر از دنیا رحموقعى که پیغمبر خدا. خواهد بود 

حـضرت   بـه شـهادت رسـید      فاطمه اطهر حضرت  هنگامى که   .  می فرمود  رکنى است که رسول خدا    

؛ 198صدوق، صالشیخ المالی، اال» . فرموداین دومین رکنى است که پیامبر اسالم     :  فرمود امیرالمؤمنین

؛ روضـۀ  23 القـاب الرسـول و عترتـه، مـن قـدماء المحـدثین، ص          ؛403صدوق، ص الشیخ  المعانی االخبار،   

ـ ال؛ بحار االنـوار،  66، ص 1ربلی، ج اال؛ کشف الغمۀ،    152نیشابوري، ص الفتال  الالواعظین،   مجلـسی،  ال ۀعالم

  .173، ص43ج

؛ 204صـفهانی، ص اال مناقب علی بن ابی طالب و ما نزل من القرآن فی علـی، ابـن مردویـه      :منابع اهل تسنن  

هنـدي،  المتقـی   ال؛ کنـز العمـال،      98حنفی، ص الزرندي  ال؛ نظم درر السمطین،     141خوارزمی، ص الاقب،  المن

 .664، ص13ج
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  :پی نوشت ها

                                                        

عن زاذان عن سلمان قال سمعت حبیبی رسول اهللا یقول کنت أنا وعلی نورا بین یدي اهللا مطیعـا     « :و همچنین . 1

 رکز ذلک النور فی صلبه ل أن یخلق ادم بأربعۀ عشر ألف عام فلما خلق اهللا ادمیسبح اهللا ذلک النور ویقدسه قب

تاریخ مدینـه دمـشق، ابـن    » .فی شئ واحد حتى افترقنا فی صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء علی            فلم نزل   

  .67، ص42عساکر، ج

 عنْ سـلْمانَ    زاذَانَ   عنْ نِ یزِید  عنْ خَالد بنِ معدانَ عنْ ثَورِ ب  عنْ محمد بنِ أَبانٍ، عنْ فُضَیلٍ روِي« :و همچنین 

 آدم بِأَربعۀَ عـشَرَ أَلْـف   اللَّه نُوراً بینَ یديِ اللَّه قَبلَ أَنْ یخْلُقَ          کُنْت أَنَا و علی   :  یقُولُ سمعت رسولَ اللَّه  : قَالَ

لَّه آدم قَسم ذَلک النُّور جزْءینِ رکبا فی آدم فَجزْء أَنَا و جزْء علی بنُ أَبِی طَالبٍ، فَنُـور الْحـقِّ        عامٍ، فَلَما خَلَقَ ال   

  .630 ص،یعیشال يطبرالالمسترشد، » .معنَا نَازِلٌ حیثُما نَزَلْنَا

حمد بنِ الْولید رضی اللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ خَالـد الْهاشـمی           حدثَنَا محمد بنُ الْحسنِ بنِ أَ     « :و همچنین 

رِيصالْب ادمنُ حنُ بسثَنَا الْحدقَالَ قَالَ ح هائنْ آبع نْ أَبِیهع اللَّه دبنِ عب دمحنْ مع ودارنْ أَبِی الْجع نْ أَبِیهقَالَ  ع 

 ولُ اللَّهسر      یلع أَنَا و کُنْت    ا خَلَقَ اللَّـهامٍ فَلَمع ۀِ آلَافعببِأَر مخْلُقَ آدلَ أَنْ یقَب لَالُهلَّ جج يِ اللَّهدنَ یینُوراً ب 

قُلُه منْ صلْبٍ إِلَى صلْبٍ حتَّى أَقَرَّه فـی صـلْبِ عبـد    آدم سلَک ذَلک النُّور فی صلْبِه فَلَم یزَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ ینْ            

الْمطَّلبِ ثُم أَخْرَجه منْ صلْبِ عبد الْمطَّلبِ فَقَسمه قسمینِ فَصیرَ قسم فی صلْبِ عبد اللَّه و قسم فی صلْبِ أَبِی 

منْ علی لَحمه منْ لَحمی و دمه منْ دمی فَمنْ أَحبنی فَبِحبی أَحبه و منْ أَبغَضَه فَبِبغْضی      طَالبٍ فَعلی منِّی و أَنَا      

غَضَه33، ص35ج ؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی،640الخصال، الشیخ الصدوق، ص» .أَب.  

 أَربعۀَ عشَرَ نُوراً  الَ الصادقُ جعفَرُ بنُ محمد إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى خَلَقَعنِ الْمفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ قَ« :و همچنین

قَالَ محمد و قَبلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَربعۀَ عشَرَ أَلْف عامٍ فَهِی أَرواحنَا فَقیلَ لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه و منِ الْأَربعۀَ عشَرَ فَ            

 الَ وجقْتُلُ الدفَی هتبغَی دعب قُومي یالَّذ مالْقَائ مرُهنِ آخیسالْح لْدنْ وۀُ ممالْأَئ نُ ویسالْح نُ وسالْح ۀُ ومفَاط و یلع

 م،ی؛ الـصراط المـستق  335صدوق، صال خیشال النعمۀ،  و تمامنیکمال الد » .یطَهرُ الْأَرض منْ کُلِّ جورٍ و ظُلْمٍ      

خلق اربعه : و عبارته کذا(228 ص ،یحلال مانی؛ المحتضر، حسن بن سل    134، ص 2 ج ،یعاملال ونسی بن   یعل

  .4، ص25 و ج23، ص15 ج،یمجلسال ۀعالمال؛ بحار االنوار، ...)عشر نورا من نور عظمته قبل خلق آدم

 قَالَ نَزَلَت فی علـی بـنِ أَبِـی        لَهم و حسنُ مآبٍ     طُوبى  : عنْ قَوله تَعالَى   ئلَ النَّبِی  س   قَالَ عنِ الصادقِ «. 2

مناقـب آل ابـی   » ء إِلَّا و هـو فیهـا    فی الْجنَّۀِ و لَیس منَ الْجنَّۀِ شَی  دارِ علیٍ   طَالبٍ و طُوبى شَجرَةٌ أَصلُها فی     

ن، الـسید بـن طـاووس،    ؛ التحـصی 249سید بن طـاووس، ص ال؛ الیقین، 32، ص3لب، ابن شهر آشوب، ج  طا

 .225، ص39مجلسی، جال العالمۀاالنوار، ؛ بحار546ص

 دور  فی وأغصانها داري فی شجرة طوبى: اهللا رسول قال : قال جده عن أبیه عن جعفر عن« :و همچنین

 رسول یا: الخطاب بن عمر فقال. بیتی أهل دور فی وأغصانها علی ارد فی شجرة طوبى: بعد قال ثم. بیتی أهل

 » . واحدة  علی ودار داري أن علمت أما: اهللا رسول فقال دارك؟ فی شجرة طوبى ان باألمس حدثتنا ألیس اهللا

  .210کوفی، صال، فرات بن ابراهیم تفسیر فرات
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. » .  فی الْجنَّۀِ و فی دارِ کُلِّ مؤْمنٍ منْهـا غُـصن    دارِ علیٍ صلُها فی طُوبى شَجرَةٌ أَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ « :و همچنین 

عمدة، ابـن  ال؛ 37، ص6طبرسی، ج ال؛ تفسیر مجمع البیان،     32، ص 3مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج       

؛ نهـج  183حلـی، ص ال؛ المحتضر، حسن بن سلیمان 100سید بن طاووس، ص  ال؛ الطرائف،   351بطریق، ص 

؛زبدة التفاسیر، مـال فـتح اهللا      235حسینی، ص السید شرف الدین    ال؛ تأویل اآلیات،    606االیمان، ابن جبر، ص   

ـ ال؛ تفسیر المیزان، 69، ص36 و ج87، ص8مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار،  449، ص 3کاشانی، ج ال  ۀعالم

  .368، ص11طباطبائی، جال

تفـسیر  ( ؛ الجـامع الحکـام القـرآن      291، ص 5ثعلبـی، ج  ال،  )ثعلبیالیر  تفس( الکشف و البیان   :منابع اهل تسنن  

  .317، ص9قرطبی، جال، )قرطبیال

 لمن تمسک بأمرنا فی غیبۀ قائمنا فلم یزغ قلبه بعد الهدایۀ فقیـل لـه و مـا               طُوبى عن الصادق « :و همچنین 

لَّه علیه و لـیس مـؤمن إال و فـی داره     بن أبی طالب صلوات ال  دار علی ؟ قال شجرة فی الجنّۀ أصلها فی   طُوبى

ـ  معانی االخبار،    .»بٍ لَهم و حسنُ مآ     طُوبى  غصن من أغصانها و ذلک قول اللَّه       ـ شیخ  ال ؛ 112صدوق، صال

؛ 116، ص2عاملی، جال؛ صراط المستقیم، علی بن یونس 358صدوق، ص الشیخ  الکمال الدین و تمام النعمۀ،      

سید ال؛ غایۀ المرام، 254، ص3بحرانی، جالسید هاشم ال؛ البرهان، 70، ص3ی، جکاشانالفیض الصافی، التفسیر 

قمـی  ال؛ تفسیر کنز الـدقائق، محمـد   123، ص52مجلسی، جال العالمۀ؛ بحار االنوار، 171بحرانی، صالهاشم  

 .505، ص2حویزي، جال؛ تفسیر نور الثقلین، 451مشهدي، صال

إِنَّ : اللَّه هلْ فیکُم أَحد قَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله کَما قَالَ لی    نَشَدتُکُم بِ ]: علی[قَالَ« :و همچنین 

: قَالُوا. ! منْزِله غُصنٌ منْ أَغْصانها، غَیرِي؟  لَیس منْ مؤْمنٍ إِلَّا و فی   دارِ علیٍ طُوبى شَجرَةٌ فی الْجنَّۀِ أَصلُها فی

ـ شیخ  الخصال،  ال» .اللَّهم لَا  ـ ال؛ بحـاراالنوار،  558صدوق، ص ال ؛ تفـسیر کنـز   321، ص31مجلـسی، ج ال ۀعالم

  .505، ص2حویزي، جال؛ تفسیر نور الثقلین، 451مشهدي، صالقمی الالدقائق، محمد 

، و ما فی الجنّـۀ   دار علی   لما دخلت الجنّۀ رأیت فیها شجرة طوبى، أصلها فی        : قال رسول اللّه  « :و همچنین 

؛ بحـار االنـوار،   337، ص2، ج القمـی قمی، علی بن ابراهیمالتفسیر  . »امنه] فترٌ[قصر و ال منزل إلّا و فیها فرع       

؛ تفـسیر نـور الثقلـین،    30مـشهدي، ص القمـی  ال؛ تفسیر کنز الدقائق، محمد 137، ص8مجلسی، ج ال ۀعالمال

 .301قمی، صالث محدال؛ منازل اآلخرة، 502، ص2حویزي، جال

یا رسول اللّه  :هی شجرة فی الجنّۀ أصلها فی داري و فرعها فی الجنّۀ، فقیل له     : قال رسول اهللا  « :و همچنین 

إنّ داري : و فرعها على أهل الجنّۀ؛ فقال  و فاطمۀ،  دار علی هی شجرة فی الجنّۀ أصلها فی : سألناك عنها فقلت  

  ».و دار علی و فاطمۀ غدا فی مکان واحد

  .394، ص1حنفی، جالقندوزي ال ینابیع المودة، :منبع اهل تسنن

 سـئلَ رسـولُ     قَـالَ فُرَات قَالَ حدثَنی عبید بنُ کَثیرٍ و محمد بنُ أَحمد معنْعناً عنْ أَبِـی جعفَـرٍ     « :و همچنین 

اللَّه] هلنْ قَوآبٍ طُوبى]  عنُ مسح و ملَه   نَّۀِ ثُملِ الْجلَى أَها عهفَرْع ارِي وی دا فلُهنَّۀِ أَصی الْجرَةٌ فقَالَ شَج 

لَـه سـأَلْتُک   ] قُلْنَـا [سئلَ مرَّةً أُخْرَى فَقَالَ شَجرَةٌ فی الْجنَّۀِ أَصلُها فی دارِ علی و فَرْعها علَى أَهلِ الْجنَّۀِ قَالَ قیلَ  

]سأَلْنَاك  [  انْهع]  ولَ اللَّهسا ری  [         ارد ارِي ونَّـۀِ فَقَـالَ إِنَّ دـلِ الْجلَـى أَهـا عهفَرْع ارِي وی دا فلُهأَص فَقُلْت  ـیلع 

  .606نهج االیمان، ابن جبر، ص ؛209، ص الکوفی، فرات بن ابراهیمتفسیر فرات» .واحدة

   لَهم و حسنُ مـآبٍ  طُوبى   عنْ قَوله تَعالَى سئلَ رسول اهللا  :  قال   جعفرعن جابر عن ابی      «:و همچنین 
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فَقَالَ شَجرَةٌ فی الْجنَّۀِ أَصلُها فی دارِي و فَرْعها علَى أَهلِ الْجنَّۀِ فَقیلَ لَه یا رسولَ اللَّه سأَلْنَاك عنْها فَقُلْت شَجرَةٌ 

ی الْجیفا فلُهیٍ نَّۀِ أَصلارِ عد  احکَانٍ وی مةٌ فداحغَداً و یلع ارد ارِي ونَّۀِ فَقَالَ إِنَّ دلِ الْجلَى أَها عهفَرْع د و . « 

ـ طرائف،  ال؛  229؛ خصائص الوحی المبین، ابن بطریق، ص      351عمدة، ابن بطریق، ص   ال سید بـن طـاووس،    ال

قریـب بـه همـین      (183حلـی، ص  ال؛ المحتضر، حسن بن سـلیمان       606بن جبر، ص  ؛ نهج االیمان، ا   100ص

؛ شـرح  170بحرانـی، ص السید هاشم ال؛ غایۀ المرام،   70، ص 36مجلسی، ج ال ۀعالمال؛ بحار االنوار،    )مضمون

  .352، ص14مرعشی، جالاحقاق الحق، 

 .287، ص1حنفی، جالقندوزي ال ینابیع المودة، :منبع اهل تسنن

3 .»وِيۀَ   رمأَنَّ فَاط  الَتالنَّبِیِ    لَا ز دعب         النَّبِی توۀِ بِمیبصنَ الْمةَ الرُّکْنِ مدنْهمِ ملَۀَ الْجِسۀَ الرَّأْسِ نَاحبصعم  و 

ۀُ الْقَلْبِ یغْشَى علَیها ساعۀً بعد ساعۀٍ فـی  هی مهمومۀٌ مغْمومۀٌ محزُونَۀٌ مکْرُوبۀٌ کَئیبۀٌ حزِینَۀٌ باکیۀُ الْعینِ محتَرِقَ      

        نِ وـسرَّةً إِلَـى الْحتَنْظُرُ م ا وزْنُهح ظُمعا فَیهلَیا عیهخُلُ فدی کَانَ یالَّت اتاعتَذْکُرُ الس و ینَ تَذْکُرُهح ۀٍ واعکُلِّ س

یا بمه نِ ویسرَّةً إِلَى الْحامهیدنَ ی اوکُمنَ أَبرَّةٍ أَیم دعرَّةً با ملُکُممحی ا وکُمکْرِمي کَانَ یا الَّذوکُمنَ أَبفَتَقُولُ أَی 

ـ         إِنَّـا إِلَی و لَّهضِ فإِنَّا للَى الْأَران عیشا تَمکُمعدا فَلَا یکُملَیالنَّاسِ شَفَقَۀً ع ي کَانَ أَشَدـونَ الَّذراجِع ه    اللَّـه و ـدفُق 

قَلْبِیج بِیبح ا وکُم؛ و روایت شده است که پس از رحلت پیامبر» دهمواره بر سر فاطمه  از شدت درد 

دستار بسته بود و از آن مصیبت، سخت ناتوان و نزار و اندوهگین و دل گرفته و شکسته بال و همواره گریان 

آورد و از   را بـه خـاطر مـى   مخصوصا هر گاه پیامبر  . شد خود مى  گاه از خود، بى   گاه  . و با دلى سوزان بود    

گاه به حـسن و گـاه   . شد آمدند و در آن هنگام اندوهش بیشتر مى کرد که پیامبر به دیدن او مى ساعاتى یاد مى 

مکرر بر داشت و  آن پدرى که شما را گرامى مى    : فرمود نگریست و مى   به حسین که کنارش نشسته بودند مى      

داد که پیاده بر روى زمین حرکـت   کشید و از همگان بر شما بیشتر محبت داشت و اجازه نمى   دوش خود مى  

 راجعون ، به خدا سوگند پدر بزرگ شما که حبیب دل من بود از دست رفت و  کنید کجاست؟ انا هللا و انا الیه

؛ مناقب آل أبی طالب، ابـن شـهر آشـوب،    150روضۀ الواعظین، الفتال النیسابوري، ص. » بینم دیگر او را نمى 
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  الم ثواب و عقاب فراتر از عیعبادت

  و لم أر مثل ذاك الیوم یوماً

اسـتفاده   روزي اسـت کـه از کـالم خـود امیرالمـؤمنین           .  فردا روز غدیر است   

 )1(.اسـت ضـایع شـده   شود که نه روزي مثل این روز است، نه حقی مثل این حق            مى

زي است؟ یکـی آن    روز چه رو   نی باید دو مطلب روشن شود، یکی این که ا         نجایدر ا 

  . عمیق استر دو، دو مبحث بسیانیکه حق ضایع شده چه حقی است؟ و ا

                                                         
حسنِ حدثَنی الشَّرِیف أَبو عبد اللَّه محمد بنُ عبد اللَّه بنِ الْحسینِ بنِ طَاهرٍ الْحسینی قَالَ حدثَنی أَبِی عنْ أَبِی الْ.  1

 رأَیت أَمیرَ الْمؤْمنینَ علی بنَ   بنُ السرِي قَالَهنَّادأَبا جعفَرٍ الطَّبرِي یقُولُ حدثَنَا ]  سمعت[أَحمد بنِ محبوبٍ قَالَ 

  :  الْکُمیت  قَولَ  أَنْشدنی لْت لَبیک یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ قَالَأَبِی طَالبٍ صلَوات اللَّه علَیه فی الْمنَامِ فَقَالَ لی یا هنَّاد قُ
  

ــمٍ   و ــدیرِ خُـ ــدوحِ دوحِ غَـ ــوم الـ    یـ
 

ــا    ــو أُطیعـ ــۀَ لَـ ــا الْولَایـ ــانَ لَنَـ   أَبـ

ــــــاووهعایــــــالَ تَبــــــنَّ الرِّجلَک   
 

ــنیعاً  ــراً شَــ ـ ــا أَمـ ـ ثْلَهـم أَر ــم   فَلَــ
  

  : فَأَنْشَدتُه فَقَالَ لی یا هنَّاد خُذْ إِلَیک فَقُلْت هات یا سیدي فَقَالَقَالَ

مـــاً    وومِ یــو الْیـ ثْـــلَ ذَاكم أَر لَـــم   
 

ــیعا  ـ ــاً أُضـ ــه حقّــ   و لَــــم أَر مثْلَــ
  

اى هنـاد،   :من فرمـود  را در خواب دیدم و به  هناد بن سرى که امیر مؤمنان على بن ابى طالب     نقل شده از  

پدیدار کـرد  *  روز دوح دوح غدیر خم : کمیت راي بخوان برایم گفته : فرمود گفتم لبیک یا امیر المؤمنین    

و و ندیدم مانند آن کارى زشت *   ولى مردانى بر سر آن معامله کردند. را اگر طاعت شود    یتبراى ما امر وال   

  بیـاور بـرایم و آن حـضرت     اى آقایم : ر با خود، گفتم   بگی: گوید براى آن حضرت خواندم و فرمود      . شنیع

کنـز الفوائـد، أبـو الفـتح     .  ندیدم همچو آن حقى که ضایع گشته و  * * ي  من ندیدم مثل آن روز روز     : فرمود

مـستدرك الوسـائل،   ؛ 16، ص42 و ج  230، ص 26؛ بحار األنوار، العالمـۀ المجلـسی، ج       154الکراجکی، ص 

  .389، ص10المیرزا النوري، ج
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  رمؤمنانی از شمس وجود اميا اشعه

همانند خورشیدي است که قلب هر کس به انـدازة ظـرفیتش از              امیرالمؤمنین

ون استثنا، همـه  آنچه در تمام کتب نوشته شده، بد. کند اشعۀ این خورشید استفاده مى  

 ظرفیتش از شـعاعی کـه از ایـن خورشـید     ةاي است که هر قلبی به انداز    معرفی اشعه 

 نرسیده و نخواهد رسید، مگر کـسانی  دگرفته، بیان کرده، ولی احدي به خود خورشی    

و . فهمـیم  و باالترین معرفت براي ما این اسـت کـه بفهمـیم نمـى      . اند  که در آن مرتبه   

  .مهم این جهت است. دانیم  که بدانیم نمىباالترین علم این است

  ری غدارتی معارف زيای از دريفراز

کنـد، در آن    وقتی زیـارت غـدیر را انـشاء مـى    ، دهم علی بن محمد هادي   امام

! شـخص چـه شخـصی اسـت    ! اي اسـت  شود که قضیه چه قـضیه     زیارت روشن مى  

 تمام حکما ةت بدون مبالغه از عهددرك خود این زیار! شخصیت چه شخصیتی است

هـا کـه     منتهـى آن ،شـود  چند فراز از این زیارت خوانده مـى  . و تمام فقها باالتر است    

چنـد فـراز از     . اند، باید در جمله به جمله دقت کنند         عمري را در علم و فکر گذرانده      

  : دریا این استنیا

ادُِح َوْصَفَك، َو َال ـَ مـْ  َعاكَِفًة َو َذاِهَبًة، َفَام ُحيِيُط ال َغاِدَيًة َو َرائَِحًة، وَ  َعَلْيَك   اهللاِ َصَلَواُت «

بُِط الطَّاِعُن َفْضَلَك  ُـْم َعـِن . ُحيْ ْلِق ِعَباَدًة، َو َأْخَلـُصُهْم َزَهـاَدًة، َو َأَذهبُّ َأْنَت َأْحَسُن اْخلَ

يِن، َأَقْمَت ُحُدوَد اهللاِال ـَب ـمَ ـْ بُِجْهِدَك، َو َفَلْلَت َعَساكَِر الدِّ ِمـُد  َهلَ اِرِقَني بَِسْيِفَك، ُختْ

يـِح  ُروِب بَِبنَانَِك ـُاْحل  َبِه بَِبَيانَِك، َو َتْكِشُف ُلـْبَس اْلَباطِـِل َعـْن َرصِ تُِك ُسُتوَر الشُّ   َو َهتْ

، َال َتْأُخُذَك ِيف اهللاِاْحلَ   )1( ».مٍ  َلْوَمُة َالئِ قِّ

                                                         
و أَخْبرَنی الْفَقیه الْأَجلُّ أَبو الْفَضْلِ شَاذَانُ بنُ جبرَئیلَ الْقُمی رضی اللَّه عنْه، عنِ الْفَقیه الْعماد محمد بـنِ أَبِـی              «  . 1

      دمحنِ مب دمحنْ مع ،هدالنْ وع ،یلنْ أَبِی عع ،رِيمِ الطَّبالْقَاس   ،ـهیـنِ قُولَوفَرِ بعمِ جنْ أَبِی الْقَاسانِ، عمنِ النُّعب 

                 یدـعـنِ سـانَ بثْمع وحٍ وـنِ رمِ بنْ أَبِی الْقَاسع ،نْ أَبِیهع ،یمرَاهنِ إِبب یلنْ عع ،ینالْکُلَی قُوبعنِ یب دمحنْ مع

     دمحنْ أَبِی مع ،رِيما    الْعبِه ارز لَامالس هلَیع ذَکَرَ أَنَّه ا، وهِملَیع اللَّه اتلَوص نْ أَبِیهع ،کَرِيسالْع یلنِ عنِ بسالْح

 أَنَّک عبد اللَّه و ولیـه و  صلَوات اللَّه علَیهِم سادات الْخَلْقِ، و أَنَّک مولَاي و مولَى الْمؤْمنینَ، و        ... فی یومِ الْغَدیر  
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ـ    . را معرفی کند   رمؤمنانی باید ام  ،یتیچنین شخص   از صـدر تـا    ،یما هـم جملگ

ـ فقـط با . ذیل، همه باید لـب ببنـدیم       تأمـل کنـیم کـه آنـان کـه شأنـشان مـداحی        دی

هـا   شـرح هـر یـک از ایـن جملـه        . انـد   است، در مدح او چـه گفتـه        امیرالمؤمنین

  .نیمک ها الزم دارد، و ما امروز فقط به یک جمله قناعت مى ساعت

  نی در کالم معصوم،قیحقاو  الفاظ تیقالب

غیر معصوم مطلقاً وقتی حرف بزند، هر چنـد افـق          .  امام قالب حقیقت است    کالم

فکر و علم او باال باشد، چون احاطه به واقع ندارد، خواه نـاخواه لفـظ او قالـب معنـا        

هر چـه  . و این نکتۀ مهمی است که اهل دقت و نظر باید روي آن مطالعه کنند  . نیست

برود و عمق عقل بیشتر شود، تناسب ما بین الفـاظ و معـانی بیـشتر               سطح فکر باالتر    

هر چـه بـاالتر بـرود    . تر است، تناسب کمتر است    و هر چه سطح فکر پایین     . شود  مى

شود؛ چـون   وقت لفظ غیر معصوم، قالب حقیقت نمى شود، اما هیچ    تناسب بیشتر مى  

باس لفـظ را بـه قامـت    قالبیت حقیقت، متوقف بر احاطه به حقیقت است، تا بتواند ل         

 معصوم ساخته است و ةو این فقط از عهد.  چنان که مناسب است، ببرد و بدوزد  عنا،م

تواند واقع را کما   است، مى دهیکسی که شاهد خلق است و به عمق وجود رس         . ال غیر 

  . هو و حقیقت را کما هی بیان کند

   برتر از مدح و وصفرمؤمنانیام

َفَمـا ُحيِـيُط «: دیگو ی م ستد،یا ی م ری در مقابل قبر صاحب روز غد      یوقت  دهم امام

                                                                                                                                   
  

         لُ لَکالْقَائ أَنَّه و ،ارِثُهو و هیصو ولِ، ونْ   : أَخُو الرَّسم لَا أَقَرَّ بِاللَّه و ،نْ کَفَرَ بِکنَ بِی ما آمقِّ می بِالْحثَنعي بالَّذ و

كدحج ...اتلَوص  اللَّه   کلَیع   ینُ   غَادبِطُ الطَّـاعحلَا ی و ،فَکصو حادیطُ الْمحا یۀً، فَمبذَاه فَۀً واکع ۀً، وحائر ۀً و

ـ                . فَضْلَک ت أَنْت أَحسنُ الْخَلْقِ عبادةً، و أَخْلَصهم زهادةً، و أَذَبهم عنِ الدینِ، أَقَمت حدود اللَّه بِجهدك، و فَلَلْ

 کنَانرُوبِ بِبالْح بلَه  دتُخْم ،کفیینَ بِسارِقرَ الْماکسـلِ    عاطالْب سلُـب فتَکْش و ،کانیبِب هالشُّب تُورس کتتَه و ، 

؛ المـزار، الـشهید   281المزار، محمد بن جعفر المـشهدي، ص » .عنْ صرِیحِ الْحقِّ، لَا تَأْخُذُك فی اللَّه لَومۀُ لَائمٍ 

  .367، ص97؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج87االول، ص
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. کنـد  ی نمدای به وصف تو احاطه پی مادحچی که هی هستی؛ تو آن کس  »الَْماِدُح َوْصـَفَك 

 بیان امام. دائرة خلق چقدر است؟ ما دون خالق هر چه هست، در دائرة خلق است

ن فقها تری ترین حکما، و فقیه ها فکر حکیم ال سهاین است، و همین جمله بس است ک

 این چه مخلوقی است کـه مـادح علـى           !استوجود مقدسی   این چه   . را مشغول کند  

 که در تمام دائرة خلق است، تا آنجا که عنوان خلق بـر آن          ی هر مادح  یعنی -االطالق

ر  دفـاً یوصف کماً چقدر اسـت و ک . تواند به وصف او احاطه کند  نمى -کند یصدق م 

چه حد است، که هیچ مادحی بدون استثنا و تخصیص، حقِ این که این حد را بشکند  

ـ  ایـن برهـانِ چ     !؟ از خدا چه گرفته    !؟ به کجا رسیده   !؟ چه دارد  !؟ستیاو ک . ندارد  يزی

ز این روزنه در قلب و مغزشان افتاده، ولی ااند، شعاعی  ها که رسیده آن. است که گفتم

  .فع از نیل استساحت خود خورشید اعلى و ار

   خلق در عبادتنیبرتر

آن جملـه مـدعا بـود،    . کند، کالم امام، امام الکـالم اسـت         استدالل مى   امام بعد

جملـۀ  .  به تعدادي از ادله و براهین اسـت       استدالل امام . دنبال آن، دلیل آمده است    

  . »أَْنَت أَْحَسُن اْخلَلِْق ِعَباَدةً «: اولش این است

ـ آ. عبادت یعنـی چـه     باید فهمید    ابتداء ایـم عبـادت چیـست؟ مـشکل           مـا فهمیـده    ای

آنها که اهل فهمنـد، بعـد   . کنیم  فقط اشاره مى نجایما در ا  . ایم   عبادتی شنیده  کی. اینجاست

ِن� وَ  وَ اند عبادت چیست؟  خواهند فهمید که نفهمیده
ْ

 ا�
ُ

ت
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ق
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ُ
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ْ
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َ
س

ْ
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ْ
  )1(.اإل

  د عابد و معبوقتیحق

ـ ن. شود که بفهمیم ایـن مفهـوم ذات تعلـق اسـت              عبادت فهمیده مى   وقتی  بـه   لی

قهـراً  .  به خود متعلِّق و طـرف تعلـق  لیمفاهیم ذات تعلق ممکن نیست، مگر بعد از ن        

براي کسانی که اهل نظرند روشن است که مفهوم ذات اضافه بدون شناخت مـضاف         

                                                         
  .56:ذاریاتال .»و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند«.  1
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  وَ  .الیه قابل نیل نیـست      و مضاف 
ْ
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ْ
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ْ
 امـا خـود عبـادت    )1(، ال

   ؟ معبود کیست؟ عابد کیست؟چیست

 معبـود آن    )2(،»كمی خملـوق مـثلكم مـردود إلـهی بأوهامكم يف أدّق معانز�وهیكلام م «معبود،

باید خـدا  .  باید انسان را شناخت تا این طرف مفهوم روشن شود       ؟است، عابد کیست  

 وَ  وَ فهوم روشن شود و آن وقت روشن بشود      را شناخت تا آن طرف م     
�
ِـن

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
  !یعنی چه؟ ِ�َع

   خلقتمی ثمرة درخت عظعبادت

 عالم خلق شده، و این درخت عظیم خلقت، فقـط یـک ثمـر دارد، و آن                  خالصه،

 خلقـت  این عبادت با این خصوصیت کـه اشـاره شـد قهـراً  ثمـر               . ثمر عبادت است  

 به فعلیت رسیده، و این اسـتعداد در چـه     یحاال باید دید این قوه در چه کس       . شود  مى

  .وجودي طلوع و ظهور کرده است

عبـادت بالتـسخیر   . عبادت بالتسخیر و عبـادت باالختیـار  :  دو گونه است   عبادت،

 .گریبحثی دارد و عبادت باالختیار بحثی د

  اریاستغراق مالئکه در عبادت باالخت

. لک، چـه در ملکـوت  شود؛ چه در م   مىرا شامل    عبادت باالختیار همۀ عباد      ةدائر

 َو أَْخـَوُفُهْم لَـَك َو   ِبـَك   َخلِْقـَك   أَْعلَمُ  ِمْن َمَالئَِكٍة أَْسَكْنَتُهْم َسَماَواتَِك َو َرَفْعَتُهْم َعْن أَْرِضَك ُهمْ «

                                                         

  .85:اسراء. »و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است«.  1

ـ [مخلـوق  ] فهـو [کلّما میزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیـه       «.  2 ایـن روایـت از   »   مـثلکم مـردود إلـیکم   ]صنوعم

شـرح نهـج البالغـۀ، ابـن میـثم      :   در این منابع آمـده اسـت      امام باقر حضرت   و   امیرالمؤمنینحضرت  

؛ الـوافی، الفـیض   398؛ مشرق الشمـسین و اکـسیر الـسعادتین، الـشیخ البهـائی، ص        110، ص 1البحرانی، ج 

ـ    408، ص 1الکاشانی، ج  ؛ بحـار االنـوار، العالمـۀ المجلـسی،     206ق الـداماد، ص ؛ الرواشح الـسماویۀ، المحق

 ؛ شرح احقـاق الحـق، المرعـشی      111، ص 1؛ شرح االسماء الحسنی، مالهادي السبزواري، ج      293، ص 66ج

  .186، ص12، جالنجفی
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 نـه ماللـی در    عبادتی کـه ؟ عبادتیچه. اند آنها در عبادت او مستغرق    )1(.»أَْقَرُهبُْم ِمْنـك

ـ ، » أبداً سجدونیال« که   عیکّر. آنجاست، نه فتوري   ديسرؤوسـهم  رفعـون یال« کـه  ج 

  )2(.»أبداً

  عبادتی فراتر از عبادت مالئکه و انبیا

رسـد بـه     تـا مـى  افتـه، ی عبادتی از مالئکه، با آن کیفیت در مأل اعلى تحقـق      نیچن

 بـه  ،، بـه عبـادت موسـى   ، به عبادت ابـراهیم    ت نوح ، به عباد  عبادت آدم 
                                                         

آنان را آفریدى و در آسمانهایت جا دادى، و ایشان را از زمینـت بـاال   «: ها فرمودند  در خلقت فرشته   حضرت علی .  1

  .109 نهج البالغۀ، خطبه .»از همه به تو داناترند، و از تو ترسان تر، و به تو نزدیکترند) مقامشان را ترفیع دادي(بردي

  .313، ص1نصوص االخبار، الزمخشري، ج ربیع االبرار و :منابع اهل تسنن

 و رکُوع لَا ینْتَصبونَ و صافُّونَ   ملَائکَته منْهم سجود لَا یرْکَعونَثُم فَتَقَ ما بینَ السموات الْعلَا فَملَأَهنَّ أَطْواراً منْ«.  2

انِ و  لَا یغْشَاهم نَوم الْعیونِ و لَا سهو الْعقُولِ و لَا فَتْرَةُ الْأَبدانِ و لَا غَفْلَۀُ النِّـسی       ال یسأَمونَ   لَا یتَزَایلُونَ و مسبحونَ   

   یِهحلَى وع نَاءأُم منْههاى گونـاگون،   سپس برگشود میانه هفت آسمان بلند را، و پر کرد آنها را از فرشته         ؛  »...م

برخى همیشه در سجده اند و رکوع ندارند برخى همیشه در رکوع که برپا نایستند، برخى صف بـسته کـه از        

، فرو نگیرد آنها را خواب در چشم و نه سهو در خرد، و نه گویانى که خسته نشوند صف بدر نشوند، و تسبیح

وحى اویند، و پیغام ایشان بـه سـوى رسـوالنش      برخى امناء بر  و  خبرى از فراموشى،     سستى در تن، و نه بى     

؛ تفسیر منهج الـصادقین، مـال   150ملی، صاآلسید حیدر ال، تفسیر المحیط االعظم؛ 1نهج البالغۀ، خطبه  . ندبر

  .177، ص54مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 106اشانی، صکالفتح اهللا 

؛ مطالـب الـسؤول فـی مناقـب آل     313، ص1زمخشري، جال ربیع االبرار و نصوص االخبار، :منابع اهل تسنن  

  .156 الشافعی، صالرسول، ابن طلحه

هم إال و هو یسبح اهللا ء من أطباق أجساد إن هللا تبارك و تعالى مالئکۀ لیس شی«: ، قالعن النبی «:و همچنین

 إلى السماء، و ال یخفضونها إلى أقدامهم،   رؤوسهم عز و جل و یحمده من ناحیته، بأصوات مختلفۀ، ال یرفعون

هایی است که به همه اندام با صداهاي  که خدا را فرشته:  فرمودند؛ پیامبراکرم»من البکاء و الخشیۀ هللا عزوجل

سر به آسمان بر نیارند، و به قدم هاي خود فرو نبرند از گریه و ترس از خدا گوناگون تسبیح و حمد خدا کنند و 

؛ 81، ص4؛ البرهان فی تفسیر القرآن، السید هاشـم البحرانـی، ج  280التوحید، الشیخ الصدوق، ص . »عزّوجلّ

  .104، ص2؛ نور البراهین، سید نعمۀ اهللا الجزائري، ج182، ص56بحاراالنوار، العالمۀ المجلسی، ج

 علـى مـا   رسالۀ فضل الخلفاءمنهم العالمۀ الشیخ عز الدین عبد السالم الشافعی فی : ما رواه القوم « :همچنینو  

تزویجهـا لعلـی، جـاء ملـک إن اهللا      فی تجهیز الجیش روى حدیثا طویال فی تکلم فاطمۀ مع أمه فی بطنها و            

 رؤوسهم إلى یوم القیامۀ أن یرفعـوا  یأمرك بتزویج فاطمۀ لعلی فإن اهللا أمر سبعین ألف ملک سجد ال یرفعون      

    .623، ص6مرعشی، جالشرح احقاق الحق، » .فاطمۀ رؤوسهم عن السجود حتى یشهدوا لعقد علی و
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مهـم  .  عبادت، آن هم عبادت عباد واصل به کمال معرفت     ة این دائر  .عبادت عیسى 

 ایـن جملـه   )1(.» أَْحَسُن اْخلَلِْق ِعَباَدةً ْنَت أَ «: گوید  در مقابل این قبر مى  این است که امام   

، آن میوة خلقت، نه در درخت وجـود ملَـک   »أَْنَت أَْحَسُن اْخلَلِْق ِعَباَدةً  «!بهت انگیز است  

  . وجود تو ظاهر شدةبه ثمر رسید، نه در درخت وجود بشر، بلکه تنها از شجر

  ، است چیست؟»أَْحَسُن اْخلَلِْق ِعَباَدةً « عبادت که این

  م عقاب ثواب و عالطی فراتر از از محیروح

 یمـا عبـدتك، شـوقاً إلـ«: شـود   روشـن مـى    رمؤمنانی کالم ام  نی اینجا تفسیر ا   از

  . مشکل است، و فهم این کلمه)2(»ثوابك و ال خوفاً من عقابك

ُفـزُت و َرّب «:  آن روزي که قدم به دنیا گذاشته، عابد بوده تا آن وقتـی کـه گفـت       از

 که نیجهنم را دیده است، نه ا.  فقط شنیدهکه نی نه ا)4(،ستبهشت را دیده ا   )3(.»الكعبة

                                                         
  .، همین مجلس1، تعلیقه198رجوع شود به صفحه .  1

  .2، تعلیقه65رجوع شود به مجلس دوم، ص.  2

؛ المـسترشد،  63ئص االئمۀ، الشریف الرضـی، ص ؛ خصا442، ص2مغربی، جالقاضی نعمان الشرح االخبار،   .  3

ـ ؛ الطرائف، 385، ص1؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج    4شیعی، ص الطبري  ال سید بـن طـاووس،   ال

  .2،ص41مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 519ص

ـ ؛ انـساب االشـراف،      138، ص 1 االمامۀ و الـسیاسۀ، ابـن قتیبـه، ج         :منابع اهل تسنن   ؛ 488 ص،2بالذري، جال

 دمشق، ابـن عـساکر،   ۀ؛ تاریخ مدین38، ص4؛ اسد الغابۀ، ابن اثیر، ج     1125، ص 3االستیعاب، ابن عبد البر، ج    

  .207، ص9؛ شرح نهج البالغۀ، ابن ابی الحدید، ج561، ص42ج

  إِلَیه مما أَنْهى إِلَیک رسولُ اللَّه تَنَا ما نَطْمئنُ یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ لَو أَری أَنَّ جماعۀً قَالُوا لعلیعنْ أَبِی جعفَرٍ«.  4

 إِلَّا و دنَّا أَحا مقَالُوا م کُملنِ قَوسنْ أَحم وه نٌ وکَاه و رٌ کَذَّاباحس قُلْتُم و بِی لَکَفَرْتُمائجنْ عۀً مجِیبع تُمأَیر قَالَ لَو

 لَمعی وهولَ اللَّهسر رِثْتو أَنَّک هقَلْب نَ اللَّهتَحنٌ امؤْمإِلَّا م لُهتَمحلَا ی و یدمِ شَدالالْع لْمقَالَ ع هلْمع کإِلَی ارص و 

 کُمإِلَّا أَنْ أُرِی تُمیا إِذَا أَبقَالَ أَم ثُم نْهبِرُوحٍ م هدأَی انِ ولْإِیملْمِلنَ الْعم اللَّه یا آتَانم بِی وائجع ضعوا أَثَرِي إِذَا  بفَاتَّبِع

صلَّیت الْعشَاء الْآخرَةَ فَلَما صلَّاها أَخَذَ طَرِیقَه إِلَى ظَهرِ الْکُوفَۀِ فَاتَّبعه سبعونَ رجلًا کَانُوا فی أَنْفُسهِم خیار النَّاسِ منْ 

ش  یلع مفَقَالَ لَه هتیع یأَنْ لَا تُکَفِّرُون یثَاقَهم و اللَّه دهع کُملَیتَّى آخُذَ عئاً حشَی أُرِیکُم تی   إِنِّی لَسـونلَا تَرْم و 

ولُ اللَّهسی رنلَّما عإِلَّا م ا أُرِیکُمم اللَّه لَۀٍ فَوضعبِم هِملَینْ فَأَخَذَ عم هلسلَى رع ا أَخَذَ اللَّهم یثَاقَ أَشَدالْم و دهالْع 

 اتوعو بِدعدیعاً یمج وهعمفَس ا أُرِیدبِم وعتَّى أَدنِّی حع کُموهجلُوا ووقَالَ ح یثَاقٍ ثُمم و دهقَالَ ]  لَا[ ع ا ثُمرِفُونَهعی

وا فَحلُوهوحنَّاتا فَإِذَا جنَّۀُ  لُوها الْجما شَکُّوا أَنَّهم متَّى إِنَّهبٍ حاننْ جیرُ تَتَلَظَّى معالس بٍ واننْ جم ورقُص و ارأَنْه و 
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 خـود آن بهـشتی کـه      . شنویم، ولی او دیده اسـت       ما جهنّمی و بهشتی مى    . تنها شنیده 

 وقتی دیده شود، آن وقت شود، ی از آن گفته می آنچه که در عالم سخن    هر« :رمایدف  مى

 بهشت دیـده شـود   یاما وقت. گردد که آنچه شنیده از آنچه دیده باالتر است روشن مى 

 بر چنین  1 )1(».شود که، بهشت دیده شده، از آنچه شنیده شده، باالتر است            روشن مى 

                                                                                                                                   
  

ینِ فَلَما رجع مع الرَّجلَینِ قَـالَ لَهمـا قَـد    و النَّار فَقَالَ أَحسنُهم قَولًا إِنَّ هذَا لَسحرٌ عظیم و رجعوا کُفَّاراً إِلَّا رجلَ  

:  است کـه فرمـود  ؛ از امام باقر»...سمعتُما مقَالَتَهم و أَخْذي الْعهود و الْمواثیقَ علَیهِم و رجوعهم یکَفِّرُونَنی      

 شما را از آنها آگاه کرده به ما ول خداکاش از آن چیزها که رس:  گفتندگروهى از افراد به حضرت على

شوید و  اگر چیز عجیبى از عجائب مرا ببینید کافر مى:  فرمودحضرت. یافتیم نشان می دادي و اطمینان مى    

دانیم که علم  همه ما مى:  گفتند.  گویید آنست که من جادوگرى دروغگو و یک کاهن هستم کمترین چیزى که مى

علم عالم زیاد است و : حضرت فرمودند. اى  به ارث بردهآنها را از رسول خدا به تو رسیده و تو  پیامبر

دهـد، قـدرت    و جز مؤمنى که خداوند قلبش را براي ایمان امتحان کرده و با روح خود او را یارى مى     . شدید

داوند از علم خواهید بعضى از کارهاى شگفت مرا ببینید و آنچه خ ولى اگر مى: آنگاه فرمودند. تحمل آن را ندارد

وقتى حضرت، نمـاز عـشا را   . به من عطا کرده است را نظاره کنید، وقتى نماز عشا را خواندم دنبال من بیایید 

هفتاد تن نیز که خود را از بهترین افـراد شـیعه آن   . خواندند، به سوى پشت کوفه راه خود را در پیش گرفت         

به شما چیزي نشان نمی دهم :   به آنان فرمودىحضرت عل. دانستند، به دنبال حضرت روان شدند حضرت مى

بینید  آنچه مى!  به خدا سوگند. تا از شما عهد و پیمان خدایى بگیرم که مرا تکفیر نکنید و مرا در مشکل نیندازید

و از آنها عهد و میثاقى نظیر محکمترین عهد و پیمانى .  به من آموخته استهمان چیزى است که رسول خدا

خواهم، بخوانم  هاى خود را برگردانید تا دعایى که مى چهره: پیامبرانش گرفته بود، گرفت و فرمودکه خداوند از 

:  فرمودندگوید آنگاه حضرت دانستند که او چه مى خواندند شنیدند اما نمى همگى دعایى را که حضرت مى

ایى دیدند و در سوى دیگر آتش باغها و رودها و کاخهناگهان در یک سو . همه روى خود را برگرداندند. برگردید

آن که سخنش از همه نیکـوتر بـود   . تردیدى در آنان نماند که این دو بهشت و دوزخ بود     . کشید فروزانى که زبانه مى   

وقتـى حـضرت بـا آن دو بـاز     . و همگى کافر باز گشتند مگر دو تـن     ! این همانا سحرى بزرگ و عظیم است      : گفت

. »ن را شنیدید دیدید با آنکه از آنها عهـد و پیمـان گرفتـه بـودم کـافر بازگـشتند               هایشا گفته: گشت به آنان فرمود    مى

؛ مختـصر بـصائر الـدرجات، حـسن بـن سـلیمان الحلـی،         862، ص 2الخرائج والجرائح ، قطب الدین الراوندي، ج      

  . 259، ص41؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج508، ص1؛ مدینۀ المعاجز، السید هاشم البحرانی، ج118ص

   مـنْ   أَعظَـم  ء منَ الْآخرَةِ عیانُـه  ء منَ الدنْیا سماعه أَعظَم منْ عیانه و کُلُّ شَی      کُلُّ شَی ... : قال امیر المؤمنین  «.  1

هر آنچه در دنیاست، شنیدنش بزرگتر است از دیدنش و هـر چـه در   :... فرمودند؛ حضرت علی » ... سماعه

؛ عـدة الـداعی، ابـن فهـد الحلـی،          114نهج البالغۀ، خطبه    .  ست، دیدنش بزرگتر است از شنیدنش     آخرت ه 

 .366، ص1؛ الفصول المهمۀ فی اصول االئمۀ، الحر العاملی، ج99ص

  . 10، ص2 ربیع االبرار و نصوص االخبار، الزمخشري، ج:منابع اهل تسنن



 
 
 
 
 

 

  205 /   عبادتی فراتر از عالم ثواب و عقاب 

 

 

 وقتی که تو را عبادت کردم، اصالً به آن از یعنی؛ »ما عبدتك«. بهشتی، قلم کشیده است

 کسی که بر تمام جنات عدن خط بطالن کشیده، غیـر از .  تو را نپرستیدم  ،شوق ثوابت 

  .» ثوابكیما عبدتك شوقاً إل «!؟ کیستعلی بن ابی طالب

: جهنّم، چه جهنّمی است؟ طلیعۀ جهنم این استاما
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؛ »ابكـاً من عقــو ال خوف «!؟زند   چه قدرتی است که با خدا این چنین حرف مى          این

 اینجـا بایـد   !اهللا اکبر .  بهشت اقی اشت ي رو هنم است و نه از     ترس ج  يعبادتم نه از رو   

ـ      !ستیتو چه بشري ه   . گفت اهللا اکبر    تـو چـه گـوهر       ! هـستی  ی تو چه وجـود مقدس

  .» و ال خوفاً من عقابكبك ثوایما عبدتك شوقاً إل «!اي هستی نشناخته

 این روح از محیط ثواب و از عالم عقاب خارج شده و به آنجـا رسـیده کـه                  یعنی

 و آن کـه بـود،    علـی رمؤمنـان ی بشناسید ام!خوب دقت کنید  . »وجدتک«: گوید  مى

بافنـد و بـه قـدر     گونه که بود، به مردم معرفیش کنید، نه به ال طائالتی که امـروز مـى            

 رمؤمنـان یام. کننـد   خالصه مى  تدرك خودشان خورشید عالمتاب را در این کلما       

 .را به مردم بشناسانید

  افتهی که خدا را یتیشخص

 باشـد بـه ذات    که در دنیا قدرت داشته    یکجاست آن زبان  .  تو را یافتم   ؛»وجدتک«

 ی گمشدة فطرت، خداست، چه کـس      !؟؛ تو را یافتم   »بل وجدتک «: قدوس حق بگوید  

 پیـدا شـد و    چنـین شخـصیتی    ؟تو را یافتم  :  توانسته بگوید  ی چه کس  ؟او را پیدا کرده   

حـاال  . »  فعبـدتكللعبـادةوجدتك أهًال «: کاف خطاب را وصف کرد    . »وجدتک«: گفت

                                                         

دهـد   اى آن را که شیر مى  ى که آن را ببینید، هر شیردهنده      روز . که زلزله رستاخیز امرى هولناك است      همانا «.  1

بینى و حـال آنکـه مـست     نهد، و مردم را مست مى گذارد، و هر آبستنى بار خود را فرو مى فرو مى ]  از ترس [

  .2و1:الحج. »نیستند، ولى عذاب خدا شدید است
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  )1(.»أَْنَت أَْحَسُن اْخلَلِْق ِعَباَدةً «: شود که فرمود معلوم مى بیان امام دهم

   عبادتنی برتروةیممثَل اعالي خداوند، 

 أَْجَعلَْك َحّياً َال َ�ُـوُت   ِفيَما أََمرُْتَك   أَِطْعِين  َيا اْبَن آَدَم أََنا َحي� َال أَُموُت « ؟ این عبادت چیست   میوة

ـَيْ َيا اْبَن آَدَم أََنا أَ  ـَيْ  ُقوُل ِللّش  2)2(.» ِء ُكـْن فََيُكـون ِء ُكْن فََيُكونُ أَِطْعِين ِفيَما أََمرُْتَك أَْجَعلَْك َتُقـوُل ِللـّش

 قرآن ۀی آنیبه ا !جا رساند   عبادت را به این    رمؤمنانامی.  در او به ثمر رسید     وهی م نیا
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 که یتیبه جایی رسید که تنها شخص )4(.ل

َ َنـأَ «:  قـدرت ایـن را داشـت کـه بگویـد     . قرآن را بیان کرد، خود او بـود یۀاین آ   ُل َثـا امل

 :  کهییهمان مثل اعال 3 )5(.»یعلَاَأل 
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  .، در همین مجلس1، تعلیقه198رجوع شود به صفحه.  1

  .75 ص ،1الدیلمی، ج محمد بن الحسن ،القلوب إرشاد.  2

 ال أفتقر أطعنی فیما أمرتک أجعلک غنیا ال تفتقر یا ابن آدم انـا حـی ال أمـوت       یا ابن آدم أنا غنی    « :و همچنین 

کن فیکون أطعنی فیما أمرتـک أجعلـک    : أطعنی فیما أمرتک أجعلک حیا ال تموت یا ابن آدم أنا أقول للشئ            

؛ بحـار  363العاملی، ص، الحر؛ الجواهر السنیۀ291لداعی، ابن فهد الحلی، صعدة ا »کن فیکون: تقول للشئ

   .376 ، ص90األنوار ،العالمۀ المجلسی، ج

  .60:نحلال.  3

  .27:رومال.  4

أنا خلیفۀ رسول اهللا و وزیره و وارثه، أنـا أخـو رسـول اهللا و          : قال أمیرالمؤمنین : عن األصبغ بن نباتۀ، قال    «.  5

نا صفی رسول اهللا و صاحبه، أنا ابن عم رسول اهللا و زوج ابنته و أبو ولده، أنا سید الوصیین و وصیه و حبیبه، أ

وصی سید النبیین، أنا الحجۀ العظمى و اآلیۀ الکبرى و المثل األعلى و باب النبی المصطفى، أنا العروة الوثقى،          

؛ بحار االنوار، العالمـۀ  92الشیخ الصدوق، صاالمالی، » و کلمۀ التقوى، و أمین اهللا تعالى ذکره على أهل الدنیا     

  .335، ص39المجلسی، ج

السالم على أئمۀ الهدى ومصابیح الدجى وأعالم التقى وذوي النهى وأولى الحجى  «:  کبیره  و در زیارت جامعه   

؛ عیون اخبار 610، ص2من ال یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج   . »وکهف الورى وورثۀ األنبیاء والمثل األعلى     

  .1567، ص14؛ الوافی، الفیض الکاشانی، ج305، ص2، الشیخ الصدوق، جالرضا

المثـل االعلـى مـن کـل مثـل هـو        «: فرماید   می 212، ص 1و مرحوم حکیم سبزواري در شرح االسماء الحسنی، ج        

 الحقیقۀ نور الحقیقۀ المحمدیۀ المعبر عنها بالرحمۀ الواسعۀ ورحمۀ للعالمین والنفس الکلیۀ الولویۀ العلویۀ وهما فی

  .»..علی منی و انا من علی:  انا و علی من نور واحد و قالواحد کما قال
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  :پی نوشت ها

                                                        

1. »    نِ النَّبِییحِ عحی الصف درو قَدنٌ     :  عن اهللا عز و جلـیـا لَـا عینَ محالالـص يـادبعل تددأَع أَتلَـا أُذُنٌ    ر و 

؛ شرح نهج البالغۀ، ابـن  292 البالغۀ، علی بن زید البیهقی، ص معارج نهج » .سمعت و لَا خَطَرَ علَى قَلْبِ بشَر      

، 4؛ عوالی اللئالی، ابـن ابـی الجمهـور، ج     226؛ عدة الداعی، ابن فهد الحلی، ص      328، ص 1میثم البحرانی، ج  

؛ بحار االنوار، العالمۀ 687، ص 2؛ روضۀ المتقین، المجلسی االول، ج     157؛ رسائل الشهید الثانی، ص    101ص

 .82، ص33المجلسی، ج

 مکَّۀَ و رفَع الْهِجرَةَ بِقَوله لَا هجرَةَ بعد الْفَـتْحِ قَـالَ   لَما فَتَح النَّبِی : عنْ زاذَانَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ« :و همچنین 

یلعلَف لَى اللَّهع تُککَرَام رَفتَّى تُعح سکَلِّمِ الشَّم ینَ  إِذَا کَانَ الْغَدسِ حإِلَى الشَّم یلع اءنَا فَجنَا قُمحبا أَصلَم

طَلَعت فَقَالَ السلَام علَیک أَیتُها الْمطیعۀُ لرَبها فَقَالَت الشَّمس و علَیک السلَام یا أَخَا رسولِ اللَّه و وصیه أَبشرْ فَإِنَّ 

  زَّةِ یالْع بر          کتیعشل و یکبحمل و رْ فَإِنَّ لَکشأَب قُولُ لَکی و لَامالس نٌ قْرِئُکیا لَا عم أَتلَا   ر و تعملَا أُذُنٌ س و 

ابن ؛ » . اهى اللَّه بِک الْملَائکَۀارفَع رأْسک حبِیبِی فَقَد ب للَّه ساجِداً فَقَالَ رسولُ اللَّه خَطَرَ علَى قَلْبِ بشَر فَخَرَّ 

به »  بعد از فتح، هجرتى نیست« :  وقتى که مکّه فتح شد و هجرت پایان یافت و پیامبر اکرم فرمود: گوید عباس مى

وقتى که صبح شـد،   .روز بعد باخورشید سخن بگو تا بدانى که چه کرامتى نزد خداوند دارى  : فرمود على

سـالم بـر تـو اى مطیـع و فرمـانبردار      : به طرف آن رفت و گفـت    شید، على هنگام طلوع خور  . برخاستیم

تو را مـژده بـاد؛ چـون    !  و جانشین او و علیک السالم اى برادر رسول خدا      : خورشید گفت ! پروردگارش

ن تو را مژده باد؛ چون براى تو و دوستداران تو و شیعیا: فرماید رساند و به تو می پروردگار عزت، به تو سالم مى

در .  است که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه به قلب بشرى خطور کرده است) در بهشت(تو، نعمتهایى 

سر خود را بلند کن، چون خداوند !  اى دوست و حبیب من:  رسول خدا فرمود. به سجده افتاداین هنگام، على

ـ  . کند متعال به خاطر تو، به فرشتگان مباهات مى        ؛ 545، ص2ب الـدین الراونـدي، ج  الخرائج و الجـرائح، قط

  .170، ص41؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج187المحتضر، حسن بن سلیمان الحلی، ص

أطعنی أجعلک مثلی أنا حی ال أموت، عبدي : ث القدسی عن الرب العلی أنه یقول      ورد فی الحدی  « :و همچنین . 2

؛ در »مهما أشأ یکن أجعلک مهما تـشأ یکـن  ، أنا قرنی ال أفتقر أجعلک غنیا ال تفت     ، أنا غ  أجعلک حیا ال تموت   

خـود  ) مثـل (ام، مرا اطاعت کن تا تو را مانند بنده: فرماید روایت قدسى از قول خداوند بلند مرتبه آمده که مى   

همان طورى که من غنى هـستم  . میرم تو هم همیشه زنده باشى  همان طورى که من زنده هستم و نمى       . سازم

شود تو را هم همین طور  همان طورى که من هر چه را اراده کنم مى. همیشه غنى باشىشوم تو هم     فقیر نمى 

  .361؛ الجواهر السنیۀ، الحر العاملی، ص 100، ص مشارق أنوار الیقین، الحافظ رجب البرسی.سازم

ـ           «. 3 ول عن أبی الحسن علی بن موسى الرضا عن أبیه عن آبائه عن الحسین بن علی علیهم السالم قال قـال رس

لعلی علیه السالم یا علی أنت حجۀ اهللا وأنت باب اهللا وأنت الطریق إلى اهللا وأنت النبـأ العظـیم وأنـت            اهللا

از  از حـضرت رضـا   ؛ »...الصراط المستقیم وأنت المثل االعلى یا علی أنت امام المسلمین وأمیر المؤمنین    

ه  بست که آن جناب فرمود رسول خداروایت کرده ا پدر بزرگوارش از پدران خود از حسین بن على        
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 عظیم و تـوئى صـراط   أى نبیى راه بسوى خدا و تو  یباب اللَّه و تو   حجت خدا و    ى  ی تو على فرمود یا على   

عیـون اخبـار   . ى بهتـرین اوصـیا  یى امام المسلمین و امیـر المـؤمنین و تـو     یى مثل االعلى و تو    یمستقیم و تو  

؛ بحار االنـوار، العالمـۀ   273، ص5لصافی، الفیض الکاشانی، ج ؛ تفسیر ا  9، ص 2، الشیخ الصدوق، ج   الرضا

؛ تفـسیر کنـز الـدقائق، محمـد القمـی      565، ص5؛ البرهان، السید هاشم البحرانـی، ج      4، ص 36المجلسی، ج 

  .180، ص4؛ تفسیر نور الثقلین، الحویزي، ج194المشهدي، ص

 فَقَالَ یا مالک أَنْتُم و اللَّه شیعتُنَا حقّاً یـا     قْبلَ إِلَی أَبو عبد اللَّه      أَ: عنْ مالک بنِ أَعینَ الْجهنی قَالَ     « :و همچنین 

 تَرَاك کالم   أَفْرَطْت قَد        فَکَم هتظَمع و هترقُد کُنْه و فَۀِ اللَّهلَى صع دأَح رقْدی سلَی نَا؟ إِنَّهی فَضْللِ فی الْقَوا لَـا   ف

 فَکَذَلک لَا یقْدر أَحد علَى صفَۀِ رسـولِ   یقْدر أَحد علَى کُنْه صفَۀِ اللَّه و کُنْه قُدرته و عظَمته و للَّه الْمثَلُ الْأَعلى        

  اللَّه  نَاقُوقنْ حم بجا أَوم و طَانَا اللَّها أَعم نَا وفَضْل 1برقـی، ج اللمحاسن، احمد بن محمد بن خالد ا. »... و ،

   .226، ص71مجلسی، جال المۀعال؛ بحار االنوار، 143ص
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  روز غدیردر آستانۀ 
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  روز غدیردر آستانۀ  و نزول آیات معراج پیامبر

   دفع شبهاتینیوجوب ع

 از شما از اوجب واجبات است، تضلـّع در بحـث امامـت             کی که امروز بر هر      یمطلب

 بحث باشند؛ چون زمان، زمـان حاجـت بـه           نی امروز مجتهد در ا    ي افراد دی با یعنی. است

ـ  کـه شـبهات ز  یدر زمـان . کند ی افراد به حسب ازمنه فرق م    فیتکال.  امر است  نیا  ادی

  .شود ی مینی زمان مسأله واجب عنیاد، قهراً در باششود، و دافع شبهات کم 

ـ  ا که بدون مجامله شرّ االزمنه است و منـشأ         می واقع شد  ی در زمان  ما  شـرارت،  نی

ـ  ز اهویدر زمان ما ه   . یت علم  طرف ضعف قو   کیاز  .  است يامور متعدد  .  اسـت  ادی

  . مغز کم استی است، ولادیقشر ز

   در عصر مانیثقال زماقلّت اوتاد و 

ـ  کند، ی که خدا بر امت نازل م      یی از بالها  یکی  و  )1(اوتـاد ارض  .  بـال اسـت    نی هم

                                                         
التبیان فی تفـسیر القـرآن،   . »هم أوتاد األرض: أما العلم، فالنه یقال للعلماء الکراسی، ألنهم المعتمد کما یقال     «.  1

؛ زبـدة التفاسـیر،   94، ص1، ج ؛ المنتخب من تفسیر القرآن، ابن إدریس الحلـی        309، ص 2الشیخ الطوسی، ج  

  .404، ص 1المال فتح اهللا الکاشانی، ج

محمد بنُ :   أَربعۀٌ  الدینِ  أَوتَاد الْأَرضِ و أَعلَام  یقُولُعنْ جمیلِ بنِ دراجٍ، قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه «:و همچنین

؛ 47تـاریخ آل زرارة، الـزراري، ص  . »و لَیثُ بنُ الْبخْتَرِي الْمرَادي و زرارةُ بـنُ أَعـینَ    مسلمٍ و برَید بنُ معاوِیۀَ      

  .26، ص1؛ الوافی، الفیض الکاشانی، ج507، ص2، الشیخ الطوسی، ج)رجال الکشی(اختیار معرفۀ الرجال 



 
 
 
 
 

 

    خاتمیتنفس نفیس  / 212

 در  یاگـر کـس   .  علما و فقها هستند    نیل زم و اثقا اوتاد ارض   . شوند ی کم م  نیاثقال زم 

   چه خبر است؟فهمد ی چند کلمه فکر کند، منیا

از قم تا نراق کاشان، چقدر است؟ چند فرسـخ اسـت؟          .  بوده ی قم يرزای قم، م  در

ـ مستندش کاشف از ا   .  بوده یدر نراق کاشان، حاج مال احمد نراق        اسـت کـه چـه       نی

 اسـت کـه چـه      نی و غنائمش کاشف از ا     اش  نی در قم قوان   رزایو م .  است یحر مواج ب

ـ    ،یل فح نی است در نراق کاشان چن     نیمهم ا .  است یانوسیاق  یتی شخـص  نی در قم چن

ـ     ـ  در همـان زمـان در کـربال، صـاحب ر    !یو مردم آن زمـان چـه مردم  ی زنـدگ اضی

ـ       در   اض،ی در کربال مثل صاحب ر     کرد، یم ـ  در کاشـان نراق    ،یقم مثـل محقـق قم  انی

ـ    . پدر و پسر   ـ  ! یمردم چـه مردم ـ گفتـنش ح  - ،ی زمـان  نیدر چن  بـه  - آور اسـت رتی

ـ سـؤال از م .  موجود استاآلنمتن نامه . سندینو ی نامه م  ی قم يرزایم ـ  ارزای  اسـت  نی

ـ ر «؟ستی مجتهد ن  ای ساکن کربال مجتهد است      ،ی عل دی س ایکه آ   اسـت   ی کتـاب  »اضی

 را خـوب بفهمـد و بتوانـد    اضی دوره رکی ی اگر کسیو بدون معطل دیکه بدون ترد 

ـ نو: پرسند ی م رزایاز م .  مجتهد است  دی آن برآ  ةاز عهد  ـ  ا سندةی ـ  کتـاب آ نی  مجتهـد  ای

ـ  مردمش و ا   نی ا ؟ستی مجتهد ن  ای ،است  ؟ حـاال وضـع چگونـه اسـت        ! علمـائش  نی

ـ  است چه حاجت به ب   انی که ع  يزیچ« ـ ، ا» اسـت انی ـ    نی کـم   نی اسـت کـه اوتـاد زم

  . رفتندنی از بنیاثقال زم. شدند

   و صاحب جواهری بهبهاندی کاشف الغطاء و وحتیشخص

ـ در  : دی و خوب بفهم   دی خوب گوش بده   می بگو خواهم ی را م  آنچه  عـصر در   کی

 تی خود شخص؟ستی کاشف الغطاء کشود، ی مدای پ مثل کاشف الغطاءینجف فحل

ـ  کـه آدم ا ستی کاشف الغطاء کدی فهمتوان یم یوقت. ستی ن چهی باز یشناس  بنـد و  نی

 کیدر  . ستی کاشف الغطاء ک   فهمد یآن وقت م  .  بگذارد نیب   ذره ری او را ز   یبست فقه 

ـ  گ نی طرف، در ا   کی ی بهبهان دی طرف، وح  کی کاشف الغطاء    ک،یفاصلۀ نزد  ودار، ری

 .کند ی، در فقه بروز م مثل صاحب جواهر،ی مرتبه پهلوانکی
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   یانی آشتيرزایمو  ی رشتيرزایو م يرازی شيرزای با مي انصارخی شتیحکا

ـ  پي انـصار ی مرتضخی به نام ش   ي مرد ،ی مسجد طوس  ۀ زمان در گوش   نی هم در  دای

ـ ی،  »بحر الفوائد « صاحب   ،یانی آشت يرزای م یکی: )1(لطَسه نفر ب  . شود یم ـ  م یک  يرزای

 هـر سـه از صـاحب جـواهر          ی رشـت  يرزای م یکی ست،ی ن انی که محتاج به ب    يرازیش

ـ ای تهـران ب   بـه  عازم است که     یانی آشت يرزایم. رندیگ یشهادت اجتهاد م   ـ  و م  دی  يرزای

 که از صاحب جواهر یکس. د برورازی هم به شيرازی شيرزای به رشت برود و م  یرشت

ـ     رد،یشهادت اجتهاد بگ   ـ ی اق نی از مـوج چن ـ  ب یانوس ـ ای ب رونی ـ هـر سـه از ز     . دی  ارتی

ـ  پـشت  یخی شکی نندیب ی در مسجد عمران، نماز بخوانند، م ندیآ یم. گردند یبرم  کی

 هـا  نیا.  زده استنی به عنوان شاگرد در مجلس او زانو به زم    هم یکی نشسته،   یستون

 خودشـان را  ی و رشـت  يرازی ش يرزای م ؟دیگو ی چه م  خی ش نی ا مینی بب :ندیگو یبا هم م  

 شاگرد ی است که وقتنی شاگرد چننی استاد با انی درس اکنند، یپشت ستون، پنهان م

ـ گو ی کلمه مکی او که کند، ی استاد مطلب را قطع م    نی ا د،یگو ی م يزیچ ـ  بـاز ا د،ی  نی

ـ ا. آورد ی م يگری فکر د  زند، ی م يگری جرقه د  کی  تـا، متخـرّج از بحـث مثـل           دو نی

  .  استاد تودار استنی که افهمند ی آن هم با شهادت اجتهاد، م،يصاحب جواهر

ـ   نی است که ا   نیهم درس   یگاه:  دو جور است   درس ـ گو ی مدرس م ـ امـا    د،ی  کی

   .دهد ی آب پس م،ی هر چه آب بکشیعنی   دارد؛)2( است که زنهیدرس مثل چاه وقت

 شـود،  یبعد که درس تمام م.  استنی چننی اي انصارخی که شفهمند ی دو م  نیا

ـ ا. کند ی م انی آن مسأله را ب    خیش. کنند ی را طرح م   يا   و مسأله  خی ش شی پ ندیآ یم  هـا  نی

دوبـاره  . مانند ی در م  ها نیا. کند ی هرچه گفته بوده پنبه م     گری بار د  خیش. شوند یقانع م 

  .کند ی را قانع کرده، پنبه مها نیز آنچه که ابا. شوند ی قانع منهای و اکند یطرح م

ـ   شانی ماجرا ها نیا. پرسد ی حالشان را م   خیش ـ  چ هی کـه قـض    نـد یگو ی را م  و  ستی

  . بروندخواهند یاند و م شهادت اجتهاد گرفته

                                                         
  .قهرمان.  1

  .ماده.  2
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ـ  است کـه ا فی حندیب ی که داشته، م ی با آن فراست   خیش .  دو از دسـت برونـد  نی

ـ  هـستند کـه بعـد از ا        نانیرد ا حاال م . گردند ی برم دیبرگرد: دیگو یم  کـه شـهادت     نی

ـ    گرفتـه اجتهاد از صاحب جواهر  ـ یانـد، وقت ـ نـد یآ ی م ـ  را پي انـصار خی و ش  دای

 و دوبـاره از     کننـد  ی پهن م  ا هر دو بار سفر ر     ستی چ هی قض شوند ی و متوجه م   کنند یم

ـ  ا ؟ی کن دایاش را پ     نمونه یتوان یحاال م . کنند یاول شروع م    اجتهـاد از صـاحب      شانی

 که هنـوز محتـاج   اند دهیاند، و فهم  آمدهي انصارخی ششیاند، بعد پ   گرفته جواهر

  .درس هستند

  ها  حوزهی علمۀیضعف بن

ـ  یابسی رطْب و    ی اآلن چند صباح   اما ـ  گرفتـه، معلـوم ن     ادی ـ  آ ستی ـ  چ ای  کـه   يزی

ـ مج و فـی ال شنود، ی که ميزی تا برسد به چ ده؟ی نفهم ای دهی فهم دیگو یم  و المجـاز  زی

ـ یی نغمه نو کی لذا هر روز     کند، ی مطالب را انبار م    ینظر، آن هم مشت    ـ آ ی در م  کـه  دی

  .خورد یفعالً به درد نم» معالم« است، ادیز» شرح لمعه«

   لمعه و شرح لمعهعظمت

ـ     ی اول کس  دی اول است و شه    دیمتنش اثر شه  »  لمعه شرح«  جعفـر   خی است کـه ش

ـ  تعب )1(»نیبعـض األسـاط«از او به    » مکاسب« در   ي انصار خی که ش  کاشف الغطاء   ری

 اول و مـن  دی جـز شـه  یبکارت فقه را کـس    : دیگو یم» لمعه «سندةی، دربارة نو  کند یم

                                                         

: آمده اسـت؛ در جلـد اول، یـازده موضـع       » بعض األساطین «یر   بار تعب   32در کتاب مکاسب شیخ انصاري    .  1

، 15ص: ؛ و در جلــد دوم هفــت موضــع349 و345، 334، 320، 272، 186، 181، 113، 107، 101، 48ص

: ؛ و در جلد چهارم نـه موضـع  56، 44، 35ص: ؛ و در جلد سوم سه موضع 223،  214،  198،  139،  130،  93

کـه شـیخ   . 215 و 114ص:  ؛ و در جلد پنجم دو موضـع 323، 299، 252، 238،  198،  58،190،  54،  36ص

در ده موضع از شرح القواعد او نام برده و در بـاقی مواضـع غیـر از دو موضـع اخیـر محققـینِ مکاسـب از                  

  .همین کتاب آدرس داده اند
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  .است» لمعه «سندةی نونی ا)1(.برنداشته است

 يعلمـا .  اسـت نی الـد نی، ز »شرح لمعه  «سندةی نو ؟ستیک» شرح لمعه  «سندةینو

 کـه مـا     - بوده ی ثان دی مرجع اصفهان آن زمان شه     - نامه نوشتند  ی ثان دیاصفهان به شه  

ـ   شـما بـر  ة از عهدی کتابنی و چن میخواه ی متن فقه م   ي برا ی کتاب کی ـ آ یم  دیشـه . دی

ـ  مجتهد پرور، که     ۀن شرح لمع  یا 1 )2( .کند ی اول را شرح م    دی شه ۀ لمع یثان  دوره  کی

ـ  قدر شعور ندارند، که اگـر ا نیا.  بردارندخواهند ی را م  نی، ا فقه است   را بردارنـد،  نی

  ؟ بگذارندشی را جایچه کتاب

  اهمیت کتاب معالم و قوانین

ـ ی فضولياند و در هر امر  به کار افتاده سواد، ی مشت ب  کی است که    نیا . کننـد  ی م

 بد است و ییگو یه م کیفهم یرا م» شرح لمعه« تو ایآ. کنند ی دخالت مت،یبا عدم اهل

ـ  سیهـا تـدر      حوزه درکه امروز   » معالم «نی بر هم  ؟خورد یبه درد حاال نم     شـود،  ی نم

 هی آن وقت حاش؟ چهیعنی دارد هی سلطان حاشدیفهم ی م)3(. داردهی حاشسلطان العلماء

عـد هـم آن    بخواندند، ی معالم را م  یرا  و حواش   » معالم «نی از ا  شی پ ؟ستیسلطان چ 

ـ   »نیقوان« بر   ی عل دی س ۀی و حاش  خواندند، ی را م  »نیقوان«  آخونـد  شـد  ی را، بعد هـم م

                                                         
  . 22شریف الکاشانی، صلباب االلقاب، حبیب اهللا ال.  »ولدي موسى  الشهید األول و  لم یفتض بکارة الفقه اال انا و«.   1

 فی النجف ودفـن  1244الشیخ موسى ابن الشیخ جعفر صاحب کشف الغطاء النجفی توفی سنۀ         « :و همچنین 

. »الـشهید األول  ولدي موسـى و  یؤثر عن أبیه أنه قال ال فقیه اال انا و     و... إلى جنب أبیه فی مقبرتهم المعروفۀ     

  .178، ص10، السید محسن األمین، جأعیان الشیعۀ

هـی   أما بعد فهذه اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اإلمامیۀ إجابۀ اللتماس بعض الدیانین، وحسبنا اهللا ونعم الوکیل، و   «.  2

 .12اللمعۀ الدمشقیۀ، الشهید األول، ص. »مبنیۀ على کتب

وهذا البعض هـو شـمس   .  أي المطیعین هللا فی أمره ونهیه  )اللتماس بعض الدیانین  إجابۀ  (صنفها  « :و همچنین 

شـرح  .  »...لدین محمد اآلوي من أصحاب السلطان علی بن مؤید ملک خراسان وما واالها فی ذلـک الوقـت   ا

   .239 – 238، ص1اللمعۀ، الشهید الثانی، ج

حاشیۀ على معالم األصول معروفۀ مطبوعۀ مستقلۀ ومع المعالم مشتملۀ على تحقیقات أنیقۀ وصارت مرجـع    «.  3

قه فیها وکان أول من ابتکره وتابعه علیه العلماء بعده إلى الیوم ان تقیید المطلق العلماء ومحل اعتنائهم ومما حق

  .166، ص6 ج السید محسن االمین، أعیان الشیعۀ،. »ال یوجب التجوز فیه بخالف تخصیص العام
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  .ستی ني آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار خبر؟ی و هکذا، اما حاال چ،یخراسان

 منوال بـرود، بـه      نی اگر وضع بر ا    ،ي اعتقاد ی نه مبان  ،ی نه فقه  ،ی نه اصول  خالصه،

 شود؟ ی میمنتهکجا 

   فضال و حوزهنی مستعدفۀیوظ

ـ  مهـم ا   تیمسئول.  که استعداد دارند، مسئولند    ي عده افراد  کی ی زمان نی چن در  نی

ـ  که امـروز پ ی الطائالتنیدرس بخوانند و خوب بفهمند و هضم بکنند، به ا     : است  دای

هنر . دی است که جواهر را بفهم     نیهنر ا . علم در کتب سلف است    . شده گوش ندهند  

 است نیهنر ا. دی شرح لمعه را بفهمکه است نیهنر ا. دی است که مکاسب را بفهمنیا

 دی نباشنیدنبال ا. پرور است  سلف عالمرةیس. هاست نیعلم در ا. دی را بفهماضیکه ر

 به تان ی که دندان و معدة علمدی کنيکار. دی بخور دهی جو ییکه راحت الحلقوم و غذا    

ـ  اکمـال راه . دی کنقی را تتبع و تحقدار شهی و رقی مشکل و عم يها   درس فتد،یکار ب   نی

 ی رشتيرزایم. کند ی درست مي انصارخی طور شد، آن وقت حوزه، شنیاست و اگر ا

ـ    یانی آشـت  يرزایم. کند ی درست م  يرازی ش يرزایم. کند یدرست م  ـ  ی درسـت م و . دکن

ـ  پ ینینـائ . شـود  ی م دای مثل مرحوم آخوند پ    رسد؛ ینوبت به طبقۀ بعد م     ـ  دای آقـا  . شـود  ی م

   ور افتادند؟ درد کجاست؟ها نیچه شده که ا. شود ی مدای پیاصفهان. شود ی مدای پاءیض

ـ  حتمـاً - بالـضروره  - هم یکی.  تعمق در فقه و اصول     یکی!  است نی ا مسأله  د بای

  . گذاشته شودنی اصول دی تعمق در مباني وقت براکیدر هفته 

 کـه   ی است کـه هـر انـسان       نی فقط اثرش ا   د،یآ ی به نظر م   ای قضا نی ا ی وقت ،یراست

  .شود ی داشته باشد، در باطن خودش شکسته می داشته باشد، رگیدرک

  ی عالمۀ حلی به قدرت علمرانی مملکت اعیتش

ا وَ  که به مصداق     یکس. دینی را بب  ی حل علّامه
َ
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  .69:عنکبوتال. »نماییم هاى خود را بر آنان مى اند، به یقین راه و کسانى که در راه ما کوشیده«.  1
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 آدم را   کنـد،  ی فروع که م   عی اصالً تفر  !دیعلّامه را مطالعه کن   » تذکرة «!شود یوارد فقه م  

 شـرح  ،یمثـل محقـق ثـان     . دینیعلّامه را بب  » قواعد «؟ است ي چه هنر  نیا. کند ی م جیگ

 چـه  ؟ استي چه وجودنیآن وقت ا. سدینو یعلّامه م» قواعد«را بر  »  المقاصد جامع«

ـ     ی وقت ؟ از حسنات دهر است    يا  حسنه ـ شـرح تجر  «. شـود  ی در کالم وارد م  او را   »دی

ــنیبب ــ. دی ــیوقت ــه وارد م ــود ی در فق ــا دش ــارت ت ــ از طه ــدش را بباتی ــنی قواع . دی

  .زند ی موج منبحر مواج همچنا نیا. دینیالمطلبش را بب یمنته

 که حکومـت،    يآن هم در عصر   . شود ی فضائل بر سلطان وقت وارد م      نی همۀ ا  با

ـ   نیا.  است طور  نی ا یاما قدرت علم  . قدرت، سلطنت، دست عامه است      د،ی رجل رش

ـ ندینش ی مجلس مکی. شود ی موارد مجلس سلطان محمد خدابنده  ـ  ی و بلند م  و ودش

ـ  اصول د  نیا. کند ی م عهی را ش  ی مملکت سن  کی ـ  د فـروع  آن هـم     نش،ی رجـال  . نشی

  . بودندطور نی اعهیش

ـ ی را سنعهی ش ،یعرضگ ی از ب  ند،ی نما عهی را ش  ی که سن  نی ا ي به جا  حاال . کننـد  ی م

 مجلس نشستن و برخاستن عالمۀ      کی. می که ما چقدر هنرمند    کشند ی م ادیبعد هم فر  

ـ  یبله، قاض باعث شد رأس حنا    یحلّ  و خالصـه  هی و رأس شـافع هـا  ی القـضات حنبل

جواب : سلطان گفت.  شدندچارهی مجلس عاجز و بکی چهار مذهب، همه در يعلما

رَ  !دیبده
َ
ف

َ
ِي �

�
 ا�

َ
ِهت

ُ
ب
َ
 خی تـار نیفلذا سلطان اعالن کرد که از ا     .  نداشتند ی جواب )1(.�

ـ  هنـر ا  نیا 2 )2(،دیرا بگذار  ی عل رمؤمنانی و اسم ام   دیاسم فالن و فالن را بردار       نی

                                                         
  .258:بقرهال. »پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند«.  1

کان سبب إیمان سلطان محمد ألجایتو رحمه اهللا إنه غضب على امرأته و قال لها أنت طالق ثالثا ثم ندم و جمع .  2

ال، و :  لواالعلماء فقالوا ال بد من المحلل فقال عندکم فی کل مسألۀ أقاویل مختلفۀ أ فلیس لکم هنا اختالف؟ فقا

قال أحد وزرائه إن عالما بالحلۀ و هو یقول ببطالن هذا الطالق فبعث کتابه إلى العالمۀ و أحضره، و لما بعث إلیه 

قال علماء العامۀ إن له مذهبا باطال و ال عقل للروافض و ال یلیق بالملک أن یبعث إلى طلب رجل خفیف العقل 

ث الملک إلى جمیع علماء المذاهب األربعۀ و جمعهم فلما دخل فلما حضر العالمۀ بع. قال الملک حتى یحضر

أ لم نقل لک : السالم علیکم، و جلس عند الملک فقالوا للملک: العالمۀ أخذ نعلیه بیده و دخل المجلس و قال 

 لم ما سجدت الملک و ترکت اآلداب؟ فقال:  إنهم ضعفاء العقول؟ قال الملک اسألوا عنه فی کل ما فعل، فقالوا له

فَإِذا دخَلْتُم بیوتاً فَسلِّموا   إن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم کان ملکا و کان یسلم علیه، و قال اهللا تعالى

 لم جلست:   قالوا له  و ال خالف بیننا و بینکم أنه ال یجوز السجود لغیر اهللا أَنْفُسکُم تَحیۀً منْ عنْد اللَّه مبارکَۀً على
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  .مرد است

. می است که ما تجربه نکردنیمهم ا. ها از دست برود  فرصتنی ادی زمان نبانی ادر

  م؟یشو ی که چطور کمک ممیینمونه امر را بگو. میشو ی کمک ممیافتیاگر راه ب

   در کالم عامهی حلّۀعالم

 بـه مـذهب     ، مملکت را از انحـراف     کی و   کند ی م یی طور هنرنما  نی ا ی حلّ عالمۀ

 محتاج بـه  گری و آوازة علمش شرق و غرب عالم را گرفته و د گرداند ی برم عهیحقۀ ش 

 االطـالق اسـت   ی اهللا علتی آ،ی بن مطهر حلوسفیحسن بن   . ستی ن انی و ب  فیتعر

ـ  عامه در وي علمایبعض.  کند فی از او تعر   ی که کس  ستی ن يازیو ن   یصف علّامۀ حلّ

                                                                                                                                   
  

قالوا له ألي . لم یکن مکان، غیره و کل ما یقوله العالمۀ بالعربی کان یترجم المترجم للملک        : عند الملک؟ قال  

خفت أن یسرقه الحنفیۀ کما سرق أبو حنیفۀ : ء أخذت نعلک معک و هذا مما ال یلیق بعاقل بل إنسان؟ قال شی

، بل کان تولده بوحنیفۀ فی زمن رسول اهللاحاشا و کال متى کان أ:  و سلم فصاحت الحنفیۀنعل رسول اهللا

 فقال فنسیت لعله کان السارق الشافعی فصاحت الشافعیۀ و قالوا کـان تولـد   بعد المائۀ من وفاة رسول اهللا    

الشافعی فی یوم وفاة أبی حنیفۀ و کان أربع سنین فی بطن أمه و ال یخرج رعایۀ لحرمۀ أبی حنیفۀ فلما مات خرج 

لعله کان مالک فقالت المالکیۀ بمثل ما قالته الحنفیۀ :  و سلم فقالائتین من وفاة رسول اهللاو کان نشؤه فی الم

فتوجه العالمۀ إلى الملک فقال أیها الملک علمت أن . فقال لعله کان أحمد بن حنبل فقالوا بمثل ما قالته الشافعیۀ

زمان الصحابۀ فهذا أحد بدعهم أنهـم   و ال فی     اهللا رؤساء المذاهب األربعۀ لم یکن أحدهم فی زمان رسول        

اختاروا من مجتهدیهم هذه األربعۀ و لو کان منهم من کان أفضل منهم بمراتب ال یجوزون أن یجتهد بخالف ما 

ال، فقال العالمۀ :   و الصحابۀ؟ فقال الجمیعأفتاه واحد منهم فقال الملک ما کان واحد منهم فی زمان رسول اهللا

و على أي حال .  و أخیه و ابن عمه و وصیه نفس رسول اهللابعون ألمیر المؤمنینو نحن معاشر الشیعۀ تا

ال، و :  فالطالق الذي أوقعه الملک باطل ألنه لم یتحقق شروطه، و منها العدالن، فهل قال الملک بمحضرهما؟ قال

قالیم حتى یخطبـوا  شرع فی البحث مع علماء العامۀ حتى ألزمهم جمیعا، فتشیع الملک و بعث إلى البالد و األ         

لألئمۀ االثنی عشر فی الخطبۀ و یکتبوا أسامیهم علیهم السالم فی المساجد و المعابد، و الذي فی أصبهان موجود 

اآلن فی الجامع القدیم الذي کتب فی زمانه فی ثالث مواضع، و على منارة دار السیادة التی تممها سلطان محمد 

د، و فی محاسن أصفهان موجود، إن ابتداء الخطبۀ کـان بـسعی بعـض    بعد ما أحدثها أخوه غازان أیضا موجو      

الذي فی لنجان و بنی فی زمانه، األسامی ) پیربکران(و من المعابد التی رأیت، معبد ). میرزا قلندر(السادات اسمه 

ب األم، موجودة اآلن، و کذا فی معبد قطب العارفین نور الدین عبد الصمد النطنزي الذي لی نسبۀ إلیه من جان      

؛ شـرح تبـصرة   30، ص10، المجلـسی االول، ج  فی شرح مـن الیحـضره الفقیـه       روضۀ المتقین . موجود اآلن 

  .57، ص1المتعلمین،  ضیاء الدین العراقی، ج
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َو راكب َو صنفي«: سندینو ی طور منیا
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   حلیۀ عالم به بن الحسنحجۀامداد حضرت 

 کتاب را پنهان کردند کـه مبـادا بـه دسـت     نیا.  نوشته شدهعهی در رد ش  ی کتاب کی

 معلوم افتد ی کتاب به دست علّامه منی ا کهشود ی حاال چه طور م  فتد،ی ب یعلّامۀ حل 

ـ  شب فرصت نکی از  شتریب: دیگو یصاحب کتاب به علّامه م    . ستین کتـاب را  . ستی

خالصه، اهل فکر .  استنی آدم متفکر اکی تیخاص.  شب فرصت دارد   کی. ردیگ یم

  . دارنديگری با اهل حفظ حساب دها نیا. اند يگریجور د

ـ .  حرف برسـد   نی ا شۀی چشم بردارد تا به ر     دتوان ی نم کند، ی شروع م  ی وقت او  کی

 کـه بعـد   کند یشروع به نوشتن م.  به دستش افتاده ی کتاب نیشب هم مهلت دارد و چن     

 باز چرت سد،ینو ی می کم کی شود، ی م داریمرتّب ب . دیآ یخوابش م . سدیردش را بنو  

 نـد یب یم. کند ی در را باز مرود یم.  استلند در خانه ب ي صدا ندیب ی مرتبه م  کی. دیآ یم

مهمان . ردیپذ ی مهمان را م   ؟یده ی امشب راه به ما م     !علّامه: دیگو یم.  است ی عرب کی

تو اسـتراحت  : دیفرما یبه عالمه م. آور است  رقت یلی وضع عالمه خ   ندیب ی و م  دیآ یم

ـ داریب که بعد کند ی استراحت می علّامه کمسم،ینو ی تو ميکن، من به جا     ی شود، وقت

آن وقـت   .  کتاب سر تا پا نوشته شده و مهمان هم رفتـه اسـت             ندیب ی م شود، ی م داریب

 )2(.است  ابن الحسنحجۀحضرت  سنده،ی که نوفهمد یم
3  

                                                         

 الـشیخ : قال» المطهر بن یوسف بن الحسین« ذیل   کتابه فی  764 سنۀ المتوفى الشافعی الصفدي الدین صالح.  1

 وهـو  یصنف وکان...  الشیعه، عالم .المعتزلی الحلی األسدي المطهر بن الدین جمال ن،الفنو ذو العالمۀ اإلمام

   .309، ص1، الصفدي، جالنصر وأعوان العصر أعیان .الکواکب بعظمته یزاحم و راکب،

بن یوسف بن المطهر اإلمام العالمۀ ذو الفنون جمال الدین ابـن  ] الحسن: کذا و الصواب[ الحسین  :و همچنین 

وکان یصنف ...   األسدي الحلی المعتزلی عالم الشیعۀ وفقیههم صاحب التصانیف التی اشتهرت فی حیاته المطهر

  .54، ص13الوافی بالوفیات، الصفدي، ج. وهو راکب شرح مختصر ابن الحاجب وهو مشهور فی حیاته

در ذکر اشخاصـی  (در دار السالم ، باب سوم، فصل سوم     )1308: متوفی(مرحوم شیخ محمود میثمی عراقی      .  2

 از 495 تشرف را ذکر می کند در ص20) که آن حضرت را در بیداري دیده اند و در وقت دیدن نشناخته اند          

چهاردهم از این طائفه شیخ نحریـر عالمـه جمـال الـدین      :انتشارات مسجد مقدس جمکران آمده    آن کتاب،   
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  کنند ی به آنان که در مقام امامت تالش میامداد اله

 کـار کننـد،     يا  امروز هم اگـر عـده     .  جور کمک شدند   نی جور جان کندند و ا     نیا

ـ . می دستگاه را نشناخت نیمنتها ما ا  . شوند یکمک م  ـ  گذشـت و نفهم ريعم  امـام  میدی

هـر چنـد   .  از دسـت مـا رفـت   م،ی قدر مطلب را ندانست؟ستی مقام امامت چ   ؟ستیک

ـ  اما د،ی رسگری دي و بحث به جا    می صحبت کن  میخواست یم ـ  جـا ا نیهم  را جـه ی نتنی

  .میریگ یم

   و مقام اماممامتجایگاه ا

 و در آن فکر دی را بخوانهی آنی استی و امام کستی امامت چدیان بددیخواه یاگر م

 وَ :دیکن
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در قرآن خوب  )1(

 ي مطالعه کردن امر   است و قرآن را    يقرآن خواندن امر  . دیآن را مطالعه کن   . دیدقت کن 

 چگونـه   خـاتم غمبـر ی طرز حرف زدن خدا بـا پ   دینی بب د،یقرآن را مطالعه کن   . گرید

َىٰ .شود ی طرز حرف زدن عوض مرسد، یم غمبریهر جا به پ. است ْ
�

َ
ِي أ

�
 ا�

َ
ان

َ
ح

ْ
ب

ُ
 س

                                                                                                                                   
  

 شوشـتري در کتـاب مجـالس    حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی می باشـد زیـرا کـه قاضـی نـور اهللا         

 :نوشته که]  کتابفروشی اسالمیه تهران573المؤمنین، ص[

از جمله مراتب عالیه که جناب شیخ به آن امتیاز دارد آن است که بر السنه اهل ایمان اشتهار یافته که یکی از              

ه نوشته بود و علماي اهل سنت که در بعض فنون علمیه استاد جناب شیخ بود کتاب در رد مذهب شیعه امامی

نکه مبادا از علماي شیعه کسی آدر مجالس آن را بر مردم می خواند و باعث اضالل ایشان می گردید و از بیم  

الجرم عالقه استادي و شاگردي را وسیله تحصیل آن کتاب نمود و ... بر آن رد نویسد آن را به کسی نمی داد 

 که بالمره دست رد بر سینه التمـاس جنـاب شـیخ    در مقام التماس عاریه آن برآمد چون آن شخص خواست        

جناب شیخ آن قـدر را  . سوگند یاد کرده ام که این کتاب را زیاده بر یک شب نزد کسی نگذارم            : گذارد گفت 

از آن نقل نماید و چـون  هم غنیمت دانسته کتاب را گرفته و با خود به خانه برد که در آن شب به قدر امکان         

 صـاحب   خواب بر جنـاب شـیخ غالـب گردیـد حـضرت     د و نصف شب بگذشت    ن اشتغال نمو  به کتابت آ  

 و فرمود کتاب را بر من واگذار و بخواب چون شیخ از خواب بیدار شد آن کتاب را            تشریف آورد  األمر

   ». تمام دیدبه کرامت صاحب األمر

. »اي رسالتش را نرساندهنى اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ کن؛ و اگر نک           «.  1

  .67:مائدهال
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تـو  «:  اسـت نی ا رب االرباب، نسبت به خاتم      ذات قدوسِ  ،ی تعال ي خدا ریتعب

ـ   رسد ی که م  نجای به ا  یول. »یچراغ نور بخش   نحـوة لـسان عـوض      . گـردد  ی ورق برم
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.  استبی عجیلی خری تعبنیا. يا ه کار نکردچیاز اول ه. اصالً تمام رسالتت باطل شده

 نی، ا»َهتِْديٌد َبْعَد َوِعيدٍ «:  است که خود حضرت فرمودنی ابی نازل شد عجهی آنی ایوقت

ـ     .  است فهی شر ۀی آ نی بعد از نزول ا     حضرت انیب  نیامر چقدر مهم است که بـا چن

 که درد داند ی می تعالي خداشود، ی مکالمه مطور نی موضوع انی به اجع را،یتیشخص

اگر من بخواهم . اند تی العهد به جاهلبی است که مردم قرنی درد ا  .ستی چ امبریپ

 امبریپ.   استنی همغمبریدرد پ. گردند ی بر مدیر را ابراز کنم، از اصل توح امنیا

 ي هستند که از علمای کسانها نیا. اند یقماش که اطرافش هستند از چه ی کسانددان یم

. کنـد  ی مدای پی حکومتنی و چن دیآ ی م يغمبری پ نی بودند که چن   دهی شن ي و نصار  هودی

 4 )5(. بـشوند  فـه ی بودند تا خـود، خل     شانیآمده و منتظر رحلت ا     امبریلذا اطراف پ  

                                                         
  .1:االسراء.  »اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصى سیر داد که بنده]   خدایى[منزّه است آن «.  1

  .9 و 8:النجم.  »کمان یا نزدیکتر شد]   انتهاى[دو ]   طول[به قدر ]   اش فاصله[تا ؛ سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد«.   2

  .10:نجمال. »اش آنچه را باید وحى کند، وحى فرمود آنگاه به بنده«.  3

کننده بـه سـوى خـدا بـه      و دعوت؛ گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم]  به سمت[اى پیامبر، ما تو را     «.  4

  .46 و 45 :حزاباال. »فرمان او، و چراغى تابناك

فَوردنَا سرَّ منْ رأَى فَانْتَهینَا منْها إِلَى بابِ سیدنَا فَاستَأْذَنَّا فَخَرَج علَینَا الْإِذْنُ بِالدخُولِ ... عنْ سعد بنِ عبد اللَّه الْقُمی«.  5

هلَیا قَالَ ... علَم َخصمک[و [لَم مکَرْهاً ل عاً أَوا طَولَموقِ أَسالْفَار یقِ ودنِ الصی عأَخْبِرْن عاً وا طَملَملْ أَسب تَقُلْ لَه 

ذَلک بِأَنَّهما کَانَا یجالسانِ الْیهود و یستَخْبِرَانهِم عما کَانُوا یجِدونَ فی التَّوراةِ و فی سائرِ الْکُتُبِ الْمتَقَدمۀِ النَّاطقَۀِ 

   صنْ قالٍ مالٍ إِلَى حنْ حمِ ملَاحبِالْمدمحۀِ مرِهبِ أَماقونْ عم لَـى    ولَّطُ عسداً یمحتَذْکُرُ أَنَّ م ودهالْی فَکَانَت  

خْتا کَانَ برَبِ کَمالْع خْترَ با ظَفرَبِ کَمنَ الظَّفَرِ بِالْعم لَه دلَا ب یلَ ورَائی إِسنلَى بلِّطَ عرُ سنَص نرُ بِبیلَ نَصرَائی إِس

    اهوعی دف بکَاذ رَ أَنَّهغَی   نَبِی نَالَ کُلُّ  أَنَّهی أَنْ یعاً فطَم اهعایب و إِلَّا اللَّه ةِ أَنْ لَا إِلَهادلَى شَهع اهداعداً فَسمحا مفَأَتَی
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او .  اسـت نی هم اامبریعذر پ.  خودشان خبر دارند  امبریپ.  بوده است  نیمسأله ا 

 ی تعاليو خدا. ندیب ی ميزی چتیاو به نظر عبود.  رب استی تعاليو خدا. عبد است

  .ندیب ی ميزی چتیبه نظر ربوب

  ری از غدشی پامبری پمعراج

ـ  اي معراج آخـر )1(. را به معراج برد    غمبرشی مرتبه پ  ستی صد و ب   ی تعال يخدا  نی

                                                                                                                                   
  

فَلَما أَیِسا منْ ذَلک تَلَثَّما و صعدا الْعقَبۀَ مع    أَحوالُه قَامت أُموره و استَتَبتواحد منْهما منْ جِهته ولَایۀَ بلَد إِذَا استَ

مهدر و مهدالَى کَیتَع اللَّه فَعفَد قْتُلُوهلَى أَنْ یینَ عقنَافنَ الْما مهِمثَالنْ أَمةٍ مدع  لَم هِمظۀُ  بِغَیا أَتَى طَلْحراً کَمنالُوا خَیی

؛ » ...   فَبایعاه و طَمع کُلُّ واحد منْهما أَنْ ینَالَ منْ جِهته ولَایۀَ بلَد فَلَما أَیِسا نَکَثَا بیعتَه و خَرَجا علَیهو الزُّبیرُ علیاً

 اسحاق قمی با هم به سامرّا درآمدیم و به در خانـه موالیمـان       سعد بن عبد اهللا قمی می گوید که با احمد بن          

به من بگو که اسالم ابوبکر :  و آنگاه که خصم تو گفت...  رسیدیم اجازه خواستیم و براى ما اذن دخول صادر شد 

از ) کرعمر و اباب(و عمر آیا به اختیار و رغبت بوده است یا به اکراه و اجبار؟ چرا به او نگفتى که اسالم آن دو

روى طمع بوده است زیرا آنها با یهودیان مجالست داشتند و از آنها از پیشگوییهاى تورات و سایر کتب پیشینیان 

شدند که محمد بر عرب مـسلّط    و پایان کار او استخبار کرده بودند و آنها یادآور مى       درباره داستان محمد  

 و از پیروزى او بر عرب گریزى نیست همچنان که از شود همچنان که بخت نصر بر بنى اسرائیل مسلّط شد مى

پس به نزد محمد .  پیروزى بخت نصر بر بنى اسرائیل گریزى نبود جز آنکه او در دعوى نبوت خود دروغگو بود

ش  همراهى کردند به طمع آنکه چون امور او استقرار یافت و احوال  ال إِله إِلَّا اللَّه آمدند و با او در اداى شهادت

استقامت گرفت به هر یک حکومت شهرى خواهد رسید و چون از رسیدن به این مقصد ناامید شدند نقاب بر 

اى از همگنان منافق خود به باالى آن گردنه رفتند تا او را بکشند و خداى تعالى مکر آنها  چهره کشیدند و با عده

 آنها نرسید، چنان که طلحه و زبیر بـه نـزد   بودند برگشتند و خیرى بهرا برطرف ساخت و در حالى که خشمگین       

علی        آمدند و با او به طمع آنکه هر کدام به حکومت شهرى نایل شوند بیعت کردند و چون مأیوس شدند بیعـت 

؛ دالئـل االمامـۀ، الطبـري الـشیعی،     463کمال الدین، الـشیخ الـصدوق، ص  . »خود را شکستند و بر او خروج کردند    

  .623، ص31؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج60، ص8لسید هاشم البحرانی، ج؛ مدینۀ المعاجز، ا516ص

1  .»اللَّه دبنْ أَبِی ععَقَال  :بِالنَّبِی رِجعشْرِینَ  إِلَىع ائَۀً وم اءمالس  ى اللَّهصأَو قَد رَّةٍ إِلَّا ونْ ما مرَّةً مۀِ   ملَایبِو النَّبِی  

لضعبِالْفَرَائ اهصا أَومأَکْثَرَ م هدعنْ بۀِ ممالْأَئ و ؛ امام صادق». یپیامبر اکرم:  فرمودند صد و بیست مرتبه به 

معراج رفت و در هر مرتبه اي خداوند در مورد والیت امیرالمؤمنین و امامان معصوم به پیـامبرش وصـیت و       

؛ 99بصائر الدرجات، محمد بن حسن الـصفار، ص . رائض سفارش نمایدسفارش فرمود بیشتر از این که به ف      

؛ الصراط المستقیم، علی بن 105؛ الدر النظیم، یوسف بن حاتم الشامی، ص600الخصال، الشیخ الصدوق، ص

؛ البرهان، السید هاشم البحرانی، 275؛ تأویل اآلیات، السید شرف الدین الحسینی، ص40، ص2یونس العاملی، ج

  .300القمی المشهدي، ص؛ تفسیر کنز الدقائق، 387، ص18، ج؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی481، ص3ج
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 معراج بحـث  نیدر ا .  بود یمعراج اختصاص .  بود ستمی معراج، معراج صد و ب     نیا. بود

ـ ی بحر نـور     نیحاال ا . دی از نور رس   ي را برد تا به بحر     بشیحب. فراوان است   ؟ چـه  یعن

ـ      یتی روا ت،یروا. زم است  ال تی روا نی از ا  ی قسمت انیب  بـن  ی است که محمـد بـن عل

 و سـعد  ،ي از سعد بن عبداهللا اشعر     هی بن بابو  ی و عل  ه،ی بن بابو  ی، از عل   صدوق هیبابو

سـند در   .  تـا خلـف بـن حمـاد        کند ی نقل م  ثی از اعاظم اهل حد    ،يبن عبداهللا اشعر  

  .رسد ی م به ابن عباستینها

ـ لیجبرئ. رسد ی از نور مي به بحرشود، ی معراج که داده م  نی ا شرح ـ گو ی م ـ : دی  ای

 ،ی مرسـل غمبـر ی از آن عبور کـرده، نـه پ  ی است که نه ملک مقرّب   ي نهر نی، ا رسول اهللا 

ـ پ.  به سالمت عبور نما نهر عبور کند،نی از اتواند ی نمي از تو هم احد ریغ  از امبری

 ی تـا حجـاب  ی و از هر حجابشود ی می حجاب ط  ددر آن شب پانص   . کند ینهر عبور م  

. استی دنيها  سالنی از ا ری غ ی سال ربوب  ؟ است یسال چه سال  . پانصد سال راه است   

ـ  پانصد سال است ی تا حجاب  ی که از هر حجاب    یآن سال  ـ  روزش هـزار سـال ا  کی  نی

 مْ َتَقـد� «: ندیگو ی بعد از پانصد حجاب تازه مشود، ی می که ط یمسافت نیچن. عالم است 

دُ  مْ «، اول خطاب    »َيا ُحمَم� َم َرُسوُل الل�ـِه َمـا «:  استنیبعد عبارت حضرت ا . است» َتَقد� َفَتَقد�

مَ  ـ  چراکه بشود؛ ی نمانی است، بی چه تقدم و قربنی بعد از اگرید .»َشاَء الل�ُه أَنْ َيَتَقـد�  نای

مَ «. ستی ن یشدن ـ  در آنجـا جبرئ گـر ی کـه د یی جا؟چه بوده » َما َشاَء الل�ُه أَنْ َيَتَقد�  هـم  لی

  .نبوده است

   در شب معراجت امیرالمؤمنینامر به اعالن والی

ـ ا.  است که من اسم تو را از اسم خودم مشتق کردمنی ارسد ی که م ی خطاب اول  نی

هر کس به تو متصل باشد،      . يتو محمد من محمودم و    .  است که ابراز شده    یاول لطف 

 لطف ممکن آن    تینها. هر کس از تو منقطع باشد، من از او منقطعم         . من به او متصلم   

ـ  المقدمـه ا   يآن ذ .  بود ه مقدم نهایهمۀ ا .  ابراز شد  غمبریشب به پ   ـ      نی  چی اسـت کـه ه

ـ وز. ردم کنی او معي برايری که وزنی را نفرستادم، مگر ا    يغمبریپ  تـو  ي کـه بـرا  يری

ـ  معـراج ا   ۀفاصـل  .کن اعالن   نیبرو به زم  . است  طالب ی بن اب  ی کردم، عل  نیمع  نی
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  )1( . هشت روز استر،یشب تا روز غد

                                                         
1  .»           ع نْ أَبِیهع یرْقالْب اللَّه دبنُ أَبِی عب دمثَنَا أَحدقَالَ ح اللَّه دبنُ عب دعثَنَا سدقَالَ ح هلَیع انُ اللَّهثَنَا أَبِی رِضْودنْ ح

: خَلَف بنِ حماد الْأَسدي عنْ أَبِی الْحسنِ الْعبدي عنِ الْأَعمشِ عنْ عبایۀَ بنِ رِبعی عنْ عبد اللَّه بنِ عباسٍ قَـالَ           

            یلُ إِلَى نَهرَئبج ى بِهانْتَه اءمإِلَى الس بِه رِيا أُسلَم ولَ اللَّهسلَّ   إِنَّ رج زَّ وع لُ اللَّهقَو وه و النُّور قَالُ لَهلَ رٍ یعج

  النُّور و یلُ   الظُّلُماترَئبج رِ قَالَ لَهالنَّه کإِلَى ذَل ى بِها انْتَهفَلَم  لَک اللَّه رنَو فَقَد رَکَۀِ اللَّهلَى برْ عباع دمحا می 

  دم و رَكصمٍ                بـوـی کُـلِّ یـی فرَ أَنَّ للٌ غَیرْسم لَا نَبِی و قَرَّبم لَکلَا م دأَح رْهبعی رَ لَمذَا النَّهفَإِنَّ ه کامأَم لَک 

لَّا خَلَقَ اللَّه تَبارك و تَعالَى منْها اغْتماسۀً فیه ثُم أَخْرُج منْه فَأَنْقُض أَجنحتی فَلَیس منْ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ منْ أَجنحتی إِ       

ملَکاً مقَرَّباً لَه عشْرُونَ أَلْف وجه و أَربعونَ أَلْف لسانٍ کُلُّ لسانٍ یلْفَظُ بِلُغَۀٍ لَا یفْقَهها اللِّسانُ الْآخَرُ فَعبـرَ رسـولُ           

اللَّه     بِ وجى إِلَى الْحتَّى انْتَهامٍ           حائَۀِ عمسیرَةُ خَمسابِ مجابِ إِلَى الْحجنَ الْحابٍ مجائَۀِ حمسخَم بجالْح 

ثُم قَالَ تَقَدم یا محمد فَقَالَ لَه یا جبرَئیلُ و لم لَا تَکُونُ معی قَالَ لَیس لی أَنْ أَجوز هذَا الْمکَـانَ فَتَقَـدم رسـولُ             

 ما شَاء اللَّه أَنْ یتَقَدم حتَّى سمع ما قَالَ الرَّب تَبارك و تَعالَى أَنَا الْمحمود و أَنْت محمد شَقَقْت اسـمک           للَّها

ي فَأَخْبِرْهادبانْزِلْ إِلَى ع تَکْتُهب کنْ قَطَعم و لْتُهصو لَکصنْ وی فَممنِ اساً مثْ نَبِیعأَب أَنِّی لَم و اكی إِیتبِکَرَام م

      ولُ اللَّهسطَ ربفَه زِیرُكاً ویلأَنَّ ع ی وولسر أَنَّک زِیراً وو لَه لْتعإِلَّا جبِشَی ثَ النَّاسدحأَنْ ی ۀَ   فَکَرِهیکَرَاهء

    کَانُوا ح مأَنَّهل وهتَّهِمـالَى        أَنْ یتَع و كـارتَب امٍ فَأَنْزَلَ اللَّهتَّۀُ أَیس کذَلضَى لتَّى مۀِ حیلاهبِالْج دهی عیثد  لَّـکفَلَع

زَلَ اللَّـه   فَـأَنْ حتَّى کَانَ یـوم الثَّـامنِ   فَاحتَملَ رسولُ اللَّه ذَلک   إِلَیک و ضائقٌ بِه صدرك     تارِك بعض ما یوحى   

 هلَیالَى عتَع و كارتَب کمصعی اللَّه و رِسالَتَه لَّغْتلْ فَما بتَفْع إِنْ لَم و کبنْ رم کلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیولُ با الرَّسهیا أَی

نَّ أَمرَ اللَّه عزَّ و جلَّ فَأَنْ یتَّهِمونی و یکَذِّبونی فَهو أَهونُ  لَأَمضیتَهدید بعد وعید  فَقَالَ رسولُ اللَّه منَ النَّاسِ

رسول ؛ » علَی منْ أَنْ یعاقبنی الْعقُوبۀَ الْموجِعۀَ فی الدنْیا و الْآخرَةِ قَالَ و سلَّم جبرَئیلُ علَى علی بِإِمرَةِ الْمؤْمنین         

ظلمات و نـور را  ) خدا: (را به آسمان بردند جبرئیل آن حضرت را به نهر نور رسانید که خدا فرموده      خدا

 را منور کرد و جلوي تو را باز کرد ایـن   ات  اى محمد به برکت خدا از آن بگذر که خدا دیده          : آفریده و گفت  

ور  وزى یک بـار در آن غوطـه  نهریست که کسى از آن نگذشته نه فرشته مقربى و نه پیغمبر مرسلى تنها من ر 

اى نریزد جز آنکه خدا از آن فرشته مقربى بیافریند کـه بیـست     شوم و برآیم و پرهایم را بتکانم و از آن قطره          

  هزار وجه و چهل هزار زبان دارد و با هر زبانى به لغتى سخن گوید که زبان دیگر آن را نفهمد رسول خدا

سـپس  . پانصد بودند و میان هر دو حجابى مسافت پانـصد سـال بـود   از آن درگذشت تا به حجابها رسید که  

 از اینجا پیش حق ندارمفرمود اى جبرئیل چرا تو با من همراه نیستى؟ گفت . جبرئیل گفت یا محمد پیش رو

رسول خدا آنچه را خدا می خواست پیش رفت تا آنجا که شـنید خـداى تبـارك و تعـالى فرمـود مـنم        . روم

 نامت را از نام خود بازگرفتم هر که با تو پیونـدد بـا او پیونـدم و هـر کـه از تـو ببـرد        محمود و تویى محمد 

سرکوبش کنم فرود شو نزد بندگانم و به آنها از پذیرائى خود که از تو کردم خبـر ده مـن پیغمبـرى مبعـوث        

مـد و  رسـول خـدا فـرود آ   . نکردم جز آنکه برایش وزیرى مقرر کردم تو رسول منى و على وزیر تـو اسـت        

نخواست آنچه شنیده به مردم باز گوید از ترس آنکه او را متهم کنند چون تازه از جاهلیت در آمده بودند تـا           

 تـا روز  ..فَلَعلَّک تارِك بعض ما یوحى: کرداینکه شش روز از معراج گذشت و سپس خدا این آیه را نازل   

 نازل شده و اگـر نرسـانى تبلیـغ رسـالت     توه گارت ب اي رسول برسان آنچه را از پرورد      هشتم این آیه رسید   
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  ری از روز غدشی پدی و تهددی وعۀینزول دو آ

  : استنی اهیآ.  نازل شدهی آ کی. شش روز گذشت  .  آمد نی زم به
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:  آمد، دنبال آن فرمـود هی آنیبعد که ا.  او را به ما واگذار،ی که تو از او نگران  يزیچ

  . بوددشی دوم تهدۀیآ.  بوددشی اول وعۀی، آ»ِعيدٍ َهتِْديٌد َبْعَد وَ «

ـ  یی که رفتنـد برگردنـد و آنهـا      ییآنها:  وقت دستور داد   آن .  برسـند دند،ی کـه نرس

ـ  حالـت قد اندازنـد، ی سـنگ ب ي است که اگر گوشت را رو  يشدت گرما به حد     يدی

  .  ابالغ شودهی قضنی تا استند،ی دستور داد همه بای وضعنیدر چن. کند ی مدایپ

 تمـام  ؟ خدا بر چه حساب است دی تأک ؟ستی سرّ مطلب چ   ؟ستی عظمت چ  نی ا نشأم

ـ  بـه ثمـر نشـسته و اگـر ا       ای انجام شود، تمام بعثت انب     هی قض نیاگر ا :  است نیحساب ا   نی

ـ وال.  اسـت  نیمسأله ا .  باطل شده  ای انجام نشود، تمام بعثت انب     هیقض  نیرالمـؤمن ی ام تی

ـ اگـر از وال . ت بسته اسنی به ا دیتوح است که    يا  مسأله ـ تی  جـدا شـود، شـرك    ی عل

  . بسته استنینماز و روزه به ا.  بسته استنینبوت و رسالت به ا. دیاست، نه توح

                                                                                                                                   
  

رسول خدا فرمود تهدیدیست پس از وعده عذاب باید دسـتور خـدا را     . دارد نکردى خدایت از مردم نگه مى     

تر است از اینکه خـدا مـرا عقوبـت سـختى      اجرا کنم و اگر مردم مرا متهم کنند و تکذیب نمایند بر من آسان  

مـالی، الـشیخ الـصدوق،    اال. » سـالم داد ئیل با لفـظ امیـر المـؤمنین بـه علـى     کند در دنیا و آخرت، و جبر 

؛ البرهـان فـی تفـسیر القـرآن، الـسید هاشـم        158؛ تأویل اآلیات، السید شرف الدین الحـسینی، ص        436ص

؛ تفـسیر کنزالـدقائق، الـشیخ محمـد         110، ص 37؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج     398، ص 2البحرانی، ج 

  .194دي، صالقمی المشه

 :گویند ات بدان تنگ گردد که مى شود ترك گویى و سینه  و مبادا تو برخى از آنچه را که به سویت وحى مى     «.  1

اى، و خـدا بـر هـر     تو فقـط هـشداردهنده   اى با او نیامده است؟ چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته   

  .1 :هود.  »چیزى نگهبان است

. اى  را نرساندهرسالتش شده، ابالغ کن؛ و اگر نکنى     از جانب پروردگارت به سوى تو نازل       اى پیامبر، آنچه     «.  2

  .67:مائدهال. »دارد مردم نگاه مى] گزند[و خدا تو را از 
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   خدامی و صراط مستقمی قونی درمؤمنانیام

َالُم َعلَْيَك َيـا ِديـنَ «. دی را بخوان  ارتی ز نیحتماً ا .  است ری غد فردا ، َو  ِويمَ  الَْقـ  الل�ـهِ  الس�

اَطُه الُْمْسَتِقيمَ   می قو نی تو د  !می افسوس که نشناخت   د،یرا بشناس  ی آن وقت عل   )1(.»ِرصَ

ـ  !یی خـدا  می تو صـراط مـستق     !ییخدا ـِة «. می عمـر نمـاز خوانـد      کی َال َصـَالَة ِإال� ِبَفاِحتَ

ـ  چ الکتـاب اسـت  فاتحۀ که رکن یمیصراط مستق  که آن    میدی نفهم )2(»  الِْكَتـاِب   .ستی

ِع�ُ  از حمد و اسماء جالل و جمال نوبت به       بعد
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ـ یمنته 5 )4(اه آن جـوهره و آن نمـک آش   . شـود  ی م

                                                         
الْفَقیـه الْعمـاد محمـد بـنِ أَبِـی      أَخْبرَنی الْفَقیه الْأَجلُّ أَبو الْفَضْلِ شَاذَانُ بنُ جبرَئیلَ الْقُمی رضی اللَّه عنْه، عنِ      «.  1

         ،ـهیـنِ قُولَوفَرِ بعمِ جنْ أَبِی الْقَاسانِ، عمنِ النُّعب دمحنِ مب دمحنْ مع ،هدالنْ وع ،یلنْ أَبِی عع ،رِيمِ الطَّبالْقَاس

      لنْ عع ،ینالْکُلَی قُوبعنِ یب دمحنْ مع           یدـعـنِ سـانَ بثْمع وحٍ وـنِ رمِ بنْ أَبِی الْقَاسع ،نْ أَبِیهع ،یمرَاهنِ إِبب ی

ر بِها الْعمرِي، عنْ أَبِی محمد الْحسنِ بنِ علی الْعسکَرِي، عنْ أَبِیه صلَوات اللَّه علَیهِما، و ذَکَرَ أَنَّه علَیه السلَام زا       

       متَصعالْم هی أَشْخَصنَۀِ الَّتی السیرِ فمِ الْغَدوی یتَقُولُ     .ف و هلَیع اللَّه اتلَوص هلَیع فولِ :تَقسر دمحلَى مع لَامالس

، أَمینِ اللَّه علَى وحیِه، و عـزَائمِ أَمـرِه، الْخَـاتمِ لمـا     اللَّه، خَاتَمِ النَّبِیینَ، و سید الْمرْسلینَ، و صفْوةِ رب الْعالَمینَ  

سبقَ، و الْفَاتحِ لما استَقْبلَ، و الْمهیمنِ علَى ذَلک کُلِّه، و رحمۀُ اللَّه و برَکَاتُه و صلَواتُه و تَحیاتُه، الـسلَام علَـى            

السلَام علَیک یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ، و سـید الْوصـیینَ، و        .ه و رسله، و ملَائکَته الْمقَرَّبِینَ، و عباده الصالحینَ        أَنْبِیاء اللَّ 

     ینَ ونؤْملَى الْموم و لَايوم ینَ، والَمالْع بر یلو ینَ، ولْمِ النَّبِیارِثَ عیرَ وا أَمی کلَیع لَامالس ،رَکَاتُهب و ۀُ اللَّهمحر 

،   الْقَوِیم  اللَّه السلَام علَیک یا دینَ.  یا أَمینَ اللَّه فی أَرضه، و سفیرَه فی خَلْقه، و حجتَه الْبالغَۀَ علَى عباده الْمؤْمنینَ

المزار، محمد بن . »... ، و عنْه یسأَلُون مستَقیم، السلَام علَیک أَیها النَّبأُ الْعظیم، الَّذي هم فیه مخْتَلفُونَ       و صرَاطَه الْ  

  .360، ص97مجلسی، جال العالمۀ؛ بحار االنوار، 67ول، صاالشهید ال؛ المزار، 264مشهدي، صالجعفر 

 المحقـق  ،المعتبـر ؛  328ص ،1ج ،الطوسـی  الـشیخ  ،الخـالف . »  لَاةَ إِلَّا بِفَاتحۀِ الْکتَابِ    لَا ص   رسول اهللا  قال«.  2

 ،األحـسائی  جمهـور  أبـی  ابن ،اللئالی عوالی؛  102ص ،الحلی العالمۀ ،السعدیۀ الرسالۀ؛  173ص ،2ج ،الحلی

  .199ص ،3ج ،البیاضی النباطی العاملی یونس بن علی ،المستقیم الصراط؛ 218 ص، 2جو 196ص ،1ج

  .5:الفاتحه. »جوییم پرستیم، و تنها از تو یارى مى تنها تو را مى] بار الها[«.  3

  .6:الفاتحه .»ما را به راه راست هدایت فرما، .  4

حدثَنی أَبِی «:  تفسیر شده است از جملهبه وجود مقدس حضرت امیرمؤمنان  » صراط مستقیم «در روایات،   

 و الدلیلُ و معرِفَتُه  قَالَ هو أَمیرُ الْمؤْمنینَ    اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم   فی قَوله    ی عبد اللَّه  عنْ حماد عنْ أَبِ   

فـی أُم   منینَ و هو أَمیرُ الْمـؤْ  و إِنَّه فی أُم الْکتابِ لَدینا لَعلی حکیمقَولُه عزَّ و جلَّ   علَى أَنَّه أَمیرُ الْمؤْمنین

   اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم حماد بن عیسى در تأویل آیه؛ ». اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم  الْکتَابِ فی قَوله عزَّ و جلَّ       

صـراط  دلیل بر ایـن کـه    و شناختن او است و   روایت کرده است که مراد، امیر المؤمنین       از امام صادق  
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  .است  طالبیاب بن یسورة حمد، عل

َالُم «:  است نی ا ارتیز اَطـُه الُْمـْسَتِقيمَ   الَْقِويمَ   الل�هِ  َعلَْيَك َيا ِدينَ الس� ـ تأک. »، َو ِرصَ ـ  آ دی  هی

 اسـت و   یکی میصراط مستق .  محال است تعدد بردارد    میصراط مستق .  است نی ا يبرا

ـ  می صـراط مـستق    گر،یاز طرف د  . دو تا شدنش محال است     ـ  عبـد و رب، وال نی ب  تی

ـ   نی امر از ب  نیکه اگر ا   است   نی ا جهینت.  است  طالب یب بن ا  یعل  نی بـرود، رابطـه ب

ـ          یوقت. شود یخلق و رب قطع م      و ثمـرة    شـود  ی قطع شد، غرض از خلقـت باطـل م

  .رود ی به باد فنا م تا به خاتم از آدمای و نبوت انبشود ی معیبعثت ضا

 :  فرمود ی تعال ي است که خدا   نیا
َ
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ـ    و إِنَّه فی أُم الْکتابِ لَدینا لَعلی حکیم   : امیر المؤمنین است ؛ قول خداوند است      مستقیم،   ر و منظـور آن امی

تفـسیر   . مـذکور شـده اسـت       اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم  در آیه   ] سوره حمد [المؤمنین است که در ام الکتاب     

 ،البرهان فی تفسیر القرآن؛ 32 ص، الشیخ الصدوق،معانی األخبار؛ 28 ص،1 ج، بن إبراهیم القمی  علی ،القمی

 الشیخ ،تفسیر نور الثقلین؛ 12 ص ،24 ج ، العالمۀ المجلسی  ،بحار األنوار ؛  107 ص ،1 ج ،السید هاشم البحرانی  

  .35ص ،12 ج ، رضا القمی المشهدي الشیخ محمد،تفسیر کنز الدقائق؛ 21 ص،1 ج،الحویزي

و آل [صـرَاطَ محمـد و آلـه      :  قَالَ  اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم  :  عنْ أَبِی برَیدةَ فی قَولِ اللَّه تَعالَى       ... «:و همچنین 

ـ     نقل مى  اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم    از ابى بریدة در تفسیر آیه شریفه      ؛  ».]محمد ى کند که صـراط مـستقیم یعن

؛ 271 ص ،2 ج ، ابـن شـهر آشـوب      ،مناقب آل أبی طالب    . و صراط اهل بیت مصطفى     صراط مصطفى 

؛ 43 ص ، ابـن البطریـق  ،عمـدة ال؛ 316 ص،1 ج، اإلربلی،شف الغمۀک؛ 131 ص، السید ابن طاووس   ،الطرائف

 ،قـرآن البرهان فی تفـسیر ال ؛ 540 ص، ابن جبر،نهج اإلیمان ؛  130 ص   ، ابن البطریق  ،خصائص الوحی المبین  

 ، الـشیخ األمینـی  ،الغـدیر ؛ 16 ص،24 ج، العالمۀ المجلسی ،بحار األنوار ؛  117 ص ،1 ج ،السید هاشم البحرانی  

   ؛311 ص ،2ج

   .74 ص ،1 ج ، الحاکم الحسکانی،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل: منبع اهل تسنن

و . اى  و اگر نکنى پیامش را نرسانده اى پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ کن؛          «.  1

  .67:مائدهال. »دارد مردم نگاه مى] گزند[خدا تو را از 

دیـن شـما   اسـالم  راضی شدم که امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و           «.  2

  .3 :مائدهال. »باشد
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  :پی نوشت ها

                                                        

، المـشتمل علـى   ، والمؤلـف المنیـف  ، وفوائد خفیفۀ أضفتها إلى المختصر الشریف   ه تعلیقۀ لطیفۀ  فهذ: وبعد«. 1

نا المحقق البدل النحریر المدقق  من مصنفات شیخنا وإمام    اللمعۀ الدمشقیۀ   مهات المطالب الشرعیۀ الموسوم ب    أ

، ومرتبۀ العمل والشهادة اإلمام السعید أبی عبد اهللا الـشهید محمـد بـن مکـی       الجامع بین منقبۀ العلم والسعادة    

، والمقیـد لمطلقـه والمـتمم    ریۀ له مجرى الشرح الفاتح لمغلقهجعلتها جا . أعلى اهللا درجته کما شرف خاتمته     

هـی، تقربـت بوضـعه إلـى رب         نتفع به المبتدي، ویستمد منـه المتوسـط والمنت        ، ی ب لقواعده لفوائده، والمهذ 

اقتـصرت فیـه   .  تعالى بمعونته، ووفقهم لطاعته، وأجبت به ملتمس بعض فضالء األصحاب أیدهم اهللا   األرباب

شرح اللمعـۀ،  . »الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ: ، وجعلتهما ککتاب واحد، وسمیته على بحت الفوائد  

  .215، ص1الشهید الثانی، ج

 أنار اهللا برهانه غیاث الدین أولجایتو محمد خدا بندهإلى أن وفق اهللا تعالى السلطان الفاضل الفاصل  السعید ...«. 2

لخلع قالدة التقلید، وکشف الحق ونهج الصدق  بالتأمل الصادق والنظر السدید فنقل  أوال عن مذهب الحنفی                

ى مذهب الشافعی الذي کان أقل شناعۀ من المذاهب األخر،  ثم لمـا ظهـر لـه مـن           الذي نشأ فیه من الصغر إل     

 مع المولى نظام الدین عبـد الملـک المراغـی الـشافعی بطـالن کـال          ظرة ولد صدر جهان البخاري الحنفی     منا

المذهبین، واطلع على مجمل من حقیقۀ مذهب الشیعۀ فی البین،حکم بإحضار علماء اإلمامیـۀ مـن األمـصار،      

خاصۀ على العامـۀ  الشیخ األجل المصنف العالمۀ تاج أرباب العمامۀ، حجۀ ال ،اختار من بینهم لمناظرة األغیار  و

، جامع المعقول والمنقول، المجتهدفی الفروع واألصول ، الـذي  لسان المتکلمین، سلطان الحکماء المتأخرین    :

ن جمال الحـق والحقیقـۀ الحـسن بـن الـشیخ      ،آیۀ اهللا فی العالمی، والح الصدق من بنانهنطق الحق على لسانه   

 أحلـه اهللا فـی   سدید الدین یوسف بن المطهر الحلیالحکم الملی بالسداد الفطري الجبلی     المؤید فی استنباط  

جوار النبی وآله صلى اهللا علیه وآله وألبسه من حلل رحمته وحلی إفضاله، فناظرهم العالمـۀ وأثبـت علـیهم                   

، على وجه تمنوا أن یکونـوا  بهم العامیۀ وحقیقۀ مذهب اإلمامیۀ  ، بطالن مذاه  لنقلیۀبراهین العقلیۀ، والحجج ا   بال

، ثم أکد ذلک بتـصنیف الکتـاب المـستطاب، المزیـل لالرتیـاب،            شجرا، وبهتواکأنهم التقموا حجرا   جمادا أو   

ء الموسوم بکشف الحق ونهج الصدق والصواب فعدل السلطان واألمراء والعـساکر، وجـم غفیـر مـن العلمـا          

واألکابر ، إلى التزام المذهب الحق، وزینوا الخطبۀ والسکۀ بـسوامی أسـامی األئمـۀ المعـصومین الـذین هـم                 

  .11، ص1مرعشی، جالشرح احقاق الحق، . »بالخالفۀ أولى وأحق

 سه تـذییل  8، یاقوته 5، عبقریه 62، ص2 در کتاب العبقري الحسان از شیخ علی اکبر نهاوندي، ج    :و همچنین 

  :سه کرامت ذکر می کندمشتمل بر 

تذییل اول آنکه تشیید مذهب شیعه در زمان الجایتو سلطان محمد خدابنده به رأي صائب و نظر ثاقب عالمه          

مرحوم گردید و اگر نباشد او را مگر همین فضل و فضیلت کفایت می کند در جاللت قدر او چگونه و حال    

و اما شرح تشیید و تأیید مذهب شیعه ...  گردیده آنکه دو مرتبه هم شرفیاب حضور باهر النور امام عصر

نمودنش در زمان سلطان مذکور بنابر آنچه مجلـسی اول در شـرح مـن الیحـضره الفقیـه از بعـض بلکـه از                 
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أنـت  : جماعتی از اصحاب نقل نموده این است که شاه خدابنده روزي بر زوجه اش غضب نمـوده و گفـت             

د و این طالق به مذهب او صحیح واقع شده بـود پـشیمان شـد و    طالق ثالثا و چون سلطان حنفی مذهب بو   

آن زن : علماء مذاهب اربعه را حاضر ساخته از آنها استفتاء نمود در رجوع نمودن به زوجه خود تماما گفتنـد   

در حله عالمی است از مسلمانان او این طالق را باطل مـی دانـد پـس        : پس وزیر او گفت   ... بر تو حرام شد     

پس شروع کرد در مباحثه ... نده مکتوبی به عالمه نوشت و او را در سلطانیه قزوین حاضر نمود       سلطان خداب 

نمودن با علماء مذاهب اربعه و تمامی آنها را ملزم ومجاب نمود پس سلطان مذکور مذهب تـشیع را اختیـار            

اثنی عشر بخوانند و سکه نموده و در تمامی بالد ایران و قلمرو مملکت خود اعالن داد که خطبه به اسم ائمه   

  ».بر زر به اسم اسامی آن بزرگواران بزنند و در کتائب مساجد و مشاهد اسامی مبارکه آنها را نقش نمایند

 : آمده است701-695شیع در ایران، صدر کتاب تاریخ ت: و همچنین

ال اهللا محمـد رسـول اهللا   فرمان داد تا بر وجوه دنانیر لفظ علی ولی اهللا را ردیـف کلمـه ال إلـه إ          : روضۀ الصفا 

  . را در مسکوکات نقش کردندعصومینگردانیدند و اسامی سامیات ائمه م

  : آمده است738و 737در ص» خدابنده و تشیع اصفهان در نیمه نخست قرن هشتم«و تحت عنوان 

نزدیکـی  دو کتیبه مهم از آثار تشیع الجایتو یکی در محراب مسجد جامع اصفهان و دیگري در پیر بکران در                

 710در کتیبه محراب الجایتو که زیباترین کتیبه گچبري ایران به شمار می آید و بـه سـال        . اصفهان قرار دارد  

هم خلفائی یـا جـابر و أئمـۀ    : امامت امامان اثناعشر آمده است   ساخته شده از جمله این حدیث نبوي درباره         

گنجینه آثار تاریخی اصـفهان، لطـف   ... [ین المسلمین من بعدي أولهم علی بن أبی طالب ثم الحسن ثم الحس  

 بنا شده و 712در کتیبه بقعه پیر بکران نیز که در روزگار الجایتو به سال ] 120، ص1350اهللا هنرفر، اصفهان، 

: گچبري ان شبیه به محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان است صلوات کبیر با این عبـارات آمـده اسـت              

زهراء و صل علـی خدیجـۀ    و صل علی علی المرتضی و صل علی فاطمۀ ال    اللهم صل علی محمد المصطفی    

: یک روي سکه در میانه آن.  است714و شاهد دیگر سکه ضرب آمل در سال ...  ]257همان، ص [...الکبري 

نـه  نمو... »ال إله إال اهللا الملک الحق المبین محمد رسول اهللا الصادق الوعد األمین علی ولی اهللا أمیر المؤمنین          «

 در اردبیل، اران، بصره، بغداد، ساوه، سلطانیه، اصـفهان، شـیراز و   710 و 709هایی از سکه هاي ضرب سال      

 امـام و  12بسیاري از شهرهاي دیگر ایران وعراق به نام سلطان محمد خدابنده موجود است که بر آنهـا نـام            

 ».ده استآمتعبیر علی ولی اهللا 

 زید توفیقه در کتاب قصص العلماء این واقعه را به این نحو ذکر کرده که  فاضل معاصر میرزا محمد تنکابنی    «. 3

 آن کتاب را به توسط یکی از شاگران خود که در نزد آن عالم سنی درس می خواند به عنوان عاریـه    عالمه

یک شب به دست آورد و مشغول کتابت آن شد و چون نصف شب گذشت عالمه را بی خود خواب بـرد و       

او بیفتاد چون صبح شد و واقعه را چنین دید مهموم گردید پس از آنکه مالحظه نمود دیـد کـه   قلم از دست  

بن الحسن العـسکري صـاحب   . د.م.ح.تمام آن کتاب را کسی استنساخ کرده در آخر آن نسخه نوشته گشته م 

اهللا  پس دانست که آن حضرت تشریف آورده و آن نسخه به خط سامی آن بزرگوار تمام شـده و           الزمان

  .496 دار السالم، الشیخ محمود العراقی، ص».العالم

4 .»...    دمحخْبِرَانِ بِخُرُوجِ می و ودهالْی عطَانِ مخَالا یمأَنَّه کذَل عاً وا طَملَما أَسملْ إِنَّهب   ِـرَبلَـى الْعع هیلَائتاس و 

    سقَدالْکُتُبِ الْم اةِ ورنِ التَّوع    دمحۀِ مصمِ قلَاحم ۀِ و          یلَاءـتـرَبِ کَاسلَـى الْعع یلَاؤُهتکُونُ اسا یمقُولُونَ لَهی و 
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   ی شَیةِ فونَ النُّبکُونُ ملَا ی ةَ ووی النُّبعدی یلَ إِلَّا أَنَّهرَائی إِسنلَى برَ عخْتَنَصب سرُ ررَ أَما ظَهفَلَم ا   ءداعفَـس ولِ اللَّـه

معه علَى شَهادةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه طَمعاً أَنْ یجِدا منْ جِهۀِ ولَایۀِ رسولِ اللَّه ولَایـۀَ بلَـد إِذَا     

      لَایو تـتَقَاماس و الُهنَ بسح و رُهأَم ـ ال؛ بحـار االنـوار،   275، ص2طبرسـی، ج الحتجـاج،  اال. » ...تُـه انْتَظَم  ۀعالم

  .185، ص30مجلسی، جال

 الْأَربعونَ سلِ الْغُلَام عنْها یجِبک فَقَالَ لی الْغُلَام ابتـداء          ما فَعلَت مسائلُک   فَقَالَ لی أَبو محمد     ...«: و همچنین 

  ائلسل لَّا قُلْتقُولُ            هنْ یم منْهتَابِ ملِ الْکنْ أَهانِ معمسکَانَا ی عاً فَقَدا طَملَما أَسإِنَّم لَا کَرْهاً و عاً وا طَولَما أَسلِ م

 یقُولُ یملک الدنْیا کُلَّها ملْکاً عظیماً و منْهم منْ.هو نَبِی یملک الْمشْرِقَ و الْمغْرِب و تَبقَى نُبوتُه إِلَى یومِ الْقیامۀِ          

. »... کُلَّ واحد منْهما والی وِلَایـۀ فَدخَلَا کلَاهما فی الْإِسلَامِ طَمعاً فی أَنْ یجعلَ محمد   .و ینْقَاد لَه أَهلُ الْأَرضِ    

  .483، ص1الخرائج و الجرائح، قطب راوندي، ج

: قُولُـوا معاشـرَ الْعبـاد   : یقُـولُ :  قَـالَ  اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم:  فی قَولِ اللَّه تَعالَى   عنِ ابنِ عباسٍ   «:و همچنین . 5

اهـدنَا     در تفسیر آیـه عبد اللَّه بن عباس شاگرد حضرت على؛  ». إِلَى حب النَّبِی و أَهلِ بیته ]اهدنَا[ارشدنا  

 یمتَقسراطَ الْمخدا می فرماید  :  گفته است   الص :    نبـى اى بندگان بگویید هدایت کن ما را به حـب  و اهـل 

الصراط ؛ 540 ص، ابن جبر،نهج اإلیمان؛ 271 ص،2 ج، ابن شهر آشوب،مناقب آل أبی طالب .اش بیت گرامى

  .284ص ،1 ج، علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی،المستقیم

  75 ص ،1 ج ، الحاکم الحسکانی،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل :منبع اهل تسنن

قولـه  «: 221  ص مناقب علی بـن أبـی طالـب     در کتاب   :  از اهل تسنن   ،ابن مردویه األصفهانی   :و همچنین 

  .»تالبی  محبتنا أهل،تقیمإنّ الصراط المس: ، قال][ ابن مردویه، عن علیاهدنَا الصرَاطَ الْمستَقیم: تعالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  مجلس یازدهم

  ملَست سوغدیر، عهد اَ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق17/12/1423 هـ ش، مصادف با 30/11/81

  



 
 
 
 
 

 

  



 

  غدیر، عهد اَلَست سوم

  یید روح القدسشعر کمیت به تأ

 ما در مقابل ایـن واقعـۀ   ۀ سنگین هم  ۀآنچه مهم است، وظیف   . فردا عید غدیر است   

 ی اسـت کـه نـصیب هـر کـس       یفهم قضایا و درك دقائق مطالب تـوفیق       .  است يکبر

آنچه مهم است تفقه در دیـن  . ها کم است   حفظ مطالب زیاد است، اما فهم آن      . ستنی

وا ِ� ا�ينِ  .است
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
 که مخّ و مغز و اصـل دیـن و   ي آن هم در امردین تفقه در )1(؛ِ�َت

  .اَهم تمام امور است

ــن ــت ای ــعر را کُمی ــام  در محضرحــضرت )2(  ش ــوم ام ــاقر العل ســروده  ب

                                                         
  .122:توبهال.  1

حدثنا أحمد بـن موسـى   ...  أبو المستهل األسدي الشاعر من أهل الکوفۀ...کمیت بن زید بن خنیس بن مجالد  .  2

عن الجرمی الراویۀ الکوفی أو عن العتابی قال کان فی الکمیت عشر خصال لم تکن فی شاعر کان خطیب أسد 

وفقیه الشیعۀ وحافظ القرآن وثبت الجنان وکان کاتبا حسن الخط وکان نسابۀ وکان جدال وکان أول من نـاظر          

سـمعت  ... التشیع وکان رامیا لم یکن فی أسد أرمى منه بنبل وکان فارسا وکان شجاعا وکـان سـخیا دینـا             فی  

عـن أبـی   ...«أباعبیدة یقول لو لم یکن لبنی أسد منقبۀ غیر الکمیت لکفاهم حببهم إلى الناس وأبقى لهم ذکـرا     

قال وحـدثنا محمـد حـدثنا أبـو     ... عکرمۀ الضبی قال لوال شعر الکمیت لم یکن للغۀ ترجمان وال للبیان لسان      

الحسین بن عامر قال سمعت أبا جعفر محمد بن یزید الرمادي یقول سمعت مشایخ أهل البیت یقولون خذوا                

قال وأنبأنا أبو الحـسن بـن النجـار قـال     ... أوالدکم بتعلیم الهاشمیات فإنها تنبت الوالیۀ فی قلوبهم على حقها 

ن سبب قول الشعر فی آل البیت أنی کنت قد نظرت فـی شـئ مـن شـعر       سمعت أبا عبد اهللا المفجع یقول کا      

 فی النوم فقلت أشتهی أقول الکمیت فلما کان تلک اللیلۀ التی قرأت فی نومها الکتاب رأیت أمیر المؤمنین        

الشعر فی أهل البیت فقال علیک بالکمیت فاقتف أثره فإنه إمام شعرائنا أهل البیت وبیده لواؤهم یـوم القیامـۀ         
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 ي مـورد امـضا   ،يدر بیـدار  کـه   شـعر اسـت     بیـت    کمیـت، یـک      ة در قصید  )1(.است

ــنجم  ــام پ ــهام ــ  1 )2( قرارگرفت ــا زمزم ــؤمنینۀو در رؤی ــده  امیرالم  و آن )3(ش

                                                                                                                                   
  

  »حتى یقودهم إلینا

  .247 - 229 ، ص50 تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج:منبع اهل تسنن

شعره بلغ أکثـر مـن خمـسۀ آلالف       الکمیت بن زید األسدي الشاعر الکوفی شاعر زمانه یقال إن            «:و همچنین 

  »وقصائده الهاشمیات من جید شعره... بیت

  .276 ص،24ج  ، الصفدي، الوافی بالوفیات:منبع اهل تسنن

 :أنشد الکمیت عند الباقر.  1

ــدوح و یــوم    خــم غــدیر  دوح  ال
  

  أبــــان لــــه الوالیــــۀ لــــو أطیعــــا 
 

ــا   ــال تبایعوهـــ ــن الرجـــ   و لکـــ
 

ــا    ــرا منیعــ ــا خطــ ــم أر مثلهــ   فلــ
 

ــا  ــوم یومـ ــذا الیـ ــل هـ ــم أر مثـ   و لـ
 

ــیعا    ــا أضــ ــه حقــ ــم أر مثلــ   و لــ
 

 و امامت او را آشکار کرد اگر اطاعت  مقام والیتروز اجتماع در غدیر چه روز بزرگى بود ؛که رسول خدا

مثل آن روز دیگر روزى . شد ولى این مردم به معامله گذاشتند آن مطلب را کارى از این بدتر و ناگوارتر ندیدم می

 .229، ص2مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج. نیامده و ندیدم چنین حقّى را این طورتضییع کنند

، کمیت بن )شرح القصائد الهاشمیات  (لمختارة  الروضۀ ا  :ر این منابع آمده است    این اشعار، اجماال و تفصیال د     

 ،؛ رسالۀ فی معنـى المـولى، الـشیخ المفیـد    41 ص و7 أقسام المولى، الشیخ المفید، ص؛79، صزید األسدي 

؛ خـصائص األئمـۀ، الـشریف الرضـی،     130، ص4؛ رسائل الشریف المرتضى، الشریف المرتـضى، ج      19ص

؛ العدد القویۀ، علی 403، ص؛ الدر النظیم، یوسف بن حاتم154اجکی، ص، أبی الفتح الکرائد؛ کنز الفو43ص

، علـی بـن یـونس    ؛ الصراط المستقیم130؛ نهج اإلیمان، ابن جبر، ص     188بن یوسف بن المطهر الحلی، ص     

؛ 150، ص37 و ج   230، ص 26؛ بحار األنـوار، العالمـۀ المجلـسی، ج        310، ص 1یاضی، ج العاملی النباطی الب  

؛ الدرجات الرفیعۀ فی طبقات الشیعۀ، الـسید علـی خـان    183 ص،2 و ج341ص ،1الغدیر، الشیخ األمینی، ج  

  .579، صالمدنی الشیرازي

إن کتمتـه خفـت اهللا     إنی قد قلت شعرا إن أظهرته خفت القتل و        :  قال ألبی جعفر الباقر    ]کمیت[إنه: وقیل«.  2

ولـم  * ولم أر مثل ذاك الیوم یوما ... وهم یمتري منها الدموعا  * نفى عن عینک األرق الهجوعا : فأنشد. تعالى

ر أبو جعفر وجهه إلى القبلۀ فأدا: ویترك جدبها أبدا ربیعا  قال* یقیم أمورها ویذب عنها ... أر مثله حقا أضیعا 

 ،عۀمختصر أخبـار شـعراء الـشی   » ، ثالث مرات، فلما وقع فی الحبس تخلص بدعائه اللهم اکف الکمیت  : وقال

  .77 ص،المرزبانی الخراسانی

 :کتب روایی شیعه این حکایت را به چهار صورت نقل نموده اند.  3

 حدثَنی الشَّرِیف أَبو عبد اللَّه محمد بنُ عبد اللَّه بنِ الْحسینِ بنِ طَاهرٍ الْحـسینی قَـالَ حـدثَنی أَبِـی عـنْ        )الف

 رأَیـت أَمیـرَ    أَبا جعفَرٍ الطَّبرِي یقُولُ حدثَنَا هنَّاد بنُ الـسرِي قَـالَ    ]  سمعت[ أَحمد بنِ محبوبٍ قَالَ      أَبِی الْحسنِ 

 



 
 
 
 
 

 

  235  /  غدیر، عهد الست سوم 

 

 

                                                                                                                                   
  

  بیـک یـا أَمیـرَ الْمـؤْمنینَ قَـالَ     الْمؤْمنینَ علی بنَ أَبِی طَالبٍ صلَوات اللَّه علَیه فی الْمنَامِ فَقَالَ لی یا هنَّاد قُلْت لَ            

  :  الْکُمیت  قَولَ أَنْشدنی

ــمٍ  ــدیرِ خُـ ــدوحِ دوحِ غَـ ــوم الـ یـ و   
 

  أَبــــانَ لَنَــــا الْولَایــــۀَ لَــــو أُطیعــــا 
 

ــا   ــ وهـعایــالَ تَب ــ ــنَّ الرِّجـ ــ لَکـ و  
 

ــنیعاً     ــراً شَــ ــم أَر مثْلَهــــا أَمــ   فَلَــ
  

 دتُه فَقَالَ لی یا هنَّاد خُذْ إِلَیک فَقُلْت هات یا سیدي فَقَالَ قَالَ فَأَنْشَ

ــاً    ــومِ یومـ الْیـ ــلَ ذَاك ــم أَر مثْـ   و لَـ
 

ــیعا    ــاً أُضــ ــه حقّــ ــم أَر مثْلَــ   و لَــ
 

اى هنـاد،  : را در خواب دیدم و به مـن فرمـود  که امیر مؤمنان على بن ابى طالبنقل شده  هناد بن سرى   از

پدیدار کرد براى ما * روز دوح دوح غدیر خم:بخوان برایم گفته کمیت را: گفتم لبیک یا امیر المؤمنین فرمود    

گویـد  . و ندیدم مانند آن کارى زشت تر* امر والیت را اگر طاعت شود  ولى مردانى بر سر آن معامله کردند         

مـن   : فرمـود بیاور بـرایم و آن حـضرت    قایماى آ: بگیر با خود، گفتم: براى آن حضرت خواندم و فرمود

کنـز الفوائـد، أبـو الفـتح     .   باشـد  ندیدم همچو آن حقى که ضـایع گـشته   و* ي دیگر ندیدم مثل آن روز روز    

 ؛ بحـار األنـوار، العالمـۀ المجلـسی،     389، ص10؛ مستدرك الوسائل، المیرزا النوري، ج    154الکراجکی، ص 

  .16، ص42 و ج230، ص26ج

 فی المنام فقال أنشدنی قصیدتک العینیۀ فأنشدته حتى لکمیت انه قال رأیت أمیر المؤمنینوروى عن ا «)ب

فلم أر مثلها * أبان له الوالیۀ لو أطیعا ولکن الرجال تبایعوها    * ویوم الدوح دوح غدیر خم      : انتهیت إلى قولی  

ـ   * ولم أر مثل ذاك الیوم یوما       : صدقت ثم أنشد    مبیعا فقال  اخطر الـدرجات  » .ه حقـا أضـیعا  ولم أر مثل

  .183، ص2؛ الغدیر، الشیخ االمینی، ج579الرفیعۀ فی طبقات الشیعۀ، السید على خان المدنى، ص

فلما وصل إلى ! روي أن ابن الکمیت رأى النبی صلى اهللا علیه وآله فی المنام فقال أنشدنی قصیدة أبیک             «)ج

نهـج  . »بوك رحمه اهللا، إي واهللا لم أر مثله حقا أضـیعا    صدق أ : هذا بکى بکاء شدیدا وقال صلى اهللا علیه وآله        

  310، ص 1؛ الصراط المستقیم، علی بن یونس العاملی، ج 130اإلیمان، ابن جبر، ص

 فیها فنمت  قصۀ عجیبۀ حکاها لی بعض إخواننا قال أنشدت لیلۀ هذه األبیات و بت متفکرا و لهذه األبیات «) د

   قال لی أنشدنی أبیات الکمیت فأنشدته إیاها فلما أنهیتها قال فی منامی ففرأیت أمیر المؤمنین

  فلـــم أر مثـــل ذاك الیـــوم یومـــا   
 

ــیعا    ــا أضــ ــه حقــ ــم أر مثلــ   و لــ
  

  151، ص 37؛ بحار األنوار، ج 188العدد القویۀ، علی بن یوسف الحلی، ص : منابع شیعه

آورده و در کتب دیگـر از او     صورت اخیر را  در تذکرة الخواص    ) از اهل تسنن  (سبط ابن الجوزي   :و همچنن 

: ، حدثنا بها شیخنا عمر بن صـافی الموصـلی قـال   ولهذه األبیات قصۀ عجیبۀ «: و عبارتش این است    نقل شده 

 فأنـشده  ،أعد علی أبیات الکمیـت : فی المنام فقال له] [، فرأى علیا   ات مفکرا أنشد بعضهم هذه األبیات وب    

ولم * فلم أر مثل ذاك الیوم یوما : علی بیتا آخر من قوله زیادة فیهاد  فأنشإیاها حتى بلغ إلى قوله خطرا مبیعا؛    

؛ الغدیر، 199، ص  9خالصۀ عبقات األنوار، السید حامد النقوي، ج        . »أر مثله حقا أضیعا فانتبه الرجل مذعورا      

  عن شیخه عمـرو 20ورواه سبط ابن الجوزي الحنفی فی تذکرته ص     : و عبارته ( 183، ص 2الشیخ األمینی، ج  

   .)بن صافی الموصلی عن بعض



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 236

  :این استبیت 
  

ـــْوِم َيْومـــاً ـــَل َذاَك الْيَ   َو َ�ْ أََر ِمْث
 

ــاً  ــُه َحّق ــيَعاَو َ�ْ أََر ِمْثلَ   )1( أُِض
  

 میـت ک بدون تردید روح القدس به زبان . داردی یک از این دو بند بحث مفصل  هر

  .»َو لَْم أََر ِمْثَل َهَذا الَْيْوِم َيْوماً«. )2(تکلم کرده

  ری در روز غد،دی پنج عجمع

. شود ی قطعات زمان ممتاز م  ی از حیث ماهیت و حقیقت یک سنخ است، ول         زمان

   دارد؟يقطعۀ از زمان چه امتیازاین 

 که این واقعه اتفاق افتـاد، پـنج         ي که آن روز   شود ی استفاده م  )3(م ابن عباس   کال از

روز عیـد  .  داشـت ی حـساب ،ی این امر عظـیم زمـان      يانتخاب زمان برا  . عید جمع شد  

مـین عیـد،   پنج. روز جمعه بود. روز عید مجوس بود .  بود يروز عید نصار  . یهود بود 

  .عید غدیر شد، پنج عید در این زمان متفق شد

   عیداهللا اکبر، غدیرروز

گذشته از اضافه، . د و عید مضاف روز عید شد، اما نه عید مطلق، بلکه عید مقی    نیا

                                                         
  . روزي همانند این روز ندیدم و ندیدم مثل آن، حقّی که ضایع شده باشد.  1

  . نقل نموده اند180، ص2، جالغدیرو  573 ص،الدرجات الرفیعۀ بیت است و در 21قصیده عینیه کمیت 

2  . دمحی مثَندرٍ، قَالَ حینُ نُصب هیودمی حثَندنْحى، عیسنُ عب  نْ أَبِیهةَ، عاررنِ زب دیبنْ عنَانٍ، عخَـلَ    حقَـالَ د ،

 لَا تَزَالُ:  فَلَما فَرَغَ منْها قَالَ للْکُمیت.  منْ لقَلْبٍ متَیمٍ مستَهامٍ:  و أَنَا عنْده، فَأَنْشَدهالْکُمیت بنُ زید علَى أَبِی جعفَرٍ

 ابن  ،داود  ابن  رجال؛ 467 ص،2 ج،الشیخ الطوسی،  اختیار معرفۀ الرجال. فینَا  تَقُولُ  ما دمت  الْقُدسِ مؤَیداً بِرُوحِ

 الحر ،وسائل الشیعۀ؛ 286 ص،12 ج، مولی محمد صالح المازندرانی،شرح أصول الکافی؛ 156ص ،الحلی داود

  .187 ص،2 ج، الشیخ األمینی،الغدیر؛ 324 ص،47 ج،المۀ المجلسی الع،بحار األنوار؛ 598 ص،14 ج،العاملی

 خَمسۀُ أَعیاد الْجمعۀُ و الْغَدیرُ و عید الْیهود و النَّصارى و الْمجوسِ و لَم   الْیومِ  ذَلک  فی اجتَمعت«:  ابنُ عباسٍ عن.  3

قَب عما سیمذَا فه عتَمج156 ص،37 ج،بحار األنوار؛ 227 ص،2 ج، ابن شهر آشوب،مناقب آل أبی طالب  .» لَهی.  

 والنـصارى  الیهود وعید جمعۀ أعیاد خمسۀ الیوم ذلک فی کان« :عباس ابن قال : در منبع اهل تسنن    همچنین و

  .10ص  ،2ج  ،بغويال ،القرآن تفسیر فى التنزیل معالم. »بعده وال قبله یوم فی الملل أهل تجتمع ولم والمجوس
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  . وصفی اضافه، یکیدر این عید دو خصوصیت جمع شد، یک. موصوف شد

اضافۀ عید . عنوان این است.  شدعید، عید اهللا.  ما قابل درك نیستي اضافه، برااما

.  دارد که نه وقت گنجایش این مباحث عمیق را دارد، نـه حـال  ی خودش بحث »اهللا«به  

با ایـن  .  باز متصف شد   ،یهی و کسب تعریف از چنین مضاف ال       يا   اضافه نیبعد از چن  

  این)1(.عنوان زمان، عید اهللا االکبر  شد   . که عید اهللا است، متصف به وصف اکبر است        

  .تعریف زمان است

  »صواعق محرقه« در کتاب حی صحیثیحد

 آنجا دیگر فـوق بیـان   ؟ که در این افقِ زمان واقع شده، چیستی زمانمی امر عظ اما

  ! اتفاق افتاديا است که چه واقعه

 تـا  کنـیم،  ی ما فقط به دو حدیث از منابع عامه اشاره م         ! و عظمت این است    قدرت

  !کند ی حق چه جور معجزه مروشن شود که قدرت و عزت و عظمت

ـ   . شود ی متمرکز م  افکار هـا متـراکم    تمـام قـدرت  . شـود  یتعصبات همـه جمـع م

غرض از ایـن کتـاب ایـن     . شود ینوشته م » صواعق محرقه « با عنوان    ی و کتاب  شود یم

» صواعق محرقـه «اسم کتاب . ها خرمن تشیع خاکستر شود     صاعقه ۀلیاست که به وس   

ـ .  این استمعجزه .ائد مذهب شیعه است  غرض، سوزاندن خرمن عق   . است  نیدر چن

ـ  ی دست غیب به دست همین اشخاص، شهاب ثاقب        یکتاب  کـه آن شـهاب      گـذارد  ی م

  .هزار و چهار صد ساله را آتش بزندثاقب از آسمان سنت قطعیه، تمام صواعق 

آنچـه کـه    .  مهم است این است که فرد فرد شما در فقه حدیث دقـت کنیـد               آنچه

  .روم هستند، شما به او برسیددیگران از او مح

   مؤمنانری امتیسؤال از والوقوف براي 

ـم در تفـسیر آیـۀ        ایـن حـدیث از رسـول خـدا         )2( همین کتاب  در
ُ
ه

�
مْ إِ�

ُ
ـوه

ُ
َوقِف

                                                         
  2، تعلیقه155 صفحه ،رجوع شود به مجلس هفتم.  1

  .149 ص الصواعق المحرقۀ، ابن حجر المکی،.  2
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  . ضبط شده است)1(

ـ  بـدون اسـتثنا در آن روز متوقـف و ا     ی هر نفس  ؟ چیست يبرا» ِقْف « به   امر  تادهسی

 . متن کالم خدا این اسـت کـه ایـن وقـوف معلـل اسـت               . شود یم
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 :  علت ؟چیست
َ
ون

ُ
و�

ُ
ئ

ْ
س

�
م م

ُ
ه

�
ٰ  ؟مسؤل منه چیست  .  است إِ�

َ َ
� 

ْ
م

َ
 أ

َ
ـْرآن

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ُرون

�
ب
َ
ـد

َ
ت
َ
� 

َ
ـال

َ
ف
َ
 أ

ا
َ
ه
ُ
ا�

َ
ف

ْ
�
َ
وٍب أ

ُ
ل
ُ
  )2(.ق

  :فرماید ی که خداوند در قرآن مي روز آن
َ
َرْون

َ
 ت

َ
م

ْ
و
َ
 َو ي

ْ
ت

َ
ـع

َ
ض

ْ
ر

َ
ـا أ

�
م

َ
ٍة �

َ
ْرِضـع

ُ
� 

� ُ
� 

ُ
ل

َ
ه

ْ
ـذ

َ
ها ت

�رى
ُ
 س

َ
َرى ا��اس

َ
ها َو ت

َ
ل
ْ َ
ٍل �

ْ َ
 ذاِت �

� ُ
� 

ُ
ع

َ
ض

َ
�رى ت

ُ
 �ِس

ْ
م

ُ
ديد  َو ما ه

َ
ِ ش

�
 ا�

َ
ذاب

َ
 ع

�
 َو لِ�ن

ـ )3(   نی چن

 ي روز
ُ
ئ

ْ
س

�
م م

ُ
ه

�
 إِ�

ْ
م

ُ
وه

ُ
 َوقِف

َ
ون

ُ
  . استو�

ـ      آنچـه ا   ؟مـسؤل منـه چیـست     .  ایـن اسـت    اعجاز ـ  وال شـود،  یز او سـؤال م  تی

 فرمـان   ي تفقـه، اگـر در چنـین روز        ي این است معنـا    )4( .است ی عل نیالمؤمنریام

                                                         
  .24:صافات ال.» که آنها مسؤولند نگاهشان داریدو«.  1

  .24: محمد.»بر دلهایشان قفلهایى نهاده شده است؟] مگر[یا  اندیشند؟ آیا به آیات قرآن نمى«.  2

گذارد، و هر آبستنى بار خود  فرو مى]  از ترس[دهد  اى آن را که شیر مى  آن را ببینید، هر شیردهندهروزى که«.  3

  .2:حجال . ».بینى و حال آنکه مست نیستند، ولى عذاب خدا شدید است نهد، و مردم را مست مى را فرو مى

  و قفُوهم إِنَّهم مـسؤُلُونَ   : و سلَّم قَالَ  ] وآله[لنَّبِی صلَّى اللَّه علَیه   أَخْرَج الدیلَمی عنْ أَبِی سعید الْخُدرِي أَنَّ ا       «.  4

نَّهـم  و قفُوهم إِ: روِي فی قَوله تَعالَى   : و کَأَنَّ هذَا هو مرَاد الْواحدي بِقَوله      : ثُم قَالَ .  علَیه السلَام    ولَایۀِ علیٍ   عنْ

و سلَّم أَنْ یعـرِّف  ]و آله[ علَیه السلَام و أَهلِ الْبیت لأَنَّ اللَّه أَمرَ نَبِیه صلَّى اللَّه علَیه   ولَایۀِ علیٍ    أَي عنْ  مسؤُلُونَ

 .»...  و الْمعنَى أَنَّهم یسأَلُون ا الْمودةَ فی الْقُرْبىالْخَلْقَ أَنَّه لَا یسأَلُهم علَى تَبلیغِ الرِّسالَۀِ أَجراً إِلَّ

؛ 312صفهانی، صاال و ما نزل من القرآن فی علی، ابن مردویه        مناقب علی ابن ابی طالب     :منابع اهل تسنن  

 ،الخـوارزمی  الموفـق  ،المناقـب ؛  164 -160 ص ،2ج ،الحـسکانی  الحـاکم  ،التفـضیل  لقواعد التنزیل شواهد

 معـارج ؛  109 ص ،الحنفـی  الزرنـدي  ،الـسمطین  درر نظـم ؛  118ص ،3ج ،الذهبی ،االعتدال میزان؛  275ص

؛ 212 ص ،4ج ،حجـر  ابـن  ،المیـزان  لـسان ؛  44ص ،الحنفـی  الزرندي ،الرسول آل فضل معرفۀ إلى الوصول

ـ ،  القربـى  لـذوي  المـودة  ینابیع؛  149 ص ،المکی الهیتمی حجر بن أحمد ،المحرقۀ الصواعق  ،1ج ،دوزيالقن

 .80، ص23جاآللوسی، لوسی، اآل؛ تفسیر 314ص ،2ج و 334ص

قَالَ رسـولُ  «:  نقل نموده اندابن عباس و ابی سعید خدري از قول پیامبر اکرم از : در منابع شیعهو همچنین 

اللَّه     زَّوع لِ اللَّهی قَولَفؤُلُونَ     جسم مإِنَّه مفُوهق نْ  وقَالَ ع  ی ولۀِ عرسول خدا؛ » لَای فرمود در این آیه 

؛ 405، صريالعسکمام االتفسیر  . است سؤال از والیت على، مقصود و قفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ   شریفه

، فـرات ابـن ابـراهیم    ؛ تفـسیر فـرات  136، ص 1الکوفی،ج، احمد ابن سلیمان     مناقب االمام امیر المؤمنین   

مغربی، القاضی نعمان   ال؛ شرح االخبار،    9 ص ، الکوفی عقدة ابن، المؤمنین أمیر ضائل ف ؛355کوفی، ص ال
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 همه بدون استثنا باید متوقف شـوند، همـه بـدون اسـتثنا بایـد سـؤال       آید، یوقوف م 

  .شوند، مسؤلٌ منه یک کلمه است و آن کلمۀ والیت اوست

ـ   خواهد یده است که م نوشته شی در کتاب  این را  ی خرمن والیـت حـضرت عل

  !اعجاز این است. آتش بزند

  »صواعق محرقه« در ری غدواقعۀ

در صدر حـدیث تـصریح      ) ن حجر اب( یخود هیتم . آید ی م ی حدیث قبل ورق   چند

  .م است دیگر مختوي بنا براین، بحث سند)1(. که این سند صحیح استکند یم

همـۀ حـدیث فعـالً      .  بس اسـت   يا  در داللت فقط اشاره   . رسد ی به داللت م   نوبت

 به غـدیر آمـد و زیـر         رسول خدا :  است نی از حدیث چن   یقسمت. شود یمطرح نم 

 که شـخص اول عـالم فرمـوده، ایـن بـوده      يا اول کلمه.  قوم را متوقف کرد   یدرختان

 : دان نرو یادتهیآن آ. »من مسئولم، شما هم مسئولید  «: است
َ
ون

ُ
و�

ُ
ئ

ْ
ـس

�
م م

ُ
ه

�
در اینجـا  . إِ�

ـ   یبیان. هم اول کلمه این است که من مسئول، شما مسئول          ایـن  شـود  ی کـه شـروع م

بعد کـه   . ها مطالعه کنند     کلمه به کلمه ساعت    ي که اهل نظرند بروند رو     یآنهای. است

                                                                                                                                   
  

ـ ؛ معـانی االخبـار،   64، ص2صدوق، جالشیخ ال، ؛ عیون اخبارالرضا  234، ص 1ج ـ شیخ ال ؛ 67صدوق،صال

 تفسیر جوامع الجـامع،  ؛301، ص8مع البیان، الشیخ الطبرسی، ج   ؛ تفسیر مج  290طوسی، ص الشیخ  المالی،  اال

؛  مناقـب آل ابـی     374ص ،الطبـري  القاسـم  أبی بن محمد،  المصطفى  بشارة ؛  161، ص 3طبرسی، ج الشیخ  ال

 ؛301، ابـن البطریـق، ص   ة؛  العمـد   74ص ،طاووس ابن السید ، الطرائف ،4، ص 2طالب، ابن شهر آشوب، ج    

ـ     ؛142ص ،البطریق ابن ،المبین الوحی خصائص ، لغمـۀ ا کـشف ؛ 66ل القمـی، ص   الروضه، شاذان ابن جبرئی

 کشف؛ ا170حتضر، حسن ابن سلیمان الحلی، ص؛  الم505 ص ،جبر ابن ،اإلیمان نهج؛ 311ص ،1ج ،اإلربلی

 العالمـۀ  ،الـصدق  وکشف الحق نهج؛  127ص ،الحلی العالمۀ ،الکرامۀ منهاج؛  361 ص ،الحلی العالمۀ ،الیقین

 الـسید  ،الظـاهرة  اآلیـات  أویـل ت؛  279 ص ،1ج ،العاملی یونس بن علی ،المستقیم الصراط ؛181 ص ،الحلی

 تفـسیر  فـی  البرهـان ؛  144ص،  البحرانـی  الصیمري ،النواصب إلزام؛  492ص ،2ج ،آبادي األستر الدین شرف

   .120ص ،11 ج ،المشهدي القمی محمد ،الدقائق کنز تفسیر؛ 279ص ،1ج ،البحرانی هاشم السید ،القرآن

ب بغدیر خم تحت شجرات فقال أیها الناس إنه قـد نبـأنی   غیره بسند صحیح أنه خط   لفظه عند الطبرانی و    و«.  1

اللطیف الخبیر أنه لم یعمر نبی إال نصف عمر الذي یلیه من قبله وإنی ألظن أنی یوشک أن أدعى فأجیب وإنی 

  .43، ص المکی، ابن حجرۀ الصواعق المحرق»مسؤول وإنکم مسؤولون
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  .این کلمه را فرمود، آن وقت شروع به تکلم نمود

َبلَغـَت و «همه شهادت دادنـد کـه       . ز آنها شهادت خواست   ا.  امت استشهاد نمود   از

؛ بـار الهـا،   »اللهـّم اشـهد«: بعد به آن کس که باید به او رو کند رو کرد و گفت    » َنـَصحَت 

سیر بحـث را بایـد      »  به ال اله اال اهللا؟     دهید یشهادت م «: بعد فرمود ! خودت شاهد باش  

ه حقانیت نار، به حقانیت موت، به  کرد، به حقیت جنت، باداول به توحید استشه. دید

 استشهاد کرد بعد که این مطالب از مبدأ         » یوم النشور  ی القبور ف  یبعث من ف  «حقانیت  

َا الن�اُس «: ، بعد از این همه فرمود تمام شد تا معادهگرفت   .»یوَال  مَ  الل�هأَهي�

 اگر جـن و انـس جمـع شـوند و بخواهنـد ایـن نـور را                   ! این است  ي کبر ةمعجز

ـ    ی که عقل هر حکیم    کند یوش کنند، خدا آن چنان روشن م      خام  در ی و فقه هـر فقیه

  .مقابل مسأله مبهوت بماند

. »یوَال ه َمـاللّـ«:  که فرمود، این بـود يا  کرد، اول جملهی که از مبدأ تا معاد را ط      بعد

ـ .  بودی بود و نه من   ی که او بود، نه مای     ی در آن افق   ؟ چه ی یعن ،ياهللا موال   منحـصر  یکل

  .»یالل�ُه موال «: در اثر این انحصار فرمود. فرد بودبه 

نوبت به خـودش و  . » الُْمْؤِمِن�َ یأََنا مول«:  دوم فرمود ۀدر مرتب .  آن مرتبه فرود آمد    از

ـ .  دوم او بود و خلـق ۀ اول خدا بود و خودش، مرحلۀمرحل. خلق رسید  هـا    ایـن ۀهم

  .حساب دارد

 عامه ایـن  ياعیان علما 2 )1(.صحیح استحدیث  نی ا نوشت کهی هیتم حجر ابن

                                                         

خصوصا و یرشد إلیه أیضا ما ][ته عموما و على علی فی هذه الخطبۀ على أهل بییرشد لما ذکرناه حثه«.  1

 فقـال    شجرات  تحت  خطب بغدیر خم  أنه بسند صحیح   ابتدأ به هذا الحدیث و لفظه عند الطبرانی و غیره           

أیها الناس إنه قد نبأنی اللطیف الخبیر أنه لم یعمر نبی إال نصف عمر الذي یلیه مـن قبلـه و إنـی ألظـن أنـی               

فما ذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنک قد بلغت و      مسئولون] انتم[یب و إنی مسئول و إنکم       یوشک أن أدعی فأج   

جهدت و نصحت فجزاك اهللا خیرا فقال أ لیس تشهدون أن ال إله إال اهللا و أن محمدا عبده و رسوله و أن جنته 

تیۀٌ ال ریب فیها و أَنَّ اللَّه یبعثُ  و أَنَّ الساعۀَ آ حق و أن ناره حق و أن الموت حق و أن البعث حق بعد الموت        

منْ فی الْقُبورِ قالوا بلى نشهد بذلک قال اللهم اشهد ثم قال یا أیها الناس إن اهللا موالي و أنا مولى المؤمنین و أنا 

قال یا أیهـا  أولى بهم من أنفسهم فمن کنت مواله فهذا مواله یعنی علیا اللهم وال من وااله و عاد من عاداه ثم              

الناس إنی فرطکم و إنکم واردون علی الحوض حوض أعرض مما بین بصري إلى صنعاء فیه عدد النجوم قد 
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 اگـر فهمیدنـد، نتیجـه ایـن         ؟حدیث را دیدند، منتها سؤال این است که آیا فهمیدنـد          

 ؟کلمات چیست

  عهد اَلَست

 اسـتفهام  بلکه بنابر بعضی مدارك عامـه از فطـرت  تنها به این جمله قناعت نکرد،  

  ! نگویدیبل» ألست«مقابل این کیست که در »  ِبُكْم؟یأَ لَْسُت أول«: کرد

 فقـه دیـن     ؟چه ارتباط اسـت   » ألَست«با آن   » ألَست« دقت کردید که بین این       هیچ

، عهـد   )کتاب خدا (در آنجا   . اند  کتاب و سنت این دو به هم بسته و پیوسته         . این است 

 : اول این است  
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ألـست «: است روز عهد دوم    )سنّت( در اینجا    )1(.أ

 مکمـل آن  دوم» ألَـست «مربوط به ربوبیت است و ایـن  » ألَست«، آن عهد  » بكـم؟أولی

  .منتج نیست» ألست«بدون این » ألست«و آن  3 )2(اول است» ألَست«

                                                                                                                                   
  

حان من فضۀ و إنی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیهما الثقل األکبر کتاب اهللا         

 تضلوا و ال تبدلوا و عترتی أهل بیتی فإنه قـد  عز و جل سبب طرفه بید اهللا و طرفه بأیدیکم فاستمسکوا به ال           

  ». نبأنی اللطیف الخبیر أنهما لن ینقضیا حتى یردا علی الحوض

؛ 35، ابن المغازلی، ص ؛ مناقب علی بن أبی طالب180، ص3، جعجم الکبیر، الطبرانی الم:منابع اهل تسنن

؛ مجمـع الزوائـد،   385، ص7ابـن کثیـر، ج    ؛ البدایۀ و النهایۀ،     219، ص 42تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج     

؛ الفـصول المهمـه، ابـن    43؛ الصواعق المحرقۀ، أحمد بن حجر الهیتمـی المکـی، ص       164، ص 9الهیثمی، ج 

و 117، ص 1قنـدوزي، ج  ال؛ ینـابیع المـوده،      188، ص 1؛ کنز العمال، المتقی الهندي، ج     237، ص 1الصباغ، ج 

  .336، ص3؛ السیرة الحلبیۀ، الحلبی، ج119ص

  .172:اعراف. »بلی: آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند«.  1

2  .»اللَّه دبو عنَانٍ قَالَ قَالَ أَبنِ سنِ ابع لَبِیى الْحیحنْ یع دیونِ سنِ النَّضْرِ بی أَبِی عثَندح ِلنَ الرُّسقَ مبنْ سلُ مأَو 

دمحلَى مإِلَى بَک أَنَّه کذَل ا  ویلُ لَمرَئبج ي قَالَ لَهکَانِ الَّذکَانَ بِالْم الَى، وتَع و كارتَب الْخَلْقِ إِلَى اللَّه انَ أَقْرَب

    اءمإِلَى الس بِه رِيلٌ«أُسرْسم لَا نَبِی و قَرَّبم لَکم طَأْهی ئاً لَمطوم ئْتطو فَقَد دمحا می متَقَد « و هوحلَا أَنَّ ر لَو و

ا قَالَ اللَّهلَّ کَمج زَّ وع نَ اللَّهفَکَانَ م ،لُغَهبأَنْ ی را قَدکَانِ لَمالْم کنْ ذَلم کَانَت هنى   نَفْسأَد نِ أَویسقَو لْ قابب أَي   

 کَانَ الْمیثَاقُ مأْخُوذاً علَیهِم للَّه بِالرُّبوبِیۀِ و لرَسوله  فَقَالَ الصادقُلَى أَولیائهأَدنَى فَلَما خَرَج الْأَمرُ منَ اللَّه وقَع إِ

علی إِمامکُم و الْأَئمۀُ الْهادونَ أَئمتَکُم  و   و محمد نَبِیکُم  أَ لَست بِرَبکُم بِالنُّبوةِ و لأَمیرِ الْمؤْمنینَ و الْأَئمۀِ بِالْإِمامۀِ، فَقَالَ

این پیمان عبـارت بـود از     :  فرمود  أَخَذَ ربک منْ بنی آدم       در باره آیه   امام صادق ... ؛  »... شَهِدنا  فَقالُوا بلى 

 فرمود آیا من خداى شـما  مهربوبیت براى خدا و نبوت براى پیامبر اکرم و امامت براى امیر المؤمنین و ائ          
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ـ » ألَست« این است که کتاب و سنت به سه عهد    نتیجه ـ  : شـود  یتمام م  یکلمـۀ اول
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ـ   «، کلمۀ دوم    أ مـضمر در  » الـست «و کلمـۀ سـوم   . ،» بکـم یألـست أول

  ؟ چهی یعن»َمْن ُكْنُت َمْوَالهُ «. »َمْن ُكْنُت َمْوَالهُ «: و آن این است. دوم است» ألست«

    خاتمتی مولورةیدا

 ؟ مولویت خاتمیـت چقـدر اسـت       ةدائر. بفهمد این کلمه را باید ابراهیم خلیل     

»و  از جبرئیـل ؟ کـه از ایـن مولویـت خـارج باشـد        کیست. از الفاظ عموم است   » نْم 

بعد کـه عهـد   . مولویت هستند  ة و انبیا و مرسلین، همه در این دائر   و اسرافیل  میکائیل

  .» َمْوَالهُ ی� لِ عَ  فَ َمْن ُكْنُت َمْوَالهُ «: را گرفت فرمود

یت خداوند، مولویت خاتم    بالغه این است، تنزل مولو     تحج تنـزل  . شـود  ی م

ـ  ، مولویت امیرالمؤمنین  مولویت خاتم  ـ     . شـود  یم ، یماهتـاب مولویـت عل

ـوُر است و مولویت خاتم انعکـاس مولویـت    انعکاس آفتاب مولویت خاتم  
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فرمود تا روز قیامت مـدعى  . نیستم و محمد پیامبرتان و على امامتان و امام هاى راهنما ائمه شما؟ گفتند چرا        

؛ مختصر بصائر 247، ص1تفسیر القمی، علی بن إبراهیم القمی، ج. »...نشوید که ما غافل بودیم از این مطلب     

؛ 608، ص 2؛ البرهان فی تفسیر القرآن، السید هاشم البحرانی، ج167الدرجات، حسن بن سلیمان الحلی، ص

  .268، ص26 و ج 236، ص5بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج

 أَبِـی  علی بنُ إِبرَاهیم عنْ یعقُوب بنِ یزِید عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ أَبِی الرَّبِیعِ الْقَزَّازِ عنْ جـابِرٍ عـنْ     « :و همچنین 

و إِذْ أَخَذَ ربک منْ بنی آدم   قُلْت لَه لم سمی أَمیرَ الْمؤْمنینَ قَالَ اللَّه سماه و هکَذَا أَنْزَلَ فی کتَابِه:  قَالَجعفَرٍ

؛ ».   و أَنَّ محمداً رسولی و أَنَّ علیاً أَمیرُ الْمـؤْمنینَ  کُم أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَب  منْ ظُهورِهم ذُریتَهم و أَشْهدهم على     

خدا به او این لقب را داده : وجه تسمیه امیر المؤمنین چیست؟ فرمود:  عرض کردمبه امام باقر: ر گوید جاب

ا برگرفت و آنها را بـر  چون پروردگارت از پسران آدم، از پشتهایشان، نژادشان ر    «: و در کتابش چنین فرموده    

لکافی، الشیخ ا .خودشان گواه کرد که من پروردگار شما هستم و محمد رسول من و على امیر المؤمنین است

؛ الیقـین، الـسید ابـن طـاووس،     254 ص ،2؛ مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج        412، ص 1الکلینی، ج 

البرهان فی تفسیر القرآن، السید هاشم  ؛171؛ مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سلیمان الحلی، ص        284ص

  .311، ص37؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج608، ص2البحرانی، ج

  .35:نورال . »خدا نور آسمانها و زمین است«.  1
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 »صـواعق محرقـه  «ث است که نویـسندة  این حدی.  این است رالمؤمنین امی حقّ

  .ماند ی و در تاریخ مکند ی آن را ضبط مشبا اعتراف به صحت

  عهی منطق شقدرت

ـ  دانیـد  ی خودتان نم  شماها  جهـل   !قـدر مقتدریـد، چـه انـدازه قـوت داریـد           ه   چ

ـ  ! قدرت تشیع ایـن اسـت  !  انسان بفهمد قدرتش چقدر است گذارد ینم یعه برهـان ش

ـ        !  است ياین قدر قو    از قـدرت و قـوت منطـق    گـذارد  یفقـط جهـل ماسـت کـه نم

  .خودمان اطالع پیدا کنیم

ـ      ی هستید که اگر با این تمکن      ی کسان شما  پیـدا  ی و اصـول ی که از تحـصیالت فقه

ـ     دیکردید، در ابواب روایات والیت کار کن      بـه  ی بدون تردیـد هـر کـدام از شـما داس

ـ     . کنیـد  یصر را درو م    تمام االزهر م   گیرید یدست م   خبـر   دانیـد،  یمنتهـا خودتـان نم

  .ندارید چه خبر است

 است کـه اآلن     ياستحکام برهان این مذهب به قدر     !  منطق شیعه این است    قدرت

تمام محقّقین عامه از سراسر عالم جمع : کنم یام اعالم م  که نشستهیدر این مسجد، من

آیه، نه به دو آیه، به یک روایت، نـه  شوند، محتاج به انبار روایات نیست، فقط به یک  

 و با این شود ی درست میت مقراض روایت از سنّ  کدو روایت، با یک آیه از قرآن و ی        

  .شود یاند، همه قطع م  علیه تشیع بافته هزار و چهار صد سالآنچه مقراض تمام 

  لزوم تقویت قدرت علمی در بحث والیت

 . باید احیا شودیاین قدرت علم. است ی کرده، ضعف علمچارهی این مردم را بآنچه

شبهات این اهـل  .  کنیدي را در بحث والیت قو  تانی علم ۀ فرد شما موظفید بنی    فرد

َسُبُه الظ�ْمآنُ ماء َكَرساٍب خالف را     را در ایتام امیرالمـؤمنین .  به باد بدهید)1( ِبِقيَعٍة َحيْ

اگـر چنـین    .  ایـن اسـت    اثر، قهـراً  . این عصر مظلم و تاریک از شبهات نجات بدهید        

                                                         
  .39 :نورال. »پندارد چون سرابى در زمینى هموار است که تشنه، آن را آب مى«.  1
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: فرمـود   را انجام بدهید، مقامتان آن مقام است کـه امـام شـشم   عملکنید، اگر این    

 4 )1(.» أَْحَيا أَْمرََنا َرِحَم الل�ُه َمنْ «

  

                                                         

1  .»   اللَّه دبنْ أَبِی عع َرَنَا :  قَالوا أَمیا فَأَحهبأُح سالجالْم لْکقَالَ ت منَع ثُونَ؟ قُلْتدتُح ونَ وسلفَـ[تَج [محر اللَّه   

؛ 32؛ مصادقۀ اإلخوان، الـشیخ الـصدوق، ص  36قرب االسناد، الحمیري القمی، ص» ... أَحیا أَمرَنَا یا فُضَیل   منْ

؛ األمالی، الشیخ الطوسی، 92، ص10؛ تهذیب األحکام ، الشیخ الطوسی، ج29، ص االختصاص، الشیخ المفید

  . 351 ، ص71؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج10؛ الدعوات، قطب الدین الراوندي، ص135ص
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  :پی نوشت ها

                                                        

إنی قد قلت أبیاتا إن أظهرتها خشیت على نفسی وإن أخفیتهـا  ] [قال الکمیت لمحمد بن علی «: و همچنین . 1

* وهم یمتري منه الدموعا * نفى عن عینک األرق الهجوعا : خشیت على دینی قال هاتها فأنشده هذه األبیات 

 إلى القبلۀ ثم رفع یدیه وقال اللهم اغفر للکمیت ثالث مرات قال وأنبأنا محمـد بـن          فاستدار علی بن الحسین   

جعفر أنبأنا أبو عبد اهللا أحمد بن إبراهیم بن عرفۀ نفطویه أنا المبرد حدثنا العتبی عن أبیه قال لما قال الکمیت            

 را إن کتمته خـشیت اهللا بن زید األسدي شعره أتى أبا جعفر محمد بن علی بن الحسین فقال إنی قد قلت شع            

:  وهم یمتري منه الـدموعا إلـى قولـه   *نفى عن عینک األرق الهجوعا      : وإن أظهرته خفت على نفسی فأنشده     

 ».ةوأشبع من بجورکم أجیعا فأدار أبو جعفر وجهه إلى القبلۀ حتى أتم القصید* أجاع اهللا من أشبعتموه 

 237، ص 50 تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج:منبع اهل تسنن

حدثَنَا محمد بنُ الْحسنِ بنِ أَحمد بنِ الْولید رضی اللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ الْحسنِ الصفَّار عنْ محمد بنِ «. 2

    محنْ میعاً عمج زِیدنِ یب قُوبعی نِ أَبِی الْخَطَّابِ ونِ بیسالْح رُوفعنْ منَانٍ عنِ سب اللَّه دبنْ عرٍ عیمنِ أَبِی عب د

 منْ حجـۀِ  لَما رجع رسولُ اللَّه: بنِ خَرَّبوذَ عنْ أَبِی الطُّفَیلِ عامرِ بنِ واثلَۀَ عنْ حذَیفَۀَ بنِ أُسید الْغفَارِي قَالَ           

 هعنُ منَح اعِ ودالْو  ثُـم منَـازِلَهم مبِالنُّزُولِ فَنَزَلَ الْقَو هابحرَ أَصفَۀِ فَأَمحى إِلَى الْجتَّى انْتَهلَ حلَاةِ     أَقْببِالـص ينُـود

            ی اللَّطأَننَب قَد إِنَّه مفَقَالَ لَه هِمإِلَی هِهجلَ بِوأَقْب نِ ثُمتَیکْعر ابِهحلَّى بِأَصفَص   تُـونَ ویم أَنَّکُم و تیالْخَبِیرُ أَنِّی م یف

 تبفَأَج یتعد أَنِّی] وانی مسئول و انتم مسئولون [کَأَنِّی قَد ئُولٌ وسم   یکُمف ا خَلَّفْتمع و کُمإِلَی بِه لْتسا أُرمع 

ولُونَ فَما أَنْتُم قَائلُونَ لرَبکُم قَالُوا نَقُولُ قَـد بلَّغْـت و نَـصحت و جاهـدت          منْ کتَابِ اللَّه و حجته و أَنَّکُم مسئُ       

          کُمإِلَـی ولُ اللَّهسأَنِّی ر و إِلَّا اللَّه ونَ أَنْ لَا إِلَهدتَشْه تُمأَ لَس مقَالَ لَه ثُم زَاءنَّا أَفْضَلَ الْجع اللَّه زَاكنَّـۀَ  فَجأَنَّ الْج و 

حقٌّ و أَنَّ النَّار حقٌّ و أَنَّ الْبعثَ بعد الْموت حقٌّ فَقَالُوا نَشْهد بِذَلک قَالَ اللَّهم اشْهد علَى ما یقُولُـونَ أَلَـا و إِنِّـی      

 فَهلْ تُقرُّونَ لی بِذَلک و   بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم  مسلمٍ و أَنَا أَولىأُشْهِدکُم أَنِّی أَشْهد أَنَّ اللَّه مولَاي و أَنَا مولَى کُلِّ

لَاهواً میلفَإِنَّ ع لَاهوم نْ کُنْتفَقَالَ أَلَا م کبِذَل لَک دنَشْه مفَقَالُوا نَع ی بِهونَ لدتَشْه أَخَذَ بِی ذَا ثُمه وه و  یلع د 

فَرَفَعها مع یده حتَّى بدت آباطُهما ثُم قَالَ اللَّهم والِ منْ وااله و عاد منْ عاداه و انْصرْ منْ نَـصرَه و اخْـذُلْ مـنْ             

    إِنِّی فَرَطُکُم أَلَا و ی غَ    خَذَلَهضوح ضوالْح لَیونَ عارِدو أَنْتُم و    اءنْعص رَى وصنَ بیا بم رْضُهع ضوح وه داً و

 کُمموی یف کُملَیع بِه اللَّه تدا أَشْهیمف تُمنَعا ذَا صغَداً م لُکُمائإِنِّی س أَلَا و اءمومِ السنُج ددضَّۀٍ عنْ فم احأَقْد یهف

   لَیع تُمدرذَا إِذَا ونِ      هبِالثَّقَلَی تُمنَعا ذَا صم ی وضوـینَ      حـا حیهِمی فونتَکُونُونَ خَلَفْتُم في فَانْظُرُوا کَیدعنْ بم  

 سبب ممدود منَ اللَّـه و  تَلْقَونی قَالُوا و ما هذَانِ الثَّقَلَانِ یا رسولَ اللَّه قَالَ أَما الثَّقَلُ الْأَکْبرُ فَکتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ         

منِّی فی أَیدیکُم طَرَفُه بِید اللَّه و الطَّرَف الْآخَرُ بِأَیدیکُم فیه علْم ما مضَى و ما بقی إِلَى أَنْ تَقُـوم الـساعۀُ و أَمـا                

.   و إِنَّهما لَنْ یفْتَرِقَا حتَّى یرِدا علَی الْحوضی بنُ أَبِی طَالبٍ وعتْرَتُه و هو عل الثَّقَلُ الْأَصغَرُ فَهو حلیف الْقُرْآنِ

 فَقَالَ صدقَ أَبو الطُّفَیلِ رحمه اللَّه؛ حذیفـۀ بـن   قَالَ معرُوف بنُ خَرَّبوذَ فَعرَضْت هذَا الْکَلَام علَى أَبِی جعفَرٍ      

منزلـى میـان مکـه و    ( از حجۀ الوداع با ما مراجعت کرد و به جحفـه  گوید چون رسول خدااسید غفارى   

رسید به اصحاب خود دستور داد فرود آیند، همه جمعیت در منزلهاى خود جا گرفتنـد، سـپس جـار      ) مدینه
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داونـد   با اصحاب خود دو رکعت نماز گزارد، بعد به آنها رو کرد و فرمود خ      نماز کشیده شد و رسول اهللا     

لطیف خبیر به من خبر داده که من از میان شما خواهم رفت و شما نیزخواهید مرد، فرض کنید مـن دعـوت          

حق را اجابت کردم من پیش خدا نسبت به امر رسالت و نسبت به کتاب و حجت خدا که میان شما بـه جـا                

هید گفت؟ عرض کردنـد  گذاردم مسئولم و شما هم مسئولید شما به پروردگار خود در این موضوع چه خوا      

گواهى می دهیم که رسالت خود را تبلیغ کردى و نصیحت به جا آوردى و کوشـش نمـودى خـدا تـو را از              

گویید خدا یگانه است و من  طرف ما بهترین پاداش عطا نماید سپس فرمود شما نیستید که عقیده دارید و می  

ت حق است و دوزخ حق است و زنده شـدن   از جانب او به سوى شما فرستاده شدم و عقیده دارید که بهش            

پس از مرگ حقست؟ همه گفتند شهادت می دهیم به همه اینها فرمود بار خدایا گواه گفتار آنها باش، متوجه   

دهم که خدا موالى من اسـت و مـن مـوالى هـر      که خود گواهی می   باشید من شما را شاهد می گیرم بر این        

ز خودش اولى هستم آیا به این مطلب اعتـراف داریـد بـراى مـن و     مسلمانم و من از هر مسلمانى و مؤمنى ا     

دهیم سپس فرمود هر که را من موال و آقاى او  دهید براى من؟ گفتند آرى براى تو به آن گواهى می گواهى می

هستم على موال و آقاى اوست و آن على همین است، سپس دست على را گرفت و بدست خـود او را بلنـد      

خدایا دوست او را دوست باش و دشمن او را دشمن، : ر بغل هر دو نمایان شد سپس فرمودکرد تا سفیدى زی

یار او را یار باش و خوار کن کسی که او را خوار کند، من پیش از شما به بهـشت مـی روم و شـما فـردا در           

در بصرى شهرى اسـت  (حوض کوثر بر من وارد می شوید و آن حوضى است که به اندازه بصرى تا صنعاء        

پهنـاى آن اسـت و بـه شـماره     ) شام و صنعاء پایتخت یمن است و قریب چهار صد فرسنگ فاصـله دارنـد              

هاى آسمان جامهاى نقره دارد، متوجه باشید من فرداى قیامت از شما بازخواست می کـنم کـه بآنچـه                  ستاره

بر من وارد می شوید امروز شما را بر آن گواه گرفتم چه کردید این بازپرسى در هنگامى است که سر حوض 

بـا  ] باید گزارش بدهیـد [پرسم که بعد از من با ثقلین چه کردید، ملتفت باشید که در موقع مالقات با من            مى

آنها چگونه رفتار کردید، عرض کردند یا رسول اللَّه این دو ثقل کدام است فرمود ثقل اکبر کتاب خداى عز و 

ى شما کشیده شده یک طرفش بدست خدا است و طـرف  اى که از طرف خدا و من به سو      جل است واسطه  

دیگرش بدست شما است علم آنچه پیش گذشته و آنچه مانده است تا روز قیامت در آنست، اما ثقل اصـغر              

هم پیمان قرآن است که على بن ابى طالب و عترت او است، این دو از هم جدا نشوند تا در سر حوض بر من 

 عرضه داشتم فرمود ابو الطفیل راسـت گفتـه، خـدا او را     بر امام پنجممعروف گوید این حدیث را .درآیند

  .رحمت کند

  :روایت فوق از حذیفه و زید بن ارقم در منابع زیر با اختالف کم در الفاظ و مضمون یکسان نقل شده است

؛ 218؛ الوالیـۀ، ابـن عقـدة الکـوفی، ص    4، ص1اشی، محمد بن مـسعود العیاشـی، ج    تفسیر العی  :منابع شیعه 

 الطرائـف،  ؛66 ص، المحسن إبن کرامـۀ، نبیه الغافلین عن فضائل الطالبین؛ ت66صدوق، ص الشیخ  ال ،خصالال

؛ غایۀ المرام، 105، ابن البطریق، ص ؛ العمدة50، ص1، ج الربلی کشف الغمه، ا   ؛144السید ابن طاووس، ص   

، 37 و ج  121، ص 37و ج 141ص،  23 ج  العالمۀ المجلسی،  ؛ بحار االنوار،  298، ص 1بحرانی،جالسید هاشم   ال

  .10ص  ،1 األمینی، ج؛ الغدیر، العالمۀ191ص

3 .»         یلنُ عب دمحفَرٍ معو جقَالَ قَالَ أَب یفعابِرٍ الْجنْ جع   ملع لَو   تَى  النَّاسم  یمس  یلا أَنْکَرُوا   عینَ منؤْمیرَ الْمأَم 

  محر قُلْت تَهلَایـنْ      وم مـی آدنـنْ بثُ أَخَـذَ میلَّ حج زَّ وع کبینَ قَالَ کَانَ رنؤْمیرَ الْمأَم یلع یمتَى سم اللَّه ک
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دالئل االمامۀ، . ». مؤْمنین و محمد رسولی و علی أَمیرُ الْ  أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبکُم ظُهورِهم ذُریتَهم و أَشْهدهم على

  .53محمد بن جریر الطبري الشیعی، ص

 لَـو یعلَـم النَّـاس متَـى سـمی      قَالَ رسولُ اللَّـه : فی کتاب الفردوس عن حذیفۀ بن الیمان قال    « :و همچنین 

        نؤْمیرَ الْمأَم یمس ا أَنْکَرُوا فَضْلَهینَ منؤْمیرَ الْمأَم یلـلَ      عج ـزَّ وع قَـالَ اللَّـه دسالْج نَ الرُّوحِ ویب مآد إِذْ  ینَ و و 

 قَالَـت الْملَائکَـۀُ بلَـى      أَنْفُـسهِم أَ لَـست بِـرَبکُم    أَخَذَ ربک منْ بنی آدم منْ ظُهورِهم ذُریتَهم و أَشْـهدهم علـى       

   بالَى أَنَا رفَقَالَ تَع   کُمنَبِی دمحم و یرُکُم    کُمأَم یلع دانستند علـى  اگر مردم مى: ؛ پیامبر فرمود  ».  و   چـه زمـانى 

او هنگامى امیـر مؤمنـان لقـب گرفـت کـه آدم میـان       . کردند امیر المؤمنین نامیده شد فضیلت او را انکار نمى  

روردگار تـو از پـشت بنـى آدم فرزندانـشان را         و آن هنگام که پ    : فرماید خداوند بزرگ مى  . روح و جسد بود   

آرى، : آیا من پروردگارتان نیستم؟ فرشـتگان گفتنـد     : بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید          

نهـج الحـق، العالمـۀ    .   امیـر شماسـت   پیامبر شما و علىمن خداى شما هستم، محمد  : پس خدا گفت  

  .191الحلی، ص

  : با مضمون یکسان در این منابع می باشد و امام باقرر اکرماین دو روایت از پیامب

؛ خصائص 222؛ الیقین، السید ابن طاووس، ص147 تفسیر فرات، فرات بن إبراهیم الکوفی، ص     :منابع شیعه 

؛ 466، ص؛ نهج اإلیمان، ابن جبر146، ص، العالمۀ الحلی؛ منهاج الکرامۀ248، صالوحی المبین، ابن البطریق

؛ 615، ص2؛ البرهان فی تفسیر القرآن، السید هاشم البحرانی، ج139 ص ابن صالح البحرانی، ،واصبإلزام الن

 و 178، ص36 و ج 285، ص 26، ج بحار األنوار، العالمـۀ المجلـسی  ؛307سنیۀ، الحر العاملی، ص الجواهر ال 

  .240، ص5؛ تفسیر کنز الدقائق، الشیخ محمد القمی المشهدي، ج 77، ص40ج

 .248، ص2، ج، القندوزيینابیع المودة لذوي القربى: تسننمنبع اهل 

یا علی أنت الذي احتج :  قال لعلی أن رسول اللّه   عن جابر بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه         «:و همچنین 

 و محمـد  :فقـال .  بلـى : أَ لَست بِرَبکُم؟ قالُوا: اللّه بک على الخالئق حین أقامهم أشباحا فی ابتدائهم و قال لهم  

فأبى الخالئق جمیعا عن والیتک و اإلقرار بفـضلک و عتـوا عنهـا              : قال. و علی إمامکم  : قال.بلى: ، قالوا  نبیکم

 نقـل کـرده کـه    ؛ از جابر از ابـو عبـد اللَّـه   ». استکبارا إلّا قلیال منهم و هم أصحاب الیمین و هم أقل القلیل        

 که خداوند به تـو بـر مـردم     و آن کسى هستى  ت:  فرمود  به على  روزى حضرت رسول  : حضرت فرمود 

آیا من خداى : احتجاج کرده است آن هنگام که به صورت اشباح قرار داد آنها را در ابتداري خلقشان و فرمود

بلى، :  آیا محمد پیامبر شما نیست؟ همه گفتند: بعد فرموده. بلى، تو خداى مایى: شما نیستم؟ همه ارواح گفتند

 امام شما نیست؟ همه منکر والیت تو شدند و از اقرار به فـضل تـو        د فرموده آیا على   او پیامبر ماست؟ بع   

 مشارق أنوار الیقـین، . امتناع نمودند جز عده معدودى، که آنها اصحاب یمین بودند و ایشان اقل قلیل هستند          

  .295، ص26؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج24الحافظ رجب البرسی، ص

یا خَیثَمۀُ، اقْرَأْ موالینَـا الـسلَام، و أَوصـهِم بِتَقْـوى اللَّـه      «:  عبد اللَّه علَیه السلَام قَالَ لخَیثَمۀَ و أَنَا أَسمع    عنْ أَبِی   «. 4

 یشْهد أَحیاؤُهم جنَائزَ موتَاهم، و أَنْ یتَلَاقَوا الْعظیمِ، و أَنْ یعود غَنیهم علَى فَقیرِهم، و قَوِیهم علَى ضَعیفهِم، و أَنْ

 بـه خیثمـه   ؛ امـام صـادق  » أَحیا أَمرَنَـا   منْ  اللَّه رحم«: ثُم رفَع یده فَقَالَ  . »فی بیوتهِم، فَإِنَّ لُقْیاهم حیاةٌ لأَمرِنَا     

ى از خداى بزرگ، و اینکه توانگرشان به ا، و آنها را سفارش کن به تقوسالم ما را به دوستان ما برسان : فرمود

هاشان حضور یابند و اینکه در  هاشان بر جنازه مرده ان رسیدگی کند و نیرومندشان به ناتوانشان، و زندهشفقیر
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بلنـد  هاشان با هم مالقات کنند، زیرا مالقات آنها زنده شدن امر ماست سپس دسـت مبارکـشان را         میان خانه 

 قرب االسـناد، الحمیـري   .ما را زنده کند )امامت و والیت(رحمت کند خدا کسى را که امر        :ندکرده و فرمود  

؛ بحـار األنـوار، العالمـۀ    135؛ األمالی، الشیخ الطوسی، ص    29؛ االختصاص، الشیخ المفید، ص    32القمی، ص 

  .225، صالدعوات، قطب الدین الراوندي:  و با اختالف کم223، ص 71 ج،المجلسی



 

  

  

  

  

  

  مجلس دوازدهم

  ماه رمضان نزول

  صامت و صعود قرآن ناطققرآن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق24/8/1424 هـ ش، مصادف با 19/7/83



 
 
 
 
 

 



 

  و صعود قرآن ناطقصامت نزول قرآن ماه رمضان 

  نی احمر فقه دریاکس

آنچه مهم است این اسـت کـه قـدرتی در           .  مطالب غیر از حفظ مطالب است      فهم

و ایـن  . ها را بکند و مغزهاي حقایق را بیرون بیـاورد        آدمی پیدا شود که بتواند پوست     

ينِ . ر احمر است و حقیقت فقه این استمقام است که اکسی وا ِ� ا��
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
  )1(.ِ�َت

ـ  فقه د  از  گـاهی بـه ادراك معـاریض کلمـات      و)2( گـاهی بـه درایـت روایـت      نی

  .، وصول به این حد استتحصیل علم غرض اقصی از )3(.شود  تعبیر میبیت اهل

                                                         
  .122:التوبۀ.  1

2  .» ى، عیسنِ عب دمحنْ ممٍ، عاشنِ هب یمرَاهنُ إِبب یلثَنَا عدح ـدینْ زرٍ، عیمنِ أَبِی عب دمحـنْ أَبِـی    نْ مع ،ادالـزَّر 

دبعاللَّه َفَرٍ:  قَالعو جقَالَ أَب :   ـیرِفَـۀَ هع؛ فَإِنَّ الْمهِمرِفَتعم و هِمتایرِ رِولَى قَدۀِ عنَازِلَ الشِّیعم رِفاع ،نَیا بی

) پدرم: (فرمود ؛ امام صادق» للرِّوایات یعلُو الْمؤْمنُ إِلَى أَقْصى درجات الْإِیمانِ        ، و بِالدرایات  الدرایۀُ للرِّوایۀِ 

روایـت و معرفـت   را از حد دانش و درك پیروان مکتب علـى       فرزندم،  :  به من چنین فرمودند    امام باقر 

زیـرا، معرفـت   . ه دست بیـاور اند و ب  آموخته و درك نمودهاینکه آنان چه مقدار سخنان معصومین راایشان و   

فرمایـشات معـصومین باعـث    از  از گفتار پیشوایان دین و آگاهى عبارت است از شناخت روایت و شناخت     

؛ معانی 3األصول الستۀ عشر، عدة المحدثین، ص. هاى ایمان برساند شود که مؤمن، خود را به بلندترین قلّه مى

  .106 ص،1؛ بحاراألنوار، العالمۀ المجلسی، ج1 ص،لصدوقاألخبار، الشیخ ا

حدثَنَا جعفَرُ بنُ محمد بنِ مسرُورٍ رضی اللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا الْحسینُ بنُ محمد بنِ عامرٍ عنْ عمه عبد اللَّه بنِ                «.  3

    منِ أَبِی عب دمحنْ مرٍ عامعاللَّه دبنْ أَبِی عع یالْکَرْخ یمرَاهنْ إِبرٍ عیَقَال أَنَّه  :    ـنْ أَلْـفـرٌ مخَی رِیهیثٌ تَددح

      ارِیضعم رِفعتَّى ییهاً حفَق نْکُملُ مکُونُ الرَّجلَا ی و تَرْوِیه یثدنَا لَتَ حنْ کَلَامۀَ ممإِنَّ الْکَل نَا ولَـى   کَلَامع رِفنْص

 خْرَجا الْمهیعمنْ جهاً لَنَا مجینَ وعب؛ ابراهیم کرخى از امام صادق».س   یـک  :  روایت کرده اسـت کـه فرمـود
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   که عبادت استی است و خوابحی که تسبییها نَفَس

اش اشـاره      ما به یک کلمه    !انگیز است   بهت ماه رمضان،    بارةدر برتعبیرات پیغم 

  )1(»أَْنَفاُسُكْم ِفيِه َتْسِبيٌح َو َنْوُمُكْم ِفيِه ِعَباَدةٌ «: کنیم می

  اي است؟ خوانید؛ اما در این کلمات چه نکته  را همه میات کلماین

خـواب هـم امـري    . رود آید و می  میبدون اختیار.  امري غیر اختیاري است   ،نَفَس

  .شود  انسان همه معطل میيآید و قوا می. غیر اختیاري است

 امـر  !؟کند   این ماه چه قدرتی است که امر غیر اختیاري را به اختیاري مبدل می              در

  !؟دساز ل را متحیر میکند، آن هم به انقالبی که عق جبري را منقلب می

                                                                                                                                   
  

 فهمیده باشى، ارزشمندتر از هزار روایت است که آن را براى دیگران نقل کنى، و نیـز            )کامال(حدیث را اگر    

د بود مگر آنکه مفهوم هـاى گونـاگون از سـخن مـا را        ن عالم نخواه  ر قوانین و احکام دی    هیچ یک از شما د    

گردد که راه خروج از هر یک از آنها براى ما  اي از گفتار ما به هفتاد گونه تعبیر مى یقینا هر کلمه. دریافته باشد

  .184، ص2لمجلسی، ج، العالمۀ ا؛ بحار األنوار2معانی األخبار، الشیخ الصدوق، ص. باز است

1  .»نِ فَضَّالٍ حنِ بسنُ الْحب یلثَنَا عدقَالَ ح یاندمالْه دمحنُ مب دمثَنَا أَحدقَالَ ح اللَّه همحر یمرَاهنُ إِبب دمحثَنَا مد

 عنِ جى بوسم نْ أَبِیهى الرِّضَا عوسنِ مب یلنِ عسنْ أَبِی الْحع نْ أَبِیهـنْ  عع دمحنِ مفَرِ بعقِ جادالص نْ أَبِیهفَرٍ ع

أَبِیه الْباقرِ محمد بنِ علی عنْ أَبِیه زینِ الْعابِدینَ علی بنِ الْحسینِ عنْ أَبِیه سید الشُّهداء الْحسینِ بنِ علـی عـنْ            

إِنَّ رسولَ اللَّه خَطَبنَا ذَات یومٍ فَقَالَ أَیها النَّاس إِنَّه قَد    : میرِ الْمؤْمنینَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ قَالَ      أَبِیه سید الْوصیینَ أَ   

الشُّهورِ و أَیامه أَفْضَلُ الْأَیـامِ و لَیالیـه   أَقْبلَ إِلَیکُم شَهرُ اللَّه بِالْبرَکَۀِ و الرَّحمۀِ و الْمغْفرَةِ شَهرٌ هو عنْد اللَّه أَفْضَلُ         

        ـۀِ اللَّـهـلِ کَرَامـنْ أَهم یهف لْتُمعج و افَۀِ اللَّهیإِلَى ض یهف یتُمعرٌ دشَه وه اتاعأَفْضَلُ الس اتُهاعس ی والأَفْضَلُ اللَّی

   منَو و بِیحتَس یهف کُمابأَنْفَاستَجسم یهف اؤُکُمعد ولٌ وقْبم یهف لُکُممع ةٌ وادبع یهف امیرالمؤمنین على بـن  ؛ ».. کُم

اي مردم ماه خدا با برکت و : فرمود.   یک روز این خطبه را براى ما خواندرسول خدا:  فرمودابى طالب

سـت و روزهـایش بهتـرین    ها  بهترین مـاه رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهى است که پیش خدا   

ماهى اسـت کـه در آن دعـوت شـدید بـه           . روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است         

اید در آن ماه؛ نفس هاى شما در آن تسبیح است و خواب شما در    مهمانى خدا و اهل کرامت خدا قرار گرفته       

، ابـن عقـدة الکـوفی،    فـضائل أمیـر المـؤمنین    . ن مستجابآن عبادتست کردارتان در آن پذیرفته و دعایتا     

؛ روضـۀ  265، ص1، الـشیخ الـصدوق، ج   ؛ عیون اخبار الرضـا    153؛ االمالی، الشیخ الصدوق، ص    135ص

؛ بحـار االنـوار، العالمـۀ    27، ص 1؛ اقبال االعمال، السیدبن طـاوس، ج      346الواعظین، الفتال النیشابوري، ص   

  .358، ص93و ج190، ص42المجلسی، ج

   .167، ص1 ینابیع المودة، قندوزي، ج:منبع اهل تسنن
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   اوج معرفت اهللاح،یتسب

 است؛  » تسبیح« اهللا   معرفۀاوج  
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  .که در رکوع، در سجود، آنچه مقرر است، تسبیح است

 افسوس که ما به این حقـائق، آن چنـان کـه       !؟ خود تسبیح چه حقیقتی است     حاال

  !ري استباید اقبال نکردیم و نفهمیدیم در این کلمات چه جواه

 َو َال ِإلَـَه ِإال� الل�ـُه َو الل�ـُه   َو اْحلَْمُد ِلل�هِ   الل�هِ  ُسْبَحانَ «:خوب دقت کنید، در تسبیحات اربعه     

 توحید اسـت و طهـارت و اسـالم وابـسته بـه      ۀکه اهم تمام کلمات، کلم  با این » أَْكـَرب 

  !حان اهللا اول است چرا سب!؟ اول است، فکر کردید چرا تسبیحایکلمۀ توحید است، آ

   حکمت در سور مسبحاتابواب

ـ )2( . در قرآن است که اسم آن مسبحات اسـت       سوري  ایـن سـور بـا تـسبیح     ۀ هم

   !آن وقت چه حقایقی در این سور است. شود میشروع 
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  .2و1:یاألعل. »همان که آفرید و هماهنگى بخشید؛ نام پروردگار واالى خود را به پاکى بستاى«.  1

و یقُولُ فی هذه السورِ آیـۀٌ هـی    د أَنْ یرْقُ  قَبلَ  کَانَ یقْرَأُ الْمسبحاتإِنَّ النَّبِی:  عنِ الْعرْباضِ بنِ سارِیۀَ قَالَ«.  2

 تفسیر ] سورةُ الْحدید و الْحشْرِ و الصف و الْجمعۀِ و التَّغَابن  قَالُوا و ما الْمسبحات قَالَ    [أَفْضَلُ منْ أَلْف آیۀٍ     

 ،، أبوالفتـوح رازي فی تفسیرالقرآنروض الجنان و روح الجنان      ؛  381، ص 9، ج ، الشیخ الطبرسی  مجمع البیان 

؛ تفسیر نور الثقلـین، الـشیخ   587 ، ص 6، المال فتح اهللا الکاشانی، جزبدة التفاسیر  سورة الحدید؛    1، ص 19 ج

؛ مـستدرك  69، ص13 محمـد رضـا القمـی المـشهدي، ج      ، الشیخ ؛ تفسیر کنز الدقائق   23 ص ،5الحویزي، ج 

 .289 ، ص4الوسائل، میرزا حسین النوري الطبرسی، ج

  : اقوالی درسورمسبحات

  .324، ص2، الشیخ الطریحی، ج مجمع البحرین.»کأنه یرید السور التی أوائلها التسبیح«: الف

  . 58، ص11شرح أصول الکافی، صالح المازندرانی، ج.  »المسبحات سور أولها سبح أو یسبح أو سبحان:  قیل«:  ب

  .1:الحدید. »ستایند ى مىآنچه در آسمانها و زمین است، خدا را به پاک«.  3

  .1:الصف ،1:الحشر. »پردازند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح خدا مى«.  4

  .1:التغابن ،1:الجمعۀ. »گویند هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است خدا را تسبیح مى«.  5
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یک قسم به صیغۀ ماضی است، مثل سـورة حدیـد       :  تعبیرات هم سه قسم است     و
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. ماضی، مضارع، امر؛ این ماده به هر سه هیئت آمـده اسـت  :  سه قسم است   هیئات

  .و در هر یک ابوابی از حکمت است

   ماه رمضانری با اکسحی نَفَس به تسبانقالب

 اکـسیر عملـی     ؟اکـسیر یعنـی چـه     . شود  ي پیدا می   ماه رمضان خاصیت اکسیر    در

این چیست که مقلِّـب اسـت و   ! شود است که محصول آن به هر چه بخورد کیمیا می       

  !؟کند جوهر را از جهت ذات، با یک برخورد عوض می

 همان کبریت احمر است که در روایات به آن اشاره شده است و از شـاگردان        این

 بـود و  علـم کیمیـا  او صـاحب  .  بودیک نفر بلد بود و او جابر بن حیان        امام ششم 

  1 )2(.اکسیر را آموخته بودساختن  به او امام

خورد، آهنی که میلیاردها سـال بایـد در            خاصیت اکسیر است؛ به آهن که می       این

  .کند  میمعدن قلب و انقالب شود تا تغییر کند، به یک آن، طالي احمرش

 ،کنـد؛ تـسبیح نگفتـه     ماه رمضان این چنین است؛ نَفَـسها را تـسبیح مـی      خاصیت

  !شود  تسبیح می،نَفَس

                                                         

  .1:علیاال. »نام پروردگار واالى خود را به پاکى بستاى«.  1

 معجم رجـال  »، کان عالما بالفنون الغریبۀ وله مؤلفات کثیرة أخذها من الصادق علیه السالم        ...:جابر بن حیان  «.  2

  .328، ص4، جالحدیث، السید الخوئی

لقد تحملت مـن هـذا   : و باهللا أقول: قال) کسیر األعظمتدبیر اإل(ومنهم العالمۀ جابر بن حیان فی      «: و همچنین 

 فلم یزل یسهل علی ذلک و. أن من اهللا تعالى علی بجعفر بن محمد صلوات اهللا علیهألما عظیما بذکري له إلى 

  .818، ص33 السید المرعشی، جشرح إحقاق الحق،. »مریکشف لی األ

 » جابر بـن حیـان  )ویقال أبو موسى(أبو عبد اهللا « تحت عنوان 39 تا 30 ص ،4 ج ،در أعیان الشیعۀ  : و همچنین 

   .ه استترجمه جابر را مفصال ذکر کرد
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   شدن نَفَس به انقالب خداوندحی نَفس و تسبحیفرق تسب

نَفَس را  گوید؛ یک وقت خدا       یک وقت خود آدم تسبیح می     :  دو قسم است   تسبیح

کنـد، کـار خـودش       دم که تـسبیح مـی     خود آ ! این را خوب درك کنید    . کند  تسبیح می 

شود و مناسب با خود اوست؛ اما خداوند که به قلب و انقالب نَفَس را بـه تـسبیح     می

ـ    عقل در درك عظمتش مات می      ،منقلب کرد، آن تسبیح    ، »أَْنَفاُسـُكْم ِفيـِه َتـْسِبيحٌ «! ودش

  .این اولین عنوان است

   شدهحی که منقلب به تسبی خدا در نَفَسادی

 کسی توفیق پیدا کند و همین نفسی که تسبیح است را به اختیار خـودش،                 اگر اما

 آن ذکري است که با هـیچ  !؟شود در ذکر خدا صرف کند، آن وقت آن ذکر باز چه می         

  !ستیذکري قابل قیاس ن

؛ یـک وقـت سـبحان    »َال اِلََه إال� اللـه«ود ـش یک وقت نفس من می   : ن است ـ ای مهم

؛ ماده سبحان اهللا اسـت و صـورت   »َال اِلََه إال� الله«شود    یاللهی که خدا درست کرده، م     

  !ال اله اال اهللا

  غی شده به ارشاد و تبلحی که تسبی نَفَساشتغال

 از این آن وقت است که در ماه رمضان، همین نفسی که تـسبیح اسـت، در               تر  مهم

در ایـن فـرض   . ارشاد یک جاهل، تنبیه یک غافل و هدایت یک گمراه صـرف شـود        

  !شود ت که دیگر قلم تمام کُتّاب از نوشتن اجر این عمل عاجز میاس

گـویم،   روند، به آنچه امروز مـی       که براي تبلیغ دین، به شهري، به دهی می         یکسان

کنند و چه جور بایـد بـراي ایـن           روند و چه می     خوب فکر کنند؛ بعد بفهمند کجا می      

  .کار آماده شوند

.  کـه کـسی گمراهـی را بـه راه بیـاورد      نیست مقامی در نزد خدا باالتر از این    چیه

هـیچ  . اي را با خدا آشنا کند تر از این نیست که کسی بیگانه منصبی نزد خداوند بزرگ 
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تر از این نیست که کسی را که از طریق امامت        عملی در نزد خداوند برتر و با شرافت       

  .ل اهللا اعظم است وارد کند طریق که سبیاینمنحرف است، به  امیرالمؤمنین

ـ شـود، اگـر در     مـی تـسبیح   بدل به    خوابیده است،    يا   نَفَسی که در گوشه    اگر  کی

را  از خـدا بـه   التی را به نماز بیاورد، غافلیآبادي برود و آنجا صرف شود؛ تارك الص    

  !؟چه مقامی داردآن وقت خدا متوجه کند، 

   در روز قیامت خوبان و بدانحسرت

! انگیـز در تفـسیر آن آورده اسـت    اي بهـت   کلمـه  است که طبرسی در قرآن يا  آیه

رُ  وَ ! خود آیه براي اهلش کافی است
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آن روز، هر محسنی در حسرت است؛ هر        «: دیگو ی در تفسیر آیه این را م      طبرسی

انـد و هـم    هـم خوبـان در حـسرت   : جب این است  ع 2 )2(؛»حسرت است مسیئی در   

هر کس هم خـوب  . آن کس که بد است، در حسرت است که چرا خوب نشده     ! بدان

 الترتوانستم یـک درجـه بـا    است، در هر مقامی است، او هم در حسرت است که می        

  . عامۀ این وظیف؟توانستم یک نفر دیگر هدایت کنم، چرا نکردم  می؟بروم، چرا نرفتم

تا وقتی کـه غفلـت    . فۀ خاص؛ بعضی از امور مورد غفلت واقع شده است          وظی اما

  .اما اگر غفلت سر آمد، دیگر عذر مقبول نیست. هست، عذر هست

 ایـن اثـر   ۀ ریـش ؟ این اثر از کجا پیدا شده   ؟ چرا ماه رمضان این گونه شده      دانید  می

 : اینجا است
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اي از شـما از مدرسـین مـسلّم      عمري درس خواندید، عوام نیـستید؛ عـده       شماها

 گذشته از آنهـا کـه مـدرس سـطوح عالیـه           د،یدرس خارج در حوزة مقدسۀ قم هست      

  .یت است، آن هم در کالم خداوصف مشعر به علّ. هستند

                                                         
  .39:مریم. »آنان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه که داورى انجام گیرد«.  1

، 6تفسیر مجمـع البیـان، الطبرسـی، ج   .  هال أحسن العمل، والمحسن هال ازداد من العملیءیوم یتحسر المس  .  2

  .424ص

  .185:البقرة. »است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است]  همان ماه[ماه رمضان «.  3
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   و صعود قرآن در ماه رمضاننزول

آن دو مطلـب ایـن   .  دو مطلـب اسـت   شهور ممتاز کرده،ۀ این ماه را بین هم     آنچه

  .است که یک قرآن در این ماه نازل شده و یک قرآن در این ماه باال رفته است

 آن قرآن و عروج این قرآن ناطق، ماه رمـضان را اکـسیر احمـري کـرده کـه           نزول

  .خاصیت قلب و انقالب در او پیدا شده است

منبـر   م حسن بن علی    قبر برگشتند، اما    بیست و یکم رمضان، وقتی از سر       روز

مـن خالصـۀ   . اي است که قالب معناست، نه کم است و نه زیاد کلمۀ امام کلمه  . رفت

  .شود اي برقی است که انواري از آن پخش می منتها هر کلمه. گویم تعبیر را می

   سابق بر اولین و آخرینامیرمؤمنان

 بـه آسـمان رفـت؛ در    د کـه عیـسی   شب شبی بود که قرآن نازل شد و شبی بو       آن

! نـد نک مـی  شب کسی رفت که اولین بر او سبقت نگرفتنـد و آخـرین او را درك ن      نیا

ـ  رفت، جبرئیـل    کسی رفت که هر وقت به میدان می         رف راسـتش بـود و میکائیـل        ط

  )1(!طرف چپش

دائـرة  . »آخـرین «و » اولـین «: یـد اش را فکـر کن   یـک کلمـه    ؟این کلمات چیـست   

مهـم  . ، عیـسی  ، موسـی  ، ابـراهیم  ، نـوح   از آدم  ؟شـود   از کجا شـروع مـی     » اولین«

کسی رفـت کـه اولـین نتوانـستند در ایـن میـدان بـر او                 :  فرمود این است که امام   

ـ  م نیاو در ا  . سبقت بگیرند  ایـن وضـعش    .  گرفـت  سـبقت  قـدم زد و بـر همـه          دانی

  .با اولین است

 تـا قیامـت چقـدر جـواهر عبـاد از ایـن معـدن            ؟انـد   آخرین کیان . »آخرین« با   اما

کسی رفـت کـه در آخـرین هـم، احـدي او را              : فرمود. شود  انسانیت، پیدا شده و می    

 !؟حاال این کسیت! کند ادراك نمی

                                                         
  .1، تعلیقه 137 مجلس ششم، صفحه رجوع شود به.  1
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   مؤمنانریام از احمد بن حنبل در منقبت یثیحد

 کـه األزهـر   یثیحـد .  قضیه مهم است، بهتر این است که یک حدیث بگویم       چون

  !؟ شود و فکر کند که تکلیفش چیستمیمصر خواه ناخواه باید در برابر آن تسل

 شافعی در شـأن  ریتعب.  امام شافعیه است  شافعی.  امام حنابله است    بن حنبل  احمد

من از بغداد بیرون آمدم و در بغداد کسی را افضل و اعلـم      «:  است نیحمد بن حنبل ا   ا

  )1(.»و افقه از احمد بن حنبل وانگذاشتم

 اگـر  منتهـا  .خوانم، حدیثی است که چنین مردي ضبط کرده اسـت   که اآلن می حدیثی

  . داردیقی عمي چه معناثی حدنی که فهم و درکی داشته باشد، بفهمد که ای سنکی

   که در پرده نهان شد مؤمنانری از مقامات امیمقام

 مـسلمانان   ترسم ی، اگر نبود که م    یا علی : فرمود رسول خدا :  این است  حدیث

ـ      دربارة تو همان را بگویند که مسیحیان دربارة عیسی         زي  گفتنـد، در مقـام تـو چی

  3 )2(. بردارندركب زیر قدم تو را به تكتی راه بروي، خاگفتم که وق می

                                                         
، أخبرنا حرملـۀ قـال سـمعت الـشافعی      دثنا یوسف بن عبد اهللا الخوارزمی     ، ح حدثنا زکریا بن یحیى البستی    «.  1

  »ال أتقى من أحمد بن حنبل ال أعلم و رجال أفضل و] بها[خرجت من العراق فما خلفت بالعراق: یقول

، 5 دمـشق، ابـن عـساکر، ج   ۀ؛ تاریخ مدین 118، ص 1کامل، عبد اهللا بن عدي الجرجانی، ج       ال :منابع اهل تسنن  

: ؛ و با اختالف کـم 71، ص18ذهبی، جال؛ تاریخ االسالم، 195، ص11ذهبی، ج ال؛ سیر اعالم النبالء،     272ص

  .369،ص10البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر، ج

مانده و از کتاب مسند احمدبن حنبل حذف گردیـده   این حدیث شریف نیز از دست تحریف گران در امان ن      . 2

است ولی خوشبختانه نقل این حدیث از کتاب مسند احمدبن حنبل، توسط بعضی از بزرگان اهل تسنن مانع 

  :کتمان این حقایق گردیده است از جمله

قَالَت النَّصارى فی ابنِ مرْیم لَقُلْت الْیوم فیک مقَالًا لَا و الَّذي نَفْسی بِیده لَو لَا أَنْ تَقُولَ طَوائف منْ أُمتی فیک ما «

  .» فی الْمسنَد ذَکَرَه أَبو عبد اللَّه أَحمد بنُ حنْبلٍ.تَمرُّ بِملَإٍ منَ الْمسلمینَ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَاب منْ تَحت قَدمیک للْبرَکَۀِ

، 2، ج، القندوزيالمودة لذوي القربی؛ ینابیع 168، ص9، ج شرح نهج البالغۀ، ابن أبی الحدید:ل تسننمنابع اه

  ).مسعود ابن عن بلفظه الحدیث هذا مسنده فی أحمد أخرج :قال ( 392ص، 1ج  و487ص

؛ 81، ص40؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج135 التحفۀ العسجدیۀ، االمام یحیی بن الحسین، ص:منابع شیعه

  .411، ص23؛ شرح إحقاق الحق، السید المرعشی النجفی، ج140، ص5غایۀ المرام، السید هاشم البحرانی، ج
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گوید؛ یک وقت احمـد بـن حنبـل            را می  ثی حد نی ا  وقت عالمه مجلسی   یک

  !این حدیث را درك کنید! گوید می

اگر پرده از مقـام تـو برداشـته شـود، همچنـان کـه               :  این حدیث این است    معناي

ـ  مبـتال شـدند و عیـسی     ثییل به تثل  مسیحیان بعد از نزول انج     ـ ۀرا تافت  از خـدا  ۀ بافت

  .شوند پنداشتند، اگر من مناقب تو را بیان کنم، مسلمانان هم به همان گرفتار می

در مقابـل   گفته شـده،      مؤمنان ریدهد که آنچه از فضائل ام        حدیث نشان می   این

 ؟ هـستند ی چه وجود مقدسشانی ا !؟ستآن حضرت کی  . آنچه که کتمان شده ناچیز است     

  اش مانده؟  چه گفته که باز نگفته پیغمبر!؟این حدیث را خوب درك کردید

  ای عصارة انب مؤمنانری عصارة عالم و ام العزم اولويایانب

 کـه بـراي هـر    کـنم   نقل مـی  فرموده، از احمد بن حنبلانیب  آنچه را پیغمبر اما

  .ملحدي حجت باشد

 سـید  ]و[شـیخ االسـالم   «: گوید  دربارة او می است که ذهبی  ی بن حنبل کس   احمد

از . این حـد اسـت    در   که اعتبارش پیش شافعی      ی همان کس  )1(،»المسلمین فی عصره  

  :کند  نقل مینی چنرسول خدا

 عزمش ببینـد، ابـراهیم را در    کس اراده دارد آدم را در علمش ببیند، نوح را در هر«

 بـن مـریم را در زهـدش         ی ببیند، عیـس   فطنتش بن عمران را در      یحلمش ببیند، موس  

                                                                                                                                   
  

و الَّذي نَفْسی بِیده لَو لَا أَنْ یقُولَ : قَالَ لعلی [[و بِإِسنَاده أَنَّ رسولَ اللَّه«: و همچنین در دیگر منابع اهل تسنن

ئف منْ أُمتی ما قَالَت النَّصارى فی عیسى ابنِ مرْیم لَقُلْت فیک الْیوم مقَالًا لَا تَمرُّ بِأَحد منَ الْمسلمینَ إِلَّا فیک طَوا

؛ مجمـع الزوائـد،    320، ص 1المعجم الکبیر، الطبرانـی، ج    » . یطْلُبونَ بِه الْبرَکَۀَ     أَثَرِ قَدمیک   التُّرَاب منْ ) وا(أَخَذُ  

فضل    إال أخذوا من تراب رجلیک، و :و عبارته (129؛ المناقب، الموفق الخوارزمی، ص131، ص9الهیثمی، ج

  ).أرثک طهورك، یستشفون به، ولکن حسبک أن تکون منی وأنا منک، ترثنی و

اهللا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن حنبل شیخ االسالم وسید المسلمین فی عصره الحافظ الحجۀ أبو عبد «.  1

  ».بن هالل بن أسد الذهلی الشیبانی المروزي ثم البغدادي

  .438، شماره 431ص، 2ج، الذهبی، تذکرة الحفاظ :منبع اهل تسنن
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  .)1(» طالبی بن أبی علیظر إلفلين«ببیند، 

  !؟ گفته این است، پس نگفته چیستاگر

 هـر  ۀشاخص.  اولو العزم هستندي اتفاق تمام مسلمین، سادات عالم وجود، انبیا     به

 ۀ حلم است؛ شاخص    ابراهیم ۀ عزم است؛ شاخص    نوح ۀ شاخص ؟چیستها   یک از این  

 عالم این چهـار  ةعصار.  زهد عیسی است  عیسی ۀ فطنت موسی است؛ شاخص    موسی

 عامـه  ایـن از طریـق  ! اسـت  نفر است و عصاره این چهار نفر، علی بن ابی طالـب      

  .از خاصه بگذر! است

   مظلومنیاول

َالُم َعلَْيـَك َيـا «: کند  اي را نقل می     جملهدر زیارتش   » مصباح المتهجد « در   شیخ الـس�

ُل   أَْنَت  أَِمَري الُْمْؤِمِنَ� َو َرْمحَُة الل�ِه َو َبرََكاُتهُ    )2(» َمْظلُومٍ   أَو�

  از پیغمبـر    خود احمد بن حنبـل     !؟شود  ی مظلومیت فوق این دیگر تصور م      ایآ

آیـا بـه چـه    . اسـت   عصارة تمام انبیا و مرسلین علی بـن ابـی طالـب       کند، ینقل م 

 این سه نفـر قـرار   فی، در ردامبری عالم وجود بعد از پتی شخصنیجرمی باید اول 

  !؟ها باشد م بعد از آنگرفته و شخص چهار

 هـستند، اگـر عرضـه        که طرفدار تضییع حق علی بن ابی طالـب         عرضگانی  بی

                                                         
 و إلى آدم فی علمه و إلى إبراهیم فی حلمه و إلى موسى فی فطنته و إلى   عزمه  فی  من أراد أن ینظر إلى نوح     «.  1

 رواه أحمد بن حنبل فی المسند و رواه أحمـد البیهقـی فـی      .»فلینظر إلى علی بن أبی طالب     عیسى فی زهده    

  .363، ص1؛ ینایع المودة، القندوزي، ج168: ، ص9 غۀ، ابن أبی الحدید، جشرح نهج البال. صحیحه

  .این حدیث شریف نیز از کتاب مسند احمدبن حنبل حذف گردیده است: نکته

  1، تعلیقه92ث تشبیه رجوع شود به مجلس سوم، صفحه براي تحقیق بیشتر ذیل حدی

2  .» ...         رَکَاتُهب و ۀُ اللَّهمحر ینَ ونؤْمیرَ الْما أَمی کلَیع لَامالس   لُ   أَنْـتظْلُـومٍ   أَوم  و   قَّـهوبٍ حغْـصلُ ممـصباح . ».. أَو 

؛ 191ص  ،المشهدي جعفر بن محمد ،المزار؛ 84ص ،المفید الشیخ ،المزار؛ 745 ص ،الطوسی الشیخ ،المتهجد

 ،بحـاراألنوار  ؛294ص ،الکفعمـی  إبـراهیم  الـشیخ  ،األمـین  البلد ؛480ص ،الکفعمی إبراهیم الشیخ ،المصباح

  .. و320ص ،97 ج ،المجلسی العالمۀ

  .2، تعلیقه42براي تحقیق بیشتر رجوع شود به مجلس اول، صفحه 
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 دنیا روشن شود که شخص دوم عالم، این بشر يدارند، بیایند زیر همین سقف، تا برا      

ـ          . است ـ  پنیو باالترین جنایت در تاریخ بشریت این اتفـاق اسـت کـه ب  کـه  امبری

 که شخص دوم عالم وجود است، بـه   مؤمنانریمشخص اول عالم وجود است و ا     

چـه    را از آن رسـول خـدا  ینیاند و خالفت و جانـش    وسیلۀ سه نفر فاصله انداخته    

  .اند  کشاندهگری ديری فرموده، به مسنی معی تعاليخدا

 احمد حنبـل را بخوانـد،   ۀ یا باید فاتح  . االَزهر مصر عرضه دارد، جواب بدهد      اگر

  ! این است مؤمنان علیریام! رده برگرددیا باید از غلطی که ک

ـ اما نفر پنجم باقی مانده که پ    . العزم ی اول امبری از چهار پ   نیا .  اسـت  خـاتم امبری

ْم : که باالترین کتاب هدایت است فرمود» قرآن مجید«در 
ُ
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   است مؤمنانری از امامبری و پامبری از پ مؤمنانریام

َعـِيل� ِمـين� «: باالترین دفتر نزد اهل تسنن است آمده است      که   »صحیح بخاري  « در و

  )2(.»َو أََنا ِمن َعَيل� 

 چنـین، بـا خـاتم     چنـان، بـا عیـسی    چنـان، بـا موسـی     چنین، بـا ابـراهیم      نوح با

  ! این چنینپیغمبران

 !خوب دقـت کنیـد      .  هر کس تو را بکشد، مرا کشته       !یا علی : ود ماه رمضان فرم   در

 یعنی روز بیست و یکم این مـاه، روز قتـل   ؟هر کس تو را بکشد، مرا کشته، یعنی چه       

وظیفۀ همۀ شیعیان این اسـت کـه آن روز عـزاي پیغمبـر را     !  استخاتم پیغمبران 

 بلکه براي اهل سنت ایـن اسـت کـه       شیعه،مۀ  معنی این کلمه نه تنها براي عا      . بگیرند

  .است آن روز، روز عزاي پیغمبر

 چون روح تـو از روح مـن اسـت، طینـت تـو از            !یا علی :  دلیل آورد و فرمود    بعد

                                                         
  .61: آل عمران. 1

،باب 85،ص5، باب مناقب علی بن أبی طالب، و ج207،ص4،کتاب الصلح و  ج168،ص3اري،جصحیح البخ.  2

  .عمرة القضاء

  .1، تعلیقه82براي تحقیق بیشتر رجوع شود به مجلس سوم، صفحه 
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خالصه، بدن تو از من است، جان تو هم از من است؛ روز مرگ تـو          . طینت من است  

  )1(. روز مرگ من استهم،

د شما باید امسال، همۀ کوششتان ایـن باشـد کـه روز بیـست و یکـم، بـه                     فر فرد

 مواکـب  ، مجالس بر پا شود، هیئـات  و علی مرتضی تناسب شهادت خاتم انبیا   

  . تا این حد حق ضایع شده احقاق شودفتد،یها راه ب در خیابان

  وَ  گویم تان می  خاتمه باز به همه  در
ْ
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ُ
 این علوم به )2(. ق

 در ظلمـت و وحـشت قبـر، حلّـال           یی این علوم بـه تنهـا      ست؛ی مشکل گشا ن   ییتنها

شما دم جـان دادن و      . دی عمالً قدم بر دار    تی در راه وال   دی بلکه با  ست،یمعضالت ما ن  

ـ       ! را داریـد    مؤمنان علی  ری ام برشب اول ق   ـ ب ام شـما عنـد تطـایر الکت  مؤمنـان   ری

. را داریـد  مؤمنان علیری شما هنگام قسمت جنّت و نار وجود ام     . را دارید  علی

        

  

                                                         
 جعفَرِ بنِ محمـد عـنْ أَبِیـه    عنْ أَبِی الْحسنِ علی بنِ موسى الرِّضَا عنْ أَبِیه موسى بنِ جعفَرٍ عنْ أَبِیه الصادقِ             « . 1

            ـنْ أَبِیـهع یلنِ عنِ بیسالْح اءدالشُّه دیس نْ أَبِیهنِ عیسنِ الْحب یلینَ عابِدنِ الْعیز نْ أَبِیهع یلنِ عب دمحرِ ماقالْب

یلینَ عنؤْمیرِ الْمینَ أَمیصالْو دیبٍ قَالَسنِ أَبِی طَاللَ :  بأَقْب قَد إِنَّه ا النَّاسهمٍ فَقَالَ أَیوی نَا ذَاتخَطَب ولَ اللَّهسإِنَّ ر

 أَبغَضَک فَقَد أَبغَضَنی و ثُم قَالَ یا علی منْ قَتَلَک فَقَد قَتَلَنی و منْ... لرَّحمۀِ و الْمغْفرَةِإِلَیکُم شَهرُ اللَّه بِالْبرَکَۀِ و ا    

: فرمـود  امیر المـؤمنین ؛ »...منْ سبک فَقَد سبنی لأَنَّک منِّی کَنَفْسی روحک منْ روحی و طینَتُک منْ طینَتی           

 اي مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش بـه شـما   : یک روز این خطبه را براى ما خواند   رسول خدا 

سپس فرمود اى على هر که تو را بکشد مرا کشته و هر که تو را به خشم آرد مرا بـه خـشم      ...و کرده است،  ر

 آورده و هر که تو را دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا تو جان منى روحت از روح من و طینت تو از طینت من            

؛ عیون اخبار 153صدوق، صالشیخ لا ،مالی اال؛135، صالکوفی عقدة ابن،  المؤمنین أمیر فضائل. »... ستا

؛ اقبـال االعمـال،     346نیـشابوري، ص  الفتـال   ال؛ روضـۀ الـواعظین،      265، ص 1صدوق، ج الشیخ  ال،  الرضا

  .358، ص93و ج190، ص42 ج العالمۀ المجلسی،؛ بحار االنوار،27، ص1سیدبن طاوس، جال

  .167، ص1، ج الحنفیقندوزيال ینابیع المودة، :منبع اهل تسنن

  .39:مریم. »نان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه که داورى انجام گیردآ«.  2
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  :پی نوشت ها

                                                        

وعن جعفر بن جابر الطائی عن موسى بن عمر بن زید عن عمر بن یزیـد قـال            ... ابنا بسطام فی طب األئمۀ      «. 1

 فقال یا بن رسول اهللا منعتنی ریح شابکۀ شبکت بین قرنی إلى قـدمی  کتب جابر بن حیان إلى أبی عبد اهللا      

ق تعافى منه إن شاء اهللا ففعل ذلک فکأنما نشط من فادع اهللا لی فدعا له وکتب إلیه علیک بسعوط العنبر والزنب      

  .432 و 431، ص 1مستدرك الوسائل ، المیرزا النوري، ج. »عقال

2 .»  وِيرِ النَّبی الْخَبف            ًزَانَۀشْرُونَ خع و عبأَر رِهمامِ عنْ أَیمٍ مولَى کُلِّ یۀِ عامیالْق موی دبلْعل فْتَحی أَنَّه اتاعس ددع 

اللَّیلِ و النَّهارِ فَخزَانَۀٌ یجِدها مملُوءةً نُوراً و سرُوراً فَینَالُه عنْد مشَاهدتها منَ الْفَرَحِ و السرُورِ ما لَو وزع علَى أَهلِ 

 الساعۀُ الَّتی أَطَاع فیها ربه ثُم یفْتَح لَه خزَانَۀٌ أُخْرَى فَیرَاها مظْلمـۀً      النَّارِ و هی     بِأَلَمِ   الْإِحساسِ  النَّارِ لَأَدهشَهم عنِ  

         نَّـۀِ لَـنَقَّصلِ الْجلَى أَهع مقُس ا لَوزَعِ مالْج نَ الْفَزَعِ وا مهتدشَاهم نْدا عنْهم نَالُهۀً فَیفْزِعنَۀً منْتم] لَـنَغَّض  [  هِملَـیع

    و وؤُهـسلَا ی و رُّهسا یا میهف سۀً لَییا خَالرَاهزَانَۀٌ أُخْرَى فَیخ لَه فْتَحی ثُم هبا ریهى فصی عۀُ الَّتاعالس یه ا وهیمنَع

ا بِشَییها أَوِ اشْتَغَلَ فیهف ی نَامۀُ الَّتاعالس یه نْ مم نِءنَ الْغَبم نَالُها فَینْیالد اتاحابهاتلَى فَوع فالْأَس ثُ کَانَ  ویح 

 خبـر داده  ؛ پیـامبر » ذلک یـوم التَّغـابن    متَمکِّناً منْ أَنْ یملَأَها حسنَات ما لَا یوصف و منْ هذَا قَولُه تَعالَى 

هاى شـب و روز بیـست و چهـار     ى هر روز از ایام عمر شخص به عدد ساعتاست که در روز قیامت به ازا   

بیند که به هنگام دیدنش شادى و سرور او را در بر   یک خزانه را پر از نور و سرور مى    .شود  گشوده می خزانه  

کنند و ایـن   آتش نمىدرد از گیرد به طورى که اگر بر دوزخیان تقسیم کنند از عظمت آن سرور احساس                 مى

کنند آن را تاریـک و   عت، ساعتى است که در آن طاعت پروردگار را بجاى آورده، خزانه دیگرى را باز مى  سا

گیرد که اگر بر اهل بهشت تقسیم شود  اى او را در بر مى هنگام مشاهده آن آه و نالهه بیند ب بدبو و ترسناك مى  

سپس خزانه دیگـرى  . نافرمانى کردهشود و آن ساعتى است که در آن ساعت   مىبهشت بر آنها منفّص نعمت  

بیند که خوشش آید و یا بدش آید و آن ساعتى است کـه     یابد و چیزى در آن نمى      را بگشایند آن را خالى مى     

بـه  غیر قابل وصـف  در آن خوابیده و یا به حاللهاى دنیا اشتغال داشته پس او را احساس خسارت و تأسف             

، زیرا قدرت بر پر کردن آن سـاعت از حـسنات را داشـته و از      گیرد از دست دادن آن ساعت در بر مى       خاطر  

، ابن فهد الحلـی، ص  عدة الداعی ونجاح الساعی   .  آن روز، روز غبن است      همین باب گفتار حق تعالى است     

  .262، ص7 بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج؛103

بینَا رسولُ اللَّه ص ذَات یومٍ : مانَ عنْ أَبِیه عنْ أَبِی بصیرٍ قَالَعنْ سهلِ بنِ زِیاد عنْ محمد بنِ سلَی«: و همچنین. 3

  و لَو لَا أَنْ تَقُولَ فیک   إِنَّ فیک شَبهاً منْ عیسى ابنِ مرْیم فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهجالساً إِذْ أَقْبلَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ

 أُمتی ما قَالَت النَّصارى فی عیسى ابنِ مرْیم لَقُلْت فیک قَولًا لَا تَمرُّ بِملَإٍ منَ النَّاسِ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَاب منْ طَوائف منْ

 شُعبۀَ و عدةٌ منْ قُرَیشٍ معهم فَقَالُوا ما تَحت قَدمیک یلْتَمسونَ بِذَلک الْبرَکَۀَ قَالَ فَغَضب الْأَعرَابِیانِ و الْمغیرَةُ بنُ

هلَى نَبِیع فَأَنْزَلَ اللَّه مرْینَ مى ابیسثَلًا إِلَّا عم همنِ عابل ضْرِبأَنْ ی یضر َثَلًا إِذا  فَقَالم مرْینُ ماب ا ضُرِبلَم و

کمقَو نْهونَ  مدصی   و وهما ضَرَب وه رٌ أَمتُنا خَیهونَ قالُوا أَ آلمخَص مقَو ملْ هلًا بدإِلَّا ج لَک  هلَینا عمأَنْع دبإِلَّا ع وإِنْ ه   

 روزى رسول خدا:  ابو بصیر گوید؛ »  ...   یعنی منْ بنی هاشم و لَو نَشاء لَجعلْنا منْکُم و جعلْناه مثَلًا لبنی إِسرائیلَ
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ها و شباهتهائى از عیسى  همانا در تو نمونه:   به او فرمود از راه رسید رسول خدانشسته بود که امیر مؤمنان

بن مریم موجود است، و اگر ترس این نبود که طوائفى از امت من در باره تو بگویند آنچه را نصارى در باره            

اى از مردم  همانا سخنى در فضیلت تو می گفتم که به هیچ دسته) را خدا دانستندکه او (عیسى بن مریم گفتند 

 آن دو جز آنکه خاك زیر پایت را براى برکت بردارند، از این سخن رسول خدا) و بر آنها نگذرى(برنخورى 

ـ : و هم چنین مغیرة بن شعبۀ و چند تن از قریش به خشم آمده گفتنـد ] عمر و ابابکر  [مرد اعرابی    راى پـسر  ب

 خداى تعالى این آیه را بر  پس در این هنگام . عمویش راضی نشد اال این که او را به عیسی بن مریم شبیه کند

از حق روى بگردانند )  از شنیدن آن( و چون به فرزند مریم مثل زده شود اینان در دم «:  نازل فرمودپیغمبرش

براى تو جز از روى جدل نزنند بلکه آنان قومى پرخاشگرند، و گویند آیا خدایان ما بهتر است یا او این مثل را 

اى که موهبت نبوت را به او دادیم و او را مقتداى پسران اسرائیل قرارش دادیـم، و اگـر    عیسى نبود مگر بنده   

. »گانى قرار دهیم که در روى زمین به جاى آنهـا باشـند     بخواهیم هر آینه از شماها یعنى از بنى هاشم فرستاد         

؛ ) با کمی اختالف  ( 406؛ تفسیر فرات الکوفی، فرات بن إبراهیم الکوفی، ص57 ، ص8فی، الشیخ الکلینی، جالکا

؛ البرهان فی تفسیر 397، ص4؛ التفسیر الصافی، الفیض الکاشانی، ج105المحتضر، حسن بن سلیمان الحلی، ص

؛ تفسیر نور الثقلین، 323، ص35سی، ج ؛ بحار األنوار، العالمۀ المجل680، ص2القرآن، السید هاشم البحرانی، ج

  .336، ص5؛ تفسیر کنز الدقائق، الشیخ محمد المشهدي، ج531، ص2الشیخ الحویزي، ج

 لَا أَنْ  علَى رسولِ اللَّه ص بِفَتْحِ خَیبرَ قَالَ لَه رسولُ اللَّه لَولَما قَدم علی :  عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ:و همچنین

تَقُولَ فیک طَوائف منْ أُمتی ما قَالَت النَّصارى للْمسیحِ عیسى بنِ مرْیم لَقُلْت فیک الْیوم قَولًا لَا تَمرُّ بِملَإٍ إِلَّا أَخَذُوا 

نْ  التُّرَابم   تتَح     و تَشْفُوا بِهسی ورِكنْ فَضْلِ طَهم و کلَیرِج    ـی وتَرِثُن نْـکأَنَا م نِّی وأَنْ تَکُونَ م کبسنْ حلَک 

شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار ؛  96المجلس الحادي و العشرون، ص، األمالی، الشیخ الصدوق. ».. أَرِثُک

  .. و 179، ص 2 ؛ کنز الفوائد، الکراجکی، ج412، ص2 ،  ج تمیمىالعلیهم السالم، نعمان بن محمد 

  :با اختالف کم در این منابع نقل شده.. این فرمایش حضرت با عبارات مختلف پس از جنگ خیبر و حنین و

 ، الکافی؛615 ص ،2ج و 494ص، 1ج ،الکوفی سلیمان بن محمد ، المؤمنین أمیر اإلمام مناقب :منابع شیعه

 النعمـان  القاضی ،األخبار شرح ؛406ص، الکوفی إبراهیم بن فرات ،فرات  تفسیر ؛57ص ،8ج ،الکلینی الشیخ

 المحسن  ،الطالبین  فضائل  عن  الغافلین  تنبیه؛ 156ص  ،الصدوق الشیخ ،األمالی؛ 412ص و 381ص ،2ج ،المغربی

 الفتح  أبی  ،کنزالفوائد؛ 166ص ،2ج  و227ص ،1ج ،آشوب شهر ابن ،طالب أبی آل مناقب؛ 117ص ،کرامۀ إبن

 أمیـر  فـضائل  فـی  الروضۀ؛  82ص ،القمی الحسن بن محمد ،ریدالف والدر النضید العقد؛  281ص ،الکراجکی

 290ص، 1ج  ،اإلربلی، الغمۀ  کشف؛ 487ص و 479ص ،جبر ابن ،اإلیمان  نهج؛74ص ،شاذان ابن ،المؤمنین

 و 281ص  ،الحلی العالمۀ ،الیقین کشف؛ 194ص ،الحلی العالمۀ ،الصدق وکشف الحق نهج؛ 303 ص ،1 جو 

؛ 86 ص ،4ج ،األحـسائی  جمهـور  أبی ابن ،اللئالی عوالی؛  60ص ،2ج ،البیاضی ،المستقیم الصراط؛  430ص

 320ص  ،35  ج و 284ص  ،25  ج  ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 172ص ،الحلی سلیمان بن حسن ،المحتضر

 أحمد بن محمد حافی هعالمحدیث را از  ( 411 ص،  23 ج، السید المرعشی،شرح إحقاق الحق؛ 43ص ،40جو 

  ).به نقل از مسند احمد آورده است) ه مرعشیه مکتبهنسخ( 35التبر المذاب ص در فعی حسینی شا

 ،الخـوارزمی  الموفق ،المناقب؛  157ص  شافعی، المغازلی ابن ، طالب أبی بن علی  مناقب :منابع اهل تسنن  

  . 391ص و 199 ص ،1ج ،القندوزي ،القربى لذوي المودة ینابیع؛ 311 ص و 158 ص
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  »ل هو اهللا احدقُ«ل ثا مامیر مؤمنان

 روایـاتی کـه در      . آن سـوره اکـسیر احمـر اسـت         . توحید باید خوانده شود    ةسور

 مـا هـر   . البته این را هم باید دقـت کنیـد   .آن سوره هست در حد تواتر است      فضیلت  

 اذکـار و اوراد      دور لذا ابداً . دانیم   کتاب و سنت نباشد، باطل می      بهدستوري که مستند    

هی داشـته باشـد و بـر اسـاس فقاهـت اثـر        فقۀ باید هر چیزي ریش.استناد نگردید  بی

  . وقت دیگرياآلن یک روایت بخوانیم، اما شرحش برا. کند می

  ها  نمازۀدر هم»  هو اهللا احدقل« و قرائت امیرمؤمنان

بعد که جنگ تمام شـد و      . اي فرستاد   را براي سرّیه   امیرالمؤمنین  خدا امبریپ

در این سفر بر شـما چـه        :  رفتند پرسید  نیرالمؤمنیگشتند، از کسانی که همراه ام     بر

 فرسـتاد،  ی م یی اشخاصی را به جا    ی این بود که وقت     حضرت وةی ش چون ؟گذشت

  .پرسید گشتند، از ماجرا می بعد که برمی

بعد پرسید که در این مسیر بر شـما چـه   .  را امیر آن غزوه قرار داد     امیرالمؤمنین

آن یـک چیـز     :  پرسـید  امبریپ. آنچه دیدیم خیر بود، جز یک چیز      :  گفتند ؟گذشت

  . خواند  در هر نمازي سورة توحید را میعلی:  گفتند؟چه بود

ها بـه   این. شود که اصحاب در مقام کار بودند   کلمه خیلی مغز دارد؛ معلوم می      این

، سـورة آل عمـران       در نمـاز   مثال توقّع داشتند امیر المـؤمنین     . مختصر قانع نبودند  

  .این را به عنوان اعتراض گفتند. بخواند، اما این سورة مختصرِ یک خطی را خوانده
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 کسی است کـه     امیرالمؤمنین . را خواست  ، امیرالمؤمنین  رسول حضرت

ــنفــس پ ــ اســت و پامبری ــؤال پ.  نفــس امیرالمــؤمنینامبری ــس  از امبری

  .که مطالبی را به دیگران بفهماند است نی هم حسابی دارد و مقصود امؤمنانریام

 در همۀ نمازها سورة توحید را خواندي؟ حضرتچرا یا علی :  پرسیدامبریپ

   .  به خاطر آن محبتی که به این سوره دارم)1(؛» أََحدٌ   ُهَو الل�هُ   ِلُقْل  ِحلُب�ي«: جواب داد

  »قل هو اهللا احد« مثَل  مؤمنانریام

ها این است که عمر بر ما       یکی از تأسف  ! ت را فهمیدیم  کنیم این روایا     خیال می  ما

! یا علی: ما هنوز نفهمیدیم که چرا گفت! گذشت و ما آن ذخایر و جواهر را نشناختیم

  ةمثَل تو، مثَل سور   
ْ

ل
ُ
  ق

ُ �
َو ا�

ُ
د  ه

َ
ح

َ
 را در یک کفه گذاشت و    امیرالمؤمنین )2 (!است أ

  . استقی عمیلی مسأله خش سهل است، اماالبته ظاهر. گری دۀاین سوره را هم درکف

                                                         
 أَنَّ النَّبِی بعثَ سرِیۀً و استَعملَ علَیها علیاً فَلَما رجعوا سأَلَهم فَقَالُوا کُلُّ خَیرٍ غَیرَ أَنَّه قَرَأَ  عنْ عمرَانَ بنِ حصینٍ « . 1

 أَحد فَقَالَ النَّبِی ما أَحببتَها   هو اللَّه  لقُلْ  الصلَاةِ بِقُلْ هو اللَّه أَحد فَقَالَ یا علی لم فَعلْت هذَا فَقَالَ لحبیبِنَا فی کُلِّ

؛ 701، ص5زي، ج؛ تفسیر نور الثقلـین، الحـوی     94التوحید، الشیخ الصدوق، ص   . » حتَّى أَحبک اللَّه عزَّ و جل     

   .348، ص89 و ج36، ص82بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج

 هو اللَّه أَحد فَإِنَّـه مـنْ قَرَأَهـا مـرَّةً       قُلْ  مثَلُک مثَلُ لأَمیرِ الْمؤْمنینَ  قَالَ رسولُ اللَّه  : عنْ أَبِی عبد اللَّه قَالَ    « . 2

 الْقُرْآنِ و منْ قَرَأَها مرَّتَینِ فَکَأَنَّما قَرَأَ ثُلُثَیِ الْقُرْآنِ و منْ قَرَأَها ثَلَاثَ مرَّات فَکَأَنَّما قَرَأَ الْقُـرْآنَ و              فَکَأَنَّما قَرَأَ ثُلُثَ  

بنْ أَحم و ادبالِ الْعمابِ أَعثَو ثْلُ ثُلُثم کَانَ لَه بِقَلْبِه کبنْ أَحم ککَذَل ثْلُ ثُلُثَیم کَانَ لَه هانسبِل رَكنَص و بِقَلْبِه ک

        ادبالِ الْعمابِ أَعثْلَ ثَوکَانَ م هدی و هانسبِل رَكنَص و بِقَلْبِه کبنْ أَحم و ادبالِ الْعم؛ امـام صـادق  ».أَع فرمـود  :

کس پس به درستی که هر. می باشد» د هو اللَّه أَح قُلْ« تو مثَل  مثَل: فرمودند به امیرالمؤمنینپیامبر اکرم

یک مرتبه این سوره را قرائت نماید همانند این است که ثلث قرآن را تالوت کرده باشد و کسی که دو مرتبه        

ننـد  تالوت کند همانند این است که دو ثلث قرآن را قرائت کرده باشد و کسی که سه مرتبه قرائت نماید هما  

همچنین است، کسی کـه تـو را بـا    ] یا علی محبت به شما نیز. [این است که تمام قرآن را تالوت کرده باشد       

قلبش دوست داشته باشد، ثلث ثواب اعمال تمام بندگان براي اوست و کسی که تو را با قلبش دوست داشته 

ز آن اوست و کسی که هم با قلبش تـو  باشد و با زبانش تو را یاري نماید، دو ثلث ثواب اعمال تمام بندگان ا  

. با زبان و دستش تو را یاري نمایـد، ثـواب اعمـال تمـام بنـدگان بـراي اوسـت       هم را دوست داشته باشد و  

و با اختالف . 288، ص39 و ج94، ص27مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 153، ص1برقی، جالالمحاسن،  

   .860، ص2سترابادي، جاالتأویل اآلیات الظاهرة، : کم
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  .» أََحدٌ   ُهَو الل�هُ   ِلُقْل  ِحلُب�ي«:  جواب دادخالصه

  دی توحة به سور مؤمنانری محبت امسرّ

یا علی محبت تو به این سوره، در اثر ایـن اسـت کـه             «:  فرمود  رسول خدا  بعد

ایـن  . » ایـن سـوره    اول خدا، محبتش به تو تعلق گرفته، بعد دنبال او، تو شدي محب            

  !کلمه بهت آور است

حب تو به این سوره عادي نیست؛ قبل از این که تو به این سـوره محبـت            : فرمود

خالصـه، خـدا خیلـی    . و نتیجۀ مطلب این است. پیدا کنی، خدا به تومحبت پیدا کرد      

  .تو را دوست داشته و در اثر آن دوستی، محبت این سوره به قلب تو افتاده

اگر بـه همـان     ! ا از این تاریخ که ما گفتیم، دیگر باید جور دیگر ببینید            سوره ر  این

  .شود جور ببینید، نمی

  ی تعالي شناسنامۀ خداد،ی توحسورة

من همیـشه   :  گفت جبرئیل«: فرمود پیغمبر 1 )1(.است»  الرب نسبۀ« سوره،   این

                                                         

 فـی الْقُـرْآنِ أَ هـو مخْلُـوقٌ أَو      إِنِّی قُلْت فی نَفْسی أَشْتَهِی أَنْ أَعلَـم مـا یقُـولُ أَبـو محمـد               قَالَ أَبو هاشمٍ  «.  1

   لَمـا نَزَلَـت  ي عـنْ أَبِـی عبـد اللَّـه    أَنَّه غَیرُ مخْلُوقٍ و الْقُرْآنُ سوى اللَّه فَأَقْبلَ علَی فَقَالَ أَ مـا بلَغَـک مـا روِ         

   دأَح اللَّه وقُلْ ه             ـا ووا لَهکَـۀِ إِلَّـا خَـشَعلَائـنَ الْملَـإٍ مـرُّ بِمتَم ـا کَانَـتنَـاحٍ فَمج ۀَ آلَـافعبا أَرلَه خَلَقَ اللَّه 

  هذۀُ الرَّبِ قَالُوا  هبسالَى  نتَع و كاردوسـت دارم بـدانم کـه نظـر     : بـا خـود گفـتم   : گویـد  ؛ ابو هاشـم مـى  ».  تَب

در مـورد قـرآن چیـست؟ آیـا آن مخلـوق اسـت یـا نـه؟ در حـالى کـه قـرآن،                    ابو محمد امام عـسکرى    

 نقـل شـده   آیـا بـه تـو نرسـیده آنچـه از امـام صـادق              :  رو به من کرد و فرمود      حضرت. غیر خداست 

 را نـازل کـرد، بـراى آن چهـار هـزار بـال، خلـق نمـود و          اللَّه أَحـد قُلْ هو   است که وقتى خداوند سوره    

ــل عــده  ــى هــر وقــت از مقاب ــد و مــى گذشــت، تواضــع مــى اى از فرشــتگان م ــد کردن ــسبت : گفتن ــن ن ای

؛ الــدر النظـیم، یوســف بــن  686، ص2 الخـرائج و الجــرائح، قطـب الــدین الراونـدي، ج   . پروردگـار اســت 

ــاملی،  ــشغري الع ــشامی الم ــسی، ج 744 صحــاتم ال ــۀ المجل ــوار، العالم ــار األن ــسیر 254، ص50؛ بح ؛ تف

  .706، ص5نور الثقلین، الشیخ الحویزي، ج

قُـلْ هـو اللَّـه     ً فَقَالَ لَه اقْـرَأْ  ... إِلَى سمائه  إِنَّ اللَّه الْعزِیزَ الْجبار عرَج بِنَبِیه      قَالَ أَبو عبد اللَّه   « :و همچنین 

دأَح  ا أَنْزَلْتی   کَمتبسا نی    فَإِنَّهتنَع ؛ امام صادق  »...  واکرم: فرمودند ار نبىخداوند عزیز جب را به آسمان 
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  که مبادا عذاب بر امتـت نـازل شـود    تپید  بم می اضطراب بودم، همیشه قل   خوف و   در  

  سوره   تا این که  
ْ

ل
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ُ �
َو ا�

ُ
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ٌ
د

َ
ح

َ
آنگاه که با این سوره نازل شـدم از عـذاب   نازل شد،   أ

   )1(.»امت تو ایمن گردیده و قلبم آرام شد

اسـت؛ لـذا آن      اي است کـه محبـوب علـی بـن ابـی طالـب                سوره، سوره  این

  !» أََحدٌ   ُهَو الل�هُ   ِلُقْل  ِحلُب�ي«. خواند  در همۀ نمازها سورة توحید را میتحضر

  »هو اهللا احد« به سرّ يا اشاره

 در آیۀ » هو«آن  داند در     او می 
ْ

ل
ُ
  ق
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َو ا�

ُ
   ه

ٌ
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َ
ح

َ
او خبـر دارد کـه در   .  چه خبر است أ

بعد، انضمام ایـن دو چـه   » هللا«اول باشد و   » هو«اگر  ! چه خبر است  » هو«بعد از   » اهللاِ«

  !؛ بگو»قل«: بفرماید  آن هم خدا به خاتم!؟آید  از این انضمام چه درمی!؟کند می

آن مقـول چیـست؟ آن مقـول سـه کلمـه       . جزء سوره شده است   » قل« کلمۀ   خود

  .»أحد«، »اهللا«، »هو«: است

بینیـد،     مـی  ی کلمات نییگر اصالً چن   قرآن را مطالعه کنید، ببینید آیا جاي د        سرتاسر

  .»احد«، »اهللا«، »هو«! فقط اینجاست! ابداً نیست

آن اسـم  » اهللا« بعـد در  ؟آن هویت چـه هـویتی اسـت     ! چه غوغایی است  » هو «در

» احـد « بعد عمـده در  ؟ اسماء حسنی است، چه خبر استۀاي که مستجمع هم    جالله

  .است» واحد«غیر از » احد«است، که 

                                                                                                                                   
  

 همان نحـوى کـه نـازل     را بهقُلْ هو اللَّه أَحد: بخوان: پس از آن حق تعالى به حضرت فرمود    ... عروج داد 

، 2 علـل الـشرائع، الـشیخ الـصدوق، ج    .کنـد   اوصاف مرا بیـان مـى   چه آنکه این سوره نسبت و نعت و  کردم

؛ تفـسیر  358، ص 18؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج467ص ،5 الحر العاملی، ج؛ وسائل الشیعۀ،  315ص

  .707، ص5نور الثقلین، الشیخ الحویزي، ج

 قُلْ هو اللَّه أَحد فَلَما نَزَلْت بِها أَمنْـت علَـى        نَزَلَت   حتَّى  تک أُم  قَالَ جبرَئیلُ ما زِلْت خَائفاً علَى     : قَالَ: عن النبی «.  1

  .285، ص5نوري، جال مستدرك الوسائل، المیرزا حسین. »عذَابأُمتک الْ

  .354 ص ،89ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار :به رجوع شودو همچنین 

   .412 ص ،6ج ،السیوطی الدین جالل ،بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر :منبع اهل تسنن
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  »صمد«در کلمۀ تمام علوم 

  . چیز دیگري است» احد«، ولی »احد«و » واحد«، »وتر«، »فرد«.  داردیی اسماخدا

ـ » صمد« و منضم به     شود    تکرار می » اهللا« باز   بعد قـل هـو اهللا احـد، اهللا        «؛  شـود  یم

چــه » صــمد«. اســت» صــمد «کیــ نیاگــر همــۀ قــرآن را بگردیــد، همــ. »الــصمد

  خصوصیتی دارد؟

اگـر حملـۀ    : فرمـود  چه خبر است که امام پـنجم      » صمد«و  » اهللا« بین   خالصه،

  ! این سوره این است)1( !آوردم در می» الصمد«کردم، همۀ علوم را از  علم پیدا می

کنـد،    شیطان هم خیلی کار می    !  نباید ترك بشود   - ان شاء اهللا   - این سوره    خواندن

  !ضی روایاتش خیلی عجیب استکند که منصرفتان بکند؛ چون بع أثیر میت

  توحید در روایات ةسورتکرار  آثار

ـ اگر کسی ایـن سـوره را بعـد از نمـاز صـبح               :  روایتی آمده است   در  مرتبـه   ازدهی

                                                         

 فَـسأَلُوه   قَدم وفْد مـنْ أَهـلِ فلَـسطینَ علَـى الْبـاقرِ      یقُولُ قَالَ وهب بنُ وهبٍ الْقُرَشی سمعت الصادقَ     «.  1

 ٍ...  الصمد خَمسۀُ أَحرُف فَالْـأَلف دلیـلٌ علَـى إِنِّیتـه          لَ تَفْسیرُه فیه  عنْ مسائلَ فَأَجابهم ثُم سأَلُوه عنِ الصمد فَقَا       

 الَّذي آتَانی اللَّه عزَّ و جلَّ حملَۀً لَنَشَرْت التَّوحیـد و الْإِسـلَام و الْإِیمـانَ و الـدینَ              لعلْمی   لَو وجدت  ثُم قَالَ 

حملَـۀً لعلْمـه حتَّـى کَـانَ یتَـنَفَّس       رَائع منَ الصمد و کَیف لی بِذَلک و لَم یجِد جدي أَمیرُ الْمـؤْمنینَ         و الشَّ 

وهـب بـن وهـب قرشـى گفـت کـه از حـضرت             ؛  »...الصعداء و یقُولُ علَى الْمنْبرِ سلُونی قَبلَ أَنْ تَفْقـدونی         

 وارد شـدند و او را از مـسائلى    فرمود گروهى از اهل فلسطین بـر حـضرت بـاقر           شنیدم که می   صادق

 فرمـود کـه    حضرتزصمدالچند سؤال کردند و ایشان را جواب داد بعد از آن او را سؤال کردند از معنى  

سـپس آن  ...  تفسیرش در خود آن است و الصمد پنج حرف است پس الف دلیـل اسـت بـر انیـت خداونـد                 

 فرمود که اگر حامالنى چند از براى علم خویش که خـداى عـز و جـل بـه مـن عطـاء فرمـوده               حضرت

می دادم و چگونـه ایـن امـر     یافتم هر آینه توحید و اسالم و ایمان و دین و شریعتها را از لفظ الصمد نشر  مى

 چنـان بـود کـه آه     حامالنى را از براى علم خویش نیافت حتى آنکـه        مرا میسر شود و جدم امیرالمؤمنین     

التوحیـد،  . بپرسید پیش از آنکـه مـرا نیابیـد   فرمود که از من  کشید و بر سر منبر می سرد از سینه پر درد بر می   

، بحـار االنـوار، العالمـۀ المجلـسی،     488، ص10؛ تفسیر مجمع البیـان، الطبرسـی، ج  92الشیخ الصدوق، ص  

  .224، 3ج
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شود شیطان خیلی فعال اسـت    معلوم می )1(.کند  شیطان گناه نمی  انف  بخواند، به رغم    

  .که این سوره خوانده نشود

 شب هـم  .د از نماز صبح یازده مرتبه بخوانیدبع: دیگو  این جهت است که می مهم

 شـبانه روز     اگـر در   . در هر فراغتی این سوره را بخوانیـد        )2(.وقت خواب یازده مرتبه   

علی نور؛ اگر نشود، صدتا؛ اگر نشود، پنجاه تا؛ چـون همـۀ             دویست مرتبه بشود نور   

  ! داردیهر کدام اثرات! و روي حساب است 2 )3(اینها بر اساس روایات

                                                         

 دبرِ   عشْرَةَ مرَّةً فی  إِحدىقُلْ هو اللَّه أَحد منْ قَرَأَ   یقُولُ سمعت أَمیرَ الْمؤْمنینَ   عنْ عبد اللَّه بنِ حی قَالَ     « . 1

: از عبد اللَّه بن حى روایت شده است که گفـت ؛ ».الْفَجرِ لَم یتْبعه فی ذَلک الْیومِ ذَنْب و إِنْ رغم أَنْف الشَّیطَانِ    

 قُلْ هو اللَّه أَحد را یازده بار بعد از نماز صبح بخواند در آن روز  هر کس: فرمود  مییدم از امیر المؤمنین   شن

یعنى شیطان هر چه تالش کند، نتواند ( .به گناهى دچار یا آلوده نشود هر چند این بر خالف میل شیطان است

؛ تفـسیر مجمـع   129واب االعمال، الشیخ الصدوق، صث). انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار شود     

  .453؛ المصباح، الکفعمی، ص480، ص10البیان، الطبرسی، ج

 إِحدى عشْرَةَ مرَّةً لَم یتْبعه فـی ذَلـک   قُلْ هو اللَّه أَحدالْفَجرَ ثُم قَرَأَ ] صالة[ منْ صلَّى    قَالَ علی  «:و همچنین 

؛ 45؛ ثواب االعمال، الشیخ الصدوق، ص309 مسائل علی بن جعفر، ص     .»  الشَّیطَانِ   أَنْف   رغم  ب و إِنْ  الْیومِ ذَنْ 

   .135، ص83بحاراالنوار، العالمۀ المجلسی، ج

2  .»اللَّه دبنْ أَبِی ععَقَال  :هرَاشى إِلَى فنْ آوقُلْ فَقَرَأَ  م دأَح اللَّه وى  هدإِح  اللَّه ظَهفرَّةً حشْرَةَ مظَ[ عفح  [ ارِهی دف

 لَهوح رَاتیوی دف ؛ امام صادق»ویازده بار سـوره  ] و قبل از خواب[کسى که به بستر خواب رود:  فرمودند

وق، ثواب االعمال، الشیخ الصد.  نماید هاى اطرافش حفظ مى اش و خانه توحید را بخواند، خداوند او را در خانه

  .349، ص89 و ج201، ص73؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج366؛ مکارم االخالق، الطبرسی، ص128ص

 إِحدى عشْرَةَ مرَّةً حینَ قُلْ هو اللَّه أَحد منْ قَرَأَ   یقُولُعنْ أَبِی بصیرٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه        «:و همچنین 

امـام  ؛ » غُفرَ لَه ذَنْبه و شُفِّع فی جِیرَانه فَإِنْ قَرَأَها مائَۀَ مرَّةٍ غُفرَ ذَنْبه فیما یستَقْبِلُ خَمسینَ سـنَۀ      فرَاشه   إِلَى  یأْوِي

 بخوانـد،  قُـلْ هـو اللَّـه أَحـد     گیرد یازده بار     هر کس هنگامى که در رختخواب قرار مى       «:  فرمود صادق

شود، و اگر صد بار قرائت کند، گناهـان   رزیده شده، و شفاعت او در باره همسایگانش پذیرفته مى     گناهش آم 

ـ فـالح الـسائل،   . »ددگـر  پنجاه سال آینده او آمرزیده مـى     العالمـۀ ؛ بحـار االنـوار،   275سیدبن طـاوس، ص ال

  .205، ص73مجلسی، جال

3 . »   ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر  َذأَخْشَى الْع ةِ  کُنْتورسیلُ برَئبی جناءتَّى جارِ حالنَّه لِ وبِاللَّی اب  ـدأَح اللَّـه وقُلْ ه 

  عشْرَ مرَّات   یومٍ  کُلِ ما منْ مؤْمنٍ یقْرَأُها فی...  فَعلمت أَنَّ اللَّه لَا یعذِّب أُمتی بعد نُزُولها فَإِنَّها نسبۀُ اللَّه عزَّ و جل

               یهِمالَى فتَع ینَ قَالَ اللَّهنَ الَّذکَانَ م رَ والْأَکْب انَ اللَّهرِضْو بجتَواس قَد إِلَّا و    هِملَـیع اللَّه مینَ أَنْعالَّذ عم کفَأُولئ

ینَ مرَّةً فَلَه ثَواب سبعِ مائَۀِ رجلٍ أُهرِیقَت دماؤُهم فی سبِیلِ اللَّه و منْ قَرَأَها عشْرِ  الْآیۀ منَ النَّبِیینَ و الصدیقینَ

هـا  و بورِك علَیه و علَى أَهله و ولْده و ماله و منْ قَرَأَها ثَلَاثینَ مرَّةً بنی لَه ثَلَاثُونَ أَلْف قَصرٍ فی الْجنَّۀِ و مـنْ قَرَأَ   
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   الشهدادی به سدی صد مرتبه سورة توحۀیده

اید، به بطالت نگذرد، ایـن سـوره     روید، اگر یک جا نشسته       روز هم که راه می     بین

  .مهم آن جهت است! منتها عظمت سوره را باید بدانید! را بخوانید

ـ  است، روزي صد مرتبه کمتر نشود؛ بخوان      کی شاءاهللا تا روز عاشورا که نزد      ان  دی

 فیوضاتی  - ان شاءاهللا  -اگر این کار را بکنید،      ! دیهدیه کن  دالشهداو به حضرت سی   

 مـردم را    ،يا  شرطش هم این است که هر جا رفتید، منبري، جلـسه          . شود  نصیبتان می 

  !هم وادار کنید

کند، اول خواندن قرآن و دوم ارتبـاط قـرآن بـا آن روح         که کار می   زيی چ خالصه

 . به یکی از آن ارواح پاك وصل شوددیخواندن قرآن با یعنیپاك است؛ 

                                                                                                                                   
  

النَّبِی راورَّةً جینَ معبأَر ٍرَّةائَۀَ ما منْ قَرَأَهم نَۀً وینَ سسخَم هذَنْب لَه رَّةً غَفَرَ اللَّهینَ مسا خَمنْ قَرَأَهم نَّۀِ وی الْجف 

فَکَأَنَّما أَعتَقَ مأَتَی رقَبۀٍ و منْ قَرَأَها أَربع مائَۀِ مرَّةٍ کَانَ لَه أَجرُ    کَتَب اللَّه لَه عبادةَ مائَۀِ سنَۀٍ و منْ قَرَأَها مأَتَی مرَّةٍ            

ه إِلَـى اللَّـه   أَربعِ مائَۀِ شَهِید و منْ قَرَأَها خَمس مائَۀِ مرَّةٍ غَفَرَ اللَّه لَه و لوالدیه و منْ قَرَأَها أَلْف مرَّةٍ فَقَد أَدى بذْلَ         

تَعالَى و قَد صار عتیقاً منَ النَّارِ اعلَموا أَنَّ خَیرَ الدنْیا و الْآخرَةِ بِقرَاءتها و لَا یتَعاهد قرَاءتَها إِلَّا السعداء و لَا یـأْبى        

 ،المجلـسی  العالمۀ ،األنوار بحار؛ 92ص ،طاووس ابن السید ،المجتبى دعاء من المجتنى؛  ».قرَاءتَها إِلَّا الْأَشْقیاء  

  .283ص ،4ج ،الطبرسی النوري حسین میرزاال ،الوسائل مستدرك؛ 362 ص ، 89 ج
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  :ها پی نوشت

                                                        

1 .»محنْ معاللَّه دبنْ أَبِی عمٍ علسنِ مب دَقَال  :ولَ اللَّهسأَلُوا رس ودهإِنَّ الْیبفَقَالُوا انْس  کبفَلَبِثَ ثَلَاثاً لَا   لَنَا ر 

نَزَلَت ثُم مهجِیبی  دأَح اللَّه واقُلْ هرِهامام صادق؛ ». إِلَى آخخدایهود از رسول :  فرمود سؤال کردند و 

قُلْ گفتند نَسب پروردگارت را براى ما بیان کن، حضرت سه روز درنگ کرد و پاسخشان نداد سپس سوره          

  دأَح اللَّه وـ   ،توحیـد ال؛ 91، ص1کلینی، جالکافی، ال . تا آخرش نازل شد  ه ؛ تفـسیر  93صدوق، صالـشیخ ال

 بحار األنوار، ؛390، ص5 الصافی، الفیض الکاشانی، ج؛ التفسیر485، ص  10، الشیخ الطبرسی، ج   مجمع البیان 

  .220، ص3 ج،العالمۀ المجلسی

اهللا تبـارك   وسلم یا محمد انسب لنـا ربـک فـأنزل   ] و آله[ان المشرکین قالوا للنبی صلى اهللا علیه« :و همچنین 

  ». هو اهللا أحد اهللا الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحدقلوتعالى 

المـستدرك،   ؛121، ص   5؛ سنن الترمذي، الترمذي، ج    134، ص 5ابن حنبل، ج  مسند احمد،   : ل تسنن منابع اه 

؛ الکـشف والبیـان   114، ص1؛ شعب اإلیمان، أحمد بن الحسین البیهقی، ج 540، ص 2النیشابوري، ج حاکم  ال

؛ 176، ص32 ج؛ تفسیر الرازي، فخر الدین الرازي،332، ص10 الثعلبی، ج ،)تفسیر الثعلبی ( تفسیر القرآن    عن

 .568 ، ص8، ج؛ فتح الباري، ابن حجر146، ص7مجمع الزوائد، الهیثمی، ج

، المـال  تفسیر منهج الـصادقین .»، ونسبۀ اللَّه سورة اإلخالص   لکلّ شیء نسبۀ  : وروى فی الحدیث   «:و همچنین 

یر کنـز الـدقائق،   ؛ تفس551، ص7، ج؛ زبدة التفاسیر، المال فتح اهللا الکاشانی      391، ص 10فتح اهللا الکاشانی، ج   

   .505، ص 14 محمد القمی المشهدي، ج الشیخ

 و منْ قَرَأَها مرَّتَینِ بورِك علَیه و علَى أَهله و منْ   علَیه  مرَّةً بورِكقُلْ هو اللَّه أَحدمنْ قَرَأَ :  قَالَعنْ أَبِی جعفَرٍ. 2

رِك علَیه و علَى أَهله و علَى جِیرَانه و منْ قَرَأَها اثْنَتَی عشْرَةَ مرَّةً بنَى اللَّه لَه اثْنَی عشَرَ قَصراً قَرَأَها ثَلَاثَ مرَّات بو

أَها مائَۀَ مرَّةٍ غُفرَت لَه ذُنُوب خَمسٍ و فی الْجنَّۀِ فَیقُولُ الْحفَظَۀُ اذْهبوا بِنَا إِلَى قُصورِ أَخینَا فُلَانٍ فَنَنْظُرَ إِلَیها و منْ قَرَ

أَربعمائَۀِ شَهِید کُلُّهم قَد عقرَ جواده و  عشْرِینَ سنَۀً ما خَلَا الدماء و الْأَموالَ و منْ قَرَأَها أَربعمائَۀِ مرَّةٍ کَانَ لَه أَجرُ

:  فرمودامام باقر؛ » ها أَلْف مرَّةٍ فی یومٍ و لَیلَۀٍ لَم یمت حتَّى یرَى مقْعده فی الْجنَّۀِ أَو یرَى لَهأُرِیقَ دمه و منْ قَرَأَ

و هر کس دو بار بخوانـد  ) و برکت به او داده شود(بار بخواند بر او مبارك باشد   را یکدهر کس سوره توحی   

ر کس سه بار بخواند خودش و خاندانش و همسایگانش برکت یابند، و هر خودش و خاندانش برکت یابند، و ه

برویم قصرهاى :  کس دوازده بار بخواند خداوند برایش دوازده قصر در بهشت بنا کند و نگهبانان بهشت گویند

نا ه به ک( فالن برادرمان را تماشا کنیم، و هر کس صد بار بخواند گناهان بیست و پنج سال او بجز خونها و مالها 

آمرزیده شود، هر کس چهار صد بار بخواند مزد چهار صد شهید دارد که همـه آنهـا   ) حق ریخته و یا خورده   

اسبش در راه خدا پى شده و خونش ریخته شده باشد، و هر کس در یک شبانه روز هزار بار آن را بخواند نمیرد 

  . 221، ص6؛ وسائل الشیعۀ،  ج619، ص2 جلکافی،ا.  تا جایگاه خویش را در بهشت ببیند یا به او نشان داده شود

 أَلْف مرَّةٍ جاء یوم الْقیامۀِ بِعملِ أَلْف نَبِی و أَلْف ملَـک و  قُلْ هو اللَّه أَحد   منْ قَرَأَ      عنِ النَّبِی  « :و همچنین 

          ادنْ زإِلَّا م إِلَى اللَّه أَقْرَب دکُنْ أَحی لَم   فا لَتُضَاعإِنَّه و هلَیـی  عـب    فجرِ رابـن  الـسید  ،األعمـال  إقبـال . »  شَـه 

  . 485ص ،10ج ،العاملی الحر ،الشیعۀ وسائل؛ 217ص ،3ج ،طاووس



 

  

  

  

  

  

  مجلس چهاردهم

  شمشیر نبوت و معجزة رسالت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق25/8/1426 هـ ش، مصادف با 8/7/84

  در دیدار با رؤساي هیئات عزاداري اهل بیت



 
 
 
 
 

 



 

   رسالتةمعجز شمشیر نبوت و

  روز حسرت
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خداونـد بـه   ! اي است کمر شکن    این آیه، آیه   )1(.م

  .نذار کن آنها را از روز حسرت، آن زمانی که کار گذشتها: رمایدف  میپیغمبر خاتم

ـ  روز قیامـت ب . تجلی علم الهـی اسـت     .قرآن کالم خداست   ست و هـشت اسـم   ی

عمـده ایـن اسـت کـه بفهمـیم ایـن            . است »حسرت« یکی از آن اسماء، روز       )2(.دارد

  حسرت، چه حسرتی است؟

                                                         
  .39:مریم. »داوري انجام گیردآن زمانی که و آنان را از روز حسرت بیم ده، «.  1

ایـن   (85البقـرة  : ؛ یوم القیامـۀ 39مریم : م الحسرةیو:  از جمله آمدهي زیادتعابیر روز قیامت زاکریم  در قرآن   .  2

: ؛ یوم الفصل56الروم :  ؛ یوم البعث56 و الواقعۀ 12الذاریات  و 4الفاتحۀ : ؛ یوم الدین) بار در قرآن آمده70اسم 

غافر :   التالق؛ یوم26ص :  ؛ یوم الحساب17 و النبأ 38 و المرسالت 14 و المرسالت 40 و الدخان 21الصافات 

التغـابن  : ؛ یوم التغابن20ق : ؛ یوم الوعید7الشورى : ؛ یوم الجمع32غافر : ؛  یوم التناد18غافر : یوم األزفۀ؛  15

؛ 3-1الحاقـۀ  : ؛  الحاقـۀ 15 و الحاقـۀ  1الواقعۀ : ؛ الواقعۀ) بار در قرآن آمده48این اسم ( 31االنعام : ؛ الساعۀ9

ایـن   (8البقرة : ؛ الیوم اآلخر  3-1القارعۀ  : ؛ القارعۀ 1الغاشیۀ  : ؛  الغاشیۀ  33عبس  : ؛ الصاخۀ 34النازعات  : الطامۀ

: ؛ الیـوم الحـق  2و1البروج: ؛ الیوم الموعود42:ق: ؛ یوم الخروج  34:ق: ؛ یوم الخلود  ) بار در قرآن آمده    26تعبیر

ـ  ولَـا  فیـه  بیـع  لَـا  یوم؛  254:البقره: خُلَّۀٌ ولَا فیه بیع لَا یوم ؛39النبإ   : الْحـساب  یقُـوم  یـوم ؛  31: ابـراهیم : الخلَ

؛ 119: المائـده :  صـدقُهم  الصادقینَ ینْفَع یوم؛  18: ، النبأ 102:، طه 73: االنعام: الصورِ فی ینْفَخُ یوم؛  41:ابراهیم

مولَا ی نْفَعالٌ یلَا منُونَ و؛  88: الشعراء: بمولَا ی نْفَعی ینَالظَّالم متُهرذع؛  52: غافر: مموی قُومی  اد؛ 51:غـافر : الْأَشْـه

مولَا ی رَدم نَ لَهم ؛  47: ، الشوري 43:الروم: اللَّهموی ۀُ تَقُوماع؛  27:، جاثیه 46:، غافر 55 و 14و12: الروم: الس مـوی 

قُومی النَّاس رَبینَ لالَم؛  6:المطففین:الْعویی لَا مغْنلًى یونْ ملًى عوئًا م؛  41:الدخان: شَیمولَا ی کلتَم نَفْسٍ نَفْسل 

  .103: هود: مشْهود یوم؛ 103: هود: النَّاس لَه مجموع یوم؛ 9: الطارق: السرَائر تُبلَى یوم؛ 19:االنفطار: شَیئًا
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  سکرة موت و حسرت فوت

 آن کـالم  )1(.»... َو َحـْرسَُة الَْفـْوِت   َسْكرَُة الَْمـْوِت  اْجَتَمَعْت َعلَْيِهمْ «: فرمود امیر المؤمنین 

  .خداوند و این هم کالم لسان اهللا ناطق است

بایـد  . یکی سکرة موت؛ یکی حسرت فـوت      : شود  جمع می هنگام مرگ، دو چیز     

  دید این حسرت، بر چیست؟

هـر کـسی چنـد    . شـان را ببیننـد   کسانی که در این مجلس هستند، گذشتۀ زندگی    

 ایــن اوراق هــم هــر روز ؟ورق از عمــرش برگــشته، چنــد ورق دیگــر بــاقی اســت

 َسـْكرَُة  َتَمَعْت َعلَْيِهمْ اجْ «رسد و آن ورق آخر است که  عاقبت به ورق آخر می   . گردد  برمی

  .» َو َحْرسَُة الَْفْوِت  الَْمْوِت 

   مؤمنانری در حق امیحسرت بر کوتاه

  علـی بـن ابـراهیم      :اکابر محدثین مذهب  .  خداست ي اساسی، کلمات اولیا   مرجع

شـیخ   2 )3(،»کـافی « کلینی در    محمد بن یعقوب   1 )2(،»یتفسیر قم « در   یبن هاشم قم  

ـ توح« در صـدوق  ـ  «و  3 )4(»خــصال« و »دی  در  ابــن شـهر آشــوب 4)5(،»دینکمـال ال

  .اند  را نقل کردهیثی همۀ این اکابر محدثین مذهب، حد5)6(،»مناقب«

اسـت و   » قیهمن الیحضره الف  «ترین کتابش در فقه،        مهم  المحدثین صدوق  شیخ

  .است» توحید«ترین کتابش در اصول دین،  مهم

حدیث را شیخ المحدثین از شیخ خـودش،     .  آمده است  یثی توحید صدوق حد   در

 مفـصل  ثیحـد . کند، تا ابن سنان از امـام شـشم    نقل میمحمد بن حسن بن ولید    

                                                         
  .164 ص ، 6 ج ، المجلسی العالمۀ ، األنوار بحار؛  109، خطبهالبالغۀ نهج.  1

  .251، ص2 تفسیر القمی، ج.  2

  .145 ص ،1 ج ، الشیخ الکلینی،الکافی.  3

  .631، الشیخ الصدوق، صالخصال.  4

  .205صدوق، صالشیخ الکمال الدین، .  5

  .205 ص ،2 ج، ابن شهر آشوب،مناقب آل أبی طالب.  6
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من جنب  6 )1(؛»هِ اََنا َجْنُب اللّ«:  فرمودند  است که امیرالمؤمنین   يا  عمده جمله . است

 : هاهللا هستم؛ همان جنب اللهی که خدا در قرآن فرمود
ُ
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گ هنگام مـر  :  هم فرمود  امیر المؤمنین . روز حسرت : قرآن فرمود   این که  نتیجه

شود که این حـسرت بـر چیـست؟           حاال روشن می  . اجتماع سکرت است و حسرت    

هـر چنـد حـقّ او ادا شـدنی     . را ادا نکـردیم  حسرت بر این است که ما حقّ علـی     

  .نیست؛ نه کسی او را شناخته و نه در حد معرفت اوست

ز انعقـاد ایـن    مشکل این است که مـا گذشـته از قـصور، مقـصریم و مقـصد ا               اما

. ما غافلیم . مجلس این است که شاید بتوانیم تا حدي تقصیر خودمان را جبران بکنیم            

  .آور است گویم بهت اي که اآلن می این چند جمله

                                                         
لْحسنِ بنِ أَحمد بنِ الْولید رحمه اللَّه قَالَ حدثَنَا الْحسینُ بنُ الْحسنِ بنِ أَبانٍ عنِ الْحسینِ بنِ حدثَنَا محمد بنُ ا«.  1

 أَنَـا    الْمؤْمنینَ فی خُطْبتهسعید عنِ النَّضْرِ بنِ سوید عنِ ابنِ سنَانٍ عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه  قَالَ قَالَ أَمیرُ         

 ضَعیف و مأْمنُ کُلِّ خَائف و أَنَا  الْهادي و أَنَا الْمهتَدي و أَنَا أَبو الْیتَامى و الْمساکینِ و زوج الْأَراملِ و أَنَا ملْجأُ کُل

بأَنَا ح نَّۀِ وینَ إِلَى الْجنؤْمالْم دقُ قَائادالص انُهسل و نُ اللَّهیأَنَا ع ى وۀُ التَّقْومکَل ثْقَى والْو ةُ اللَّهرْوأَنَا ع ینُ وتالْم لُ اللَّه

نْبأَنَا ج و هدی و ي  اللَّهقُولُ  الَّذرَتى   یسیا ح لى أَنْ تَقُولَ نَفْسع  نْبِ اللَّهی جف وطَۀُ   ما فَرَّطْتسبالْم اللَّه دأَنَا ی و 

 و هضی أَرف هنَبِی یصأَنِّی ول هبر رَفع قِّی فَقَدح رَفع ی ورَفَننْ عطَّۀٍ مح ابأَنَا ب رَةِ وغْفالْم ۀِ ومبِالرَّح هادبلَى عع

 روایت کرده که فرمود ؛ ابو بصیر از حضرت صادق». راد علَى اللَّه و رسولهحجتُه علَى خَلْقه لَا ینْکرُ هذَا إِلَّا

منم راه نما و منم راه یافته و منم پدر یتیمان و بیچارگان و شوهر بیوه :  در خطبه خویش فرمودامیر المؤمنین

ى بهشت و منم ریسمان استوار زنان و منم پناه هر ناتوان و محل ایمنى هر ترسان و منم جلودار مؤمنان به سو

تر خدا و کلمه تقوا و منم چشم خدا و زبان راستگوى او و دست او و منم جنب خدا که  خدا و منم دسته محکم

 و منم دست . جنب خداپشیمانى بر کوتاهى کردن من در باب هر نفسى بگوید که اى افسوس و : خدا می فرماید

و آن کلمه استغفار بنى اسرائیل بـود یعنـى   [زش و منم درگاه حطه گشوده خدا بر بندگانش به مهربانى و آمر      

هر که مرا شناخت و حـق مـرا   ] گناهان مرا از من بیفکن و مرا بیامرز شرح باب حطه در تفاسیر مذکور است   

شناخت به حقیقت، او پروردگار خود را شناخته زیرا که من وصى پیغمبر اویم در زمین او و حجت اویم بر             

؛ معانی األخبار، 165التوحید، الشیخ الصدوق، ص. کند مگر رد کننده بر خدا و رسولش این را انکار نمیخلق او و 

، 4؛ بحـار األنـوار، العالمـۀ المجلـسی، ج    717، ص4؛ البرهان فی تفسیر القرآن، البحرانـی، ج 17الشیخ الصدوق، ص 

  .321، ص11حمد القمی المشهدي، ج؛ تفسیر کنز الدقائق، م494، ص 4؛ تفسیر نور الثقلین، الحویزي، ج9ص

  .401، ص3 القربى، القندوزي، ج ینابیع المودة لذوي:منبع اهل تسنن

  .56:الزمر. » خدا کوتاهى ورزیدمنسبت به جنبدریغا بر آنچه : کسى بگوید] مبادا[تا آنکه «.  2
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    امام صادقتی مالک به افضلاعتراف

، مالـک . اعظم آنها و اول آنها مالـک اسـت        .  چهار مذهب دارند و چهار امام      عامه

افضل از جعفر بن محمد ندیدم، نـه در زهـدش، نـه       «: گوید  اعظم ائمۀ اهل سنّت می    

  .این کلمۀ امام اهل سنت بود )1(».در ورعش، نه در فضلش، نه در عبادتش

   امام صادقیبی و اعتراف او به علوم غیقی منصور دوانتوطئۀ

معنـاي  . اسـت کنم، روایت صحیح    اي که اآلن نقل می       این است که این قضیه     مهم

روایت صحیح این است که هر فقیه متبحري در اهم مسائل فقهیه، بر طبـق آن سـند،         

  . مذهب سندش صحیح استياین روایت از نظر فقها. دهد فتوا می

مـا طائفـه   :  گفـت جعفر بن محمد اشعث.  قاتل آن حضرت است     دوانیقی منصور

دوانیقی پدر مرا طلـب  منصور . معرفتی به این امر و شناختی به این مقام نداشتیم  هیچ  

  .، به او وا بگذارماقل و دانا باشد تا کار مهمیخواهم که ع  کسی را می:گفت. کرد

تـو را   : وقتی پیش منصور آمد، منصور گفت     .  مرا به منصور معرفی کرد     یی دا پدرم

این وجوه را بـردار و ببـر بـه          : یت این است  فرستم و آن مأمور     به مأموریت مهمی می   

هـا   ها را به آن     این پول  . بن علی و برو نزد جعفر بن محمد        برو نزد اوالد حسن   . مدینه

 شـما در  ۀهـا وجـوهی اسـت کـه شـیع      بگو ایـن . روقتی دادي، از آنها رسید بگی    . بده

ـ ها دست خـط بگ   بده و از آنها وجوه را به آن  . اند  خراسان، براي شما فرستاده     کـه  ری

  .اند  کردهافتیآن وجوه را در

                                                         
 زهدا وفضال وعبادة ]السالمعلیهما [واهللا ما رأت عینی أفضل من جعفر بن محمد       : قال مالک بن انس الفقیه    « . 1

عظین،  ؛روضۀ الوا636 ؛ األمالی، الشیخ الصدوق، ص   38فضائل األشهر الثالثۀ، الشیخ الصدوق، ص     » .ورعا و

فـضال وعلمـا و   : عبارتـه (، 396، ص3 مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج     ؛401الفتال النیسابوري، ص  

 .20، ص47 بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج؛155العدد القویۀ، علی بن یوسف الحلی، ص). ورعا

ما رأت عین وال سمعت اذن وال خطر على قلـب بـشر أفـضل مـن جعفـر              : وقال مالک بن انس    «:و همچنین 

؛ )علما وعبـادة و ورعـا   : عبارته(،  33، ص 1 الخالف، الشیخ الطوسی، ج    ».الصادق فضال وعلما وعبادة وورعا    

  .28، ص47 ؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج372، ص3مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج
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مـن آن  . خانه بین من و منصور بود و ثالثی در میان نبود            نقشۀ مرموز در آن خلوت     این

آن وجوه را در سادات بنـی الحـسن تقـسیم کـردم و از               . به مدینه آمدم  . وجوه را برداشتم  

 آمـدم، دیـدم جعفـر    به مسجد النبی. ندا  وجوه را گرفتهنیها دست خط گرفتم که ا       آن

 و عمـده ایـن   .منتظر بـودم رکعـت آخـر تمـام شـود     . است به نماز ایستاده   بن محمد 

که من اظهار کنم   را که تمام کرد، برگشت نگاهی به من کرد و بدون ایننمازش .است

 نتینـش   نکـن و بـه هـم   رنـگ ی و ن لهی ح امبری پ تیاز خدا بترس و با اهل ب      : فرمود

ـ  بگو که از خدا بترسد و با اهل ب  زی ن )یقیصور دوان من( ـ  پتی  رنـگ ی و نلـه ی حامبری

 در شکنجه حکومت آل مـروان بـوده و    ،ها که این وجوه را برایشان آوردي       این. نکند

ها فرزندان پیغمبر هستند و تو در  محتاج بودند و تو از این فرصت استفاده کردي، این

  .گفت و حرکت کرد و رفت.  و من مبهوت شدم کلمه را گفتاین !خون اینها شریکی

وقتـی رفـتم گـزارش سـفر را         .  برگشتم  به بغداد نزد منصور دوانیقی     نهیبعد از مد  

در اهل بیت نبوت، در هر زمانی محدثی اسـت        : منصور گفت . دادم که ماجرا این شد    

  .است و محدث الیوم جعفر بن محمد

منصور همین اندازه به تو بگویم، در مسجد مدینه جوري با مـن حـرف زد     : گفت

و از تمام خـصوصیات ایـن مجلـس دو    . که گویا در این مجلس، سوم ما دو نفر بوده      

  )1( .نفري، به من خبر داد

                                                         
أَ تَدرِي ما کَانَ سبب :  حدثَنَا عمرُ بنُ علی عنْ عمه عمیرٍ عنْ صفْوانَ بنِ یحیى عنْ جعفَرِ بنِ محمد الْأَشْعث قَالَ«.  1

رِفَتعم رِ وذَا الْأَمی هنَا فخُولدرِفَۀُ شَیعلَا م کْرٌ وذ یهنَا فنْدا کَانَ عم ؟ و؟  نَا بِها ذَاكم النَّاسِ قَالَ قُلْت نْدا فی عمم ء

لٌ یؤَدي عنِّی فَقَالَ لَه إِنِّی إِنَّ أَبا جعفَرٍ یعنی أَبا الدوانیقِ قَالَ لأَبِی محمد الْأَشْعث یا محمد ابغِ لی رجلًا لَه عقْ: قَالَ

تُهبأَص الَ  قَدذَا الْماجِرٍ خُذْ ههنَ ما ابفَرٍ یعو جأَب فَقَالَ لَه هبِخَال قَالَ فَأَتَاه ی بِهنی قَالَ فَائْتاجِرٍ خَالهنُ مذَا فُلَانُ به لَک 

 الْمدینَۀَ و الْقَ عبد اللَّه بنَ الْحسنِ و عدةً منْ أَهلِ بیته فـیهِم    ء اللَّه منْ ذَلک و ائْت     فَأَعطَاه أُلُوف دنَانیرَ أَو ما شَا     

       وا إِلَیهجو کُمتیعنْ شۀٌ میعا شبِه انَ ولِ خُرَاسنْ أَهم لٌ غَرِیبجإِنِّی ر مفَقُلْ لَه دمحنُ مفَرُ بعـالِ  جذَا الْمبِه کُم

         ـعکُـونَ مأَنْ ی بأُح ولٌ وسالَ فَقُلْ إِنِّی رضُوا الْمکَذَا فَإِذَا قَب کَذَا و ذَا الشَّرْطلَى هع منْهم داحإِلَى کُلِّ و فَعفَاد

الْمدینَۀَ ثُم رجع إِلَى أَبِی جعفَرٍ و کَانَ محمد بنُ الْأَشْعث خُطُوطکُم بِقَبضکُم ما قَبضْتُم منِّی قَالَ فَأَخَذَ الْمالَ و أَتَى 

 دمحنَ مفَرَ بعخَلَا ج هِمضبِقَب مخُطُوطُه هذه و ی بِهرْتَنا أَمم لْتفَع و مالْقَو تقَالَ أَتَی اكرا وفَرٍ معو جفَقَالَ أَب هنْدع

 فَجلَست خَلْفَه و قُلْت ینْصرِف فَأَذْکُرُ لَه ما ذَکَرْت لأَصحابِه فَعجلَ و ی أَتَیتُه و هو یصلِّی فی مسجِد الرَّسولِفَإِنِّ

 و قُلْ لصاحبِک اتَّقِ اللَّه و لَـا  یت محمدأَهلَ ب]  تَغُرَّنَ [ انْصرَف ثُم الْتَفَت إِلَی فَقَالَ یا هذَا اتَّقِ اللَّه و لَا تغترن  
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حقیقـت امـر   .  کسی است که قدرت و احاطۀ وجودي او این است           صادق امام

 این بدن است و او روح مـسیطر بـر تمـام ایـن عـالم                 ۀنزلاین است که این عالم به م      

 صحیح در مدینه از مجلس خـاص دو نفـري          تیاو کسی است که به نص روا      . است

 .ایـد   از کجـا آمـده  .اید  کارههمنصور، این گونه خبر دارد، اواطالع دارد که اآلن شما چ  

  .اید براي چه آمده

                                                                                                                                   
  

أَهلَ بیت محمد فَإِنَّهم قَرِیبو الْعهد بِدولَۀِ بنی مرْوانَ و کُلُّهم محتَاج قَالَ فَقُلْت و ما ذَا أَصلَحک اللَّه ]  تَغُرَّنَ [ تغترن

نِّی فَأَخْبنُ متَّىفَقَالَ ادح نَکیب ی ونیرَى با جیعِ ممی بِجرَن کَانَ  کَأَنَّه   أَنَّه لَماجِرٍ اعهنَ ما ابفَرٍ یعو جثَنَا قَالَ فَقَالَ أَبثَال 

دحم دمحنَ مفَرَ بعإِنَّ ج ثٌ ودحم یهِمف ةِ إِلَّا ووالنُّب تیلِ بنْ أَهم سثنا[ثٌ لَیدحلَالَۀً أَنَّا قُلْنَا ] مد هذفَکَانَ ه موالْی

دانى سبب وارد شدن ما در مذهب  می:  من گفته جعفر بن محمد اشعث ب: ؛ صفوان بن یحیى گوید»بِهذه الْمقَالَۀِ

داشتند ما معرفت )  عیانشی( تشیع و شناسائى ما به آن چه بود، با آنکه نزد ما هیچ یادى از آن نبود و به آنچه مردم 

به پدرم )  خلیفه عباسى منصور دوانیقى دومین(ابوجعفر ابو الدوانیق : داستانش چیست؟ گفت: نداشتیم؟ گفتم

او :  پدرم گفت.  برساند)  چیزي(مردى خردمند برایم بجو که بتواند از جانب من ! اى محمد: محمد اشعث گفت

را پدرم داییش او را نزد من بیاور، : ت که دائى من است، گفتام او فالن شخص پسر مهاجر اس را برایت یافته

، نـزد  وو به مدینه بـر ) و به او هزار دینار داد(این پول را بگیر ! اى پسر مهاجر  :  به او گفت   منصورنزد او برد،    

 از یبمن مردى غری:  عبداللَّه بن حسن و جماعتى از خاندانش که جعفر بن محمد هم میان آنهاست، و به آنها بگو

اند، و به هر یک از آنها پول  هل خراسانم که گروهى از شیعیان شما در آنجایند و این پول را براى شما فرستادها

چون پولها را گرفتند، )  بر خلیفه بشورید و قیام کنید، ما پشتیبان شما هستیمکه(بده و چنین و چنان شرط کن 

پسر مهاجر پولها را گرفت و   . از دست خط شما داشته باشمبگو من فرستاده و پیغام آورم، دوست دارم رسیدى 

نزد :  چه خبر آوردى؟ گفت: بن اشعث هم نزد او بود خلیفه گفتا بازگشت، منصور سپس نزد به مدینه رفت، 

اند، غیر از جعفر بن محمد که من نزدش رفتم، او در  ى است که به خط خودشان نوشتهیاین رسیدهاو آنها رفتم 

گزارد پشت سرش نشستم و گفتم هستم تا نمازش را تمام کنـد، آنگـاه آنچـه بـه              نماز می  مسجد پیغمبر 

اى :  اصحابش گفتم، به او باز خواهم گفت، او شتاب کرد و نمازش را به پایان رسانید و متوجه من شد و فرمود

 و اهل بیت محمداز خدا پروا کن :  و به صاحبت بگوه دنفریب  را از خدا پروا کن و اهل بیت محمد! مرد

همگى محتاج )  اند چون از آنها ستم بسیار دیده(که آنها به دولت بنى مروان سابقه نزدیکى دارند و نده فریب را 

  و آنچهفرمود نزدیک بیاموضوع چیست؟ : من گفتم) شوند کنند و گرفتار می را قبول میو پول ت(و نیازمندند 

هیچ اهل بیت پیغمبـرى  ! اى پسر مهاجر:  گفت منصور. سومى ما بودهه مثل اینک .میان من و تو رفته بود باز گفت       

این بـود دلیلـى   .  استنباشد، جز آنکه محدثى در میان آنهاست، محدث این خاندان در این زمان جعفربن محمد  

؛ دالئـل  475، ص1؛ الکـافی، الکلینـی، ج  265 بصائر الدرجات، الصفار، ص. این مذهب گشت  ه  که سبب عقیده ما ب    

؛ الثاقـب فـی المناقـب، ابـن      348، ص 3؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج        266االمامۀ، الطبري الشیعی، ص   

    .74، ص47؛ بحار االنوار ، ج720، ص2؛ الخرائج و الجرائح، قطب الدین الراوندي، ج406حمزة الطوسی، ص
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   عاشوراي دومروز شهادت امام صادق

شـما  . شـود  این سعادت نـصیب هـر کـسی نمـی    . د قدر خودتان را بدانید     بای اوالً

مردمی که اینجا جمع شدید، یا از نیت پدرتان است، یا از شیر مادرتان، یا یک سـابقۀ     

 سنایی به درگاه خدا داشتید که این توفیق نصیبتان شده استح.  

 دوم شود؛ یعنی    ي عاشورا ، اول این است که امسال باید شهادت امام ششم         امر

  .باید هیئات در تمام بالد بیرون بیایند

ایـم،    طوري که گفته شد، غرض ایـن اسـت کـه از آن تقـصیري کـه کـرده                همان

  .شاید بتوانیم جبران کنیم. استغفار کنیم

مـذهب از  «یعنـی چـه   .  اسـت کـه مـذهب از اوسـت     یتیشخـص   صـادق  امام

نی تمام اصول دین از مبدأ تا معاد، تمام فقه هزار و چهـار صـد سـاله، از              یع ؟»اوست

  . استطهارت تا به دیات، همه اثر وجود جعفر بن محمد

 امـام    این دو جمله است، آن اعتراف مالک        کالم در عظمت امام صادق     عصارة

  .مالکیه، این اعتراف منصور

  یت در مأل اعلیصادق

   چیست؟ امام زین العابدینانی باما

اِدق  ِعْنَد أَْهلِ  اْسُمهُ «:  فرمود  چهارم امام َماِء الـص�  عمـق ایـن کلمـه، بـراي        )1(؛» الـس�
                                                         

1 . »      الْکَاب دنْ أَبِی خَالع یالزَةَ الثُّممنْ أَبِی حقَالَع یینَ   : لابِـدـنِ الْعینِ زیـسنِ الْحب یلي عدیلَى سع خَلْتد ... 

     یلینَ عنؤْمیرِ الْمنْ أَملَنَا ع وِيي ردیا سی لَه فَقُلْت    هـادبلَـى عـزَّ عع لَّ وج لَّهۀٍ لجنْ حلَا تَخْلُو م ضأَنَّ الْأَر 

 و اسمه فی التَّوراةِ باقرٌ یبقُرُ الْعلْم بقْراً هو الْحجۀُ و الْإِمام بعـدي  حجۀُ و الْإِمام بعدك قَالَ ابنی محمد فَمنِ الْ 

بر موالى خود امـام  : الد کابلی گوید؛ ابو خ»...و منْ بعد محمد ابنُه جعفَرٌ و اسمه عنْد أَهلِ السماء الصادقُ        

 براى ما روایت شده است که زمین از از امیر المؤمنین على: و به ایشان گفتم...  وارد شدم زین العابدین

فرزنـدم محمـد و   : ماند، حجت و امام پس از شما کیست؟ فرمود حجت خداى تعالى بر بندگانش خالى نمى   

شکافد، او حجت و امام پس از من اسـت و پـس از محمـد     را موشکافانه مىنام او در تورات باقر است علم   

؛  319کمال الدین وتمـام النعمـۀ، الـشیخ الـصدوق، ص    . دگوین فرزندش جعفر و او را در آسمانها صادق مى       

؛ 49، ص2 ؛ االحتجاج، الـشیخ الطبرسـی، ج    60، من قدماء المحدثین، ص    )المجموعۀ(ألقاب الرسول وعترته  
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  !شود روشن می ، شیخ انصاريکسانی مثل شیخ طوسی

 کرد، این است کـه اسـم او نـزد            از جعفر بن محمد     چهارم  که امام  تعریفی

   .است» الصادق«تمام اهل آسمان 

ا  صادقیت در مـأل اعلـی، آن هـم حقیقـت صـدق،         عنوان
ً
ق
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  . این لباسی است که بر قامت او دوخته شده است)1(.َوع

   در شهادت امام صادقئاتی آمدن هرونیب

 شهادت آن حضرت نباید مملکتی که زیر لواي مـذهب اوسـت، ایـن چنـین       روز

شـما هـم تمـام    . آینـد، آمـاده شـوند     باشد باید همه هیئاتی که در عاشورا بیرون مـی         

هر هیئتی که بیرون بیاید و هر کسی که در آن هیئت، اسـم آن             . همتتان را صرف کنید   

  .شود حضرت را ببرد، در نامۀ عمل شما نوشته می

رُ :  این است که آن حسرتی که خدا فرمود        ثرشا
ْ
�
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دم مرگ ما بتوانیم بگوییم به درگاه تـو ایـن خـدمت             . این حسرت فردا کشیده نشود    

  .این یک مطلب است که باید امسال احیا شود. ناچیز را انجام دادیم

  مضان ماه رکمی و ستی بقتیحق

بیـست و یکـم مـاه رمـضان گفتـنش      .  بیست و یکم ماه رمضان است : دوم مطلب

 !؟ و آن روز، روز کیـست      ؟آسان است، اما حقیقت بیست و یکم ماه رمضان چیـست          

  .این مطالب، گفتنش سهل است، اما درکش در کمال صعوبت است

، سـه علَـم    محمد مکی، سید بن طاووس   شهید اول  استاد شیخ الطائفه،      مفید شیخ
                                                                                                                                   

  
، 2 إعالم الورى بـأعالم الهـدى، الـشیخ الطبرسـی، ج    268، ص1الجرائح، قطب الدین الراوندي، جالخرائج و 

 ؛ 318، ص4 ؛ مدینــۀ المعــاجز، الــسید هاشــم البحرانــی، ج363 ؛ قــصص األنبیــاء، الراونــدي، ص195ص

   .227، ص50 و ج9، ص47 و ج386، ص36بحاراألنوار، العالمۀ المجلسی، ج

  .115:نعاماال. »راستى و داد، سرانجام گرفته استو سخن پروردگارت به «.  1

   .39: مریم. »و آنان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه که داورى انجام گیرد«.  2



 
 
 
 
 

 

  285  /  شمشیر نبوت و معجزة رسالت 

 

 

  .از اعالم مذهب این زیارت را نقل کردند

گویم تا معلوم شود روز بیست و یکـم چـه             اش را می     چیست؟ چند کلمه   زیارت

  ! ما نسبت به آن روز چیستۀروزي است و وظیف

ِتـِه َو َحـاِمًال ِلَراَيِتـِه َو ِوَقاَيـًة  َو ُمْعِج   َسْيفاً ِلُنُبو�تِهِ   َجَعلَْتهُ ال�ِذي« زاً ِلرَِسالَِتِه َو َدَاللًَة َواِضـَحًة ِحلُج�

ِتِه َو َيداً ِلَبأِْسِه َو َتاجاً ِلَرأِسهِ    )1(.»ِلُمْهَجِتِه َو َهاِدياً ِألُم�

   نبوت خاتمریشمش

ـ   خیلی کلمات گفته شده، اما      شأن امیر المؤمنین   در د جملـه را خـوب       این چن

یعنـی  . تمام این عالم مقدمه براي نبوت و رسالت خاتم است         ! ؟او کیست . درك کنید 

که بشر پیدا شود و آن گوهر عقلی کـه             این يبرا. خلقت عالم مقدمۀ تربیت آدم است     

  . برسدثمرخدا در وجود این انسان به امانت گذاشته به 

ـ  شود که خلقت همۀ ایـن عـوال          این می  نتیجه  مقـدمی دارد؛ ذي المقدمـه     ۀم، جنب

  .انسان است

 اسـت و آنچـه   معرفۀ اهللا و عبـادة اهللا  انسان باز مقدمه است؛ آن مقصد نهایی        ولی

  .کند، نبوت انبیا و رسالت مرسلین است که این مقصد را محقق می

 نبوت صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و رسالت تمام مرسلین مقدمه اسـت؛             باز

  . استنیبوت خاتم و رسالت خاتم النبیذي المقدمه ن

. است  شمشیر نبوت پیغمبر خاتم     وقت مهم این است که امیر المؤمنین       آن

؛ او کسی است که تـو او را شمـشیر نبـوت    » َسْيفاً ِلُنُبو�تِـهِ  َجَعلَْتهُ «. این یک منصب است   

  .این یک منصب است.  قرار داديخاتم

   امت و سپر خون خاتمي و هاد رسالتةمعجز

 طالب ، علی بن ابی؛ یعنی معجزة رسالت خاتم»َو ُمْعِجزاً ِلرَِسالَِتهِ «:  دوممنصب

                                                         
  .1، تعلیقه58رجوع شود به مجلس دوم، صفحه .  1
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  .این هم منصب دوم. است

  . قرار دادي؛ او را سپر خون خاتم»ِوَقاَيًة ِلُمْهَجِتهِ « این است که سوم منصب

ِتهِ «م چیست؟ چهار منصب   . هدایت کندامیرمؤمنانت او را باید ؛ تمام ام»َهاِدياً ِألُم�

ال اله اال  « نخوابیده بود، امروز اثري از        اگر او، آن شب، به جاي پیغمبر       خالصه

  .»ِوَقاَيًة ِلُمْهَجِتهِ «. در عالم نبود» اهللا

  غمبرخاتمی سر پتاج

  .» ِلَرأِسهِ َو َيداً ِلَبأِْسِه َو َتاجاً«: کند، این دو کلمه است ها را مبهوت می  که عقليزیچ

بینی، نه تنها عالم؛ ملک و ملکوت، غیب و شهود، تمام عـالم    این عالم که می  تمام

 .  استوجود، همگی طفیل خلقت خاتم    
َ
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  .تمام عالم طفیل وجود اوست )1(.ر�س

نقل کردند، ایـن اسـت کـه   ،و سید بن طاووس  و شهید این زیارتی که مفید   نص :  

کـسی کـه   . » قـرار دادي  را تاج سـر خـاتم     خدایا، تو آن کسی هستی که علی      «

 المـؤمنین امیر.  تاج سـر اوسـت     امیرالمؤمنین،  خودش سرور عالم وجود است    

  .یعنی تاج سر خاتم النبیین

   و امام صادقنیرالمؤمنی و شهادت امهی فاطمي عزايایاح

 اسـت، مملکـت در روز شـهادت او بایـد چـه            که تاج سر پیغمبر خاتم     کسی

  !جور باشد؟

از اینجا که رفتید، از حاال شـروع کنیـد،   . تان همت کنید  همه- ان شاء اهللا  - امسال

یکی روز بیست و یکم ماه رمضان : جمعیت جمع کنید براي دو روز    . اد کنید تکثیر افر 

که باید عاشوراي دوم شود؛ یکی روز بیست و پنجم شوال که آن هم باید عاشـوراي              

  .دوم بشود
                                                         

  .40:حزاباال. »محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است«.  1
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شما، هنگـام مـردن بیمـه شـوید و عمـده آن       ۀ در مقابل این اعمال، هم امیدواریم

  )1(.» َو َحْرسَُة الَْفْوِت  رَُة الَْمْوِت  َسكْ  اْجَتَمَعْت َعلَْيِهمْ «: وقت است

در آن  .  دمی که نه پدر هست، نه مادر هست، نه برادر هست، نه خواهر هست              آن

در آن دم، امیدواریم در اثر این خدمت، این دو نفـر     . کنند  دمی که ما را سرازیر قبر می      

  .به داد ما برسند

ا گفتـیم و بـه همـت شـما      پناه این است؛ راه هم این است و ما هـم بـه شـم      فقط

  .خودتان را هم ضعیف ندانید. این را کوچک نگیرید. امیدواریم

خـدا شـما را     .  اگر براي خدا قیام کند، دست قدرت خدا پشت سر اوسـت            مؤمن

  .کند کمک می

که تمام توجـه او   خدا و به نظر عنایت ولی عصر، صاحب امر ة حول و قو به

است، ما بتوانیم  جعفر بن محمد ة است و به قبر خراب شدلمؤمنینبه قبر امیرا  

و روز بیست و پنجم ماه شوال، مرهمی ماه رمضان زا، روز بیست و یکم ۀ عبه این اقام

 آنچه قدرت داریـد بایـد   د،مبادا غفلت کنی .  بگذاریم بر جراحت قلب ولی عصر    

  .صرف کنید

. د در مملکت، باید براي بیست و پنجم شوال، آمـاده بـشود       ماه رمضان، مساج   در

 ان شاءاهللا امسال سه شب حد اقل در هر مسجدي، بـه اسـم امـام جعفـر صـادق                    

مجلس تأسیس شود تا مردم با مقامات او، با معجزات او، با کرامات او، با علوم او، با                   

  .معارف او آشنا شوند

نتیجـه  . این اول و ایـن آخـر مطلـب    .  شهادت هم با این معرفت بیرون بیایند       روز

یـک روز، روز    : این است که بایـد سـه روز در ایـن مملکـت عاشـوراي دوم بـشود                 

اي که هفت نفر فقط آن را برداشـتند و نیمـۀ              آن جنازه .  بود  کبري ۀشهادت صدیق 

  .شب دفن شد

ه جبران غربـت آن      حول و قوة خدا، به همت همین مردم، همین افراد عادي، ب            به

                                                         

  . در همین مجلس1، تعلیقه 278رجوع شود به صفحه .  1
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گرفت و امیدواریم این حـسنۀ کبـري در نامـۀ     » یا زهرا «شب، مملکت را امسال اسم      

  .عمل همۀ شما ثبت شود

اسـت و یکـی هـم    مـاه رمـضان   یکی روز بیست و یکم    :  دو روز دیگر مانده    فقط

 ایـن   يان شاءاهللا دنیا، برزخ، آخرت خود را به احیا        .  است روز شهادت امام ششم   

  .یمه کنیدسه روز ب
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  :پی نوشت ها

                                                        

م الْعـذاب ثُـم ال   و أَسلموا لَه منْ قَبلِ أَنْ یأْتیکُ أي توبوا     ربکُم  و أَنیبوا إِلى  : قال علی بن إبراهیم فی قوله     «. 1

کُمبنْ رم کُمنَ ما أُنْزِلَ إِلَیسوا أَحاتَّبِع رُونَ ومن القرآن و والیۀ أمیر المؤمنین و األئمۀ تُنْص و الدلیل على ،   

 لقَـولِ   ۀ قال فـی اإلمـام   اآلی  ما فَرَّطْت فی جنْبِ اللَّه  على أَنْ تَقُولَ نَفْس یا حسرَتى    ذلک قول اهللا عز و جل     

 پیروى کنید از نیکوترین چیزى که خداوند  و اتَّبِعوا أَحسنَ ما أُنْزِلَ إِلَیکُم منْ ربکُم؛ ».  اللَّه  جنْب  نَحنُ  الصادقِ

ب این آیه  و دلیل بر این مطل و ائمهبر شما نازل کرده؛ و آن عبارت است از قرآن و والیت امیر المؤمنین

 بـه دلیـل فرمـوده     که جنب اهللا یعنى امام    ما فَرَّطْت فی جنْبِ اللَّه       على  أَنْ تَقُولَ نَفْس یا حسرَتى    : است

 هاشم  السید ،القرآن تفسیر فی البرهان؛ 251، ص2  تفسیر القمی، ج. که ما جنب اللَّه هستیمحضرت صادق

  .194ص ،24ج ،المجلسی العالمۀ ،األنوار بحار؛ 717ص ،4ج ،البحرانی

، عنْ محمد بنِ الْحسینِ، عنْ محمد بنِ إِسماعیلَ بنِ بزِیعٍ عنْ عمه حمزَةَ بنِ بزِیعٍ، عنْ علی   محمد بنُ یحیى  «. 2

 دیونِ سفَرٍ  : بعنِ جى بوسنِ مسنْ أَبِی الْحعلِ الی قَولَّ فجزَّ وع رَتى: لَّهسلى یا حنْـبِ     عـی جف ما فَرَّطْت 

ینَ:  قَالَاللَّهنؤْمیرُ الْمأَم اللَّه نْبج  ککَذلیعِ ، وکَانِ الرَّفبِالْم اءیصنَ الْأَوم هدعا کَانَ برُ إِلى إِلى  مالْأَم نْتَهِیأَنْ ی   

؛ البرهان فـی  326، ص4؛ التفسیر الصافی، الفیض الکاشانی، ج145، ص1لشیخ الکلینی، ج الکافی، ا ». آخرِهم

؛ تفسیر 495، ص 4؛ تفسیر نور الثقلین، الشیخ الحویزي، ج717، ص 4تفسیر القرآن، السید هاشم البحرانی، ج

 .322، ص11کنز الدقائق، الشیخ محمد بن محمد رضا القمی المشهدي، ج

 بنُ یحیى عنْ محمد بنِ الْحسینِ عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِی نَصرٍ عنْ حسانَ الْجمالِ قَـالَ  محمد« :و همچنین 

   دنُ اللَّه وأَنَا ییقُولُ أَنَا عینَ ینؤْمیرَ الْمأَم تعمقَالَ س نْبِیةَ الْجارمنُ أَبِی عب ماشی هثَنداللَّه وأَنَا ح نْباللَّه وأَنَا ج

منم چشم خدا، منم دست :   شنیدم که می فرموداز امیر المؤمنین: ؛ هاشم بن ابی عماره جنبى گوید».باب اللَّه

هر که ( منم باب خدا ) یعنى به خدا نزدیکم و مردم باید از ناحیه من به خدا تقرب جویند(خدا، منم جنب خدا 

 بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن الـصفار،  ). طلبد باید از طریق من داخل شود     معرفت و خشنودى خدا   

؛ تفسیر نـور  717، ص 4؛ البرهان فی تفسیر القرآن، البحرانی، ج      145، ص 1؛ الکافی، الشیخ الکلینی، ج    81ص

  .322، ص11؛ تفسیر کنز الدقائق، الشیخ محمد القمی المشهدي، ج494، ص4الثقلین، الشیخ الحویزي، ج

3 .»اللَّه دبنْ أَبِی ععْني عدنْ جی أَبِی عثَندقَالَ ح   هائآبَیننؤْمیرَ الْمأَنَّ أَم      ٍـسلجـی مف هابـحأَص لَّـمع 

اهنْید و هینی دمِ فلسلْمل حلصا یمابٍ مائَۀِ بمعبأَر داحقَالَ و  َۀامجإِنَّ الْح  الطِّیب قْلَ والْع تَشُد نَ ودالْب ححتُص

 لَـا    بدا علَم  منَّا علَم و نَحنُ الْخُزَّانُ لدینِ اللَّه و نَحنُ مصابِیح الْعلْمِ إِذَا مضَى          ...  فی الشَّارِبِ منْ أَخْلَاقِ النَّبِی    

ي متَدهلَا ی نَا وعنِ اتَّبلُّ مضعِ یطَمنَّا لنَا فَلَا تَتَخَلَّفُوا علَمنْ أَسانُ معلَا ی نَا وودنَا علَیانَ عنْ أَعو منْجلَا ی نْ أَنْکَرَنَا و

اخْتَار رَةِ ولَى الْآخا عنْینْ آثَرَ الدفَإِنَّ م نْهتَزُولُونَ ع أَنْتُم و نْکُملٍ عائطَامٍ زح ا ونْید غَداً و رَتُهسح تظُمنَا علَیا عه

محمد بن مـسلم از امـام   ؛ »...  ما فَرَّطْت فی جنْبِ اللَّه    على   أَنْ تَقُولَ نَفْس یا حسرَتى      ذَلک قَولُ اللَّه عزَّ و جلَ     

ر یـک مجلـس    دکند که امیر مؤمنان على     از پدر بزرگوارش از جدش از پدران گرامش نقل مى          صادق

: کنـد بـه یـارانش آموخـت؛ فرمـود      چهارصد باب از مواردى که کار دین و دنیاى یک مسلمان را اصالح مى  
  



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 290

  

و مـا  ...  اسـت  کند، عطر زدن به شارب ازاخـالق پیـامبر   حجامت، بدن را تندرست و عقل را نیرومند مى  

ه که پرچمدار و مهترى از ما از دنیا هاى درخشان دانش هستیم، آنگا گنجینه داران دین خدا هستیم، و ما چراغ

گردد و هر که ما را انکار کند  کسى که از ما پیروى کند گمراه نمى. رود مهتر و پرچمدار دیگرى پدیدار گردد   

یابد و آن که ما را به دشمن بسپارد هرگز  و هر کس دشمن ما را به ضرر ما یارى کند نجات نمى      . یابد راه نمى 

 طمع دنیا و دارایى اندکى که از دست شما رفتنـى اسـت و شـما نیـز از آن جـدا                 پس به جهت  . یارى نگردد 

خواهید شد، از ما تخلف ننمایید؛ زیرا کسى که دنیا را بر آخرت ترجیح دهد و به جاى ما آن را برگزیند، فردا 

اى : ویدمبادا کسى گ«: حسرت بزرگى به او دست خواهد داد و این است معناى گفتار خداوند که) رستاخیز(

؛ تحف العقول 631، ص، الشیخ الصدوق الخصال؛ »که درباره جنب اهللا کوتاهى نمودم حسرت و اندوه بر این

؛ تفـسیر نـور   109، ص10؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج121، ابن شعبۀ الحرانی، ص عن آل الرسول  

  .324، ص 11، ج هدي القمی المش، الشیخ محمد؛ تفسیر کنز الدقائق494، ص4الثقلین، الشیخ الحویزي، ج

 و نَحـنُ صـفْوتُه و نَحـنُ      اللَّـه   جنْب  نَحنُ عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ خَیثَمۀَ الْجعفی عنْ أَبِی جعفَرٍ قَالَ سمعتُه یقُولُ        «. 4

اللَّه و برگزیدگان خـدا و حـوزه     ما جنب   : فرمود  شنیدم که مى   از امام باقر  : ؛ خیثمه جعفى گوید   »... حوزتُه

؛ 205؛ کمـال الـدین، الـشیخ الـصدوق، ص      83بصائر الـدرجات ، محمـد بـن الحـسن الـصفار، ص            .  اوئیم  

  .248، ص26بحاراألنوار، العالمۀ المجلسی، ج

بسنده عن أبی بصیر، عن    : أخرج الشیخ محمد بن إبراهیم الشافعی الحموینی فی فرائد السمطین          «:و همچنین 

نحن جنب اهللا، ونحـن صـفوته، ونحـن خیرتـه،      :  یقول سمعت أبا جعفر محمد الباقر    : الجعفی قال خیثمۀ  

ونحن حجج اهللا، ونحـن أرکـان االیمـان، ونحـن     ) عز وجل(ونحن مستودع مواریث األنبیاء، ونحن أمناء اهللا    

 » ...مۀ الهداة والدعاة إلى اهللادعائم االسالم، ونحن من رحمۀ اهللا على خلقه، وبنا یفتح اهللا، وبنا یختم، ونحن األئ

  .359، ص 3 ینابیع المودة لذوي القربى، القندوزي، ج:منبع اهل تسنن

لُ و أَنَا  و الْفَاروقُ الْأَعظَم و أَنَا وصی خَیرِ الْبشَرِ و أَنَا الْأَو  الْأَولُ  و أَنَا الصدیقُ  کَیف أَصبحت فَقَالَ أَصبحتسئلَ«. 5

أَنَا بِکُلِّ شَی رُ وأَنَا الظَّاه نُ واطأَنَا الْب رُ والْآخ یملع ینَ بِنَا  ءلرْسلَى الْمع ینُ اللَّهأَنَا أَم و اللَّه نْبأَنَا ج و نُ اللَّهیأَنَا ع و 

س و هضی أَرف نُ خُزَّانُ اللَّهنَح و اللَّه بِدوتعلَا أَم یأَنَا ح و یتأُم یِی وأَنَا أُح و هائلَى ...  مع نُهیفَأَنَا ع نُ اللَّهیا عفَأَم ِ 

رَّطَ فی فَقَد  و منْ فَ  ما فَرَّطْت فی جنْبِ اللَّه  على أَنْ تَقُولَ نَفْس یا حسرَتىالْمؤْمنینَ و الْکَفَرَةِ و أَما جنْب اللَّه فـ 

فَرَّطَ فی اللَّه و لَم یجزْ لنَبِی نُبوةٌ حتَّى یأْخُذَ خَاتَماً منْ محمد فَلذَلک سمی خَاتَم النَّبِیینَ محمد سید النَّبِیینَ فَأَنَا 

قـال أمیـر   : عبارتـه  (65، ص3و ج . 205 ص ،2 ج، ابن شـهر آشـوب  ، مناقب آل أبی طالب   .».. سید الْوصیین 

  ).أنا صراط اهللا أنا جنب اهللا: المؤمنین

أنا جنب :  قال علی:  قال یا حسرتی على ما فرطت فی جنب اهللا فی قول اهللا عز وجل عن أبی جعفر«. 6

العالمـۀ  حـار االنـوار،   ؛ ب 520، ص 2سترآبادي، ج االتاویل اآلیات الظاهرة،    » .اهللا، وأنا حسرة الناس یوم القیامۀ     

  .150، ص36جالمجلس، 

  :آمده از جمله» انا جنب اهللا «ي و در احادیث دیگر با مضامین مختلف کلمه

؛ 83؛  الفضائل، ابن شاذان، ص471، ص2؛ رجال الکشی، الشیخال طوسی، ج81بصائر الدرجات، الصفار، ص

؛ 11 منبع االنوار، السید حیدر اآلملی، ص ؛ جامع االسرار و65، ص3مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج

  .27، ص2؛ مجمع البحرین، الطریحی، ج259مشارق انوار الیقین، البرسی، ص
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   و جهل دومیعلم امیر مؤمنان

  پروردگارسبیل اعظم  رمؤمنانیام

ـ         مد عید غدیر است، باید به سبیل      آ   پیش چون  میرب، و راه پروردگـار دعـوت کن
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ِبيُل  أَْنـُتمُ « اسـت؛    »امیرالمـؤمنین « که اظهر و اکبر سبیلِ رب،        چرا  َو   اْألَْعَظـمُ   الـس�

اُط اْألَْقَومُ  َ   1 )2(.»الرص�

 اول دعوت به راه خدا، باید به حکمـت باشـد   ۀ مدلولش این است که در درج    آیه

تعصب در این راه، در صورتی درست اسـت  . و این جمله درکش بسیار مشکل است      

  .که آن تعصب بر اساس حکمت باشد

  عی استدالل تشقدرت

 استدالل این مذهب، به قدري است که هم در جهت نفی، هـم در جهـت                  قدرت

  .شکند هزاران فخر رازي را میاثبات، کمر 

                                                         
 با قی طرنی دعوت کن و با بهترتی به راه خدا  کویو موعظه ن  ) و برهان (به حکمت   )  خلق را  ، رسول ما  يا («.  1

  .125:النحل» .اهل جدل مناظره کن

  : وارد شده استاین عبارت قسمتی از زیارت جامعه کبیره است که از امام هادي.  2

؛ 217؛ المحتضر، حسن بن سلیمان الحلـی، ص 307، ص2 عیون اخبار الرضا، الشیخ الصدوق، ج    :ابع شیعه من

؛ شرح إحقاق الحق، 129، ص99؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج1570، ص14الوافی، الفیض الکاشانی، ج

  ).195، ص2به نقل از فرائد السمطین، ابراهیم الجوینی، ج . (880، ص33ج
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اي، ضـعفی ایجـاد کـرده کـه         مبانی علمی، براي عـده     يری جهل و عدم فراگ    منتها

ـ      خودشان را در مقابل هر قوة فاعلـه        و  و حـق امیرالمـومنین    ! کننـد  یاي منفعـل م

َ ! کنند یرا به ثمن بخس معامله م  کبريۀصدیق
َ
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جمـال و کمـال     تجـسمی از     را کسی نشناخت، آن یوسـفی کـه           یوسف وقتی

  . جهل این است)2(!شود  فروخته می درهمهجده و یا بیستست، به ا

 .، مثل قیاس اقیانوس با نهر اسـت       ، قیاسش با حضرت یوسف    امیرالمومنین

  .س الشموس با یک ستاره استممثل قیاس ش

   ناشناختهيگوهر

هم چنان که ناشناخته در دنیا آمـد، ناشـناخته از ایـن           :  جاي اَسف این است    منتها

یـا علـی، خـدا را    «:  فرمود، ختم سخن کـرد؛ فرمـود   اي که خاتم    جمله. دنیا رفت 

ـ  . مرا کسی نشناخت، به جز خـدا و تـو  . کسی نشناخت، به غیر از من و تو        م تـو را ه

  ! جمله بحري از معرفت استاین )3(.»کسی نشناخت، به جز خدا و من
                                                         

  .20:یوسف. »و را به بهاى ناچیزى چند درهم فروختندو ا«.  1

 فی أخبرنا أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرّضا         «.  2

 و هـی . والبخس النّقص. کانت عشرین درهما  :  قال وشَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ    : قول اللَّه  عزّ وجلّ    

 ؛341، ص1تفسیر القمـی، علـی بـن إبـراهیم القمـی، ج       . قیمۀ کلب الصید إذا قتل کان قیمته عشرین درهما        

، 3البحرانـی، ج الـسید هاشـم   ؛ البرهـان فـی تفـسیر القـرآن،          131قصص األنبیاء، قطب الدین الراوندي، ص     

  .418، ص2خ الحویزي، ج؛  تفسیر نور الثقلین، الشی430، ص101بحاراألنوار، العالمۀ المجلسی، ج ؛ 167ص

کانت الدراهم : قال معدودةٍ :إلى قوله وشَرَوه: فی قول اللَّه عن ابن حصین عن أبی جعفر« :و همچنین

؛ البرهان فی تفسیر القرآن، السید 172، ص2 تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود العیاشی، ج   »ثمانیۀ عشر درهما  

  .290، ص6القمی المشهدي، جنز الدقائق، الشیخ محمد ؛ تفسیر ک164، ص3هاشم البحرانی، ج

3  . نِ النَّبِیع :»  رَفا عم یلا عی أَنَا  اللَّه و إِلَّا اللَّه رَفَکا عم و ،أَنْت و ی إِلَّا اللَّهرَفَنا عم و ،أَنْت مختـصر  » . إِلَّا أَنَا و

؛ 285 و 78حلـی، ص ال؛ المحتضر، حـسن بـن سـلیمان      125حلی، ص البصائر الدرجات، حسن بن سلیمان      

؛ 439، ص2بحرانـی، ج الـسید هاشـم ال  ؛ مدینۀ المعاجز، 139، صات، السید شرف الدین الحسینی   تأویل اآلی 

  .281، ص2بحرانی، جالمحقق الالدرر النجفیۀ، 

 معرِفَتک غَیرُ اللَّه و   غَیرِي و غَیرُك و ما عرَفَک حقَ ته معرِفَ  حقَ  اللَّه  یا علی ما عرَف  »   قَالَ النَّبِی  :و همچنین 

  .84، ص39مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 60، ص3مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج» . غَیرِي
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   و اثباتی مرکّب از نفنی داساس

.  را تمام کـرد، دو جملـه فرمـود         تی وال غیکه تبل   در غدیر بعد از آن     امبراکرمیپ

  )1(.»اداهُ  عَ نْ  مَ ادِ  عَ  َو هُ اَال  وَ نْ  مَ الِ  وَ م� هُ اللّ«: هر چه هست، در این دو جمله است
                                                         

، 1مان المغربی، ج؛ دعائم االسالم، القاضی نع294، ص1؛ الکافی، الکلینی، ج97بصائر الدرجات، الصفار، ص.  1

؛ علل الشرایع، الشیخ الـصدوق،      66؛ الخصال، الشیخ الصدوق، ص    184؛ االمالی، الشیخ الصدوق، ص    16ص

، 4؛ الرسائل، الشریف المرتضی، ج204؛ المقنعۀ، الشیخ المفید، ص467؛ المسترشد، الطبري، ص144، ص1جج

؛ مناقب آل ابی طالب، ابن 249راج، ص؛ جواهر الفقه، ابن الب336، ص5؛ الخالف، الشیخ الطوسی، ج131ص

 ؛317، ص6؛ منتهی المطلب، العالمۀ الحلی، ج94؛ روضۀ الواعظین، النیشابوري، ص224، ص2شهر آشوب، ج

؛ سنن ابن ماجه، محمد بن یزید   281، ص 4 و ج  118، ص 1 مسند احمد، احمد بن حنبل، ج      :منابع اهل تسنن  

هذا خبر قد بانت حجته، و ثبتت  : قال االسکافی (72سکافی، ص ؛ المعیار و الموازنۀ، اال    43، ص 1القزوینی، ج 

فی الدین، و ] على الناس [ و هذا کله یدل على ما قلنا من تقدمه : قال االسکافی (212؛ و ص )أسبابه و أرکانه

و ال تبدیل، بأنه ال یکون منه تغییر ] لعلمه [ اختاره ] أن النبی صلى اهللا علیه وآله إنما [ تفضیله على العالمین، و 

وأن حاله واحدة ، متصلۀ عداوته بعداوة اهللا ، ووالیته بوالیته، کما اتصل ذلک من النبی علیه السالم؛ المصنف، ابن 

قال ابن ابی  : ( 552؛ السنۀ، ابن أبی عاصم، ص14؛ تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبۀ، ص499، ص7ابی شیبه، ج

و قد خرجتها ...  عۀ من الصحابۀ خرجت أحادیث سبعۀ منهم هو حدیث صحیح غایۀ، جاء من طرق جما: عاصم

؛ فضائل 108، ص2؛ انساب االشراف، البالذري، ج) کلها وتکلمت على أسانیدها فی سلسلۀ األحادیث الصحیحۀ 

؛ تفسیر 429، ص1؛ مسند ابی یعلی الموصلی، ج45، ص5؛ السنن الکبري، النسائی، ج15الصحابۀ، النسائی، ص

، 3؛ المستدرك، الحاکم النیشابوري، ج376، ص15؛ صحیح ابن حبان، ابن حبان، ج92، ص4ی، جالثعلبی، الثعلب

؛ المعجم االوسط، الطبرانی، )هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه بطوله: قال الحاکم(109ص

فقال :   منذر قال زیاد بن:  قال الحاکم ( 255 و ص 201، ص1؛ شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج275، ص2ج

؛ 49، ص12؛ تفسیر الرازي، فخر الدین الرازي، ج)ما انصرفت إلى بلدي بشئ أحب إلی من هذا الحدیث: عثمان

قال  ( 632، ص3 ؛ تاریخ اإلسالم، الذهبی، ج294، ص3؛ میزان االعتدال، الذهبی، ج67ذخائر العقبى، الطبري، ص

قال شیخنا أبو عبد :  قال ابن کثیر ( 228، ص 5یۀ، ابن کثیر، ج؛ البدایۀ والنها)حسنه الترمذي و لم یصححه: الذهبی

) وکذلک رواه شعبۀ عن أبی إسحاق وهذا إسناد جید: قال ابن کثیر (230و ص) اهللا الذهبی وهذا حدیث صحیح

 385، ص7و ج)  و هذا إسناد جید رجاله ثقات على شرط السنن وقد صحح الترمذي: قال ابن کثیر ( 231و ص 

قال : ( 104، ص9؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ج) قد روي هذا من طرق متعددة عن علی رضی اهللا عنه: یرقال ابن کث(

رواه البزار و رجاله رجال الصحیح غیر : قال الهیثمی(105، و ص )رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح  : الهیثمی

؛ )رواه الطبرانی ورجاله وثقوا: یقال الهیثم(106و ص ) فطر ابن خلیفۀ وهو ثقۀ و رواه أبو یعلى ورجاله وثقوا 

الحدیث وقد :  قال ابن حجر: (122؛ الصواعق المحرقۀ،ابن حجر الهیتمی، ص187تاریخ الخلفاء، السیوطی، ص

  ).مر فی حادي عشر الشبه وأنه رواه عن النبی ثالثون صحابیا و أن کثیرا من طرقه صحیح أو حسن

  .1، تعلیقه240زدهم، صفحه همچنین براي تحقیق بیشتر رجوع شود به مجلس یا



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 296

فهماند که این قـضیه مـشتمل       .  که عقل کل است، کالم او، کل الکالم است         کسی

. اساس دین، مرکـب از نفـی و اثبـات اسـت    . بر نفی و اثبات است و باید چنین باشد      

، اقدس الکلمـات  »ال اله اال اهللا «ۀکلم.  است که این دقایق را بفهمد   یحکیم آن شخص  

  !ی و اثبات است و مرکب از نفباشد یم

  معرفت باب اهللا مرکب از تبرّي و تولّی

 و اثبات است، بحث معرفـت بـاب اهللا   ی اهللا مرکب از نف معرفۀ چنان که بحث هم

تـولّی، کـه    ت و تبري، که جهت سلبی اس: هم این چنین است؛ مرکب است از دو امر 

  )1(.جهت اثباتی است 

ـ      به حکم برهان، معرفت به خدا و معرفت ب         قهراً  اسـت؛ لـذا     نیه راه خدا، این چن

ترکیب اساس مذهب از تولی و تبري، امري استداللی است و از نظر حکمـت قابـل                 

  .دفع نیست

اي اسـت کـه اگـر از صـدر اسـالم تـا بـه         کنم، قضیه اي که اآلن نقل می    قضیه این

ـ  بخواهد سر بلند کند و خدشه نما       یامروز، هرشخص   بـه قـدرت منطـق سـاکت         د،ی

  !ت مطلب در این حد استقدر. خواهد شد

فقط بر ادقّ مبانی    . گذارم   از مذهب شیعه نمی    يا   صحبت امروز، ابداً، هیچ مایه     در

اي کـه بـر     از نظر رجال، با احاطه      و بر امتن مبانی، از جهت درایت، از جهت روایت،           

در ایـن   . میگـو  یهمۀ رجال عامه و روایات عامه، من الصدر الی الذیل دارم، سخن م            

 جواب صحبت امروز مرا بدهد و اگـر نـدارد، هـر    رد،األزهر مصر اگر توان دا    میدان،  

                                                         

ال إِکْرَاه فی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی فَمنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوت ویؤْمنْ بِاللَّه فَقَد استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقَى لَا             .  1

یملع یعمس اللَّها ولَه امص256: البقره.انْف.  

 مواالتنَا و الْبرَاءةِ مـنْ    علَى طُوبى لشیعتنَا الْمتَمسکینَ بِحبلنَا فی غَیبۀِ قَائمنَا الثَّابِتینَ      « ... موسی بن جعفر   قَالَ

وبى لَهم ثُم طُوبى لَهم و هم و اللَّه معنَا فی أَعدائنَا أُولَئک منَّا و نَحنُ منْهم قَد رضُوا بِنَا أَئمۀً و رضینَا بِهِم شیعۀً فَطُ

؛ اعالم الوري، 269؛ کفایۀ االثر، الخزاز القمی، ص361صدوق، صالشیخ ال کمال الدین،   ».درجاتنَا یوم الْقیامۀِ  

  .151، ص51 جمجلسی،ال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 331، ص3ربلی، جاال؛ کشف الغمۀ، 240، ص2طبرسی، جال
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  .محققی باید در مقابل حق سر تسلیم فرود بیاورد

  اعتراف ذهبی به صحت حدیثی دال بر جهل دومی

  : این روایت است  که امروز در جهت نفی، مستند من است، روایتی

ـ چنـین  .امام اهل نقد از رجال عامه اسـت    ،شمس الدین ذهبی     المنقّدین   رأس دي  منقّ

ـ خوانم، اعتراف کرده وگفته است کـه ا  این حدیثی که اآلن می  به صحت     هـم  ثی حـد نی

 بر شرط مـسلم در صـحیح مـسلم، و هـم بـر               یعنیبر طریق مسلم بن حجاج نیشابوري       

   حـدیث،  )1(.باشد ی محی شخصیت روایی سنی است صح     نی که اول  ي و شرط بخار   قیطر

  !چنین حدیثی است

او کسی است که تمـام قـدرتش        .  خبر دارد که ذهبی چه موجودي است       »األزهر«

را صرف نموده تا به هر قیمتی که هست از جهت رجالی در روایـاتی کـه از آن هـا،                     

او همان اسـت    ! بوي نقصی به ساحت یکی از این سه نفر استشمام شود، خدشه کند            

 هست، در احـادیثی کـه در   کهده تا به هر قیمتی اش را خرج کر که تمام قدرت علمی  

  ! است، خدشه کندفضایل اهل بیت

هـم بـه   (گوید این قضیه صحیح اسـت،   رسد، می  به این قضیه که می     يمرد نیچن

  !و این از عجایب روزگار است) ، هم به شرط مسلمشرط بخاري

  ستنۀ آبوانی عمر به سنگسار کردن زن دحکم

دید جمعی حرکـت نمودنـد،       قضیه این است که امیرالمؤمنین       چیست؟   قضیه

چـه  :  پرسـید حضرت.  جمع، و یک عده بچه دنبال سر این زن      نی ا يزنی در جلو  

 آمـد   نیرالمؤمنیام. باران کنند   عمر دستور داده این زن را سنگ      : گفتند! خبر است؟ 

  .وانه است زن دینیو نگاه کرد، دید ا

                                                         
، کتاب الحدود، ذکر من رفع عنهم القلـم،         4 ج  و بذیله التلخیص للحافظ الذهبی،     الصحیحین على المستدرك.  1

  .»علی شرط البخاري و المسلم«: ذیل این حدیث گفته. 8168/145، ح429ص
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اسـت  » مبـتالة « به یک سند، بـه عنـوان    به طریق اعمش طبق روایت ابن عباس بر

مجنونـۀ  « بـه عنـوان   گـر ی ابن عباس باز به طریق اعمش بـه سـند د           تیو بر طبق روا   

  .است» حبلی

 زن را   آنهـا .او را برگردانیـد   : فرمود!  اي حال، زن هم دیوانه است، هم آبستن        علی

  .برگرداندند

 است؛ اگـر فخـر      نیطرز خطاب این چن   ! درك کند؟    که بفهمد و     ی انسان کجاست

ببین جملـه چیـست؟ و از ایـن    :  گفتتوان ی، سر از قبر در بیاورد، الاقل به او م   رازي

  فهمی؟ جمله چه می

  ! ؟»أما علمت «: ایستاد، خطابش این بود که آمد و در مقابل عمربعد

هنـوز هـم    ! یعنـی چـه؟ یعنـی اي جاهـل        ! ؟»أمـا علمـت   «!  خطاب را ببینید   طرز

ّ  و اصـح  این مـتن کـالم اسـت، در اصـح صـحاح ـ       ! هنوز هم ندانستی؟! نفهمیدي؟

 ایـن اسـت کـه    ـ در کتاب حـدود، نـص کـالم بخـاري     صحاح صحیح بخاري است  

  2 )1(!؟»علمتأما «:  به عمر فرمودامیرالمؤمنین

                                                         
ى یفیق وعن الصبی باب الیرجم المجنون والمجنونۀ وقال علی لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حت«.  1

  . 4، ص1مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج» .حتى یدرك وعن النائم حتى یستیقظ

؛ عمـدة  234، ص5؛ تعلیـق التعلیـق، ابـن حجـر، ج    21، ص 8صحیح البخاري، البخاري، ج   : منابع اهل تسنن  

   292، ص23القاري، العینی، ج

 عمر بمبتالة قد فجرت فامر برجمها علی بن أبـی  األعمش عن أبى ظبیان عن ابن عباس قال اتی    « :و همچنین 

ومعها الصبیان یتبعونها فقال ما هذه قالوا امر بها عمر أن ترجم قال فردها وذهب معهـا إلـى عمـر         ] [طالب

وقال ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى یعقل وعن المبتلى حتى یفیق وعن النائم حتى یستیقظ وعـن                 

 ». حدیث صحیح على شرط الشیخینهذا. الصبی حتى یحتلم 

  )با اختالف کم (264 ، ص8، جالسنن الکبرى، البیهقی ؛ 389، ص4، جالحاکم النیسابوري المستدرك، :منابع اهل تسنن

ثنا الحارث بن أبی أسامۀ ثنا أبو ) قاال(حدثنا علی بن حمشاذ العدل وعبد اهللا بن الحسین القاضی         «:و همچنین 

عمش عن أبی ظبیان عن ابن عباس قال اتی عمر بامرأة مجنونۀ حبلى فأراد أن یرجمهـا  النضر ثنا شعبۀ عن األ  

] یبـرأ [أن القلم قد رفع عن ثالث عن المجنون حتى یعقل ] سمعت قال رسول اهللا  [فقال له علی أو ما علمت       

 االربلی، کشف الغمۀ،. »وعن النائم حتى یستیقظ فخلى عنها] عن الغالم حتی یدرك[وعن الصبی حتى یحتلم 

 .259، ص5؛ غایۀ المرام، البحرانی، ج62؛ کشف الیقین، العالمۀ الحلی، ص110، ص1ج

؛  المستدرك، الحـاکم النیـشابوري،    80؛ المناقب، الخوارزمی، ص   120 مسند ابن الجعد، ص    :منابع اهل تسنن  

  .389، ص4ج
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از مجنون تا افاقه پیـدا کنـد؛    : چیست؟ قلم از سه نفر مرفوع است  » علمت «متعلقِ

  )1(.این متن صحیح بخاري است. از صبی تا محتلم بشود؛ از نائم تا بیدار بشود

  : شرح مطلبحاال

ٰ  این است؛ حکمت 
َ

 إِ�
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َ
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َ
  )2(. س

این مجلس، مجلـس    !  دیفکر کن   خوب دقت کنید و خوب      ! یست ساده ن    قضیه این

  .عوام نیست تا به خطابه بگذرانیم؛ باید اقوي البراهین در نفی و اثبات پیاده شود

   نداردفی تکلوانهی شخص دکه نی بر الی دلپنج

  !غوغائی است» أما علمت «این

  !؟»أما علمت«:  استنیچن به عمر  خطاب حضرت علیةنحو

  . ارائه کردلی بشر، در هزار و سیصد سال، پنج دلي، براي علما»أما علمت« این به

  یبرهان عقل:  اوللیدل

  . نظر عقلی، حقیقت تکلیف بعث و زجر است ؛ یا امر است، یا نهی استاز

اگر نهی است، زجر انشائی اسـت       .  امر است، انشاء است به داعی جعل داعی        اگر

  .سانیزاجر نفداعی جعل به 

براي انبعـاث     انشاء به داعی جعل داعی،       ،امر:  مطلب این است   ة نظر فنی عصار   از

  . براي انزجار نفسانی است،ی به داعی جعل داعی زجر انشائ،نفسانی است و نهی

خواهـد و تحقـق بعـث         امکان انبعاث می     به برهان عقلی، امکان بعث،       بالضروره،

 مالزم است با تحقـق امکـان انزجـار، و           زینبعاث؛ تحقق زجر ن   مالزم است با امکان ا    

  .باشد ی مطلب به برهان تالزم متضایفین ثابت منیا

  .است» عقل «انشائی، منحصراً زجر و انزجار از از بعث انشائی  قابل براي انبعاثمادة

ـ بنـابر ا  .  عقل نبود، بالضروره امر و نهـی، بـه حکـم برهـان باطـل اسـت                 اگر  ن،ی

                                                         
  .21، ص8بخاري، جالبخاري، الصحیح .  1

  .125: النحل. »رت دعوت کنبا حکمت نیکو به راه پروردگا«.  2
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 محال است که مورد امـر و  ی بوده و فاقد عقل است، به برهان عقل     وانهید که   یشخص

  .ردی قرار گی تعالي خداینه

فهمید که بعـث و    اول این است که اگر علم داشت، به حکم برهان عقلی می          لیدل

  . این از نظر عقلی. باشد ی که فاقد عقل است، غیر معقول ميا وانهیزجر، به د

  فطرت عقالئی :  دوملیدل

 عاقلی، در هر ملتی و به هر مذهبی، چه الهی، چـه مـادي، بـه حکـم فطـرت                      هر

  .ییاین هم از جهت فطرت عقال. داند عقالئی، امر و نهی به دیوانه را مضحکه می

  کتاب خدا:  سوملیدل

ـ ! کو کسی که بفهمـد؟    ! »أما علمت «رسد به برهان سومِ        نوبت می  بعد ـ  آ ۀهم  اتی

 اسـت کـه   ی کـسان ي بـرا عی و تـشر نیکتاب تـدو  و هم در     نیخدا هم در کتاب تکو    

  . عقل هستنديدارا
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هـست، بـراي     ینی کـه در کتـاب تکـو       يا   کتاب تکوین است، هر آیه     اتیمربوط به آ  

 : برگرد به کتاب تـدوین و تـشریع  .  که عاقل است   کسی است 
َٰ
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  . پس آیات تکوین و تشریع همه براي اهل عقل است)2(.األ

  امبریسنت پ:  چهارملیدل

  : بیا به سنت، وقتی رسیدي به سنت، سنت هم این استبعد

  .رك حاکم، با تصدیق ذهبی در مستدزی در صحیح بخاري است و نروایت

  !دیو با دنیا محاجه کن! ها خوب فکر کنید  ایندر

ـ   !سـواد، نبازیـد    را در مقابل یک عده بـی     خودتان ـ خواه ی و اگـر م خودتـان را    دی

  ! فکر کنیدتی روانیدر ا! بازید؟ را می  علینیرالمؤمنیببازید، چرا حق  ام

                                                         
قـانع  [هـایى   مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نـشانه       «.  1

  .190:آل عمران. »است]  کننده

  .21:الزمر. »براى صاحبان خرد عبرتى است] دگرگونیها[قطعاً در این «.  2
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ـ طبع موجود، بابی است، به ا » خاريصحیح ب «  در  عنـوان کـه رجـم مجنـون و     نی

  .زنا کردم: و گفت مردي آمد نزد پیغمبر:  استنی اتیروا. مجنونه باطل است

ـ  اول سؤالی کـه از او نمـود ا    از او پرسید وامبریاي که پ  کلمه اول آیـا  :  بـود نی

  )3( .نه جنون در من نیست: گفت.د بواین اول سؤال پیغمبر جنون داري؟ 

  )1( .این هم سنت

  اجماع:  پنجملیدل

 این است که قلـم از دیوانـه   )2( تمام مسلمین، از تمام مذاهب، از تمام فرق، اجماع

  .مرفوع است

نـه از فطـرت عقـالء خبـر     ! ، نه از عقـل خبـر داشـت   مرد این است که این  نتیجه

نـه از سـنت   ! خبـر داشـت      کتاب تشریع نه از !  خبر داشت   نه از کتاب تکوین   ! داشت

  !نه از اجماع امت خبر داشت! داشت  خبر پیغمبر

                                                         
سعید بن المسیب عن أبی هریرة قال أتی رجل رسول   عن أبی سلمۀ وحدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب«.  1

هو فی المسجد فناداه فقال یا رسول اهللا انی زنیت فأعرض عنه حتی رد علیه أربع مرات فلما شـهد              و اهللا

اذهبوا   فقال أبک جنون قال ال قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبی علی نفسه أربع شهادات دعاه النبی

رجموه قال ابن شهاب فأخبرنی من سمع جابر بن عبد اهللا قال فکنت فیمن رجمه فرجمناه بالمصلی فلما به فا

  ».أذلقته الحجارة هرب فأدرکناه بالحرة فرجمناه

نیـشابوري؛  الحاکم المستدرك، ال؛ 22، ص 8بخاري، ج ال؛ صحیح   453، ص 2، ج مدمسند اح : منابع اهل تسنن  

؛ عمـدة  214، ص8بیهقی، ج ال؛ السنن الکبري،    116، ص 5ابوري، ج نیشال؛ صحیح مسلم، مسلم     362، ص 4ج

  .259، ص7شوکانی، جال؛ نیل االوطار، 250، ص2ذهبی، جال ؛ تنقیح التحقیق،292، ص23لعینی، جالقاري، ا

  :، از جملهکه بر مجنونه حد ثابت نمی شودتسنن اعتراف کرده اند اهل .  2

ون هی مزنیا بها فال یجب علیها الحد ، وفعل الزنـا یتحقـق مـن    فعل الصبی والمجنون لیس بزنا فال تک    « )الف

 ،بـدائع الـصنائع  » .العاقل البالغ فکانت الصبیۀ أو المجنونۀ مزنیا بها ، اال أن الحد لم یجب علیها لعـدم األهلیـۀ         

 .13 ص،20 ج، النووي،المجموع ؛34 ص،7 ج،بکر الکاشانیأبو

هو مفیق أو قامت علیه بینۀ انه زنـى فـی     فی افاقته انه زنى ویفیق أخرى فأقر فصل فإن کان یجن مرة و     «)ب

أصحاب الرأي ألن الزنا الموجب للحد وجد  أبو ثور و به قال الشافعی و افاقته فعلیه الحد ال نعلم فیه خالفا و      

 افاقته واقراره وجد فی حال اعتبار کالمه، فإن أقر فی  القلم غیر مرفوع عنه و هو مکلف و منه فی حال افاقته و

لم تضفه إلى حال افاقته لم یجب الحد ألنه یحتمل انه وجـد   لم یضفه إلى حال أو شهدت علیه البینۀ بالزنى و  

  .120 ص،10 جۀ، عبد الرحمن بن قدام،الشرح الکبیر. »فی حال جنونه فلم یجب الحد مع االحتمال
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  !؟»أما علمت «!  تا این حد؟جهل

  .اش، تقدیم و تأخیرش، همه راز دارد کلمه خوانید، حرف و  می  حدیث راوقتی

ـ گفتم ام می  که وقت نیست و اال       افسوس  در ایـن اسـتفهام انکـاري     مؤمنـان ری

و فخـر   ! چه گذاشـت؟       و براي تاریخ  !  چه کرد ؟   موجود، با این    »أما علمت «: یخیتوب

  !چاره کرد که فرداي قیامت حجت بر همه تمام شود؟ را چه جور بی ها  رازي

 يتو با این حد علم، آیا حق داري به مـسندي بنـشینی کـه خـدا       :  بگوید خواست

 : گوید   صاحب آن مسند می    ة دربار یتعال
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  وَ :  حق داري، به جاي کسی بنشینی که خدا دربارة او فرمود     آیا
َ
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   قتل بچۀ بی گناه در رحم

» حبلی«جنون یک طرف، ! زن آبستن باید سنگسار شود؟:  وقت، مهم این است آن

 زن، اگر عاقل بود، رجمش به حکـم         این . طرف کی وانهی زن د  نی آبستن بودن ا   یعنی

  . باطل بودعقل، به حکم فطرت عقالء، به حکم کتاب، به حکم سنت، به حکم اجماع،

  ! این است که هم دیوانه است و هم آبستن استمهم

 در رحـم  ۀ این است که عاقل مستحق رجم است، استحقاق حد دارد، اما بچ           نکته

  )3(!او چه گناه دارد؟

بعـد بایـد دو سـال از پـستان ایـن مـادر شـیر        .  صبر کنند، تا این آبستن بزاید باید

  ! آدمی باشد؟نیرپرستش چن چنین آئینی سایآ! این است دین حق.بخورد

ـ ، ضروریات مکتب عامه است؛ ممکن ن        که گفتم     اینها ـ  در سـند ا ي احـد ستی  نی

                                                         
ر میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان پیامبرى از خودشان د]  که[به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد «.  1

  .164:آل عمران. »بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد

  .89:النحل. » و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو نازل کردیم«.  2

  .2، تعلیقه117رجوع شود به مجلس چهارم، صفحه .  3



 
 
 
 
 

 

  303  /   و جهل دومی علم امیرمؤمنان

 

 

روي  سـیه هر کس توان دارد، قدرت دارد، بیاید جواب بدهد، تـا      . حدیث خدشه کند  

  !شود هر که در او غش باشد

  !آن کس که در خانه نشسته کیست؟!  شخص سرِ کار استاین

  حمد ابن حنبل به نقل اهی تشبثیحد

  : نیست، فقط یک جمله بس است و آن جمله این استوقت

   کیست؟ امام الحنابله، احمد بن حنبلدانید می

أحمـد  «: گویـد  رسد، مـی   به اسم او می بن حنبل کسی است که وقتی ذهبی       احمد

 أبو عبـد اهللا أحمـد   لحجۀ ابن حنبل شیخ االسالم و سید المسلمین فی عصره الحافظ     

  ! این جور مغزهاي عامه را مسخر کرده است)1(.»بن محمد بن حنبل

بیـرون   از بغـداد کـه     «: گویـد    مـی  شافعی  کسی است که    !  بن حنبل کیست؟   احمد

  )2(.»احمد بن حنبل بود آمدم، افضل و اعلم و افقه آن 

 هر چه افتخـار دارنـد، در        ن،ی زم ةهاي کر    سنی  تمام این   !  بن حنبل کیست؟   احمد

هـا دو کتـاب    دو کتاب است؛ از مصر، تا هر جا که قلمرو آنان است، تمام سرمایه آن            

  .»صحیح بخاري«و » صحیح مسلم«: است

  3 )3(. او استگری شاگرد د، است و مسلم یک شاگرد احمد بن حنبل،بخاري

 را  کـه اراده دارد، علـم آدم        هـر کـس     :  فرمود پیغمبر: گوید   می  بن حنبل  داحم

ةِ  وَ ! آدم چیست؟ببیند، علم 
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  .خوب فکر کنید )4(.ع

   ببیند، هر کـه   راخواهد حلم ابراهیم  که می  ببیند، هر را خواهد عزم نوح     که می  هر
                                                         

  .431ص، 2ج، یالذهب، تذکرة الحفاظ . 1

  .1، تعلیقه258رجوع شود به مجلس دوازدهم، صفحه .  2

مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسین القشیري النیسابوري أحد األئمۀ من حفاظ الحدیث، وهو صـاحب المـسند        «.  3

، 2جر  و د.101 ص،13ج،تاریخ بغـداد . »أحمدبن حنبلو... سمع ومصر  الصحیح رحل إلى العراق، والحجاز والشام، 

صـاحب   اإلمام فـی علـم الحـدیث،   : محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة، أبو عبد اهللا الجعفی البخاري       «: 5ص

العلم إلى سائر محدثی األمصار، وکتب بخراسان، والجبال ومدن العراق رحل فی طلب . الجامع الصحیح والتاریخ

  .»حیی بن معین وخلقا سواهم یتسع ذکرهمویأحمد بن حنبل و ... سمعوکلها وبالحجاز والشام ومصر 

  .31:البقرة. »نامها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود]  معانى[همه ] خدا[و «.  4
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 را خواهد زهد عیسی بن مـریم   را ببیند، هر که می    بن عمران    موسی   فطنتخواهد    می

  )1(.نظر کند  ببیند، به علی بن ابی طالب

  ! حدیث یعنی چه؟این

 نقل کنم؛ از ابن حنبـل نقـل کـردم     طوسی  و شیخ  کلینی نه مطلبی است که از       این

  !که چنان و چنین است

   و گالب عالم وجودعصاره امیرمؤمنان

 تمام دستگاه صـد و  ةعصار.  عالم خلقت وتمام نشأة وجود، نبوت است   محصول

خـدا گـالب   .  هـستند  اولو العزم به ضمیمه آدم يبیست و چهار هزار پیغمبر، انبیا     

ـ ۀعالم وجود را گرفت و آن گالب را عطر کرد و آن شیش       کعبـه، در  ۀ عطر را، در خان

جهت نفـی  ! معناي این حدیث این است ! کرد جمع  قد و قامت علی بن ابی طالب     

ـ    ی آن کس  عمر   !آن جهل است و جهت اثبات این علم        ه حکـم بـه سنگـسار       اسـت ک

 ي است کـه دارا یتی شخصنی ای علنیالمؤمنریو ام!  آبستن را داد  ۀوانینمودن زن د  

  است علم آدم
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بر ناسزا و نه بر تعصب، فقط بر اساس حکمت            ما بنایمان نه بر فحش است، نه         و

ٰ : دهچون خداوند فرمو! است
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  )3(. س

، از تمام مراحـل، از عقـل و         بع سنت نزد عامه بیگانگی یکی را      ترین منا    از متقن  ما

 مـسلّم   و بـه مـدارك  ! میو از اجماع ثابت کـرد      از فطرت عقالء و از کتاب و از سنت          

  !میمود را، بر تمام عالم امکان اثبات ن عامه، برتري یک انسان

  آیا دانا و نادان برابرند؟

   برابرند؟دانند، یکه نم  آنان که علم دارند با آنانایآ:  سؤال این استحاال

                                                         
  .1، تعلیقه260رجوع شود به مجلس دوازدهم، صفحه .  1

  .32:یونس. »و بعد از حقیقت جز گمراهى چیست؟«.  2

  .125: النحل.   »ت دعوت کنه راه پروردگارب با حکمت «. 3



 
 
 
 
 

 

  305  /   و جهل دومی علم امیرمؤمنان

 

 

   . باید فصل بشود  حکم قرآن قضیهبا
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ـ این عقل است و این کتاب اس  !  عامه ي علما اي اع ت و این سنت است و این اجم

ایـن طـرف، علـم را    .  جهل را دیدیدۀ درجآن طرف! است و این هم نص قرآن است  

   )4(.»ااُهبَ  بَ ِيل�  عَ ة َو مَ کْ  اْحلِ ارُ دَ  ا أنَ «  )3(»ااُهبَ  بَ ِيل�  عَ م َو لْعِ  الْةُ نَ ديِ ا مَ أنَ  «)2(،»و�دُ قِ فْ  تَ  أنَْل بْ  قَ وِ� لَُس «:  ببینید 

  ! بیدار؟ خوابید، یاآیا

، اجمـاع   »ال خـالف  «: گویـد   می که    »مستدرك حاکم  «بر  است این تصدیق ذهبی  

  4 )5(.است وارث علم پیغمبر که علی بر این  است  قائم 
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  .9: الزمر.»دانند یکسانند؟ دانند و کسانى که نمى آیا کسانى که مى: بگو«.  1

  .1، تعلیقه31رجوع شود به مجلس اول، صفحه .  2

  .1، تعلیقه40رجوع شود به مجلس اول، صفحه .  3

  .1، تعلیقه124رجوع شود به مجلس پنجم، صفحه .  4

  : این دو روایت را آورده است، 125، ص3لمستدرك ج ا حاکم نیشابوري در.  5

أبو النضر محمدبن یوسف الفقیه ثنا عثمان بن سعید الدارمی حدثنا النفیلی حدثنا زهیر حدثنا          ) أخبرنا( «)الف

حـدثثنا شـریک بـن      ) قاال(علی بن حکیم األودي وعمرو بن عون الواسطی         ) وحدثنا(أبوإسحاق قال عثمان    

ق قال سألت قثم بن العباس کیف ورث علی رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله دونکم قـال           عبداهللا عن أبی إسحا   

  .لم یخرجاه هذا حدیث صحیح االسناد و. »ألنه کان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا

،  3 و بذیله التلخیص للحافظ الذهبی، جالصحیحین على المستدرك. »صحیح«: ذهبی ذیل همین حدیث گفته

  .4633، ح136، صالصحابۀ معرفۀ کتاب

قاضی القضاة أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمی یقول سمعت أبا عمر القاضی یقول سمعت    ) سمعت( «)ب

ال خالف إسماعیل ابن إسحاق القاضی یقول وذکر له قول قثم هذا فقال إنما یرث الوارث بالنسب أو بالوالء و 

 ان علیا ورث العلم من النبی صلى اهللا علیه وآله هر بهذا االجماعبین أهل العلم ان ابن العم ال یرث مع العم فقد ظ

محمد بن صالح بن هانئ حدثنا أحمد بن نصر حدثنا عمرو بن طلحۀ ) حدثنا(ما ذکره القاضی ) وبصحۀ. (دونهم

القناد حدثنا أسباط ابن نصر عن سماك بن حرب عن عکرمۀ عن ابن عباس رضی اهللا عنهما قال کان علی یقول 

 واهللا ال ننقلب على أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکمحیاة رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله ان اهللا یقول فی 

أعقابنا بعد إذ هدانا اهللا واهللا لئن مات أو قتل ألقاتلن على ما قاتل علیه حتى أموت واهللا انی ألخوه و ولیه و ابن 

  .»عمه و وارث علمه فمن أحق به منی

  .9: الزمر.»دانند یکسانند؟ دانند و کسانى که نمى  آیا کسانى که مى:بگو«.  6

  .50:األنعام؛ 16: الرعد.»آیا نابینا و بینا یکسانند؟«.  7
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   حقش پایمال گشت،که با دوازده هزار شاهد کسی

یـرت  هر کس هم غ!  کالم به یک کلمه که براي همیشه هر غیرتمندي بسوزد     ختم

  !ندارد، برود پی کارش

 بی استثناء، عالم، عامی، وضیع،   از شما،   هر یک » …أحدکم«: فرمود  ششم امام  

دوازده   امیرالمـومنین «: فرمـود  .رسد  داشته باشد به حقش می      شریف، دو تا شاهد     

  )2(»!حقش پایمال شد هزار شاهد داشت، 

  علم و حکمت چیست؟ اهل   مظلومی، وظیفۀ نی چن، غریبینیچن هبنسبت 

. دفع شـبهات کنیـد   . را احقاق کنید  قدرتی که دارید، صرف کنید، حق علی   هر  

 أَْحَيـا  َرِحَم الل�ُه َمـنْ « را به مردم برسانید تا ی مباننیمبانی این مذهب محکم است، باید ا     

 .رد فرد شما شودنصیب ف )3(»أَْمرََنا

                                                         
  .16:الرعد. »ها و روشنایى برابرند؟ یا تاریکیآ«.  1

2  .»    اللَّه دبو عالِ قَالَ قَالَ أَبمانَ الْجفْونْ صع ذه ا نَزَلَتلَم  ولُ اللَّـهسرَ رۀِ أَملَایۀُ بِالْوالْآی ه   ـاتحود اتحوبِالـد 

 تأَ لَس ا النَّاسهقَالَ أَی ۀً ثُمعاملَاةَ جالص ينُود نَ ثُممفَقُم یرِ خُملى غَدأَو  هِمنْ أَنْفُسینَ منؤْملَـى قَـالَ     بِالْمقَالُوا ب 

   نْ کُنْتجِی            فَملَا ی النَّاس هعایب و هتعیبِب رَ النَّاسأَم ثُم اهادنْ عم ادع و االهنْ والِ مو بر لَاهوم یلفَع لَاهوم  دأَح ء

بِالْولَایۀِ فَقَالَ منَ اللَّه أَو منْ رسوله فَقَالَ منَ اللَّـه و  إِلَّا بایعه لَا یتَکَلَّم حتَّى جاء أَبو بکْرٍ فَقَالَ یا أَبا بکْرٍ بایِع علیاً   

منْ رسوله ثُم جاء عمرُ فَقَالَ بایِع علیاً بِالْولَایۀِ فَقَالَ منَ اللَّه أَو منْ رسوله فَقَالَ منَ اللَّه و منْ رسـوله ثُـم ثَنَـى                

هطْفَیعفَالْتَفَت  ا لَبِثَ أَنْ أَتَى النَّبِیکَرِ فَمسنَ الْعارِباً مه خَرَج ثُم همنِ عاب یعبِضَب رْفَعا یم کْرٍ لَشَدأَبِی بفَقَالَ ل  

    هلَیلًا عجر تۀٍ فَرَأَیاجحکَرِ لسنَ الْعم تإِنِّی خَرَج ولَ اللَّهسا رـنْ      فَقَالَ یـلُ مالرَّج و نْـهنَ مـسأَح أَر لَـم ابیث 

          ولُ اللَّهسر قَدع رِیحاً فَقَالَ لَقَد بِهِمأَطْی هاً وجنِ النَّاسِ وسأَح         َـرُ أمـا عرٌ فَقَـالَ یإِلَّا کَـاف لُّهحقْداً لَا یع یلعل 

 لَقَد حضَرَ ئیلُ فَاحذَر أَنْ تَکُونَ أَولَ منْ تَحلُّه فَتَکْفُرَ ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّه   تَدرِي منْ ذَاك قَالَ لَا قَالَ ذَاك جبرَ       

ه الْمالُ  فَما قَدر علَى أَخْذ حقِّه و إِنَّ أَحدکُم یکُونُ لَ لعلی بنِ أَبِی طَالبٍاثْنَا عشَرَ أَلْف رجلٍ یشْهدونَالْغَدیرَ 

    قَّهأْخُذُ حانِ فَیدشَاه لَه ونَ      وبالْغال مه اللَّه زْبفَإِنَّ ح    یلی عف .«     ؛ 329، ص1تفـسیر العیاشـی، العیاشـی، ج

؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، 139، ص37؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج328، ص2البرهان، البحرانی، ج

  ).آخر روایت را آورده (648، ص1؛ تفسیر نور الثقلین، الحویزي، ج) روایت را آوردهآخر(238، ص27ج

  .1، تعلیقه244رجوع شود به مجلس یازدهم، صفحه.   3
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  :ها پی نوشت

                                                        

العالمـۀ المجلـسی،   بحـار األنـوار،   . »أنتم یا موالی و نعم الموالی السبیل األعظم و الصراط األقوم  «: و همچنین  .1

   151، ص99ج

 ؛ 249المـزار، محمـد بـن المـشهدي، ص    . »عظم و الـصراط المـستقیم  أنتم یا ساداتی السبیل األ     «:و همچنین 

  .344، ص97 جالعالمۀ المجلسی،بحاراألنوار، 

؛ المـزار محمـد بـن    97، ص6 ؛ تهـذیب األحکـام، ج  613، ص2الفقیـه، ج . »أنتم الصراط األقوم   «:و همچنین 

  .528المشهدي، ص

: قالـت  هـذه؟  شـأن  مـا : فقال ترجم، تقاد حبلى امرأة وإذا عمر على علی دخل: قال الحسن بن اهللا عبید عن«. 2

 ما  على سلطان لک فما علیها سلطان لک کان إن ترجم؟ شیء ألي أمیرالمؤمنین یا: فقال یرجموها بی یذهبون

  » مرات ثالث. منی أفقه أحد کل: عمر فقال. بطنها فی

  . 80قبی، احمد بن عبداهللا الطبري، ص؛ ذخائر الع163، ص3الریاض النضرة، المحب الطبري ،ج:  منابع اهل تسنن

 ابـن  ظبیـان، عـن   أبی عن األعمش، عن جریر، ثنا شیبۀ، أبی بن عثمان حدثنا« : در منابع اهل تسنن    و همچنین 

 أبـی  بـن  علـی  علـى  فمر بهـا    ترجم، أن بها فأمر أناسا فیها فاستشار زنت، قد بمجنونۀ عمر أتى: قال عباس،

 ثم بها، ارجعوا: فقال: قال ترجم، أن عمر بها فأمر زنت بنى فالن مجنونۀ: اقالو هذه؟ شأن ما: فقال ،][طالب

 الصبی وعن یستیقظ، النائم حتى  وعن یبرأ، حتى المجنون عن: ثالثۀ عن رفع قد القلم أن علمت أما: فقال أتاه

ـ . »فأرسـلها : قـال  فأرسلها،: قال ال شئ، : قال ترجم؟ هذه بال فما: قال بلى،: قال یعقل؟ حتى نن ابـی داود،    س

، 2؛ صحیح ابن خزیمه، ج323، ص4 سنن الکبري، النسائی، ج؛339، ص2سلیمان بن االشعث السجستانی، ج

 الشرح الکبیـر، عبـد الـرحمن بـن     ؛103، ص3؛ سنن الدارقطنی، ج356، ص1؛ صحیح ابن حبان، ج 102ص

 فتح الباري، ابن حجـر،  ؛198، ص9شامی، جالصالحی ال؛ سبل الهدي والرشاد،     119، ص 10حنبلی، ج ال ۀقدام

  .)خالصه حدیث را آورده است(107، ص12ج

عبد الرزاق عن معمر عن األعمش عن أبی ظبیان عن ابن عباس أن امرأة مجنونۀ أصابت فاحـشۀ   «:و همچنین 

 على عهد عمر، فأمر عمر برجمها، فمر بها على علی] [مجنونۀ بنی فالن تـرجم، فقـال   : ، والصبیان یقولون

أما علمـت  : ردوها، فردوها، فقام إلى عمر، فقال: أصابت فاحشۀ، فأمر عمر برجمها، فقال     : ذا؟ قالوا علی، ما ه  

: عن النائم حتى یستیقظ، وعن المبتلى حتى یبرأ، وعن الصبی حتى یعقـل أو قـال      : أن القلم مرفوع عن ثالث    

  »فخلى سبیلها: فما بال هذه؟ قال: بلى، قال: یحتلم قال

 .143؛ المحاضرات و المحاورات، السیوطی، ص80، ص7مصنف، عبد الرزاق الصنعانی، ج ال:منابع اهل تسنن

: حدثنا إبراهیم بن أبی معاویـۀ قـال  : حدثنا الحضرمی قال: حدثنا الحسن بن محمد السکونی قال    «:و همچنین 

ا بهـا علـى   اتی عمر بامرأة مجنونۀ قد فجرت فأمر برجمها فمرو  : حدثنا أبی، عن األعمش، عن أبی ظبیان قال       

ال تعجلوا فأتى عمر : مجنونۀ فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال : ما هذه؟ قالوا  :  فقال علی بن أبی طالب     

عن الصبی حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یفیق، وعن النائم حتى : أما علمت أن القلم رفع عن ثالثۀ: فقال له
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؛ بحار االنـوار، العالمـۀ   45، ص1 الحر العاملی، ج  ؛ وسائل الشیعۀ،  94خصال، الشیخ الصدوق، ص   ال. »یستیقظ

 .303، ص5المجلسی، ج

  .67، ص2مکی، جالسنن سعید بن منصور، سعید بن منصور: منبع اهل تسنن

مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحـسین القـشیري النیـسابوري الحـافظ صـاحب الـصحیح اإلمـام المبـرز                      «. 3

تاریخ مدینۀ . »...و بالعراق أحمد بن حنبل و ... مع بدمشق والمصنف الممیز رحل وجمع وصنف فأوسع و س

  .85، ص 58،  ج ابن عساکر دمشق،

مسلم صاحب الصحیح أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مـسلم بـن ورد بـن کوشـاذ القـشیري        « :و همچنین 

ام ومصر و النیسابوري صاحب الصحیح أحد األئمۀ الحفاظ وأعالم المحدثین رحل إلى الحجاز والعراق والش         

  .194، ص 5وفیات األعیان، ابن خلکان، ج» ...سمع یحیی بن یحیی النیسابوري و أحمد بن حنبل و 

  م علی منْ علی علِّم علْماً علَّمه رسولُ اللَّه و رسولُ اللَّه علَّمه اللَّه فَعلْم النَّبِی منْ علْمِ اللَّه و علْ    قَالَ ابنُ عباسٍ  «. 4

» . و علْمی منْ علْمِ علی و ما علْمی و علْم أَصحابِ محمد فی علْمِ علی إِلَّا کَقَطْرَةٍ فـی سـبعۀِ أَبحـر         النَّبِیِ  علْمِ

النوار، ؛ بحار ا285سید بن طاووس، صال؛ سعد السعود، 310، ص1مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج   

 .350، ص32مجلسی، جال ۀعالمال

  .215، ص1 ینابیع المودة، قندوزي حنفی، ج:منبع اهل تسنن

لَما خَلَقَ اللَّـه آدم علَیـه الـسلَام    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله و سلَّم  : عنِ ابنِ مسعود، قَالَ   « :و همچنین 

نْ یرِیه ذُریتَه منَ الْأَنْبِیاء و الْأَوصیاء و الْمقَرَّبِینَ إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ، فَأَنْزَلَ اللَّه علَیه صحیفَۀً فَقَرَأَهـا کَمـا     فَسأَلَه أَ 

فَوجد عنْد اسمه علـی بـنَ أَبِـی    . اللَّه علَیه و آله و سلَّمعلَّمها اللَّه، إِلَى أَنِ انْتَهى إِلَى محمد النَّبِی الْعرَبِی صلَّى          

  لَامالس هلَیبٍ عطَال. مفَقَالَ آد : لَّمس و هآل و هلَیع لَّى اللَّهص دمحم دعب لْ نَبِیـرَى   . هلَـا ی و تَهوص عمسی بِه تَففَه

هذَ:شَخْصارِثُ ها و  هلْملَ   عسلَ تَوعیئَۀِ، جی الْخَطف مآد قَعا وفَلَم لَامالس هلَیع هتیو ذُرأَب و ،هیصو و هنَتاب جوز و ،

؛ بحـار  165ابـن شـاذان، ص  ، الروضۀ فی فضائل امیر المؤمنین پ».بِهِما إِلَى اللَّه تَعالَى، فَتَاب اللَّه علَیه بِهِما      

 .331، ص26مجلسی، جال ۀعالمالاالنوار، 

 دونکم قال ألنه کان أولنا  رسول اهللاعن أبی إسحاق سالت قثم بن العباس کیف ورث علی        :و همچنین 

  .461، ص1شرح االخبار، القاضی نعمان المغربی، ج. به لحوقا و أشدنا به لزوقا

؛ المعجم 139، ص5؛ السنن الکبري، النسائی، ج348، ص8بۀ الکوفی، ج المصنف، ابن ابی شی:منابع اهل تسنن

  .393، ص42؛ تاریخ مدینۀ الدمشق، ابن عساکر، ج40؛ ص19الکبیر، الطبرانی، ج
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ایـن  در . کنـد   بفهمد چه ماهی در پیش است، کفایت مـی  کسی اینکهاین آیه براي 

ماهی اسـت کـه در ایـن مـاه قـرآن نـازل       . آیه خدا عظمت این ماه را بیان کرده است   

انِ شده، آن هم چه قرآنی؟ 
َ
ْرق

ُ
ف

ْ
ى َوال

َ
د

ُ
ه
ْ
اٍت مَِن ا�

َ
ن
�
�
َ
  .ب

کلمۀ فرقان شرح مفـصلی دارد،  .  و هم فرقان هم قرآن :  آیه دو عنوان است    ایندر  

  قرآن چیست؟ فرقان چیست؟. کلمه قرآن هم شرح مبسوطی

خود زمـان   . اوالً زمان، ظرف است   . عمر گذشت و ما به حقائق این دین نرسیدیم        

خصوصیت ماه رمـضان ایـن اسـت    . شود باید مالحظه شود  و آنچه در زمان واقع می     

  . که خود زمان، استثنائی است 

   َشْهُر الل�هِ  َقْد أَْقَبَل ِإلَْيُكمْ «: د و فرمودـدر جمعۀ آخر شعبان خطبه خوان رسول خدا

ْمحَِة َو الَْمْغِفرَةِ  َكِة َو الر�  است  »شهر اهللا «عنوان،  . ماه خدا به سوي شما اقبال کرده       )2( ؛»ِبالَْربَ

  )2( .اش اسم اهللا است ماهی که طرف اضافه

                                                         
]  متضمن[که مردم را راهبر، و ] کتابى[است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، ]  همان ماه[ ماه رمضان «.  1

  .185 :بقرهال. » است و فرقاندالیل آشکار هدایت

عنْ أَبِی الْحسنِ علی بنِ موسى الرِّضَا عنْ أَبِیه موسى بنِ جعفَرٍ عنْ أَبِیه الصادقِ جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبِیه الْباقرِ «.  2

  سالْح اءدالشُّه دیس نْ أَبِیهینَ عابِدنِ الْعیز نْ أَبِیهنِ أَبِی عب یلینَ عنؤْمیرِ الْمینَ أَمیصالْو دیس نْ أَبِیهع یلنِ عنِ بی

مۀِ و  بِالْبرَکَۀِ و الرَّح  شَهرُ اللَّه  خَطَبنَا ذَات یومٍ فَقَالَ أَیها النَّاس إِنَّه قَد أَقْبلَ إِلَیکُمإِنَّ رسولَ اللَّه:  قَالَطَالبٍ

 وه اتاعأَفْضَلُ الس اتُهاعس ی والأَفْضَلُ اللَّی یهاللَی امِ وأَفْضَلُ الْأَی هامأَی ورِ وأَفْضَلُ الشُّه اللَّه نْدع ورٌ هرَةِ شَهغْفالْم
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  عظمت ماه رمضان به جهت شب قدر

آن وقت مهم ایـن اسـت کـه    . درك عظمت این ماه از عقل بشرِ عادي باالتر است   

. ایـامش افـضل ایـام اسـت       : فرمـود  ، تمام این جالل که پیغمبـر       این عظمت  ۀهم

 این عظمت در اثر ۀهم. ساعاتش، افضل ساعات است. هاست هایش، افضل شب شب

  : مطلب است و آن مطلب این استیک 

                                                                                                                                   
  

نْ أَهم یهف لْتُمعج و افَۀِ اللَّهیإِلَى ض یهف یتُمعرٌ دشَه یهف لُکُممع ةٌ وادبع یهف کُممنَو و بِیحتَس یهف کُمأَنْفَاس ۀِ اللَّهلِ کَرَام

 ابتَجسم یهف اؤُکُمعد ولٌ وقْبم...ِازِینُ ووالْم تُخَفَّف موی یزَانَهم ثَقَّلَ اللَّه لَیلَاةِ عنَ الصم یهنْ أَکْثَرَ فم و  یهنْ تَلَا فم 

فَقُلْت یا رسولَ ]   فَقُمت ] قال امیرالمؤمنین  .  .. آیۀً منَ الْقُرْآنِ کَانَ لَه مثْلُ أَجرِ منْ خَتَم الْقُرْآنَ فی غَیرِه منَ الشُّهورِ

فْضَلُ الْأَعمالِ فی هذَا الشَّهرِ الْورع عنْ محارِمِ اللَّه ثُم بکَى  أَ اللَّه ما أَفْضَلُ الْأَعمالِ فی هذَا الشَّهرِ فَقَالَ یا أَبا الْحسنِ

 و کرَبلِّی لتُص أَنْت و رِ کَأَنِّی بِکذَا الشَّهی هف نْکلُّ متَحسا یمی لکأَب یلا عفَقَالَ ی یککبا یم ولَ اللَّهسا ری فَقُلْت

فَخَـضَّب منْهـا   ]  قَرْنـک [بعثَ أَشْقَى الْأَولینَ و الْآخرِینَ شَقیقُ عاقرِ نَاقَۀِ ثَمود فَضَرَبک ضَرْبۀً علَى فَرْقک            قَد انْ 

تَکیحامیر المؤمنین على بن ابى طالب؛»...ل فرمود که رسول خدا اي :   یک روز این خطبه را براى ما خواند

 با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهى است که پیش خدا بهترین ماه هاست و مردم ماه خدا

روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است ماهى است که در آن دعوت 

و خواب شما در شدید به مهمانى خدا و اهل کرامت خدا در آن قرار گرفته اید نفسهاى شما در آن تسبیح است 

هر که در آن بر من بسیار صلوات فرستد خدا روزى ... آن عبادتست کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب

که میزانها سبک است میزانش را سنگین کند هر که یک آیه قرآن در آن بخواند چون کسى باشد که در ماههاى 

 بهترین اعمال گفتم اي رسول خدا:   فرمود ابى طالبامیر المؤمنین على بن... دیگر یک ختم قرآن بخواند

فرمود اى أبو الحسن بهترین عمل در این ماه ورع از محارم خداى عز و جل است سپس در این ماه چیست؟ 

براى آنچه در این ماه از تو یا علی گریه می کنم گریست عرض کردم یا رسول اللَّه چرا گریه می کنید؟ فرمود 

ترین اولین و آخرین که همتاي  ا تو را می نگرم که نماز براى پروردگارت می خوانى و شقىحالل شمارند گوی

فـضائل  » ...کننده شتر ثمود است برانگیخته شود و ضـربتى بـر فرقـت زنـد و ریـشت را خـضاب کنـد                    پى

ر ؛ عیـون اخبـا  77؛ فضائل االشهر الثالثۀ، الـشیخ الـصدوق، ص       133، ابن عقدة الکوفی، ص    امیرالمؤمنین

؛ روضۀ الواعظین، الفتال النیشابوري، 154؛ االمالی، الشیخ الصدوق، ص265، ص1، الشیخ الصدوق، جالرضا

؛ بشارة المصطفی، محمد بـن ابـی القاسـم الطبـري،         26، ص 1؛ اقبال االعمال، السید بن طاووس، ج      345ص

؛ بحار االنوار، 313، ص10؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، ج367، ص11؛ الوافی، الفیض الکاشانی، ج  435ص

 .356، ص93العالمۀ المجلسی، ج

به ابتداي روایت اشاره کرده وذیل روایـت را       (166، ص 1حنفی، ج القندوزي  ال ینابیع المودة،    :منبع اهل تسنن  

   .)آورده است

  .1، تعلیقه262و همچنین رجوع شود به مجلس دوازدهم، صفحه 
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یر همۀ این عظمت در اثر این است که در این ماه، یک شـب اسـت و آن، شـب تقـد             

و تمـام آن تقـدیرات بـر     1 )2(شود ، ارزاق مقدر میآن شب، همۀ اعمال، اعمار   . است

  صـاحب الزمـان  ي بـه امـضا  شود و همـۀ آن صـحائف     مر نازل می  اولی    نمـزی

  . در اثر آن شب استاهعظمت این م 2 )3(.شود می

                                                         
  .قدرال . 1

2  .»اللَّه دبنْ أَبِی ععَیمٍ  قَالکرٍ حا کُلُّ أَمیهفْرَقُ فی یلَۀِ الَّتی اللَّیف لَه کْتَبی نْ لَملَۀُ   ملَی یه نَۀَ والس لْکت جحی لَم 

کْتَبا ییهف و اجالْح فْدو کْتَبا ییهأَنَّ فضَانَ لمرِ رنْ شَهشْرِینَ مع و ا ثَلَاثزالُ قُ الْأَرالْآج نَۀِ   ونَ السکُونُ ما یم و 

کسى که در آن شب یعنى شبى :  فرمودندده که آن حضرت نقل ش؛ از حضرت ابى عبد اللَّه»...إِلَى السنَۀِ

شود و آن شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان است برایش حج نوشته نـشود   که تمام امور خالئق مقدر مى  

 شـود و    نخواهد رفت چه آنکه در شب مزبور سفر تمام حاجیـان در آن سـال نوشـته مـى    در آن سال به حج

علـل  . گردد آید مقدر مى  پیش مىهمچنین ارزاق و عمرها و آنچه از وقایع و اتّفاقات از آن سال تا سال آینده    

الثقلین، ر؛ تفـسیر نـو  17، ص94ی، ج ، العالمـۀ المجلـس    ؛ بحار األنوار  420، ص 2، الشیخ الصدوق، ج   الشرائع

  .616، ص5الحویزي، ج

 أَنَّـه   عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ عمرَ بنِ أُذَینَۀَ عنِ الْفُضَیلِ و زرارةَ و محمد بنِ مسلمٍ کُلِّهِم عنْ حمرَانَ   «: و همچنین 

 لَیلَۀُ الْقَدر و هی فی کُلِّ سنَۀٍ فی    قَالَ نَعملْناه فی لَیلَۀٍ مبارکَۀٍإِنَّا أَنْزَ   عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَ سأَلَ أَبا جعفَرٍ  

  کیمٍفیها یفْرَقُ کُلُّ أَمرٍ ح  شَهرِ رمضَانَ فی الْعشْرِ الْأَواخرِ فَلَم ینْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فی لَیلَۀِ الْقَدرِ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَ

      رِ کُلُّ شَیلَۀِ الْقَدی لَیف رقَدقَالَ ی        ۀٍ ویـصعم ـۀٍ وطَاع شَرٍّ و رٍ ونْ خَینْ قَابِلٍ ما مهثْلنَۀِ إِلَى مالس لْکی تکُونُ فی ء

، 2ه، الـشیخ الـصدوق، ج  ؛ من ال یحضره الفقی157، ص4؛ الکافی، الشیخ الکلینی، ج».... مولُود و أَجلٍ أَو رِزق  

؛ بحـار األنـوار،     256، ص 7؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، ج     67؛ ثواب األعمال، الشیخ الصدوق، ص     158ص

  .19، ص94العالمۀ المجلسی، ج

 یقُولُ ینْزِلُ فیها کُلُّ أَمرٍ حکیمٍ  یمٍفیها یفْرَقُ کُلُّ أَمرٍ حکقَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ فی لَیلَۀِ الْقَدرِ :  قَالَعنْ أَبِی جعفَرٍ«.  3

شَی وا هنِ إِنَّمئَیبِشَی سلَی کَمحالْم و  داحو نْزِلُ...ءلَی ی إِنَّهرِ إِلَى  فلَۀِ الْقَدیِ  لَیلرُ   وؤْمنَۀً ینَۀً سورِ سیرُ الْأُمرِ تَفْسالْأَم 

رِ نَفْسی أَما فیهزَّ فع اللَّه لْممٍ عوکُلَّ ی کى ذَلورِ سالْأَم یلوثُ لدحلَی إِنَّه کَذَا و رِ النَّاسِ بِکَذَا وی أَمف کَذَا و بِکَذَا و ه

و لَو أَنَّ ما فی الْأَرضِ  الْأَمرِ ثُم قَرَأَ و جلَّ الْخَاص و الْمکْنُونُ الْعجِیب الْمخْزُونُ مثْلُ ما ینْزِلُ فی تلْک اللَّیلَۀِ منَ

رَةٍ أَقْالمنْ شَجیم مکزِیزٌ حع إِنَّ اللَّه اللَّه ماتکَل تدرٍ ما نَفحۀُ أَبعبس هدعنْ بم هدمرُ یحالْب ؛ امام باقر»   وفرمود  :

: خدا می فرماید.  ر آن شب هر امر محکمى فیصل داده شودد: خداى عز و جل راجع به شب قدر فرموده است

همانا سال ...  شود و محکم دو چیز نیست، بلکه تنها یک چیز است در آن شب هر امر محکمى از آسمان نازل مى

 در باره کـار  شود، در آن شب امام نازل مى) امام زمان(به سال در شب قدر تفسیر و بیان کارها بر ولى امر         
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   شب قدر در اثر نزول قرآنعظمت

از این مجلس باید حـداکثر اسـتفاده   .  عظمت آن شب هم در اثر نزول قرآن است    

ر ایـن چنـد     جوهرة همـۀ مطالـب د     . گویم با دقت گوش کنید      ها که می   این. را بکنید 

  .اوالً قرآن را باید شناخت. کلمه است

   خدای تجلقرآن

 يتجلی کبریا! این است که عقل مبهوت است 3 )1(. چیست؟ تجلی خداستقرآن

طن  و این خزینه، هفت ب)2(است اي  اي خزینه هر آیه. الهی در سرتاسر این کتاب است

                                                                                                                                   
  

شود، و نیز براى ولى   و چنان دستور می گیرد و راجع به کار مردم هم به چنین و چنان مأمور مىخودش چنین

امر غیر از آن در هر روزى مثل امري که در شب قدر نازل می شود علم خاص خدا و علـم مکنـون عجیـب        

 دریا و هفت اگر همه درختانى که در زمین هست قلم باشد، و«: مخزون خدا حادث گردد سپس قرائت فرمود

الکافی، الشیخ .  » دریاى دیگر به کمک او مرکب شود، کلمات خدا تمام نشود، زیرا که خدا عزیز و حکیم است

فیض الکاشانی، ؛ التفسیر الصافی، ال821، ص2؛ تأویل اآلیات الظاهرة، االستر آبادي، ج     248، ص 1الکلینی، ج 

؛ تفسیر 79، ص25حار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج؛ ب705، ص5، السید هاشم البحرانی، ج؛ البرهان404، ص4ج

  .267، ص10؛ تفسیر کنز الدقائق، محمد القمی المشهدي، ج215، ص4نور الثقلین، الحویزي، ج

: فرمودنـد صـادق ؛ امـام  »  و لَکنْ لَـا یبـصرُون    کَلَامه  فی  لخَلْقه  اللَّه لَقَد تَجلَّى: قَالَ االمام جعفَرٌ الصادقُ  « .  1

خداى متعال در کالم خویش بر آفریدگان خود تجلى کرده است، ولى آنان بصیرت و آگاهی ندارنـد و ایـن            

، 4؛ عوالی اللئالی، األحـسائی، ج 207، ص1 تفسیر المحیط األعظم، السید حیدر اآلملی، ج.تجلی را نمی بینند 

؛ مفتاح الفالح، الشیخ البهـائی،  404عاملی، ص ؛ مشرق الشمسین وإکسیر السعادتین، الشیخ البهائی ال       116ص

، 1؛ تفسیر کنز الدقائق، محمـد القمـی المـشهدي، ج   73، ص1؛ التفسیر الصافی، الفیض الکاشانی، ج     292ص

  ). آمده استبه نقل از امیر المؤمنین(151، ص1؛ شرح األسماء الحسنى، مال هادي السبزواري، ج60ص

2  . »   ع یمرَاهنُ إِبب یلـنِ      عفْصِ بنْ حع داونِ دانَ بملَینْ سع دمحنِ ممِ بنِ الْقَاسیعاً عمج دمحنِ مب یلع و نْ أَبِیه

نَۀً ینْبغی لَـک   فَکُلَّما فَتَحت خزَا    خَزَائنُ   الْقُرْآنِ   آیات   یقُولُ غیاث عنِ الزُّهرِي قَالَ سمعت علی بنَ الْحسینِ       

هائى  هاى قرآن گنجینه آیه:  شنیدم که می فرموداز حضرت على بن الحسین: زهرى گوید» .أَنْ تَنْظُرَ ما فیها

! نظـر بیفکنـى  ) به دقـت (است، پس هر گاه درِ یک گنجینه را گشودى شایسته است که بدان چه در آن است 

 .198 ، ص 6عاملی، ج، الحر اللشیعۀ؛ وسائل ا 609، ص2، الشیخ الکلینی، جالکافی

؛ هـیچ حرفـی از   » إِلَّا و لَه سـبعونَ أَلْـف معنَـى     الْقُرْآنِ   حرُوف   منْ   حرْف  ما منْ «:  فرمودند پیامبر اکرم  :و همچنین 

  .313، ص4مجمع البحرین، الطریحی، ج. باشد حروف قرآن نیست مگر آن که براي آن حرف، هفتاد هزار معنا می



 
 
 
 
 

 

     /  315 در عزاي خاتم االوصیاگریۀ خاتم االنبیا

 

 

  4 )1(در هر بطنی چه خبر است؟. دارد

 حقـائقش  ولیـا، اشـاراتش بـراي خـواص، لطـائفش بـراي           ، ا  براي عوام  عباراتش

  ).)2براي انبیا

  محشور شدن با سفیران با کرامت پروردگار

این روایتی است کـه     . لب عمل کنید  از امروز به این مطا    .  این زندگی را بدانید    قدر

ایـن  » ثواب األعمال «ین در    رئیس المحدث  و صدوق » کافی«، شیخ المحدثین در     لینیک

.  از کـسی کـه لـسان اهللا نـاطق اسـت            ؟یتیآن هم از چه شخص    . کنند  دو رکن نقل می   

 قـرآن بخوانـد و آن قـرآن بـا      ی جـوان  راناگر کـسی، از دو    . خالصۀ بیان را می گویم    

َفرَِة  َمـعَ «ا برود، حـشرش  ـوان وقتی از دنیـگوشت و خون او ممزوج شود، این ج    الـس�

َرةِ ـ الْ الِْكَرامِ  حـشر او بـا     .  اسـت   خلیل الرحمان  حشر او با ابراهیم   یعنی   )3(.است» َربَ

                                                         

 و  پیامبر اکرم؛ ».  سبعۀِ أَبطُن إِنَّ للْقُرْآنِ ظَهراً و بطْناً و لبطْنه بطْنٌ إِلَى:  واالمام الصادققال رسول اهللا«.  1

به درستی که براي قرآن ظاهر و باطنی هست و براي آن باطن نیـز بـاطنی تـا هفـت        :  فرمودند امام صادق 

، 4؛ عـوالی اللئـالی، ابـن ابـی جمهـور، ج     11لمحیط االعظم، السید حیدر اآلملی، ص   تفسیر ا . باطن می باشد  

 و 7، ص1؛ تفسیر المیزان، العالمۀ الطباطبائی، ج59 و 31، ص1؛ تفسیر الصافی، الفیض الکاشانی، ج    107ص

  .72، ص3ج

علَى الْعبارةِ و الْإِشَـارةِ و اللَّطَـائف و الْحقَـائقِ فَالْعبـارةُ      کتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ علَى أَربعۀِ أَشْیاء قَالَ الصادقُ «.  2

بـه  ) قـرآن (کتاب خدا :فرمود ؛ امام صادق». و الْإِشَارةُ للْخَواص و اللَّطَائف للْأَولیاء و الْحقَائقُ للْأَنْبِیاء   للْعوامِ

و اشـاره مربـوط بـه    .  و حقایق؛ عبارت مخصوص عوام است     و لطائف عبارت و اشاره    : چهار صورت است  

مصباح الشریعۀ، المنسوب الی .  می باشدو لطائف مال اولیاء است و حقایق مخصوص انبیا. خواص است

؛ تفسیر جوامع الجامع، الطبرسی،     110؛ نزهۀ الناظر و تنبیه الخواطر، الحلوانی، ص       459، ص االمام الصادق 

؛ عـوالی  358؛ تفسیر المحیط االعظم، السید حیدر اآلملی، ص    30 الباهرة، الشهید االول، ص    ؛ الدرة 5، ص 1ج

، 1؛ تفسیر الـصافی، الفـیض الکاشـانی، ج   303؛ اعالم الدین، الدیلمی،  105، ص 4اللئالی، ابن ابی جمهور، ج    

   .103، ص89 و ج278، ص75؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج31ص

3  .»  بنْ أَبِی عع اللَّه د َـلَّ            :  قَالج زَّ وع اللَّه لَهعج و همد و همنٌ اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحؤْمم شَاب وه نْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وم

عرَامِ مفَرَةِ الْکالس  با رقُولُ یۀِ یامیالْق موی نْهجِیزاً عکَانَ الْقُرْآنُ ح ةِ ورَررَ  الْبغَی هلمرَ عأَج ابأَص لٍ قَدامإِنَّ کُلَّ ع 

 فَیکْسوه اللَّه الْعزِیزُ الْجبار حلَّتَینِ منْ حلَلِ الْجنَّۀِ و یوضَـع علَـى رأْسـه تَـاج        عاملی فَبلِّغْ بِه أَکْرَم عطَایاك قَالَ     

 أَرضَینَاك فیه فَیقُولُ الْقُرْآنُ یا رب قَد کُنْت أَرغَب لَه فیما هو أَفْـضَلُ مـنْ هـذَا فَیعطَـى     الْکَرَامۀِ ثُم یقَالُ لَه هلْ 
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اگـر زن اسـت، ایـن    . اسـت  حشر او با عیسی بن مریم.  استموسی بن عمران  

یم دارد، حشر او با مـر  روح با قرآن مخلوط بشود، بعد که در قیامت سر از خاك برمی  

اگر تا حـاال    . دختر پیغمبر آخر الزمان است     با صدیقۀ کبرى  .  است بنت عمران 

 که هستید شروع یدر هر سنّ و سال. غفلت کردید، از حاال فرصت را غنیمت بشمرید

  .شود یکنید به ترتیبی که اآلن گفته م

  ن ختم قرآکی قرآن معادل ۀی آهر

اگر کـسی در مـاه رمـضان        «: فرمود  به قدري مهم است که رسول خدا       مطلب

 یعنی چه؟ یعنی اگر در ایـن مـاه          )1(.»یک آیه قرآن بخواند، ثواب یک ختم قرآن دارد        

   .نویسند ، در دفتر عملت ثواب یک ختم قرآن می»الم «یی بگوای» یس«فقط بگویی 

   دارد؟يا جهی نت وقت یک ختم قرآن چهآن

ـ           !  مبهوت است  عقل یکـی  : شـود  یبه سبب هر ختم قرآنی، دو مطلـب حاصـل م

                                                                                                                                   
  

          ه قَالُ لَهی ۀً ثُمجرد دعاص اقْرَأْ و قَالُ لَهنَّۀَ فَیخُلُ الْجدی ثُم ارِهسبِی الْخُلْد و هینمنَ بِیالْأَم    نَاكضَـیأَر و لَّغْنَـا بِـهلْ ب

امـام  ؛ ».فَیقُولُ نَعم قَالَ و منْ قَرَأَه کَثیراً و تَعاهده بِمشَقَّۀٍ منْ شدةِ حفْظه أَعطَاه اللَّه عزَّ و جلَّ أَجرَ هذَا مـرَّتَینِ              

هم باشد قرآن با گوشت و خونش بیامیزد، و   هر که در حال جوانى قرآن بخواند و با ایمان           :  فرمود صادق

کرام و نیک رفتارش رفیق کند، و قرآن براى او در روز قیامت پرده ] پیامبران[خداى عز و جل او را با سفیران 

رسیده جز عامل من، پس   بار پروردگارا هر عمل کننده اي به مزد کار خویشتن: و مانعى از آتش باشد و گوید

هاى بهشتى بـه او   پس خداى عزیز و جبار دو جامه از جامه: خود را به او برسان، فرمودترین عطاهاى   گرامى

آیا ما تو را در باره این شخص خـشنود  : بپوشاند و بر سرش تاج کرامت نهاده شود، سپس به قرآن گفته شود   

بدسـت  ) از دوزخ را(بار پروردگارا من برتر از این در باره او میل داشتم، پس نامه امـان        : کردیم؟ قرآن گوید  

راستش دهند، و فرمان جاویدان ماندن در بهشت را در دست چپش گذارند و وارد بهشت گردد، پـس بـه او     

آیا آنچه تو خواستى به او رساندیم و : و یک درجه باال برو، سپس به قرآن گویند) قرآن را (بخوان  : گفته شود 

) بـر او (قرآن را بسیار بخواند و با اینکه حفظ آن   هر کس   : آرى، حضرت فرمود  : تو را خشنود کردیم؟ گوید    

 الکافی، الکلینـی،  .دشوار است آن را به ذهن خویش بسپارد خداى عز و جل دو بار پاداش آن را به او بدهد               

؛ بحـار   177، ص 6؛ وسائل الشیعۀ، الحـر العـاملی، ج       100؛ ثواب االعمال، الشیخ الصدوق، ص     603، ص 2ج

  .305، ص7جاالنوار، العالمۀ المجلسی، 

  .2، تعلیقه311رجوع شود به ابتداي همین مجلس، صفحه.  1
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ماه رمضان این  5 )2(. و یکی دعاي مستجاب)1(برائت، یعنی برات آزادي از آتش جهنم

 آدم در ماه رمـضان یـک خـتم    یک :اش این است آن وقت نتیجه. کند  میجور منقلب   

یک ختم قرآن در . شود اي قرآن می  سی و خرده  آن ختم شش هزار و      . خواند  قرآن می 

  . این ماه این جور است

  ، در هر روز قرآنۀیآپنجاه حد اقل لزوم قرائت 

آن هـم  . چون این بیان رئیس مذهب اسـت .  کاري کنید که این برنامه ترك نشود   منتها

قـرآن عهـد     «:فرمـود .  وصـیت بـه فرزنـدش محمـد حنفیـه          در .از زبان امیرالمؤمنین  

. کاري کن که هیچ روزي بر تو نگـذرد، مگـر ایـن کـه عهـد خـدا را بخـوانی                      . خداست

ْرآنِ .  چه بهترشتراگر سعادت پیدا کنی، بی 6 )3(»حداقل پنجاه آیه
ُ
ق
ْ
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  . 3، تعلیقه315رجوع شود به همین مجلس، صفحه . کَانَ الْقُرْآنُ حجِیزاً عنْه یوم الْقیامۀِ .  1

2  .»اللَّه دبنْ أَبِی عع یکُوننِ السعَیلَ:  قَالولَ قسا ری  اللَّه  الِ  أَيالرِّج   ولَ اللَّهسا ریلَ یلُ قرْتَحالُّ الْمرٌ قَالَ الْحخَی 

؛ سکونى از امام ».و ما الْحالُّ الْمرْتَحلُ قَالَ الْفَاتح الْخَاتم الَّذي یفْتَح الْقُرْآنَ و یخْتمه فَلَه عنْد اللَّه دعوةٌ مستَجابۀٌ

کسى که فرود آید : بهترین مردم کیانند؟ فرمود:  پرسیدنداز پیامبر خدا: ت که فرمود نقل کرده اسصادق

آن کس که قرائت قرآن را آغاز کند و آن را بـه  : او چه کسى است اى رسول خدا؟ فرمود: گفتند. و کوچ کند  

وق، ثـواب األعمـال، الـشیخ الـصد    . چنین کسى نزد خدا یک دعاى مستجاب خواهـد داشـت         . پایان برساند 

   .205، ص89مجلسی، جال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 189 ، ص 6، الحر العاملی، جوسائل الشیعۀ. 102ص

و علَیک بِقرَاءةِ الْقُرْآنِ و الْعملِ بِما فیه و لُزُومِ فَرَائضه ... «:  محمد بن حنفیه فرمود در وصیتشان بهامیر المؤمنین.  3

 تَبارك و تَعالَى   اللَّه  و تلَاوته فی لَیلک و نَهارِك فَإِنَّه عهد منَ اله و حرَامه و أَمرِه و نَهیِه و التَّهجد بِهو شَرَائعه و حلَ

و خَمسینَ آیۀً و اعلَم أَنَّ درجات الْجنَّۀِ علَى إِلَى خَلْقه فَهو واجِب علَى کُلِّ مسلمٍ أَنْ ینْظُرَ کُلَّ یومٍ فی عهده و لَ

عدد آیات الْقُرْآنِ فَإِذَا کَانَ یوم الْقیامۀِ یقَالُ لقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ و ارقَ فَلَا یکُونُ فی الْجنَّۀِ بعد النَّبِیینَ و الصدیقینَ 

  ۀً مجرد فَعو بر تو باد که به خواندن قرآن بپردازى و به آنچه در قرآن است عمل کنى و واجبـات و            ... ؛». نْهأَر

دارى بپردازى و در شب و روزت آن  زنده قوانین و حالل و حرام و امر و نهى آن را الزم شمرى و با قرآن به شب

ى با بندگانش پس بر هر مسلمانى را تالوت کنى زیرا قرآن عهد و پیمانى است از جانب خداى تبارك و تعال        

واجب است که در هر روز نظر به این پیمان الهى بیفکند اگر چه به پنجاه آیه آن و بدان که درجات بهشت به 

عدد آیات قرآن است پس زمانى که روز قیامت شود به قارى قرآن گفته خواهد شد که بخوان و باال رو پس در 

 من ال یحضره الفقیه، الشیخ  .اش باالتر از درجه قارى قرآن نیست سى درجهبهشت بعد از پیامبران و صدیقان ک

  . 171، ص15؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، ج1704، ص9؛ الوافی، الفیض الکاشانی، ج628، ص2الصدوق، ج

  .20:مزملال .»شود بخوانید هر چه از قرآن میسر مى«.  4
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   قرآناتی بهشت به عدد آمقامات

 و مـرد و  ست؟ اگر این روش عملی شودیکند، اثرش چ     می  وقت این قرآن چه    آن

  د، آن وقت اثر چیست؟د هر ماه یک ختم قرآن بخواننزن از امروز تصمیم بگیر

. پوشاند شود، خدا دو حلّه به قامت این شخص می روز قیامت که می:  این استاثر

ک دستش دهد و امن را به ی خلد را به یک دستش می. گذارد تاج کرامت بر سرش می   

 آن .یک آیه بخوان، یـک درجـه بـاال بـرو    . برو به بهشت: گویند بعد به او می . دهد  می

اگـر   )1(. به عدد آیات قرآن تنظیم شـده بهشت مقامات ۀ هم.اش این است    وقت نتیجه 

  .نیست در بهشت به آخر درجه نرسیداین برنامه را عمل کنید، ممکن 

که ظرائف مطالـب دینـی فهمیـده        فقاهت در دین آن است      .  عمده این است   حاال

  . اش این است مجموعه. این حقائق در اخبار، منتشر است. شود

   به امام زمانهی ختم قرآن با هدۀقیطر

 که مـی گـویم بخوانیـد، همـین     قهی طرنی قرآنی که این چنین است، اگر به ا       حاال

  .شود  منقلب میگردد، ی که عقل مبهوت ميقرآن به جور

که از این تاریخ که ختم قـرآن را شـروع کردیـد، در هـر مـاه        این است    قهی طر آن

 اگر این کـار را  .خوانم فقط براي امام زمان نیتتان این باشد که من این ختم را می    

  ست؟یبکنید، اثرش چ

ثـل سـید بـن       م ،، مثل شیخ مفید   لینیک مشایخ مثل    ۀ که هم  یحی حدیث صح  طبق

اند، جزاي آن کسی که این کار را بکند؛ یعنـی قـرآن را بـراي امـام           نقل کرده  طاووس

  )2(. جدا نخواهد شد ختم کند، این است که از امام زمانزمان

                                                         
  .3، تعلیقه317رجوع شود به صفحه .  1

2  .»ـنْ أَبِـی                عیـرَةِ عغـنِ الْمب ـیلـنْ عع نْ أَبِیهع نِ أَبِی الْبِلَادب یمرَاهنِ إِبى بیحنْ یع دنِ خَالب دمحنِ مب دمنْ أَح

 لَه جدك کُلَّ لَیلَۀٍ فَقَالَ لَه فی شَهرِ  الْقُرْآنِ فی کُلِّ لَیلَۀٍ فَقَالَ  خَتْمِ  عنْ قُلْت لَه إِنَّ أَبِی سأَلَ جدك:  قَالَالْحسنِ

رمضَانَ فَقَالَ لَه جدك فی شَهرِ رمضَانَ فَقَالَ لَه أَبِی نَعم ما استَطَعت فَکَانَ أَبِی یخْتمه أَربعینَ خَتْمۀً فـی شَـهرِ              
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ایـم    ها را بداند؟ عمرمان گذشت اگر تا به حال نفهمیده           کیست که قدر این نعمت    

اثـرش را در  .  را شـروع کنـیم     یم و ختم قرآن براي امام زمان      الاقلّ از امروز بفهم   

  .فهمید فهمید؟ اثرش را در شب قدر می  مییچه زمان

کردي، شب قدر کـه    هر ماه در دورة سال، یک ختم قرآن براي امام زمان  اگر

اه براي او یـک  برند، وقتی نگاه کرد دید که در یک سال هر م دفتر عملت را نزد او می     

 هزار پیغمبر از مناقب  124ختم قرآن کردي، آیا آن سلیمانِ عالم وجود که تمام آنچه            

گوهرهـا از   د کـرد؟ ایـن   آیا او با تو جوان چه خواه    )1(داشتند، همه در وجود اوست،    

  .  و عمر گذشت و ما نفهمیدیمدست ما رفت

                                                                                                                                   
  

زِدت و ربما نَقَصت علَى قَدرِ فَرَاغی و شُغُلی و نَشَاطی و کَسلی فَإِذَا کَانَ فی   رمضَانَ ثُم خَتَمتُه بعد أَبِی فَرُبما       

  ولِ اللَّهرَسل لْتعطْرِ جمِ الْفوییلعل ۀً وخَتْم َۀمفَاطل أُخْرَى و ِۀملْأَئل أُخْرَى ثُم   ـکإِلَی تیتَّى انْتَهح 

یفَص  شَی الِ فَأَيذَا الْحی هف رْتنْذُ صةً مداحو لَک ـۀِ    رْتامیالْق مـوی مهعأَنْ تَکُونَ م کبِذَل قَالَ لَک کی بِذَلل ء

      رَّاتثَلَاثَ م مقَالَ نَع کی بِذَلرُ فَلأَکْب اللَّه کـاظم (بـى الحـسن   ابـه حـضرت   : على بن مغیرة گوید؛ ».قُلْت( 

هر شب، و به : که پدر من از جد شما پرسیده از ختم قرآن در هر شب؟ و جد شما فرموده بود             : عرض کردم 

آرى هـر  : در ماه رمضان، پدرم به او عرض کرده بود: در ماه رمضان؟جد شما فرموده بود : او عرض کرده بود   

کرد و من نیز   را در ماه رمضان ختم میخوانم و پدرم چنین بود که چهل بار قرآن          چه توانائى داشته باشم می    

ختم می کنم گاهى بیشتر و گاهى کمتر به اندازه فراغت و شغلم و به انـدازه  ) ها به همین اندازه (پس از پدرم    

 کنم، و یکى را هدیه حضرت نشاط و کسالتم و چون روز عید فطر شود یک ختم آن را هدیه رسول خدا 

 تا برسد به شما که براى هر  و همچنین براى هر یک از ائمهه و یکى را هدیه به حضرت فاطم   على

ام، براى من در برابر این عمل چه پاداشـى هـست؟    ام چنین کرده یک یکى هدیه کنم و تا به این حال رسیده        

این است پـاداش مـن؟ تـا سـه بـار      ! اللَّه اکبر :پاداشت این است که روز قیامت با ایشان باشى، گفتم: فرمود

؛ اقبـال االعمـال، الـسید بـن     312؛ المقنعـۀ، الـشیخ المفیـد، ص       618، ص 2 الکافی، الکلینی، ج   . آرى :فرمود

  .218، ص6؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، ج231، ص1طاووس، ج

یا معشَرَ الْخَلَائقِ :  مسند ظَهرَه إِلَى الْکَعبۀِ و یقُولُو سیدنَا الْقَائم... لمفضل بن عمر    : قال االمام الصادق  .  1

أَلَا و منْ أَراد أَنْ ینْظُرَ إِلَى نُوحٍ و ولَده سامٍ، فَها أَنَا .أَلَا و منْ أَراد أَنْ ینْظُرَ إِلَى آدم و شَیث، فَها أَنَا ذَا آدم و شَیثٌ     

 امس و نْظُرَ إِلَ .ذَا نُوحأَنْ ی ادنْ أَرم یلُ أَلَا واعـمإِس و یمرَاها أَنَا ذَا إِبیلَ، فَهاعمإِس و یمرَاهأَنْ    .ى إِب ادـنْ أَرم أَلَـا و

وشَعی ى ووسا أَنَا ذَا مفَه ،وشَعی ى ووسنْظُرَ إِلَى می .یا أَنَا ذَا عونَ، فَهعشَم ى ویسنْظُرَ إِلَى عأَنْ ی ادنْ أَرم ى أَلَا وس

أَلَا و منْ أَراد أَنْ  .أَلَا و منْ أَراد أَنْ ینْظُرَ إِلَى محمد و أَمیرِ الْمؤْمنینَ، فَها أَنَا ذَا محمد و أَمیرُ الْمؤْمنینَ      .و شَمعونُ 

یسالْح نُ وسا أَنَا ذَا الْحنِ، فَهیسالْح نِ وسنْظُرَ إِلَى الْحا  .نُینِ، فَهیسالْح لْدنْ وۀِ ممنْظُرَ إِلَى الْأَئأَنْ ی ادنْ أَرم أَلَا و

  .8، ص53؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج184صالحلی، حسن بن سلیمان   مختصر البصائر،.أَنَا ذَا الْأَئمۀُ
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؛ قطب دائرة امکـان؛  هدیه به امام عصر: ت آن هم فقط به این قصد و نی قرآن،

  . این مطلب اول 7 )1(»اءمَ الس�  وَ ُض رْ ت األَ تَ بَ  ثَ هِ ودِ جُ وُ  بِ  َو ���یر  الوَ َق زِ  رُ هِ نِ مْ يُ بِ «آن کسی که 

   در ماه رمضانامبری پۀخطب

 افتـاده اسـت؟ اگـر       ی دوم این است که باید بدانید ماه رمـضان چـه اتفـاق             مطلب

  :واهید بفهمید، همین کلمه بس استبخ

آن خطبه غرّاء را دربارة ماه رمضان خواند، یک مرتبه یک نفـر از          ی پیغمبر وقت

 بود که گفتنی نیست کـه   ی که برخاست  که بود؟ او شخص       یآن شخص . جا برخاست 

  !به کجا رسید؟! ؟چه کرد! بود؟

 وقتی سخن فرمود نیدر چن   که از جا برخاست و در مقابل پیغمبر        ی شخص آن

افـضل اعمـال در مـاه رمـضان     ! یا رسـول اهللا : فرمود. بود که بود؟ او امیرالمؤمنین  

  ! جواب داد، اما چه جوابیچیست؟ پیغمبر

   عصارة عالم هستیخاتم النبیین

نـی اگـر   یع.  عالم هستی اسـت ة، عصارخاتم النبیین. ها را فکر کنید    این خوب

  نبوت به کمال برسد،ۀاگر مرتب. شود  نبوت در عالم میۀمرتبالم به کمال برسد، تمام ع

اگـر  . شود   رسالت به کمال برسد، صاحب کتاب می       ۀاگر مرتب . شود  مرتبه رسالت می  

 ةبعد تازه به آنجا که رسید، عـصار       . شود   العزم می  ولواصاحب کتاب به کمال برسد، ا     

 . نییالنب خاتم   شود، ی اولوالعزم م  يای انب ۀهم
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ته المستحفظۀ، و کلمته الباقیۀ، و هذا بقیۀ أغصان شجرة هذا بقیۀ اللّه فی خلقه، و وجه اللّه فی عباده، و ودیع..«.  1

طوبى، هذا القاف، و سدرة المنتهى، هذا ریحان جنّۀ المأوى، هذا خلیفۀ األبرار، هذا بقیۀ األطهار، هـذا خـازن      

 هـذا  األسرار، هذا منتهى األدوار، هذا ابن التسمیۀ البیضاء، و الوحدانیۀ الکبرى، و حجاب اللّه األعظم األعلى،             

السبب المتصل من األرض إلى السماء، هذا الوجه الذي یتوجه إلیه األولیاء هذا الولی الذي بیمنه رزق الورى و 

» ... و السماء، هذا الحجۀ من الحجج، هذا نسخۀ الوجود و الموجود  األرض ببقائه بقیت الدنیا، و بوجوده ثبتت  

   .290جمع النورین، المرندي، ص؛ م157مشارق انوار الیقین، الحافظ رجب البرسی، ص
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  افضل اعمال در ماه رمضان

 ، افـضل  یـا رسـول اهللا    : فرمـود   کسی برخاست و   نی در مقابل چن   امیرالمؤمنین

 ورع از آنچـه کـه خـدا    )4(؛»الَْوَرُع َعْن َحمَاِرِم الل�هِ «: اعمال در ماه رمضان چیست؟ فرمود    

شکم از لقمه حرام، چشم از نگاه به بیگانگان بـاز   : مال این است  افضل اع . حرام کرده 

  . ماه استنیورع از محرمات افضل اعمال ا. داشته شود

  نیرالمؤمنی امۀ بر فرق شکافتای خاتم االنبهیگر

 هـزار  124 گریـه کنـد،   اگـر خـاتم   . بعد از این کالم گریه کرد      رسول خدا 

وقتی اشک او از چـشمش جـاري شـود، جبرئیـل و میکائیـل و                . زنند پیغمبر ناله می  

 بشکند و اشک او جاري شود،       وقتی قلب پیغمبر خاتم   . لرزند  اسرافیل به خود می   

  .لرزد عرش و کرسی و لوح و قلم می

ام  یـا علـی، گریـه   : کنی؟ فرمـود  یا رسول اهللا، چرا گریه می    : فرمود  مؤمنان ریام

                                                         

و خـدا همـواره بـر هـر     . محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است      «.  1

  .40:االحزاب. »چیزى داناست

2  .رُكمونَلَعهمعی هِمکْرَتی سلَف م72:حجرال. دن به جان تو سوگند، که آنان در مستى خود سرگردان؛ إِنَّه.  

که پیرامون آن را  - مسجد الحرام به سوى مسجد االقصىاش را شبانگاهى از که بنده]  خدایى[ منزّه است آن «.  3

  .1: اسراء.»هاى خود به او بنمایانیم، که او همان شنواى بیناست  سیر داد، تا از نشانه-ایم برکت داده

  .رجوع شود به ابتداي همین مجلس.  4
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ایـن مـاه، مـاه     )1 (.خـورد  ي آن وقتی است که در این ماه، ضربت به فـرق تـو مـی           برا

  . کسی استنیچن

  نیؤمنمرالی ما در روز شهادت امۀفیوظ

 ـ       نی کنند، هنوز ا   يقال باید فکر  حاال ع ،  خـاتم انبیـا  ی واقعه اتفـاق نیفتـاده، ول

 ۀوظیف. کند  می وجود، تاج سر اولین و آخرین، براي فرق شکافتۀ او گریه             ةقطب دائر 

   رمضان چیست؟ بیست و یکماین مملکت در 

آورنـد کـه       عـذر مـی    یبعـض ! ما چقدر تقـصیر کـردیم     !  که عمر گذشت   افسوس

 اگـر   .قدر نعمت را بـدان ! با روزه هیئات چه جور بیرون بیاید؟ اي روزه دار         . اند  روزه

مـردن،  با آن زبان روزه بیرون بیایی و براي فرق شکافته او بر سر و سینه بزنی، وقـت   

  .این نعمت ها از دست رفته است.  سرت را به زانو خواهد گرفتخاتم انبیا

  نتیط  در نفس و روح ونیرالمؤمنی و امامبری پاتحاد

تـو   !، تو از منی   یا علی : بعد فرمود . ، مرا کشته  دکشبکسی که تو را     ! یا علی : فرمود

 عنـی ی )2(. اسـت  طینـت مـن  طینت تـو از    تو از روح من است و       روح  !  جان منی  مثل

 ، عـزاداري بـراي شـخص خـاتم    بیست و یکم ماه مبـارك رمـضان  عزاداري روز   

. انـد   بیـرون آمـده  نبیـا اال شهادت خـاتم  برايآیند،    هایی که بیرون می     دسته. است

معنـاي ایـن کلمـه    . اسـت   خاتمشود، براي شخص پیغمبرِ     مجالسی که منعقد می   

ـ  بـراي ام کم،ی و ستی اگر بشریت بفهمد، نه تنها شیعه در روز ب:این است   مؤمنـان  ری

 روز بیست و یکـم بـراي       ،يهر بشر  زند، بلکه هر انسان، و       بر سر و سینه می     علی

ـ      علی رمؤمنانیام یـک کلمـه    !  ایـن اسـت    امیرالمـؤمنین . شـود  یسیاه پـوش م

  .گویم و بس است می

                                                         

  .همان.  1

  .1، تعلیقه262رجوع شود به مجلس دوازدهم، صفحه .  2
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   خلقۀ به رحمت و محبت به همنیرالمؤمنی امسفارش

چنـین رفتـار    با مردم، این! اي مالک:  نوشت، فرمود  اشتر مالکه   که ب  )1( در عهدي 

. ایـن را دنیـا بایـد گـوش کنـد و بفهمـد      . خوب گوش کنید، بفهمید، درك کنید    . کن

 یـا   :اي مالک، همۀ کسانی که رعیت تو هـستند، از دو طائفـه بیـرون نیـستند                : فرمود

 حال ببین رفتـار او و برخـوردش      .ند در خَلق  ر دین، یا شبیه توهست     هستند د   برادر تو 

  ! با کفار چیست؟ رفتارش با کافر چیست، تا برسد به رفتارش با مسلمان

مالک، در قلبت نسبت به همه رحمت، محبت و لطف داشته بـاش، حتـی      : فرمود

  !این است حکومت علوي! این است حکومت اسالم! کفار

. لطـف : سـوم . محبـت : دوم. حمـت ر:  اول . مطلب فرمود که عقل مبهوت اسـت       پنج

. ، چه نصرانی نسبت به همه، چه مسلمان، چه کافر، چه یهودي        . صفح: پنجم. عفو: چهارم

دنیـا بایـد بـراي    . مبادا در قلمرو مملکت تو نسبت به یک کـافري کمتـرین تعـدي شـود       

  . باید بفهمند را بزرگانی مثل شیخ انصاري یاناسرار این ب.  این کالم عزا بگیردةگویند

پاست،  اسالم و حکومت علوي بر سرِيیعنی در مملکتی که لوا!  دقت کنید خوب

باید با تمام افراد آن مملکت، حتی کفار با رحمت و محبت و لطف و عفو و گذشـت    

  .برخورد کرد

                                                         
 هذَا ما أَمرَ بِه عبد اللَّه علی أَمیرُ الْمؤْمنینَ مالک بنَ الْحارِث الْأَشْتَرَ فی عهده إِلَیه حینَ  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ «.  1

الرَّحمۀَ للرَّعیـۀِ و    و أَشْعرْ قَلْبک...جِها و مجاهدةَ عدوها و استصلَاح أَهلها و عمارةَ بِلَادها    ولَّاه مصرَ جِبایۀَ خَرَا   

اللُّطْف و مۀَ لَهبحالْمص مفَإِنَّه مأَکْلَه معاً ضَارِیاً تَغْتَنبس هِملَیلَا تَکُونَنَّ ع و یرٌ  بِهِما نَظإِم ینِ وی الدف ا أَخٌ لَکنْفَانِ إِم

 و فْوِكنْ عم هِمطالْخَطَأ فَأَع و دمی الْعف یهِمدلَى أَیؤْتَى عی لَلُ والْع ملَه رِضتَع الزَّلَلُ و منْهفْرُطُ می الْخَلْقِ یف لَک

؛ بسم اللَّه الرحمن الرحیم فرمانى است »... عفْوِه و صفْحهضَى أَنْ یعطیک اللَّه منْ صفْحک مثْلِ الَّذي تُحب و تَرْ

نگارد، هنگامى که مأموریـت   که بنده خدا على، امیر المؤمنین به مالک اشتر فرزند حارث، در عهد نامه او مى        

 بر …نهد بالد آن سامان را به عهده او مىآورى خراج مصر، و جهاد با دشمن و اصالح امور اهالى و عمران  جمع

اى خون آشام باشى  مهر و محبت به مردم و لطف و احسان به ایشان دل بگمار و مبادا نسبت به آنان چونان درنده

یا به دین با تو برادرند و یا به آفرینش برابر، که دچار     : اند که خوردنشان را غنیمت شمارى زیرا آنان دو دسته        

پس همان گونـه کـه تـو    . ند و سستیهایى بنمایند و به عمد یا خطا خالفهایى از دستشان برآید       لغزشهایى شو 

؛ تحف 53نهج البالغۀ، نامه .  چشمداشت عفو و گذشت از خداوند دارى نسبت به ایشان عفو و چشم پوشى کن

   .600، ص33؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج126العقول عن آل الرسول، ابن شعبۀ البحرانی، ص
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 عمـد،    اي مالک، رعیت لغزش دارد چـه       )1(.، رعیت ّزلل دارد، علل دارد      مالک اي

 با آنها جوري رفتار کن که توقـع داري  تیاگر انجام دادند، تو در لغزش رع   . چه خطا 

   .خدا با تو رفتار کند

 کـسی علـی بـن ابـی         چـه   کسی تمام دنیا باید عزا بگیرد یا نـه؟         نیحاال براي چن  

د، ببـین  شـو   را شناخت؟ کسی که زیر پرچم او با کفار این گونه رفتـار مـی               طالب

 است؟ آنچه مهم است این است که امپراطـوري  یمعاملۀ او با مسلمانان به چه صورت    

 ةدربـار .  قـدرت اوسـت  ۀروم، شاهنشاهی ایران برایش مسخّر شده و همـه در قبـض       

  !ها فکر کنید این

  يهودی با مرد نیرالمؤمنی امرفتار

بر اسـت، چـه    مملکت دقت کنند و بفهمند چه خي تأمل کنند، علما ها  دانشگاهی

او بوده، شاهنـشاهی ایـران زیـر        مملکت  غوغاست؟ کسی که ایران امروز یک ایالت        

 آن يهـود ی مـرد    کی امپراطوري روم، زره او افتاده و        ۀدو قدمش بوده، تا برسد به بقی      

 زره من است کـه فـالن روز   نیا: رمود فيهودی به دیرا برداشته بود، زره خود را که د       

این زره مال مـن  . ییگو ی چه مدانم ییا علی، من نم:  گفتيهودیمرد  . از دستم افتاده  

  .ها فکر کنید دربارة این. دارم تا پیش قاضی حاضر شوي نمیمن دست بر. است

  .هـزار پیغمبـر زیـر پـرچم اوینـد        124کسی اسـت کـه از جهـت معنـا،            ی عل

 علی بن ابـی طالـب  امیر المؤمنین  لوا در دست  و آن)2(.»  لـَواِ�  حَت ـَ  ت هُ ْن ُدونآَدُم َو مَ «

                                                         
  .ها ناتوانی: ها ؛ علل لغزش: زلل.  1

؛ الخـرائج  23معارج نهج البالغۀ،علی بن زید البیهقـی، ص » . یوم الْقیامۀ    لوائی   تَحت  آدم و منْ دونَه»    :قَالَ.  2

ستقیم، العاملی، ؛ الصراط الم98، ص1؛ شرح نهج البالغۀ، ابن میثم البحرانی، ج876، ص2والجرائح، الراوندي، ج

  .402، ص16؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج121، ص4؛ عوالی اللئالی، االحسائی، ج251، ص1ج

؛ شعب االیمان، البیهقی، 215، ص4؛ مسند ابی یعلی، ج 281، ص 1 مسند احمد بن حنبل، ج     :منابع اهل تسنن  

 الحـاکم  ؛ المـستدرك، 170، ص2؛ تخریج االحادیث، الزیلعـی، ج 211، ص6؛ تفسیر الرازي، ج  181، ص 2ج

 فـی  کبیـر  حـدیث  هـذا ...  القیامۀ یوم لوائی تحت وهو اال أحد من ما«: قال الحاکم  (30ص ،1النیسابوري، ج 

 علی فیه: قال الهیثمی (372، ص10؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ج)الشیخین شرط على صحیح والروایۀ الصفات

  .301، ص6؛ الدر المنثور، السیوطی، ج)الصحیح لرجا رجالهما وبقیۀ ضعفه، على وثق وقد زید بن
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  .از این طرف هم حکومت دنیا در قبضۀ اقتدار اوست 8 )1(.است

 حکم کـرد کـه      .قاضی دید زره در دست یهودي است      .  یهودي پیش قاضی آمد    با

. حاال فکر کنید قاضی علیه او حکم کرد؛ آن هم به نفع یهودي            . زره مال یهودي است   

. یک مرتبه یهـودي روي قـدمش افتـاد        . ه را به یهودي تحویل داد      زر امیرالمؤمنین

آیـا   را به راه انداختم که ببیـنم   ساطمن همه این ب   . یا علی، زره مال خودت بود     : گفت

این ادعا را بـه نـاحق کـردم تـو در     .  خبر داده این دین همان دینی است که موسى      

 هـم حکـم قاضـی را بـه حـسب            بعد .ثل منی حاضر شدي به محکمه آمدي      مقابل م 

 جانـشین خـاتمی   تو همانآیا  مقصد این بود که بدانم  ۀهم. ظاهرِ ید من پذیرفتی   

. روي قـدمش افتـاد و مـسلمان شـد    ! أشـهد ان ال الـه اال اهللا    .  خبـر داده   که موسی 

 صـفین در  ةیهـودي در غـزو  . صد درهم هم بـه او داد نه. حضرت زرهش را به او داد 

                                                         

1  .»    عـبنَۀَ سس وِيدالْع یلنُ عنُ بسالْح یدعو سثَنَا أَبدقَالَ ح هلَیع انُ اللَّهاقَ رِضْوحنِ إِسب یمرَاهنُ إِبب دمحثَنَا مدح

ۀٍ و سبعِ سنینَ قَالَ حدثَنَا الْحسینُ بنُ أَحمد الطُّفَاوِي قَالَ حدثَنَا قَیس بنُ الرَّبِیـعِ     عشْرَةَ و ثَلَاثمائَۀٍ و هو ابنُ مائَ      

 الْمـسلمینَ   آخَى بینَ أَنَّ رسولَ اللَّه قَالَ حدثَنَا سعد الْخَفَّاف عنْ عطیۀَ الْعوفی عنْ مخْدوجِ بنِ زید الذُّهلیِ     

ثُم قَالَ یا علی أَنْت أَخی و أَنْت منِّی بِمنْزِلَۀِ هارونَ منْ موسى غَیرَ أَنَّه لَا نَبِی بعدي أَ ما علمت یا علی أَنَّـه أَولُ             

خْبِرُك یا علی أَنَّ أُمتی أَولُ الْـأُممِ یحاسـبونَ یـوم الْقیامـۀِ ثُـم        أَلَا و إِنِّی أُ   ... منْ یدعى بِه یوم الْقیامۀِ یدعى بِی        

 و أُبشِّرُك یا علی أَنَّ أَولَ منْ یدعى یوم الْقیامۀِ یدعى بِک هذَا لقَرَابتک منِّی و منْزِلَتک عنْدي فَیدفَع إِلَیک لوائی

؛ » ...هو لواء الْحمد فَتَسیرُ بِه بینَ السماطَینِ و إِنَّ آدم و جمیع منْ خَلَقَ اللَّه یستَظلُّونَ بِظلِّ لوائی یـوم الْقیامـۀِ                 

رادر  مسلمانان را با هم برادر ساخت و به على فرمود اى على تو بمخدوج بن زید ذهلى گوید رسول خدا

منى و تو نسبت به من چون هارون باشى نسبت به موسى جز اینکه پس از من پیغمبرى نباشد اى علـى اول         

اى على به تو خبر دهم که امـت مـن اول امتهاسـت کـه در قیامـت          ...  کسى که روز قیامت خوانده شود منم      

شـوي بـراى خویـشى کـه     محاسبه شوند و تو را بشارت دهم که تو اول کسى باشى که روز قیامت خوانده            

نسبت به من دارى و مقامی که نزد من داري و پرچم مرا که پرچم حمد است به تو دهند و میان دو صف آن       

، مناقـب االمـام امیـر المـؤمنین    . را بگسترانی و آدم و همه خلق خدا روز قیامت در سایه پرچم من باشند          

؛ الطرائف، الـسید بـن طـاووس،       402دوق، ص ؛ االمالی، الشیخ الص   302، ص 1محمد بن سلیمان الکوفی، ج    

؛ نهج االیمان، ابن جبـر،  230؛ العمدة، ابن بطریق، ص    306 الدر النظیم، یوسف بن حاتم الشامی، ص       ؛71ص

  .341، ص38؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج299، ص1؛ کشف الغمۀ، االربلی، ج402ص

؛ 140؛ المناقـب، الخـوارزمی، ص   56ی الشافعی، ص   مناقب علی بن ابی طالب، ابن المغازل       :منابع اهل تسنن  

  .432، ص1ینابیع المودة، القندوزي الحنفی، ج
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 ایـن منـشور     ،این است علی بن ابی طالـب       9 )1(. شهید شد  منینرکاب امیرالمؤ 

  ! حکومتش، این هم عملش

   نستانديا  از دهان مورچهي تا پوست جوم،ی پا بر هفت اقلپشت

، بـه او بدهنـد   »بما تحت افالکها«گانه را   کجا دیده بشري که همۀ اقالیم هفت     دنیا

 بگیرد و او هفت اقلیم را ببازد و آن پوست جـو     يا  رچهتا یک پوست جو از دهان مو      

  )2(. نگیرديا را از دهن مورچه

 بـود؟ چـه کـرد؟ ایـن     یتی کسی، بشریت باید عزا بگیرد که چه شخصنی چن براي

  زندگی چه بود؟

                                                         

حدثنا أبو األشعث أحمـد بـن   : حدثنی به عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق بن أخت داهر بن نوح باألهواز، قال     «.  1

عرف علی صلوات اللَّـه  : ، قالحدثنی حکیم بن حزام، عن األعمش، عن إبراهیم التیمی  : المقدام العجلی، قال  

! مـا أدري مـا تقـول   : یا یهودي، درعی سقطت منّی یوم کذا وکذا، فقال الیهـودي : علیه درعا مع یهودي، فقال   

فانطلقا إلى شریح، فلما رآه شریح قام له عن مجلسه، فقال له . درعی وفی یدي، بینی وبینک قاضی المسلمین      

إنّ خصمی لو کان مسلما لجلست معه بین یدیک، ولکنی سمعت رسول : فجلس شریح، ثم قال   . اجلس: علی

ال تساووهم فی المجلس، وال تعودوا مرضاهم، وال تـشیعوا جنـائزهم،     : وسلم یقول ] وآله[اللَّه صلَّى اللَّه علیه   

 درعی عرفتها مع هذا   : ثم قال . واضطرّوهم إلى أضیق الطرق، وإن سبوکم فاضربوهم، وإن ضربوکم فاقتلوهم         

الیهودي .صدقت واللَّه یا أمیر المؤمنین، إنها : قال شریح. درعی وفی یدي: ما تقول؟ قال: فقال شریح للیهودي

أما شهادة : لدرعک کما قلت، ولکن ال بد من شاهد؛ فدعا قنبرا فشهد له، ودعا الحسن بن علی، فشهد له، فقال

سـمعت رسـول اللَّـه    : سمعت عمر بن الخطاب یقول: یفقال عل. موالك فقد قبلتها، وأما شهادة ابنک لک فال  

أفال تجیـز  : اللهم نعم، قال: قال. وسلم یقول إنّ الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنۀ   ] وآله[صلَّى اللَّه علیه  

ثـم سـلَّم   . واللَّه لتخرجنّ إلى بانقیا فلتقـضینّ بـین أهلهـا أربعـین یومـا     ! شهادة أحد سیدي شباب أهل الجنۀ    

أمیر المؤمنین مشى معی إلى قاضیه، فقضى علیه، فرضی به، صـدقت إنهـا     : فقال الیهودي . ع إلى الیهودي  الدر

لدرعک، سقطت منک یوم کذا وکذا عن جمل أورق فالتقطتهـا، وأنـا أشـهد أن ال إلـه إلَّـا اللَّـه وأنّ محمـدا                   

فرض له فی تسعمائۀ، فلـم یـزل معـه    هذه الدرع لک، وهذه الفرس لک، و: فقال علی علیه السالم. رسول اللَّه 

 .»حتى قتل یوم صفّین

 412ص  ،1ج  حمدون، ابن الحمدونیۀ، ؛ التذکرة141، ص17 االغانی، ابی الفرج االصفهانی، ج:منابع اهل تسنن

   ).و الدنیا الدین سیاسۀ معناه یجمع الخبر هذا: قال ابن حمدون(

  .1، تعلیقه33رجوع شود به مجلس اول، صفحه .  2
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  با نان جو و نمک در شب آخر عمر افطار

 کـه در  يو آن روز )1(.دنیا آمد، بیت اهللا مولد او شـد  خدا به    ۀ روزي که در خان    آن

  . مسجد کوفه ضربت خورد بیت اهللا مشهد او شد

ـ !  مقامی پیدا نشده   نی تاریخ چن  در  خـدا بـه دنیـا آمـدن و در خانـۀ خـدا       ۀدر خان

شبانگاه آن صبحی کـه بـه نمـاز آمـد و            ! عقل مبهوت است  ! شربت شهادت نوشیدن  

 مـسکون  دختر او براي پدري که سلطنت بر ربـع . ضربت خورد، مهمان دخترش بود    

 نان جو و نمک و شیر       زاي ا   دارد، یعنی مشرق و مغرب تحت حکومت اوست، سفره        

اي پدرت سر یـک سـفره دو        ى دیده ک: بر سر سفره که نشست، فرمود     . دتهیه کرده بو  

  خورشت بخورد؟

ـ            دخترش  ی خواست نمک را بردارد تـا پـدر بـا نـان جـو و شـیر افطـار کنـد، ول

  )2(.، شیر را بردارنمک را بگذار: ود فرمرمؤمنانیام

مامـه  یکه مبادا در سـرزمین حجـاز و    چرا؟ براي این.  نان جو و نمک افطار کرد     با

 کسی اسـت کـه     نیچن )3(.تر است   رنگ  کم اش از سفره علی     نفر باشد که سفره     یک

َمْت َو الل�ـ«:  بین زمـین و آسـمان نـدا داد   وقتی شمشیر به آن فرق خورد، جبرئیل       ِه َهتَـد�

  )4(.» َو اْنَفَصَمْت َو الل�ِه الُْعْرَوُة الُْوْثَقى... أَرَْكانُ الُْهَدى

 

                                                         
  .2،  تعلیقه75براي تحقیق بیشتر رجوع شود به مجلس سوم، صفحه .  1

  .2، تعلیقه33رجوع شود به مجلس اول، صفحه .  2

  .2، تعلیقه34رجوع شود به مجلس اول، صفحه .  3

ت و اللَّه أَرکَانُ الْهدى و انْطَمست و  بینَ السماء و الْأَرضِ بِصوت یسمعه کُلُّ مستَیقظ تَهدمو نَادى جبرَئیلُ ...«.  4

اللَّه نُجوم السماء و أَعلَام التُّقَى و انْفَصمت و اللَّه الْعرْوةُ الْوثْقَى قُتلَ ابنُ عم محمد الْمصطَفَى قُتلَ الْوصی الْمجتَبى 

 الْأَشْقیاء قَالَ فَلَما سمعت أُم کُلْثُومٍ نَعی جبرَئیلَ فَلَطَمت   أَشْقَى  و اللَّه سید الْأَوصیاء قَتَلَهقُتلَ علی الْمرْتَضَى قُتلَ

      دیا سو اهدمحا مو اهیلا عو تَاها أَبو تاحص ا وهبیج شَقَّت ا وهخَد ا وهِهجلَى وعبحـار االنـوار، العالمـۀ    . »...اه

  .328 ؛ المجالس الفاخرة، السید شرف الدین، ص282، ص42المجلسی، ج
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  :ها پی نوشت

                                                        

ا دخَلَ شَـهرُ رمـضَانَ    یوصی ولْده إِذَ أَنَّه سمع أَبا عبد اللَّه      عنْ صفْوانَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنِ الْمسمعیِ       «. 1

 کُموا أَنْفُسهِدفَإِنَ  فَأَج   یهف   ماقُ   تُقَسزلَـۀٌ        الْأَرلَی یـهف و ـهونَ إِلَیـدفینَ یالَّذ اللَّه فْدو کْتَبی یهف الُ والْآج تُکْتَب و 

چون ماه رمـضان  : فرمود  در توصیه به فرزندانش مىمام صادق؛ ا».الْعملُ فیها خَیرٌ منَ الْعملِ فی أَلْف شَهرٍ   

شود، و مـدتهاى   فرا رسد، خود را تا آخرین حد توان به کوشش وادارید، زیرا که در آن ماه ارزاق تقسیم مى               

شود، و در آن  شوند نوشته مى کنندگان که به میهمانى خدا مشرف مى گردد، و در آن ماه نام حج      عمر مقرّر مى  

؛ من 66، ص4 الکافی، الشیخ الکلینی، ج.ه شبى هست که انجام عملى در آن از عمل در هزار ماه بهتر است  ما

؛ بحار األنـوار،  192، ص 4؛ تهذیب األحکام، الشیخ الطوسی، ج     99، ص 2الیحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج    

 .375، ص93العالمۀ المجلسی، ج

 - ء أُنْزِلَت قَالَ الرِّضَا یا سلَیمانُ  فی أَي شَی إِنَّا أَنْزَلْناه فی لَیلَۀِ الْقَدرِ      رُنی عنْ قَالَ سلَیمانُ أَ لَا تُخْبِ     «:و همچنین 

   اللَّه رقَدرِ یلَۀُ الْقَدـ           لَی خَی أَو تـوم ـاةٍ أَوینْ حنَۀِ منَۀِ إِلَى السنَ السکُونُ ما یا میهلَّ فج زَّ وق  عرِز شَـرٍّ أَو ؛ » رٍ أَو

  إِنَّا أَنْزَلْناه فی لَیلَۀِ الْقَدرِ که در چه چیزى نازل شده امـام رضـا   دهى از سوره  سلیمان گفت آیا مرا خبر نمى     

فرمود که خداى عز و جل آنچه را که از اول سال تا آخر سال میباشد از زندگى یا مردن یا خوبى یا بـدى یـا        

، الشیخ الصدوق، ؛ عیون أخبار الرضا444 التوحید، الشیخ الصدوق، ص.تقدیر می کندروزى در شب قدر    

  .96، ص4؛ بحاراألنوار، العالمۀ المجلسی، ج161، ص1ج

ما أبین فـضلها  : ذکر ابو عبد اهللا علیه السالم انا أنزلناه فی لیلۀ القدر قال     : عن المفضل بن عمر قال    «:و همچنین 

فـی لیلـۀ   : نزلت والیۀ أمیر المؤمنین علیه السالم فیها، قلت   : ء فضلها؟ قال   ى شی و أ : قلت: على المشهود قال  

 و األرض، و قـدرت والیـۀ أمیـر      فیها السموات لیلۀ قدرت   هی نعم: القدر التی نرتجیها فی شهر رمضان؟ قال 

، ثۀ، الشیخ الـصدوق ؛ فضائل األشهر الثال316معانی األخبار، الشیخ الصدوق، ص. ».المؤمنین علیه السالم فیها 

  .617ص  ،5؛ تفسیر نور الثقلین، الشیخ الحویزي، ج18، ص94؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج119ص

  الَ قَحدثَنی أَبِی عنِ النَّضْرِ بنِ سوید عنْ یحیى الْحلَبِی عنْ عبد اللَّه بنِ مسکَانَ عنْ أَبِی عبد اللَّه «:و همچنین

 تَبـارك و    قَضَاء اللَّـه   منْ  ما یکُونُ إِذَا کَانَت لَیلَۀُ الْقَدرِ نَزَلَت الْملَائکَۀُ و الرُّوح و الْکَتَبۀُ إِلَى سماء الدنْیا فَیکْتُبونَ 

 ثُـم  - أَمرَ اللَّه أَنْ یمحو ما یشَاء- أَو ینْقُص شَیئاً أَو یزِیده-خِّرَتَعالَى فی تلْک السنَۀِ فَإِذَا أَراد اللَّه أَنْ یقَدم أَو یؤَ         

؛ التفسیر الـصافی، الفـیض الکاشـانی،    366، ص1 تفسیر القمی، علی بن إبراهیم القمی، ج       .»...أَثْبت الَّذي أَراد  

؛  بحار األنوار، العالمۀ المجلـسی،  266، ص3؛ البرهان فی تفسیر القرآن، السید هاشم البحرانی، ج   74، ص 3ج

 .472، ص6؛ تفسیر کنز الدقائق، الشیخ محمد القمی المشهدي، ج99، ص4ج

 یا علی أَتَدرِي ما معنَى  قَالَ لی رسولُ اللَّه   :  قَالَ عنِ الْأَصبغِ بنِ نُباتَۀَ عنْ علی بنِ أَبِی طَالبٍ         «:و همچنین 

 الْقیامۀِ فَکَانَ فیمـا قَـدر عـزَّ و جـلَّ        یومِ   إِلَى   إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى قَدر فیها ما هو کَائنٌ          فَقَالَ...  الْقَدرِ لَیلَۀِ

 حضرت على بن ابى طالب علیـه الـسالم   ؛ أصبغ بن نباته از».ولَایتُک و ولَایۀُ الْأَئمۀِ منْ ولْدك إِلَى یومِ الْقیامۀِ      

پیغمبر صلى اللَّه ... دانى معنى شب قدر چیست؟ یا على آیا مى:  به من فرمود روایت نموده که پیغمبر خدا    
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در آن شب، آن چه تا روز قیامت خواهد بود را مقدر می نماید، پس خداوند تبارك و تعالى : علیه و آله فرمود

 .و و والیت امامان از فرزندان تو را تا روز قیامت در شب قدر مقـدر نمـوده اسـت      خداى عزّ و جلّ والیت ت     

؛ بحـار األنـوار،    351، ص 5التفسیر الـصافی، الفـیض الکاشـانی، ج       ؛  315معانی األخبار، الشیخ الصدوق، ص    

  .629ص، 5؛ تفسیر نور الثقلین، الشیخ الحویزي، ج18، ص94، جالعالمۀ المجلسی

2 .» مثَنَا أَحدـنِ      حـرٍو عمنْ عع و رِيصیرَةِ الْبغنِ الْمب رْثنِ الْحع ونُسنْ یزِیزِ عالْع دبنِ عرَ بمنْ عع دمحنُ مب د

فیهـا یفْـرَقُ کُـلُّ أَمـرٍ       ه قَولُ اللَّه تَعالَى فی کتَابِقُلْت لأَبِی عبد اللَّه: ابنِ أَبِی عمیرٍ عمنْ رواه عنْ هشَامٍ قَالَ   

 لَیلَۀُ الْقَدرِ یکْتَب فیها وفْد الْحاج و ما یکُونُ فیها منْ طَاعـۀٍ أَو معـصیۀٍ أَو مـوت أَو حیـاةٍ و             قَالَ تلْک   حکیمٍ

  لْقی ثُم شَاءا یارِ مالنَّه لِ وی اللَّیف ثُ اللَّهدحـنْ  یم و قُلْت رِيصیرَةِ الْبغنُ الْمرْثُ بضِ قَالَ الْحبِ الْأَراحإِلَى ص یه

   کُمباحضِ قَالَ صالْأَر باح؛ ینـابیع المعـاجز، الـسید    241بصائر الدرجات، محمد بن حسن الصفار، ص     » .ص

، 4سیر نور الثقلـین، الحـویزي، ج     ؛ تف 23، ص 94؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج     153هاشم البحرانی، ص  

  .120، تفسیر کنز الدقائق، الشیخ محمد القمی المشهدي، ص625ص

حدثَنَا أَحمد بنُ محمد عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنِ النَّضْرِ بنِ سوید عنِ الْحـسنِ بـنِ موسـى عـنْ           «:و همچنین 

 فَقُلْت لَه سلْه عنْ لَیلَـۀِ الْقَـدرِ   ت عنْد الْمعلَّى بنِ خُنَیسٍ إِذْ جاء رسولُ أَبِی عبد اللَّه          کُنْ: سعید بنِ یسارٍ قَالَ   

 یهی فقْضی قَالَ إِنَّ اللَّه أُرِد ا لَمم و تدا أَری بِمرَنفَأَخْب مقَالَ نَع أَلْتَهس لَه قُلْت عجا رفَلَم   نَۀِ ثُـمالـس لْکیرَ تقَادا م

 بصائر الدرجات، محمد بن حسن الـصفار،   ». یا عاجِز   یقْذف بِه إِلَى الْأَرضِ فَقُلْت إِلَى منْ؟ فَقَالَ إِلَى منْ تَرَى          

 ؛ تفسیر23، ص94؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج154؛ ینابیع المعاجز، السید هاشم البحرانی، ص241ص

  .639، ص5نور الثقلین، الحویزي، ج

  : نقل کرده انداهل تسنن نیز این روایت را از امام صادق. 3

ـ  ،التوحید مقام إلى المرید طریق ووصف المحبوب معاملۀ فی القلوب قوت ؛ 89ص ،1ج ،المکـی  طالـب  وأب

ـ  المـودة  ینـابیع ؛  16ص ،21ج ،اآللوسـی  ،اآللوسـی  تفـسیر ؛  452ص ،1ج ،الزرکشی ،البرهان  ،القربـى  ذويل

أما اإلمام جعفر الصادق فهو الذي غاص فـی تیـاره واسـتخرج جـواهره،         : و عبارته  (216ص ،3ج ،القندوزي

، ونقل عنه أنه کان یتکلم بغوامض الحقائق وقد صنف الخافیۀ فی أسرار الحروف.  فسر رموزهوأظهر کنوزه، و

 )کالمه ولکن ال یبصرونلقد تجلى اهللا لعباده فی : وهو ابن سبع سنین وهو الذي قال 

جـاء رجـلٌ إِلَـى أَبِـی     : عنْ خُثَیمۀَ بنِ عبد الرَّحمنِ الْجعفی قَالَ حدثَنی أَبو لَبِید الْبحرَانی المراء الهجرین قَالَ  «. 4

ء منْ کتَابِ اللَّه إِلَّا  لرَّجلُ أَنْت الَّذي تَزْعم أَنَّه لَیس شَی بِمکَّۀَ فَسأَلَه عنْ مسائلَ فَأَجابه فیها ثُم قَالَ لَه ا          جعفَرٍ

شَی سنْ لَیلَک و کَذَا قُلْته سقَالَ لَی رُوفعم  هلَمعا لَا یمم تَابِهی کف نِ اللَّهقٌ عیلٌ نَاطلد هلَیإِلَّا ع تَابِ اللَّهنْ کم ء

النَّاس  فَقَالَ لَه داحو رْفلَا ح و مقَالَ نَع هونَ إِلَیتَاجحی النَّاس إِلَّا و تَابِ اللَّهنْ کم سلَی أَنَّه مي تَزْعالَّذ قَالَ فَأَنْت 

تَفْسیرُها فی ظَهرِ الْقُرْآنِ  هذَا بو جعفَرٍ قَالَ أَبو لَبِید فَأَجابه بِجوابٍ نَسیتُه فَخَرَج الرَّجلُ فَقَالَ لی أَ            فَما المص 

 قُلْت و للْقُرْآنِ بطْنٌ و ظَهرٌ فَقَالَ نَعم إِنَّ لکتَابِ اللَّه ظَاهراً و باطناً و معایناً   الْقُرْآنِ  بطْنِ أَفَلَا أُخْبِرُك بِتَفْسیرِها فی 

     وخاً ونْسم خاً ونَاس و  تَـابأَنَّ ک معنْ زرِیفاً فَمتَص رُفاً وأَح لًا وصو لًا وفَص ثَالًا وأَم نَناً وس تَشَابِهاً وم کَماً وحم

     لَکأَه و لَکه فَقَد مهبم ؛ بحـار االنـوار،   270، ص1المحاسن، احمد بن محمد بن خالـد البرقـی، ج  .  »...اللَّه

  .90، ص89 جالعالمۀ المجلسی،

ء منَ التَّفْسیرِ فَأَجابنی ثُم سأَلْتُه عنْه ثَانیۀً   عنْ شَیسأَلْت أَبا جعفَرٍ: عنْ جابِرِ بنِ یزِید الْجعفی قَالَ«:و همچنین
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 غَیرِ هـذَا قَبـلَ الْیـومِ      الْمسأَلَۀِ بِجوابٍ هذه  فی] اجبت[ فَأَجابنی بِجوابٍ آخَرَ فَقُلْت جعلْت فداك کُنْت أَجبتَنی     

    شَی سابِرُ لَیا جرٌ یرِ ظَهلظَّهل رٌ وظَه لَه طْناً وطْنِ بلْبل طْناً ولْقُرْآنِ بابِرُ إِنَّ لا جنْ  فَقَالَ یالِ مقُولِ الرِّجنْ عم دعأَب ء

» . ء و هـو کَلَـام متَّـصلٌ منْـصرِف علَـى وجـوه       ء و آخرُها فی شَـی      الْآیۀَ یکُونُ أَولُها فی شَی     تَفْسیرِ الْقُرْآنِ إِنَّ  

، 1؛ تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود العیاشـی، ج      300، ص   2المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقی، ج       

تفـسیر   ؛91، ص89بحار األنوار، العالمۀ المجلـسی، ج   ؛192، ص27؛ وسائل الشیعۀ، الحر العاملی، ج12ص

 .4، ص1کنز الدقائق، الشیخ محمد القمی المشهدي، ج

  منْه ما کَانَ و منْه ما لَم یکُنْ بعد  تَفْسیرُ الْقُرْآنِ علَى سبعۀِ أَحرُف:  قَالَعنْ زرارةَ عنْ أَبِی جعفَرٍ    «:و همچنین 

تَع کۀُذَلمالْأَئ 98، ص89؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج216بصائر الدرجات، محمد الصفار، ص» .رِفُه.  

 الـدعوات،  .» دعوةٌ مجابۀٌ إِما معجلَۀٌ و إِما مؤَجلَـۀ   لَه  کَانَت  منْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَالَ الْحسنُ بنُ علی   «  :و همچنین . 5

 .204 ، ص89، ج؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی24الدین الراوندي، صقطب 

 إِلَى خَلْقه فَقَد ینْبغی للْمرْء الْمسلمِ أَنْ ینْظُرَ فی عهـده و   الْقُرْآنُ عهد اللَّه :  قَالَ عنْ أَبِی عبد اللَّه    «:و همچنین . 6

     ی کُلِّ یف نْهقْرَأَ مۀً  أَنْ یینَ آیسمٍ خَم؛ امام صادق  ».و قرآن عهد خداوند و فرمان او است بـر خلقـش     :  فرمود

پس سزاوار است براى شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خـدا نظـر افکنـد و روزى پنجـاه آیـه از آن       

جمهور، ن ابی ؛ عوالی اللئالی، اب273 صحلی،ال؛ عدة الداعی، ابن فهد 609، ص2کلینی، جالکافی، ال. بخواند

 .22، ص4ج

و أَشْهد أَنَّ الْأَئمۀَ الْأَبرَار و الْخُلَفَاء الْأَخْیار بعد الرَّسولِ الْمخْتَارِ علی قَامع الْکُفَّارِ و منْ بعده سید   ..  «:و همچنین . 7

التَّابِع لمرْضَاةِ اللَّه الْحسینُ ثُم الْعابِد علی ثُم الْباقرُ محمـد ثُـم الـصادقُ    أَولَاده الْحسنُ بنُ علی، ثُم أَخُوه السبطُ     

ـ                 الْح کَرِيسالْع یالزَّک ثُم یلع یالنَّق ثُم دمحم یالتَّق ثُم یلالرِّضَا ع ى ثُموسم مالْکَاظ فَرٌ ثُمعـۀُ   ججالْح نُ ثُـمس

              تَـتثَب هـودجبِو ى ورزِقَ الْـور هنمبِی ا ونْیالد تیقب هقَائي بِبى الَّذرْجالْم يدهنْتَظَرُ الْمالْم مالْقَائ حالالص الْخَلَف  

ضاء الْأَرمالس ؛ این عبارات در دعاي عدیله نیز وارد 462صملی، اآلسید حیدر ال تفسیر المحیط االعظم، .».. و

  .شده است

8 .»  ولُ اللَّهسقَالَ ر        اكـدارِ فَقَـالَ فنَ الْأَنْصلٌ مجر هإِلَی ۀٌ فَقَامعبنُ أَرنَح رُنَا وغَی باکۀِ رامیی الْقف سلَی یلا عی 

ى دابۀِ اللَّه الْبرَاقِ و أَخی صالح علَى نَاقَۀِ اللَّه الَّتی عقرَت و عمـی حمـزَةُ علَـى    أَبِی و أُمی و منْ هم قَالَ أَنَا علَ       

؛ »..حمد رسولُ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه م نَاقَتی الْعضْباء  و أَخی علی علَى نَاقَۀٍ منْ نُوقِ الْجنَّۀِ و بِیده لواء الْحمد ینَادي            

اى جز ما نیست، و ما چهـار نفـر    در روز قیامت سواره! اى على:  فرمود  فرمود که پیامبر اکرم    امام رضا 

پدرم و مادرم فداى شما اى رسول خدا، آن چهار تـن چـه   : آنگاه مردى از انصار برخاست و گفت   . باشیم مى

ر براق دابه خدا، برادرم صالح بر شتري که خدا  فرستاد و قومش من ب:  فرمودباشند؟ پیامبر خدا کسانى مى

آن را پی کردند، و عمویم حمزه بر ناقه عضباء، و برادرم على بر شترى از شترهاى بهـشت سـوار اسـت، در      

ال اله الّا اللَّه، محمد رسول اللَّه در این حال مردم محشر :زند باشد فریاد مى حالى که پرچم حمد در دستش مى    

اى از  آنگـاه فرشـته   . اى مقرّب، یا نبى مرسلى، و یا حامل عرش         این منادى کسى نیست جز فرشته     : گویند مى

اى گروه آدمیان این منادى فرشته مقرب و نبی مرسل و حامل عـرش نیـست،    . دهد عرش پاسخ ایشان را مى    

، ابن عقدة  امیر المؤمنین؛ فضائل458 مسند زید بن علی، ص.بلکه او على بن ابى طالب علیه السالم است
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؛ شرح 204؛ الخصال، الشیخ الصدوق، ص53، ص2، الشیخ الصدوق، ج؛ عیون اخبار الرضا15الکوفی، ص

؛ االمـالی، الـشیخ الطوسـی،    273؛ االمالی، الـشیخ المفیـد، ص      471، ص 2االخبار، القاضی نعمان المغربی، ج    

؛ روضۀ 30، ص3ل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج؛ مناقب آ101؛ کفایۀ االثر، الخزاز القمی، ص15؛ ص35ص

؛  159؛ نهج االیمان، ابن جبر، ص572؛ التحصین، السید بن طاووس، ص109الواعظین، الفتال النیشابوري، ص

 233، ص7بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج

 الدر النظیم، ؛295؛ المناقب، الخوارزمی، ص  326، ص 42 تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج      :منابع اهل تسنن  

  237، ص1؛ ینابیع المودة، القندوزي الحنفی، ج292یوسف بن حاتم الشامی، ص

حدثَنَا أَحمد بنُ محمد عنِ الْعباسِ بنِ معرُوف عنْ عبد اللَّه بنِ الْمغیرَةِ عنْ أَبِی هارونَ الْعبدي عنْ «: و همچنین

  الْخُد یدعأَبِی س     قَالَ کَانَ النَّبِی رِي ُقُولی  أَلْنَا النَّبِیی قَالَ فَسیلَۀَ لسالْو لُوهفَس اللَّه أَلْتُمإِذَا س   ِـیلَۀسنِ الْوع 

 متَّزِراً بِرَیطَۀٍ منْ نُورٍ علَی تَاج  أُقْبِلُ أَنَا یومئذ   فَقَالَ رسولُ اللَّه    ... قَالَ هو درجتی فی الْجنَّۀِ و هی أَلْف مرْقَاةٍ        

 علَیه لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه    أَمامی بِیده لوائی و هو لواء الْحمد مکْتُوبالْملْک و إِکْلیلُ الْکَرَامۀِ و علی بنُ أَبِی طَالبٍ       

ه فَإِذَا مرَرنَا بِالنَّبِیینَ قَالُوا هذَانِ ملَکَانِ مقَرَّبانِ و إِذَا مرَرنَا بِالْملَائکَۀِ قَالُوا هذَانِ نَبِیـانِ         الْمفْلحونَ هم الْفَائزُونَ بِاللَّ   

؛ »... و تلْک الدرجـۀَ و علـی یتْبعنـی   مرْسلَانِ و إِذَا مرَرنَا بِالْمؤْمنینَ قَالُوا نَبِیانِ لَم نَرَهما و لَم نَعرِفْهما حتَّى أَعلُ           

 از یمبخواهیـد پرسـید  بـرایم   هرگاه از خداى عز و جل خواهشى کنیـد از او وسـیله             : فرمود رسول خدا 

من آیم و قبائى از نور در ... ایست که من در بهشت دارم هزار پله است         آن درجه  : فرمود . از وسیله  پیغمبر

و على بن ابى طالب جلوي من و لواء حمد در دست اوست و بـر  بر سر دارم یل کرامت  بر و تاج ملک و اکل     

 رستگاران همانند که به خدا رسیدند و چون به پیغمبران گذریم گوینـد ایـن دو         ال إِله إِلَّا اللَّه     آن نوشته است  

 مؤمنان گذریم گوینـد دو  و چون بهچون به فرشتگان گذریم گویند اینان دو پیغمبر مرسلند     و  فرشته مقربند   

 بـصائر الـدرجات،   .تا بر آن درجه باال روم و على دنبال مـن آیـد  نبی هستند که آن دو را ندیدیم و نشناسیم          

؛ معـانی االخبـار، الـشیخ    165، ص1؛ علـل الـشرایع، الـشیخ الـصدوق، ج       437محمد بن حسن الصفار، ص    

؛ 46صطفی، محمد بن ابی القاسم الطبري، ص؛ بشارة الم178؛ االمالی، الشیخ الصدوق، ص116الصدوق، ص

؛ البرهـان، الـسید   326، ص7؛ بحار االنوار، العالمه المجلسی، ج    113روضۀ الواعظین، الفتال النیشابوري، ص    

 .105؛ تفسیر کنز الدقائق، محمد القمی المشهدي، ص293، ص2هاشم البحرانی، ج

أنـت  : رسول اللّه صلّى اللّه علیه و اله و سـلم لعلـی    قال  : عن ابن عباس، قال    «:و همچنین در منابع اهل تسنن     

 تاریخ مدینۀ دمـشق،  ».  إلی لواء الحمد، فأدفعه إلیک، و أنت تذود الناس عن حوضی  القیامۀ، فیدفع    یوم  أمامی

  .145، ص13؛ کنز العمال، المتقی الهندي، ج338، ص35ابن عساکر، ج

، محمـد بـن   ؛ مناقب االمام امیر المـؤمنین  158، ص عسکريالمام  االتفسیر   :به این منابع نیز رجوع شود     

ـ خـصال،   ال ؛110، ص 2عیاشـی، ج  العیاشی، محمد بن مسعود     التفسیر   ؛439، ص 1کوفی، ج السلیمان   شیخ ال

؛ 81قمی، صالالعقد النضید و الدر الفرید، محمد بن حسن  ؛83مائۀ منقبۀ، ابن شاذان، ص ؛415صدوق، صال

 و 28، ص3؛ مناقب آل ابی طالـب، ابـن شـهر آشـوب، ج    85، ص3ف المرتضی، جالشافی فی االمامۀ، الشری 

ـ البحار االنـوار،  ؛ 67، ص1برار، السید هاشم البحرانی، ج    ؛ حلیۀ اال  55ص   و 207، ص18ج مجلـسی، ال ۀعالم

  .263، ص2حویزي، جال تفسیر نور الثقلین، 332، ص38ج و 331، ص7ج و 35، ص40ج

  .129، ص13هندي، جالمتقی ال؛ کنز العمال، 100، ص5بغدادي، جالخطیب ال  تاریخ البغداد،:منابع اهل تسنن
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حدثَنَا عمرُو بنُ شمرٍ  عنْ :  حدثَنَا إِسماعیلُ بنُ أَبانٍ قَالَ: حدثَنَا إِبرَاهیم قَالَ: حدثَنَا الْحسنُ قَالَ: حدثَنَا محمد قَالَ«. 9

 إِلَیه فَلَما نَظَرَ إِلَیه   درعاً لَه عنْد نَصرَانی فَجاء بِه إِلَى شُرَیحٍ یخَاصمهوجد علی :  ی عنِ الشَّعبِی قَالَ  الْجعف سالمٍ

لَو کَانَ خَصمی مسلماً ما جلَست إِلَّا معه و یا شُرَیح أَما :  مکَانَک و جلَس إِلَى جنْبِه و قَالَ: شُرَیح ذَهب یتَنَحى فَقَالَ

 ولُ اللَّهسقَالَ ر و یرَاننَص نَّهلَک غَّرَ اللَّها صکَم غِّرُوا بِهِمص و هضَایِقإِلَى م می طَرِیقٍ فَأَلْجِئُوهف ماهإِی و إِذَا کُنْت 

ما یقُولُ أَمیرُ الْمؤْمنینَ :   فَقَالَ للنَّصرَانی  أَهب  و لَم  أَبِع إِنَّ هذه درعی لَم : ا ثُم قَالَ علیبِهِم فی غَیرِ أَنْ تَظْلمو

 یرَانشُرَ      : فَقَالَ النَّص بٍ فَالْتَفَتي بِکَاذنْدینَ عنؤْمیرُ الْما أَمم ی وعرإِلَّا د عرا الدم یلإِلَى ع حیَیـرَ   :  فَقَالـا أَمی

   أَما أَنَا فَأَشْهد أَنَّ هذه أَحکَام النَّبِیینَ:   فَقَالَ لَا فَقَضَى بِها للنَّصرَانی فَمشَى هنَیۀً ثُم أَقْبلَ: الْمؤْمنینَ هلْ منْ بینَۀٍ؟ قَالَ

  شمینَ ینؤْمیرُ الْمداً        أَممحأَنَّ م و لَه لَا شَرِیک هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دأَشْه هلَیی عقْضی یهقَاض و یهی بِی إِلَى قَاض

 إِلَى صفِّینَ فَخَرَّت منْ بعیرِك عبده و رسولُه الدرع و اللَّه درعک یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ انْبعثَ الْجیش و أَنْت منْطَلقٌ         

 قَالَ الشَّعبِی و أَخْبرَنی منْ رآه یقَاتلُ مـع علـی   .أَما إِذَا أَسلَمت فَهِی لَک و حملَه علَى فَرَسٍ          :   فَقَالَ   الْأَورقِ

او را نزد شریح آورد .  اش را نزد یک مسیحى یافت  زرهلىامیرالمؤمنین ع: ؛ شعبى گوید». الْخَوارِج فی النَّهرَوان

در :  حضرت فرمود.  شریح چون نگاهش به امیرالمؤمنین افتاد، خواست که از جایش بلند شود. و به شریح گفت

اگر طرف نزاع من مسلمان بود، !  اى شریح، آگاه باش: جاى خود باش و حضرت در کنار شریح نشست و فرمود

اگر شما و آنان در راهى بودید، آنها را :   فرمودنشستم ولى مسیحى است و رسول خدا و نمىمن جز در کنار ا

. شان کرد بى آن که ستم کنید گونه که خداوند کوچک به جاى تنگ راه مجبور سازید و آنان را کوچک کنید آن

امیرالمؤمنین چه :  فتشریح به مسیحى گ. ام این زره من است که نفروخته و نبخشیده:  فرمودسپس امام على

شـریح تـوجهى بـه    .زره، زره من است و امیرالمؤمنین از نظر من دروغگـو نیـست    : گوید؟ مسیحى گفت   مى

پس از آن، شریح به نفع .  نه: اى امیرالمؤمنین، آیا دو شاهد دارید؟ حضرت فرمود:  کرد و گفتامیرالمؤمنین

دهـم کـه ایـن، از نـوع       اما من گواهى مى:مسیحى مقدارى رفت، سپس بازگشت و گفت      . مسیحى حکم داد  

من گواهى !  دهد اش علیه او حکم مى آید و قاضى امیرالمؤمنین با من نزد قاضى خود مى. هاى پیامبران است حکم

زره هم به .   بنده و رسول اوستشریک است و حضرت محمد او یکتا و بى.دهم که جز اهللا، خدایى نیست مى

رفتید و این زره از شتر بر  لشکر روانه شد و شما به سوى صفین مى. رالمؤمنینزره توست، اى امی! خدا سوگند

. اینک که مسلمان شدى، این زره براى تو باشد و حضرت اسبى هم به مسیحى داد: حضرت فرمود. زمین افتاد

ن محمد الغارات ، إبراهیم ب.  در نهروان با خوارج می جنگیدشعبی گوید این شخص به همراه امیر المؤمنین

 .124 ، ص 1الثقفی الکوفی ، ج 

  .)با کمی اختالف(128، ص2شافعی، جال، الباعونی جواهر المطالب فی مناقب االمام علی :منبع اهل تسنن

ـ ال؛ بحـار االنـوار،   373، ص1، ابن شهر آشوب، ج  مناقب آل ابی طالب    :به این منابع نیز رجوع شود       ۀعالم

  57، ص41مجلسی، جال

  .203سیوطی، صال؛ تاریخ الخلفاء، 200، ص2 اخبار القضاة، محمد بن خلف بن حیان، ج:منابع اهل تسنن

 الیهـودي  ،فقـال  الجمـل  یـوم  منی ضاعت درعی هذه وقال فعرفها یهودي مع درعا رأىعلیا أن روي« :و همچنین 

 موضـعه  مـن  یحشـر  قـام  علیـه  فلما دخال  السالم علیه علی قاضی وکان شریح إلى فترافعا ، یدي وفی ومالی درعی

 غیر ، یدیک بین معه لجلست ذمی أنه  لوال  علی فقال بین یدیه  والیهودي شریح وجلس موضعه فی على وجلس

 .149، ص8المبسوط، الشیخ الطوسی، ج. »األولى هو وهذا . المجالس فی تساووهم ال :  یقولالنبی  سمعت أنی
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  وحی و ماجراي مباهلهر  مفسامیر المؤمنین

  راغ راه معرفت و عبادتقرآن چ

هـا،   عظمـت خلقـت منظومـه    . عظمت امر امامت، فـوق تـصور و ادراك ماسـت          

 التی تشکنی اۀهم.  داند ی را جز خالقشان نمها نیها، حساب و حد و حصر ا کهکشان

  . استنی خلقت اة و ثمرتی غا)1(.معرفت و عبادت:  است  دو کلمهيمقدمه برا

خـدا را  :  دو کلمه خلق شده استنی ا ينسان برا  عالم، انسان است و ا     نی ا ةعصار  

ـ ۀ و سلـسل غمبری و چهار هزار پستیبعثت صد و ب. بشناسد و خدا را بپرستد     و ی وح

  .  دو کلمه استنی همۀنبوت هم مقدم

  چراغ وحی براي معرفت خداوند

ـ قـرآن و ب :  عبارت اسـت از  کند، ی دو مطلب نائل م    نیآنچه بشر را به ا      قـرآن؛  انی

  .ستی راه ننی اي برای خدا چراغی جز وحنچو

نور عقل در  .  انوار عقول بشر در مقام معرفت اهللا و عبادت اهللا خاموش است            تمام

                                                         
  .56: الذاریات. لیعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجِنَّ خَلَقْت وما.  1

 الْعباد إِلَّا لیعرِفُوه فَإِذَا عرَفُوه عبدوه فَإِذَا  کْرُه ما خَلَقَأَیها النَّاس إِنَّ اللَّه جلَّ ذ«:...  حسینُ بنُ علی  قَالٍَ:و همچنین

عبدوه استَغْنَوا بِعبادته عنْ عبادةِ منْ سواه فَقَالَ لَه رجلٌ یا ابنَ رسولِ اللَّه بِأَبِی أَنْت و أُمی فَما معرِفَۀُ اللَّه قَـالَ                 

تُه        مطَاع هِملَیع جِبي یالَّذ مهامانٍ إِمملِ کُلِّ زرِفَۀُ أَه؛ کنـز الفوائـد،    9،  1علل الشرایع، الشیخ الـصدوق، ج     .  »ع

  .312، ص5؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج151کراجکی، ص
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ـ  . کند ی شعاع عقل است کار مریآنچه ز   یآنچه تحت فکر است، قابل تفکر اسـت، ول

.  چراغ عقل و فکـر در آنجـا خـاموش اسـت    گریآنچه فوق فکر و فوق عقل است، د 

 نیا.  فکر استةنندیآنچه فوق فکر است، آفر. ست، خالق عقل استآنچه فوق عقل ا 

  . استی وحری و تفسیفقط چراغ وح. کند ی کار نمی مشعلچیاست که آنجا ه

  تی انسانبی و طبی، مفسر وحامام

علم .   الزم داردي مفسریهر قانون.  استمی عقاش جهی هم بدون مفسر نتیآنجا وح

 آن طب جهی نباشد، نتبیاگر طب باشد و طب. خواهد ی مبیطب  طب،  . خواهد یمعلّم م 

ـ امام، طب.  استتی قرآن، طب بشرشود؟ یکجا حاصل م  قـرآن،  .  اسـت تی انـسان بی

   ی است معننیا.  قانون استنیامام، مفسر ا. قانون معرفت و عبادت است
ُ
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  نی المؤمنریم اتی خدا به اسالم، به شرط واليرضا
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ـ  که مقصد تمـام انب ی است که آن اسالمنی جمله ا  نی ا یمعن. دِين  بـود،  نی مرسـل  وای

ـ  ا شی کعبـه را سـاخت دعـا       یوقت لی خل میابراه.  خودم قرار دادم   یرضم :  بـود  نی
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ـ  خلمی اآلمـال ابـراه  ی منتهنی ا)2(.مِن  لی

ـ    از خدا خواس   می که ابراه  یآن اسالم . است  خداسـت، اسـالم بـه شـرط         یت و مرض
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ـ عنوان د  ـ    ي بـرا  نی ـ  خـودم قـرار دادم و بـه ا         ی شـما مرض  کـه تـوأم بـا      ی اسـالم  نی

  . شدمی باشد راضنیرالمؤمنیام

                                                         
  .3:المائده. » گردانیدمامروز دین شما را برایتان کامل«.  1

  .128:بقرهال. »]پدید آر[خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود ]  فرمان[ا را تسلیم پروردگارا، م«.  2
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  حکمت و معرفت علم و انوسی اقری غدخطبۀ

 در سرتاسر رانی در مملکت ادی باان شاء اهللا است؟ شی در پیامی که چه امی غافلما

 یقیدر آن همـه دقـا   .  مشغول باشند  امی آن ا  عیدهه، مجالس و مساجد به شرح وقا      آن  

 ۀ است که هم   نیالعقول است ا  ری که مح  يزیچ. است که مورد غفلت واقع شده است      

 بود که خداوند علَم اسالم را به ي روزریروز غد. ستاص ا خامی انی در همای قضانیا

ـ  که در آن روز خواند، اق      يا  خطبه. افراشته کرد   خاتم غمبریدست پ   علـم و    انوسی

  . دست بلند کرد را سرِنیرالمومنی کرد و اميشقّ القمر. حکمت و معرفت است

  هیری دهر در دهۀ غدة سورنزول

هـا    سورة دهر کتـاب )1(. سورة دهر نازل شدامی است که در همان ا نی ا بیاز عجا 

ٰ . شرح الزم دارد
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ـ  که غـرض از خلقـت را در ا  يا سوره.  سوره در همان دهه نازل شد    نیا  چنـد  نی

  .میما غفلت کرد. نفر نشان داد

                                                         

 فـی  هل اتـى الصدقۀ فی لیلۀ خمس وعشرین من ذي الحجۀ، ونزلت ] کان[ وکانت  یوفون بالنذر : نزل«.  1

ـ تفسیر ؛ 148، ص3مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج. »العشرین منهالیوم الخامس و     فـیض  الصافی، ال

قمـی  ال؛ تفـسیر کنـز الـدقائق، محمـد     473، ص5حـویزي، ج ال؛ تفسیر نور الثقلـین،  262، ص 5کاشانی، ج ال

  .375، 2سیدبن طاووس، جالو همچنین رجوع شود به اقبال االعمال، . 56، ص14مشهدي، جال

 را از نطفه مختلطى آفریـدیم، و او را  ؛ ما انسان!آیا زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چیز قابل ذکرى نبود؟ «.  2

و پـذیرا  (او را شنوا و بینا قرار دادیم؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشـد         ) بدین جهت (آزماییم؛    مى

  .3 الی 1:انسان. »یا ناسپاس) گردد

 خداست که بـه شـما   ما براى خشنودى؛ ندهد  وا و یتیم و اسیر را خوراك مى       ، بین ]خدا[دوستى  ]  پاس[و به   «.  3

  .9 الی 8 :انسان. »خواهیم خورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمى مى
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  احیاي رسالت و امامت در دهۀ غدیریه

 کرد ای دهه، هم نبوت را احنی شود؛ چون خدا در هم ای اح دی دهه با  نیان شاء اهللا ا   

 غمبریرسالت پ .  بود  خاتم غمبری مقدمۀ رسالت پ   ا،یم رسالت انب  تما. و هم امامت را   

ـ  منـشأ وال رسالت هم سرّ.  شد ای دهه اح  نی هم ر د خاتم ـ  بـود و آن وال تی  در تی

  . مطالب مورد غفلت واقع شده استنیا.  شدای دهه احنیهم

  غمبری نفس پ مؤمنانریام

 ۀی عامه بر قـض يام علما است که تمنی اد،ی و درك کندی بفهمدی که همه بايا  نکته

 خالفت غمبری مباهله پۀیدر قض.  آن را انکار کندتواند ی نمياند و احد مباهله متفق

 نوشته ی که کتابیکس!  بهت آور استنیا. را ثابت کرد   طالب ی بن اب  یبالفصل عل 

ـ  دینی بب)1(.ا نوشته رنی اتاب را بِکند، در همان ک    عهی ش شۀیکه ر   بـه  کنـد؟  ی خدا چـه م

ـُروا وَ  وَ . کند ی نفاق را م   شۀیدست خود نفاق، ر   
َ
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 شـورا،   ۀی نوشـته، آمـده اسـت کـه در قـض           عهی بطالن مذهب ش   ي که برا  یهمان کتاب 

ـ از من نزد  : را گفت  ه کلم نی به همۀ صحابه جمع حاضر ا      نیرالمؤمنیام  بـه   تـر   کی

خدا خـودش   :  است نی که حضرت کرد، ا    ی آن وقت استدالل   د؟ی سراغ دار  غمبریپ

ا وَ  وَ :  قرار داده و فرموده غمبریدر قرآن مرا جان پ    
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  .156الصواعق المحرقۀ فی الرد على أهل البدع والزندقۀ، أحمد بن حجر الهیتمی المکی، ص.  1

  .54:مرانآل ع. »مکر ورزیدند، و خدا مکر در میان آورد، و خداوند بهترین مکرانگیزان است]  دشمنان[و «.  2

بیایید را فرا خـوانیم  : آمده، با تو محاجه کند، بگو]  حاصل[پس از دانشى که تو را      ]  باره[پس هر که در این      «.  3

؛ سـپس مباهلـه   نیز انفـستان  و شما که نفس ما هستند  کسانیو زنانمان و زنانتان، و ما      پسرانمان و پسرانتان،    

  .61:آل عمران. »یمکنیم، و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار ده
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 غمبـر ی بـه پ تـر   کیاز من نزد  : فرمود.  است عهی منطق ش  نیا.  است نی ا احتجاج

اگـر  .  کرده، نساء مرا، نـساء خـودش قـرار داده          هی هست؟ اگر صحبت زن در آ      یکس

ا: ، اما خدا فرموده فرزند آمده، فرزندان من استيوگو  گفت
َ
اَءن

َ
ن
ْ
�
َ
، فرزنـدان را بـه   أ

خـدا را  :  است؟ همـه گفتنـد  نی چنایآ. مرا هم جان او قرار داده  .  نسبت داده  خاتم

  )1(.ست طور انی هممیریگ یشاهد م

   او نشاندندي را جایلونی را رها کرده و اقغمبری جان پکه آنان

 غمبریجان پ :  گفت دی با زنند، ی که دم از فالن و فالن م       ی کسان ۀ وقت به هم   آن

ـ   دی نـشاند  غمبری پ ي را جا  ی و کس  دیرا رها کرد   ـ گو ی کـه خـود او م  لـونی یاق«: دی

بند خالفـت را از    گردننی ادییای بستم،ی من از شما بهتر ن     )2(؛»رکمی و لست بخ   لونییاق

  .دیگردن من بردار

ـ همۀ مردم از من فق    «: دیگو ی بعد م  ند،ینش ی منبر م  نی ا ي رو دیآ ی م یدوم  ترنـد،   هی

 ی قدر تنزّل کند که آن کـس    نی عقل، فکر و درك ا     )3(».نندی که حجله نش   ییها   زن یحت

 را سـر    يگـر ی کنند و د   نینش   است، خانه  نی به نص قرآن ا    غمبریرا که نسبتش با پ    

 اریبـس  است که آن دهه نیمهم ا.  را بدهدنیارضه دارد جواب   ع ایاگر دن . اورندیکار ب 

  .مهم است

                                                         
وأخرج الدارقطنی أن علیا یوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم أنشدکم باهللا هل فـیکم أحـد أقـرب إلـى          «.  1

 » .رسول اهللا فی الرحم منی ومن جعله نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غیري قالوا اللهم ال

  :، رجوع شود بهده است با شورا با تعابیر مختلفی در منابع ذکر شمناشده حضرت

 ؛187، ص2؛ شـرح االخبـار، القاضـی نعمـان المغربـی، ج     177 الوالیۀ، ابن عقـدة الکـوفی، ص       :منابع شیعه 

  .194، ص 1االحتجاج، الشیخ الطبرسی، ج 

؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، 156 الصواعق المحرقۀ، أحمد بن حجر الهیتمی، ص:منابع اهل تسنن

؛ ینابیع المودة لذوي القربى، القندوزي، )اکر مناشده را به طور کامل نقل کردهابن عس (432، ص 42ج 

  . 344، ص2ج 

  .2، تعلیقه93رجوع شود به مجلس سوم، صفحه .  2

  .4، تعلیقه140رجوع شود به مجلس ششم، صفحه .  3
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   مباهلهيماجرا

بعـد از فـتح     خـاتم غمبـر ی شد و مکه فتح شد، پری اسالم جهان گ  طرةی س یوقت

 يعظمـا . به امپراطور روم هم نامه نوشت    .  نامه نوشت  رانی شاهنشاه ا  ،يمکه به کسر  

.  بـود  تیانآنجا تمرکز نـصر   .  نجران فرستاد  ينزد نصارا . بشر را به اسالم دعوت کرد     

ـ  است که گفتم آن دهه، هم نبوت زنده شد، هم امامـت اح       نیا  ينـزد نـصارا  .  شـد ای

ٰ  هی آنی در مقابل ادی سر بسپار  اینجران فرستاد که     َ
 ِع��
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ُ
َراٍب �

ُ
  .دیشو مباهله حاضر بي براا ی)1(،مِن ت

.  همه درمانده شدند   ،بعد از احتجاج  .  حرکت کردند و آمدند    تیحی ارکان مس  تمام

 دی شو می تسل ای یعنی د؛ی مباهله حاضر بشو   ي برا ای دیری بپذ ای:  فرمود  خاتم غمبریپ

 که حق است و برهان   یکس.  دو تا  نی از ا  یکی د؛ی و مباهله کن   دی دست به دعا بر دار     ای

  .او را مشخص کند دارد، خود خدا یقاطع اله

ـ  میامـشب بـرو  :  را کرد، گفتند شنهادی پ نی ا یوقت تمـام ارکـان   . رفتنـد . می فکـر کن

آن اسـقف اعظـم     :  شـد  نی را مطالعه کردند، عصارة مطلب ا      ی کتب آسمان  ،تیحیمس

ـ  و بداندی اگر با اصحاب و انصار آمد، حاضـر بـشو          میرو یما فردا م  : گفت  ي خبـر دی

ـ  بـا او مباهلـه کن  باداش آمدند، آن وقت م  اما اگر خودش و اخص خواص      ست،ین  و دی

  .شود ی همۀ شما کنده مشۀی رد،یای سال بکه نی از اشی که پدیمبادا دست به دعا بردار

 صبح که شد، آغـاز آن روز  شود؟ ی در انتظار است که چه م    یعالَم.  صبح شد  فردا

س که قـدرت دارد  هر ک . رندیاند بپذ    عامه ملزم  ي تمام علما  میگو ی که م  نهایا.  بود نیا

را خواسـت،    ي کبر قۀی را خواست، صد   نیرالمؤمنیهمان روز آمد، ام   !! دم بزند 

هَِب : بعـد فرمـود  .  آن کسا بـرد ریرا خواست، ز   نیو حس حسن  
ْ
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: ید؛ سـپس بـدو گفـت   او را از خاك آفر]  که[آدم است ]  خلقت[در واقع، مثل عیسى نزد خدا همچون مثل    «.  1

  .59:آل عمران. »باش؛ پس وجود یافت

. » و شـما را پـاك و پـاکیزه گردانـد     دور گردانـد ]پیـامبر [خواهد آلـودگى را از شـما خانـدان     خدا فقط مى «.  2

  .33:حزاباال
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ـ  است کـه غ یمی حرجا نیا 1 )1(.»ریأنت بخ«: ودـفرم ـ  از اری  راه نـدارد،  ي احـد هـا  نی

  . نازل شدشان اره دربهی آنی که اییها همان

ـ       که کساء را   بعد . را در آغـوش گرفـت       الـشهدا  دی برداشت، خودش جلـو، س

 پـشت سـر   ،ي کبـر ۀقیپشت سرش صد. را به دستش گرفت  دست امام حسن  

ـ .  مباهلـه شـد    دانی وارد م  أتی ه نی به ا  .نیرالمؤمنی، ام ي کبر قهیصد کـه   نیهم

 نهـا ی که اگر انمیب ی را مییها چهره: سقف اعظم به آنها افتاد، اعالم کرد و گفت      چشم اُ 

  . نخواهد ماندی باقنی زمي در روي نفر از نصارکیدست به دعا بردارند، 

ـ  شدند که جز می سر سپردند، تسل   ي نصار ي همه علما  د،ی رس نجای کار به ا   یوقت  هی

 دهـه  نیبرهان قاطع نبوت در ا. به دعا بر ندارندبدهند، اما با او مباهله نکنند و دست        

  .  کلمه بود کی نیا. حاصل شد

  نیرالمؤمنی مباهله بر امامت امۀی آداللت

 یتی رواای مطلب در گوشۀ فالن کتاب است  کی یگاه.  دوم نص قرآن است    کلمۀ

ا وَ   وَ :  استنینص قرآن ا.  وقت مطلب نص قرآن استکیاما . است
َ
ن
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پـس  . بود  طالبی بن اب ی را که آورد فقط عل     ی کس »انفسنا«به اتفاق همه در مقابل      

                                                         
1  .» ا أَنَّهنْهع اللَّه یضۀَ رلَمس نْ أُمعًناسح ۀَ ومفَاط اً ویلخَلَ عناً أَدیسح و   ؤُلَـاءإِنَّ ه مقَالَ اللَّه و هائسی کف 

کتـاب سـلیم، سـلیم بـن قـیس،      . » بِخَیرٍ أَو علَى خَیر أَنْت: أَهلی أَو أَهلُ بیتی فَقَالَت أُم سلَمۀَ و أَنَا منْکُم؟ قَالَ  

؛ بحار االنوار، 98، ص2یۀ المرام، البحرانی، ج؛ غا46، ص 1؛ کشف الغمۀ؛ االربلی، ج    )با اختالف کم  (168ص

  .95، ص40العالمۀ المجلسی، ج

وسلم کان ]  وآله[ عن عطاء بن أبی رباح قال حدثنی من سمع أم سلمۀ تذکر ان النبی صلى اهللا علیه «:و همچنین

ـ               اء علـى  فی بیتها فاتته فاطمۀ ببرمۀ فیها خزیرة فدخلت لها علیه فقال لها ادعـى زوجـک وابنیـک قالـت فج

والحسین والحسن فدخلوا علیه فجلسوا یأکلون من تلک الخزیرة وهو على منامۀ له على دکان تحته کساء له             

إنما یرید اهللا لیذهب عنکم الـرجس أهـل   خیبري قالت وأنا أصلى فی الحجرة فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلیۀ           

خرج یده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم  قالت فاخذ فضل الکساء فغشاهم به ثم أالبیت و یطهرکم تطهیرا

هؤالء أهل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا اللهم هؤالء أهل بیتی وخاصتی فاذهب عنهم 

الرجس وطهرهم تطهیرا قالت فأدخلت رأسی البیت فقلت وأنا معکم یا رسول اهللا قال إنک إلى خیر انک إلى      

   .292، ص 6بل، جمسند أحمد، أحمد بن حن. »خیر
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 در امـت اسـت، امامـت        غمبری پ ن جا یوقت. شد غمبری به حکم خدا جان پ     یعل

  .رسد ی نميگریامت به د

اگـر  . دو دو تا چهار تاست    . ست ا یاضی ر ۀی قض عه،ی است که مسألۀ مذهب ش     نیا

 !  مطلب را بدهد   نی قدرت دارد جواب ا    ایدن
ْ
م
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س
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س
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ـ   . َوأ ـ    یپـس عل  ی بـن اب

ـ     .  شد غمبری و جان پ    نفس طالب  هـم  غمبـر ی هـست، پ یخالصـه تـا عل

ـ     ي برا  خاتم غمبری پ ی است که وقت   نیا. هست  نی مـاه رمـضان خطبـه خوانـد، چن

 در قـرآن دارد؛  شهی رها نی همۀ ا)1(. که تو را بکشد، مرا کشته   ی آن کس  ،ی عل ای: فرمود

  . استغمبری نفس پیچون عل

.  بدهند هی شدند که هر سال دو هزار حله جز        می نجران سر سپردند و تسل     ينصارا

اگر با من دست بـه دعـا   :  فرمود خود رسول خدا  . تمام شد .  شدند می تسل هیبه جز 

َالْضـَطَرَم الْـَواِدي َعلَـْيِهْم و «. شدند ی مسخ مریرده و خناز به ق  ي تمام نصار  داشتند، یبر م 

  .شد ی آتش مکپارچهی ي وادنیتمام ا  2 )2(»َناراً

                                                         
  .1، تعلیقه262رجوع شود به مجلس دوازدهم، صفحه .  1

2 .» لَّى النَّبِیا صفَلَم اللَّهدبیحِ فَقَالَ عسالْم دیی السا تَقُولُ فم دمحا مفَقَالَ ی قُفالْأُس مهمقْدی هوا إِلَیهجرَ تَوصالْع 

 لَم یکُنْ عنْ نکَاحٍ فَیکُونَ لَه أَب قَالَ فَکَیف قُلْـت     جبه فَقَالَ الْأُسقُف أَ تَعرِف لَه أَباً فَقَالَ النَّبِی        اصطَفَاه و انْتَ  

 دالو لَه کَاحٍ ونْ نخْلُوقاً إِلَّا عداً مبتَرَ ع لَم أَنْت خْلُوقٌ وم دبع إِنَّه .ـالَى  فَأَنْزَلَ اللَّهتَع ـهلنْ قَوم اتالَى الْآیإِنَّ    تَع

  فَتَالها علَى النَّصارى و دعاهم إِلَى  فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علَى الْکاذبِینَ   إِلَى قَوله  آدم  عنْد اللَّه کَمثَلِ مثَلَ عیسى

 أَخْب قَالَ إِنَّ اللَّه لَۀِ واهبنُالْمیتَبی لَۀِ واهبالْم یبقلِ عطبلَى الْمنْزِلُ عی ذَابی أَنَّ الْعلِ رَناطنَ الْبقُّ مالْح   .  عتَمفَـاج

 قَالَ الْأُسقُف  لَى رِحالهِمالْأُسقُف و أَصحابه و تَشَاوروا فَاتَّفَقَ رأْیهم علَى استنْظَارِه إِلَى صبِیحۀِ غَد فَلَما رجعوا إِ

       ابِهحا بِأَصإِنْ غَد و لَتَهاهبوا مذَرفَاح هلْدو و هلا بِأَهداً فَإِنْ غَدمحانْظُرُوا م لُوهاهفَب    ـرِ شَـیلَى غَیع فَإِنَّه  قَـالَ  . ء و

تُمملع لَقَد اللَّه و باقشَرَ الْععا می   اللَّه و بِکُماحرِ صنْ أَملِ مبِالْفَص کُماءج لَقَد لٌ ورْسم داً نَبِیمحى أَنَّ مارالنَّص 

لْف دیـنکُم و الْإِقَامـۀَ   ما باهلَ قَوم نَبِیاً قَطُّ فَعاش کَبِیرُهم و لَا نَبت صغیرُهم و لَئنْ فَعلْتُم لَتَهلکُنَّ فَإِنْ أَبیتُم إِلَّا إِ       

کُمرِفُوا إِلَى بِلَادانْص لَ ووا الرَّجعادفَو هلَیع ا أَنْتُملَى مع.  

  ولَ اللَّهسا رفَأَتَویلع دذاً بِیآخ اءج قَد و نَ الْغَدم  فَا و ـهیدنَ ییانِ بیشمنِ ییسالْح نِ وسالْح ـۀُ   ومط 

منْهع قُفأَلَ الْأُسفَس ی خَلْفَهشتَم. بٍ ونُ أَبِی طَالب یلع هالْخَلْقِ إِلَی بأَح و هلْدو وأَب و رُههص و همنُ عذَا ابفَقَالُوا ه

قِ إِلَیه و هذه الْجارِیۀُ فَاطمۀُ ابنَتُه و هی أَعزُّ النَّاسِ عنْده و   هذَانِ الطِّفْلَانِ ابنَا ابنَته منْ علی و هما منْ أَحب الْخَلْ          

إِلَى قَلْبِه مهأَقْرَب .لْدنْ وم هتبِخَاص اءج انْظُرُوا قَد مقَالَ لَه یحِ وسالْم دبع و دیالس بِ واقإِلَى الْع قُففَنَظَرَ الْأُس و ه

لَ بِهِماهبیل هلأَه قِّهقاً بِحاثرَ    وصکَانَۀُ قَیلَا م لَو اللَّه و لَتَهاهبوا مذَرفَاح هلَیۀَ عجالْح فتَخَوی وه و بِهِم اءا جم اللَّه و 
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نَکُمیقُ بتَّفا یلَى مع وهحالنْ صلَک و لَه تلَمى أَسى إِنِّی لَأَرارشَرَ النَّصعا می کُمأَنْفُستَئُوا لار و کُموا إِلَى بِلَادجِعار و    

لُوهاها فَلَا تُببِه الَهلَأَز هکَاننْ ملًا مبزِیلَ جأَنْ ی اللَّه شَاء وهاً لَوجضِ والْأَر هجلَى وقَى عبلَا ی کُوا ولإِلَى   فَتَه یرَاننَص 

قَالَ فَإِذْ أَبیتُم الْمباهلَۀَ .    علَى دینک و نَثْبت علَى دیننَا   لَا نُباهلَک و أَنْ نُقرَّك فَقَالُوا یا أَبا الْقَاسمِ رأَینَا أَنْ.یومِ الْقیامۀِ

ع ینَ وملسلْما لم کُنْ لَکُموا یملا قَالَفَأَسوفَأَب هِملَیا عم کُمنْ  لَیلَک رَبِ طَاقَۀٌ ورْبِ الْعا لَنَا بِحفَقَالُوا م فَإِنِّی أُنَاجِزُکُم 

لْفَی حلَّۀٍ قیمۀُ کُلِّ حلَّۀٍ  أَ نُصالحک علَى أَنْ لَا تَغْزُونَا  و لَا تُخیفَنَا و لَا تَرُدنَا عنْ دیننَا علَى أَنْ نُؤَدي إِلَیک کُلَّ عامٍ

                 یـددـنْ حـۀً  مارِیعاً عرینَ دثَلَاث بٍ وجی رف أَلْف فَرٍ وی صف ابِ أَلْفسفَبِالْح نَقَص أَو ادا زماً فَمهرونَ دعبأَر

لْهلَاك قَد بدا  علَى أَهلِ نَجرَانَ و لَو لَاعنُوا لَمسخُوا قـرَدةً و   فَصالَحهم علَى ذَلک و قَالَ و الَّذي نَفْسی بِیده إِنَّ ا          

خَنَازِیرَ و لَاضْطَرَم الْوادي علَیهِم نَاراً و لَاستَأْصلَ اللَّه نَجرَانَ و أَهلَه حتَّى الطَّیرَ علَى رءوسِ الشَّجرِ و لَما حـالَ            

ها رو به سوى حـضرتش    نماز عصر بگزارد آن    ؛ پس چون پیامبر   »ى النَّصارى کُلِّهِم حتَّى هلَکُوا    الْحولُ علَ 

 گویى؟ حضرت در باره مسیح چه مى! اى محمد: پس گفت. ها اسقف قرار داشت آوردند و در پیشاپیش آن

شناسـى؟    آیا براى او پدرى مى :اسقف گفت . بنده خدا بود که پروردگار او را برگزید و انتخابش کرد          : فرمود

اى  گویى او بنده پس چگونه مى: اسقف گفت. او از نکاح به وجود نیامد تا پدرى داشته باشد:  فرمودپیامبر

اى مگر آن که از طریق نکاح باشد و پدرى داشته باشـد؟   است مخلوق در حالى که تو بنده مخلوقى را ندیده       

فَنَجعلْ لَعنَت   : فرماید ، تا آن جا که مى  عنْد اللَّه کَمثَلِ آدم إِنَّ مثَلَ عیسى: خداوند تبارك این آیات را نازل کرد

خداوند به من :  ها را به مباهله دعوت کرد و فرمود  پیامبر این آیات را بر مسیحیان خواند و آن اللَّه علَى الْکاذبِینَ

اسقف و . شود مبطل نازل خواهد شد و حقّ از باطل آشکار مىخبر داده است اندکى پس از مباهله عذابى بر          

و همگى همداستان شدند تا صبح روز بعد مهلت بگیرند پس چون . اصحابش جمع شدند و به رایزنى پرداختند

در کار محمد بنگرید اگر فردا به همراه فرزندانش مباهله کرد از : ها گفت به اردوگاه خود بازگشتند اسقف به آن

عاقـب  .ه با او بپرهیزید و اگر به همراه اصحاب خود مباهله کرد با او مباهله کنید که او بر چیزى نیست           مباهل

تان کالم  اید محمد پیامبرى است فرستاده شده که از امر صاحب اى گروه نصارا به خدا سوگند که دانسته: گفت

شان زندگى  اند که بزرگان  مباهله نکردهبه خدا سوگند هرگز مردمى با پیامبرى      . فصل را به همراه آورده است     

اگر شـما همراهـى دینتـان را    .  رشد کنند و اگر چنین کنید هر آینه نابود خواهید شد    شان هاى کنند و کوچک  

. تان بـاز گردیـد   خواهید و مایلید بر آن چه کنون هستید باقى بمانید این مرد را بدرود گویید و به سرزمین  مى

رفتند و    را گرفته بود و حسن و حسین در برابر او مىبیامد در حالى که دست على فرداى آن روز پیامبر

این پسر عمو و داماد و پدر فرزندان :  پس به او گفتند: ها پرسید اسقف از آن.   پشت سر او قرار داشتفاطمه

 او هـستند از   است، و این دو کودك دو پسر دخترترین مردم نزد او یعنى على بن ابى طالب        او و محبوب  

ترین مردمند نزد او، و این دختر جوان، فاطمه دختر اوست که عزیزترین مردم،   که این دو نیز از محبوبعلى

: هـا گفـت   اسقف به عاقب و سید و عبد المسیح نگریست و به آن. ها به قلب اوست ترین آن نزد او و نزدیک 

هـا   ر حالى که به حقّ خود مطمئن است به همراه آنتا د. بنگرید، فرزندان و اهل بیت خاصش را آورده است    

ها را نیاورده است در حالى که بهراسد حجتى علیه او اقامه شود، پس از مباهله  به خدا سوگند او آن. مباهله کند

 به آوردم، ولى با او مصالحه کنید بود در برابر او اسالم مى با او بپرهیزید، به خدا سوگند اگر منزلت امپراتور نمى

مـن  ! اى گروه نصارا. تان باز گردید و در کار خود بیندیشید   تان اتّفاق نظر باشد و به سرزمین       اى که میان   گونه
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 است  نیا.  قدرت نفس پنج نفر است     ها نی ا ۀهم. دی خوب فکر کن   ست؟ی چ ها نیا

ـ  نفر بود کـه از ا  کیاگر  .  حد از قدرت است    نی به ا  عهیکه برهان مذهب ش     چهـار  نی

 مرجوح حی ترجنی را برده بود، اها نی او را واگذاشته بود و اغمبریاالتر بود و پنفر ب

 هـم در     نفـر  کیاگر  .  مرجوح بر راجح بر خدا محال است       حی و ترج  شد یبر راجح م  

ـ  و اگذاشـت  ی چهار نفر بود و آن را م نی امت هم طراز ا    ۀهم ـ هـا  نی  بـرد، بـاز   ی را م

پس به حکم قـرآن  . باطل استنقالً ح عقالً و  بال مرجحی بال مرحج بود و ترج     حیترج

  . نبودنی زمة چهار نفر در کرنی اشرف، اکمل، افضل از ا،یو عقل، ثابت شد که اعل

  هیری غدۀ دهامی ايایاح

 در مساجد منتـشر     دی با قی حقا نیا.  شود ای اح دی روزها با  نیا: که  نی کالم ا  خالصۀ

                                                                                                                                   
  

ها مباهله  کند، با آن ها کوهى را از جایش برکند آن را بر مى بینم که اگر خدا بخواهد به سبب آن هایى را مى چهره

اى ابو :  پس گفتند.  یز یک مسیحى هم بر زمین باقى نخواهد ماندشوید و دیگر تا روز رستاخ نکنید که نابود مى

: پیامبر فرمود.  بهتر دیدیم که با تو مباهله نکنیم و تو را بر دینت برقرار و خود بر دین خویش ثابت بمانیم! القاسم

ى شـما  حال که از مباهله ابا دارید پس اسالم آورید و در این صورت هر چه براى مسلمانان خواهد بود بـرا         

پس من :  پیامبر فرمود.  ها از پذیرش اسالم سرباز زدند آن. خواهد بود و هر چه برایشان باشد بر شما خواهد بود

کنیم که با ما جنگ  ها را نداریم، ولى با تو مصالحه مى      ما توانایى جنگ با عرب    : ها گفتند  آن. جنگم با شما مى  

دهیم که  رى و در برابر، ساالنه دو هزار جامه ابریشمى به تو مىمان بازمان ندا نکنى و ما را نهراسانى و از دین      

هزار جامه ابریشمى در صفر و .  گذاریم بهاى هر جامه چهل درهم است و کاستى و افزایش آن را به حساب مى

سوگند :  ها مصالحه کرد و فرمود پیامبر به همین شرط با آن. هزار جامه ابریشمى در رجب و سى جوشن از آهن

کردند به  دایى که جان من در ید قدرت اوست نابودى بر مردم نجران رخ نمود و اگر مالعنه و مباهله میبه خ

 بر  گشت و خداوند، نجران و مردم آن را حتی پرنده ها پر از آتش مى گشتند و دره بر آن میمون و خوك بدل مى

شـان بـه هالکـت     ن که همگـى گذشت مگر آ  ساخت و سالى بر مسیحیان نمى      سر درختشان را ریشه کن مى     

  .214کشف الیقین، العالمۀ الحلی، ص. رسیدند مى

  :هاي مختلف نقل نموده اند از جمله بزرگان شیعه جریان مباهله را به بیان

، 89؛ تفسیر فرات الکوفی، فرات بن إبراهیم الکـوفی، ج 104، ص 1تفسیر القمی، علی بن إبراهیم القمی، ج      

؛  الطرائف، الـسید  167، ص 1 اإلرشاد، الشیخ المفید، ج؛45، الشیخ المفید، ص تفسیر القرآن المجید    ؛ 90ص

؛ کشف 190؛ العمدة، ابن البطریق، ص309، ص 2؛ تفسیر مجمع البیان، الشیخ الطبرسی، ج42بن طاوس، ص

  .277، ص21بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج؛ 233 و ص314، ص1الغمۀ، ابن أبی الفتح اإلربلی، ج
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 عـده مـردمِ بـا همـت،     کی امسال -اهللان شاء   - میدواریام.  دارد ی کتاب یهر باب . شود

 کـه سـال بـه سـال افـزوده      ی کار اقدام بکنند و در حسنات   نیدامن به کمر بزنند و به ا      

 اگـر  )1(.» ُسن�ًة َحَسَنًة، َفلَُه أَْجُرَها َو أَْجُر َمْن َعِمَل ِهبَا َمْن َسنَ «.  همه سهم داشته باشند شود، یم

 که عمل کند، در نامۀ عمل شما        یاجر هر کس   د،ی شد ی مقدس نیی آ کی انگذاریشما بن 

 که منعقد شـود و در آن  یهر مجلس. دیها را از دست نده   سعادت نیا. شود ینوشته م 

 وشـته  جمع ذکر شود، در دفتر عمل شماها ن  نی خانواده و فضائل ا    نیمجلس مناقب ا  

  )2(.» أَْحَيا أَْمرََنا  َمنْ   الل�هُ  َرِحمَ «:  است امام ششميباالتر از همۀ مطالب دعا. شود یم

   چند نکتهتی رعالزوم

 شـرط  دستگاه قـدس   بدانند که    دی را با  نی ا کنند، ی کارها اقدام م   نی که در ا   یکسان

ـ  چنـد کلمـه را رعا      نی ا دیبا. دهند ی را راه نم   یهر کس . دارد خـدمتگزاران  .  کننـد  تی

 و امامـت  تی خدمتگزاران دهۀ واله،ی خدمتگزاران صادقه،ی خدمتگزاران علو ه،یفاطم

  . کنندات چند کلمه را مراعنی ادی همه بايکبر

  . نماز را بر همه کار مقدم بدارند. نماز، رابطۀ خود را با خدا محکم کنند: اول

اگر . قرآن بخوانند   امام زمان  ي برا توانند یهر روز بدون استثنا هر چه م      : دوم

در دفتر نوشـته خواهـد شـد و ابـداً قلـم نخواهـد           برنامه را ترك نکنند اسمشان       نیا

 )3(. کار را بکند، با ما خواهـد بـود         نی که ا  یکس:  فرمود چون خود حضرت  . خورد

از امـروز شـروع     .  جدا شود  ستی ممکن ن  گری وعده داده با ماست، د      که امام  یکس

  .دیان شاء اهللا موفق باش. دی کنهی هم توصگرانیبه د. دیکن

  

                                                         
1  .»اضٍ، قَالَ عینِ علِ بنْ فُضَی:ادنِ الْجِهعلیه السالم ع اللَّه دبا عأَب أَلْتفَرِیضَۀٌ؟ : س نَّۀٌ  أَمـولُ    ... سسقَـد  قَـالَ ر و

اللَّه : َننْ سا إِلى   ملَ بِهمنْ عرُ مأَج ا ورُهأَج نَۀً، فَلَهسنَّۀً حنْ  سۀِ مامیمِ الْقوی  ـنْقَصرِ أَنْ یغَی     مـورِهـنْ أُجم  

شَی و240صدوق، صالشیخ الخصال، ال؛ 9، ص5کلینی، جالشیخ الکافی، ال» .ء   ...  

  .1، تعلیقه244رجوع شود به مجلس یازدهم، صفحه .   2

  .2، تعلیقه318رجوع شود به مجلس شانزدهم، صفحه .   3
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  :ها پی نوشت

                                                        

 . اختالف در تعابیر در این منابع نقل شده استبا ] إنک من أزواج النبی] [مرتین[إنک إلى خیر ]فـ. [1

؛ مناقب أمیر المؤمنین، محمـد بـن سـلیمان    193، ص  2 تفسیر القمی، علی بن إبراهیم القمی، ج         :منابع شیعه 

 338، ص 2 و ج 203، ص 1؛ شرح األخبار، القاضی نعمان المغربی، ج139، ص 2 و ج 132، ص1کوفی، ج 

 ، روضۀ 559 ، األمالی، الشیخ الصدوق، ص 334ن ابراهیم الکوفی، ص ؛ تفسیر فرات، فرات ب13، ص 3و ج

  .157الواعظین، الفتال النیشابوري، ص 

وهو أحسن شئ . و قال هذا حدیث حسن صحیح    (360، ص   5 سنن الترمذي، الترمذي، ج      :منابع اهل تسنن  

، 3م الکبیـر، الطبرانـی، ج   ؛ المعج451، ص   12؛ مسند أبی یعلى، أبو یعلى الموصلی، ج         )روى فی هذا الباب   

 و 86، ص2؛ شـواهد التنزیـل لقواعـد التفـضیل، الحـاکم الحــسکانی، ج      26 – 25، ص 9 و ج 55 – 54ص

؛ الکـشف والبیـان عـن    139 – 138، ص 14 و ج 204، ص 13؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عساکر، ج   101ص

، 3، ابن کثیـر، ج )تفسیر ابن کثیر( ن العظیم ؛تفسیر القرآ 42، ص   8، الثعلبی، ج    )تفسیر الثعلبی ( تفسیر القرآن   

؛ ترجمـۀ اإلمـام   283، ص3 ؛ سیر أعالم النبالء، الـذهبی، ج    413 ، ص    3؛ أسد الغابۀ، ابن األثیر، ج       492ص  

؛ فتح 198، ص 5؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جالل الدین السیوطی، ج      66، ابن عساکر، ص   الحسن

  ..؛ و279، ص4القدیر، الشوکانی، ج

  :گونه نقل کرده جریان مباهله را این) 283، ص1الکشاف، ج(زمخشري از اهل تسنن در. 2

»وِير              ـبِ واقلْعا قَالُوا لا تَخَالَوغَداً فَلَم کینَأْت نْظُرَ فَ باهلَۀِ قَالُوا حتَّى نَرْجِع و نَ إِلَى الْم ماهعا دلَم أَنَّه 

تُم یا معشَرَ النَّصارى أَنَّ محمداً نَبِی مرْسلٌ و کَانَ ذَا رأْیِهِ فْ بد الْمسیحِ ما تَرَى فَقَالَ و اللَّه لَقَد عرَ ا عی م

         اشاً قَطُّ فَعی بِ لَا نَبـت صـغیرُهم و    کَبِیرُهم و لَقَد جاءکُم بِالْفَضْلِ منْ أَمرِ صاحبِکُم و اللَّه ما باهلَ قَوم نَ

          و کُمیند إِلَّا إِلْف تُمیکُنَّ فَإِنْ أَبللَتَه لْتُمنْ فَعرِفُوا إِلَـى        لَئانْـص ـلَ ووا الرَّجعادفَو هی تُم علَ قَامۀَ علَى ما أَنْ إِ الْ

ولَ اللَّهسا رفَأَتَو کُمبِلَادناً الْحتَضحا مغَد قَد و  یلع و ی خَلْفَهشۀُ تَممفَاط نِ وسالْح دی سینَ آخذاً بِ

 شَاء وهاً لَوجى وى إِنِّی لَأَرارشَرَ النَّصعا مرَانَ ینَج قُفنُوا فَقَالَ أُسفَأَم توعقُولُ إِذَا أَنَا دی وه ا وخَلْفَه

نْ ملًا مب زِیلَ جأَنْ ی مِ اللَّهوإِلَى ی یرَانضِ نَصالْأَر هجلَى وقَ عبکُوا فَلَا یلتَه باهلُوا فَ کَانه لَأَزالَه بِها فَلَا تُ

نَا قَا ینلَى دع تثْب باهلَک و أَنْ نُقرَّك علَى دینک و نَ نَا أَنْ لَا نُ أَی مِ را الْقَاسا أَبۀِ فَقَالُوا یامی إِذَاالْق  أَبیتُم لَ فَ

الْمباهلَۀَ فَأَسلموا یکُنْ لَکُم ما للْمسلمینَ و علَیکُم ما علَیهِم فَأَبوا قَـالَ فَـإِنِّی أُنَـاجِزُکُم فَقَـالُوا مـا لَنَـا بِحـرْبِ             

خیفَنَا و لَا تَرُدنَا عنْ دیننَا علَى أَنْ نُـؤَدي إِلَیـک کُـلَّ عـامٍ     الْعرَبِ طَاقَۀٌ و لَکنْ نُصالحک علَى أَنْ لَا تَغْزُونَا و لَا تُ    

أَلْفَی حلَّۀٍ أَلْف فی صفَرٍ و أَلْف فی رجبٍ و ثَلَاثینَ درعاً عادیۀً منْ حدید فَصالَحهم النَّبِـی علَـى ذَلـک و قَـالَ              

   دی بِیي نَفْسالَّذ و          لَاضْـطَرَم خَنَـازِیرَ و ةً وـرَدخُوا قـسنُوا لَملَـاع لَـو ـرَانَ وـلِ نَجلَى أَهلَّى عتَد قَد لَاكإِنَّ الْه ه  

هِملَیي  عادرَانَ       الْونَج لَ اللَّهتَأْصلَاس ـا               نَاراً وـا حلَم رِ ووسِ الـشَّجءلَـى رـرَ عتَّى الطَّیح لَهأَه لَـى   ولُ عـولَ الْح

  .».النَّصارى کُلِّهِم حتَّى یهلکُوا
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  :ونه نقل نمودهگ  جریان را این240، ص4جو همچنین فخر رازي از اهل تسنن در تفسیر خود 

إن اهللا أمرنـی  : لما أورد الدالئل على نصارى نجران، ثم إنهم أصروا على جهلهم، فقال علیه الـسالم      ] [إنه«

یا أبا القاسم، بل نرجع فننظر فی أمرنـا ثـم نأتیـک فلمـا رجعـوا قـالوا        : الحجۀ أن أباهلکم فقالوا   إن لم تقبلوا    

واهللا لقـد عـرفتم یـا معـشر النـصارى أن محمـداً نبـی           : یا عبد المسیح ما ترى، فقال     : کان ذا رأیهم   للعاقب و 

ال نبـت   قـط فعـاش کبیـرهم و   لقد جاءکم بالکالم الحق فی أمر صاحبکم، واهللا ما باهل قـوم نبیـاً                مرسل، و 

اإلقامۀ على ما أنتم علیـه، فوادعـوا    لئن فعلتم لکان االستئصال فإن أبیتم إال اإلصرار على دینکم و        صغیرهم و 

علیـه مـرط مـن شـعر       سـلم خـرج و     و] آله و[کان رسول اهللا صلى اهللا علیه      انصرفوا إلى بالدکم و    الرجل و 

هو یقـول،    خلفها، و ] [علی فاطمۀ تمشی خلفه، و    الحسن، و أخذ بید    کان قد احتضن الحسین و     أسود، و 

یا معشر النصارى، إنی ألرى وجوهاً لو سـألوا اهللا أن یزیـل جـبالً مـن        : إذا دعوت فأمنوا، فقال أسقف نجران     

یـا أبـا   : ال یبقى على وجه األرض نصرانی إلى یـوم القیامـۀ، ثـم قـالوا           مکانه ألزاله بها، فال تباهلوا فتهلکوا و      

فإذا أبیتم المباهلـۀ فأسـلموا، یکـن    : أن نقرك على دینک فقال صلوات اهللا علیه       قاسم، رأینا أن ال نباهلک و     ال

فإنی أناجزکم القتال، فقالوا ما لنا بحـرب العـرب   : علیکم ما على المسلمین،  فأبوا، فقال      لکم ما للمسلمین، و   

: على أن نؤدي إلیک فی کل عـام ألفـی حلـۀ       ال تردنا عن دیننا،    طاقۀ، ولکن نصالحک على أن ال تغزونا و       

والذي نفسی : ألفا فی صفر، وألفا فی رجب، وثالثین درعاً عادیۀ من حدید، فصالحهم على ذلک، وقال 

بیده، إن الهالك قد تدلى على أهل نجران، و لو العنوا لمسخوا قردة و خنازیر، و الضطرم علیهم الوادي 

 حال الحول على النصارى کلهم له، حتى الطیر على رؤوس الشجر، و لماناراً، و الستأصل اهللا نجران و أه

  .»حتى یهلکوا

  :اند از جمله بزرگان اهل تسنن جریان مباهله را به بیان هاي مختلف ذکر نموده

؛ سـنن  433، ص1؛ تفـسیر الثعلبـی، الثعلبـی، ج   4420 ح  129، ص 12صحیح مسلم، مـسلم النیـشابوري، ج      

؛ البدایۀ والنهایـۀ،   355، ص1؛ تفسیر البیضاوي، البیضاوي، ج13170 ح 63، ص7، ج الکبرى، أبو بکر البیهقی   

، ) شرح صحیح البخاري( ؛ فتح الباري، 1522 ح 32، ص4 ؛ مسند أحمد، الشیبانی،  ج376، ص7ابن کثیر، ج 

  .74، ص7ابن حجرعسقالنی، ج

  :ي مباهله  در ذیل آیهو اما اعترافات علماي مشهور اهل تسنن به فضیلت اهل بیت پیامبر اکرم

 فـضل   وفیه دلیل ال شئ أقوى منه علـى       «:  میگوید 434، ص 1در الکشاف، ج  ) 538متوفاي  ( زمخشري   )الف

؛ جریان مباهله دلیل محکمی در فضیلت اصحاب کساء مـی باشـد کـه از آن              »أصحاب الکساء علیهم السالم   

  . قوي تر دلیلی وجود ندارد

وهو دلیل على نبوته وفضل من أتى   «: گوید  می 47، ص 2 البیضاوي، ج  در تفسیر  )685متوفاي  ( بیضاوي   )ب

؛ جریان مباهله دلیل بر نبوت پیامبر اکرم و فضیلت اهل بیت که به همراه ایشان بـوده انـد،    ».بهم من أهل بیته   

  . باشد می

ورسـوله  وداللتها على فـضل آل اهللا    «: گوید می189، ص   3در تفسیر اآللوسی،ج    ) 1270متوفاي  ( آلوسی   )ج
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ي مباهلـه بـر    ؛ داللـت آیـه  ».وسلم مما ال یمتري فیهـا مـؤمن، والنـصب جـازم اإلیمـان     ] وآله[صلى اهللا علیه 

فضیلت آل اهللا و رسول خدا از اموري است که هیچ مؤمنی در آن شک نمی کند و دشمنی با آن ایمـان را از              

  .برد بین می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  دهممجلس هج

  هــریـــــدیـۀ غــــده

والیت و غدیر و آیات نزول (

  )سورة انسانو تطهیر و مباهله 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . هـ ق8/12/1430 هـ ش، مصادف با 5/9/88



 
 
 
 
 

 



 

  ه ـریــدیـۀ غـده

  حجهی انسان در ماه ذةنزول سور

ـ  نازل شده که تأمل و تدبر در ايا   ماه سوره  نی ا در ـ  ي سـوره بـرا  نی  یص هـر شخ

 ماه، شـب  نی و چهارم هم  ستی که در شام ب    يا  سوره.  بکند دیکند که چه با    یروشن م 

ـ ، سورة انسان     و پنجم نازل شده    ستیب ـ  اسـرار ا  )1(. دهـر اسـت    ة سـور  ای  سـوره،  نی

ستی نانی مجلس و دو مجلس قابل بکیدر ! آور است هتب.  
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   نبوديمذکور ءی که انسان شيروزگار

ـ  طـراز اول بـشر ح  ي حکما و علمـا    ي از بدو تا ختم، برا     اتی آ نی ا نظام  آور رتی

ـ      دینی بب د،یخوب دقت کن  . است » هـل « اوالً سـوره بـه       شـود؟  ی سوره از کجا شروع م

ٰ  . دارد ي کلمه خودش اسرار   نیا. شود یشروع م 
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  .1علیقه، ت337رجوع شود به مجلس هفدهم، صفحه .   1

ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم، و او را ؛ !آیا زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چیز قابل ذکرى نبود؟      «.   2

و پـذیرا  (ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشـد  ؛ !او را شنوا و بینا قرار دادیم) بدین جهت(آزماییم؛    مى

  .3-1:نساناال. »!یا ناسپاس) گردد
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 ری شما از پۀهم.  نبودی از ما نام و نشان     کی چی ما گذشت که از ه     ۀ بر هم  يروزگار

 بعد ؟ی بود؟ چه قدرتی بود؟ چه علمي از ما چه اثر، دیو جوان به صد سال قبل برگرد

  . مذکور نبودءی که شیی به جادیباز رس.  شد؟دای پیاز آن عدم، چه شد، چه تحول
ْ
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  ي مذکر و مؤنث و خلقت روح از عقل و هوۀ بدن از نطفخلقت

ـ  آفريچـه موجـود  خداوند تعالی با مایعی از مرد و زن و به وسیلۀ این نطفه،      د؟ی

اٍج 
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�
ـ ؟ با! خلقت چه کردنی و در ا)2( إِن  و هـم  می برگـرد دی

روح و . ر و مؤنـث سـاخته شـد     بدن از نطفۀ مـذکّ    .  و هم روحمان را    مینیان را بب  بدنم

  .  پرداخته شدي ما از عقل و هوودملکوت وج

  ی آدمي نهفته در تار مواسرار

 هزار سـال همـه بزرگـان    نیآور است که چند  رتی انسان آن قدر ح    نی ا ينقشبند

.  آدم کشف نـشده   نی ا ي مو  تار کی هنوز اسرار    ی ول کنند، ی م یافکارِ بشر تالش علم   

ـ  پکی مو نی از ايا   هر شاخه  د،یرو ی م ی که بر سر هر شخص     یی مو نیهم  دارد، آن ازی

ـ ا. دیآ ی مو در مازی تار مو از آن پ  نیا.  پوست کاشته است   نی را در ا   ازیپ  ي تـار مـو  نی

ـ  ا،یاهیدر آن روزگارِ س. شود ی مدی سفي است، و روزاهی س يآدم، رنگش روزگار    نی

 ي آدم را بـرا   ي مو یاهی پرده از اسرار س    کی امام صادق !  دارد يچه اسرار رنگ مو   

  )3(. کردهی را تهری آدم، اکسي مونیاو از هم.  فرمودانیجابر بن ح
                                                         

  .1: االنسان.  1

  .2:االنسان.   2

یطلق علـى اإلکـسیر المرکـب مـن الـرکنین      ... والکیمیاء، بالکسر معروف مثل السیمیاء، کذا نص الجوهري    «.  3

الشعر والدم، أو من ثالثۀ أجزاء، أو من أربعۀ، أو دواء، وهو المسمى باإلکسیر عندهم إذا تم وظهـر       : العظیمین

ت أعالیه مع أسافله، قویت کیفیته وتغیرت، وهو المعبر عنه فی اصطالح القوم صبغه من القوة إلى الفعل واتحد

  ؛631، ص17تاج العروس، الزبیدي، ج» ...بالتضعیف

  .2، تعلیقه254 مجلس دوازدهم، صفحه جوع شود بهو نیز ر
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   بدنيها ه غدحکمت

ـ  عرق را چه جـور چ يها  آدم چه خبر است؟ غدهنیحاال در پوست ا   اسـت؟  دهی

ـ  کـه ا  کند ی عرق ترشح م   گری د ة جدا از غد   يا   هر غده  باز ـ  پوسـت هم نی  نـرم و  شهی

  . شود  تا متخصص در پوست آدم کند ی سال کار منی متفکر چندکی. چرب باشد

   اسرار مغزنۀیگنج

ها، قلـب، طبقـات چـشم، دسـتگاه سـامعه و گـوش،         آدم، استخواننی ا عضالت

در آن مغز چه .  اسرار وجود استنۀی گنج کهي به مغزرسد ی تا مان،یدستگاه ناطقه و ب

ـ ، آنچـه کـه بـه ا        آن کی ،ی تعال ي اگر خدا  )1 (!غوغاست ـ  مغزهـا داده بگ    نی  چـه   رد،ی

ـ     یک لحظه آن عقل و شعور و ادرا       کی اگر   شود؟ یم ـ  نطفـه گند   نی که بـه هم  داد،  دهی

 از دسـتش در  اری است، اختنی که سوار ماشيا   در شهر چه خواهد شد؟ راننده      رد،یبگ

 آن، نور عقل و فکر کی که من اعلم علما هستم، اگر    کند ی که ادعا م   یآن کس . رود یم

ٰ .  با همزه ای است   نی خبر ندارد که علم با ع      رند،یرا از او بگ   
َ
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ه  چـه  نـد ی بب فرمود که هـر کـس فکـر کنـد،    نی اي را برانیا. ا��

                                                         
ف بِحجبٍ بعضُها فَوقَ بعضٍ لتَصونَه منَ الْأَعرَاضِ و و لَو رأَیت الدماغَ إِذَا کُشف عنْه لَرَأَیتَه قَد لُ... «: قال الصادق.  1

یها تَقمضَۀِ کَیینْزِلَۀِ الْبۀَ بِممجمالْج هلَیع تلَرَأَی و ضْطَرِبفَلَا ی کَهسی  تُمف تقَعا ومبی رکَّۀِ الَّتالص ۀِ ومدالص ده 

د جلِّلَت الْجمجمۀُ بِالشَّعرِ حتَّى صارت بِمنْزِلَۀِ الْفَرْوِ للرَّأْسِ یستُرُه منْ شدةِ الْحرِّ و الْبرْد فَمنْ حصنَ الرَّأْسِ ثُم قَ

حیطَۀِ و الصیانَۀِ بِعلُو منْزِلَته منَ الْبدنِ و الدماغَ هذَا التَّحصینَ إِلَّا الَّذي خَلَقَه و جعلَه ینْبوع الْحس و الْمستَحقَّ للْ     

و اگر دماغ و مغزى که در سر است براى تو گشوده شود، خواهى دید آن را که ؛  ارتفَاعِ درجته و خَطیرِ مرْتَبته

ا از عوارضى که موجب پیچیده شده است به حجابى چند بعضى بر باالى بعضى براى آن که محافظت کنند آن ر

و استخوان کاسه سر به منزله . گردد و براى آن که آن را نگاه دارند که متحرك و مضطرب نشود اختالل آن مى

. کاله خودى است براى محافظت آن که اگر صدمه بر سر واقع شود یا بر جایى سائیده شود ضررى به آن نرسد

پوستینى باشد براى آن و آن را از سرما و گرما محافظت نموده و به روى پوست سر موئى رویانیده که به مثابه 

است، پس چه کسى محافظت کرده است دماغ را چنین محافظتى مگر آن خداوندى که آن را آفریده و منبـع      

حواس آدمى گردانیده و سزاوار محافظت و حراست است به سبب علو منزلت و بلندى درجه و علو مرتبت که 

  .64 توحید المفضل، ص.اى بدن داردنسبت به سایر اجز
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 آن ؟يآن هـم از چـه شـد   . ي بعد شديگذشت؟ و چه شد؟ و چه خواهد شد؟ نبود    

شست و  ی مخت،یر ی مادر مای بود که اگر به دامن پدر يا  نطفهکی اول چه بود؟    عیما

 مـادر  مهیظلمت شکم، رحم، مش: بعد همان ماده در ظلمات ثالث   . ختیر یدر چاه م  

ـ  را کـرد و ا  ي نقـشبند  نیا. ، نه مادر  نه پدر از او خبر داشت     . افتیپرورش    قُـوا را  نی

 حال باز هر شـب  نیدر ع. می او صرف کردتی و در معصمی ما هم همه را گرفت     )1(.داد

ـ  است که بـشر با     نی ا )2(.دهد ی به ما پس م    صبح و هر روز     ردیگ ینفس را از ما م      از دی

  . بشودداریخواب ب
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لِيهِ [. می کنششی که آزمانی اي برام،یدی ماده آفرناز ای
َ
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   از احسان خداغفلت

ـ  به ما بنمای نفر احسان کی است که اگر     نی ا بتیمص ـ ا  تـا زنـده  د،ی  فراموشـش  می

ـ  کـه بـه   ییاما آن خدا. میکن ی در مقابلش کرنش مم،ینیهر وقت او را بب . میکن ینم  کی

ـ  خلقت را انی را داد و ا یی باصره و دستگاه شنوا    نی ا دهی گند ۀنطف  جـور آراسـت،   نی

                                                         
1 . »وبجحم وه مِ وی الرَّحینُ فنالْج رُ بِهبدا یم کلُ ذَلفَأَو تَبِرْ بِهانِ فَاعکْرِ خَلْقِ الْإِنْسفَضَّلُ بِذا مأُ یدنَب  ی ظُلُماتف 

ثَالث        ظُلْم مِ وۀِ الرَّحظُلْم طْنِ وۀِ الْبلَـا             ظُلْم فْـعِ أَذًى ولَـا د و ـذَاءـی طَلَـبِ غف هنْدیلَۀَ عثُ لَا حیۀِ حیمشۀِ الْم

؛ » استجلَابِ منْفَعۀٍ و لَا دفْعِ مضَرَّةٍ فَإِنَّه یجرِي إِلَیه منْ دمِ الْحیضِ ما یغْذُوه الْماء و النَّبات فَلَا یزَالُ ذَلک غـذَاؤُه        

اول عبرتها تدبیرى است که حق تعالى . گیر از آن کنم اى مفضّل به یاد کردن خلقت انسان پس عبرت ابتدا مى

تـاریکى شـکم، تـاریکى رحـم، و     : فرمایددر حالى که او محجوب است در سه ظلمت در جنین در رحم مى   

  تى و بالئى، و نـه در جلـب  دان در هنگامى که او را چاره نیست در طلب غذائى و نه در دفع اذی           تاریکى بچه 

شود به سوى او از خون حـیض آن مقـدار کـه غـذاى او شـود       منفعتى، و نه در دفع مضرّتى، پس جارى مى    

  .48توحید المفضل، ص. باشد براى نباتات چنانچه آب غذا مى

 ویرْسـلُ  الْمـوت  علَیهـا  قَـضَى  الَّتـی  یمـسک فَ منَامهـا  فـی  تَمـت  لَـم  والَّتـی اللَّه یتَوفَّى الْأَنْفُس حینَ موتها    .  2

  . 42 :زمرالالْأُخْرَى

 تفـسیر ؛ 181ص ق،الصاد لإلمام المنسوب ،الشریعۀ مصباح. » الموت   أخ  النوم: قال رسول اهللا   «:و همچنین 

 ،الوافی؛ 348ص ،1ج، ألولاال المجلسی ،المتقین روضۀ؛ 87ص ،2ج ،الکاشانی اهللا فتح المال ،الصادقین منهج

  .173، ص84 و ج189، ص73مجلسی، جال ۀعالمال بحار االنوار، ؛598ص ،25 ج ،الکاشانی الفیض
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ـ  بـه  ی ولشود ی  شب، صبح مشود، ی روز، شب م )1(.الِِق�َ �  او ادی

ـ  گری د ي تا سالم، جا   ری از اول تکب   خواند یاز م  هم که نم   یکس. میستین ـ  ری س . کنـد  ی م

  . است کارِ مانی او و اي است عطانیا

 و بعد د؟ی چه شدد؟ی که چه بوددیهر روز متذکر باش. دی سوره را فراموش نکننیا

 ي هم اثرگریصد سال د.  نبودي از ما اثرکی چی از هش،ی شد؟ صد سال پدیچه خواه 

 و پنج سال دارد، بر    ستی که ب  یکس. گذرد یها هم به سرعت م       سال نیا. نخواهد ماند 

.  ربعش تمام شدکی یعنی و پنج سالش گذشت؛     ستیب. فرض که صد سال عمر کند     

 ۀ همي روزنیسال قبل چن  . دیآ ی ربع سر م   کیاین  آن هم مثل    . ماند ی م گریسه ربع د  

 چنـد سـال     نی که گذشت چه جور گذشت؟ ا      ی سال نی ا م،یامسال هم هست  . میما بود 

 هرگز خدا را د،ی مجلس که برخاستنیاز امروز از ا. گذرد ی ماسی ق نی هم بر هم   گرید

ـ  نطفه را بـه ا کی دی آورادی و به دیهرگز از او غفلت نکن   . دی نکن شفرامو  صـورت  نی

  . اش بس است  جملهکی فکر کند، یاگر کس.  کرديبند آن هم چه جور نقش. درآورد

   بدني اجزابی و ترتنظم

ـ  ترت نی ما که اآلن به ا     ینی چشم و دهان و ب     نیهم ـ        بی  نی گذاشـته شـده، اگـر هم

 چشمت گذاشته، اگـر     ي که رو  یی ابروها نی ا شد؟ ی چه م  گذاشت یاعضا را وارونه م   

 از آن يا  ذرهي مغز کـه اگرجـا  التی؟ تا برسد به آن تشک     شد ی چشمت بود چه م    ریز

ـ      شعور و ادراك و فهـم و درك و حـس        ی کند، به کل   رییتغ . رود یهمـه بـه بـاد فنـا م

  .»سبحان اهللا و الحمد هللا و ال إله إلّا اهللا و اهللا أکبر«

ـ   د؟یآ ی از کجا م   دی خورش نور ـ  نی فاصلۀ ب ـ  نی زم  چقـدر اسـت؟ نـور    دی و خورش

ـ . رسد ی م نی از طلوع آفتاب به زم     هی ثان جدهی و ه  قهی در ظرف هشت دق    دیخورش  ریس

 که يا آن ستاره: دینی ببدیحاال فکر کن. است لومتری هزار کصدی سيا هینور هم در هر ثان

ـ ی. رسد ی م نی به زم  ی ک رش است، کجاست و نو    ي سال نور  اردیلی م کیدر   ـ  یعن  ی ط

                                                         
  .14:مؤمنونال. »آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است« . 1
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ـ ا. رسد ی م نی نور آن کوکب به زم     ،ي سال نور  اردیلی م کی  عظمـت عـالم خلقـت       نی

 سال اردیلی مکیاش   که فاصله يا   خدا از آن ستاره    ی روحِ ول  دیآن وقت خورش  . است

ـ آنها که ا.  نور است، باالتر است ریس ـ  بدنـد، ی مطلـب را فهم نی  را  امـام شـشم  انی

  . کلمه گفت که کمر شکن استکی دم جان دادنش همه را جمع کرد و ه کفهمند، یم

 کـه نمـاز را سـبک بـشمارد         یشـفاعت مـا بـه کـس       «: فرمـود   صادق حضرت

 که یکس! شود ی فاصله چقدر مدینیبب. رسد یم کس ننی نور ما به ا  یعنی  )1(؛».رسد ینم

ـ تینماز را سبک بشمرد، نور آفتاب وال   بـه او  کنـد،  ی که همۀ مناطق وجود را منور م

  .دینخواهد رس

   اراده در محبت خداي فکر در معرفت خدا و فنااستغراق

ـ  بود، اما آخر ا    نی سورة دهر ا   آغاز ـ   . آور اسـت     سـوره بهـت    نی  خواهـد  یخـدا م

ـِه : نجاستی است و آخرش انی اولش ا  میدی که آفر  یانسانبفهماند  
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ـ  انـشش ی آفرجۀی خلقت و نتتی غا، بشرنی هم)2(.ا�  نی

عقـل و فکـر در معرفـت خـدا     . انـدازد ی پـشت سـر ب  کـسره ی وجود را مهاست که ه 

ـ خلقت اولش آن نطفه و آخـرش ا .  بشودیه در محبت خدا فان   اراد. مستغرق شود   نی

ـ نجـا ی کـه بـه ا  ی آن کس ست؟ی ک دی رس نجای که به ا   یآن وقت آن کس   . مقام  بـه  د،ی رس

  . استدهی رسی مقام و دستگاهنیچن

  ی هل اتة سورتیحکا

ـ  تمـام اع یعنی عامه؛  نیمفسرّ. دی را خوب دقت کن    ها  نیا  اهـل سـنت   ي علمـا انی

                                                         

  وفَاةُ قَالَ لی یا بنَی إِنَّـه لَـا ینَـالُ شَـفَاعتَنَا مـنِ     إِنَّه لَما حضَرَ أَبِی الْ   عنْ أَبِی بصیرٍ قَالَ قَالَ أَبو الْحسنِ الْأَولُ       «.  1

تَخَفلَاةِ  اسـ ؛ تهذیب االحکـام،  270، ص 3کلینی، ج الکافی،  ال» . بِالص ؛ روضـۀ  107، ص9طوسـی، ج الشیخ ال

ـ عالال؛ بحـار االنـوار،     24، ص 4عـاملی، ج  الحـر   ال؛ وسائل الشیعۀ،    297، ص 9ول، ج االمجلسی  الالمتقین،    ۀم

  .8، ص47مجلسی، جال

  .9 :نساناال .»خواهیم خورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمى ما براى خشنودى خداست که به شما مى«.  2
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 بفهمـد  ی آن هم از کتب آنها کـه هـر سـن   کنم، ی قسمت را نقل مکی من )1(.اند  نوشته

   ست؟ی چفشی هم بداند که تکلعهیش. ستی چاش فهیوظ

ـ  آمد دیوقت.  آمد شانی ا ادتیبه ع  غمبری شدند، پ  ضیمر نیحسن  هـر دو  دی

ـ نـذر کن  : کرد و فرمود   ي کبر قۀیش صد رو به دختر  . اند  افتاده  خـدا روزه    ي بـرا  دی

بعد از نذر، هر دو گوشوارة     . نذر کردند .  کند تی را شفا عنا   نی تا خدا حسن   دیریبگ

  .سالم شدند 1 )2(عرش خدا

                                                         

عه  فی نَاسٍ م مرِضَا فَعادهما رسولُ اللَّه أَنَّ الْحسنَ و الْحسینَ عنِ ابنِ عباسٍ رضی اللَّه عنْه«: فی الکشاف.  1

فَقَالُوا یا أَبا الْحسنِ لَو نَذَرت علَى ولْدك و کُلُّ نَذْرٍ لَیس لَه وفَاء فَلَیس بِنَذْرٍ فَنَذَر علی و فَاطمۀُ و فضَّۀُ جارِیۀٌ لَهما 

 لَّهامٍ شُکْراً لوا ثَلَاثَۀَ أَیومصا أَنْ یا بِهِمما مرَءإِنْ بشَی مهعا مم ا ویالَى فَشُفونَ تَععنْ شَمم یلع تَقْرَضفَاس رِيِ ءبالْخَی   

 صاعاً و اخْتَبزَت خَمسۀَ أَقْرَاصٍ علَى عددهم فَوضَعوها بینَ      الْیهودي ثَلَاثَۀَ أَصوعٍ منْ شَعیرٍ فَطَحنَت فَاطمۀُ      

ل یهِمدی أَیونمینَ أَطْعملسینِ الْماکسنْ مینٌ مکسم دمحم تیلَ بأَه کُملَیع لَاملٌ فَقَالَ السائس هِملَیع قَفرُوا فَوفْطی

بأَص و اءذُوقُوا إِلَّا الْمی اتُوا لَمب و نَّۀِ فَآثَرُوهالْج دائونْ مم اللَّه کُممنَ أَطْعیب اموا الطَّعضَعو ا ووسا أَماماً فَلَمیوا صح

أَیدیهِم وقَف علَیهِم یتیم فَآثَرُوه و وقَف علَیهِم أَسیرٌ فی الثَّالثَۀِ فَفَعلُوا مثْلَ ذَلک فَلَما أَصبحوا أَخَذَ علی بِید الْحسنِ 

 کَالْفرَاخِ منْ شدةِ الْجوعِ قَالَ مـا أَشَـد مـا      هم یرْتَعشُونَ  فَلَما أَبصرَهم و     بلُوا إِلَى رسولِ اللَّه   و الْحسینِ و أَقْ   

 مهعفَانْطَلَقَ م قَام و ى بِکُما أَری منوءسایرَابِهحی مۀَ فمطْفَرَأَى فَاطا بِبرُهقَ ظَهالْتَص قَد  هاءا فَسنَاهیع تغَار ا وهن

  .»ذَلک فَنَزَلَ جبرَئیلُ و قَالَ ها یا محمد هنَّأَك اللَّه فی أَهلِ بیتک فَأَقْرَأَه السورةَ

ـ ؛ تفسیر  197زمخشري، ص ال الکشاف،   :منابع اهل تسنن   : ؛ و بـا اخـتالف کـم   244، ص30رازي، جالرازي، ال

؛ تفـسیر الثعلبـی،   273- 268خـوارزمی، ص ال، المناقـب ؛ 341، ابن مردویه، صبن ابی طالب  مناقب علی   

؛ انـوار التنزیـل و اسـرار التأویـل،          133، ص 4؛ تخریج االحادیث واآلثـار، الزیلعـی، ج       99، ص 10الثعلبی، ج 

  . 279، ص1؛ ینابیع المودة، القندوزي، ج73، ص9؛ تفسیر ابی السعود، ابی السعود، ج270بیضاوي، صال

 وضـمه إلـى    فتحفى له النبـی  إذا اقبل علیعن سلیمان األنصاري قال کنا جلوسا فی مسجد النبی      «.  2

ان :  اال أخبرك عن عرسک شیئا؟ قال:  فقال ، وکان له عشرة أیام منذ دخل بفاطمۀ، وقبل ما بین عینیهصدره

ـ   : ، قـال  هذا جبرئیل : هللا علیک، قال  شئت فافعل صلى ا    هـو أبوهـا    :قـال ... واء فـی الجنـۀ  تـشاجر آدم وح

ا هذان القرطان اللذان م: ، قالبعلها علی بن أبی طالب: فما هذا الخناق الذي فی عنقها؟ قال: ، قال محمد

 تـرد القیامـۀ هـذه       فکیف: قال. ین، ولداها الحسن والحس   هما قرطا العرش وریحانتا الجنۀ    : فی اذنیها؟ قال  

 ،على ناقۀ لیست من نوق دار الدنیا، رأسها من بهاء اهللا، وموخرها من عظمۀ اهللاد تر: ان اهللا یقول  : الجاریۀ؟ قال 

کن فکانـت،  : خشیۀ اهللا، ولحمها وجلدها معجونان بماء الحیوان، قال اهللاوخطامهامن رحمۀ اهللا، وقوائمها من   

قـف حتـى تجـوز    یقود زمام الناقۀ سبعون الف صف من المالئکۀ، کلهم یقولون غضوا أبصارکم یا أهل المو               

؛ حلیـۀ األبـرار، الـسید    458العاملی، ص لدر النظیم، یوسف بن حاتم ا. »الصدیقۀ سیدةالنساء فاطمۀ الزهرا 

  . 122؛ شرح العینیۀ الحمیریۀ، الفاضل الهندي، ص 10، ص2هاشم البحرانی، ج
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نذر کردنـد  . دی زنده شد و به ما رس نی د نی جور ا  نیا. دی به نذر رس   ي به وفا  نوبت

ـ     هی قض نیا. رندیزه بگ سه روز، رو   ـ   ی و سـن   عهی به اتفاق اعالم ش  مـاه اتفـاق     نی در هم

ـ      يبعد که نوبت به وفا    . افتاد .  نبـود  یقـوت  نیرالمـؤمن یدر خانـۀ ام   . دی بـه نـذر رس

 يا  سه صاع جـو قـرض نمـوده و آن را بـه خانـه             يبری از شمعون خ   نیرالمؤمنیام

ـ ا یبه نماز م    زهرا ۀ آن خانه فاطم   ي بانو یآورد که وقت   ش  تمـام حملـۀ عـر     ستاد،ی

  .  نبودی قوتيا  خانهنیدر چن 2 )1(.چشمشان به محراب نماز او بود

 صاع جو پنج قرص نان جـو        کی با   - السالم های عل - زهرا   ۀ فاطم غمبری پ دختر

ـ  هر يجلو. پخت و اولِ افطار سر سفره گذاشت     ـ  اياز اعـضا  کی ـ  خـانواده  نی  کی

  . الشهدادی س،ی، امام حسن مجتبي کبرۀقی، صدنیرالمؤمنیام. قرص نان جو بود

 ر،ی نقره، آن فضه در اثر مجاورت بـا اکـس    یعنی فضه   . حضرت زهرا  زی کن ،فضه

  . روزه شرکت کردنی در ااو هم.  احمر شديطال

 نِ یْ اکِ َس  َمـنْ  ِمـنیْ کِ ْس ا ِمـأَنـ«:  در خانه بلند شـد     یی که سر سفره نشستند، صدا     نیهم

.  دادنـد نی قرص نان خود را به آن مسکي کبر قۀی و صد  نیرالمؤمنیام. »نَ یْ مِ لِ ْس املُ 

دو پسر خردسال که هر دو روزه گرفتند و بعد هم فـضه قـرص نـان خـود را بـه آن                 

                                                         

الْعالَمینَ منَ الْأَولینَ و الْآخرِینَ و هی بضْعۀٌ منِّی و هی نُور أَما ابنَتی فَاطمۀُ فَإِنَّها سیدةُ نساء...: قال رسول اهللا«.  1

 محرَابِها بینَ یدي ربها   فی  قَامت عینی و هی ثَمرَةُ فُؤَادي و هی روحی الَّتی بینَ جنْبی و هی الْحوراء الْإِنْسیۀُ متَى

ـا     جی ـهکَتلَائملَّ لج زَّ وع قُولُ اللَّهی ضِ ولِ الْأَرأَهبِ لاکالْکَو رُ نُورزْها یکَم اءمکَۀِ السلَائما لهرَ نُورهز لَالُهلَّ ج

تَعد فَرَائصها منْ خیفَتی و قَد أَقْبلَت بِقَلْبِها علَى    ملَائکَتی انْظُرُوا إِلَى أَمتی فَاطمۀَ سیدةِ إِمائی قَائمۀً بینَ یدي تَرْ          

 دختر من برترین زنان از اولین فاطمه : فرمود؛ رسول خدا»عبادتی أُشْهِدکُم أَنِّی قَد آمنْت شیعتَها منَ النَّار

زهرا .  زهرا میوه قلب من است.  من استزهرا نور دو چشم . پاره تن من استفاطمه زهرا. تا آخرین آنهاست

هنگامى .   انسان در آمدهشکلاى است که به  زهرا حوریه. استکه بین دو پهلوي من قرار دارد روح و جان من 

ایستد نور او براى مالئکـه آسـمان نظیـر نـور      که فاطمه در مقابل پروردگار خود در میان محراب عبادت مى        

به فاطمه که !  اى مالئکه من:  فرماید خداوند به مالئکه خود مى .درخشد ین مىستارگان درخشان از براى اهل زم

با  و . لرزد اعضاء و جوارح او از خوف من مى.  استایستادهبرترین زنان است نظر کنید که چگونه در مقابل من 

 » . گذارم ن مىگیرم که شیعیان وى را از آتش در اما توجه قلبى مشغول عبادت من شده است من شما را شاهد مى

؛ المحتضر، حسن بـن سـلیمان الحلـی،    9؛ الفضائل، شاذان بن جبرئیل، ص175األمالی، الشیخ الصدوق، ص   

  .306؛ بشارة المصطفى، محمد بن علی الطبري، ص197ص
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  . عطا نمودندنیمسک

ـ خـدا ا  .  روزه گرفتند؛ غـروب شـد      ي سحر ی بعد را هم ب    روز  شی جـور آزمـا  نی

 ی است که آن وقت نیمسأله ا . دهد یبعد سرّ خلقت انسان را به مالئکه نشان م        . کند یم

  وَ : که خدا فرمود
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  . بودنی به مالئکه بفهماند که سرّ خلقت اخواست ی م)1(،�

مقابل . همه سر سفره نشستند  . شود یصرف م  افطار امشب    ي برا گری صاع جو د   کی

 از یی، صـدا  دست بـه سـفره دراز کردنـد   ی گرده نان جو است، وقتکی شانی از ا  کیهر  

 داد و   میتیگرده نان را به      نیرالمؤمنی بود، باز ام   یمیتی کیناله  . ب خانه بلند شد   در

 دو شبانه دند،ی شب را گرسنه خوابنی نفر دومنجهر پ. همه به آن حضرت اقتدا کردند

باز روزه .  نخورده و فقط به آب افطار کردندی نانۀروز است که نه افطار نه سحر، لقم   
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پنج گرده نان .  صاع نان جو پخته نی سوم گذشت و هنگام افطار شد و با آخر         روز

ـ   :  بلند شد  ییدمِ افطار صدا  .  طور است  نی ا ی اله شیآزما. سر سفره است    رم،یمـن اس

 مـشرك   ریشب سوم اس  .  است نی ا نی د نیرحمت ا . همد را بف  نهای ا دی با ایدن. ام  گرسنه

 نانـشان  هر پنج نفر.  و کافر، اما گرسنه استاست ری که اسی کسیعنی. دیآ یبه در خانه م  

روز شـد،  . ری شب سوم اسم،یتی شب دوم ن،یشب اول مسک.  کافر دادندریرا به آن اس   

  .روز چهارم

ـ  اتیآ.  اهل سنت نوشتندي علماانی مهم است که همۀ اع   نیا عظمـت  .  اسـت نی

ـ    ،يمثل فخر راز  . عقل مبهوت است  .  است نی مذهب ا  نیا ،  مثـل خـازن   ،ی مثـل ثعلب

  . اهل سنت نوشتندي ارکان علمانیهمۀ ا

. آمـد  ای دو بچه را گرفت و نزد خاتم انب     نیدست ا  نیرالمؤمنی چهارم ام  روز

ـ    نی ا کند یآنچه عقل را مبهوت م     ـ  نگـاه کـرد د     غمبـر ی پ ی است که وقت ا  ُمهـ َو «: دی

                                                         
آیا در آن : گفتند]  فرشتگان[من در زمین جانشینى خواهم گماشت، : و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت  «.  1

  .30 :بقرهال. »گمارى که در آن فساد انگیزد، و خونها بریزد؟ ىکسى را م

  7: االنسان. »ترسند کنند، و از روزى که گزند آن فراگیرنده است مى به نذر خود وفا مى« . 2
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 و بدون افطار گرفتند و مثـل   ي سحر ی، سه روز روزه ب    دو تا طفل خردسال    ،»انَش عِ تَ ْر یَ 

  .دندیلرز یجوجه م

ـ ای که اگر دنی عقل کل، آن کس   ـ خـورد،  ی به هم بخورد، دل او به هم نم ه سـراغ   ب

ـ  را دقت کن   ها  نیا. آمد  حضرت زهرا  ۀخان ـ اع. دی مـن  .  نوشـتند ی سـن  ي علمـا  انی

ـ . ستی ن دنی چرا نوشتن هست، اما فهم     کنم یتعجب م  ـ  آمـد، د   یوقت  يهـا    چـشم  دی

 سـر از سـجده      هـرا فاطمـۀ ز  .  نشسته، اما در حال نمـاز اسـت        يدخترش به گود  

رنـگ از  . لرزند ی گونه منیها هم ا آن بچه. سته بود نش يها به گود    برداشت، اما چشم  

ـ . دهی پر نیرالمؤمنیصورت ام  ـ  مرتبـه جبرئ   کی ـ ا هـل  ةسـور .  نـازل شـد   لی  را یت
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1 .       نْ أَبِیهع دمحنِ مفَرِ بعقِ جادنِ الصلَ   عج زَّ وع هلی قَووفُونَ بِالنَّذْرِ   فنُ  قَییـسالْح نُ وسالْح رِضالَ م و 

   ولُ اللَّهسا رمهادیرَانِ فَعغانِ صبِیا صمه  ًنَـذْرا کنَیی ابف تنَذَر نِ لَوسا الْحا أَبا یمهدلَانِ فَقَالَ أَحجر هعم و 

 و قَالَ الصبِیانِ و نَحنُ أَیضاً کْراً للَّه عزَّ و جلَّ و کَذَلک قَالَت فَاطمۀُ       إِنِ اللَّه عافَاهما فَقَالَ أَصوم ثَلَاثَۀَ أَیامٍ شُ       

ـ    انْطَلَقَ نَصوم ثَلَاثَۀَ أَیامٍ و کَذَلک قَالَت جارِیتُهم فضَّۀُ فَأَلْبسهما اللَّه عافیۀً فَأَصبحوا صیاماً و لَیس عنْدهم طَعام فَ

یلع          ـاتَغْزِلُه وفنْ صی جِزَّةً منیطأَنْ تُع لْ لَکفَقَالَ ه وفالص جالعونُ یعشَم قَالُ لَهی ودهنَ الْیم ارٍ لَهإِلَى ج 

   بِالـص اءفَج طَاهفَأَع میرٍ قَالَ نَعنْ شَععٍ موبِثَلَاثَۀِ أَص دمحنَۀُ ماب ـۀَ   لَکمـرَ فَاطأَخْب یرِ والـشَّع و وف  و فَقَبِلَـت 

أَطَاعت ثُم عمدت فَغَزَلَت ثُلُثَ الصوف ثُم أَخَذَت صاعاً منَ الشَّعیرِ فَطَحنَتْه و عجنَتْـه و خَبـزَت منْـه خَمـسۀَ       

 یللَّى عص قُرْصاً و داحکُلِّ وأَقْرَاصٍ لم النَّبِی ع متُهسوا خَملَسج انُ ووالْخ عضفَو نْزِلَهأَتَى م ثُم غْرِبالْم 

   یلا عرَهۀٍ کَسلُ لُقْمفَأَو     ْـنینٌ مکـسأَنَا م دمحم تیلَ با أَهی کُملَیع لَامابِ فَقَالَ السبِالْب قَفو ینٌ قَدکسإِذَا م 

ساللُّم ضَعنَّۀِ فَوالْج دائولَى مع اللَّه کُمما تَأْکُلُونَ أَطْعمی مونمینَ أَطْعملسینِ الْمقَالَ اک ثُم هدنْ یۀَ مفَ... قْم لَتأَقْب

سکینِ و باتُوا جِیاعاً و أَصبحوا صـیاماً لَـم   و عمدت إِلَى ما کَانَ علَى الْخوانِ فَدفَعتْه إِلَى الْم   ...  تَقُولُ   فَاطمۀُ

                و نَتْـهیرِ فَطَحنَ الـشَّعاعاً مص أَخَذَت ثُم فَغَزَلَتْه وفنَ الصی مالثَّان إِلَى الثُّلُث تدمع ثُم الْقَرَاح اءذُوقُوا إِلَّا الْمی

 الْمغْرِب مع النَّبِی ثُم أَتَى منْزِلَه فَلَما وضع قْرِصۀٍ لکُلِّ واحد قُرْصاً و صلَّى علیعجنَتْه و خَبزَت منْه خَمسۀَ أَ 

 یلا عرَهۀٍ کَسلُ لُقْمفَأَو متُهسوا خَملَسج و هیدنَ ییانُ بوالْخینَ قَدملسى الْمتَامنْ یم یمتـابِ    إِذَا یبِالْب قَـفو 

فَقَالَ السلَام علَیکُم یا أَهلَ بیت محمد أَنَا یتیم منْ یتَامى الْمسلمینَ أَطْعمونی مما تَأْکُلُونَ أَطْعمکُـم اللَّـه علَـى             

 یلع ضَعنَّۀِ فَوالْج دائومُّقَالَ  الل ثُم هدنْ یۀَ ملَ...قْمۀُفَأَقْبمفَاط ت ُتَقُول یه و  ...  یـعمج طَتْهفَأَع تدمع ثُم

 فَغَزَلَـت الثُّلُـثَ   ما علَى الْخوانِ و باتُوا جِیاعاً لَم یذُوقُوا إِلَّا الْماء الْقَرَاح و أَصبحوا صیاماً و عمـدت فَاطمـۀُ       

    وفنَ الصم یاقالْب یللَّى عص قُرْصاً و داحکُلِّ وۀَ أَقْرَاصٍ لسخَم نْهم زَتخَب و نَتْهجع و یاقالْب اعالص نَتطَح و

          ۀٍ کَسلُ لُقْمفَأَو متُهسوا خَملَسج انَ ووالْخ هإِلَی فَقَرَّب نْزِلَهأَتَى م ثُم  النَّبِی عم غْرِبالْمیلا عرَه ْـنیرٌ مإِذَا أَس   

 قَد وقَف بِالْبابِ فَقَالَ السلَام علَیکُم یا أَهلَ بیت محمد تَأْسـرُونَنَا و تَـشُدونَنَا و لَـا تُطْعمونَنَـا         أُسرَاء الْمشْرِکینَ 
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 و پنجم نازل ستی و چهارم، شب بستی سوره در شام ب  نی ا )1(.ال

  .می و هم مقصرمی ماها، هم قاصریشد، منته

                                                                                                                                   
  

یلع ضَعفَوُّقَالَ  الل ثُم هدنْ یۀَ ملَفَ... قْمۀُأَقْبمفَاط ت ُتَقُول یه و ... هانِ فَأَتَوولَى الْخا کَانَ عوا إِلَى مدمع و

           شَـی مهنْـدع سلَی رِینَ وفْطوا محبأَص اعاً واتُوا جِیب و          نِ وـسبِالْح ـیلـلَ عأَقْب و ـهیثدـی حف بیقَـالَ شُـع ء

 قَالَ یا أَبا الْحـسنِ  رسولِ اللَّه و هما یرْتَعشَانِ کَالْفرَاخِ منْ شدةِ الْجوعِ فَلَما بصرَ بِهِم النَّبِی  نَحو   الْحسینِ

 قَد لَصقَ بطْنُها بِظَهرِها منْ شَد ما یسوؤُنی ما أَرى بِکُم انْطَلقْ إِلَى ابنَتی فَاطمۀَ فَانْطَلَقُوا إِلَیها و هی فی محرَابِها           

        ولُ اللَّهسا رآها را فَلَمنَاهیع تغَار وعِ وةِ الْجدش       ىـا أَریمف نْذُ ثَلَـاثم أَنْتُم بِاللَّه ثَاها غَوقَالَ و و ها إِلَیهضَم 

 یا هخُذْ م دمحا میلُ فَقَالَ یرَئبطَ جبیلُ قَـالَ فَهرَئبا جا آخُذُ یم قَالَ و کتیلِ بی أَهف لَک ـلْ أَتـى    أَ اللَّهلَـى   هع 

 و قَالَ الْحسنُ بنُ مهرَانَ إِنَّ هذا کانَ لَکُم جزاء و کانَ سعیکُم مشْکُوراً حتَّى إِذَا بلَغَ الْإِنْسانِ حینٌ منَ الدهرِ

یثدی حۀَفمنْزِلَ فَاطخَلَ متَّى دح النَّبِی ثَبفَو هانْکَب ثُم مهعمفَج ا بِهِمنْذُ    فَرَأَى مم قُولُ أَنْتُمی ی وکبی هِملَیع

   اتالْآی هذیلُ بِهرَئبج هلَیطَ عبفَه نْکُملٌ عأَنَا غَاف ى وا أَریمامٍ فأَی ها ثَلَاثزاجنْ کَأْسٍ کانَ مونَ مشْرَبی رارإِنَّ الْأَب

 قَالَ هی عینٌ فی دارِ النَّبِی یفَجرُ إِلَى دورِ الْأَنْبِیاء و الْمؤْمنینَ کافُوراً عیناً یشْرَب بِها عباد اللَّه یفَجرُونَها تَفْجِیراً      

 و یخـافُونَ یومـاً کـانَ شَـرُّه مـستَطیراً     لیاً و فَاطمۀَ و الْحسنَ و الْحسینَ و جارِیتَهم   یعنی ع  یوفُونَ بِالنَّذْرِ 

 مـنْ  اًمـسکین    یقُولُ علَى شَهوتهِم للطَّعامِ و إِیثَارِهم لَه         حبه  و یطْعمونَ الطَّعام على   یقُولُونَ عابِساً کَلُوحاً    

إِنَّما  منْ أُسارى الْمشْرِکینَ و یقُولُ إِذَا أَطْعموهم و أَسیراً   منْ یتَامى الْمسلمینَو یتیماً  مساکینِ الْمسلمینَ

 قَالُوا هذَا لَهم و لَکنَّهم أَضْمرُوه فی أَنْفُـسهِم    قَالَ و اللَّه ما    نُطْعمکُم لوجه اللَّه ال نُرِید منْکُم جزاء و ال شُکُوراً         

          ـهجول نَـاکُمما أَطْعنَّا إِنَّملَک و نَا بِهلَیلَا شُکُوراً تُثْنُونَ ع و تُکَافُونَنَا بِه زَاءج قُولُونَ لَا نُرِیدی مارِهبِإِضْم رَ اللَّهفَأَخْب

و سـرُوراً فـی      فی الْوجوهفَوقاهم اللَّه شَرَّ ذلک الْیومِ و لَقَّاهم نَضْرَةًثَوابِه قَالَ اللَّه تَعالَى ذکْرُه      اللَّه و طَلَبِ    

 و  ئینَ فیها علَى الْأَرائـک متَّک یفْتَرِشُونَه و یلْبسونَه و حرِیراً و جزاهم بِما صبرُوا جنَّۀً یسکُنُونَها        الْقُلُوبِ

 قَالَ ابنُ عباسٍ فَبینَا أَهلُ الْجنَّۀِ فی الْجنَّۀِ إِذْ رأَوا ال یرَونَ فیها شَمساً و ال زمهرِیراًالْأَرِیکَۀُ السرِیرُ علَیه الْحجلَۀُ 

 فَیرْسلُ ال یرَونَ فیها شَمساً  یقُولُ أَهلُ الْجنَّۀِ یا رب إِنَّک قُلْت فی کتَابِکمثْلَ الشَّمسِ قَد أَشْرَقَت لَها الْجِنَانُ فَ

ـ    اللَّه جلَّ اسمه إِلَیهِم جبرَئیلَ فَیقُولُ لَیس هذه بِشَمسٍ و لَکنَّ علیاً و فَاطمۀَ            ورِ ضَحکَا فَأَشْرَقَت الْجِنَـانُ مـنْ نُ

  نَزَلَت ا وهِمکلْ أَتى   ضَحالَى     هتَع هلإِلَى قَو یهِمـشْکُوراً         فم کُمیـعکـانَ س االمـالی، الـشیخ الـصدوق،       .و 

  .237، ص35؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج162؛ روضۀ الواعظین، الفتال النیشابوري، ص329ص

، 1، محمـدبن سـلیمان الکـوفی، ج   مناقب االمام امیرالمـؤمنین : و همچنین با عبارات مختلف در این منابع   

؛ اقبـال االعمـال،     107الطرائف، السیدبن طـاووس، ص    ؛  141، ص سید بن طاووس  ال سعد السعود، ؛  178ص

؛ 93حلـی، ص  ال ۀعالمالکشف الیقین،   ؛  308، ص 1؛ کشف الغمۀ، االربلی، ج    375، ص 2السیدبن طاووس، ج  

محقق اردبیلـی،  الزبدة البیان، ؛ 174؛ نهج االیمان، ابن جبر، ص 177ق، ص خصائص الوحی المبین، ابن بطری    

 البرهـان،  ؛445، ص1؛ مجمع البحرین، طریحی، ج278، ص7؛ زبدة التفاسیر، مال فتح اهللا کاشانی، ج    422ص

  ..؛ و549، ص5البحرانی، ج

  .9 و8: االنسان.  1
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   و پنجمستی پانزدهم تا بغدیریه هۀد

ـ  و پنجم، با  ستی دهه، از پانزدهم تا ب     نی ا در ـ  در تمـام مـساجد ا  دی  مجلـس  ران،ی

سـورة دهـر شـب      . مردم بفهمند چه خبر بود    .  را طرح کنند   ای قضا نیهر شب ا  . باشد

همـۀ   )1(. مباهله نازل شـد    ۀی، آ چهارم و   ستی ماه نازل شد و روز ب      نی و پنجمِ ا   ستیب

 نیتـر   از مهـم م،ینمـا  ی مانی که اآلن بی مطلبنیا 3. ماه بوده استنی در همای قضانیا

  . ناقل مطلب استي غفارابوذر.  عامه نقل خواهم نمودي علماریتفس

 بـه او    یکـس . از مردم درخواست کمک کرد    . شد غمبری وارد مسجد پ   ینیمسک

 غمبـرت یدر مـسجد پ   ! بـار الهـا   : به طرف آسمان دست برداشت و گفـت       . اعتنا نکرد 

قلـب عـالم امکـان در    .  به من اعتنا نکـرد     ی کس یآمدم و در خواست کمک کردم، ول      

ـ  آمـد و انگـشتر را از انگـشت ب   نیآن مسک . راز کرد دستش را د  . حال رکوع بود    رونی

  . ماه استنی و چهارم همستی هم مربوط به بهی قضنیا.  سرپا شدیامتیق. آورد

ـ   آنستاد،یا ی به نماز م  یوقت نیرالمؤمنیام  و شـد  یچنان روح او مجذوب خدا م

فقط اثبات، خـدا    . ل او محو بود    معرفت بود که عالم در مقاب      يایچنان مستغرق در در   

 اسـت کـه   ی امام آن کـس ست؟ی حال خدا خواست نشان بدهد که امام ک    نیدر ع . بود

ـ       ی الخلق یلی ۀ اورا از جنب   ی الحق یلی ۀجنب ـ ی ۀ غافـل نکنـد و جنب ـ یل  او را از ی الخلق

                                                         
مصباح المتهجد، .  الرَّابِع و الْعشْرُونَ منْ ذي الْحجۀ  یوم الْمباهلَۀِ الْیوم     قَالَ  عنْ أَبِی إِبرَاهیم موسى بنِ جعفَرٍ      . 1

  .172، ص8؛ وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج166؛ البلد االمین، الکفعمی، ص764الشیخ الطوسی، ص

لْحجۀِ و قَد قیلَ یوم إِحدى و عشْرِینَ و قیلَ یوم سبعۀٍ الْمباهلَۀِ و هی یوم أَربعٍ و عشْرِینَ منْ ذي ا       :و همچنین 

حأَص شْرِینَ وع و اتایالرِّو  موشْرِین  یع ۀٍ وعب؛ بحار االنوار، 354، ص2اقبال االعمال، السیدبن طاووس، ج.   أَر

 .22، ص78العالمۀ المجلسی، ج

مصبا ح المتهجد، .  و هو األظهر  و العشرین  الرابع  هو یوم المباهلۀ و روي أنه یوم : یوم الخامس و العشرین منه    

   .759الشیخ الطوسی، ص

الروضـۀ الـواعظین، الفتـال النیـشابوري،     :  ذي حجه ذکر کـرده انـد عبارتنـد از       24منابعی که روز مباهله رو      

  .. و142، ص2اء، العالمۀ الحلی، ج؛ التذکرة الفقه611، ص2؛ المنتهی المطلب، العالمۀ الحلی، ج164ص

 ذي 23پـس روز نـزول آیـه    . باشـد   ذي الحجـه مـی  24 ظـاهر روایـات ایـن اسـت کـه روز مباهلـه            :نکتـه

  .باشد الحجه می
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  . نظر داشته باشدری استغراق در خالق، خلق را زنی غافل نکند، در عی الحقیلی ۀجنب

 انگـشتر را از انگـشت   نی دراز کـرد و آن مـسک  نیود را به جانـب مـسک    خ دست

ـ . میبه مسجد برو:  به اباذر فرمودرسول خدا . درآورد .  بـه مـسجد وارد شـد   یوقت

ـ  دن ي را اهل علم برا    ها نیا.  است نیمهم ا . دیمنظره را د   ـ ا.  کننـد  حی تـشر  ای  را کـه    نی

ـ ا.  دارند، جواب بدهند جوابدرت عامه جمع بشوند، اگر ق    ي تمام علما  میگو یم  نی

 چشمش یوقت.  کند ی را نقل مهی قضی کسنی چن،یآن هم مثل ثعلب را همۀ آنها نوشتند، 

ـ ! بار الهـا «: گفت.  منظره افتاد، دست به دعا برداشت     نیبه ا   از تـو   بـن عمـران  یموس
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. »و براى من دستیارى از کسانم قـرار ده ... و کارم را براى من آسان ساز ؛  ام را گشاده گردان     پروردگارا، سینه « . 1

  .29 و 26 تا 25: طه

 بینَما عبد اللَّه بنُ عباسٍ جالس    قَالَ عنْ عبایۀَ بنِ رِبعیٍ...  الصیدلَانی]  الْفَقیه[حدثَنی أَبو الْحسنِ محمد بنُ الْقَاسمِ «.  2

تَعمم بِعمامۀٍ فَجعلَ ابنُ عباسٍ لَا یقُولُ قَالَ رسولُ اللَّه  إِلَّا قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه إِذْ أَقْبلَ رجلٌ م: علَى شَفیرِ زمزَم یقُولُ

أَیها النَّاس منْ : سأَلْتُک بِاللَّه منْ أَنْت فَکَشَف الْعمامۀَ عنْ وجهِه و قَالَ     : قَالَ رسولُ اللَّه فَقَالَ ابنُ عباسٍ     : الرَّجلُ

فَنی فَقَد عرَفَنی و منْ لَم یعرِفْنی فَأَنَا جنْدب بنُ جنَادةَ الْبدرِي أَبو ذَر الْغفَارِي سمعت النَّبِی  بِهاتَینِ و إِلَّا فَصمتَا، عرَ

أَما إِنِّی . و قَاتلُ الْکَفَرَةِ، منْصور منْ نَصرَه و مخْذُولٌ منْ خَذَلَه    علی قَائد الْبرَرةِ    : و رأَیتُه و إِلَّا فَعمیتَا و هو یقُولُ       

صلَّیت مع رسولِ اللَّه یوماً منَ الْأَیامِ صلَاةَ الظُّهرِ فَسأَلَ سائلٌ فی الْمسجِد فَلَم یعطه أَحد، فَرَفَع السائلُ یده إِلَى          

قَالَ  الس و اءئاً        : مشَی دی أَحنطعی فَلَم ولِ اللَّهسر جِدسی مف أَلْتأَنِّی س داشْه ماللَّه . هى إِلَیمعاً فَأَواکر یلکَانَ ع و

م منْ خنْصرِه، و ذَلک بِعینِ النَّبِی فَلَما فَرَغَ النَّبِی منْ بِخنْصرِه الْیمنَى و کَانَ یتَخَتَّم فیها فَأَقْبلَ السائلُ حتَّى أَخَذَ الْخَاتَ

رب اشْرَح لی صدرِي و یسرْ لی أَمرِي و :  فَقَالَ-  سأَلَک  موسى اللَّهم إِنَّ أَخی: صلَاته رفَع رأْسه إِلَى السماء و قَالَ

  منْ لسانی یفْقَهوا قَولی و اجعلْ لی وزِیراً منْ أَهلی هارونَ أَخی اشْدد بِه أَزرِي و أَشْرِکْه فی أَمرِي         احلُلْ عقْدةً   

للَّهم فاشْرَح لی صدرِي و یسرْ  اللَّهم و أَنَا محمد نَبِیک و صفیک ا سنَشُد عضُدك بِأَخیک: فَأَنْزَلْت علَیه قُرْآناً نَاطقاً

  رسولُ اللَّه الْکَلَام  فَو اللَّه ما استَتَم: قَالَ أَبو ذَر.   اشْدد بِه أَزرِي  علیاً أَخی و اجعلْ لی وزِیراً منْ أَهلی ...  لی أَمرِي

     نْدنْ عیلُ مرَئبج هلَیطَ عبتَّى هقَالَ   ح و یئاً    : [ اللَّهنه دمحا می]لَک  [یکی أَخف لَک اللَّه بها وقَالَ. م :  ـا ذَاكم و

 رسولُه و الَّذینَ آمنُواإِنَّما ولیکُم اللَّه و ]  أَمرَ اللَّه أُمتَک بِمواالته إِلَى یومِ الْقیامۀِ و أَنْزَلَ قُرْآناً علَیک: جبرَئیلُ قَالَ

: گفت عبد اللّه بن عباس در کنار زمزم نشسته بود و مى«؛ » الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکعونَ

در این هنگام مردى که عمامه بر روى انداخته بود آمد و هر وقـت کـه ابـن عبـاس        : پیامبر خدا چنین فرمود   

تو را به خدا تو کیستى؟ او عمامه :  ابن عباس گفت.  پیامبر خدا فرمود: گفت پیامبر خدا فرمود، او نیز مى: گفت مى
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 و در حـال   دارد ی که نماز را به پا م      مؤمنیو    خدا غمبری خداست و پ   ،یمنحصراً ول 

                                                                                                                                   
  

بن شناسد من جندب  مردم هر کس مرا شناخت که شناخته و هر کس مرا نمى: از صورت خود کنار زد و گفت

و نیز با این دو چشمم .  دم وگرنه کر شونداز پیامبر خدا با این دو گوشم شنی. جناده بدرى، ابو ذر غفارى هستم

شود  على رهبر نیکان و کشنده کافران است، هر کس او را یارى کند، یارى مى: دیدم وگرنه کور شوند که فرمود

آگاه باشید که من در روزى از روزها نماز ظهر را با پیامبر خدا خواندم، .شود و هر کس او را خوار سازد خوار مى

: سؤال کرد و کسى به او چیزى نداد، سائل دست خود را به سوى آسمان دراز کرد و گفت          سائلى در مسجد    

 در حال در این هنگام على. خدایا گواه باش که در مسجد پیامبر خدا سؤال کردم و کسى چیزى به من نداد

پـس  اشاره کرد، به سوي سائل  به انگشت کوچک دست راست خود که انگشترى در آن بود، پسرکوع بود   

سائل جلو آمد و انگشتر را از انگشت او در آورد و این کار مقابل چشمان پیامبر بود و چون پیامبر از نماز فارغ 

پروردگارا  :خدایا برادرم موسى از تو تقاضایى کرد و گفت: شد سر خود را به سوى آسمان بلند کرد و گفت          

را باز کن تا سخن مرا در یابند و براى من وزیرى از سینه مرا گشاد کن و کار مرا آسان ساز و از زبان من لکنت 

خاندان خودم قرار بده هارون برادرم را و به وسیله او پشت مرا محکم کن و او را در کار من شریک ساز، پس تو 

خدایا »  .  تو را به وسیله برادرت محکم خواهیم کردبازويبه زودى «: در قرآنت در مورد او چنین نطق کردي که

 پیامبر تو و برگزیده تو هستم، خدایا سینه مرا گشاد کن و کار مرا آسان نما و براى من از خانـدانم         من محمد 

به خدا سوگند هنوز سخن پیامبر :  گوید ابوذر مى. وزیرى قرار بده على برادرم را، به وسیله او پشت مرا محکم کن

حمد آنچه خداوند راجع به برادرت بر تو یا م: تمام نشده بود که جبرئیل از جانب خدا بر او نازل شد و گفت  

خداوند امت تو را تا روز قیامت به دوست داشتن او : آن چیست اى جبرئیل؟ گفت: گفت. بخشید، گوارایت باد

؛ 361، ص3 مجمع البیان، الطبرسی، ج.»انما ولیکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا: امر کرده و قرآن بر تو نازل کرده

حدیث (209، ص2؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج   20ح الجنان، ابوالفتوح الرازي، ص    روض الجنان و رو   

؛ 220، ص2؛ ارشاد القلوب، الـدیلمی، ج   397، ص 1؛ کشف الغمۀ، االربلی، ج    )را از ابتداي روایت ابوذر آورده است      

؛ تفـسیر مـنهج    280، ص 2 ج ؛ زبدة التفاسـیر، المـال فـتح اهللا الکاشـانی،          151تأویل اآلیات، السید شرف الدین، ص     

؛ بحـار االنـوار، العالمـۀ    320، ص2؛ البرهان، الـسید هاشـم البحرانـی، ج   270الصادقین، المال فتح اهللا الکاشانی، ص    

 .376، ص3؛ تفسیر نور الثقلین، الحویزي، ج150؛ تفسیر کنز الدقائق، المشهدي، ص195، ص35المجلسی، ج

صـفهانی،  اال، ابـن مردویـه   ؛ مناقب علی بن ابـی طالـب    81، ص 4 ج ثعلبی،الثعلبی،  السیر   تف :منابع اهل تسنن  

ـ ؛ مطالب السؤول، ابـن طلحـه    230، ص 1حسکانی، ج الحاکم  ال؛ شواهد التنزیل،    293ص ؛ 171شافعی، صال

  .580صباغ، صالالفصول المهمۀ، ابن 

دارند و در حال  ز برپا مى همان کسانى که نمااند نى که ایمان آوردهولى شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسا     « . 1

  .55 :مائده ال.»دهند رکوع زکات مى

؛ 286، ص2التذکرة الفقهاء، العالمـۀ الحلـی، ج      . »و هو الرابع و العشرون من ذي الحجۀ          الصدقۀِ بِالْخَاتَمِ   یومِ «. 2

   .413؛ المصباح، الکفعمی، ص96، ص2نهایۀ االحکام، العالمۀ الحلی، ج
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  )2(.»هَال وْ  مَ ی� لِ ذا عَ هَ ه فَ َال وْ  مَ ُت نْ  کُ نْ مَ «: گرفت، گفت

                                                         
راضی شدم که اسـالم دیـن شـما    رایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و       امروز دین شما را ب    « . 1

  .3 :مائده ال.»باشد

؛ االمالی، الشیخ الـصدوق،  174، ص1؛ تفسیر القمی، علی بن ابراهیم القمی، ج420، ص1الکافی، الکلینی، ج  .  2

؛ تفسیر فرات، 164، ص2دوق، ج، الشیخ الص؛ عیون اخبار الرضا219؛ الخصال، الشیخ الصدوق، ص184ص

؛ شرح 423، ص2؛ مناقب االمام امیر المؤمنین، محمد بن سلیمان الکوفی، ج130فرات بن ابراهیم الکوفی، ص

؛ 58؛ االمالی، الشیخ المفیـد، ص     454؛ المسترشد، الطبري، ص   101، ص 1االخبار، القاضی نعمان المغربی، ج    

؛ روضۀ الواعظین، الفتال النیشابوري، 249لقاضی ابن براج، ص؛جواهر الفقه،ا254االمالی، الشیخ الطوسی، ص

؛ الطرائف، السید 229، ص2؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج96، ص1؛ االحتجاج، الطبرسی، ج89ص

  .146بن طاووس، ص

  »من کنت مواله فهذا مواله«: و همچنین

هذا خبر قد :  قال االسکافی: (72إلسکافی، ص؛ المعیار والموازنۀ، ا370، ص4مسند احمد، ج: منابع اهل تسنن

بانت حجته، وثبتت أسبابه وأرکانه ، وما قلنا من طریق النظر فقد تقصینا بما فیه کفایۀ مما ال یمکن للمخالف أن 

؛ السنۀ، ابن أبی عاصم، )یدخل فی ذلک شبهۀ، و ثبت ذلک بحجۀ واضحۀ بغایۀ ما یکون للمخالفین من الدحل

هو حدیث صحیح غایۀ ، جاء من طرق جماعۀ من الصحابۀ خرجت أحادیـث  : ابی عاصمقال ابن   : (552ص

سبعۀ منهم ، ولبعضهم أکثر من طریق واحد ، وقد خرجتها کلها وتکلمت على أسانیدها فی سلسلۀ األحادیث    

ر، ؛ المعجم الکبی108، ص2؛ انساب االشراف، البالذري، ج95؛ خصائص امیر المؤمنین، النسائی، ص)الصحیحۀ

؛ االستذکار، ابن عبد )فهذا ولیه: عبارته(109، ص3؛ المستدرك، الحاکم النیشابوري، ج166، ص5الطبرانی، ج 

، 42؛ تاریخ مدینۀ دمشق، ابن عـساکر، ج 385، ص2؛ شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج     239، ص 8البر، ج 

قال اإلمام أبو : قال الزرندي: (109؛ نظم درر السمطین، الزرندي، ص92، ص3؛ اسد الغابۀ، ابن اثیر، ج209ص

 629، ص3؛ تاریخ اسالم، الذهبی، ج)  هذه الوالیۀ التی أثبتها النبی لعلی مسؤول عنها یوم القیامۀ: الحسن الواحدي

هذا :  قال شیخنا الذهبی:  قال ابن کثیر ( 231، ص5؛ البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر، ج)هذا حدیث صحیح: قال الذهبی(

قد روي هذا من طرق متعددة عن علی رضی اهللا عنه، وله طرق متعددة عن زید  : (385، ص7جو ) حدیث حسن

رجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفۀ :  قال الهیثمی( 104، ص9؛ مجمع الزوائد، الهیثمی، ج386و ص) بن أرقم

  .289، ص2؛ شرح نهج البالغۀ، ابن ابی الحدید، ج105و ص) وهو ثقۀ

  .1، تعلیقه240رجوع شود به مجلس یازدهم، صفحه و براي تحقیق بیشتر 



 
 
 
 
 

 

   اتمیتنفس نفیس خ  / 366

  :ها پی نوشت

                                                        

یا رب أسکنتنی الضعفاء والمساکین؟ فقال : ن شنفا العرش، وإن الجنۀ قالتإن الحسن والحسی«: قال رسول اهللا. 1

اإلرشـاد،  . »فماست کما تمیس العـروس فرحـا  : أال ترضین أنی زینت أرکانک بالحسن والحسین، قال  : اهللا لها 

؛ مناقب آل أبی طالـب، ابـن   46؛ ألقاب الرسول وعترته، من قدماء المحدثین، ص   127، ص 2الشیخ المفید، ج  

؛ کشف الغمۀ فی معرفۀ 432، ص1؛ إعالم الورى بأعالم الهدى، الشیخ الطبرسی، ج165، ص3هر آشوب، جش

 .275، ص43؛ بحار األنوار، العالمۀ المجلسی، ج216، ص2األئمۀ، علی بن أبی الفتح اإلربلی، ج

العـرش ولیـسا   قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم الحسن والحـسین شـنفا     «:و همچنین در منابع اهل تسنن     

بمعلقین وإن النبی صلى اهللا علیه وسلم قال إذا استقر أهل الجنۀ فی الجنـۀ قالـت الجنـۀ یـا رب وعـدتنی ان          

، 9مجمـع الزوائـد، ابـن حجـر الهیثمـی، ج      . »تزیننی برکنین من أرکانک قال ألم أزینک بالحـسن والحـسین          

، المناوي، )شرح الجامع الصغیر (قدیر  ؛ فیض ال  590، ص 1؛ الجامع الصغیر، جالل الدین السیوطی، ج      184ص

  .551، ص3ج

لأَنَّها کَانَت إِذَا قَامـت فـی   «:  عنْ فَاطمۀَ لم سمیت زهرَاء فَقَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه عنِ ابنِ عمارةَ عنْ أَبِیه قَالَ . 2

؛ ابن عمـاره کنـدى روایـت کـرده از     » کَما یزْهرُ نُور الْکَواکبِ لأَهلِ الْأَرض      السماء    محرَابِها زهرَ نُورها لأَهلِ   

بـراى اینکـه هـر گـاه     :  فرمود را زهرا نامیدند؟ امامچرا فاطمه:  پرسیدم از امام صادق  : پدرش گوید 

درخشید همان  شد نور او براى اهل آسمان مى ایستاد و به عبادت مشغول مى  در محراب عبادت مى    فاطمه

؛ معـانی  181، ص1علـل الـشرائع، الـشیخ الـصدوق، ج        . درخـشند  طور که نور ستارگان براى اهل زمین مى       

  .149، ص )الشیعی( ؛ دالئل االمامۀ، محمد بن جریر الطبري 64األخبار، الشیخ الصدوق، ص

 ذي الْحجۀِ و قَد قیلَ یوم إِحدى و عشْرِینَ و قیلَ یوم الْمباهلَۀِ و هی یوم أَربعٍ و عشْرِینَ منْ:  روز مباهله)الف. 3

    حأَص شْرِینَ وع ۀٍ وعبس  اتایالرِّو   موشْرِین    یع ۀٍ وعب؛ بحـار  354، ص2اقبال االعمال، السیدبن طاووس، ج.   أَر

 .22، ص78االنوار، العالمۀ المجلسی، ج

الروضـۀ الـواعظین، الفتـال النیـشابوري،     :  ذي حجه ذکر کـرده انـد عبارتنـد از       24ه رو   منابعی که روز مباهل   

  .. و142، ص2؛ التذکرة الفقهاء، العالمۀ الحلی، ج611، ص2؛ المنتهی المطلب، العالمۀ الحلی، ج164ص

لتـذکرة الفقهـاء،   ا. » و هو الرابع و العـشرون مـن ذي الحجـۀ             الصدقۀِ بِالْخَاتَمِ   یومِ«.  خاتم بخشی در نماز    )ب

  .286، ص2العالمۀ الحلی، ج

. »الصدقۀ فی لیلۀ خمس وعشرین مـن ذي الحجـۀ   ] کان[ وکانت   یوفون بالنذر : نزل«:  نزول سوره دهر   )ج

ـ ؛ و همچنین رجوع شـود بـه اقبـال االعمـال،         148، ص 3مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج        سیدبن ال

   .375، 2طاووس، ج

وسلم یومـاً صـالة الظهـر،    ] وآله[صلیت مع رسول اهللا صلى اهللا علیه: ی اهللا عنه أنه قالروي عن أبی ذر رض    «. 4

الّلهم أشهد أنی سألت فی مـسجد  : فسأل سائل فی المسجد فلم یعطه أحد، فرفع السائل یده إلى السماء وقال    
  



 
 
 
 
 

 

  367  /  دهۀ غدیریه 

 

 

  

ومأ إلیه بخنـصره الیمنـى   الرسول صلى اهللا علیه وسلم فما أعطانی أحد شیئاً، وعلی علیه السالم کان راکعاً، فأ       

الّلهم إن أخی موسى : وکان فیها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبی صلى اهللا علیه وسلم، فقال 

سنشد عضدك بأخیـک  رب اشرح لی صدري إلى قوله  وأشرکه فی أمري فأنزلت قرآناً ناطقاً               : سألک فقال 

ک وصفیک فاشرح لی صدري ویسر لی أمري واجعل لی وزیراً من  الّلهم وأنا محمد نبی  ونجعل لکما سلطاناً  

یا محمد إقرأ : فواهللا ما أتم رسول اهللا هذه الکلمۀ حتى نزل جبریل فقال: قال أبو ذر. أهلی علیاً أشدد به ظهري 

 » إلى آخرهاإنما ولیکم اهللا ورسوله

  26، ص12رازي، جالدین التفسیر رازي، فخر  :منبع اهل تسنن

 الْآیـۀَ قَـالَ   إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسـولُه و الَّـذینَ آمنُـوا     فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ         عنْ أَبِی جعفَر   «:ینو همچن 

نَ و ابـنُ صـورِیا فَـأَتَوا النَّبِـی     إِنَّ رهطاً منَ الْیهود أَسلَموا منْهم عبد اللَّه بنُ سلَامٍ و أَسـد و ثَعلَبـۀُ و ابـنُ یـامی      

          فَنَزَلَـت كـدعنَـا بیلـنْ وم و ولَ اللَّـهسا ری کیصنْ ونِ نُونٍ فَمب وشَعى إِلَى یصى أَووسإِنَّ م اللَّه ا نَبِیفَقَالُوا ی

 ثُـم   لَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ و یؤْتُونَ الزَّکـاةَ و هـم راکعـونَ   إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و ا     هذه الْآیۀُ   

           ـمئاً قَـالَ نَعشَـی ـدأَح طَـاكـا أَعلُ أَ مائا سفَقَالَ ی لٌ خَارِجائفَإِذَا س جِدسا الْموا فَأَتَووا فَقَامولُ اللَّه قُومسقَالَ ر

خَاتَم قَالَ منْ أَعطَاکَه قَالَ أَعطَانیه ذَلک الرَّجلُ الَّذي یصلِّی قَالَ علَى أَي حالٍ أَعطَـاك قَـالَ کَـانَ راکعـاً               هذَا الْ 

    فَقَالَ النَّبِی جِدسلُ الْمرَ أَهکَب و رَ النَّبِیفَکَب      يـدعب کُمـیلـبٍ وـنُ أَبِـی طَالب یلع      ـاً وبر ـینَا بِاللَّـهضقَـالُوا ر

و مـنْ یتَـولَّ اللَّـه و رسـولَه و       بِالْإِسلَامِ دیناً و بِمحمد نَبِیاً و بِعلی بنِ أَبِی طَالبٍ ولیاً فَـأَنْزَلَ اللَّـه عـزَّ و جـلَ     

      بالْغال مه اللَّه زْبنُوا فَإِنَّ حینَ آمونَالَّذ  .        قْتدتَـص لَقَـد اللَّـه قَالَ و نِ الْخَطَّابِ أَنَّهرَ بمنْ عع ینَ  فَرُوِيعببِـأَر   

 در تفـسیر قـول خـداى    امـام بـاقر  .  »خَاتَماً و أَنَا راکع لینْزِلَ فی ما نَزَلَ فی علی بنِ أَبِی طَالـبٍ فَمـا نَـزَلَ          

فرمـود جمعـى از یهودیـان مـسلمان     ..  خدا و رسول او است آنان که ایمـان دارنـد           همانا ولى شما  : جلعزو

 آمدنـد و گفتنـد یـا    شدند مانند عبد اللَّه بن سالم و اسد و ثعلبه و ابن یامین و ابن صوریا و نـزد پیغمبـر        

نبى اللَّه موسى یوشع بن نون را وصى خود کرد وصى شما کیست؟ چه کسى پس از تو سرپرست ما اسـت                 

این آیه نازل شد که ولى شما خدا و رسول او است و آن کسانى که گرویدند و نماز برپـا کردنـد و در حـال        

برخاسـتند و بـه مـسجد آمدنـد ناگـاه سـائلى       .  فرمود برخیزیـد رکوع زکات پرداختند سپس رسول خدا 

فرمود چه .  گفت چرا این خاتم را دادند     فرمود اى سائل کسى چیزى به تو نداد؟          حضرت. بیرون آمد 

! فرمود در چه حالى به تو داد؟ گفت در حال رکوع. کسى به تو داد؟ گفت این مردى که نماز میخواند    

 پس از من ولى شما فرمود على بن ابى طالب.  تکبیر گفت و اهل مسجد هم تکبیر گفتند   پیغمبر

و به والیت على بن  است گفتند به پروردگارى خدا خشنودیم و به دین اسالم و به پیغمبرى محمد

، خدا این آیه را نازل فرمود هر که خدا را ولى خود داند و رسولش و آنها که گرویدند به ابى طالب 

  .راستى حزب خدا غالبند

از عمر بن خطاب روایت شده که من چهل خاتم تصدق دادم در حال رکوع تا در باره من نـازل شـود آنچـه     

؛ مناقـب آل ابـی طالـب، ابـن شـهر      186 االمالی، شیخ صدوق، ص.ددر باره على نازل شد و چیزى نازل نش 

اشاره به آیه نموده و سپس قول عمـر بـن خطـاب را     (135؛ نهج االیمان، ابن جبر، ص     209، ص 2آشوب، ج 

، 2؛ الـوافی، الفـیض الکاشـانی، ج   152؛ تأویل اآلیات، سید شـرف الـدین علـی الحـسینی، ص        )آورده است 
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؛ بحـار  318، ص2؛ البرهان، سید هاشـم البحرانـی، ج  47، ص2لکاشانی، ج ؛ تفسیر الصافی، الفیض ا    279ص

  .155؛ تفسیر کنز الدقائق، محمد القمی المشهدي، ص183، ص35االنوار، العالمۀ المجلسی، ج
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   واحدیحقیقت  و امیرالمؤمنینپیامبر

   آنيا و مبدأ و منتهری غدۀدرك واقع

ـ  و ا  ری غد قتیدرك حق . ستا نیرالمؤمنی روز نصب ام   فردا ـ  ا کـه   نی  واقعـۀ   نی

  .  مسائل استصاتی آن، از عوي امر و منتهانی چه بود و درك مبدأ اریغد

ـ       اری بس ری غد دربارة  عظمـا و آن سـرّ       قـت ی هنـوز آن حق    ی بحث شـده اسـت، ول

ـ سرّش ا .  منکشف نشده است   -کما هو حقّه  - یاصل  مختلـف   ،ی اسـت کـه معـان      نی

ـ    . است ـ  ن  در حـد   یهر فهـم وادراک ـ  ن ی هـر مـدرک    لی روز نـصب و انتـصاب      . ستی

   . فرداستنیرالمؤمنیام

   متوقف بر چهار امرری غدۀ واقعلیتحل

ـ «و بر فهـم دو  » ما« امر توقف دارد بر درك دو  نی ا قتی اما درك حق   چـرا  )1(.»نْم 

امور ذات اضافه درکش توقف دارد بـه        .  و ذات اضافه است    یکه نصب از امورِ تعلـّق    

ـ فهـم ا .  و ذات اضافهی است تعلـّقينصب امر.  و درك اطراف اضافه درك اضافه   نی

ـ ی آن هم نـه هـر حک  ،یهی فق،یمی که عقل حک شود ی م سری م ینصب وقت   نـه هـر   ،یم

                                                         
 این است که اوالً منصب اعطاء شده در روز غدیر چیست؟ ثانیاً نصب و انتصابی کـه در روز   "ما"مراد از دو    .  1

  این است که اوالً کسی که در غدیر خم به ایـن منـصب   "من"غدیر تحقق یافت، چیست؟ و مراد از این دو    

  کیست؟) ناصب(ست؟ و ثانیاً کسی که او را نصب نمود الهی منصوب گردید کی
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  . کنندهی نصب را تجزنی ااند، دهی آنها که به مخّ حکمت و فقاهت رس،یهیفق

ـ  منصب چ  ست؟یمنصوب ک :  است ي نصب امور  نیدر ا  ـ  نـصب چ   ست؟ی  ست؟ی

ـ بعد نوبت  به مبدأ ا     .  چهار مطلب مربوط به خود نصب است       نی ا ست؟یصب ک نا  نی

ـ نی ايبعد نوبت به منتها.  است مبسوطی و آن داستان رسد ینصب م  . رسـد  ی نصب م

 آن وقت است که      )1(ست؟ی آن چ  وةی م ست؟ی آن چ  شهیر ست؟ی چ بهی ط ة شجر نیخود ا 

  .میشو ی وارد مقی بحث عمنی ا درسوریفعال ً به قدر م.  شده استدهی فهمری غدۀواقع

 در حـد ادراك خـود مـا، نـه در         یکی سر،ی در حد م   یکی:  دارد ثی مسأله دو ح   اما

  .حد ادراك خود مطلب

  ری غددی منصوب در روز عتیشخص

 به رسد یبعد نوبت م. است» منْ« سؤال اول نی منصوب که بود؟ ا    دی فهم دی ً با  اوال

ـ به ا منصوب نی منصب چه بود که اکه  نیا  نیرالمـؤمن یام.  منـصب نـصب شـد   نی

 بر اساس حکمـت     دی است که حق او هم با      نیا.  االطالقِ عالمِ کون است    ی عل مِیحک

.  دو ضمان عصمت دارندنیحکمت هم منحصر به کتاب و سنت است؛ چون ا . باشد

ـ مرجـع و مـستند، با   .  دو هر چه باشد در معرض خطا و زلـل اسـت            نی از ا  ریبه غ   دی

 رسول خـدا شـناخته   قی خدا و از طرقی از طردیمنصوب با. اشدعصمت ب و  حکمت  
                                                         

کَشَجرَةٍ طَیبۀٍ أَصلُها ثابِت و فَرْعها فی السماء تُؤْتی أُکُلَها کُـلَّ حـینٍ     : عنْ قَولِ اللَّه تَعالَیسأَلْت أَبا جعفَرٍ  «.  1

سبه ثَابِت فی بنی هاشمٍ و عنْصرُ الشَّجرَةِ فَاطمۀُ و فَرْع الـشَّجرَةِ علـی        نَ  قَالَ الشَّجرَةُ رسولُ اللَّه    بِإِذْنِ ربها 

بصائر الـدرجات، محمـدبن   . »و ورقُ الشَّجرَةِ الشِّیعۀُ] أوالدها[أَمیرُالْمؤْمنینَ و أَغْصانُ الشَّجرَةِ و ثَمرُها الْأَئمۀُ      

  .74، ص6 تفسیر مجمع البیان، الطبرسی، ج؛79الحسن الصفار، ص

کَشَجرَةٍ طَیبۀٍ أَصلُها ثابِـت و  تَسأَلُوا عنْ هذه الْآیۀِ منْ کتَابِ اللَّه ...   دخَلَ أُنَاس علَى أَبِی جعفَرٍ     :و همچنین 

.  الـشَّجرَةُ   صدقْت هذه الْآیۀَ أَردنَا أَنْ نَسأَلَک قَالَ نَحنُ: لُوا قَافَرْعها فی السماء تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربها      

؛ 597، ص2؛ الخرائج و الجرائح، قطب الدین الراوندي، ج325، ص3مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج

 . 266، ص46؛ بحار االنوار، العالمۀ المجلسی، ج612الدر النظیم، الشامی العاملی، ص

، 1التفسیر القمی، علی بـن ابـراهیم القمـی، ج   :  تفسیر شده است   ر این منابع نیز شجره طیبه به اهل بیت        د

؛ بحـار  85، ص3؛ التفـسیر الـصافی، الفـیض الکاشـانی، ج    400؛ معانی االخبار، الشیخ الصدوق، ص    369ص

  .112، ص9االنوار، العالمۀ المجلسی، ج
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ـ  ابنـد ی پایهر شخص. ستی نی دون مذهبی صحبت مربوط به مذهب  نیا. شود  سـه  نی

ِيـَن .  فکـر کنـد    شـود،  ی آنچه امروز گفته م    در دیعقل، کتاب، سنت با   : اصل است 
�

ا�

 
ُ
ه

َ
ن

َ
س

ْ
ح

َ
 أ

َ
ون

ُ
بِع

�
�
َ
ي
َ
� 

َ
ل

ْ
و

َ
ق

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ِمع

َ
ت

ْ
س

َ
�،)1(  

ْ
ةِ اد

َ
م

ْ
ِك

ْ
 بِا�

َ
ك

�
�ِيِل َر�

َ
 س

َ
 إِ�

ُ
ع

 شناختن منصوب و ي  برا) 2( 

  . استهی سنت قطعار،ی که فردا نصب شده، معیکس

   و أنَا منْکی أنْت منِّی علای

 سـر از قبـر   ي است که اگر بخاریثی بحث است، حد   نی که اآلن مبدأ ا    یثی حد نیا

تمـام  . انـد  می او تسل  روانی و تمام پ   يشابوری بن حجاج ن   مسلم. شود ی م میبردارد، تسل 

 از عامـه؛ مثـل      ثیارکان اهل حـد   .  عامه و خاصه قدرت دم زدن ندارند       ریرجال تفس 

 و از خاصـه مثـل   يشابوری، مثل حاکم نيمثل فخر راز.  آن هم در سه باب   )3(،يبخار

 یثیحـد . اند   را نقل کرده   ثی حد نی، همه ا   صدوق خی، مثل ش  ی طوس خی، ش دی مف خیش

ـ  درجه از صحت، و قـوت اسـت با         نیکه در ا   ـ  فهم دی  شـود تـا روشـن شـود آن     دهی

ـ  که فردا منصوب شد که بود؟ بعد کلمۀ فـصل در دن      یتیشخص مـتن  .  محقـق شـود  ای

 عامه، هر سه طبقه نی عامه، اعالم مورخنی مفسرانی عامه، اعنیثد که ارکان محثیحد

 ّين َو مِ  َت أنْ «: فرمود ی مرتض یبه عل   است که رسول خدا    نیاند، ا    نقل متفق  نیبر ا 

  . استی از معانییای دو جمله است، اما درنیا.  من از توام،یتو از من )4(»کنْ ا مِ أنَ 

   انسان تیو ان» من «قتیحق

ـ ی» تو« چه؟ یعنی» من«. دیرا فهم» تو «د،یرا فهم» من «دی اول باست؟ی چ »من«  یعن

                                                         
  .18:زمرال. »کنند  را پیروى مىدهند و بهترین آن مى به سخن گوش فرا«.  1

  .125:نحلال. »با حکمت به راه پروردگارت دعوت کن«.  2

، باب مناقب المهاجرین و فضلهم، اولین حدیث از باب        4جو  ، کتاب الصلح؛    3جصحیح البخاري، البخاري،    .  3

 اول و سـوم  وسند در موضع(. ، باب عمرة القضاء، حدیث اول5جو ؛  ، حدیث اول  مناقب علی بن أبی طالب    

  .)حدثنا عبیداهللا بن موسی عن إسرائیل عن أبی اسحاق عن البراء: این است

  .2، تعلیقه86رجوع شود به مجلس سوم، صفحه .  4
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 ی بدننی من اً: است؟ اوال   یی است؟ آن تو چه تو     ی آن من چه من    دی فهم دیچه؟ بعد با  

 نیا.  سرِ من است، نه مننیا. ستیمن، سر و دست و پا ن. ستمی عبا است، ننیکه در ا

 مغزِ نیا.   قلبِ من است، نه مننیا.  است، نه منمن چشمِ نیا. دست من است، نه من

ـ  چتی آن انـّ ست؟یچ» من«آن  . من است، نه من    ـ  »تـو « ست؟ی ـ ا. طـور  نی هـم هم  نی

ـ  از مضاف ال ریمضاف غ .  بدنِ توست، نه تو    نی ا ،یستی نشسته تو ن   نجای که ا  یجسم  هی

ـ ا. ستی نریی خلقت انسان است، قابل تغ  یل اص ۀی که ما  قت،ی و حق  تیآن انـّ . است  نی

 شـود،  ی م لیاجزاء تحل .  بزرگ است  ي روز کی کوچک است،    ي روز کیبدن است،   

 یاست کـه از اول تـا بـه آخـر بـاق     » من« آن  ی ول شود، ی عوض م  يگری بعد از د   یکی

ـ دای به غذا پ  تحلــّلیبدل ما   .  اجزاء متحلــّل است   نیهمۀ ا . است ـ . شـود  ی م  آن یول

است »  من«  گفت اآلن هم همان نی چنهبود ک» من« سال قبل هم آن یاست که س» من«

است کـه از  » من« آن پاشد ی بدن از هم منی خاك اریفردا هم که ز. دیگو ی منیکه چن 

  .پاشد یهم نم

   انسانتی تکامل انمراحل

 هـر   تیانـــّ . شـود  ی، باز به مراتب مختلف م     »تو «قتیو آن حق  » من «قتیآن حق 

ـ بعد اگر آن ما   .  است که از آن ساخته شده است       يزیسته به چ   واب یکس ،   و جـوهره هی

 رشـد  یبه علم و به مکـارم نفـسان  » من« کرد، آن    دای پ ی و اخالق  ی و علم  یتکامل عقل 

 قـت یآن حق .  عبـارت از حکمـت اسـت       اونمو او با علم است و حلم؛ قُوت         . کند یم

  . کند ی صفات تفاوت منی در اشخاص به اتیانـّ

   نبوتۀ به مرحلدنیرس

 و نظراً کامل شد و عمال ً تمام شد و از   دی رس ی انسان به کماالت علم    تی که ان  بعد

ـ  تا به ارتباط با غ     کند ی م دای پ اقتی شد، آن وقت ل    هی تصف هیکدورات نفسان   وجـود   بی

ـ  شود، ی متیآن طبقه که نخبۀ بشر. اند برسد و الّا همه در عالم مـلک       نی به سر حـد ب
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  .شود ی مدای نبوت پد،ی رسنجای به ایوقت. رسد ی مکوت ملک و ملنیهود، ب و شبیغ

ـ   » مـن «که آن   از آن  بعد ـ یبـه کمـاالت علم ـ  تکمی و عمل  شـد، و از کـدورات   لی

ـ   کنـد  ی مدای اتصال به نور وجود پ  اقتیمهذّب شد، آن وقت ل      ی و صـاحب مقـام وح

  .شود یو نبوت م

   رسالتۀمرحل

ـ  باالتر برود و چه انـدازه با       دیبابعد باز از آن مرتبه چقدر        ـ  ا دی ـ  تکمتی انــّ  نی  لی

    ـ  گرفتن به مقام تحولی که از تحو   يشود تا برسد به حد  دادن برسـد، و از مرحلـۀ   لی

  . شود ی رسول مد،ی مرحله رسنیبعد که به ا. استفاضه به مقام افاضه برسد

   صاحب کتابامبریپ

 برسـد کـه بتوانـد    ی به مقامدی و نبوت و رسالت، بای و عمل ی از کماالت علم   بعد

  .شود یآن وقت صاحب کتاب م. ردی بگلیکتاب را تحو

   اولوالعزمامبریپ

ـ  ی به آن مقامـات دی رسیوقت.  کندی ترقدی مرحله چقدر بانیبعد باز از ا     ی کـه گفتن

ـ ي که عزم به حـد    شود ی م نی ا اش  جهی نت ست،ین ـ  رسـد  ی م  اهللا ي مـا سـو  ۀ کـه از هم

 گـر ی اسـت کـه د     نجـا یبعد که اولوالعزم شـد، ا     . شود یعزم م آن وقت اولوال  . گذرد یم

  . استن الکینی هر مبانیب.  عقل لنگ استتیکم

  تی انسان کل و کل انساننیی النبخاتم

ـ   ۀ هم ة بگذرد تا عصار   دی مرحله چه جور با    نیاز ا  ـ   ی کماالت علم  عـالم   ی و عمل

انـسان کـلّ   :  استنید ا کرری از آن تعبشود ی آنچه م د،ی مرحله رس  نی به ا  یوقت. بشود

 د،ی مرحله رس  نی به ا  یوقت. ، عقل کلّ و کلّ العقل، علم کلّ و کلّ العلم          اإلنسانیۀو کلّ   
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َ
 گـر ی د)1(.خ

ـ منتهـا ال  . رسـد  ی م یی خلقت، بعثت، همه به ثمر نها      یعنی چه؟   یعنی. شود یختم م   هی

  .است  و آن نقطه خاتمشود ی نقطه مکیوجود 

  ای انبی و نب امام ائمهخاتم

 ستی صد و بغمبرِی است اما پغمبری المهدیین، نبی األنبیاء و المرسلین؛ پ  األئمۀ امام

ـ  ا 1 )4(. اسـت نی و اآلخرنی اما امام األول)3(ت امام اس)2(. استغمبریو چهار هزار پ  نی

نگفت تـو از بـدن   . »ی تو از من ی عل ای«:  است تی روا نیاست که در ا   » أنا« آن   قتیحق

  .یتو از من:  گفت،یمن

                                                         

  .40:حزاباال. »محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است«.  1

 و هـم   الْأَنْبِیـاء   إِلَى و روح و همت أَنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى بعثَ رسولَ اللَّه یا مفَضَّلُ أَ ما عل  فَقَالَ... .  2

؛ »...  أَمرِه اتِّباعِته و  فَقُلْت بلَى قَالَ أَ ما علمت أَنَّه دعاهم إِلَى تَوحید اللَّه و طَاع أَرواح قَبلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَلْفَی عام   

دانى که حقّ تبارك و تعالى دو هزار سال قبل از خلقت مخلوقات در  مىناى مفضّل آیا   :  فرمودند حضرت

ــرم   ــول اک ــالم ارواح روح رس ــاء  ع ــوى ارواح انبی ــه س ــردم   را ب ــود؟عرض ک ــوث نم آرى :  مبع

او و پیـروي  و اطاعت از خداوند وحید  را به ت انبیا دانى که نبى اکرم    مىنآیا  :  فرمودند حضرت.دانم مى

؛ مختصر بـصائر الـدرجات، حـسن بـن     163، ص1صدوق، جالشیخ ال علل الشرایع، . از امر او دعوت نمود؟    

، 15مجلـسی، ج ال ۀعالمال؛ بحار االنوار، 128حلی، صالبن سلیمان  ؛ المحتضر، حسن    217سلیمان حلی، ص  

  .195، ص39و ج14ص

کلینی، الکافی، ال. »  حیاً و میتا؛ إِمام  یا أَیها النَّاس إِنَّ رسولَ اللَّه إِلَى النَّاسِ فَقَالَمنینَفَخَرَج أَمیرُ الْمؤْ«.  3

؛بحار االنـوار،   206، ص1 ابن شهر آشوب، ج    ،مناقبال؛  19، علی ابن بابویه، ص    ؛ فقه الرضا  451، ص 1ج

   .536، 529، 524، 518، ص22مجلسی، جال ۀعالمال

الْمـسجِد إِذْ صـعد الْمـؤَذِّنُ     کُنَّا جلُوساً فـی : قَالَ  عنْ آبائه عنِ الْحسینِ بنِ علیعنْ موسى بنِ جعفَرٍ«.  4

ی أَشْهد أَنَّه لَا إِلَـه إِلَّـا هـو و أَنَّ محمـداً     و أَما قَولُه أَشْهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه یقُولُ أُشْهِد اللَّه علَى أَنِّ     ...الْمنَارة

 عبده و رسولُه و نَبِیه و صفیه و نَجِیبه أَرسلَه إِلَى کَافَّۀِ النَّـاسِ أَجمعـینَ بِالْهـدى و دیـنِ الْحـقِّ لیظْهِـرَه علَـى               

      الْم کَرِه لَو و ینِ کُلِّهضِ         الدالْـأَر و اتومی الـسنْ فم أُشْهِد شْرِکُونَ و       کَـۀِ ولَائالْم ینَ وـلرْسالْم ـینَ وـنَ النَّبِیم 

التوحیـد، الـشیخ الـصدوق، ص    . »  و الْـآخرِین     سـید الْـأَولینَ      اللَّه  النَّاسِ أَجمعینَ أَنِّی أَشْهد أَنَّ محمداً رسولُ      

 ؛ بحـار األنـوار،    144الـسید ابـن طـاووس، ص       ؛ فالح الـسائل،   39؛ معانی األخبار، الشیخ الصدوق، ص     239

  .131ص ،81العالمۀ المجلسی، ج
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   واحدهتی و انقتی، حقنیرالمؤمنی و امامبریپ

ـ ا فهم  آن ر  ي معنا ای آ ،ی را سه جا نوشت    ثی حد نی تو ا   !ي بخار يا  فخـر  ي ا؟يدی

ـ  ای وقتای آ،ي جان کند )1(هی در مباحث حکمت مشرق    قدر  نی تو ا  ،يراز  را ثی حـد نی

ـ  کلمه چ  نی ا ی چه؟ معن  یعنی »ی تو از من   ی عل ای «يدی فهم ،ینوشت ـ  ست؟ی ـ  ا ی معن  نی

  . است، منتها بدن دو تاستقتیحق کی من و تو تی است که انـّنی از اریکلمه مگر غ

ـ  که به مراتب عال    آنها ـ      هی  أنـا را بـدون دسـت و      قـت ی و حق  دندی علـم الـنفس رس

ـ    دنـد، یپا، بدون سر و بدن د      ـ ی کـه    فهمنـد  ی آنهـا م ـ ی؟ و  »أنـا « چـه آن     یعن  چـه  یعن

  ؟»یتو از من«

  ی و عملي حکمت نظري منتهاۀنقط

تمام کماالت از جهت : دی دو کلمه دقت کننیخوب در ا.  استنی کلمه انی ایمعن

ـ          شود ی م یکلمه منته  کی به   ينظر  از آن بـه حکمـت      ی و آن علم است و به زبـان فن

آن .  شود ی می منتهی کمال خُلقي هم به منتهایتمام کماالت عمل. شود ی مری تعبينظر

  وَ  کجاست؟   یوقت آن نقطۀ آخر کمال علم     
َ
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علم تـو  «: دیفرما ی مغمبرشی به پمی عظی علي است که خدای چه علم  نی ا )2(.ع

است،  می است، نه علم ابراه  ی عظمت نه علم موس    نی علم و ا   نیا. » است میعظ
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ْ
ي
َ
ل

َ
ِ ع

�
 ا�

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ن

َ
ـا�

ً
ِظيم

َ
 ع

َ
. ك

  . اوی و کمال عقالني جهت حکمت نظرنیا

ِظيمٍ  د؟یبه کجا رس  . ی جهت حکمت عمل   اما
َ
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 هم نسبت به نی ا )3(.إِن

                                                         

لمباحث المشرقیۀ فی العلم اإللهی والطبیعی کتاب کبیر مثل شرح المقاصد حجما لالمام فخر الدین محمـد         ا«.  1

جمع فیه آراء الحکماء السالفین ونتائج أقوالهم وأجاب عنهم  ست وستمائۀ 606بن عمر الرازي المتوفى سنۀ    

  .1577ص، 2ج،  حاجی خلیفۀ، کشف الظنون»..أوله سبحان المنفرد بقومیۀ الهویۀ والوجود 

  .113 :نساءال. »دانستى به تو آموخت، و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود و آنچه را نمى«.  2

  .4: القلم. »بزرگ و عظیم هستیى خوبر خلق و  که تو به درستی«.  3
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 علم و نی متّحد با اتی و انقتیدر حق ی مؤمنان علریآن وقت ام. اش یحکمت عمل

آن علم کل و آن کل علـم،  :  استنی اثی حد نی ا یعنم.  خُلق و عمل است    نینظر و ا  

ـ لقآن عقل کل و آن کل عقل، آن خُ       و آن فـضائل  ی کل وآن کل خُلق، آن مکارم علم

 آنها دو قسمت ۀ همند،ی، همه تحت الشعاع او    می و ابراه  یسی و ع  ی که موس  یعمل

  . کلمهنی اي است معنانی ا.ی قسمت علکی ، قسمت محمدکی: شده

  .ست داستان مفصل انی شرح اگرید. ام  من از تونکهی اری به تفسرسد ی نوبت مبعد

  نیرالمؤمنی خالفت بال فصل امبرهان

 است، اگر منکـر   حی صح ثی حد نی نص ا  یوقت. رضه دارد جواب بدهد    اگر ع  ایدن

  .یمنکر قرآن. ی منکر سنت  ،يشد
َ
 ف

ُ
ول

ُ
ُم ا�ر�س

ُ
ا�

َ
ا آت

َ
وهُ م

ُ
ـذ

ُ
ـ  فرمان خداست، انی ا)1(.خ  نی

تـو از  « است کـه  نی نص کالم او ایوقت.  است دهی است که به قطع از او رس       یهم سنت 

 است برهان خالفت نی چه؟ ایعنی گانهی به بی علو او نی، فصل ب»ام   من از تو   ،یمن

 . ستی نچهیمسأله باز. اگر تمام ازهر مصر عرضه دارد، جواب بدهد! یبال فصل عل

 است که آن گوهر دو قسمت شده؛      ي که نصب شده، گوهر    یکس!  است نیمنصوب ا 

ـ  قسمت به قالب حکی درآمده،  قسمت به قالب احمد    کی  َت أْنـ« درآمـده،  دری

  .»کنْ  مِ اأنَ   َو ین� مِ 

  رمؤمنانی بطالن بر منکر خالفت بال فصل امقلم

 خود و خود به نیرمود؟ فصل ب چه فغمبری پيدی فهم،ی را نوشتنی تو ا  يبخار

.  سـنت اسـت    نیا.  کتاب است  نیا.  عقل است  نی با کدام منطق موافق است؟ ا      گانهیب

ـ  از اوست، اگر ا    نییاست، اگر خاتم النب    غمبری از پ  رمؤمنانیاگرام ـ  نی  نی چن

 و  خاتمنی را نشاندن و بيرگی، دغمبری پي به جاای دو هست، آنی انی بياتحاد

 مفـضول بـر فاضـل،    می مرجوح بـر راجـح، تقـد   حی او سه فاصله قرار دادن، ترج نیب

                                                         
  .7 :حشرال. »، آن را بگیریدآورد شما رايب] او[و آنچه را فرستاده «.  1
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ــوم    علـــى اى محـــرم اســـرار مکتـ

ــل   ــرج تنزیـ ــاب بـ ــى اى آفتـ   علـ

  علـــى اى شـــمع جمـــع آفـــرینش

  علــى اســم رضــى بــى مثــال اســت 

ــق    ــق مطل ــوى ح ــب الق ــى جن   عل

ــرار   ــق سرُّاالس ــب مطل ــى در غی   عل

ــر   ــل اهللا اکبـ ــم وزن ثقـ ــى هـ   علـ

  على حبل المتین عقل و دیـن اسـت        

ــرده   ــرده دار پـ ــى اى پـ ــبعلـ   غیـ

ــاه  ــون آگـ ــه کـ ــایى ز کُنـ ــه دانـ   بـ

  خـــم اَبـــروى او چوگـــان کـــونین

ــدس  ــالى و تقــ ــزّ تعــ   در اوج عــ

  در آن ظلمت که این آب حیات است       

  گشاید گر زبـان فـصل الخطابـست       

  به تشریع و به تکوین جانِ تن اوست       

ــشد در رکــوع خــاتم گــدا را      ببخ

  یلى الخلق و یلى الحقّ در على جمع       

ــو   ــاه معب ــه خلوتگ ــراء ب ــب إس   دش

  کــالم اهللا نــاطق شــد از آن شــب   

  خدا را خلوت آن شب بـا نبـى بـود          

  چه موزون تر بـود زان قـد و قامـت          

  چه عمر ایـن جهـان آخـر سـر آیـد           

ــار  ــت و نـ ــد جنّـ ــت او کلیـ   بدسـ

  على اى حقِّ از حـقّ گـشته محـروم           

  علـــى اى گـــوهر دریـــاى تأویـــل

ــنش  ــویى چــشم و چــراغ اهــل بی   ت

  على وجـه مـضیئ ذوالجـالل اسـت     

  علـــى راه ســـوى حـــضرت حـــقّ

  علــى در مــشهد حــقّ نوراالنــوار   

ــ   رش خــدا را هــست لنگــرعلــى ع

  امــام االولـــین و اآلخــرین اســـت  

  »الریــب«بــر افکــن پــرده از اســرار 

ــداهللا  ــایى یــ ــام توانــ ــه هنگــ   بــ

  که جز احمد رسد تا قـاب قوسـین؟        

ــدس  ــیض أقـ ــال فـ   تجـــالى جمـ

  خلیلِ عشق و خضرِ عقل مات است      

  فرو بندد چو لب علم الکتاب اسـت       

ــت  ــسنن اوسـ ــائم بالـ ــى اهللا قـ   ولـ

ــه ســجده جــان و دل د   اده خــدا راب

ــمع   ــن ش ــسار ای ــه رخ ــک پروان   فل

ــى  ــسانُ اهللا عل ــدل ــود، احم   ، اُذُن ب

  که حـق بـا لهجـه او گفـت مطلـب           

  علـى بـود   » ما اوحـى إلـى عبـده      «و  

ــت    ــت در روز قیام ــزان اس ــه می   ک

ــد   ــق بیایـ ــاى حـ ــا کبریـ ــى بـ   علـ

ــار   ــرار و فج ــف اب ــازد ص ــدا س   ج
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ــرین را  ــد بــ ــشاید او درِ خلــ   گــ

  فرود آینـد چـون بـر حـوض کـوثر          

ــسار   ــاه رخ ــد آن م ــر کن ــاهى گ   نگ

ــارت    ــک اش ــا ی ــرویش ب ــالل اب   ه

ــد آن   ــر زن ــى گ ــزدان نهیب ــیر ی    ش

  کسى که نـزد آن أعلـى علـى اسـت          

ــنفّس   ــا تـ ــبح أزل بنمـ ــویى صـ   تـ

  که موسـى آنچـه را نادیـده در طـور         

  تــویى در کــنج عزلــت کَنــز مخفــى

  تــو در شــب شــاهد غیــب الغیــوبى

ــودى    ــو نـــوراهللا انـــور در نمـ   تـ

ــى  ــاقى زالل ال یزالـــ ــو ســـ   تـــ

ــود  ــو اول واردى در روز موعــ   تــ

ــت تــو بایــد       لــواى حمــد در دس

  پـیش تـو پـشت فلـک خـم         نه تنها   

ــین  ــاقص آی ــودى ن ــو نب ــى ت   اگــر ب

      الـدین  عـصمۀ تو چون هستى ولـى   

  به دوش مـصطفى چـون پـا نهـادى         

   قـدرت  که جز دست خدا را هـست      

ــصطفى را   ــانى م ــو ث ــز ت ــد ج   نباش

  چو در روى تو نور خـود خـدا دیـد         

  چو آن سیرت در این صورت قلم زد        

  اگر بر مـا سـوى شـد مـصطفى سـر      

ــد  ــین «نمایــ ــت للمتقــ   را» اُزلفــ

ــم« ــقاهم ربه ــدر » س ــت حی ــا دس   ب

ــه خو ــار ب ــد ز رفت ــک مانَ ــید فل   رش

  کنـــد رد شـــمس هنگـــام عبـــادت

  ز قهـــر او بـــسوزد جـــان شـــیطان

  همو بر ما سوى یکـسر ولـى اسـت         

  که تـا روشـن شـود آفـاق و انفـس           

ــور     ــى ن ــور عل ــو اى ن ــد در ت   ببین

  بیــا بیــرون کــه هــستى تــاجِ هــستى

  تـــــو انـــــدر روز ســـــتّارالعیوبى

ــودى   ــر در وجــ ــیاءاهللا اَزهــ   ضــ

  الــىجهــان فــانى تــو فــیض بــى زو

ــشهود   ــوم م ــاهدى در ی ــو اول ش   ت

  علمــدارى خــدا را چــون تــو شــاید

  کــه آدم تــا مــسیحا زیــر پــرچم    

ــود  ــن  «نب ــم دی ــت لک ــوم اکمل   »الی

  ندارد دیـن و آیـین بـى تـو تـضمین      

ــاق   ــر ط ــدم ب ــى«قَ ــادى» أو أدن   نه

ــوت   ــر نبـ ــر مهـ ــاى بـ ــذارد پـ   گـ

ــدا را   ــث خـ ــا ثالـ ــویى در انّمـ   تـ

ــسندید  ــود پ ــراى خ ــد و ب ــو را دی   ت

   خـود کـاین رقـم زد       تبارك گفت بر  

  بر آن سر مرتضى شـد تـاج و افـسر          
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  تـــو ۀبـــود فـــیض مقـــدس ســـای

   عالم خـدا خواسـت     ۀتو را چون قبل   

  خــدا را خانــه زادى چــون تــو بایــد

ــشتق   ــو م ــام ت ــدا ، ن ــام خ ــد از ن   ش

  کلیــد علــم حـــق باشــد زبانـــت   

ــر » ســلونى« ــاى پیمب ــو در ج ــو ت   گ

ــا را   ــز نم ــب معج ــشایى ل ــو بگ   چ

ــرد آن دم مــسیحا را ز ســر هــوش ب  

ــازار   ــه ب ــو آوردى ب ــان چ ــاع ج   مت

  به جاى مـصطفى خفتـى شـب تـار         

ــه ــتیدى بـ ــدا را پرسـ ــت خـ اهلیـ   

  سزایت غیر نفـس مـصطفى نیـست       

  زدى بر فرق کفـر و شـرك ضـربت         

ــارت     ــد در عب ــو آی ــدل ت ــا ع   کج

ــد    ــو باش ــدر ت ــت ق ــدیث منزل   ح

ــان  ــل و ایم ــاس عق ــویى اس االس   ت

   علــم و حکمــتۀ بــاب مدینــتـویى 

  نــشان غیــبِ بــى نــام و نــشانى    

  خـدا را بـود سـرّى غیـب و مکنـون     

  نهفتـــه تحفـــه در تفّاحـــه اى بـــود

  مستــسر واصــل شــد آنگــاهبــه ســرّ 

ــزن  ــه مخ ــق رســید آن دم ب ــین ح   ام

  گرفت از دست حق طـوبى و کـوثر         

   تـــوۀز عقـــل و وهـــم برتـــر پایـــ

نِ مولـد تـو کعبـه را سـاخت            مـبه ی  

ــد    ــزّى را زدای ــوث الت و ع ــه ل   ک

ــق  ــو مطل ــوى روح ت ـــا س ــد م   ز قی

ــت  ــان در دهانــ ــسانُ اهللا پنهــ   لــ

ــر   ــر منب ــدس را زی ــش روح الق   بک

  چــو بنمــایى کــف مــشکل گــشا را 

ــوش    ــضا فرام ــد بی ــى ی ــد موس   کن

  خدایت شد خریـدار   » منْ یشرى «به  

  که از خواب تـو عـالم گـشت بیـدار          

  سپر کـردى  بـه جانـت مـصطفى را          

  جزاى تو بـه جـز ذات خـدا نیـست          

  ز جنّ و انـس بـردى گـوىِ سـبقت          

  حقّـى در شـهادت    » ثـانى اثنـین   «که  

ــد     ــو باش ــر ت ــدگى فخ ــدا را بن   خ

ــان   ــاخ عرف ــع ک ــقف رفی ــویى س   ت

  تویى عـدل مجـسم، عـین عـصمت        

ــاتم   ــین خـــ ــىنگـــ   پیغمبرانـــ

ـ    ــود آدم و مـ ــو او نب ــه کُف   ن دونک

  به شوقش مـصطفى بـس راه پیمـود        

  کــه زد از خــاك بــر افــالك خرگــاه

ــن  ــالم ز مکم ــوهر ع ــد گ ــرون ش   ب

  همــایون دختــرى زهــراى اطهــر   



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 386

ــدا را    ــرّ خ ــو س ــه ت ــه ب ــپرد آنگ   س

  مالئک مات و مبهوتند کاین کیـست      

  چــو بــاب اهللا را دســت تــو بگــشود

  »مـن کنـت مـواله     «به حکم محکـم     

ــمنانش    ــر دش ــدا ب ــر خ ــویى قه   ت

  تــو اقیــانوس بــى پایــان علمــى    

  رانخجــل از جــود تــو ابــر بهــا    

ــر  ــایى«امیـــ ــوت» الفتـــ  در فتـــ

ــرش بریننــد    ــت ع ــبلت زین  دو ش

 به نسل تو بـه پـا دیـن اسـت و دنیـا             

ــر  ــتح خیب ــى در ف ــاحب رایت ــو ص  ت

 چو شد فتح و ظفر هر جا به دسـتت         

 فلک یک دانه گوهر در صدف داشت      

  التّـــاج رســـالت  ةشـــد آن در در

ــالى   ــلّ الکمـ ــى و کُـ ــال الکُلّـ  کمـ

ــت  ــس روی ــواف عک ــک در ط  مالئ

ــر از   ــو برتـ ــمانى تـ ــین و آسـ  زمـ

 رسول حق چو همـسنگ تـو نادیـد        

 چو در اخالص دین گشتى تـو یکتـا     

 به این سوره چو شـد تثلیـث، قـرآن         

 گرفت از این کتاب آصف چو حرفى      

ــه  ــ «تــو ک ــده علــم الکت  »ابىمــن عن

ــى اهللا   ــر الـ ــق از فقـ ــاى مطلـ  غنـ

ــا را  ــریم کبریـ ــرم حـ ــدى محـ   شـ

  که جز او کفو نـاموس خـدا نیـست         

  بجـز بــاب تــو شـد ابــواب مــسدود  

ــان اهللا  ــو فرمــ ــان تــ ــود فرمــ   بــ

ــد  ــف خ ــویى لط ــتانش ت ــر دوس   ا ب

ــى  ــم و حلم ــیط عل ــاى مح ــو دری   ت

  چو بگشایى دو دست فضل و احسان      

ــروت  ــدل و م ــت ع ــت فطرت  سرش

ــد  ــمانها و زمیننـــ ــراغ آســـ  چـــ

ــى  ــل هـــستیت اُولـــى و عقبـ  طفیـ

ــر  ــدایى و پیمبـ ــوب خـ ــه محبـ   کـ

 شدى دست خدا ویـن نـاز شـصتت     

ــدر بیابــان نجــف داشــت     درى ان

ــت   ــرش امام ــه آن ع ــد ب ــزین ش  م

 ىولــــى اهللا بــــى مثــــل و مثــــال

 لـق و خویـت    به هر جا ذکر خیـر خُ      

ــانى  ــانِ جهـ ــانى و جـ ــانِ جـ  جهـ

ــور  ــا س ــو را ب ــنجید ةت ــد س   توحی

ــور  ــا س ــدى ب ــا ةش ــالص همت   اخ

 سه قسمت شد به عرفـان تـو ایمـان        

ــى  ــه طرف ــد او، ب ــین را در نوردی  زم

 چو دریـایى فلـک همچـون حبـابى        

 گرفتــى و شــدى بــر اولیــا شــاه    
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ــد  ــات توحی ــسیر شــد آی ــو تف ــه ت  ب

ــق  ــق از خالی ــون عالی ــستى چ  گس

 ل اسـت  به مالک عهد تو میـزان عـد       

 اســت» هــدى للمتقــین«کتــاب تــو 

 تو هـستى غایـت القـصواى خلقـت     

ــان حــق و باطــل      ــو فُرقــانى می  ت

ــسنى   ــماء ح ــم اس ــستى أعظ ــو ه  ت

 تـــو هـــستى رقّ منـــشور حقـــایق

ــت ــویى روح و روان آدمیــــ  تــــ

ــوت   ــى در ابـ ــل کلـ ــریک عقـ  شـ

ــى    ــق در آخرین ــصدق ح ــسان ال  ل

ــه   ــل ب ــویى واص ــه«ت ــن دلَّ بذات  »م

 ىچـون رسـید   » بل وجدتک «به سرّ   

 »مـا ازددت یقینـى    «تو چون در اوج     

 نگنجد مدح تو در حـد و در حـصر         

ــازل  ــه ن ــصد آی ــو سی  در اوصــاف ت

ــى را     ــاج ال فت ــو ت ــر ت ــر س ــه ب بِن 

 »یـــس«و » طــــه«بیـــا بـــا جلـــوه 

 کــه آدم تــا بــه خــاتم جملــه یکــسر

ــراز    ــق را برافـ ــرچم حـ ــا و پـ  بیـ

 گــره بگـــشا دمــى زان راز پنهـــان  

ــل  ــب از اســرار تنزی  چــو بگــشایى ل

 دوش عقــل کــلّ ســوارىگهــى بــر 

 مجسم در تو شـد تـسبیح و تحمیـد         

ــان   ــط می ــدى رب ــالق ش ــق و خ  خل

 سراسر نهج تو، منهـاج عقـل اسـت        

ــت   ــین اس ــرآن مب ــو ق ــالى تل ــه ت  ک

  الوثقـاى حکمـت    ةتو هـستى عـرو    

 اى حــالل مــشکل تــو در هــر عقــده

ــا  ــال علیـ ــستى أمثـــل امثـ ــو هـ  تـ

 تــو هــستى ســرّ مــستور رقــایق    

ــت  ــیس خاتمیـ ــس نفـ ــویى نفـ   تـ

ــوت  ــق اول در اخــ ــف خلــ  ردیــ

ــى  ــراى اولینــــ ــل ره بــــ  دلیــــ

ــرار   ــه اس ــارف ب ــویى ع ــفاته«ت  »ص

ــا ســـوى دل را بریـــدى ز   کـــل مـ

ــؤمنینى    ــق امیرالمـ ــقِّ حـ ــه حـ  بـ

 خــدا مــداح و مــدحت ســوره دهــر

 تعـــالى اهللا از ایـــن بحـــر فـــضایل

  را» هــلْ اتــى«بـه دوش افکــن رِداى  

ـین      نــشین بــر مــسند خــتم النبیـ 

ــدر   ــدام حیـ ــردد از انـ ــان گـ   نمایـ

 که حقّ گردد بـه عـدل تـو سـرافراز          

 به تـورات و بـه انجیـل و بـه قـرآن            

ــ ــزد ب ــرو ری ــلف ــال جبری ــت ب   ه پای

 چو خورشیدى که در نصف النهارى     
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 گهــى در چنــگ دونــانى گرفتــار   

ــى انــدر ســوز و در ســاز  ــواى حقّ   ن

 بــــر افــــالك ار بتــــابى آفتــــابى

ــن  ــالى اهللا ازیـ ــاتعـ ــرۀعجوبـ   دهـ

 به شب از ناله اش گـوش فلـک کـر        

 بلرزانـــد ز هیبـــت ملـــک امکـــان

 ز جـــذر و مـــد آن بحـــر فـــضایل

 چــه گــویم مــن ز اوصــاف کمــالش

ــل صــفاتشةچــو باشــد حیــر الکُم  

  وصفش بس که باشـد ظـل ممتـد        به

 بــه محــراب عبــادت چــون قــدم زد

ــازش    ــو نیـ ــران محـ ــه پیغمبـ  همـ

 کــه لــرزد عــرش و او بــا قلــب آرام 

 همـه ســر گــشته او از شــوق دیــدار 

 چو فرق شیر حق بشکافت شمـشیر      

 قمر منشقّ شد و بگرفـت خورشـید       

 زمــین و آســمان انــدر تــب و تــاب 

ــود   ــدا ب ــرّ خ ــزن س ــه مخ ــرى ک  س

ـ      اك افتــاد قیامــت قــامتى بــر خـ

  

 کــه ثــاراهللا ناگــه بــر زمــین ریخــت  

ــان    ــان ایم ــده ارک ــران ش ــر وی  مگ

  خون درغمش ازدیده مى سفت فلک،

 بـــه ماننـــد قمـــر در عقـــرب تـــار

ــاز    ــى ب ــسته، گه ــى ب ــداللّهى گه ی 

ــوترابى    ــوابى ب ــاك خ ــر خ ــر ب  اگ

 خــدا را مظهــر انــدر لطــف در قهــر

 به روز از پنجه اش خَم، پشت خیبـر       

ــان  ــرزد از آه یتیمـ ــود لـ ــى خـ  ولـ

 خرد سرگـشته، پـا وامانـده در گـل         

 ن شــد جمــالشکــه وجــه اهللا احــس

ــش     ــرار ذات ــد و اس ــى دان ــدا م  خ

ــرمد   ــار و ز سـ ــور و ز دیهـ  ز دیهـ

ــ ــدم زدۀقـــدم در عرصـ ملـــک قـ  

ــور ــازش ةز سـ ــدر نمـ ــاء انـ   انبیـ

ــاره ادغــام  ــر حــقّ، یکب  شــده در ذک

 دل از کـــف داده و داده بـــه دلـــدار

 قلم آن دم شکست و لـوح و تقـدیر         

 پریشان عقل کل شد، عـرش لرزیـد       

 که خون آلوده گـشته، روى مهتـاب        

 شکست و کنز مخفى گشت مـشهود     

ــاد     ــاق فریـ ــل در آفـ ــزد جبریـ  بـ

  

ــیراز ــان، ش ــسیختةفغ ــد بگ   توحی

 مگر بشکسته سقف عـرش رحمـان      

  گفت ىـم» رب الکعبه زت وـف«ى لـع
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  فهرست آیات

  

  )1(سوره فاتحه

 دبنَع اكینُإِیتَعنَس اكإِی226 و  

یمتَقسّرَاطَ الْمنَا الصد226 اه  

  )2(سوره بقره

 80 و 30 الم

وإِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ 

 کفسیا ویهف دفْسن یا میهلُ فعیفَۀً قَالُوا أَتَجخَل

اءّم359؛ 161؛ 138 الد 

  161 إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَۀً

اءّمالد کفسیا ویهف دفْسن یا میهلُ فع161  أَتَج 

  161 إِنِّی أَعلَم ما ال تَعلَمون

 303؛ 182 وعلَّم آدم الْأَسماء کُلَّها

 بِأَسماء أَنْبِئُونی فَقَالَ الْملَائکَۀِ علَى عرَضَهم مثُ

ؤُلَاءإِنْ ه ینَ کُنْتُمقادقَالُوا؛  ص انَکحبلَا س لْملَنَا ع 

 138 علَّمتَنَا ما إِلَّا

ــع وإِذْ ــرَاهیم یرْفَـ إِبـ ــد اعـــنَ الْقَو مـ ــت یـالْب 

  28 وإِسماعیلُ

نْ  لَـک  مـسلمینِ  واجعلْنَا ربنَا مـنَـا  وتیـۀً أُ ذُرم 

 336؛28لَک مسلمۀً

 .311؛  256  الْقُرْآَنُ  فیه  أُنْزِلَ الَّذي رمضَانَ شَهرُ

لْکت وددح ا اللَّهوهتَد117 فَلَاتَع  

        رْضـاتم غـاءتاب هشْري نَفْـسنْ ینَ النَّاسِ مم و

 159 اللَّه

 فَبهِت الَّذي کَفَرَ

 فَقَد الْحکْمۀَ یؤْت ومنْ یشَاء منْ الْحکْمۀَ یؤْتی

یرًا أُوتیرًا خَی125 و 57 کَث  

  )3(سوره آل عمران

  .28 الْإِسلَام اللَّه عنْد الدینَ إِنَّ

  .338 الْماکرِینَ خَیرُ واللَّه اللَّه ومکَرَ ومکَرُوا

ه کَمثَـلِ      آدم خَلَقَـه مـن   إِنَّ مثَلَ عیسى عند اللـَّ

  .340 تُرَابٍ ثُم قَالَ لَه کُن فَیکُونُ

نَ  جاءك ما بعد منْ فیه حاجک فَمنْ لْـمِ  مـالْع 

 ونساءکُم ونساءنَا وأَبنَاءکُم أَبنَاءنَا نَدع تَعالَوا فَقُلْ

 علَى اللَّه لَعنَۀَ نَجعلْفَ نَبتَهِلْ ثُم وأَنْفُسکُم وأَنْفُسنَا

  .91 الْکَاذبِینَ

  .88 وأَبنَاءکُم أَبنَاءنَا نَدع تَعالَوا فَقُلْ

کُمــس ــسنَا وأَنفُـ  ؛ 261 ؛189؛  94 ؛ 93 وأَنفُـ

  .342  ؛341؛ 338

  28 منْه یقْبلَ فَلَنْ دینًا الْإِسلَامِ غَیرَ یبتَغِ ومنْ

  76 للنَّاسِ وضع بیت أَولَ إِنَّ

نَّ لَقَدم لَى اللَّهینَ عنؤْمثَ إِذْ الْمعب یهِمولًا فسر 



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 392

 ویعلِّمهـم  ویزَکِّیهِم آَیاته علَیهِم یتْلُو أَنْفُسهِم منْ

تَابۀَ الْککْمالْحإِنْ ونْ کَانُوا ولُ می قَبضَـلَالٍ  لَف 

  .300  ؛85؛  29 ینٍمبِ

إِنَّ فی خَلْقِ السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّیلِ 

  300 والنَّهارِ لَآیات لّأُولی الْأَلْبابِ

  )4(سوره نساء

راً          ینَ أَجـد لَى الْقاعـینَ عدجاهالْم فَضَّلَ اللَّه و

  .158 عظیما

وکَـانَ فَـضْلُ اللَّـه       علَـم وعلَّمک ما لَم تَکُـن تَ     

  .377 ؛ 84 علَیک عظیما

  .139 خَلیلًا إِبرَاهیم اللَّه واتَّخَذَ

  .124 قَلیلٌ الدنْیا متَاع قُلْ

  )5(سوره مائده

موالْی  لْـتأَکْم  لَکُـم  یـنَکُمد  ـتمأَتْمو  کُملَـیع 

 ؛  36 ؛27؛  23 دینًا لَامالْإِس لَکُم ورضیت نعمتی

  .365 ؛ 227 ؛ 118 ؛ 109 ؛107

موالْی لْتأَکْم لَکُم ینَکُم336؛116  ؛  32  ؛  27 د.  

تمأَتْم کُملَیی عتمع116 ن.  

یتضرو لَکُم لَامینًا الْإِس336د.  

  .150 و ابتَغُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ

  .140فیها هدى و نور

ذینَ           ذینَ آمنُـوا الـَّ إِنَّما ولیکُم اللَّه ورسولُه والـَّ

  363  یقیمونَ الصلَاةَ ویؤْتُونَ الزَّکَاةَ وهم راکعونَ

 وإِنْ ربک منْ إِلَیک أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا

ـلْ  لَمـا  تَفْعفَم  لَّغْـتـالَ  برِس؛  220 ؛ 29 ؛28 تَه

  .227 ؛225؛ 221

نْ  إِلَیـک  أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَیها یا مـ  ـکبر 

112.  

  .111 ربک منْ إِلَیک أُنْزِلَ ما بلِّغْ

  )6 (سوره انعام

  .111 عباده وهوالْقَاهرُفَوقَ

  .305 هلْ یستَوِي الْأَعمی والْبصیرُ

ــذَ ــرِي لکوکَ ــرَاهیم نُ إِب ــوت ــسماوات ملَکُ  ال

  .182 والْأَرضِ

  )7 (سوره اعراف

  .242 ؛ 241 أَلَست بِرَبِّکُم قَالُوا بلَى

  )9 (سوره توبه

فَلَو ال نَفَرَ منْ کُلِّ فرْقَۀٍ منْهم طائفَۀٌ لیتَفَقَّهوا فی          

قَومهم إِذا رجعوا إِلَـیهِم لَعلَّهـم       الدینِ و لینْذروا    

  .149 یحذَرون

  .251؛223 لیتَفَقَّهوا فی الدینِ

  .57 متاع الدنیا قلیل

  )10 (سوره یونس

  .304فَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

ع  أَنْ أَحقُّ الْحقِّ إِلَى یهدي َفَمنْأ تَّبـی نْ  أَم لَـا  مـ 

  .94  تَحکُمونَ  کَیف  لَکُم  فَما  یهدى  أَنْ إِلَّا یهِدي

  )11 (سوره هود

لَّکفَلَع تَارِك ضعا بم إِلَ حیوییقٌ کضَائو  بِـه 

كردأَنْ ص لَا قُولُوایلَ أُنْزِلَ لَوعیکَنْزٌ ه أَو اءج هعم 

لَکا مإِنَّم أَنْت ا رٌینَذوللَّه کُلِّ لیع ءشَی کلٌیو 

225.  

  )12 (سوره یوسف

  .294 وشَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ

  )13 (سوره رعد

  .30 المر

النُّورو اتتَوِي الظُّلُملْ تَس306 ه.  

  .18 منْ عنده علْم الْکتَابِ

  )14 (سوره ابراهیم

کأَنْزَلْنَا تَابه کإِلَی تُخْرِجل نَ النَّاسم  ـاتالظُّلُم 

  .30 النُّورِ إِلَى
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  )15 (سوره حجر

رُكم321؛ 29 لَع  

  )16 (سوره نحل

 79؛   30 شَیء لکُلِّ تبیانًا الْکتَاب علَیک َنَزَّلْنَاو

  .302 ؛ 128  ؛85  ؛81؛

ــۀِ وا  کْمبِالْح ــک ــبِیلِ ربِّ ــى س ــۀِ ادع إِلَ لْموعظَ

  .293 وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ الْحسنَۀِ

  .373 ؛ 304 ؛ 298 دع إِلَى سبِیلِ ربک بِالْحکْمۀِا

  )17(سوره اسراء

ده  أَسرَى الَّذي سبحانَ بـلًـا  بِعنَ  لَی مـ  جِدـسالْم 

 حولَـه  ارکْنَـا ب الَّذي الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى الْحرَامِ

هنُرِینْ لنَا ماتإِنَّه آَی وه یعمیرُ السص321 الْب  

           جِدـسّـنَ الْملًـا ملَی هد بـرَى بِعي أَسانَ الَّذحبس

  221 الْحرَامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى

هدبرَى بِعي أَسانَ الَّذحب183 س  

  201 و 124 قَلیلًا إِلَّا الْعلْمِ نَم أُوتیتُم وما

  )19 (سوره مریم

  80 کهیعص

 ؛ 256 وأَنْذرهم یوم الْحـسرَةِ إِذْ قُـضی الْـأَمرُ      

  .284  ؛277  ؛262

  )20 (سوره طه

ربِّ اشْرَح لی صدرِي ویسّرْ لی أَمرِي واجعـل      

  .363 لّی وزِیرًا مّنْ أَهلی

  )21(ه انبیاءسور

  .112 ؛ 29 للْعالَمینَ رحمۀً إِلَّا أَرسلْنَاك َماو

  )22 (حج

 تَذْهلُ تَرَونَها یوم عظیم؛ شَیء الساعۀِ زلْزَلَۀَ إِنَّ

 حمـلٍ  ذَات کُلُّ وتَضَع أَرضَعت عما مرْضعۀٍ کُلُّ

 بِـسکَارى  هـم  وما سکَارى النَّاس وتَرَى حملَها

  238؛ 222 شَدید اللَّه عذَاب ولَکنَّ

  )23 (سوره مؤمنون

  355 فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقینَ

  )24 (سوره نور

  242 اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ

  243  بِقیعۀٍ یحسبه الظَّمآنُ ماء کَسرابٍ

  )25 (سوره فرقان

 كاري تَبلَـى  الْفُرْقَـانَ  نَزَّلَ الَّذع  هد بـکُـونَ  عیل 

  .150 ؛ 149؛  79 نَذیرًا للْعالَمینَ

  )27 (سوره نمل

تَابِعّنَ الْکم لْمع ه130 ؛ 129 ند.  

  )28 (سوره قصص

  80 طسم

  )29 (سوره عنکبوت

منَّهیدینَا لَنَهوا فداهینَ جالَّذلَنَاوب216  س  

  )31 (سوره لقمان

  116 باطنَۀً و ظَاهرَةً نعمه علَیکُم َسبغَأ

  )33 (سوره احزاب

  تیلَ الْبأَه سالرِّج نکُمع بذْهیل اللَّه رِیدا یإِنَّم

  .340 ؛ 89 ویطَهِّرَکُم تَطْهِیرًا

 رِّجالکُم ولَکن رسولَ ما کَانَ محمد أَبا أَحد مّن

  .376  ؛321 286 ؛ 182 اللَّه وخَاتَم النَّبِیِّینَ

یا أَیها النَّبِی إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشّرًا ونَذیرًا        

 .221 ؛ 59 وداعیا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسرَاجا منیرا

  )34(سوره سبأ 

  .130  شَهرٌ ورواحها شَهرٌغُدوها

  )36 (سوره یس

  126. یس و القرآن الحکیم
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  )37 (سوره صافات

مفُوهقئُولُونَ وسم م238 ؛ 237 إِنَّه.  

  .239. إِنَّهم مسئُولُونَ

  )38 (سوره ص

  .80؛ 30 ص

  )39 (سوره زمر

          ذ ونَ والـَّ لَمـعینَ یذ ستَوِي الـَّ ـلْ یـینَ لَـا   قُلْ ه

  .305 ؛ 157 یعلَمونَ

نَهسونَ أَحتَّبِعلَ فَیونَ الْقَوعتَمسینَ ی373 الَّذ.  

  .300 إِنَّ فی ذَلک لَذکْرَى لأُولی الْأَلْبابِ

ی             فـ ـا فَرَّطْـتلَى مرَتَا عسا حی أَنْ تَقُولَ نَفْس

  279. جنْبِ اللَّه

  )41 ( سوره فصلت

 ؛ 79 خَلْفه منْ ولَا یدیه بینِ منْ الْباطلُ یأْتیه لَا

81.  

  )42 (سوره شوري

  .80 ؛ 30 عسق حم

  )46 (سوره احقاف

تُمبأَذْه کُماتبی طَیف کُماتیا حنْی36 الد  

  )47 (سوره محمد

  238  الُهاأَفَلَا یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَ

  )50 (سوره ق

  80 و30 ق

  )51 (سوره ذاریات

  .201 ؛ 200لیعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجِنَّ خَلَقْت وما

  )53 (سوره نجم

وحی       الْهوى عنِ ینْطقُ وما یـ حـیو االّ وان ه  

  .85 ؛ 75

         أَد نِ أَوی سـقَو لَّى فَکَانَ قَابنَا فَتَدد نَـی  ثُم

  .221 فَکَانَ قَاب قَوسینِ أَو أَدنَى

  .221 ؛ 183 فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى

  )56 ( سوره واقعه

لَقُرْآَنٌ إِنَّه ی کَرِیمتَابٍ فکْنُونٍ کلَـا  م  هـسمإِلَّـا  ی 

  79 الْمطَهرُونَ

  128 مطَهرُونَفی کتَابٍ مکْنُونٍ؛ لَّا یمسه إِلَّا الْ

  59 و 30 الْمطَهرُونَ إِلَّا یمسه لَا

  57/  سوره حدید

حبس لَّها لی مف اتاومضِ السالْأَر253 و  

  )59 (سوره حشر

ولُ فَخُذُوهالرَّس ا آتَاکُم378 م  

وه  قُ  اللَّـهارِئُ  الْخَـال الْبـ  روـصالْم  لَـه  اءـمالْأَس 

  111 الْحسنَى

  )62 (سوره جمعه

ی الْـأَرضِ             ـا فـمو اتاومی الـسا فم لَّهل بِّحسی

  126 الْملک الْقُدوسِ الْعزِیزِ الْحکیمِ

حبسی لَّها لی مف اتاومضِ      السی الْـأَر ـا فـمو  

253  

ولً        سـّیِّینَ ری الْـأُمثَ فعي بالَّذ وتْلُـو     هی مّـنْها م

     تَــابالْک ــم هّملعیو ّیهِمــزَکیو ــه اتآی هِمــی علَ

  126 والْحکْمۀَ

  )68(سوره قلم 

  377 و 84 إِنَّک لَعلَى خُلُقٍ عظیمٍ

  )73 (سوره مزمل

  317 الْقُرْآَنِ منَ تَیسرَ ما فَاقْرَءوا

  )76(سوره انسان 

حمنِ الرَّحیمِ؛ هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ بِسمِ اللَّه الرَّ 

حینٌ مّنَ الدهرِ لَم یکُن شَیئًا مذْکُورا؛ إِنَّـا خَلَقْنَـا      
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میعا      سـ لْنَـاهعفَج یـهتَلشَاجٍ نَّبن نُّطْفَۀٍ أَمانَ مالْإِنس

      إِمرًا وا شَاکبِیلَ إِمالس نَاهیدیرًا؛ إِنَّا هصا  با کَفُـور 

  .337؛ 351

 یوفُونَ بِالنَّذْرِ ویخَافُونَ یوما کَانَ شَرُّه مستَطیرًا

359.  

ویطْعمونَ الطَّعـام علَـى حبِّـه مـسکینًا ویتیمـا         

           نکُم مـ لَـا نُرِیـد اللَّه هجول کُمما نُطْعیرًا؛ إِنَّمأَسو

  .337 جزَاء ولَا شُکُورا

إِنَّما نُطْعمکُم لوجه اللَّه لَا نُرِید منکُم جزَاء ولَا          

  .356 شُکُورا

   

  )87 (سوره اعلی

 فَـسوى  خَلَقَ الَّذي؛  الْأَعلَى ربک اسم سبحِ   

  .254 ؛ 253

  )97 (سوره قدر

ی  أَنْزَلْنَـاه  إِنَّـا  الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ لَـۀِ  فـلَی 

 منْ خَیرٌ الْقَدرِ لَیلَۀُ الْقَدرِ لَیلَۀُ ما أَدراك وما الْقَدرِ

رٍ أَلْفکَۀُ تَنَزَّلُ شَهلَائالْم الرُّوحا ویهبِإِذْنِ ف  هِـمبر 

  313 الْفَجرِ مطْلَعِ حتَّى هی سلَام أَمرٍ کُلِّ منْ

  )112 (سوره اخالص

  270 ؛ 268  اهللا احدقل هو



 

  

  

  فهرست روایات

  )الف

هِملَیع تعتَماج توکْرَةُ الْمس  ترَةُ الْفَوسح 287؛ 278.  و  

  306. احدکم یکون له المال و له شاهدان فیأخذ حقه

هملِ اسأَه نْدق  عادالص اءم283.  الس  

  221. کَانَا یجالسانِ الْیهود أَسلَما طَمعاً و ذَلک بِأَنَّهما 

کرْ قَلْبأَشْع بِهِم اللُّطْف و مۀَ لَهبحالْم ۀِ ویلرَّعۀَ لم323.  الرَّح  

لَايوم تحبأَص لَى وونٍ  کُلِ  مؤْمن  مؤْمم 158. ۀو  

  93. رکمیبخ لست و یلونیقا

  258. حت قَدمیک للْبرَکَۀِإِلَّا أَخَذُوا التُّرَاب منْ تَ

  188. أَما علمت اَنَّ منْزِلی و منْزِلَ علی فی الْجنَّۀِ واحدةٌ

  298. اما علمت

  363.  الْقیامۀِ یومِ إِلَى بِمواالته أُمتَک اللَّه أَمرَ

  89 و 87. ان علی منی و انا منه

  131 .م عند اهللایعظان علیا 

 315.   سبعۀِ أَبطُن إِنَّ للْقُرْآنِ ظَهراً و بطْناً و لبطْنه بطْنٌ إِلَى

  74. یولدتن یالت یمأ کانت المرأة هذه انّ

ی لَمعرد هذإِنَّ ه أَبِع   لَم و ب325    أَه 

  279. اَنَا جنْب اهللاِ

  305 و 124. أَنَا دار الْحکْمۀِ و علی بابها

رْتأَنَا کَس نَامالْأَص  لَامالْإِس تنَیأَنَا ب لَامالْأَع تفَع84.   أَنَا ر  
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  126 ؛125؛ 124؛  57 ؛ 56. الحکمۀ نۀیمد ناأ

  128 ؛123 .هابابِ ها منأتیفل الْحکْمۀِ أَراد فَمنْ بابها علی و الْحکْمۀِ نۀیمد أَنَا

  57 و56. لمالع نۀیمد ناأ

  305 و 39» بابها یعل و العلم نۀیمد ناأ

  358. انا مسکین من مساکین المسلمین

  240. انا مولی المؤمنین

  206؛ 198» أَنْت أَحسنُ الْخَلْقِ عبادةً

 127؛ 123؛ 42. أنت أول مظلوم

  373؛ 86. انت منی و انا منک

  90. انت ولی فی الدنیا و االخره

  293 .انتم سبیل االعظم

  255 و 252. أَنْفَاسکُم فیه تَسبِیح و نَومکُم فیه عبادةٌ

تمظُل أَنَا قَد ةٌ، وداحۀٌ ومظْلم ا لَکرِ إِنَّمبالْو رِ ودالْم دد183.  ع  

  60. أَهلُ الْأَرضِ یومئذ ملَلٌ متَفَرِّقَۀٌ و أَهواء منْتَشرَةٌ

  240. لناس اهللا مواليایها ا

  324. آدم و من دونه تحت لوائی

اتنُ  الْقُرْآنِ آیا  خَزَائیها فأَنْ تَنْظُرَ م ی لَکغنْبزَانَۀً یخ تا فَتَح314.  فَکُلَّم  

  )ب

یرِهبِتَشْع هِیرِهبِتَج و رَ لَهشْعأَنْ لَا م رِفرَ عشَاعأَ  الْم رِفرَ عاهوالْج رَ لَههو61. نْ لَا ج   

  153. قُلُوب شیعتک]  حیت[ ]برجاء حیاتک[بحیاتک

نَزِّلُ بِکُمثَ  یالْغَی  بِکُم ضِ  ولَى الْأَرع أَنْ تَقَع ماءالس کسمی  ه56.  إِلَّا بِإِذْن   

ا نَظَرْتنَا متیعنْ شم لَا أَنَّک لَو تنَعا صم بِئْساللَّه هزُورنْ یم أَ لَا تَزُور ک66.  إِلَی   

  320. و بوجوده ثبتت األرض والسماءي بیمنه رزق الور

  )ت

دمحا می م223. تَقَد  

یدعو دعب یدد225. تَه   

  )ث

  322. وحک منْ روحی و طینَتُک منْ طینَتی لأَنَّک منِّی کَنَفْسی ر...ثُم قَالَ یا علی منْ قَتَلَک فَقَد قَتَلَنی 

  114. ثمانون جراحۀ تدخل فیها الفتائل
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  )ج

 ولِ اللَّهرَسل لْتعج یلعل ۀً وخَتْم  َۀمفَاطل أُخْرَى و  ِۀملْأَئل أُخْرَى ثُم   .318 354 و 

  )ح

  61.  و لَا یحصی نَعماءه الْعادونَ  الْقَائلُونَ حتَه مد الْحمد للَّه الَّذي لَا یبلُغُ

  )ذ

  63 و  58.  و معجِزاً لرِسالَته  سیفاً لنُبوته  جعلْتَه الَّذي

لْتَهعي جالَّذ هتونُبفاً لیس   هالَترِسجِزاً لعم و ..هرَأستَاجاً ل 286 و 285.  و  

  128.  هو أَمیرُ الْمؤْمنینَ  عنْده علْم الْکتابِ لَّذيا

  )ر

  345؛ 244.  أَحیا أَمرَنَا رحم اللَّه منْ

  )س

  241. الست اولی بکم

  41...  ء، و جنْبِه الْقَوِي، و صرَاطه السوِي السلَام علَى اسمِ اللَّه الرَّضی، و وجهِه الْمضی

رَکَاتُهب و ۀُ اللَّهمحر ینَ ونؤْمیرَ الْما أَمی کلَیع لَامالس لُ  أَنْتظْلُومٍ  أَو260.  م  

  227 و 226. ، و صرَاطَه الْمستَقیم  الْقَوِیم  اللَّه السلَام علَیک یا دینَ

  67. لَّه سفینَۀَ نُوحٍ بِاسمه و اسمِ أَخیهالسلَام علَیک یا منْ أَنْجى ال

لُسیون عام ونَد 31. رشالع  

  305 و 94 و 31.  أَنْ تَفْقدونی  قَبلَ سلُونی

  )ض

    388.من عبادة الثقلین) افضل(ضربۀ علی یوم الخندق خیر ل

  )ع

  206. کونیکون تقول کن فیقول کن فأجعلک مثلی أ عبدي أطعنی حتّی

  81 و 78. الحوض یعل ردای یحت تفرقاین ل ،یعل مع القرآن و القرآن مع یعل

علی ینِّم انَأَ و نْم عل261؛91 ؛ 82» ی  

رِیشج لْحم نٌ وا لَبیهۀٌ فعقَص یرِ وزِ الشَّعنْ خُبانِ مقُرْص یهقاً فطَب إِفْطَارِه نْد327 و 33.  ع  

  237؛ 109. برعید اهللا األک

  )ف

  251 هی الدرایۀُ للرِّوایۀِفَإِنَّ الْمعرِفَۀَ 
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  317. فانه عهد من اهللا تبارك و تعالی

  203؛114. فزت و رب الکعبه

 156. ایتَکو لَعنَ اللَّه منْ عدلَ بِک منْ فَرَض اللَّه علَیه ولَ...  بِمنْ نَاواك   ساواك فَلَعنَ اللَّه منْ

  304 ؛ 260 ؛258 ؛92. طالب یاب بن یعلی ال نظریفل

  )ق

کُملَ إِلَیأَقْب قَد رُ اللَّهرَةِ  شَهغْفالْم ۀِ ومالرَّح رَکَۀِ و311.  بِالْب  

تمظُل رِ قَدبالْو رِ ودالْم دد42.  ع  

 یطفَأُع زَاءشْرَةَ أَجۀُ عکْمالْح تمقُسزَاءۀَ أَجعست یل127. ع  

  )ك

  39 و 37 و 36. عمر من فقهأ الناس کلّ

  108.  کَانَت الْفَرِیضَۀُ تَنْزِلُ بعد الْفَرِیضَۀِ الْأُخْرَى و کَانَت الْولَایۀُآخرَ الْفَرَائضِ

نَّۀُ أَلْفس یلی عف 181. نَبِیٍ کَانَت  

 315.  علَى أَربعۀِ أَشْیاء علَى الْعبارةِ و الْإِشَارةِ و اللَّطَائف و الْحقَائقِکتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ

  137» .  عمر حتى المخدرات فی البیوت  من کل الناس أفقه

  201. مخلوق مثلکم مردود إلیکم) فهو(کلما میزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه 

  186. آدم اهللا یخلق ان قبل وجل عز اهللا یدي بین نورا وعلى انا کنت

  )ل

  64. لَا تُدرِکُه الْعیونُ فی مشَاهدةِ الْأَبصارِ و لَکنْ رأَتْه الْقُلُوب بِحقَائقِ الْإِیمانِ

  226. الکتاب بفاتحۀ الّإ صالة ال

  79. تخوم تخومه یعل و تخوم له غرائبه،ی التبل و عجائبهی التحص

  342. را نا علیهميالواد الضطرم

  201. الیسجدون أبداً

  270 و 269 و 268.  أَحد  هو اللَّه  لقُلْ لحبی

  356.  بِالصلَاةِ  استَخَف لَما حضَرَ أَبِی الْوفَاةُ قَالَ لی یا بنَی إِنَّه لَا ینَالُ شَفَاعتَنَا منِ

تدجو لَو یلْمعل  ي آتَانالَّذ  یدحالتَّو لَۀً لَنَشَرْتملَّ حج زَّ وع اللَّه ی…دمنَ الص271.  م   

  86 و 85. اللهم ادر الحق معه حیث دار

  295. اللهم وال من وااله و عاد من عاداه

  313.   و الْآجالُ  الْأَرزاقُ ها یکْتَبلَیلَۀُ ثَلَاث و عشْرِینَ منْ شَهرِ رمضَانَ لأَنَّ فیها یکْتَب وفْد الْحاج و فی

  )م
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  270.  قُلْ هو اللَّه أَحد  نَزَلَت  حتَّى  أُمتک ما زِلْت خَائفاً علَى

  203 ؛65 . من عقابک ثوابک و ال خوفاً شوقاً إلی،ما عبدتک

  113. ما لقی أحد من الناس ما لقیت ثم بکى

عرَ مفَرَةِ الْکةِ امِ السرَر315.  الْب  

  131. صباحاً نیأربع للَّه أَخْلَص منْ

  345. جر من عمل بهاأ سنۀ حسنۀ فله من سنّ

   26. لَه صیام ستِّینَ شَهراً و هو یوم غَدیرِ خُم) اللَّه( ثَمانیۀَ عشَرَ منْ ذي الْحجۀِ کَتَب   یوم  صام منْ

  83. می و لم یعمل بعملی أکبه اهللا فی النار و أنا و  اهللا العامل بعمله الممتثلمن قام مقا

 272.  دبرِ الْفَجرِ لَم یتْبعه فی ذَلک الْیومِ ذَنْب  عشْرَةَ مرَّةً فی منْ قَرَأَ قُلْ هو اللَّه أَحد إِحدى

  365؛ 242. من کنت مواله فعلی مواله

  39. أمتنا بالکتاب والسنۀمن هو أعلم 

  )ن

  269.  الربۀنسب

  )و

  326و  33. و اللَّه لَو أُعطیت الْأَقَالیم السبعۀَ بِما تَحت أَفْلَاکها

  63...  و اللَّه لَهِی أَحب إِلَی منْ إِمرَتکُم إِلَّا أَنْ أُقیم حقّاً أَو أَدفَع باطلًا 

م اللَّه ۀٍویرَکَۀٍ غَذَائلَا بِح ۀٍ ویاندسةٍ جرَ بِقُوبخَی ابب ت63 و 62. ا قَلَع  

رَ لَههوأَنْ لَا ج رِفرَ عاهوالْج هِیرِهبِتَج و نَ ویب هتضَادبِم اء118. الْأَشْی  

  324. ه محمد رسولُ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّ و بِیده لواء الْحمد ینَادي

کُلُّ شَی و کُلُّ شَی و هانینْ عم ظَمأَع هاعما سنْینَ الدم ء انُهیرَةِ عنَ الْآخم ء ظَمنْ  أَعه  ماعم204.  س  

  34.   الْقُرْصِ  فی  لَه  لَا طَمع و لَعلَّ بِالْحجازِ أَو الْیمامۀِ منْ

  359. و هما یرتعشان

  321. الورع عن محارم اهللا

  )ي

 کْنَاكر دنْهیلٍ ینْ قَلا فَعنْینَ الدم انَتَیحبِرَی یکنِ أُوصانَتَیحا الرَّیا أَب191... ی  

  341. ٍ[انت بخیر[یا أُم سلَمۀَ إِنَّک إِلَى خَیر

  376.   حیاً و میتا إِماملَ اللَّه یا أَیها النَّاس إِنَّ رسو

 فَلْینْظُرْ إِلَى هذَا الرَّجلِ الْمقْبِلِ الَّذي هو الشَّمس و الْقَمـرُ  ...   علْمه  فی  آدم یا جنْدب منْ أَراد أَنْ ینْظُرَ إِلَى  

 يرالد کَبالْکَو ارِي وب قَالَ فَالْتَفَ...السنِ أَبِی طَالب یلإِذَا بِع قْبِلُ والْم ونْ هنْظُرُوا میل النَّاس 184.  ت  

  64.   بِذَاته  ذَاته یا منْ دلَّ علَى
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/ مطبعۀ الهادي /  ش 1378 - 1420: سال چاپ / األولى: چاپ(تفسیر أبی حمزة الثمالی        . 41

 ]148. أبو حمزة الثمالی م) [دفتر نشر الهادي: ناشر

سال /  األولى محققۀ:  چاپ /  مدرسۀ اإلمام المهدي: تحقیق (تفسیر اإلمام العسکري . 42

مدرسۀ اإلمام المهدي عجل : ناشر/  قم المقدسۀ-مهر : چاپخانه/ 1409دربیع األول : چاپ

 ]260.  مالمنسوب إلى اإلمام العسکري) [ قم المقدسۀ-اهللا فرجه الشریف 

مرکز النشر التابع   : الناشر/ میۀمرکز األبحاث والدراسات اإلسال   : التحقیق(التفسیر االصفی    . 43

)  هـ ق  1418الطبعۀ االولی   / مکتب اإلعالم اإلسالمی  : المطبعۀ/ لمکتب اإلعالم اإلسالمی  

 ]1091فیض کاشانی [
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مؤسسۀ النشر اإلسـالمی  : الناشر/ مؤسسۀ النشر اإلسالمی  : التحقیق(تفسیر جوامع الجامع     . 44

الشیخ ابی علی الفضل ) [  هـ ق1418الولی الطبعۀ ا/ التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ

  ]548. بن الحسن الطبرسی م

/  قـم المقدسـۀ  -مؤسسۀ الهادي : المطبعۀ/  طهران–مکتبۀ الصدر  : الناشر(تفسیر الصافی    . 45

  ]1091فیض کاشانی ) [ رمضان المبارك1416الطبعۀ الثانیۀ 

بـر موالنـا   صححه وعلق علیـه الـشیخ غالمرضـا بـن علـی أک          (تفسیر الصراط المستقیم     . 46

مؤسسۀ أنصاریان :  ناشر/   قم–الصدر : چاپخانه/  م1995 - 1416: سال چاپ/ البروجردي

  ]1340. السید حسین البروجردي م) [للطباعۀ والنشر

/ الحاج السید هاشم الرسـولی المحالتـی      : التحقیق و التعلیق و التصحیح    (تفسیر العیاشی    . 47

ابی النظر محمد بن مسعود بن عیاش السلمی ) [المکتبۀ العلمیۀ االسالمیۀ/ الناشر و المطبعۀ

 ] هـ ق320. السمرقندي المعروف بالعیاشی م

 –انتشارات زاهـدي   : ناشر/ محمد کاظم الطریحی  : تحقیق وتعلیق   (تفسیر غریب القرآن     . 48

  ]1085. الشیخ فخر الدین الطریحی م) [قم

وزارة  والنشر التابعۀ ل   مؤسسۀ الطبع : الناشر/ محمد الکاظم : التحقیق(تفسیر فرات الکوفی     . 49

فرات ابن ابراهیم الکوفی ) [1410الطبعۀ االولی هـ ق / طهران –الثقافۀ واإلرشاد اإلسالمی

 ]352. م

 -   1424:  سال چاپ/  األولى:  چاپ/  السید محمد علی أیازي: تحقیق(تفسیر القرآن المجید  . 50

 مرکز النشر -م مؤسسۀ بوستان کتاب ق: ناشر/ مطبعۀ مکتب اإلعالم اإلسالمی/  ش1382

 ]413. الشیخ المفید م) [التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمی

سال / الثالثۀ: چاپ/ راجعه الدکتور حامد حفنی داود) (تفسیر شبر ( تفسیر القرآن الکریم  . 51

 ]1242. السید عبد اهللا شبر م) [السید مرتضى الرضوي: ناشر/  م1966 - 1385: چاپ

/ الثالثـۀ : چـاپ / السید طیب الموسوي الجزائري: یم تصحیح وتعلیق وتقد(تفسیر القمی    . 52

علی بن ) [  ایران– قم -مؤسسۀ دار الکتاب للطباعۀ والنشر : ناشر/ 1404صفر : سال چاپ

 ]329. إبراهیم القمی م

 1333اردیبهشت  : سال چاپ ) (فارسی  ( تفسیر کبیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین         . 53

 ]988. مال فتح اهللا الکاشانی مال) [محمد حسن علمى: چاپخانه/ ش

) مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسـین بقـم المـشرفۀ          : ناشر(تفسیر المیزان    . 54

 ]1402. السید الطباطبائی م[

: الناشـر / لجنۀ من العلماء والمحققین األخصائیین    : التحقیق والتعلیق (تفسیر مجمع البیان     . 55
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الشیخ ابی  ) [ هـ ق  1415المطبعۀ االولی   / ان لبن – بیروت   -مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات    

  ]548. علی الفضل بن الحسن الطبرسی م

الـسید  : تحقیق(تفسیر المحیط األعظم والبحر الخظم فی تأویل کتاب اهللا العزیز المحکم           . 56

: ناشـر / األسـوة : چاپخانه/ 1428: سال چاپ / الرابعۀ: چاپ/ محسن الموسوي التبریزي  

 ]782. السید حیدر اآلملی م) [ی نورمؤسسه فرهنگى و نشر نور عل

مؤسسه ي : الناشر و المطبعۀ/ السید هاشم الرسولی المحالتی: التحقیق(تفسیر نور الثقلین  . 57

الشیخ عبد علی بن جمعه العروسی الحویزي ) [ هـ ق1412الطبعۀ الرابعۀ /  قم-اسماعیلیان

 ]هـ ق1112. م

: ناشر/   ش1375 - 1417: ال چاپس/ فارس تبریزیان الحسون: تحقیق(تقریب المعارف  . 58

 ]447. أبو الصالح الحلبی م) [المحقق

/ محمد عبد الغنی حسن:  حققه وقدم له وصنع فهارسه (تلخیص البیان فی مجازات القرآن  . 59

 عیسى البابی  -دار إحیاء الکتب العربیۀ     : ناشر/ 1955 – 1374: سال چاپ / األولى: چاپ

 ]406. رضی مالشریف ال) [ القاهره–الحلبی وشرکاه 

 قـم   - مدرسۀ اإلمام المهدي  : ناشر / مدرسۀ اإلمام المهدي  : تحقیق(التمحیص   . 60

 ]336. محمد بن همام اإلسکافی م) [المقدسۀ

/  ش1368: سـال چـاپ  / الثانیـۀ : چـاپ (مجموعـۀ ورام   ( تنبیه الخواطر ونزهۀ النواظر     . 61

بن أبـی فـراس المـالکی       ورام  ) )[دار الکتب اإلسالمیۀ  : ناشر/  تهران –حیدري  : چاپخانه

 ]605. االشتري م

: سال چاپ/ السید تحسین آل شبیب الموسوي: تحقیق(تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین  . 62

المحسن إبن ) [ مرکز الغدیر للدراسات اإلسالمیۀ: ناشر/ محمد: چاپخانه/  م2000 - 1420

 ]494. کرامۀ م

مؤسسۀ النشر اإلسالمی : ناشر/ رانیالسید هاشم الحسینی الطه: تصحیح وتعلیق (التوحید  . 63

 ]381. الشیخ الصدوق م) [التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ

مؤسسۀ :  ناشر/   م1984 - 1404: سال چاپ/ الثانیۀ: چاپ/ کاظم المظفر: تعلیق (التوحید  . 64

 ]160. المفضل بن عمر الجعفی م) [ لبنان– بیروت -الوفاء 

: الناشـر / رسان و تصحیح شیخ محمـد آخونـدي   تحقیق سید حسن خ(تهذیب االحکام    . 65

 ]460. شیخ طوسی م) [ش1365خورشید، طبع رابع : المطبعۀ/ دارالکتب االسالمیۀ 

  )ث (

 - مؤسسۀ أنصاریان للطباعۀ والنشر : ناشر / نبیل رضا علوان : تحقیق (الثاقب فی المناقب  . 66
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ابـن حمـزة   ) [ قم-لصدر ا:  چاپخانه - 1412:  سال چاپ  -الثانیۀ  : چاپ  / قم المقدسۀ   

  ]560. الطوسی م

  )ج (

شرکت انتشارات  : چاپخانه/ 1368: سال چاپ / دوم: چاپ( جامع األسرار ومنبع األنوار      . 67

شرکت انتشارات علمى و فرهنگى وابسته به وزارت فرهنـگ و    : ناشر/ علمى و فرهنگى  

  ]8. سید حیدر آملی م) [ آموزش عالى و انجمن ایرانشناسى فرانسه

/ الشیخ محمد رضا المظفر: تقدیم / السید محمد کالنتر : تحقیق وتعلیق ( السعادات جامع  . 68

مال محمـد مهـدي   ) [دار النعمان للطباعۀ والنشر  : ناشر/  النجف األشرف  -مطبعۀ النعمان   

 ]1209. النراقی م

:  چاپ   -مؤسسۀ اآلفاق :  ناشر -اي اإلصفهانی   جواد قیومی الجزه  : تحقیق(جمال األسبوع    . 69

 ]664.  السید ابن طاووس م) [مطبعۀ أختر شمال:   چاپخانه- ش1371:   سال چاپ-ىاألول

شیخ محمد ) [  هـ ق1384:  تاریخ الطبع/  النجف االشرف–النعمان : المطبعۀ(جواهر السنیۀ  . 70

  ]1104. بن الحسن الحر العاملی م

مؤسسۀ :  چاپخانه/  1411: سال چاپ/ األولى: چاپ/ إبراهیم بهادري: تحقیق(جواهر الفقه  . 71

) مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقـم المـشرفۀ        : ناشر/ النشر اإلسالمى 

  ]481. القاضی ابن البراج م[

 1365: سال چاپ / الثانیۀ: چاپ/ الشیخ عباس القوچانی  : تحقیق وتعلیق   (جواهر الکالم    . 72

 ]1266.  واهري مالشیخ الج) [ طهران–دار الکتب اإلسالمیۀ :  ناشر/  خورشید:  چاپخانه/  ش

 )ح (

محقـق  ) [ قـم  -الناشر جماعۀ المدرسـین   / محمد تقی ایروانی  : تحقیق(الحدائق الناظرة      . 73

 ]1186. بحرانی م

: چاپ/ السید محمود المرعشی: إشراف / السید مهدي الرجائی : تحقیق (حقائق اإلیمان    . 74

عظمى المرعشی مکتبۀ آیۀ اهللا ال: ناشر/ مطبعۀ سید الشهداء/ 1409: سال چاپ/ األولى

  ]965. الشهید الثانی م) [ قم المقدسۀ-النجفی العامۀ 

دار : ناشر/  م1981: سال چاپ/ الثالثۀ: چاپ(الحکمۀ المتعالیۀ فی األسفار العقلیۀ األربعۀ  . 75

 ]  1050. صدر الدین محمد الشیرازي م) [ لبنان– بیروت -إحیاء التراث العربی 

/  قـم -دار الکتـب العلمیـۀ  : الناشر و المطبعۀ(االطهار حلیۀ االبرار فی احوال محمد و آله   . 76

 ]1107. سید هاشم بحرانی م) [طبع آخر(و )  هـ ش1356تاریخ الطبع 
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  )خ(

مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ لجماعۀ : الناشر و المطبعۀ/ علی اکبر غفاري: التحقیق(الخال  . 77

  ]381. شیخ صدوق م) [ هـ ق1403: تاریخ الطبع/ المدرسین بقم

بإشراف السید محمد باقر الموحد ) / ع(مؤسسۀ اإلمام المهدي : تحقیق (الخرائج والجرائح  . 78

/ األولى ، کاملۀ محققـۀ    : چاپ  /  قم المقدسۀ    -مؤسسۀ اإلمام المهدي    : ناشر  / األبطحی  

  ]573. قطب الدین الراوندي م) [ قم-العلمیۀ : چاپخانه  / 1409ذي الحجۀ : سال چاپ 

مجمع :  ناشر/  1406ربیع الثانی : سال چاپ/ محمد هادي األمینی: تحقیق(خصائص األئمۀ  . 79

  ] 406.  الشریف الرضی م) [ إیران– مشهد - اآلستانۀ الرضویۀ المقدسۀ-البحوث اإلسالمیۀ 

: سـال چـاپ   / األولـى : چاپ/ الشیخ مالک المحمودي  : تحقیق(خصائص الوحی المبین     . 80

 ]600. ابن البطریق م) [ن الکریمدار القرآ: ناشر/  قم–نگین : چاپخانه/ 1417

مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعـۀ  :  ناشر -جماعۀ من المحققین : تحقیق  (الخالف   . 81

 ]460. لشیخ الطوسی م) [1407جمادي اآلخرة :  سال چاپ -المدرسین بقم المشرفۀ 

/ 1417ر عیـد الغـدی   : سال چاپ / األولى: چاپ/ الشیخ جواد القیومی  : تحقیق(خالصۀ األقوال    . 82

  ]726. العالمۀ الحلی م) [مؤسسۀ نشر الفقاهۀ: ناشر/ مؤسسۀ النشر اإلسالمی: چاپخانه

 قـسم   -مؤسسۀ البعثۀ   : ناشر/ خیام: چاپخانه/ 1405: سال چاپ ( خالصۀ عبقات األنوار     . 83

 ]1306. السید حامد النقوي م) [ ایران– طهران -الدراسات اإلسالمیۀ 

 )د(

: ناشر/  م 1990 - 1410: سال چاپ / األولى: چاپ(لى الفرائد   درر الفوائد فی الحاشیۀ ع     . 84

اآلخونـد  ) [ إیران–طهران / مؤسسۀ الطبع والنشر التابعۀ لوزارة الثقافۀ واالرشاد االسالمی    

  ]1329. الخراسانی م

شرکۀ دار المصطفى صلى : تحقیق/ الدرر النجفیۀ من الملتقطات الیوسفیۀ اصول فقه شیعه . 85

شرکۀ دار : ناشر/  م2002 - 1423: سال چاپ/ األولى: چاپ/ یاء التراثاهللا علیه وآله إلح

 ]1186. المحقق البحرانی م) [المصطفى صلى اهللا علیه وآله إلحیاء التراث

: سال چاپ/ السید محمد صادق بحر العلوم: تقدیم (الدرجات الرفیعۀ فی طبقات الشیعۀ  . 86

 ] 1120.  علی خان المدنی الشیرازي مالسید ) [ قم–منشورات مکتبۀ بصیرتی :  ناشر/  1397

إبن )  [مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ     : ناشر  (الدر النظیم    . 87

 ]664. حاتم العاملی م

انتشارات : ناشر/  ش1379: سال چاپ/ األولى: چاپ(الدرة الباهرة من األصداف الطاهرة  . 88

 ]786. الشهید األول م) [زائر
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 1963هـ 1383دار المعارف : الناشر/ آصف بن علی اصغر فیضی  : تحقیق(م  دعائم االسال  . 89

 ]363. القاضی ابو حنیفه النعمان بن محمد التمیمی المغربی م) [م

/  قـم  -) ع(مدرسۀ اإلمام المهـدي  : ناشر )/ ع(مدرسۀ اإلمام المهدي : تحقیق  (الدعوات   . 90

  ]573.  قطب الدین الراوندي م) [ قم-أمیر : چاپخانه  / 1407: سال چاپ / األولى : چاپ

/ الناشر و المطبعـۀ /  قم- مؤسسۀ البعثۀ-قسم الدراسات االسالمیۀ: تحقیق( دالئل االمامۀ    . 91

الشیخ ابـی   ) [طبع آخر (و  ) طبع الغري ) (  هـ ق    1413الطبعۀ االولی   /  قم -مؤسسۀ البعثۀ 

  ]4قرن . جعفر محمد بن جریر بن رستم  طبري م

  )ذ(

:  سال چاپ -  القاهرة - مکتبۀ القدسی لصاحبها حسام الدین القدسی : ر ناش(ذخائر العقبى  . 92

   ]694. احمد بن عبد اهللا الطبري م) [1356

/  ش1346:  سال چاپ/  أبو القاسم گرجی:  تصحیح وتقدیم وتعلیق ) (أصول فقه ( الذریعۀ  . 93

 ]436. الشریف المرتضى م) [دانشگاه طهران: چاپخانه

:  إلحیـاء التـراث چـاپ   مؤسسۀ آل البیـت : تحقیق(یعۀ  ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشر     . 94

 إلحیاء مؤسسۀ آل البیت: ناشر/  قم–ستاره : چاپخانه/ 1419محرم : سال چاپ/ األولى

 ]786. الشهید األول م) [التراث

 )ر (

 -   1392: سال چاپ/ السید محمد صادق آل بحر العلوم: تحقیق وتقدیم (رجال ابن داود  . 95

 – قم - منشورات الرضی - النجف األشرف -ات مطبعۀ الحیدریۀ منشور: ناشر/  م 1972

  ]740. ابن داود الحلی م) [ایران

عبد الحسین :  إخراج وتعلیق وتحقیق/ السید محمود المرعشی : إشراف (الرسالۀ السعدیۀ  . 96

: ناشر/  قم–بهمن : چاپخانه/ 1410: سال چاپ/ األولى المحققۀ: چاپ/ محمد علی بقال

 ]726. العالمۀ الحلی م) [ قم–ى حضرت آیۀ اهللا العظمى مرعشی نجفی کتابخانه عموم

/  م1993  -   1414: سال چاپ/ الثانیۀ: چاپ/ الشیخ مهدي نجف: تحقیق(رسالۀ فی المهر  . 97

 ]413. الشیخ المفید م) [ لبنان– بیروت -دار المفید للطباعۀ والنشر والتوزیع : ناشر

 - 1414: سال چـاپ / الثانیۀ: چاپ/ هدي نجف الشیخ م : تحقیق(رسالۀ فی معنى المولى      . 98

. الـشیخ المفیـد م     [) لبنان – بیروت   -دار المفید للطباعۀ والنشر والتوزیع      : ناشر/  م 1993

413[ 

/ السید مهدي الرجائی: إعداد / السید أحمد الحسینی  : تقدیم  (رسائل الشریف المرتضى     . 99
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الـشریف  ) [ قـم –لقرآن الکریم دار ا: ناشر/  قم–مطبعۀ سید الشهداء    / 1405: سال چاپ 

 ]436. المرتضى م

سال /  األولى: چاپ/ ها ، نعمۀ اهللا الجلیلی غالمحسین قیصریه: تحقیق(الرواشح السماویۀ  . 100

) دار الحـدیث للطباعـۀ والنـشر   : ناشـر / دار الحـدیث  : چاپخانه/ ش1380-1422: چاپ

 ]1041. المحقق الداماد م[

 إلحیاء التراث مؤسسۀ آل البیت: ناشر) (ق .ط( روض الجنان فی شرح ارشاد األذهان  . 101

 ]965. الشهید الثانی م) [طبعۀ حجریۀ/  قم المشرفۀ-

دکتـر محمـد جعفـر      : تـصحیح ) (فارسی(روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن         . 102

مؤسـسهء چـاپ و     :  ناشـر /  ش 1371: سـال چـاپ   /  دکتر محمد مهدى ناصح    -یاحقّى

 ]  6. یخ أبو الفتوح الرازي مالش) [انتشارات آستان قدس رضوى

 –األولـى  : چـاپ / السید محمد کالنتر  : تحقیق(الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ        . 103

 منـشورات  -منشورات جامعۀ النجف الدینیـۀ      : ناشر/ 1398 – 1386: سال چاپ / الثانیۀ

 ]965. مالشهید الثانی ) [1410الطبعۀ األولى /  قم -مطبعۀ أمیر /  قم -مکتبۀ الداوري 

: سال چاپ/  األولى: چاپ/ علی الشکرچی: تحقیق  (الروضۀ فی فضائل أمیر المؤمنین . 104

 ]660. م) ابن شاذان(شاذان بن جبرئیل القمی ) [1423

السید « نمقه وعلّق علیه وأشرف على طبعه (روضۀ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه   . 105

بنیاد فرهنک اسالمی حاج :  ناشر/ »رديحسین الموسوي الکرمانی والشیخ علی پناه اإلشتها

 ]1070. م) األول(محمد تقی المجلسی [)محمد حسین کوشانپور

. مؤسـسۀ األعلمـی للمطبوعـات       : ناشـر ) (شرح القصائد الهاشمیات  (الروضۀ المختارة    . 106

 ]126. کمیت بن زید األسدي م) [بیروت

منـشورات  : ناشـر ال/ السید محمد مهدي السید حسن الخرسان   : تحقیق(روضۀ الواعظین    . 107

 ]508. العالمۀ زین المحدثین محمد بن الفتال النیشابوري الشهید م) [ قم، ایران-الرضی

  )ز(

المکتبـۀ  : ناشـر / محمـد البـاقر البهبـودي   : تحقیق وتعلیق (زبدة البیان فی أحکام القرآن       . 108

  ]993. المحقق األردبیلی م) [ طهران–المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ 

: چاپخانـه / 1423: سال چـاپ  / األولى: چاپ/ مؤسسۀ المعارف : تحقیق(اسیر    زبدة التف  . 109

  ]988. المال فتح اهللا الکاشانی م) [ قم–مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ : ناشر/ عترت

  )س( . 110

)  قـم -أمیـر :  چاپخانـه -1363:  سال چاپ- قم -منشورات الرضى: ناشر(سعد السعود    . 111
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  ]664. السید ابن طاووس م[

 )ش(

الـشریف  ) [ قـم –مؤسـسۀ إسـماعیلیان    : ناشر/ 1410/ الثانیۀ: چاپ(االمامۀ  الشافی فی    . 112

  ]436. المرتضى م

السید إبراهیم :  تصحیح /  السید شهاب الدین المرعشی النجفی : تعلیق (شرح إحقاق الحق  . 113

السید ) [ ایران – قم   -منشورات مکتبۀ آیۀ اهللا العظمى المرعشی النجفی        : ناشر/ المیانجی

 ]1411. المرعشی م

الناشر و / السید محمد الحسینی الجاللی: تحقیق(شرح االخبار فی فضائل االئمۀ االطهار . . 114

)  هـ ق1414الطبعۀ الثانیۀ  / مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم: المطبعۀ

 ]363. القاضی ابوحنیفه النعمان بن محمد التمیمی المغربی م[

منـشورات مکتبـۀ   : ناشـر ] (1289.  هادي السبزواري م   حاج مال [شرح األسماء الحسنى     . 115

 ) طبعۀ حجریۀ/  ایران– قم -بصیرتی 

السید : ضبط وتصحیح / المیرزا أبو الحسن الشعرانی    : مع تعلیقات   (شرح أصول الکافی     . 116

دار إحیاء التراث العربی   : ناشر/  م 2000 - 1421: سال چاپ / األولى: چاپ/ علی عاشور 

 ]1081. مولی محمد صالح المازندرانی م) [وزیعللطباعۀ والنشر والت

: چـاپ / الشیخ جعفر الـسبحانی  : قدم له   / لجنۀ تحقیق   : تحقیق  (شرح العینیۀ الحمیریۀ       . 117

الفاضـل  ) [ قم–د مکتبۀ التوحید :ناشر/  قم–اعتماد : چاپخانه/ 1421: سال چاپ / األولى

 ]1339. الهندي م

دفتر تبلیغات : چاپخانه/  ش1362 تابستان   :سال چاپ / األولى: چاپ(شرح نهج البالغۀ     . 118

چاپ /  ایران– قم - الحوزة العلمیۀ -مرکز النشر مکتب االعالم االسالمی : ناشر/ اسالمی

 ]679. ابن میثم البحرانی م) [مؤسسه النصر: أول 

میر جالل الدین الحسینی األرمـوي   : تصحیح وتعلیق    (شرح مئۀ کلمۀ ألمیر المؤمنین     . 119

ابن میثم ) [  مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ:ناشر/ المحدث

 ]679. البحرانی م

سـال  / األولـى : چـاپ / حلمی السنان : تحقیق(الشهب الثواقب لرجم شیاطین النواصب         . 120

 ]350. الشیخ محمد آل عبد الجبار م) [ قم–الهادي : ناشر/ 1418: چاپ

  )ص(

 -   1404:  سال چاپ/  حاج عبد الرحیم أفشاري زنجانی: خط (الصحیفۀ السجادیۀ الکاملۀ  . 121
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مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ : ناشر/ مؤسسۀ النشر اإلسالمی: چاپخانه/  ش1363

  ]94.  ماإلمام زین العابدین) [المدرسین بقم المشرفۀ

: الناشـر / محمد الباقر البهبـودي   : تحقیق(الصراط المستقیم الی صراط مستحقی التقدیم        . 122

زید ) [1384الطبعۀ االولی / الحیدري: المطبعۀ/ المکتبۀ المرتضویۀ الحیاء اآلثار الجعفریۀ 

 ]877. الدین ابی محمد علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی م

  )ط(

سید بن ) [ 1399الطبعۀ االولی /  قم-الخیام: المطبعۀ(الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف  . 123

  ]664. طاووس م

  )ع(

  ]عباس محمود العقاد[عمر عبقریۀ  . 124

: چاپ/  محمد رضا األنصاري القمی:  تحقیق) (ج .ط) ( عدة األصول(العدة فی أصول الفقه  . 125

. الشیخ الطوسی م) [  قم–ستاره : چاپخانه/  ش1376 -1417ذوالحجۀ : سال چاپ/ األولى

460[  

)  قم–  مکتبۀ وجدانی:  ناشر/  احمد الموحدي القمی: تصحیح (عدة الداعی ونجاح الساعی  . 126

 ]841. ابن فهد الحلی م[

:  ناشـر  -السید محمود المرعشی  : إشراف  / السید مهدي الرجائی    : تحقیق  (العدد القویۀ    . 127

سـید  :  چاپخانـه    - 1408:  سـال چـاپ      -األولى:  چاپ   - المرعشی العامۀ  مکتبۀ آیۀ اهللا  

 ]705ن . علی بن یوسف الحلی م)) [ع(الشهداء 

سید هاشم شهرستانی ، :  المساعد /  علی أوسط الناطقی : قیقتح(العقد النضید والدر الفرید  . 128

: ناشر/ دار الحدیث: چاپخانه/ ش1381 - 1423: سال چاپ/ األولى: لطیف فرادي چاپ

  ]7. محمد بن الحسن القمی م) [دار الحدیث للطباعۀ والنشر

المکتبۀ /   الناشر و المطبعۀ/السید محمد صادق بحر العلوم: التحقیق و تقدیم(علل الشرایع  . 129

. صدوق م) [شریعت قم(و طبع آخر )  م1966 - 1385: الحیدریۀ فی النجف سال چاپ 

381[ 

مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ    : الناشر و المطبعۀ  /  قم -جامعۀ المدرسین : تحقیق(العمدة   . 130

  ]600. ابن البطریق االسدي حلی م) [لجماعۀ المدرسین بقم

/ 1407جمـادي األولـى    : سال چاپ (مام األبرار   عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب إ       . 131

  ] 600.  ابن البطریق م) [مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ:  ناشر
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السیدالمرعـشی و الـشیخ مجتبـی       : تحقیق(عوالی اللئالی العزیزیۀ فی االحادیث الدینیۀ        . 132

ابـن ابـی جمهـور    ) [م1983هـ 1403الطبعۀ االولی /  قم -سید الشهداء : المطبعۀ/ العراقی

 ]880. االحصائی م

  ]677. السید أحمد آل طاووس م) [ قم–دار الشهاب : ناشر(عین العبرة فی غبن العترة  . 133

مؤسـسۀ  : الناشـر و المطبعـۀ    / عالمه الشیخ حـسین االعلمـی     : تحقیق(عیون اخبارالرضا    . 134

 ]381. شیخ صدوق م[ )1404الطبعۀ االولی /  بیروت-االعلمی للمطبوعات

محمـد کـاظم    : ناشر/  نجف –الحیدریۀ  : چاپخانه/ 1369: سال چاپ (عیون المعجزات    . 135

  ]5. حسین بن عبد الوهاب م) [الشیخ صادق الکتبی

 )غ (

إبـراهیم بـن محمـد      ) [السید جالل الدین الحسینی األرموي المحدث     : تحقیق(الغارات   . 136

  ]283. الثقفی الکوفی م

سید ) [  بیروت- مؤسسۀ التاریخ العربی/ مطبعۀ( و  )سید علی عاشور: التحقیق(غایۀ المرام  . 137

 ]1107. هاشم بحرانی م

السید علی : تحقیق(غایۀ المرام وحجۀ الخصام فی تعیین اإلمام من طریق الخاص والعام      . 138

  ]1107. السید هاشم البحرانی م) [عاشور

 – بیروت - دار الکتاب العربی :  ناشر/   م1977 - 1397: سال چاپ/ الرابعۀ:  چاپ( الغدیر  . 139

 ]  1392. الشیخ األمینی م) [لبنان

/  قم–مهر :  چاپخانه/  1422:  سال چاپ/ األولى: چاپ/ فارس حسون کریم: تحقیق(الغیبۀ  . 140

  ]380. ابن أبی زینب النعمانی م) [أنوار الهدى: ناشر

مؤسـسۀ المعـارف    : الناشـر / عباد اهللا الطهرانی و الشیخ علی احمد ناصح       : تحقیق(الغیبۀ   . 141

شیخ الطائفۀ ) [  هـ ق1411الطبعۀ المحققۀ االولی / بهمن: المطبعۀ/  قم المقدسۀ-یۀاالسالم

 ]460. ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی م

  )ف(

: سال چـاپ / األولى: چاپ)/ ماجستر فی التاریخ اإلسالمی (علی شیري   : تحقیق(الفتوح   . 142

  ]314. الکوفی مأحمد بن أعثم ) [دار األضواء: ناشر/ دار األضواء: چاپخانه/ 1411

: سال چـاپ    / األولى  : چاپ  / السید تحسین آل شبیب الموسوي    : تحقیق  (فرحۀ الغري    . 143

السید ابن ) [ مرکز الغدیر للدراسات اإلسالمیۀ: ناشر / محمد : چاپخانه /  م 1998 - 1419

  ]693. طاووس م
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/ ینیمحمد بن محمد الحسین القـائ     : تحقیق وإشراف   (الفصول المهمۀ فی أصول األئمۀ       . 144

مؤسسۀ معارف :  ناشر/   قم–نگین : چاپخانه/  ش1376 - 1418: سال چاپ/ األولى: چاپ

  ]1104. الحر العاملی م)[إسالمی إمام رضا

 ] 333. ابن عقدة الکوفی م [فضائل أمیر المؤمنین . 145

شاذان ) [ م1962  –هـ 1381المکتبۀ الحیدریۀ النجف االشرف / الناشر و المطبعۀ(الفضائل  . 146

 ]660.  مبن جبرئیل

دار :  ناشـر  -میرزا غالم رضا عرفانیـان  : تحقیق وإخراج : تحقیق (فضائل األشهر الثالثۀ    . 147

:  سال چاپ    -الثانیۀ  :  چاپ   - لبنان - بیروت   -المحجۀ البیضاء للطباعۀ والنشر والتوزیع      

  ]381. الشیخ الصدوق م) [ م1992 - 1412

/ األولى: چاپ/  قم المشرفۀ  -اث   إلحیاء التر  مؤسسۀ آل البیت  : تحقیق (فقه الرضا  . 148

علی ) [ مشهد المقدسۀ- المؤتمر العالمی لإلمام الرضا: ناشر/ 1406شوال : سال چاپ

  ]329. ابن بابویه القمی م

مکتبۀ : ناشر/ 1405: سال چاپ/ الثانیۀ: چاپ/ السید أحمد الحسینی: تحقیق(فقه القرآن   . 149

 ]573. الراوندي مقطب الدین ) [آیۀ اهللا العظمى النجفی المرعشی

 ]664. السید ابن طاووس م[فالح السائل  . 150

: چـاپ / محمد صادق بحر العلوم ، حسین بحر العلـوم : تحقیق وتعلیق (الفوائد الرجالیۀ   . 151

الـسید  ) [ طهـران  –مکتبۀ الصادق   : ناشر/ آفتاب: چاپخانه/  ش 1363: سال چاپ / األولى

 ]1212. مهدى بحر العلوم م

یه وصححه العالمان المتتبعان الحاج السید مهدي الالزوردي والـشیخ         علق عل (الفوائد الطوسیۀ   . 152

 ]1104. الحر العاملی م) [ قم–المطبعۀ العلمیۀ / 1403شعبان : سال چاپ/ محمد درودي

 )ق (

مؤسسۀ النشر اإلسالمی   : ناشر/ قم /     ه 1419: سال چاپ / االولى: چاپ(قاموس الرجال    . 153

  ]الشیخ محمد تقی التستري، معاصر) [ۀالتابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرف

: سـال چـاپ  / األولـى : چاپ/  إلحیاء التراثمؤسسۀ آل البیت  : تحقیق(قرب االسناد    . 154

الحمیـري  ) [ قم – إلحیاء التراث    مؤسسۀ آل البیت  : ناشر/  قم –مهر  : چاپخانه/ 1413

 ]304. القمی م

/ األولـى : چاپ  / راسانی  المیرزا غالم رضا عرفانیان الیزدي الخ     : تحقیق  (قصص األنبیاء    . 155

. الراوندي م) [الهادي: ناشر / مؤسسۀ الهادي : چاپخانه /  ش 1376 - 1418: سال چاپ 

573[ 
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ضـبطه  (قوت القلوب فی معاملۀ المحبوب ووصف طریق المریـد إلـى مقـام التوحیـد                 . 156

دار الکتب :  ناشر/   م1997  -   1417:  سال چاپ/ األولى: چاپ/ باسل عیون السود: وصححه

 ]386. أبی طالب المکی م) [ لبنان– بیروت -لمیۀ الع

  )ك (

/ المطبعۀ حیدري/ دارالکتب االسالمیۀ آخوندي: الناشر/ علی اکبر غفاري: تحقیق(الکافی  . 157

 ]329. کلینی م) [هـ1388الطبعۀ الثالثۀ 

عیـد الغـدیر   : سـال چـاپ  / األولى: چاپ/ الشیخ جواد القیومی : تحقیق(کامل الزیارات   . 158

جعفر بن محمد بن ) [ مؤسسۀ نشر الفقاهۀ: ناشر/ مؤسسۀ النشر اإلسالمی: انهچاپخ/ 1417

  ]367. قولویه م

 - 1417:  سـال چـاپ      -األولى  :  چاپ   -السید مهدى رجائی    : تحقیق  (کتاب األربعین    . 159

 ]1121. الشیخ الماحوزي م) [ قم-أمیر : چاپخانه 

/ المحقق:   الناشر/ید مهدي الرجائیالس: التحقیق(کتاب االربعین فی امامۀ االئمۀ الطاهرین  . 160

  ]1098.محمد طاهر قمی شیرازي م) [ هـ ق1418الطبعۀ االولی / المطبعۀ االمیر

:  چاپخانه 1417: سال چاپ / األولى: چاپ/ السید مهدى رجائی  : تحقیق(کتاب األربعین    . 161

  ]1121. الشیخ الماحوزي م) [ قم–أمیر 

العالمۀ ) [ م 1985 - 1405:  سال چاپ    -ویت   الک -مکتبۀ األلفین   : ناشر  (کتاب األلفین    . 162

 ]726. الحلی م

: سال چاپ/ األولى: چاپ/ محمد باقر األنصاري الزنجانی  : تحقیق(کتاب سلیم بن قیس      . 163

  ] 1.   سلیم بن قیس الهاللی الکوفی م) [دلیل ما:  ناشر/  نگارش:  چاپخانه/   ش1380  -  1422

 فرع - مکتب اإلعالم اإلسالمی : قیقتح) (ج.ط(کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء  . 164

وعبـد الحلـیم   ) طاهریان(عباس التبریزیان ، محمد رضا الذاکري  :  المحققون   -خراسان  

/ مطبعۀ مکتب اإلعالم اإلسـالمی    /  ش 1380 - 1422: سال چاپ / األولى: چاپ/ الحلی

)  اإلسالمی مرکز النشر التابع لمکتب اإلعالم-مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى : ناشر

 ]1228. الشیخ جعفر کاشف الغطاء م[

المطبعـۀ الثانیـۀ   /  بیـروت -دار االضواء: الناشر و التحقیق  (کشف الغمۀ فی معرفۀ االئمۀ       . 165

علی بن عیسی ابن ابـی الفـتح     [مطبعۀ شریعت قم    ) طبع آخر (و  /  م 1985 – هـ ق  1405

 ]693. االربلی م

العالمۀ الحلی )  [ تحقیق السبحانی) (هیاتقسم اإلل(کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد  . 166

  ] 726. م



 
 
 
 
 

 

   یتنفس نفیس خاتم  / 416

العالمـۀ   ) [1411:  سال چاپ    -األولى:  چاپ -حسین الدرگاهی : تحقیق(کشف الیقین    . 167

 ]726. الحلی م

/ 1401:  سال چاپ/  السید عبد اللطیف الحسینی الکوهکمري الخوئی: تحقیق(کفایۀ األثر  . 168

  ]400. الخزاز القمی م [)انتشارات بیدار: ناشر/  قم–الخیام : چاپخانه

مؤسسۀ : ناشر  / علی أکبر الغفاري    : تصحیح وتعلیق   : تحقیق  (کمال الدین وتمام النعمۀ      . 169

 -   1405محرم الحرام :  سال چاپ / النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ 

 ]381. الشیخ الصدوق م) [ ش1363

/ وزارة الثقافۀ و االرشاد االسالمی:  و المطبعۀالناشر/ حسین درگاهی: التحقیق(کنز الدقائق  . 170

مؤسسۀ نشر االسالمی جلد دوم : التحقیق(و ) م1991 - هـ ق   1411الطبعۀ االولی اسفند    

مؤسسۀ : الناشر/ شوال 1407الحاج آقا مجتبى العراقی جلد اول       :  رمضان و تحقیق   1410

یرزا محمـد المـشهدي ابـن       الم) [النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرفۀ      

  ] هـ ق1125محمد رضا بن اسماعیل بن جمال الدین القمی حدود عام 

علق علیه المحقق البارع حجۀ االسـالم الـشیخ محمـد بـاقر     (کنز العرفان فی فقه القرآن       . 171

: سال چاپ / وأشرف على تصحیحه واخراج أحادیثه محمد باقر البهبودي       ) شریف زاده (

المقداد ) [  طهران–المکتبۀ الرضویۀ : ناشر/  طهران– حیدري :چاپخانه/  ش1343 - 1384

 ]826. السیوري م

مکتبـۀ  : ناشـر / غـدیر : انـه چاپخ/  ش 1369: سـال چـاپ   / الثانیـۀ : چـاپ (کنز الفوائـد     . 172

 ]449. أبی الفتح الکراجکی م) [ قم–المصطفوي

  )ل(

منشورات :  شرنا/   قم–قدس :  چاپخانه/  1411: سال چاپ/ األولى: چاپ(اللمعۀ الدمشقیۀ   . 173

  ]786. الشهید األول م) [ قم–دار الفکر 

:  سال چاپ - األولى :   چاپ -  ایران  -  قم -أنوار الهدى : ناشر (اللهوف فی قتلى الطفوف  . 174

 ]664. السید ابن طاووس م) [مهر:  چاپخانه - 1417

  )م(

ن المرتضى السید محمد باقر ب: إشراف ) / ع(مدرسۀ اإلمام المهدي : تحقیق ( مائۀ منقبۀ  . 175

 - 1407ذي الحجـۀ    :  سال چـاپ     -األولى المحققۀ المسندة    :  چاپ   -الموحد األبطحی 

)  قـم المقدسـۀ  -بالحوزة العلمیۀ ) ع(مدرسۀ اإلمام المهدي :  ناشر  - قم   -أمیر: چاپخانه  

  ]412ح . محمد بن أحمد القمی م[
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 المطبعـۀ   /1387: سـال چـاپ   / الـسید محمـد تقـی الکـشفی       : تـصحیح وتعلیـق     (المبسوط  . 176

  ]460. الشیخ الطوسی م) [المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء آثار الجعفریۀ: ناشر/  طهران–الحیدریۀ

)  م1950  -   1369:   سال چاپ -  النجف األشرف -المطبعۀ الحیدریۀ : ناشر (مثیر األحزان  . 177

 ]645. ابن نما الحلی م[

: چـاپ / مود بـدري  مح: مراجعۀ وتحقیق   (المجالس الفاخرة فی مصائب العترة الطاهرة        . 178

الـسید  ) [مؤسسۀ المعارف اإلسـالمیۀ   : ناشر/ عترت: چاپخانه/ 1421: سال چاپ / األولى

  ]1377. شرف الدین م

/  محمـد الـیغالوي    - إبـراهیم شـبوح      -الحبیـب الفقـی   : تحقیق(المجالس والمسیرات    .179

ن القاضـی النعمـا   ) [ لبنـان  –بیروت/ دار المنتظر : ناشر/ 1996: سال چاپ / األولى: چاپ

 ]363. المغربی م

 ]664. السید ابن طاووس م) [صفاء الدین البصري: تحقیق(المجتنى من دعاء المجتبى  . 180

: ناشر/  طراوت:  چاپخانه/  ش1362شهریور ماه : سال چاپ/ الثانیۀ: چاپ( مجمع البحرین  . 181

 ]1085. الشیخ فخر الدین الطریحی م) [مرتضوي

 ] المرنديالشیخ أبو الحسن) [طبعۀ حجریۀ(مجمع النورین  . 182

 –منشورات مکتبۀ بـصیرتی  : ناشر/ طه محمد الزیتی: تحقیق وشرح  (المجازات النبویۀ      . 183

 ]406. الشریف الرضی م) [قم

 -   1370:  سال چاپ)/  المحدث( السید جالل الدین الحسینی : تصحیح وتعلیق (المحاسن  . 184

 ]274.  رقی مأحمد بن محمد بن خالد الب) [ طهران–دار الکتب اإلسالمیۀ :  ناشر/   ش1330

و موافقـۀ  ) م  1951هــ   1370الطبعـۀ االولـی     / الحیدریۀ النجـف  : الناشر و المطبعۀ  (المحتضر  . 185

/ شـریعت : المطبعـۀ / المکتبـۀ الحیدریـۀ  : الناشـر / سید علی اشرف : طبع جدید تحقیق  (للطبع  

 ]8قرن. الشیخ عز الدین حسن بن سلیمان الحلی م) [ هـ ق1424هـ ش 1382الطبعۀ االولی 

/ الثانیۀ:  چاپ/  علی أکبر الغفاري: صححه وعلق علیه (ۀ البیضاء فی تهذیب األحیاء المحج . 186

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیـه      : ناشر/  قم –مهر: چاپخانه

  ]1091. الفیض الکاشانی م) [قم

 سـال   /الثانیـۀ : چـاپ / الشیخ محمد هادي األمینی   : تحقیق(مختصر أخبار شعراء الشیعۀ      . 187

)  لبنان – بیروت   -شرکۀ الکتبی للطباعۀ والنشر والتوزیع      : ناشر/  م 1993 - 1413: چاپ

 ]384. المرزبانی الخراسانی م[

/ مؤسسۀ المعارف االسـالمیۀ : الناشر/ الشیخ عزة اهللا الموالئی الهمدانی  : تحقیق(مدینۀ المعاجز   . 188

 ]هـ ق1107. حرانی  مسید هاشم ب) [هـ ق1413الطبعۀ االولی /  قم- بهمن: المطبعۀ
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  ]413. شیخ مفید م) [الطبعۀ االولی/  قم-المطبعۀ مهر/ مدرسۀ االمام المهدي قم المقدسۀ

 - ألولىا:   چاپ-  ایران -  قم -نشر القیوم:  ناشر -جواد القیومی االصفهانی: تحقیق(المزار  . 190

محمـد بـن    ) [مؤسـسۀ النـشر اإلسـالمی     :  چاپخانه -1419رمضان المبارك   : سال چاپ 

  ] 610ن . المشهدي م

 قـم   -)ع(مؤسـسۀ اإلمـام المهـدي       :  ناشـر  -) ع(مدرسۀ اإلمام المهدي    : تحقیق(المزار   . 191

الـشهید  ) [ قم -أمیر:  چاپخانه -1410ذي الحجۀ   :  سال چاپ    -األولى  :  چاپ -المقدسۀ

  ]786. األول م

مکتب آیۀ :  ناشر/  الصدر: چاپخانه/ 1406: سال چاپ) (المجموعۀ(المستجاد من اإلرشاد  . 192

 ]726. العالمۀ الحلی م) [ قم–اهللا العظمى المرعشی النجفی 

الطبعـۀ االولـی    / مؤسسۀ آل البیت الحیاء التـراث     : التحقیق و الناشر  ( مستدرك الوسائل    . 193

 ]1320. میرزا حسین نوري م) [هـ1408

ــشیعۀ مــستدرک . 194 ــان ال ــال چــاپ(ات أعی ــه/  م1987 - 1408: س ــارف : چاپخان دار التع

  ]1399. حسن األمین م) [دار التعارف للمطبوعات: ناشر/ للمطبوعات

: چاپ/  قم المشرفۀ- إلحیاء التراث مؤسسۀ آل البیت: تحقیق(مسائل علی بن جعفر     . 195

المؤتمر العالمی لإلمـام  : ناشر/  قم –مهر  : چاپخانه/ 1409ذي القعدة   : سال چاپ / األولى

 ]2.  معلی بن اإلمام جعفر الصادق) [ مشهد المقدسۀ- الرضا

/ 1415: سال چاپ/ األولى المحققۀ: چاپ/ الشیخ أحمد المحمودي : تحقیق(المسترشد   . 196

محمـد بـن   ) [مؤسسۀ الثقافۀ اإلسالمیۀ لکوشانبور: ناشر/  قم –سلمان الفارسی   : چاپخانه

  ]4 .م) الشیعی(جریر الطبري 

مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ :   ناشر -لجنۀ التحقیق : تحقیق (مستطرفات السرائر  . 197

مطبعۀ مؤسسۀ :  چاپخانه - 1411:  سال چاپ   -الثانیۀ  :  چاپ   -المدرسین بقم المشرفۀ    

 ]598. ابن إدریس الحلی م) [النشر اإلسالمی

/ 1418:  سال چاپ/  األولى:  پچا/ محمد جواد الحسینی الجاللی: تحقیق (مسند الرضا . 198

) مرکز النشر التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمی: ناشر/ مطبعۀ مکتب اإلعالم اإلسالمی: مطبعۀ

  ]203. داود بن سلیمان الغازي م[

 ]122. م) [دار الحیاة ، بیروت: الناشر/ احد علماء زیدیین: تحقیق(مسند زیدبن علی  . 199

 -  بیروت-  مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات: ناشر- عاشورالسید علی : تحقیق(مشارق أنوار الیقین  . 200

  ]813ح . الحافظ رجب البرسی م)[ م1999 - 1419: پ سال چا- األولى:  چاپ- لبنان
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. البهائی العاملی م) [طبعۀ حجریۀ/  قم-منشورات مکتبۀ بصیرتی: ناشر(مشرق الشمسین  . 201

1031[  

: ناشر/  الخراسانی الکاظمیالسید على :  اشراف ] (381. الشیخ الصدوق م[مصادقۀ اإلخوان  . 202

  ) العامۀمکتبۀ اإلمام صاحب الزمان

 - 1403: سـال چـاپ   / الثالثۀ: چاپ) (جنۀ األمان الواقیۀ وجنۀ االیمان الباقیۀ     (المصباح   . 203
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 ]875. الثعالبی م) [ لبنان– بیروت -مؤسسۀ التاریخ العربی 

:  ناشر - الشیخ محمد باقر المحمودي : تحقیق ) (ع(جواهر المطالب فی مناقب اإلمام علی  . 300

 چاپخانه -   1415:   سال چاپ - األولى:   چاپ - ایران  - قم -مجمع إحیاء الثقافۀ اإلسالمیۀ 

 ]871. ابن الدمشقی م) [دانش: 
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 ]771. عبد الوهاب بن علی السبکی م) [دار إحیاء الکتب العربیۀ 

  ]230. ابن سعد م) [ بیروت–دار صادر : ناشر(الطبقات الکبرى   . 339

  )ع(

/  مصر–دار الکتاب العربی : چاپخانه/ عبد السالم محمد هارون: تحقیق وشرح (العثمانیۀ  . 340

  ]255. الجاحظ م) [مکتبۀ الجاحظ: ناشر

سال /  األولى:  چاپ/  الدکتور عبد الفتاح محمد الحلو: تحقیق(عقد الدرر فی أخبار المنتظر  . 341

 ]7. یوسف بن یحیى المقدسی م) [مکتبۀ عالم الفکر: ناشر/ م1979 - 1399: چاپ

 ]855. عینی م) [دار احیاء تراث العربی: الناشر والمطبعۀ(عمدة القاري  . 342

 - دار الکتب العلمیۀ  بیروت: ناشر/   م2003  - 1424: اپسال چ/ الثالثۀ: عیون األخبار چاپ . 343

 ]276. ابن قتیبۀ الدینوري م) [لبنان 

 )ف(

 سـال  -األولـى  :  چاپ - بیروت -دار الکتب العلمیۀ : ناشر  (الفایق فی غریب الحدیث      . 344

  ]538. جار اهللا الزمخشري م) [  م1996 - 1417: چاپ 

ابـن  ) [الطبعۀ الثانیۀ /  بیروت -ۀ للطباعۀ و النشر   دار المعرف : الناشر و المطبعۀ  (فتح الباري    . 345

  ] هـ ق852. حجر عسقالنی م

  ]1255. الشوکانی م) [عالم الکتب: چاپخانه / عالم الکتب : ناشر (فتح القدیر  . 346

دار الفکر :  ناشر/ م1993 - 1414: سال چاپ/ الدکتور سهیل زکار: تحقیق وتقدیم (الفتن  . 347

 ]288. المروزي منعیم بن حماد ) [ لبنان– بیروت -

:  سال چاپ -األولى :  چاپ -سامی الغریري : تحقیق (الفصول المهمۀ فی معرفۀ األئمۀ  . 348
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علی ) [ م   1997 – هـ ق    1418الطبعۀ الثانیۀ   / صدر: المطبعۀ/ مؤسسۀ دار االسالم  : لناشرا

 ]1371.محمد فتح الدین الحنفی م 

  ] هـ ق303. نسائی م) [ لبنان- بیروت -دار الکتب العلمیۀ : ناشر (فضائل الصحابه  . 350

: لناشـر ا/أحمـد عبـد الـسالم   : التحقیـق و التـصحیح  (فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر      . 351
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 - 1409محـرم   : سال چاپ / الثالثۀ: چاپ/ یحیى مختار غزاوي  : قراءة وتدقیق   (الکامل     . 352
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الدکتور سـهیل زکـار     : تحقیق  / الطبعۀ األولى /  لبنان – بیروت   -دار الفکر   : ناشر/ م1988

  ]365.  بن عدي الجرجانی معبد اهللا) [م1984 - 1404
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. عبد اهللا بن عدي م) [  م1988  -   1409محرم :  سال چاپ -الثالثۀ :  چاپ - لبنان -بیروت 

365[ 
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