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هرس�ت مطال�ب �ف

 13 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمۀ مترجم

مطلب اول/17

ر: 11( ا�ف « )ال�ف �فِ ْ �ي �تَ �فَ
ْ ا ا�ث �فَ �تَ �يْ ْح�يَ

أَ
�فِ َوا ْ �ي �تَ �فَ

ْ ا ا�ث �فَ
َم�تَّ

أَ
ا ا �فَ َّ وا َر�ب

ُ
ال م�ۀ »�تَ �ۀ کر�ي �ي

آ
ر ا س�ي �ف  در �ت

دگی و دو مرگ �ف ا�فِ دو رف �ي و �ب
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مطلب دوم/ 77

 �ِ ْسَما�أِ
أَ
ِحُدو�فَ �فِیي ا

ْ
ل �فَ �يُ �ي ِ �ف

َّ
ُروا ال

َها َودفَ اْدُعوُه �بِ
ُحْس�فَٰى �فَ

ْ
ْسَماُء ال

أَ
�

ْ
� »َوِللِه ال �ف ر�ي �ۀ سث �ي

آ
ا�ف ا �ي  در �ب

)180 : « )اعرا�ف و�فَ
ُ
ْ�َمل َ وا �ي

ْو�فَ َما َکا�فُ رفَ ْ �ب َس�يُ
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نظر به عال
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مطلب سوم/ 187
ُهوِرِهْم  َدَم ِم�ف �فُ

آ
ىي ا �فِ

َ َك ِم�ف �ب  َر�بُّ
دفَ �فَ

أَ
م�:»إَِودفْ ا � کر�ي �ي

آ
ا�ف ا �ي  در �ب

�ف 
أَ
ا ا ِهْد�فَ َ ٰی سث

َ
ل َ وا �ب

ُ
ال ْم �تَ

ُ
ك ّ

َر�بِ  �بِ
ْس�تُ

َ
ل
أَ
ِسِهْم ا �فُ �ف

أَ
ٰی ا

َ
َهَدُهْم َعل ْ سث

أَ
ُهْم َوا �تَ َّ �ي ِرّ  دفُ

)172 : « )ال�عرا�ف �فَ ِل�ي ا�فِ ا عفَ
دفَ ا َع�فْ َهـٰ

ا ُک�فَّ
�فَّ اَم�تِ اإِ �يَ �تِ

ْ
ْوَم ال َ وا �ي

ُ
ول �تُ �تَ
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شأن و منزلت صاحب حقیقت َعل
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دلیل عقلی و نقلی بر این مطلب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 499
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م رحب دم�ۀ م�ت م�ت

منـت خـدای را، عـز وجـل، کـه توفیق آن را یافتم که کتاب شـریف المقاصد العلیة را از عربی 
کتـاب را  بـه فارسـی برگردانـم تـا فارسـی زبانان نیـز بتواننـد از مضامیـن ارزشـمند آن بهـره برنـد. ایـن 
صاحـب کتـاب گرانسـنگ الغدیـر، عالمـه امینـی، رضـوان اهلل تعالـی علیه، ظاهرًا پیـش از کتاب 
الغدیـر تألیـف کـرده اسـت و بـر خالف الغدیر که کتابی اسـت احتجاجـی و در اثبات والیت امیر 
 المؤمنیـن صلـوات اهلل علیـه، ایـن کتـاب، تبیینـی اسـت و بـرای مخاطبـی نوشـته شـده اسـت که
 والیت آن حضرت را پذیرفته است. عالمه این کتاب را در چهار »مطلب« نگاشته و در هر مطلب، 
کریـم پرداختـه اسـت. در مطلـب اول بحـث بـر مـدار معنـی  بـه بیـان یکـی از آیـات شـریف قـرآن 
حیات اسـت و مراحل حیات و ممات انسـان را از آغاز تا انجام بررسـیده اسـت. در مطلب دوم، 
مـدار بحـث، اسـماء و صفـات خداونـد اسـت و تجلـی آنهـا در اولیـاء خـدا. مطلـب سـوم دربـارۀ 
آغـاز خلقـت انسـان و عالـم ذر اسـت و مطلـب چهـارم دربـارۀ آیـه ای از سـورۀ واقعـه اسـت و تبییـن 
معنـی اصحـاب یمیـن و اصحـاب شـمال. در هـر چهار فصل کتـاب، عالمه با تکیه بـر آیات قرآن 
و احادیـث معصومیـن؟مهع؟ و ارائـه ادلـه و نقـل آراء متقدمیـن و اسـتفاده از شـواهد لغـوی و ادبـی، 
مضمـون و مدلـول چهـار آیـه را کاویـده اسـت و معصومیـن؟مهع؟ را مظهر صفات الهـی معرفی کرده 

کـه از طریـق ایشـان می تـوان بـه شـناخت خداونـد و طاعـت او راه یافـت. اسـت 

کتـاب در زمـان حیـات عالمـه امینـی رحمـة اهلل علیـه مفقـود شـد و تـا  اصـل دستنوشـته ایـن 
سـالها پس از حیات ایشـان منتشـر نشـد. آخر کار در سـال 1434 قمری برابر 1391 شمسـی، فرزند 
کـه محـدث فرزانـه  ی نسـخه ای  ایشـان جنـاب حـاج شـیخ احمـد امینـی بـا همـت خویـش از رو
کـرده بـود و نسـخه ای از آن  کریمـی از دسـتخط عالمـه استنسـاخ  مرحـوم حـاج شـیخ محمدرضـا 
کردنـد و بـرادر ارجمنـدم جنـاب  در بنیـاد محقـق طباطبائـی نگهـداری می شـد، متـن آن را آمـاده 
سـید محمـد طباطبائـی یـزدی بـا تصحیـح و تحقیـق متـن و افـزودن برخـی منابـع، آن را در ضمـن 
کـه از سـوی ایـن بنیـاد  کردنـد و در برنامـۀ بزرگداشـتی  انتشـارات بنیـاد محقـق طباطبائـی منتشـر 
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کتـاب مـورد  کردنـد. ایـن  بـرای عالمـه امینـی رضـوان اهلل تعالـی علیـه برگـزار شـده بـود رونمایـی 
گرفـت و بـه عنـوان متنـی درسـی نیـز در برخـی حلقـات درسـی اسـتفاده  اسـتقبال محققـان قـرار 
کتابـی بـود بـا عنـوان »امیـن شـریعت« شـامل مقاالتـی دربـارۀ  شـد. ویژه نامـۀ رونمایـی ایـن اثـر نیـز 
عالمـه امینـی و دربـارۀ ایـن کتـاب، کـه همزمـان بـا رونمایـی کتاب منتشـر شـد. برای شـناختن ابعاد 

مختلـف ایـن اثـر، می تـوان بـه مقاالتی که در امین شـریعت منتشـر شـده اسـت مراجعـه کرد.

ترجمـۀ فارسـی ایـن اثـر را بـه پیشـنهاد بـرادر ارجمندم سـید علی طباطبائـی یزدی آغـاز کردم. 
که آسـان می نمود اول ولی افتاد مشـکلها. از سـویی متن این  کارهایی بود  ترجمۀ این اثر از همان 
کتـاب بـه خاطـر بیـان مطالـب ژرف معرفتی متنی سـنگین و پیچیده بود و از سـویی ترجمۀ متون 
کثـر قریـب  کـه ا کار سـختی اسـت چـون ایـن متـون مشـتمل اصطالحاتـی اسـت  معارفـی اساسـًا 
بـه اتفـاق آنهـا از زبـان عربـی وارد زبـان فارسـی شـده اسـت و مترجـم را بـرای معادل یابـی سـردرگم 
کلمـات در یـک نظـام دسـتوری  گویـا جـز شکسـتن سـاختار نحـوی و ریختـن همـان  می کنـد و 
جدیـد، کاری از مترجـم کـم بضاعـت، سـاخته نیسـت. بـه هـر روی، نتیجـۀ تالش مـن، همچنان 
گامی  گذشـت، متنی اسـت دشـوار و به دور از روانی. امیدوارم این ترجمه  که از نظر شـما خواهد 
باشـد برای انتشـار فارسـی این اثر و حق کتاب تا حدودی ادا شـده باشـد. از سـاحت مقدس امام 
کـه در توانـم بـوده اسـت و بـه انجـام رسـانده ام از مـن قبـول  عصـر؟ع؟ عاجزانـه می خواهـم آنچـه را 
َه 
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ْ �ج َ �ي

پاورقی هـای منـدرج در ایـن کتـاب، جـز مـوارد معـدودی که در این ترجمه افزوده شـده اسـت، 
همگـی از محقـق متـن عربـی اسـت. ترجمۀ آیات قرآن نیز از ترجمه های موجود نقل شـده اسـت.

ــر از  ــا آخـ ــه را از اول تـ ــن ترجمـ ــه ایـ کـ ــی  ــین طالعـ ــر عبدالحسـ ــاب دکتـ ــد جنـ ــتاد ارجمنـ  از اسـ
کتـــاب  گزینـــش و نقـــل ترجمـــۀ احادیـــث  ـــد و در  کردن ـــد و برخـــی عبـــارات را اصـــالح  گذراندن  نظـــر 
کردنـــد سپاســـگزاری می کنـــم. وآخـــر دعوانـــا أن   از ترجمه هـــای موجـــود و ویراســـتاری آنهـــا همـــت 

الحمد هلل رب العالمین.

بشری طباطبائی یزدی  
17 مهر 1400 هـ.ش.  
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مطل�ب اول
ر: 11( ا�ف « )ال�ف �فِ ْ �ي �تَ �فَ

ْ ا ا�ث �فَ �تَ �يْ ْح�يَ
أَ
�فِ َوا ْ �ي �تَ �فَ

ْ ا ا�ث �فَ
َم�تَّ

أَ
ا ا �فَ َّ وا َر�ب

ُ
ال

م�ۀ »�تَ �ۀ کر�ي �ي
آ
ر ا س�ي �ف  در �ت

دگی و دو مرگ �ف ا�فِ دو رف �ي و �ب

تعریف حیات و موت
ی بازدارنده اش مدد  گاه بـاش _ خداونـد بـه نـور تأییداتـش تـو را راه نماید و به نیـرو بـدان و آ
کات و  فرمایـد _ کـه »حیـات« چنـان کـه میـان علما مشـهور اسـت، حقیقتی اسـت در قـوۀ ادرا
آنچه مقتضِی آن است. به همین سبب، حیوان را حیوان نامیده اند. به عبارت دیگر، »حّی« 
کـه شایسـتگِی دانایـی و توانایـی داشـته باشـد، یعنـی همـان درک کننـدۀ فّعـال   کسـی اسـت 
 است. پس به طور َمجاز بر قوۀ نامیه، حیات اطالق می شود، چون از مقدماِت حیات است. 
همچنیـن فضایلـی ماننـد عقـل و علـم و ایمـان کـه مختـِص انسـان اسـت نیـز حیـات نامیـده 
کـه مقابـِل آن و در هـر  کمـال حیـات هسـتند. در برابـِر آن، بـه هـر چیـزی   می شـوند، زیـرا غایـت و 

مرتبه ای که باشد، موت اطالق می شود.1

کــه ایــن  کــه »حــّی« در لغــت بــه معنــای هــر چیــزی  گروهــی در برابــر ایــن نظــر می گوینــد 
صفــت را داشــته باشــد نیســت، تــا فقــط بــه درک کننــدۀ فعــال اختصــاص یابــد؛ بلکــه بــه 
کــه در جنــِس خــود کامــل باشــد »حــّی«، و در غیــر ایــن  صــورت »میــت« گفتــه می شــود.  هرچیــزی 
گفتــه می شــود. خداونــد تعالــی هــم در  کــردِن زمیــِن بایــر، »ِاحیــاِء َمــوات«  بدیــن روی بــه آبــاد 

مان و حکیمان، بنگرید: 
ّ
1. برای تعریف حیات و موت در نظر متکل

تمهید األصول شـیخ طوسـی ص41؛ إرشـاد الطالبین مقداد سـیوری ص92 تا 94، األسـفار األربعة صدرالدین 
شیرازی ج6 ص421-413. 
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کریمــه می فرمایــد :  ایــن آیــۀ 

ها«1. �َد َمو�تِ َ  �ب
ر�فَ

أ
ىي ال� ح�يِ ُ �فَ �ي اِر َرحَم�تِ اهلِل َک�ي �ث

آ
لی ا ر اإ طفُ ا�ف

»�فَ

پـس نیـک بنگـر بـه آثـار رحمت خدای، کـه چگونه زمین را _ بعـد از مرگ آن _ حیات 
می بخشد.

»حیـات«  آن  بـه  سـبب  همیـن  بـه  و  باشـد  آبـاد  کـه  اسـت  آن  در  زمینـی  هـر  کمـال  پـس 
کـه پـر بـرگ و بـار و تـازه و شـاداب باشـد  می گوینـد. همچنیـن، کمـاِل هـر درختـی در آن اسـت 

کـه آن را نیـز »حیـات« می نامنـد. 

کمـاِل جسـم آن  کمالـی بـرای جسـم اسـت، زیـرا  مـان، 
ّ
صفـت »حیـات« در ُعـرِف متکل

اسـت که احسـاس و حرکت داشـته باشـد و برای همین، این حالت حیات نامیده می شـود. 
کـه در جنـس خـود کامـل باشـد؛ و کامـل  کـه مفهـوم از کلمـۀ »حـّی« همـان اسـت  پـس از آنجـا 
در وجـود هـم بایـد واجـب الوجـود بالـذات باشـد؛ پـس در حقیقـت »حـّی« کسـی نیسـت مگـر 

واجـب الوجـود بالـذات. 

کـــه آیـــا اطـــالق  ایـــن اختـــالف در معنـــای حـــی، اختالفـــی میـــان مفســـران برانگیختـــه اســـت 

کـــه در بســـیاری از آیـــات نیـــز آمـــده، حقیقـــت اســـت  ـــر َجمـــاد، ُچنـــان  اســـم »حـــّی« و »میـــت« ب

ــرا  ــتِر مفّســـران آن را َمجـــاز دانســـته اند، ولـــی در حقیقـــت چنیـــن نیســـت. زیـ ــا َمجـــاز؟ بیشـ یـ

ـــد  ـــود، بای ـــن ب ـــر چنی گ ـــرا ا ـــت، زی ـــش نیس ـــا نوع ـــس ی ـــیء در جن ـــاِل ش کم ـــوت«،  ـــات« و »م »حی

کـــه  کـــه بـــه طالیـــی  گفتـــه شـــود؛ در حالـــی  کامـــل باشـــد، »حـــّی«  کـــه در نـــوع خـــود  بـــه هـــر چیـــزی 

گوهـــری  کامـــل باشـــد و همچنیـــن بـــه  کـــه دوخـــت آن  کاملـــی داشـــته باشـــد یـــا بـــه لباســـی  عیـــار 

ـــه  کـــه حقیقـــِت آن، ب ـــه نمی شـــود. حتـــی آنچـــه را  گفت کـــه صـــاف و درخشـــنده باشـــد، »حـــّی« 

قـــوۀ حســـاِس موجـــود در حیوانـــات اختصـــاص دارد نیـــز حقیقتـــًا شـــامل نمی شـــود. بـــر مبـــادی 

و مقدمـــاِت آن در گیاهـــان و غیـــر آن، یـــا بـــر غایـــات آن همچـــون علـــم و ایمـــان نیـــز مجـــازًا نمی تـــوان 

کـــه اثـــری از آثـــار در آن دیـــده شـــود، دارای »حیـــات« اســـت  کـــرد. بلکـــه هـــر چیـــزی  اطـــالِق حیـــات 

کـــه فقـــدان آن مـــوت اســـت. 

1.روم: 50.
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توضیـح اینکـه: هـر چیـزی از حیوانـات و نباتات و جمادات و غیر آن از جَـمانّیات 
و نورانّیـاتر مجـّرد و روحانّیـاتر محـض و هـر چـه آثـارر وجـودی دارد و شـؤونی بـرای آن 
کـه هـر  کـه انتظـار مـی رود تأثیـری داشـته باشـند، و سـزاوار اسـت  جعـل شـده اسـت 
کـدام بـر همـان شـأن خـود باشـد و بـر آثـار وجـودی کـه وابَـته بـه حیـات آن اسـت، اثر 
گـذارد، اینهـا همـه يحیـاتد و يمـوتد دارنـد. پـس هر آن چیـزی که آثـار ذاتی حیات 
بـر او مترتـب باشـد و آن آثـار را برسـاند و بـدان سـبب آنهـا را افاضـه کنـد، و بـدان گونـه 
گرنه مّیت اسـت،  که َائم به حیات اسـت، و  که سـزاوارر اوسـت، ذاتی اسـت  باشـد 

پـس هـر چیـزی حیاتی و موتـی دارد. 

ایـن حقیقـت را در کلمـاِت بسـیاری از ائمـۀ معصومیـن؟مهع؟ می بینیـم، ماننـد ایـن جمله 
در دعـای جوشـن کبیـر کـه آمده اسـت: 

هد1.  ثس ارر وس يت ٍء وس ر شس
َکلّ قس  الر ا خس َه  یس یتس َممر يت ٍء وس ر شس

َکلّ يس  یر ا َمحت يیس

ای حیات بخش هر چیز و میرانندۀ آن!  ای آفرینندۀ هر چیز و وارثر آن!

پس حقیقِت »حیات« و »موت« فقط از خاصیِت قوۀ حّساسـه _ در ذات خود _ نیسـت، 

بلکـه هـر چیـزی کـه آثـار دارد، به اعتبار مترّتب شـدِن آثـاِر وجودی بر آن آثار، یا عـدِم آن، دارای 

حیات و موت اسـت. این معنی در تمام موارِد اسـتعمال، جاری و سـاری اسـت و این خود، 

سـبِب صحـِت اطـالِق آن در بعضـی موارد اسـت. به همین دلیـل نمی توانیم صفِت »حیات« 

کـه اثـری از آثـار  گوهـر صـاف و امثـال اینهـا،  کامـل و  کامـل و لبـاس  را بـه طـالی دارای عیـاِر 

وجـودی در آنهـا دیـده نمی شـود و اثـری بـر وجـود آن مترّتـب نیسـت، اضافه کرد. 

که: گفتیم اینگونه فهمیده می شود  از آنچه 

که در بسیاری از ادعیۀ شریفه آمده است _  کلمۀ »حّی« به تنهایی و انفرادش _ همُچنان 
 در مقـام مـدِح بلیـغ و ثنـای جمیـل ذکـر می شـود، بـدون اینکـه نیـاز بـه داشـتِن قرینـه ای مثـل 
»قّیـوم« داشـته باشـد. مـدح و سـتایش، فقـط بـا کارَبسـِت ایـن کلمه حاصل می شـود، نـه با آن 

کفعمـی در  کرده انـد، از جملـه  گروهـی از محّدثـان متأّخـر از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت  کبیـر را  1. دعـای جوشـن 
یـد: ياین دعا از  مـی در مفاتیـح الجنـان ص86 تـا 100. کفعمی گو البلـد األمیـن ص402 تـا 411، و محـّدثَ 

رده اسـتد.  پ»امبـر روایـت شـده و آن را جبرئیـل بـرای حضرتـش فـرود آو
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کـه تمـاِم َاسـماء الهـی از آن فهمیـده می شـود.  کلمـۀ جامعـی اسـت  دو. »حـّی« خـود 

َجَدلی با فخر رازی
ی می گوید: آنچه فخر رازی در مجلد اّول تفسیر خود آورده، نادرست است. و

 ياگر گفته شـود که يحّید یعنی درک کنندۀ فعال، یا کَـی که دانایی و توانایی برای 
 او غیر ممکن نباشد. این مقدار سبب مدح عظیم نمی گردد. پس به چه دلیل این کلمه 

رده است؟د. را خداوند در مورد مدح عظیم آو

در جـواب گفتـه می شـود کـه: ایـن مـدح و سـتایش، بـه مجـّرِد اینکـه خداونـد »حّی« اسـت 

کـه خداونـد حـّی و قیـوم اسـت، بـه دسـت  حاصـل نمی شـود؛ بلکـه از جمـِع ایـن دو نکتـه 

کـه قائـم بـه اصـالح هـر چیـزی غیـر از خـود اسـت. و  کسـی  کـه قیـوم یعنـی  می آیـد؛ بـدان روی 

ایـن سـامان نمی گیـرد مگـر بـا علـِم تـاّم و قـدرِت تاّمـه. و »حـّی« یعنـی درک کننـدۀ فّعـال. پـس 

در مـورد خداونـد، »حـّی« یعنـی بسـیار درک کننـده و فعـال، و »قّیـوم« یعنـی درک کنندۀ جمیع 

ممکنـات و فّعـال بـرای جمیـع ُمحَدثـات و ممکنـات. پـس مـدح از این راه حاصل می شـود.1 

گفته است: سقراط نیکو 

کـرد، حـّی و َیـوم بـودنر  کـه می شـود بـاری تعالـی را بـه آن وصـف  يمهمتریـن وصفـی 
یـرا علـم و َـدرت و جـود و حکمـت، همگـی منـدرج تحـت يحـّید بـودنر  اوسـت؛ ز
کل آنهـا اسـت. همَچنیـن بقـاء و  کلمـت يحیـاتد صفـتر جامعـی بـرای  اوسـت، و 
ـت صفتـی جامـع بـرای کلر  ازلّیـت و دوام، تحـتر يَّیـومد بـودنر او جـای دارد و َّیومّیس

آنهـا اسـتد2.

حقیقِت حیات و موت در احادیث معصومین؟مهع؟ 
کـه مـا را بـرای یافتـن حـّق و صـواب و  کنـون احادیـث معصومیـن؟مهع؟ را بررسـی می کنیـم  ا

ایضـاح مطلـب راهنمایـی می کننـد. 

که ما را به حقیقت معنای حیات و موت راهنمایی می کند، حدیثی  نخسـتین حدیثی 

1. التفَیر الکبیر فخر رازی ج1 ص47، تفَیر سورۀ فاتحه، المَألة الرابعة.
2. الملل والنحل شهرستانی ج2 ص84.
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که می فرماید:  از امیرالمؤمنین؟ع؟ است 

ید1. تس وت مس
ت
ي ال َه فر

س
َعّد اَتَه فس یس كس  حس عت فس نت مت  یس

س
نت ل يمس

که حیاتش سودت نرساند، او را در شمار مردگان بدان. کَی 

 این روایِت شـریفه معنای حیات را آشـکارا به ما می رسـاند. توضیح این که: از آثاِر خاِص 

وجـودِی بشـر، سودرسـانی و خیررسـانی بـه دیگـران اسـت و از شـأِن وجـودِی بشـری ایـن اسـت 

کـه دیگـران از او بهـره ببرنـد. پـس هـر کـس ُچنیـن اثـِر وجـودی بـر او مترّتـب نباشـد، در حقیقت 

ـِب ایـن اثـِر خـاّصِ وجـودی، مـرده ای بیـش نیسـت، هرچنـد کـه نسـبت بـه 
ُ
نسـبت بـه عـدم ترّت

دیگـر آثـاِر وجـودی، زنده باشـد. 

دومین حدیث همُچنان از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب؟ع؟ است که می فرماید:

اءد2.  یس حت
س ت
نس األ »ت ٌت بس ّیر َهوس مس انرهر  فس َس لر هر  وس در یس هر  وس بر

ت
ل رر برقس

کس َمنت
ت
ارس ال کس نت  إر

كس رس نت تس يمس

کنـد، مـرده ای  ـر بـه َلـب و دسـت و زبانـش را رهـا  کـه زشـت  شـمردنر امـرر منکس کَـی 
اسـت میـان زنـدگان. 

توضیح حدیث و بیان مراتب نهی از منکر

از جملــه آثــار وجــودِی بشــر و شــؤون انســانِی او کــه بایــد داشــته باشــد، انــکاِر منَکــر، بــا قلــب 

کــه بــر ایــن انــکار مترتــب  کــس ایــن انــکار را و آثــار بشــرِی خاّصــی را  و دســت و زبــان اســت. هــر 

اســت، رهــا کنــد، در حقیقــت _ نســبت بــه ایــن اثــر خــاص _ مــرده ای بیــش نیســت. روایــت نیــز 

کــه از آخریــن مراتــب  کــه نهــی از منکــر را بــا قلــِب خــود _  کســی  کــه  ناظــر بــر ایــن مطلــب اســت 

کنــد، مــرده اســت و ماننــد تــارِک نهــی از منکــر، در دو مرتبــۀ دیگــر  و مــدارج نهــی اســت _ تــرک 

آن نیســت. 

زیـرا نهـی از منکـر سـه مرتبـه دارد: نهـی بـا دسـت، کـه نخسـتین مرتبۀ انکار اسـت، سـپس 
نهـی بـا زبـان، و در مرتبـۀ سـوم نهـی بـا قلـب، کـه از آثـار وجـودی اسـالمی بشـر اسـت و باید این 
اثـر بـر وجـود یـک انسـان متدیـن مترّتـب شـود، هرچنـد در آخریـن مراتبـش یعنـی انـکار با قلب 

1. عیون الحکم والمواعظ لیثي ص425؛ مشکاة األنوار ج1 ص105؛ تصنیف غرر الحکم ح 9606.
2. وسائل الشیعة ج16 ص123؛ تهذیب األحکام ج6 ص182 حدیث 23.
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باشـد. در هـر حـال ایـن مرتبـۀ آخریـن، بایـد در زندگـِی دینـِی انسـان حضـور داشـته باشـد و 
گیـرد، و در تـرِک آن بـر هیـچ احـدی عـذری  ـف، در تمـام احـوال، بایـد از آن بهـره 

َّ
انسـاِن مکل

وجـود نـدارد، بـر خـالف دو مرتبـۀ دیگـر، یعنـی انکار با دسـت و زبان، که شـاید بتـوان برای آنها 
گـر کسـی ایـن آخریـن و پایین تریـن مرتبـۀ انکار را ترک کند و چیـزی از این اثر  عـذری آورد. پـس ا
ولـو بـه نازلتریـن مراتبـش بـر وجـود او مترّتب نشـود، به سـبِب انقطاِع این اثـر وجودِی حیاتـی از او، 

آن هـم در تمـام درجـات و مراتبـش، مـرده ای بیش نیسـت. 

که می فرماید:  کالم أمیرالمؤمنین؟ع؟ ما را راهنمایی می کند  در این زمینه این 

ـرر  یت خس
ت
ال ـالر  صس خر لر  

َ
ل مر کت ـتس َت َم

ت
ال ـكس  لر

س
ذ فس ـهر  بر

ت
ل َس وس ـانرهر  َس لر وس هر  ـدر »س بر ـرر  کس َمنت

ت
ل لر ـَر  کر َمنت

ت
ال َهـَم  نت مر يفس

ـالر  صس ـنت خر ـنر مر یت تس
س
ل صت ـٌك برخس ر َّ مس ـكس َمتس لر

س
ذ هر فس ـدر »س َك بر ـارر الّتس ـهر وس بر

ت
ل َس ـانرهر وس َس لر ـَر بر کر َمنت

ت
َهـَم ال نت مر وس

ي  ـذر
ّس
ال اكس  

س
ـذ فس  ، ـانرهر َس لر وس هر  ـدر »س بر َك  ـارر الّتس وس ـهر  بر

ت
ل برقس ـَر  کر َمنت

ت
ال َهـَم  نت مر وس ـًة، 

س
ل صت ـٌع خس ّیر

َمضس وس ـرر  یت خس
ت
ال

رر 
کس َمنت

ت
ارر ال ـکس نت ر ٌك لر ـارر َهـمت تس نت مر ٍة، وس ـدس احر وس  بر

ـكس َّس مس تس ثر وس ـاس ـنس الّثس ـنر مر یت تس
س
ل خصت

ت
فس ال ـرس شت

س
ـعس و ّیس ضس

ـاءد1. یس حت
س ت
ـَت األ ّیر ـكس مس لر

س
ذ هر فس ـدر یس ـهر وس بر

ت
ل َس ـانرهر وس َس لر بر

از مردمان، کَی است که کار زشت را ناپَند می شمارد و به دست و زبان و دلر خود 
آن را خوش نمی دارد؛ َچنین کَی خصلتهاى نیک را به کمال رسانیده است. و از آنان 
 کَی است که به زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد؛ چنین کَی دو خصلت
 از خصلتهاى نیک را گرفته و خصلتی را تباه ساخته، و از آنان کَی است که منکر را 
به دل زشت می دارد و به دست و زبان خود بر آن انکار نیارد؛ چنین کس دو خصلت 
کَی است  که شریف تر است ضایع ساخته و به یک خصلت پرداخته، و از آنان  را 

که منکر را باز ندارد به دست و دل و زبان، چنین کس مرده اى است میان زندگان .

که اضافۀ صفت بر موصوف اســـت.  در این حدیث آمده اســـت: »اشـــرف الخصلتین«، 
 یعنـــی ایـــن دو خصلت، در شـــرف، بر ســـومی برتـــری دارند، و ماننـــد اضافۀ اســـم تفضیل بر 

متعدد نیست.

در جای دیگر فرموده اند: 

1. نهـج الباغـة، حکمـت 374؛ بـه نقـل از آن: وسـائل الشـیعة حـر عاملـی ج16 ص134؛ نیـز بـه ایـن مضمـون: 
بحـار األنـوار مجلَـی ج100 ص82 حدیـث 43. 
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 . وبرَکمت
َ
 برَقل

، َثـّمس َکمت تر ـنس َر
ت
ل

س
أ  بر

، َثّمس یَکمت در یت
س
اَد برأ هس جر

ت
، ال ـادر هس جر

ت
ـنس ال ـهر  مر یت

س
ل َبـونس  عس

س
ل ـا َتغت   مس

س
ل ّوس

س
ّنس و يإر

َه 
َ
ل ـفس ست

س
و َه وس

س
ل ـفس ست

س
َه و ـاس عت

س
 و

س
ـل َجعر ـبس فس لر

ََ ـرًا،  کس ـرت َمنت کر ـمت َینت
س
ل َروفـًا وس عت ـهر مس بر

ت
ل  برقس

ـررفت عت ـمت یس
س
ـنت ل مس فس

ه د1. ـاس عت
س
و

نخَـت درجـه از جهـاد کـه از آن بازمی مانیـد، جهـاد بـا دسـتانتان اسـت، پس جهاد 
کارر  کار نیکـی را نَـتاید و  کـه بـه دل،  بـا زبـان، سـپس جهـاد بـا دلهاتـان. و آن کَـی 
ى بلنـد شـود و  زشـت او را ناخـوش نیایـد، طبیعتـش دگرگـون شـود؛ چنانکـه پَـتیر و

یی هایـش ناپدیـدار(. بلندیـش سـرنگون )زشـتی هایش آشـکار شـود و نیکو

همچنین در این باره امام؟ع؟ می فرماید: 

 ، ــهر بر
ت
ل َه برقس ــرس کس نت

س
أ ــهر فس یت

س
ل ــی إر عس ــرًا َیدت کس َمنت ،  وس ــهر   بر

ــلَ مس ــًا َیعت ان وس ى َعدت
س
و ــنت رس ــَه مس ّنس ! إر

ــونس َن مر َمؤت
ت
ــا ال هس ّیَ

س
يو

َه  ــرس کس نت
س
ــنت و مس . وس ــهر بر احر ــنت صس ــلَ مر ضس فت

س
َهــوس و ، وس ــرس جر

َ
ــدت و قس ــانرهر فس َس لر َه بر ــرس کس نت

س
ــنت و مس . وس ئس ــرر بس مس وس ــلر ــدت سس قس فس

ي  ــذر
ّس
ــكس ال لر

س
ذ ی، فس

س
ل ــفت ََّ ــيس ال یــنس هر مر الر

س
ــَة الّظ مس لر

کس یــا وس
ت
َعل

ت
ــيس ال ــَة اهَّللر هر مس لر

َکــونس  کس تس فر لر ــیت َّس برال
یــن د2. قر یس

ت
ــهر ال بر

ت
ل َس ــي  رس فر ــّوس نس یــقر وس رر

ــی الّطس
س
ل ــامس عس َس ى وس َهــدس

ت
یلس ال ــبر ــابس سس صس

س
و

اى مؤمنـان! کَـی کـه ب»نـد سـتمی می راننـد یـا مـردم را به منکـرى می خواننـد و او به 
یـده اسـت. و کَـی کـه آن را بـه زبان  دلر خـود آن را نپَـندد، سـالم مانـده و گنـاه نورز
انـکار کـرد، مـزد یافـت و از کَـی کـه بـه دل انـکار کـرد برتـر اسـت. و آن کـه بـا شمشـیر 
به انکار برخاسـت تا کام خدا بلند و گفتار سـتمگران پَـت گردد، او کَـی اسـت 

ى را یافـت و بـر آن ایَـتاد، و نـور یقیـن در دلـش تافت .  کـه راه رسـتگار

 گفتیم که انکار قلبی، آخرین مراتِب نهی از منکر و پایین ترین درجاِت انکاِر ُمنَکر است. 
که می فرمایند: این سخن منافاتی با امر پیامبر؟ص؟ ندارد 

ّرةد3  هر َوَجوٍه  َمکفس ي  بر اصر عس مس
ت
لس  ال هت

س
ی و قس

ت
ل نت تس

س
ی النکارر و  يإّنس ودنس

یم. برو شو پای»ن ترین مرحلت انکار، آن است که با گناهکاران با چهرۀ دژم و خشن رو

1. نهـج الباغـة، حکمـت 375؛ عیـون الحکـم ص153؛ شـرح نهـج الباغـة ابـن ابـی الحدیـد ج19 ص312؛ 
یـم  ه و ابـو َنعس ـیبس متقـی هنـدی نیـز در کنـز الَعّمـال ج3 ص683 رَـم 8452 بـا اختـاف انـدک از ابـن ابـی شس

روایـت کـرده اسـت. 
2. نهج الباغة حکمت 373؛ وسائل الشیعة ج16 ص133.

3. الکافي ج5 ص58. به نقل از آن: وسائل الشیعة ج16 ص143، تهذیب األحکام ج7 ص176.
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که این حالت از آثار انکار قلبی است، و این تعبیر از اثر آن است.  از آن روی 

حدیث سوم: امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید:

د1. اتر وس مت
س ت
لر األ ازر نس ی مس

س
ل  إر

س
ل نت َنقر إر ٌي  وس َن  حس َر َمحت

ت
يال

نیکوکار، زنده است؛ گرچه به جایگاه مردگان منتقل شود. 

 پس در حقیقت، محسـن »حّی« اسـت و حیاِت حقیقی دارد، نسـبت به احسـانش و آثار 
کـه از ایـن جهـت بـه او مترّتـب می شـود، هرچنـد نسـبت بـه ترتـب آثـار دیگـر از آثـار   وجـودی 

وجودی، مرده باشد.

که فرموده اند:  کالم امام صادق؟ع؟ ما را بیشتر راهنمایی می کند   در این مورد 

د2.  ارر مس عت
س ت
یَش براأل عر نت یس ّمس َر مر ثس کت

س
انر  و َس حت ر

ت
یَش  برال عر يمنت  یس

که به عمر طبیعی زندگی می کنند.  که به نیکی زنده اند، ب»ش از آنانند  کَانی 

پـس همانطـور کـه زندگـی بـا گـذران عمـر، نوعـی از حیات اسـت، زندگی با احسـان نیز نوع 
دیگـری از آن اسـت. و در حقیقـت هـر دو زندگـی بـر یک شـیوه اند. 

حدیث چهارم: امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 
.د3 اءر یس حت

س ت
نس األ »ت ٌت  بس ّیر لَ  مس اهر جس

ت
ید و يال تس وت مس

ت
نس ال »ت ٌي  بس َم  حس الر عس

ت
يال

م، زنده ای ب»ن مردگان است و جاهل، مرده ای ب»ن زندگان.  عالر

کـه همـان ُجّهالنـد. و جاهـل، »مّیـت«  کـه عاِلـم، »حـّی« اسـت بیـن مـردگان   یعنـی ایـن 
اسـت بیـن عالمـان کـه همـان زندگاننـد. پس اطـالِق حّی به عاِلـم، از جهت ترّتـِب آثار علمی 
اسـت بـر او، کـه مبـدأ آن علـم اسـت؛ و همچنین اسـت اطالِق مّیت بر جاهـل، از جهِت عدم 

ترّتـِب آن آثـار وجـودی بـر او، کـه بـر وجه حقیقت اسـت نه َمجاز. 

1. عیون الحکم والمواعظ لیثی ص27؛ غرر الحکم حدیث 8819.
2. بخشـی از حدیثـی کـه آغـاز آن چنیـن اسـت: يمـن یموت بالذنـوب اکثر ممن یموت باآلجـالد. بنگرید: بحار 
األنـوار ج5 ص140 حدیـث 6؛ األمالـي طوسـی ص305 حدیـث 858؛ مَـتدرك الوسـائل ج11 ص326 

حدیـث 8.
 3. عیون الحکم والمواعظ ص45 و 65؛ تصنیف نهج الباغة ص757؛ غرر الحکم حدیث 1163. در آن آمده

کان حیاد.   است: يالجاهل میت و إن 
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به عبارت دیگر، از آثار وجودِی انسـان و خاصیت بشـری و جهات ممیزه اش علم اسـت 
یـاد و ثمربخـِش خیـراِت  کـه عاِلـم باشـد. علـم، پایـه و اسـاِس آثـار ز و ایـن شایسـتگی را دارد 

کـه ایـن اثـر بـر وجـوِد انسـانی او مترّتـب می شـود.  فراوانـی اسـت 

کـه ایـن اثـر بـر او مترتـب  کسـی  پـس در حقیقـت بـر مبنـای ویژگـِی علـم، او حـّی اسـت و 
نشـود، حقیقتـًا _ نـه َمجـازًا _ مـرده ای بیـش نیسـت. 

گفته اند: در این مورد بعضی از ادبا چنین 

ِلَترَقـــی ِبالُعلـــوِم  الَنفـــَس  ِب  ِ
ّ

َبیـــُتَهـــذ ِللـــکّلِ  َفهـــَي   
َ

الـــُکّل َوَتـــَری 

َوالَعقــــ جاَجـــِة  َکالّزُ الَنفـــُس  مـــا 
َ
یـــُتإّن َز اهلِل  َوِحکَمـــُة  ِســـراٌج  ــــُل1 

َحـــّيٌ ـــَك 
َ
َفإّن أشـــَرَقت  َمیـــُت2َفـــإذا  ـــَك 

َ
َفإّن َمـــت 

َ
أظل إذا  َو

 نفس خود را با علوم تزکیه کن، تا برتری یابی همه چیز را ببینی، چرا که علم خانت همه 
چیز است.

براستی که نفس شیشه ای است و عقل چراغی و حکمت خداوند روغن آن است.

گردد همانا مرده ای. یک  گر تار گر تابان شود براستی زنده ای و ا پس ا

کرم؟ص؟ فرمود: و در موضوع این روایت علوی؟ع؟، پیامبر ا

د3. اتر وس مت
س ت
نس األ »ت ّير بس حس

ت
ال کس الر  َجّهس

ت
نس  ال »ت مر  بس

ت
ل عر

ت
َب  ال الر يطس

یندۀ دانش در میان نادانان، مانند زنده ای میان مردگان است. جو

کـه ثمـرۀ درخـت علـم اسـت و از آثـار   امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه ایـن آثـاِر علمـی اشـاره می کنـد 
که انسان دارای که همان »حیات« است، و سزاوار است   وجودِی بشر و شؤن انسانِی اوست 

که: که امیر مؤمنان در سخنانشان اشاره می فرمایند   این شأن باشد. همانگونه 

اةد4. یس حس
ت
َکَم ال بت َر

مس  َیکت
ت
ل عر

ت
َبوا ال َر تس کت يا

1. در برخی از منابع، يالعلمد آمده است.
ه در عیون یبعس بی َاصس کان در وفیات األعیان ج2 ص161؛ ابن اس

ّ
 2. این ب»تها منَوب به ابن سینا است که ابن خل

رده اند. یات ج12 ص353 ضمن شرح حال او آو فس دی در الوافی بالوس فس  األنباء ص452 و صس
3. بحار األنوار ج1 ص181 ح 71؛ األمالي طوسی ص577 ح 5؛ کنز الَعّمال ج10 ص143 ح 28726.

4. غرر الحکم ح 755؛ شرح غرر خوانَاری ج2 ص240.
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ید.  ی»د تا زندگانی شما را بجو دانش را بجو

اءد1. فس شر اٌة وس یس َم  حس
ت
ل عر

ت
 يال

علم، زندگانی و شفا است.

ٌت د2. ّیر   مس
َ

ل اهر جس
ت
يال

نادان مرده است.

وب د3.
َ
َقل

ت
اَة ال یس َم حس

ت
ل عر

ت
 يال

علم، زندگانیر دلها است. 

کـــه آثـــار علمـــی بـــر وجـــودش مترّتـــب شـــود، در حقیقـــت »حـــّی«  کســـی  پـــس معلـــوم شـــد 

کـــه ایـــن آثـــار بـــر او مترّتـــب باشـــد در حقیقـــت زنـــده اســـت، هرچنـــد نســـبت  اســـت و تـــا زمانـــی  

ـــِب آثـــاِر آنهـــا قطـــع شـــده اســـت، مـــرده باشـــد. همُچنیـــن جاهـــل تـــا زمانـــی 
ُ
کـــه ترّت بـــه آثـــار دیگـــر 

ــار  ــه آثـ ــبت بـ ــد نسـ ــت، هرچنـ ــرده اسـ ــت مـ ــد، در حقیقـ ــب نباشـ ــر او مترّتـ ــی بـ ــار علمـ ــه آثـ کـ

کالم امیرالمؤمنیـــن  کـــه بـــر او مترّتـــب اســـت زنـــده باشـــد. ایـــن اســـت معنـــای  وجـــودِی دیگـــری 

کـــه می فرمایـــد:  علـــی؟ع؟ 

ّیًاد4. انس حس کس نت  إر ٌت وس ّیر لَ مس اهر جس
ت
تًاد و يال ّیر انس مس کس نت   إر ٌي  وس َم  حس الر عس

ت
يال

ـم، )در واَـع( زنـده اسـت، گرچـه )در ظاهـر( مـرده باشـد. و نـادان )در واَـع( مرده  عالر
اسـت، گرچـه )در ظاهـر( زنده باشـد. 

که فرموده اند: وهمچنین منسوب است به آن امام همام؟ع؟ 

أبـــدًا بـــِه  حّیـــًا  َتِعـــش  بِعلـــٍم  الّنـــاُس َموَتـــی َوأهـــُل الِعلـــِم أحیاُءَفُفـــز 

یـرا مـردم مردگاننـد و  کـن تـا بـدان سـبب همـواره زنـده باشـی، ز پـس بـه دانـش زندگـی 
دانشـوران، زندگاننـد. 

1. عیون الحکم والمواعظ ص30؛ غرر الحکم ح 752؛ شرح غرر خوانَاری ج1 ص182. 
2. عیـون الحکـم ص45. مـا هـادی سـبزواری بـه کَـی کـه بـا جاهل همنشـین شـده بود، حکم کرد که غَـل 
توبـه کنـد. از آن روی کـه جاهـل مـرده اسـت و مصاحبت او دل را می میراند. )شـرح نبـراس الهدی ص115(

3. األمالي صدوق ص173؛ بحار األنوار ج1 ص166 و 171؛ نهج الَعادة ج6 ص42.
4. بحار األنوار ج1 ص166 ح 7؛ غرر الحکم ح 206 و 1163.
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در معنـای ایـن روایـت شـریفه، ابـو محمـد عبداهلل بن محمد َبَطلیوسـی1 ازلـی نحوی گفته 
است:

َرِمیـــُمأُخـــو الِعلِم َحـــّيٌ خاِلـــٌد َبعـــَد َموِتِه ـــراِب  الّتُ َتحـــَت  ـــه 
ُ
َوأوصال

رٰی
َ

ی الّث
َ
َعدیـــُم2َوُذو الَجهِل َمْیٌت َوهَو ٰماٍش َعل َوهـــَو  األحیـــاِء  ِمـــَن  ُیَظـــّنُ 

یدان اسـت، هرچند اسـتخوانهایش در  صاحـب علـم زنـده اسـت و پـس از مـرگ جاو
ک پوسـیده باشـد. و جاهـل مرده اسـت در حالـی که روی زمیـن راه می رود. از  یـر خـا ز

زندگان شـمرده می شـود در حالیکه مرده اسـت.

همچنین امام علی؟ع؟ در خطبه ای طوالنی فرموده اند:

ٍل، 
س

ـنت َضّا یلس مر الر ضس
س
و ـاٍل وس نت َجّهس ائرلس مر هس ـسس جس بس تس َت ا ؛ فس ـسس برـهر یت

س
ل مـًا وس الر ی  عس ـّمس َس ـدت تس َس ـَر  آخس يوس

ائرـهر  ـی آرس
س
ل ـابس عس تس کر

ت
ـلس ال مس ـدت حس َس ٍر.  لر َزو ـوت َس ٍر وس ائرـلر َغـَرو بس ـنت حس کًا مر ا ـرس شت

س
و ـاسر  لّنس لر ـبس  صس نس وس

 
َ

َقـول . یس ائرـمر رس جس
ت
یـرس ال بر

کس َن  ـّور َیهس ائرـمر وس
ظس عس

ت
ـنس ال ـاسس مر ـَن الّنس مر ، َیؤت ائرـهر وس هت

س
ـی و

س
ل ـّقس عس حس

ت
ـفس ال طس عس وس

َة  ـورس الّصَ . فس ـعس جس طس ـا اضت هس نس »ت بس عس وس ـدس بر
ت
 ال

َ
ل ـزر تس عت

س
 و

َ
َقـول یس ، وس ـعس َس ـا وس یهس فر اتر وس ـَبهس ـدس الّشَ نت ـَف عر َر

س
و

ـی  مس عس
ت
ـابس ال  بس

س
ل ـَه، وس عس بر

ّتس یس ى فس َهـدس
ت
ـابس ال َف بس ـرر عت  یس

س
اٍن، ل ـوس یس ـَب حس

ت
ل َس ـَب 

ت
ل قس

ت
ال ـاٍن وس َس نت َة إر َصـورس

َبـوند تـا آخـر خطبـه3. هس
ت

ذ ـنس تس یت
س
أ . فس ـاءر یس حت

س ت
ـَت األ ّیر ـكس مس لر

ذس ـَه. وس نت  عس
س

َصـّد یس فس
که بهره اى از دانش نبرده؛ تّرهاتی چند از  که دانشـمندش دانند، در حالی  و دیگرى 
رده، دامهایی از فریب و دروغ گَترده.  نادانان و مایه هاى جهلی از گمراهان به دست آو
کـه دلخـواهر اوسـت تعبیـر  یـش تفَـیر کنـد، و حـّق را َچنـان   کتـاب خـدا را بـه روى خو
 کند. مردم را از باهاى سخت ایمن دارد، و گناهانر بزرگ را آسان شمارد. در کارهاى 
یـد: چـون شـبهه اى باشـد بازایَـتم. در بدعتهـا آرمیـده  ک افتـاده اسـت و گو شـبهه نا
یـد: اهـل بدعـت نیَـتم. صـورت او صـورتر انَـان اسـت، و  گو اسـت، حـال آنکـه 
ى را می شناسـد، تـا در آن راه رود، و نـه راه گمراهـی  دل او دل حیـوان. نـه راه رسـتگار

1. بطلیوسـی، منَـوب بـه بطلیـوس، کـه شـهری اسـت در اندلـس، از منطقـه مارده، در سـاحل نهـر ونه در غرب 
رده و او را بـه عنـوان عامـت نحـوی  ر وعـام الَنبـاء ج19 ص532 آو َرطبـه. شـرح حـال او را ذهبـی در سـیس

کـه بـه سـال 521 درگذشـت.  لغـوی صاحـب تصانیـف یـاد می کنـد 
2. وفیات األعیان ج3 ص96؛ البدایة والنهایة ج12 ص245؛ تفَیر آلوسی ج1 ص263.

3. نهـج الباغـة خطبـه 87؛ شـرح نهـج الباغـة ابن ابـی الحدید ج6 ص372. این خطبـه در وصف اهل تقوا 
و فاسـقان اسـت و بـه جایگاه والی عتـرت تذکر می دهد. 
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یـد؟  را تـا از آن بازگـردد، چنیـن کـس، مـرده اى اسـت میـان زنـدگان. پـس، کجـا می رو

گفته است: کالم آسمانی،   شاعر در پرتو این 

یَس َمـــن َمـــاَت َفاســـَتَراَح ِبَمیٍت
َ
األحَیـــاِءل ـــُت1  َمّیِ الَمیـــُت  َمـــا 

َ
إّن

َری
َ

ی الّث
َ
َما الَمیُت َمن َیِعیُش َکِئیبًا َعل

َ
جـــاِء2إّن الّرَ َقلیـــَل  ـــه 

ُ
َبال کاِســـفًا 

که مرده، مردۀ زندگان است. آنکه مرد و راحت شد مرده نیَت، براستی 

که با اندوه و غم و ناامیدی زندگی می کند. همانا مرده کَی است 

گفته است: دیگری 

ُقُبـــوُرَوِفـــي الَجهِل َقبَل الَمـــوِت َموٌت أِلهِلِه الُقُبـــوِر  ُدوَن  َوأجَســـاُدُهم 

َری
َ

م َیحـــَي ِبالِعلِم َقلُبُه الّث
َ
إن امرءًا ل ُنُشـــوُر3َو ُشـــوِر  الّنُ ـــی  َحّتَ ـــُه 

َ
ل یـــَس 

َ
َفل

برهایـی غیر  و در جهـل بـرای جاهـان مرگـی اسـت پ»ـش از مـرگ. و بدنهـای ایشـانَ 
از ایـن َبرها.

که َلبش با علم زنده نباشد، تا هنگام َیامت برانگینخته نخواهد شد. و کَی 

همچنین عیسی بن علِی وزیر، معروف به ابن الجّراح برای خود سروده است:

َوَغّیـــاُرّبَ َمیـــٍت َقـــد َصـــاَر ِبالِعلـــِم َحّیـــًا َجهـــاًل  حـــاَز  َقـــد  َوُمَبّقـــًی 

ینـد: دوم  کثر اهـل لغت گو ـت )بـه سـکون یـاء( ا یت یـد: يفـرق ب»ـن مّیـت )بـا تشـدید( و مس 1. ابـو هـال عَـکری گو
رده اسـت: لیـس مـن مات فاسـتراح  صـورت دیگـری اسـت از اول. ایـن دو را شـاعر در یـک ب»ـت کنـار هـم آو
کَـی اطـاق می شـود  گفتنـد: مّیـت )بـا تشـدید( بـر  برخـی نیـز ب»ـن ایـن دو فـرق َائـل شـدند و  بمیـت... و
َتـون )زمـر: 39(،  ّیر َهـم مس إّنس ّیـٌت وس کـه مـرده اسـت، و بـر زنـده ای کـه خواهـد مـرد، خداونـد فرمـوده اسـت: إّنـكس مس
یـة ص525. ر.ک: الصحـاح  کـه مـرده اسـت اطـاق می شـودد الفـروق اللغو کَـی  و بـه سـکون یـاء فقـط بـر 

جوهـری ج1 ص267؛ لَـان العـرب ج2 ص91؛ تـاج العـروس ج3 ص137.
کن بادیـت دمشـق بـود و يرعـاءد نـام مـادرش بـود. ابن  2. دو ب»ـت سـرودۀ عـدّی بـن رعـاء غَـانی اسـت کـه سـا

یـخ دمشـق ج40 ص130 در بـاره اش سـخن گفتـه اسـت. کر در تار عَـا
کـه در  ردی شـافعی )364-450( صاحـب التفَـیر و ودب الدیـن والدنیـا. چنـان  3. منَـوب بـه َاضـی مـاو
کـرده اسـت.  ـدی در الوافـي بالوفیـات ج21 ص298 نقـل  فس ر محمـود نیشـابوری آمـده و صس کتـاب سـّر الَـرو
را  ب»ـت  دو  شـاعر،  نـام  بـه  اشـاره  بـدون  ص193  ج2  رازی  و  ص78  ج7  رَطبـی  ََ ص141؛  ج2  سـمعانی 

رده انـد. نیـز بنگریـد: فتـح القدیـر شـوکانی ج2 ص159. آو
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َری
َ

ی الّث
َ
ودًا َعل

ُ
وا ُخل

ُ
وا الَحیـــاَة ِفي الَجهِل َشـــّیا1َفاقَتُنوا الِعلَم َکي َتنال

ّ
ال َتُعـــُد

چه بَـا مرده آی که به علم زنده گشـت، و چه بَـا زنده ای که به جهل و نگونَـاری 
رسید.

ید. ید. زندگانی در جهل را هیچ مشمار ید تا جاودان شو علم به دست آر

 األمـَواُت«2 گفته انـد کـه مـراد، علمـا و جّهـال 
َ

حَیـاُء َوال
َ
در تفسـیر آیـۀ کریمـه »َوَمـا َیسـَتِوي األ

است. 

پـس هنگامـی کـه علـم و جهـل، دو صفـت متقابـل هسـتند کـه بـا تحّقـِق هـر یـک، اثـری بـر 
آنهـا مترّتـب می شـود، پـس سـزاوار اسـت بـر انسـان، کـه مّتصف بـه علم شـود، و از آثـار وجودِی 
کـه  کـه عالـم باشـد، و از شـأن انسـانی و خاصیـِت او، اّتصـاف بـه علـم اسـت  بشـرِی اوسـت 
کـه از تاریکی هـای َجهالـت خـارج شـود و بـه  گمراهـی نماَنـد، بلکـه شایسـته اسـت  در وادِی 
کـه هنـگام دسـتیابی بـه علـم و مّتصـف شـدِن  کنـد. روشـن اسـت  سـمت نـور علـم حرکـت 

انسـان بـه آن...3 و دیگـر، آثـاری بـر آن مترتـب نمی شـود و آن چیـزی جـز مـرگ نیسـت. 

که می فرماید: کالم امیرالمؤمنین؟ع؟  این است معنای 

هلد. لَم َیمیَت الجس يالعر

علم، جهل را می میراند.

پـس ایـن میرانـدن، میرانـدِن حقیقـی اسـت، و َمـوِت جهل، موتی اسـت بر وجـِه حقیقت، 
نـه َمجاز. 

حدیث پنجم: موال امیر المومنین؟ع؟ می فرمایند:

د4. ارس لس الّنس خس َبَه دس
ت
ل َس اتس  نت مس مس َبَه، وس

ت
ل َس اتس  َعَه  مس رس لس  وس َس نت  مس َعَه ، وس رس لس  وس َس اَؤَه  یس  حس

لّس َس نت  يمس

یر ابوالحَـن علی بن عیَـی  ز یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی ج11 ص179. اب»ـات سـرودۀ ابوالقاسـم فرزند و 1. تار
یبعـه در  کـه ابـن ابـی َاصس یَـند. چنـان  کـه بـر َبـر او ایـن اب»ـات را بنو کـرد  کـه فیلَـوف بـود. وصیـت  اسـت 

رده اسـت. عیـون األنبـاء ص318 و 558 آو
2. الفاطر: 22.

کتاب، در اینجا جمله ناتمام مانده است.  3. در متن 
4. نهج الباغة، حکمت 349.



َمقاِصِد َعلّیهموا  اطم: 30

رعش کم شود، دلش می میرد.  رع او اندک شود. هر که و  هر که حیایش اندک باشد، و
زخ وارد شود.  که دلش بمیرد، در دو و هر 

گفت:  که  و از جناب لقمان؟ع؟ روایت شده 

ـةر  مس کت حر
ت
َنـورر ال ـوبس بر

َ
َقل

ت
ـي ال یر ـی َیحت

س
ال عس ّنس اهَّللس تس ـإر ، فس تیـكس بس َرکت َهـمت بر مت احر زس ـاءس وس مس

س
َعل

ت
ـسر  ال الر يجس

اءد1. ـمس َّس ابرـلر ال وس  بر
ضس رت

س ت
ـي األ یر ـا َیحت مس کس

 دلها را به نور حکمت 
ّ

یرا خدای عزوجل با دانشـوران نشـین، و در برابرشـان زانو بزن. ز
زنده می دارد، چنانکه زمین را به بارانی که از آسـمان می فرسـتد، زنده می دارد. 

مراد از »قلب« در احادیث
کـه مـراد از قلـب در ایـن احادیـث و ماننـد آنهـا، ایـن تکـه گوشـِت صنوبـری  مخفـی نمانـد 
کـه در قسـمت چـپ سـینه قـرار دارد و منبـع روح مجـازی طبـی و معـدن آن  شـکل نیسـت 
نظـر  مـورد  برمی گیرنـد،  در  را  آن  اسـتخوانهای سـینه،  کـه  گوشـتی مخصـوص،  پـس  اسـت. 
که نظیر آن در تمام حیوانات  ِم خلق و جسم و شهود است 

َ
گوشتی در عال نیست. این قلِب 

وجـود دارد. بلکـه مـراد از قلـب در احادیـث، آن ]شـیء[ لطیـف ربانـی نورانـی روحانـی اسـت 
کـه از آن بـه قلـب، نفـس، انسـان و روح تعبیـر می شـود. مـراد از روح نیـز، آن روح بخـاری طبـی 

کـه مـراد در ایـن آیـه نیـز همـان اسـت:  نیسـت، بلکـه آن لطیـِف عاِلـم ُمـدِرک اسـت 
2» ْمِر َر�بِّیي

أ
وُح ِم�فْ ا ل الّرُ »�تُ

بگو: روح از امر خداوندگارم است. 

ِم رّبانی!3
َ
این قلب، سّری از اسرار الهی و امری است از عال

1. روضـة الواعظیـن فّتـال نیشـابوری ص11؛ نقـل از آن: بحـار األنـوار ج1 ص204. در منابـع اهل تَـّنن، مالک در 
رده اسـت.  ّر در جامع ب»ان العلم ج1 ص106 آو الموطـأ ج2 ص1002، و بـه نقـل از آن، ابـن عبـد البس

2. السراء: 85. 
گفـت:  و  کـرد  یـش مناجـات  بـا خـدای خو فرمـود: داوود  کـه  پ»امبـر؟لص؟  از  کـرد  روایـت  بـن مالـک  ونـس   .3
خدایـا! بـرای هـر پادشـاهی گنجینـه ای اسـت، پـس گنجینـت تو کجاسـت؟ پـس خداوند جل جالـه فرمود: 
یباتـر از ملکـوت: زمینـش  کرسـی و خوشـایندتر از بهشـت و ز گنجینـه ای دارم بزرگتـر از عـرش و وسـیع تر از 
معرفت اسـت و آسـمانش ایمان، خورشـیدش شـوق اسـت و ماهش محبت، ستارگانش خواطرند و ابرهایش 
عقـل، بارانـش رحمـت اسـت و درختانـش طاعت، میوه هایش حکمـت اسـت. دارای چهار باغ اسـت: علم و حلم 
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ـِم خلـق اسـت، و سـینه جایـگاِه اوسـت. سـاِیِر اعضاء، 
َ
َعـرِش ایـن قلـِب جسـمانی، از عال

ـِم انسـانی، او امیـر و پادشـاه اسـت و تمـام اعضـاء و جـوارح 
َ
ینـد. در آن عال ـم و مملکـِت او

َ
عال

کـه در  کـم آنهاسـت؛ همچنـان  ینـد، و او حا _ حتـی قلـِب صنوبـری _ رعّیـت و تحـِت حکـِم او
روایتـی از امـام جعفـر صـادق؟ع؟ در بیـان »الفـروض علـی الجـوارح« آمـده اسـت:

 
س

ل َح وس ارر ـوس جس
ت
َد ال ـرر  تس

س
ي ل ـذر

ّس
، ال نرـهر دس یـَر بس مر

س
َهـوس و ـَم، وس هس فت یس ـَه وس قس فت یس  وس

َ
ـل قر عت ي برـهر یس ـذر

ّس
َبـَه  ال

ت
ل َس ـا  هس نت مر يفس

ه د تـا آخـر حدیـث.1 ـرر مت
س
و یرـهر وس

ت
و ـنت رس  عس

ّس
ل ـَدَر إر صت تس

بـه  کار می گیـرد،  بـه  را  بـدان عقـل خـود  کـه  در شـمار اعضـای بـدن، َلـب اوسـت 
کارهـای  کـه تمـام  وسـیلت آن ژرف می نگـرد و نیـک می فهمـد. اوسـت امیـر بـدن؛ او 

اعضـای بدنـش تنهـا بـر اسـاس روی و امـر او انجـام می گیـرد. 

در دعا نیز آمده است: 

ةد.2  ّیس عر الّرس ح الّراعي وس ياللهم وصلر

ر.  کم و مردم را به سامان آو کار حا خدایا! 

سـالمتِی ایـن قلـب باعـث سـالمتی تمامـی اعضـاء می شـود، چنانکـه َفسـاِد او منجـر بـه 
فاسـد شـدِن تمامـِی جسـد می شـود، تغییـر حالـش موجـِب تغییـر حاِل تمـام اعضاء می شـود. 
کامل می گردد.  زیرا او رئیسـی اسـت که صالحش دارای اثری شـامل و َفسـادش موجب ضرِر 
کـه  کـه دارد، در معـرض آفـات و ُعیـوب اسـت. روشـن اسـت  البتـه بـا تمـام َشـرافت و َفضلـی 
هرچـه شـیئی عزیزتـر و منفعتـش بیشـتر باشـد، آفـات و دشـمنانش نیـز بیشـتر می شـوند. اقبال 
ـل و 

ُّ
او مطلـوب حقیقـی در تمـام عبـادات اسـت و خضـوع و خشـوع بـا آن مطلـوب اسـت. تذل

د به وسـیله او محبوب اسـت و شـرِف هر عبادتی به اندازۀ حضوِر اوسـت. او روِح طاعت  تعّبُ
که عبودّیت بدوِن قلب، مانند جسـدی بدون روح اسـت، و خیری در عبادت بدون  اسـت، 

ی آن شـرح  و صبـر و رضـا. همانـا آن يَلـبد اسـت. )عوالـي الآللـي ابن ابی جمهـور احَـائی ج1 ص249، و در پاوَر
مفصلی برای این حدیث اسـت که خوب اسـت مراجعه شـود(.

کلینـی ج2 ص34؛ شـرح الکافـي مـا صالـح مازندرانـی ج8 ص116؛ مَـتدرك الوسـائل محـدث  1. الکافـي 
نـوری ج11 ص143، نقـل از تفَـیر نعمانـی. 

2. رسائل الشهید الثاني ص124؛ کشف الخفاء عجلونی ج1 ص182؛ جامع الَعادات نراَی ج3 ص275. 
نراَـی افـزوده: يوهو القلب والجوارحد. 
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ی، ابـن عبـاس رضـَي اهلُل عنه، گفته اسـت: مشـارکت قلـب نیسـت. بدیـن رو

بد.1 
ت
ل َس ٍة براس 

س
ل یت

س
امر ل یس َر نت  ٌر مر یت ٍر، خس

َ
ّک فس ي تس انر  فر تس دس صس تس انر  َمقت تس عس کت يرس

کـه  کـه بـا تفکـر و تدبـر خوانـده شـود، از شـب زنـده داری ای  دو رکعـت نمـاز متوسـط 
َلـب در آن مشـارکت نداشـته باشـد، نیکوتـر اسـت. 

ایـن قلـب در ایـن نشـأۀ دنیـا کـه مزرعـۀ آخـرت اسـت، ماننـد زمینـی اسـت کـه ایمـان، بـذِر 
کسـازِی آن از گناهان  آن اسـت و طاعـات بـه منزلـۀ آبـی اسـت کـه زمین را سـیراب می کند و پا
از سـنگ های بیهـوده  کیزه کـردن آن اسـت  پا و  کـردِن زمیـن  بـه منزلـۀ درو  و اخـالِق مذمـوم، 
گیـاه و فاسـد شـدِن آن می شـوند. و روِز  کـه مانـع رشـِد  گیاهـاِن خبیثـی  و علف هـای هـرز و 

کـردِن محصـول اسـت.  قیامـت، همـان روِز درو 

این قلب، »حیات و موت« و »ِاقبال و ِادبار« دارد. اقباِل آن، نور اسـت و ِادبارش ظلمت. 

انسـان همـراِه آن تغییـر می کنـد، همـان گونـه که سـایه، همراه با آفتاب به این سـوی و آن سـوی 

گاهـی ایـن امـر بـر  گاهـی نیـز بـر آن غلبـه می کنـد و جایـش را روشـن می کنـد. البتـه  می گـردد، 

عکـس می شـود! و آن هنگامـی اسـت کـه بـه وسـیلۀ گناهـان و طاعـات متأّثر شـود، کـه تأثیری 

متضاد اسـت. 

ـــه ای  گون ـــه  ـــور و دیگـــری را ظلمـــت و تاریکـــی نامیـــد؛ ب ـــوان یکـــی از ایـــن دو حالـــت را ن می ت

گاهـــی ســـفیدِی قلـــب بـــه نـــوِر حســـنات و طاعـــات اســـت و از نـــوِر علـــم و معرفـــت و  کـــه 

حکمـــت و ایمـــان و توحیـــد و صـــدق و اخـــالص و حـــّب حـــق و توّجـــه بـــه آخـــرت بهره منـــد 

ــه  ــه... بـ کـ ــی رود  ــا مـ ــا آنجـ ــراق و نورانیـــت آن، تـ ــه اشـ کـ ــد  ــۀ عالـــی می رسـ ــه مرتبـ ــود، وبـ می شـ

ـــِم ملکوتـــی...2 ودر ایـــن هنـــگام بـــه وظایـــف مـــوالی خویـــش اقـــدام می کنـــد  حـــق... در آن عوال

ـــق 
ّ
کـــه متخل و ملتـــزم بـــه اوامـــر او می شـــود. آنـــگاه بـــه تعّبـــد خویـــش ادامـــه می دهـــد در حالـــی 

ـــِم ملکـــوت 
َ
یـــِت عال کـــه مانـــع رؤ کی هایـــی  بـــه اخـــالق اهلل اســـت و آراســـته بـــه اوصـــاِف او، از ناپا

رده اسـت. در منابـع امامیـه، در  کـرده، چنانکـه در کنـز الَعّمـال ج8 ص201 آو 1. ابـن ابـی الدنیـا آن را روایـت 
وسـائل الشـیعة ج4 ص75 و بحـار األنـوار ج74 ص82، در ضمـنر وصایـای رسـول خـدا بـه جنـاب ابـوذر 

آمـده اسـت. 
کتاب افتادگی هَت. که سه نقطه نهاده شده، در اصل  2. در این بخشها 
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ـــِم ُعلـــوی 
َ
کـــه حجـــاب عال ه، از تاریکی هایـــی  ـــّزَ ـــدوراِت اخالقـــی من ُک ک اســـت و از  ـــا اســـت، پ

اســـت، دور اســـت و قـــوای شـــهوانّیه و دّرنده خویـــی و اوهـــاِم شـــیطانی را بـــه زانـــو دراورده اســـت. 

کســـی را جـــز خداونـــِد متعالـــی دوســـت نمـــی دارد و بـــه غیـــر او آرامـــش نمی یابـــد. فقـــط از یـــاد 

کشـــیده و  ت می بـــرد و بـــه ملکوتّیـــت او چنـــگ می زنـــد. از جنبـــۀ ُملکـــِی او دســـت 
ّ

خـــدا لـــذ

ـــی  ـــِی او فان کوت
َ
ـــِب َمل گشـــته؛ ماهیـــِت بشـــرِی ُملکـــی خـــود را در جان ـــِم شـــهودش مجـــّرد 

َ
از عال

ـــرده اســـت؛ بلکـــه او »َجنـــب اهلل« اســـت،  ک ـــرده و در فضـــای طاعـــِت او، نفـــس خـــود را محـــو  ک

ـــی اســـت بـــه َاســـماء 
ّ
نـــاِت حّقانـــی و مّتصـــف بـــه صفـــات رّبانـــی اســـت. و متجل متعّیـــن بـــه تعّیُ

حســـنای الهـــی، بلکـــه خـــود، أســـماء حســـنی اســـت، در نـــزد خداونـــد، ســـلیم و مقبـــول اســـت، 

و در جـــوار او در جّنـــت وصالـــش و َعـــدِن ِلقایـــش متنّعـــم اســـت؛ بـــا دیـــده مانـــدگارش بـــه وجـــه 

ـــه  ـــرد و ن ـــه می می ـــه ن ک ـــت  ـــده ای اس ـــت. او زن ـــدگار اس ـــه اهلل« مان ـــود »وج ـــه خ ـــرد، بلک اهلل می  نگ

گـــوش  گـــوش شـــنوایش نجـــوای مـــوالی خویـــش را می شـــنود، بلکـــه اوســـت،  فنـــا می شـــود، بـــا 

ـــدا او را  ـــی دارد و خ ـــت م ـــدا را دوس ـــدۀ او. او خ گیرن ـــِت  ـــای او، و دس ـــِم بین ـــدا و چش ـــنوای خ ش

محبـــوب خـــود می دانـــد. 

تأّثـرش از طاعـات و  ترّقـی و  بـرای قلـب، و حیـات و نورانیـت و  ِاقبالـی اسـت  ایـن  پـس 

حسـنات اسـت. ایـن مقامـی اسـت کـه بایـد قلـب بدان برسـد و شایسـته اسـت کـه این آثـار بر 

که این آثاِر وجودی بر قلبش  کسـی  او مترّتب شـود، و در حقیقت باید اینگونه باشـد. پس هر 

مترّتـب شـود، هـم خـود و هـم قلبـش حقیقتـًا زنده انـد، نـه َمجـازًا. 

ی حقیقـت اسـت و قلـب، حیـات حقیقـی  پـس بدیـن جهـت، حیـاِت مؤمـن فقـط از رو

گـر چنیـن می بـود،  دارد، ولـی هـر قلبـی را حیاتـی نیسـت و قلـب هـر انسـانی زنـده نیسـت، کـه ا

خداونـد نمی فرمـود:

.1» �ب
ْ
ل ُه �تَ

َ
كَر� ِلَم�فْ َکا�فَ ل ِ �ف

َ
ِلَك ل �فَّ �فِیي دف »اإ

که َلب داشته باشد پند است. بی گمان در آن برای کَی 

یعنی قلِب حّی و زنده. ُچنان که در حدیث بدان تصریح شده است. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. ق: 37.
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به این قلِب زنده اینگونه اشاره می فرمایند: 
بد1

ت
ل َس َه 

س
کانس ل نت  مس رى  لر کت ذر

س
كس ل ي ذلر ّنس فر  اهَّلَل: إر

َ
َقول یس ،  فس بر

ت
ل قس

ت
ا َذو ال نس

س
يو

ری ای است برای کَی  لب، که خداوند می فرماید: در این کام، یادآو  منم صاحبَ 
که او را َلب باشد. 

در روایتی از امام جعفر صادق؟ع؟ نیز آمده است: 

نت 
س
و  

ّس
ـل جس وس ـّزس  عس اهَّللر  ـی 

س
ل إر َعـونس   ّرس ضس تس یس َعـوا،  مس تس اجت َهـَم 

ّس
َکل ضر  رت

س ت
األ وس اتر  اوس ـمس َّس ال  

س
ـل هت

س
و ّنس 

س
و ـوت 

س
يل

 
ّس

ـل جس ـّزس وس ّسر عس ـاسر هَّللر فس الّنس ـوس خت
س
ـتس و َکنت

س
، ل ـّيٌ ـٌب حس

ت
ل َس ـكس 

س
انس ل ـال: َثـّمس کس ... إلـی ونَ  ـكس یس جر َینت

ـالد2. حس
ت
ـكس ال

ت
ـي ترل فر

کننـد تـا تـو  گـرد آینـد و بـه درگاه خـدا عـّز وجـل تضـرع  گـر تمـام آسـمانیان و زمینیـان  ا
را نجـات دهنـد،... آنـگاه تـو را َلبـی زنـده باشـد، خـوف تـو از خداونـد، در آن حـال، 

ب»ـش از تمـام مـردم باشـد.

در ایـــن روایـــت اشـــاره شـــده اســـت بـــه اینکـــه: زهـــد یعنـــی اینکـــه بـــا مشـــاهدۀ احـــوال آخـــرت 
یـــم، و آن را از دلبســـتگی بـــه دنیـــا و زیبایی هـــای  و عـــدم َغفلـــت از آن قلـــب را زنـــده نگـــه دار

آن بمیرانیـــم. 

که بیشـترین خوف نسـبت به خداوند،  امام جعفر صادق؟ع؟ در کالمی هشـدار می دهد 
از آِن کسـی اسـت که دارای قلبی زنده باشـد.

گوییـا پیامبـر؟ص؟ قلـب خـود را زند ه تـر از دیگـران می دانـد یـا معرفـت خـود را از همـگان برتر 
م اسـت کـه مضمـون آن در حدیـث علوی آمده اسـت: 

ّ
بدانـد. ایـن حقیقتـی مسـل

د3.  ّبرهر رس َفَهمت لر وس خت
س
هر و َر

فت نس ًة لر
فس رر

عت اسر  مس َر الّنس ثس کت
س
يو

بـه  تریـن خـوف را نَـبت  بـه خـود را دارد، بال کـه ب»شـترین معرفـت نَـبت   کَـی 
خداوندگارش دارد. 

ج33  األنـوار  بحـار  ص34؛  طبـری  عمادالدیـن  المصطفـی  بشـارة  9؛  ح  ص58  صـدوق  األخبـار  معانـي   .1
.284 ص

2. فروع الکافي ج8 ص128.
3. غرر الحکم ح 4644.
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پس پیامبر ما؟ص؟ بیشترین معرفت را نسبت به خداوند تعالی داشت، زیرا: 

ه د1. ّبس فس رس رس َه عس َس فت فس نس رس نت عس يمس

که خود را شناخت، خدایش را شناخته است. هر 

ـُم النـاس« )مـن داناتریـِن مـردم 
َ
کـه فرموده انـد »أنـا أعل گفتـار پیامبـر اسـت   و ایـن بـه منزلـه 

کـه در حدیـث علـوی آمـده اسـت:  هسـتم(، 

َفَکم د2. وس خت
س
َمَکمت  و

س
ل يوعت

داناترین فرد شما کَی است که خوف او ب»ش از دیگران باشد. 

کریمه آمده است:   و در آیۀ 

ماُء«3.
َ
اِدِه الُ�ل ى اهلَل ِم�فْ ِع�بَ �ثَ حف َ َما �ي

�فَّ »اإ

از میان بندگان فقط عالمان از او خوف و خشیت دارند. 

ایـن نیـز هماننـد آن اسـت کـه پیامبـر بفرمایـد: »أنا أَتـّمُ الناِس َعقـاًل« )من تمام تریـن عقل را 
م آمده اسـت: 

ّ
کـه در حدیِث نبوی؟ص؟ وسـل در میـان مـردم دارم(، ُچنـان 

وفًاد.4  َکم هَّللر خس
َ

ّد قًا وشس َکم عس ّمَ يوتس

تمام ترین عقل را کَی دارد که شدیدترین خوف را نَبت به خداوند دارد.

کـــه پیامبـــر بفرمایـــد: »أنـــا أعـــَرُف النـــاِس ِبـــاهلِل َتعالـــی«  ایـــن نیـــز بـــه منزلـــۀ آن اســـت 
صـــادق؟ع؟  امـــام  روایـــت  در  کـــه  هســـتم(  تعالـــی  خـــدای  بـــه  مـــردم  عارف تریـــن  )مـــن    

آمده است: 

افس  اهَّللد5. فس اهَّللس خس رس نت عس يمس

که خدا را می شناسد، نَبت به او خوف دارد.  هر 

1. غرر الحکم ح 4637؛ شرح نهج الباغة ابن ابی الحدید ج20 ص292.
2. غرر الحکم ح 785؛ الغدیر ج7 ص220.

3. الفاطر: 28.
4. شرح نهج الباغة ابن ابی الحدید ج10 ص146.

یـد  بـه نقـل از آن: بحـار األنـوار ج67 ص356 و ج75 ص244 ح 53؛ وصـل ز 5. الکافـي ج2 ص68 ح 4؛ 
ص50. عشـر(  الَـتة  األصـول  مجموعـه:  )در  النرسـي 
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که فرمود: کرم؟ص؟  که پیامبر ا گفتار  پس این 

يونا وخوَف الناسد

خوف من نَبت به خداوند، ب»ش از همت مردم است،

کمـاالت  کـه مـا را از اّتصـاِف رسـول اهلل بـه تمـام فضایـل و  کلمـه ای اسـت جامـع و تمـام، 
کـه پوشـیده نیسـت.  خبـر می دهـد، چنـان 

حقیقِت »موت قلب«
یکـِی  آنچـه تـا کنـون گفتیـم دربـارۀ »حیـات قلـب« بـود. گاهـی امـر بـه عکـس می شـود و تار
ی  گناهـان، یکـی بـر رو یکی هـای  زشـتکاری، نقطـۀ نـور و روشـنایِی قلـب را محـو می کنـد؛ تار
کـه مانـِع ِاشـراق و نورَافشـانِی آن نقطـۀ سـفیِد قلـب  ی قلـب نمایـان می شـود  بـر رو دیگـری، 
گنـاه و معصیـت، یـک  کـه بـه سـوی آیینـه بـاال مـی رود. پـس هـر  می شـود؛ ماننـد دود سـیاهی 

کـه امـام باقـر؟ع؟ فرموده انـد: کـه مانـع روشـنایِی قلـب می شـود؛ ُچنـان  یکـی اسـت  نقطـۀ تار

ـٌة  تس ـةر َنکت تس کت الّنَ ـي  فر جس  ـرس بـًا خس نت ـبس ذس نس ذت
س
و ا  ذس ـإر فس ـاَء.  ضس »ت بس ـٌة  تس ـهر َنکت بر

ت
ل َس ـي  فر وس  

ّس
ل إر ـٍد  بت ـنت عس ـا مر يمس

اَد  ـوس َّس ـكس ال لر
ادس ذس َنـوبر ، زس

َّ
ـي الذ ى فر ـادس مس نت تس إر اَد؛ وس ـوس َّس ـكس ال لر

ـبس ذس هس ، ذس ـابس نت تس ـإر اَء. فس دس ـوت سس
 

َ
ل وت َس َهوس  دًا. وس بس

س
ـٍر و یت ی خس

س
ل َبَه إر احر عت صس جر رت مت یس

س
، ل ـاضس یس بس

ت
ی ال ّطس ا غس ذس ـإر . فس ـاضس یس بس

ت
ـيس ال ّطر ـی َیغس ّتس حس

ـَبون د.1 َر
کت کاَنـوا یس ـمت مـا  هر وبر

َ
ل ََ لـی   ـلت رانس عس  بس

س
ّا کس  :

ـلّس جس ـّزس وس اهَّللر عس

هیـچ بنـده اى نیَـت جـز آنکـه در دلـش نقطه سـفیدى اسـت. هـر گاه گناهی کند، 
گنـاه رود،  گـر دنبـال  کنـد، آن سـیاهی بـرود و ا گـر توبـه  در آن، نقطـت سـیاهی برآیـد. ا
گیـرد. و چـون آن سـفیدى از  کـه همـه سـفیدىر دل را فـرو  سـیاهی ب»فزایـد؛ تـا آنجـا 
سـیاهیر گناهـان پوشـیده شـد، دیگـر صاحـب آن دلر سـیاه، هرگز بـه خوبی و صاح 
: ينـه، هرگـز، بلکـه رنـگ سـیاه بـر دل آنهـا  برنگـردد. و ایـن اسـت فرمـودۀ خـدا عـّز وجـلّ

کرده انـد )سـوره مطّففیـن: 14(د.  کـه بـه دسـت خـود  ى  کـردار کـرده؛ و آن  نقـش 

گنـاه، یکـی پـس از دیگـری، صفحـۀ  یکی هـای  گناهـان انباشـته شـوند و تار کـه   هنگامـی 
قلـب را بپوشـانند، قلـب را می میراننـد و دیـن را فاسـد می کننـد. آنـگاه بـه سـبب آن، بـرای 
ی  یـاِن آشـکار می کشـاند، رو کـه انسـان را بـه ز نفـس آدمـی ملـکات مهلکـی حاصـل می شـود 

1. الکافي ج2 ص273؛ به نقل از آن: بحار األنوار ج66 ص332 ح 17؛ آیت یاد شده: مطففین: 14.
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کلـی از خـدا و  گونـه بـه  یـک و سـیاه می گردانـد. بدیـن  قلـب را نقـش می بنـدد و آینـۀ آن را تار
معرفـت بـه خـدا، دور می مانـد و ایـن آیـات اشـاره بـه همیـن مطلـب دارد: 

َعوند1. مس َت َهمت ل یس م فس هر وبر
َ
ل ََ لی  َع عس بس طت نس مت وس هر َنوبر

َ
اَهمت برذ ّبنس صس

س
اَء و شس وت نس

س
 يونت ل

کـه  گناهانشـان می رسـانیم و بـر دلهایشـان مهـر می نهیـم  کیفـر  گـر مـا بخواهیـم، بـه  ا
گـوش دل( چیـزی نشـنوند. دیگـر )بـه 

.2» �ف ِد�ي و�بِ الُم��تَ
ُ
ل ُع َعلی �تُ ط�بَ ِلَك �فَ  يَوكدف

این چنین ما هم بر دلهای سرکشان مهر می نهیم.

.3» �ف ِر�ي و�بِ الکا�فِ
ُ
ل ُع اهلُل َعلی �تُ ط�بَ َ ِلَك �ي دف

َ
»َوك

کافران مهر می نهد. اینچنین خداوند بر دلهای 

.4» ُمو�ف
َ
�ل َ �فَ ل� �ي �ي ِ �ف

َّ
و�بِ ال

ُ
ل ُع اهلُل َعلی �تُ ط�بَ َ ِلَك �ي دف

َ
»ك

اینچنین خداوند بر دلهای جاهان مهر می نهد.

ار«5. �بَّ َ ٍر حب ِ
�بّ
َ
ك ل�بٍ ُم�تَ ُع اهلُل َعلی ُکّلِ �تَ ط�بَ َ ِلَك �ي دف

َ
»ك

اینگونه خداوند بر َلب هر متکبر خودکامه ای مهر می نهد.

و دیگر آیات. 

نهایـِت  و در  ماننـد سـنگ می شـود  قلـب  یکی هـا،  تار ورود  و  گناهـان  انباشـته شـدِن  از 
که قلب های قساوت پیشـه و دور از حق دارند،  کسـانی  یکی و قسـاوت قرار می گیرد. پس  تار

گـوش و چشـم و دل خـود نمی گیرنـد و ماننـد هیـچ بهـره ای از 

.6» و�ف
ُ
ل ��تِ َ ُهْم ل� �ي ٌم ُعْمٌی �فَ

ْ
ك ُ »ُصّمٌ �ب

کورانند، پس تعقل نمی کنند. لن و  کران و ل

1. األعراف: 100.
2. یونس: 74.

3. األعراف: 101.
4. الروم: 59.

5. الغافر: 35.
6. البقرة: 171.
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 می شوند، که در حقیقت چیزی ُجز مرِگ قلب نیست. این قلب، قلبی است که در حقیقت 
کـه بایـد بـر آن مترّتـب شـود و سـزاوار آن اسـت، وجـود نـدارد.  مـرده اسـت، زیـرا آثـاِر وجـودی 

کـرم فرمـود:  ی پیامبـر ا بدیـن رو

هر  یت
س
ل َثرس عس کس ا  ذس عر إر رت الـّزس َمـوَت کس وبس تس

َ
َقل

ت
ّنس ال ـإر ؛ فس ابر ـرس

س
الّش ـامر وس عس ةر الّطس ـرس ثت ـوبس  برکس

َ
َقل

ت
یَتـوا ال  َتمر

س
يل

اءد1  مس
ت
ال

یـرا دلهـا ماننـد زراعـت اسـت  یـاده روی در خـوردن و نوشـیدن نمیرانیـد، ز دلهـا را بـا ز
یـاد بـر آن رسـد، می میـرد.  کـه وَتـی آب ز

و نیز می فرماید:

لبد2. یَت القس بر َیمر نت
س

ی الذ
س
ل َب عس نت

س
يالذ

گناه، دل را می میراند.  گناه روی  انباشتن 

کرده بود، فرمودند:  که او را سرزنش  کسی  همچنین امیر مؤمنان علی؟ع؟ دربارۀ 

ـٌد  بت َهـوس عس ـَه، فس ََ فت ـا نس هس یت
س
ل ـتت عس هس لر وس ـَه؛ وس بس

ت
ل َس ـا  یس نت

َ
ـتر الّد اتس مس

س
و ـَه، وس

س
ل قت اَت  عس وس ـهس ـتر  الّشس َس رس ـدت خس َس ي

اد3. هس
س
ل

یده انـد و دنیـا َلـب او را میرانـده اسـت. و در درون او نَـبت  شـهوت ها عقـل او را در
بـه آن شـوق نشـان داده انـد؛ بدیـن روی او بنـدۀ دنیا شـده اسـت. 

 و امام جعفر صادق؟ع؟ فرموده اند:
ال د4 جس

ت
َموَت براآل نت یس ّمس َر مر ثس کت

س
َنوبر  و

َّ
َموَت  برالذ نت یس يمس

که به مرگ طبیعی می میرند.  گناهان می میرند، ب»ش از آنانند  که به سبب  کَانی 

از امـام صـادق؟ع؟ در شـمار مواعـظ خداونـد تعالـی بـه حضرت عیسـی؟ع؟ روایت شـده 

 1. مشکاة األنوار ص162؛ بحار األنوار ج63 ص331 ح 7؛ مَتدرك الوسائل ج16 ص209 ح 4؛ تنبیه الخواطر 
ج1 ص46؛ شرح نهج الباغة ابن ابی الحدید ج19 ص187.

2. الخصال صدوق ج1 ص228 )مضمون حدیث(. 
3. عیون الحکم والمواعظ ص336؛ نهج الباغة ص160 خطبه 109.

4. مَـتدرك الوسـائل ج11 ص327، نقـل از األمالـي ابوعلـی طوسـی؛ األمالـي طوسـی ص305؛ بحـار األنوار ج5 
ص140.
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کـه فرمود:  اسـت 
ةد1 یس شت خس

ت
 برال

كس بس
ت
ل َس تت  مر

س
و بًا وس اهر بًا رس اغر َکنت  رس ی  َس ی ا عر يیس

ت بمیران.  شیس ت باش، و َلبر خود را به خس هبس ت و رس غبس ای عیَی! با رس

نتیجۀ مطالب پیش گفته
کـه بـه آنهـا تعلـق  کـه اطـالق حیـات و مـوت و آنچـه  گفتـه شـد، نتیجـه می گیریـم  از آنچـه 
ی حقیقـت اسـت نـه َمجـاز. و اطـالق حّی بر مؤمـن و اطالق مّیت  ی قلـب، از رو می گیـرد بـر رو
کافـر نیـز، از ایـن جهـت حقیقـت اسـت. از آیـات نیـز همیـن مطلـب حاصـل می شـود. از  بـر 

جملـه ایـن آیات: 

ّیًاد2. کانس حس ن  رس مس َینذر يلر

تا زندگان )مؤمنان( را ب»م دهد.

در این آیه، حّی یعنی مؤمن. 

.3» �ب �يْ
ال�فَ  �بِ

حم�فَ َ الّرَ ىي �ثِ کَر َوحفَ ِ
َع ال�فّ �بَ

ُر َم�ف ا�تَّ دفِ �ف ما �تُ
�فَّ »اإ

رآن تبعیت کند و از خدای رحمن در نهان بترسد. تو تنها کَی را ب»م می دهی که ازَ 

.4» ْمَوا�تُ
�أَ

ْ
� ال

َ
اُء َول ْح�يَ

�أَ
ْ
ِو�ي ال َْس�تَ »َوَما �ي

و زندگان و مردگان برابر نیَتند.

گفته انـد یعنـی عالمـان و جاهـالن برابـر نیسـتند. و  کافـر برابـر نیسـتند. و  یعنـی مؤمـن و 
اطـالق _ بـر مبنـای هـر دو تأویـل _ محمـول بـر حقیقـت اسـت. در آیـۀ

َمْو�تَٰی«5.
ْ
ْسِمُع ال

� �تُ
َ
َك ل

�فَّ »اإِ

ى تو نمی توانی مردگان را شنوا ساز

کتاب. 1. الکافي ج8 ص132؛ األمالي صدوق ص607؛ بحار األنوار ج14 ص289 به نقل از آن دو 
ّمی ج2 ص217. 2. یس: 70 بنگرید: احادیث ذیل آیه در: الکافي ج2 ص5؛ بحار األنوار ج64 ص87 نقل از آن؛ تفَیرَ 

3. یس: 11.
4. الفاطر: 22.

5. النمـل: 80. بنگریـد: شـرح اصـول الکافـي مازندرانـی ج10 ص287؛ در المیـزان، مـراد از إسـماع را هدایـت 
می دانـد )المیـزان ج15 ص390(. نیـز بنگریـد: التفَـیر الکبیـر فخـر رازی ج13 ص170.
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اُه«1. �فَ �يْ ْح�يَ
أَ
ا

ا �فَ �تً َوَم�ف َکا�فَ َم�يْ
أ
و يا

که مرده بود و ما زنده اش ساختیم. آیا آن کس 

کردیم.  که او را به سوی ایمان هدایت  کافری  یعنی: 

.2» ّ
َح�يِ

ْ
�تَ ِم�فَ ال ّ

َم�يِ
ْ
ُ ال ِرحب حفْ ُ ِ َو�ي �ت ّ

َم�يِ
ْ
َّ ِم�فَ ال َح�ي

ْ
ُ ال ِرحب حفْ ُ »�ي

زنده را از مرده ب»رون آرد و مرده را از زنده.

کافر و بالعکس تفسیر شده است.3  به اخراِج مؤمن از صلب 

َما 
�فَّ
أَ
کَا اَها �فَ ْح�يَ

أَ
ً�ا َوَم�فْ ا ِم�ي َ اَس حب

َل ال�فَّ �تَ َما �تَ
�فَّ
أَ
کَا ْر�فِ �فَ

�أَ
ْ
َساٍد �فِیي ال ْو �فَ

أَ
ٍس ا �فْ ِر �فَ �يْ

�فَ ًسا �بِ �فْ َل �فَ �تَ »َم�ف �تَ
ً�ا«4. ِم�ي َ اَس حب

ا ال�فَّ ْح�يَ
أَ
ا

ى زمین بکشد، تل کَی یا ارتکاب فَادى بر رو صاصَ   هر کس کس دیگر را نه بهَ 
 چنـان اسـت کـه همـه مـردم را کشـته باشـد. و هـر کـس که بـه او حیات بخشـد چون 

که همه مردم را حیات بخشـیده باشـد. کَـی اسـت 

ـــه  ک ـــت،  ـــیطان اس ـــوی راه ش ـــه س ـــب ب ـــی و فری گمراه ـــا  ـــدن ب ـــان میران ـــل اول، هم ـــراد از قت م

گمـــراه از  ـــاء اول، همـــان نجـــات  ـــاِر وجـــودِی دینـــی را از آنهـــا قطـــع و دور می کنـــد. ِاحی ـــِب آث
ُ
ترّت

ــوی  ــه سـ ــا، و هدایتـــش بـ گمراهی هـ ــِی او از  ــوری، رهایـ کـ ــرگردانی و  گمراهـــی و سـ َضاللـــت و 

ــِر اســـتوار اســـت. ایـــن تأویـــِل اعظـــم و یکـــی از بطـــون آیـــه  طریـــق حـــِق مســـتقیم و صـــراِط برتـ

ـــل در  ـــن تأوی ـــت. ای ـــت فردّی ـــه از جه ـــوص و چ ـــه بالخص ـــت، چ ـــن اس ـــا همی ـــراد م ـــه م ک ـــت  اس

بســـیاری از روایـــات ائمـــه اطهـــار؟مهع؟ آمـــده اســـت. 

1. األنعام: 122.
2. الروم: 19.

می ج1 ص211 و ج2 ص154؛ نور الثقلین ج1 ص764  3. الکافي ج2 ص5 ح 6، از امام صادق؟ع؟؛ تفَیرَ 
ـال: إن المؤمـن إذا  ح 271؛ معانـي األخبـار ص290؛ )در معانـي األخبـار بـه ایـن صـورت: يعـن الصـادق؟ع؟َ 
َیخـرَج المّیتس  مـات لـم یکـن میتـًا فـإّن المّیـت هـو الکافـر، إن اهَّلل عـّز وجـلّ یقـول: َیخـرَج الحـّي مـن المّیـتر و
ـّي. یعنـي المؤمـن مـن الکافـر والکافر من المؤمند(، بحار األنـوار ج64 ص93؛ المیزان ج3 ص143  مـن الحس

و ج7 ص38.
4. المائده: 32.
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تأویل ِاحیاء و ِاماَته در احادیث معصومین؟مهع؟ 
ـاَس َجِمیًعا«  ْحَیـا الّنَ

َ
َمـا أ

َ
ّن
َ
ْحَیاَهـا َفَکأ

َ
الـف. ابـی بصیـر، از امـام باقـر؟ع؟ در مـورد آیـۀ »َوَمـْن أ

پرسـید. امـام؟ع؟ فرمود: 

د1.  انر یمس ر
ت

ی ال
س
ل رر إر

َکفت
ت
نس ال ا مر هس جس رس خت تس نر  است يمس

رد، )همـان اسـت کـه همـه مـردم  کَـی کـه فـردی را از کفـر ب»ـرون بـرد و بـه ایمـان در آو
را حیـات بخشـیده اسـت(. 

گوید: امام باقر؟ع؟ در تفسیر همین آیه فرمود:  ب. محمد بن مسلم 

ٍة 
س
ل اس ـنت ضس ا مر َجهس رر

هر َیخت ر
ّ
َکل ـكس  لر

ـنت ذس ـمس مر ظس عت
س
وت و

س
ٍق، و ـرس وت حس

س
ٍق و ـرس ـنت غس ـا مر اهس جس نت

س
وت و

س
ـا و هس

ت
َتل قت ـمت  یس

س
يل

ـی َهًدىد2. 
س
ل إر

کـه فـردی را از غـرق شـدن یـا سـوختن نجـات دهـد، یـا بزرگتـر از تمـام اینهـا، از  کَـی 
رد.  ضالـت بـه هدایـت در آو

ج. فضیل بن یسار می گوید: 

یعًا.  مر اسس جس ـا الّنس یس حت
س
ما و ّنس

س
أ کس یاها فس حت

س
ـنت و مس : وس ابرهر

تس ـي کر  اهَّللر فر
َ

ل ـوت َس ـٍر؟ع؟:  فس عت ـي جس بر
س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

ـكس  لر
: ذس

س
ـال قس ـی  َهـًدى ؟ فس

س
ل ٍل  إر

ـاس ـنت  ضس ـا مر هس جس رس خت
س
ـنت و مس ـَت: فس

ت
ل ََ ٍق.  ـرس وت غس

س
ٍق و ـرس ـنت حس : مر

س
ـال َس

َم د3.  ظس عت
س ت
األ ـا  هس

َ
یل ور

ت
أ تس

یـد: از امام باَـر؟ع؟ در مورد آیه يومن وحیاها...د پرسـیدم. فرمود:  فضیـل بـن یَـار گو
فـردی را از سـوختن یـا غـرق شـدن نجـات دهـد. گفتم: کَـی که فـردی را از گمراهی 
یـلر بزرگتـرر آن  بـه هدایـت بکشـاند )چـه جایگاهـی در ایـن آیـه دارد؟( فرمـود: ایـن تأو

است. 

د. سماعه، از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:

مـا  ّنس
س
أ کس ضر فس رت

س ت
ـي األ َـاٍد فر وت فس

س
ـٍس و فت ـرر نس یت َـًا برغس فت ـلس نس تس َس ـنت  : مس  اهَّللر عـّز وجـلّ

َ
ل ـوت َس ـَه: 

س
ـَت ل

ت
ل ََ  ي

 1. مَتدرك الوسائل ج12 ص240 ح 5؛ تفَیر عیاشی ج1 ص213 ح 88؛ بحار األنوار ج2 ص21 ح61؛ البرهان
 ج1 ص464؛ در روایت اهل تَنن نیز آمده است. بنگرید: المیزان ج5 ص323.

2. مَتدرك الوسائل ج12 ص239 ح 4؛ تفَیر عیاشی ج1 ص313 ح 87؛ بحار األنوار ج2 ص21 ح 60.
األنـوار ج71 ص403 ح 49؛ مجلَـی  بحـار  الکافـي ج1 ص210؛  برَـی ج1 ص332 ح 182؛  المحاسـن   .3
یلهـا األعظـمد یعنـی اینکـه آیـه ایـن معنـی را در بـر می گیـرد و ایـن یکـی از بطـون آن اسـت.  یـد: يذاك تأو می گو
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نت  ا مر هس جس رس خت
س
ـنت و : مس

س
ال قس یعًا. فس مر اسس جس ا الّنس یس حت

س
مـا و ّنس

س
أ کس یاها فس حت

س
ـنت و مس یعـًا وس مر ـاسس جس  الّنس

س
ـل تس َس

اد1.  هس
س
ل تس َس ـدت  قس ٍل فس ـاس ـی ضس

س
ل ـنت َهـًدى إر ـا مر هس جس رس خت

س
ـنت و مس ـا، وس اهس یس حت

س
ـدت و قس ـی َهـًدى فس

س
ل ٍل إر

ـاس ضس

یـد: از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد آیـت يومـن وحیاهـا...د پرسـیدم. فرمـود:  گو ـماعه  سس
او را حیـات بخشـیده  یـی  گو بـه هدایـت بکشـاند،  را از ضالـت  کـه فـردی  کَـی 

کشـته اسـت.  کـه فـردی را از هدایـت بـه ضالـت ببـرد، او را  اسـت. و هـر 

گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود:  هـ. ِحمران 

ـی 
س
ل ـَت عس َکنت  :

س
ـال َس  . ـمت عس ؟ع؟: نس

س
ـال ـكس اهَّلَل. فقس حس

س
ل صت

س
كس و

َ
ل

س
ـأ ست

س
؟ع؟: و ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

ةس 
س
و رت مس

ت
ال ـنر وس یت نس ثت الر  وس

س
َجل َعـو الّرس دت

س
أ ضس فس رت

س ت
 األ

َ
َخـل دت

س
َت و َکنت ى،  رس خت

َ
ـاٍل و ـی حس

س
ل مس عس ـوت یس

ت
ـا ال نس

س
و ـاٍل وس حس

ـنس  »ت ـيس بس ر
ّ
ل نت َتخس

س
ـكس و یت

س
ل ـا عس مس ؟ع؟: وس

س
ـال قس ـدًا. فس حس

س
َعـو و دت

س
 و

س
مس ل ـوت یس

ت
ـا ال نس

س
و ـاَء، وس شس ـنت یس  اهَّلَل مس

َ
ـذ قر َینت فس

ـَه. جس رس خت
س
ـی َنـوٍر و

س
ل ـٍة إر مس

ت
ـنت َظل ـَه مر جس رر

نت َیخت
س
ادس اهَّلَل و رس

س
ـنت و مس ، فس ـمت هر ّبر ـنس رس »ت بس ـاسر وس الّنس

ذًا. بت [ نس يت ءس هر  ]الّشس یت
س
ل  إر

س
ذ بر نت نت تس

س
رًا و یت ٍد خس حس

س
نت و تس مر َت نت آنس  إر

كس یت
س
ل  عس

س
ل ؟ع؟: وس

س
ال َس  َثّمس 

؟ع؟: 
س

ـال َس یعـًا.  مر ـاسس جس ـا الّنس یس حت
س
مـا و ّنس

س
أ کس یاهـا فس حت

س
ـنت و مس : وس لر اهَّللر ـوت َس ـنت  نرـي عس رت بر

خت
س
ـَت: و

ت
ل ََ  

نت 
س
َم و ظس عت

س ت
ـا األ هس

َ
یل ور

ت
أ : تس

س
ـال قس ، فس تس ـکس ٍر فـي بعـض النَـخ[. َثـّمس سس ـدس وت غس

س
ٍق ]و ـرس وت غس

س
ٍق و ـرس ـنت حس مر

ـه د2. 
س
تت ل ابس جس ـتس است ـا فس اهس عس دس

یـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض کـردم: اصلحك اهَّلل، از شـما سـؤال کنم؟  حمـران گو
ز حـال دیگـرى دارم،  ى. عـرض کـردم: مـن در گذشـته حالـی داشـتم و امـرو فرمـود: آر
گذشـته در زمیـن می گشـتم و یـک مـرد و دو مـرد یـا زنـی را بـه مذهـب حـق  مـن در 
نجـات  مـن(  دعـوت  وسـیله  )بـه  می خواسـت  را  کـه  هـر  خـدا  و  می کـردم،  دعـوت 
یانـی بـر تـو اسـت کـه مردم  ز کَـی را دعـوت نمی کنـم. فرمـود: چـه ز مـی داد، ولـی امـرو
یکـی بـه سـوى نـور بـرد،  کـه را خـدا خواهـد از تار ى، تـا هـر  گـذار ردگارشـان وا را بـا پرو
گـر از کَـی احَـاس خیـر نمـودى، سـخنی بـا  کـی بـر تـو نیَـت کـه ا سـپس فرمـود: با

کنـی.  نرمـی و احتیـاط بـه او القـا 

ـول  خـدا عّز وجّل را به من خبـر ده: يو هر که او را زنده کند،  عـرض کـردم: معنـی ایـنَ 

1. الکافي ج2 ص210 ح 1؛ محاسن ج1 ص332؛ األمالي طوسی ص226.
2. الکافي ج2 ص211 ح 3؛ المحاسن ج1 ص332؛ بحار األنوار ج2 ص20 و ج71 ص404. مجلَی حدیث 

رده اسـت.  را از الکافي همراه با شـرحی گَـترده آو
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کـردهد. فرمـود: یعنـی او را از سـوختن و غـرق شـدن برهانـد،  یـا همـه مـردم را زنـده  گو
یـل اعظـم آیـه این اسـت کـه او را دعـوت کند  آنـگاه سـکوت نمـود و سـپس فرمـود: تأو

و او هـم بپذیـرد. 

و. امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود:

یٍن  ـکر َت   مر
س

ـل تت َس ـَروَم    یس
ٌ

َجـل ؛ رس ـكس یت
س
ل  إر

ـّبَ حس
س
ـا و َهمس ّیَ

س
َجـٍل: و رس ؟ع؟ لر ـّيٍ لر ـَن عس َن بت ـیت َس َح

ت
 ال

س
ـال َس ي

ـاءر  فس ـنت َضعس ـٍن[ مر مر یٍن ]َمؤت ـکر َت  مر
س

ل ـاس ضت یـَد إر ـٌب َیرر اصر وت نس
س
، و هر ـدر ـنت یس َه مر

َ
ـذ قر ، َتنت َعـفس ـدت ضس َس

ـجر اهَّللر  ـَرَه برَحجس َر
کت یس َمـَه وس حر َیفت ـَه وس نت یَن[  برـهر مر ـکر َت مر

ت
ـَع ]ال نر تس مت ـا یس ـهر مس یت

س
ل ـَح عس تس فت ا، تس نس تر ـیعس شر

 :
َ

َقول ی یس
س
ال عس ّنس اهَّللس تس . إر بر اصر ا الّنس

س
ذ در هس نت یس نر مر مر َمؤت

ت
ینر ال کر َت مر

ت
ا ال

س
ذ اَذ هس قس نت  إر

ت
ل : بس

س
ال َس ی؟ 

س
ال عس  تس

ـی 
س
ل ـٍر إر َکفت ـنت  ا مر هس ـدس شس رت

س
و ـا وس اهس یس حت

س
ـنت و مس يت : وس

س
یعـًا؛ و مر ـاسس جس ـا الّنس یس حت

س
مـا و ّنس

س
أ کس یاهـا فس حت

س
ـنت و مس

یـدد1. در حس
ت
ـَیوفر ال ََ بر َهـمت 

س
َتل قت یس نت 

س
و ـلر   بت َس ـنت  یعـًا، مر مر ـاسس جس ـا الّنس یس حت

س
ـا و مس ّنس

س
أ کس ـاٍن، فس یمس إر

اینکـه  بهتـر دوسـت مـی داری؟  را  کار  کـدام  فرمـود:  بـه شـخصی  امـام حَـین؟ع؟ 
که َصد َتل او را دارد، نجات دهی؟ یا اینکه فردی  کَـی  فردی ناتوان را از دسـت 
کنـد، نجـات  گمراهـش  کـه می خواهـد  از شـیعیان ناتـوان مـا را از دسـت ناصبـی ای 
یش بگشـایی بـه گونه ای که آن شـیعه  دهـی؟ یعنـی درهـای برهان هـای الهـی را بـر رو

مـا بتوانـد بـر آن ناصبـی غلبـت علمـی کنـد؟ 

تعالـی  خـدای  یـرا  ز ناصبـی؛  دسـت  از  را  ناتـوان  مؤمـن  فـرد  آن  رهانیـدن  گفـت: 
حیـا  کـس او را ار میعـًاد، یعنـی: هـر  ـا الّنـاسس جس کأّنمـا وحیس ـن وحیاهـا فس مس می فرمایـد: يوس
یی تمام مردم را زندگی بخشـیده، پ»ش  د، گو رس رشـاد کنـد و از کفـر بـه ایمـان آو کنـد و ار

کشـته شـوند.  از آنکـه بـا شمشـیر 

کریمـه،  کـه مـراد از ِاحیـاء و قتـل اول در آیـه  البتـه در بعضـی از ایـن احادیـث اشـاره شـده 
مطلـِق زنده کـردن و میرانـدن اسـت، نـه فقـط مصداِق خاّصِ یادشـده از آنها، بلکـه اراده کردِن 
آنهـا از جهـت فـردی و داخـل شـدن آن تحـت آن معنـای مطلـِق احیـاء و اماتـه، بـه داللـت 
حقیقـی اسـت، کـه از اکمـل و اعظـِم مصادیـق آنهاسـت. بـه هـر حـال در هـر دو فـرض، اطـالق 

آن از روی حقیقـت اسـت نـه َمجـاز. 

1. تفَیر منَوب امام عَکری؟ع؟ ص348؛ بحار األنوار ج2 ص9 ح 17.
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ترّتـب آثـار حیاتـِي دینـی و قلبـی در نشـأۀ دنیـا، بـا مـرگ از انسـان جـدا نمی شـود، بلکـه بـا 
گر به  بقـای او ادامـه می یابـد و حیـات او از جهـت ایـن آثـار باقیـۀ دینـی از بیـن نمی رود، حتـی ا
منـازل مـردگان منتقـل شـود. پـس مؤمـن از جهت ایـن حیاِت باقیـه، در حقیقت همـواره زنده 
کریمـه بـه  کـه در دو آیـۀ  اسـت؛ حیـات از او جـدا نمی شـود و هیـچ گاه از بیـن نمـی رود، چنـان 

آن اشـاره شـده است: 

.1» ُ�ُرو�فَ ْ سث
� �تَ

َّ
ِك�ف ل ـٰ اٌء َولَ ْح�يَ

أَ
ْل ا َ ْمَوا�تٌ �ب

أَ
ـِ� ا

َّ
ِل الل �ي ُل �فِیي َس�بِ �تَ �تْ ُ وا ِلَم�ف �ي

ُ
ول �تُ � �تَ

َ
»َول

آنان را که در راه خدا کشته می شوند، مرده مخوانید. آنها زنده اند و شما درنمی یاب»د.

 .2» و�فَ �تُ ْررفَ ُ ِّهْم �ي َد َر�بِ اٌء ِع�ف ْح�يَ
أَ
ْل ا َ ا �ب

ْمَوا�تً
أَ
ـِ� ا

َّ
ِل الل �ي وا �فِیي َس�بِ

ُ
ل �تِ

�فَ �تُ �ي ِ �ف
َّ
�فَّ ال َ ْحَس�ب

� �تَ
َ
 يَول

ردگارشان  کَانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پرو
ى داده می شوند. ز رو

که در راه خدا عّز وجّل کشته شود، در حقیقت زنده است، هرچند به منازل  پس هر کس 

 مـردگان منتقـل شـود؛ چـه ایـن کشـته شـدن بـا جهاِد اصغر و َبـذِل نْفس در راِه خدا باشـد، یا با 

کندن هوی و هوس به وسـیلۀ ریاضت باشـد.  کبر و شکسـتِن هوای نفس و  جهاِد ا

از آنچـه دربـاره حیـات و مـوت قلـِب سـّرِی ملکوتـی ذکـر شـد، روشـن می شـود کـه حیـات و 

موِت هر عضوی از اعضاء و جوارح، نسـبت به آثاِر وجودِی خوِد آن عضو سـنجیده می شـود، 

و هـر آنچـه از حیـات و مـوت بـه هر عضوی از اعضای بشـرِی جسـمانی، حتی قلب صنوبری، 

_ بـا وجـود بقـای نفـس و حیاتـش _ نسـبت داده می شـود، از روی حقیقـت اسـت نه َمجاز. 

گفتـه می شـود: »دسـت فالنـی ُمـرده اسـت« یـا »قلـب مریـض مـرده اسـت« و »سـمت  مثـاًل 

راسـت فالنی مرده و سـمت چپ او زنده اسـت«. این اطالقات و نظایر آنها همگی حقیقتند 

نـه َمجـاز. پـس هـر عضـوی کـه آثـاری بـر او مترّتـب باشـد زنده اسـت، و گرنه مرده اسـت. 

کـه حیـات و موتـش و ِاقبـال و ِادبـارش، و نـور و  نکتـۀ دیگـر: بـه ایـن قلـِب ِسـّری و امـِر الهـی 

1. البقرة: 154.
کـرده، از جملـه اینکـه طبرسـی در  2. آل عمـران: 169. در بحـار األنـوار ج6 ص203 اَـوال را در تفَـیر آیـه نقـل 

مجمـع البیـان ج1 ص437 حیـات حقیقـی را بدیـن سـان تفَـیر می کنـد. 
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ظلمتـش را شـناختید، در احادیـث َمأثـوره از معصومیـن؟مهع؟، اضافـه بـر آنچه ذکر شـد، اشـاره 
شده است. بعضی از روایات، بیان حیات و موِت قلب را عهده دار شده اند. اینک در اینجا 
سـخن را کوتـاه می کنیـم و بـه ذکـر چهـل حدیـِث روایـت شـده از ابـی االئمـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
و چهـل حدیـث دیگـر مأثـور از رسـول گرامـی؟ص؟ و دیگـر ائمـه صلـوات اهلل علیهـم أجمعیـن بـا 

ذکـر مسـتندات آنهـا می پردازیم. 

چهل حدیث از امیر المؤمنین؟ع؟ در احوال قلب
ِق اهلل«1� 

ْ
ِغَنی َعْن َخل

ْ
ْسَکَنُه ال

َ
ُم ِباهلِل، أ

ْ
ِعل

ْ
َبُه  ال

ْ
 1. »َمْن َسَکَن  َقل

که قلب خود را از علم به خدا ُپر کند، خداوند دلش را از ب نیازی نسبت به آفریدگاِن  هر 
کند.   خدا می آ

ـی، َواْنَقَطـَع 
َ
ـی اهلِل َتَعال

َ
ِبـِه، آَثَرَهـا َعل

ْ
ْنَیـا ِفـي َعْیِنـِه َوَکُبـَر َمْوِقُعَهـا ِفـي َقل

ُ
2. »َمـْن َعُظَمـِت  الّد

َهـا«2� 
َ
ْیَهـا َوَصـاَر َعْبـدًا ل

َ
ِإل

 هر که دنیا در نظرش بزرگ آید و جایگاهش را در دل بزرگ بدارد، دنیا را به جای خدا برمی گزیند 
و به دنیا دل بندد و بردۀ آن شود. 

َهَوات «3�
َ

َق ِبالّش ِ
ّ
ٌب َتَعل

ْ
ِعَظاِت،  َقل

ْ
3. »َغْیُر ُمْنَتِفٍع  ِبال

گیرد، از موعظه ها پند نپذیرد.  که از شهوتها سود  دلی 

ـوِب 
ُ
ُقل

ْ
َي  َبْیـَن  ال ـوِب، َوِمْنـُه َمـا َیُکـوُن َعـَواِر

ُ
ُقل

ْ
یَمـاِن َمـا َیُکـوُن َثاِبتـًا ُمْسـَتِقّرًا ِفـي ال ِ

ْ
4. »َفِمـَن ال

ـُدور«4� َوالّصُ

 نوعـــی از ایمـــان، اســـتوار و ثابـــت در دلهـــا اســـت. و گونه ای دیگـــر، عاریتی میـــان دلها و 
سینه ها. 

1. عیون الحکم والمواعظ ص463؛ غرر الحکم ح 1288.
2. نهج الباغة خطبه 160؛ کنز الَعّمال ج3 ص719 رَم 8563.

3. غرر الحکم ح 841؛ عیون الحکم والمواعظ ص347.
4. نهـج الباغـة خطبـه 189؛ عیـون الحکـم والمواعـظ ص360. رجـوع شـود بـه ب»ـان مـا صالـح مازندرانـی در شـرح 
الکافـي ج8 ص105 و ب»ـان ابـن ابـی الحدیـد در شـرح نهـج الباغـة ج13 ص101 و ب»ـان عامـه مجلَـی در بحـار 

األنـوار ج66 ص227.
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ْیِن«1�   الّرَ
ُ

ْقَفال
َ
وِبُکم أ

ُ
ی ُقل

َ
َقْت َعل

َ
َحْیِن، َواْسَتْغل

ْ
ُة ال ِزّمَ

َ
5. »َقْد َقاَدْتُکْم أ

ِزمام اموِر موقت، شما را در پی خود کشانده و قفل های آلودگی بر دلهاتان بسته شده است. 

ْیِه.«2�
َ
َبُه َنَظَر ِإل

ْ
َر َقل اِهَرُة، َمَواِضُع َنَظِر اهلِل ُسْبَحاَنُه؛ َفَمْن َطّهَ ِعَباِد الّطَ

ْ
وُب  ال

ُ
6. »ُقل

ک کند،  ک بنـدگان، جایگاِه نظر خدای سـبحان اسـت؛ پس هر کـس دلش را پا دلهـای پـا

بـدو می نگرد. 

ِب«3�
ْ
َقل

ْ
َها َمْقَساٌة ِلل

َ
ِبْطَنَة، َفِإّن

ْ
ُکْم  َوال ا 7. »ِإّیَ

از شکم بارگی بپرهیزید، زیرا دل را به َقساوت می کشاند. 

وَبُهْم  ِلَمَواِضِع َنَظِر اهلل «4�
ُ
ُروا ُقل ، َوَطّهَ ُهْم هلِلَِّ

َ
ْعَمال

َ
ُصوا أ

َ
ْخل

َ
ِذیَن أ

َّ
ْیَن ال

َ
8. »أ

کجاینـد آنـان کـه کارهـای خـود را بـرای خـدا خالص کردنـد، و دلهای خود را بـرای جایگاه 

ک سـاختند؟  نظـِر لطف الهی پا

َفْهم «5�
ْ
ٌب ُحِشَي ِبال

ْ
وِب ، َقل

ُ
ُقل

ْ
ْفَضُل  ال

َ
9. »أ

که سرشار از فهم شود.  برترین دل، آن است 

ُه ِبِذْکِر اهلِل«6�
ُ
ِب،  اْشِتَغال

ْ
َقل

ْ
ِح  ال

َ
ْصُل َصال

َ
10. »أ

ریشۀ صالح قلب، اشتغال آن به یاد خدا است. 

ی اهلل « 7�
َ
ُل َعل

ُ
َوّک ِب ، الّتَ

ْ
َقل

ْ
ِة ال ْصُل ُقّوَ

َ
11. »أ

ریشۀ نیروی قلب، توّکل بر خدا است. 

الباغـة ابـن ابـی الحدیـد ج13 ص115؛ عیـون الحکـم ص368؛ غـرر  الباغـة خطبـت 237؛ شـرح نهـج  1. نهـج 
.6689 الحکـم 

2. عیون الحکم ص372؛ غرر الحکم ح 906.
3. غرر الحکم ح 8172، و به این مضمون: ح 8151.

4. عیون الحکم ص129؛ تمام نهج الباغة ص88؛ ترجمت غرر الحکم انصاری ج1 ص172.
5. غرر الحکم ح 3078 )از شرح خوانَاری(.

6. عیون الحکم ص120؛ غرر الحکم ح 3608.
7. عیون الحکم ص129؛ غرر الحکم ح 3879.
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وب « 1�
ُ
ُقل

ْ
ْکِر َحَیاُة ال ِ

ّ
12. »ِفي  الذ

در یاد )خدا( حیات دلها است. 

ُبُه«2�
ْ
َکُثَر ِضْحُکُه ، َماَت َقل 13. »َمْن 

یاد خندد، دلش می میرد.  که ز هر 

ْقَوى«3� ْن َیْسُکَنُه الّتَ
َ
ْنَیا أ

ُ
ٍه  ِبالّد ِ

ّ
ٍب  ُمَتَول

ْ
ُکّلِ  َقل ی 

َ
14. »َحَراٌم َعل

گردد.  که جایگاه تقوی  که شیفتۀ دنیا شود، حرام است  بر دلی 

ِحْکَمة«4�
ْ
َب َعْن َسَماِع ال

ْ
َقل

ْ
ُیِصّمُ ال َعْقَل  َو

ْ
ْنَیا ُیْفِسُد ال

ُ
15. »ُحّبُ الّد

دنیادوستی عقل را تباه می سازد و دل را از شنودن حکمت، ناشنوا می گرداند. 

ُنوب «5�
ُّ

ُص  الذ وِب ُیَمّحِ
ُ
ُقل

ْ
16. »ُحْزُن ال

ک می گرداند.  گناهان را پا غصۀ دلها، 

وب «6�
ُ
ُقل

ْ
ُه ُنوُر ال

َ
ْیَك  ِبِذْکِر اهلِل، َفِإّن

َ
17. »َعل

که نور دلها است.  بر تو باد یاد خدا، 

ٍب َنِقي «7�
ْ
َعاِء َما َصَدَر َعْن َصْدٍر َتِقٍي  َوَقل

ُ
18. »َخْیُر الّد

کیزه برخیزد.  ک و دلی پا که از سینه ای پا بهترین دعا، آن است 

ٌة َوِصَفاُحُهْم  وُبُهْم َرِدّیَ
ُ
وَن ؛ ُقل

ُّ
ُمِزل

ْ
وَن  ال

ُّ
ال وَن الّزَ

ُّ
ُمِضل

ْ
وَن ال

ُّ
ال

َ
ُهُم الّض

َ
َفاِق َفِإّن ْهَل الّنِ

َ
ُروا أ

َ
 19. »اْحذ

ة«8� َنِقّیَ

1. غرر الحکم ح 3643.
2. عیون الحکم ص430؛ غرر الحکم ح 4473.

3. غرر الحکم ح 2521.
4. مَتدرك الوسائل ج12 ص41؛ غرر الحکم ح 857؛ عیون الحکم ص231.

5. عیون الحکم ص233؛ غرر الحکم ح 902.
6. عیون الحکم ص335؛ غرر الحکم ح 3642.

7. تنبیه الخواطر ج2 ص154؛ بحار األنوار ج90 ص341؛ بهج الصباغة ج7 ص34، نقل از الکافي.
8. عیون الحکم ص105؛ غرر الحکم ح 10494؛ شـرح نهج الباغة ابن ابی الحدید ج10 ص163؛ شـرح نهج 

الباغـة ابـن میثم ج3 ص425؛ حدائق الحقائق ج2 ص137.
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گمراه گر. خود لغزیده اند و به لغزش می کشانند.  گمراهند و  که آنان  از دورویان بپرهیزید؛ 
کیزه.  دلهاشان آلوده است و ظاهرشان پا

َهاَدة«1� ِمْتُه ِبالّزَ
َ
َمْوِعَظِة، َوأ

ْ
َبَك ِبال

ْ
ْحِي َقل

َ
20. »أ

دل خود را به موعظه زنده بدار، و به زهد بمیران. 

ِإْن َضِحُکوا«2� وُبُهْم َو
ُ
َتْبِکي  ُقل

َ
ْنَیا ل

ُ
اِهِدیَن ِفي الّد  الّزَ

َ
21. »ِإّن

گرچه در ظاهر بخندند.  که به دنیا دل نبسته اند، دلهاشان می گرید،  آنها 

ْیه «3�
َ
ُه أم َعل

َ
ُه ل

َ
ْن َیْنُظَر َعَمل

َ
 َعَمِلِه أ

ُ
َنَظِر، َیُکوُن ُمْبَتَدأ

ْ
َعاِمَل  ِبال

ْ
ِب  ال

ْ
َقل

ْ
اِظَر ِبال  الّنَ

َ
22. »ِإّن

کسـی کـه بـه دل می نگـرد و بـا تأّمـل عمـل می کنـد، در آغـاز هـر کار، ژرف می نگـرد کـه آیا به 
سـود اوسـت یا بـه زیانش. 

ح «4�
َ

ال ُب  َعِن الّصَ
ْ
َقل

ْ
ُمَباِح، َعِمَي  ال

ْ
َبْطُن ِمَن ال

ْ
23. »ِإَذا ُمِلَئ ال

وقتی شکم از مباح ُپر شود، دل صالح را نمی بیند. 

وب «5�
ُ
ُقل

ْ
ْکِر اْسِتَناَرُة ال ِ

ّ
24. »َثَمَرُة الذ

نتیجۀ یاد )خدا(، روشنِی دلها است. 

ِفْکر«6�
ْ
َب َوال

ْ
َقل

ْ
ْکِر ُیِنیُر ال ِ

ّ
25. »َدَواُم  الذ

مداومت بر یاد )خدا(، به دل و اندیشه نور می بخشد. 

وب «7�
ُ
ُقل

ْ
ِنیَنُة ال

ْ
ُدوِر َوُطَمأ ُء الّصُ

َ
26. »ِذْکُر اهلِل َجال

یاد خدا، جالدهندۀ سینه ها و مایۀ آرامش دلها است. 

1. نهج الباغة نامت 31 ص392؛ عیون الحکم ص85.
2. عیون الحکم ص152.

3. عیون الحکم ص155؛ نهج الباغة خطبه 154.
4. غرر الحکم ح 8154.

5. غرر الحکم ح 3637.
6. غرر الحکم ح 3656.

7. عیون الحکم ص256؛ غرر الحکم ح 3639.
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ْنَیا«1�
ُ

ْرُه ِبَفَجاِئِع الّد َفَناِء، َوَبّصِ
ْ
ْرُه ِبال َیِقیِن، َوَقّرِ

ْ
َبَك  ِبال

ْ
ْل  َقل ِ

ّ
27. »َذل

دل خـود را بـه یقیـن رام کـن، بـه فنـا )تمام شـدن همه نعمتها( اسـتوار سـاز، و آن را با )تأّمل 
در( فجایـع دنیـا، بینا کن. 

یَمان «2� ِ
ْ

ُص ال
َ

وِب  ِإْخال
ُ
ُقل

ْ
یَنُة ال 28. »ِز

آرایش دلها، اخالص ایمان است. 

َسان «3� ِ
ّ
ِب  َخْیٌر ِمْن ِصَیاِم الل

ْ
َقل

ْ
29. »َصْوُم  ال

روزۀ دل؛ بهتر از روزۀ زبان است. 

ْجِل اهلل «4�
َ
وُبُهْم ِمْن أ

ُ
ُمْنَکِسَرِة ُقل

ْ
30. »ُطوَبی  ِلل

که به یاد خدا شکسته شوند! خوشا دلهایی 

َبه «5�
ْ
ْقَوى  َقل ْشَعَر الّتَ

َ
31. »ُطوَبی ِلَمْن أ

کند.  که دلش را به تقوا آشنا  کسی  خوشا 

َحَسَنات «6�
ْ
ُکُم ال

َ
َئاِت، َتَتَضاَعْف ل ّیِ

ِن الّسَ وَبُکْم  ِمْن َدَر
ُ
ُروا ُقل 32. »َطّهِ

ک سازید تا حسناِت شما چند برابر شود.  گناهان پا دلهای خود را از پلیدِی 

ُبه «7�
ْ
ُة َماَت  َقل

َ
َغْفل

ْ
ْیِه ال

َ
َب َعل

َ
33. »َمْن َغل

کند، دلش می میرد.  که َغفلت بر او غلبه  کسی 

ه «8�
ُ
ْقَوى َفاَز َعَمل َبُه الّتَ

ْ
ْشَعَر َقل

َ
34. »َمْن أ

1. عیون الحکم ص256؛ غرر الحکم ح 903.
2. عیون الحکم ص276؛ غرر الحکم ح 1342.

3. عیون الحکم ص305؛ غرر الحکم ح 3363.
4. عیون الحکم ص313؛ غرر الحکم ح 3715.

5. عیـون الحکـم ص314؛ غـرر الحکـم ح 5864؛ همین مضمـون: تحف العقول ص305. طوبی نام درختی 
اسـت در بهشـت. شـرح الکافي مازندرانی ج10 ص311؛ لَان العرب ج1 ص564.

6. عیون الحکم ص318؛ غرر الحکم ح 905.
7. عیون الحکم ص448؛ غرر الحکم ح 5765.
8. عیون الحکم ص459؛ غرر الحکم ح 5932.
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کارش به رستگاری رسد.  که دلش را با تقوا آشنا سازد،  کسی 

ْحَیـا 
َ
َبـه . َمـْن َذَکـَر اهلَل ُسـْبَحاَنُه، أ

ْ
ْعَمـی  َقل

َ
ْنَسـاُه اهلُل َنْفَسـُه َوأ

َ
35. »َمـْن َنِسـَي اهلَل ُسـْبَحاَنُه، أ

ـه «1� ّبَ
ُ
ـُه  َول

َ
َر َعْقل َبـُه َوَنـّوَ

ْ
َقل

کسـی کـه خـدای سـبحان را از یـاد بـرد، خداونـد او را از یـاد خـودش می بـرد و دلـش را نابینا 
کـه خـدای سـبحان را یـاد آرد، خداونـد قلبـش را حیـات بخشـد و عقـل و  کسـی  می سـازد. 

کنـد.  خـردش را نورانـی 

َیِقین «2�
ْ
ُبُه ِبَبْرِد ال

ْ
ْعَظَم َسَعاَدَة َمْن ُبوِشَر َقل

َ
36. »َما أ

گردد.  که دلش به خنکای یقین همراه  کسی  بسا بزرگ است سعادت 

 َیْنَفع «3�
َ

 َتْدَمُع َوَعَمٍل  ال
َ

 َیْخَشُع َوَعْیٍن ال
َ

ٍب ال
ْ
 َخْیَر ِفي َقل

َ
37. »ال

که سود نرساند.  کاری  که نبارد، و  که خشوع نیارد، و دیده ای  خیری نیست در قلبی 

َعَمی «4�
ْ
ْبَصاِر ِمَن ال

َ ْ
وِب  َوُنوُر األ

ُ
ُقل

ْ
ُم َحَیاُة ال

ْ
ِعل

ْ
38. »ال

علم، زندگانی دلها و نور دیدگان از نابینایی است. 

ُنوب «5�
ُّ

ُقلوِب ِمَن الذ
ْ
ْوَجَع ِلل

َ
 َوَجَع  أ

َ
39. »ال

گناهان نیست.  دردی برای دلها، بدتر از 

وب«6�
ُ
ُقل

ْ
َمَواِعُظ َحَیاُة ال

ْ
40. »ال

موعظه ها زندگانِی دلها است. 

 این چهل حدیث همه از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت شده است. برای تکمیل مطلب، چهل 
حدیث دیگر می آوریم. 

1. غرر الحکم ح 3666 و 3645.
2. غرر الحکم ح 715؛ عیون الحکم ص315.

3. غرر الحکم ح 3721؛ عیون الحکم ص534.
4. تحف العقول ص28؛ بحار األنوار ج1 ص166، نقل از األمالي صدوق.

5. غرر الحکم ح 321 )از شرح خوانَاری(؛ بحار األنوار ج73 ص342.
6. غرر الحکم ح 4523؛ عیون الحکم ص17 و 62.
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چهل حدیث دیگر از معصومین؟مهع؟ در احوال قلب
 َظَهـَرْت  َیَناِبیُع  

ّ
ْرَبِعیـَن َیومًا، إال

َ
َعَمـَل هلِلَِّ َتعالی أ

ْ
کـرم؟ص؟: »َمـا ِمـن َعبـٍد ُیخِلـُص ال  1. پیامبـر ا

ی ِلَسـاِنه «1�
َ
ِبِه َعل

ْ
ِحْکَمـِة ِمـْن َقل

ْ
ال

گردانـد، مگـر آنکـه چشـمه های  کـه چهـل روز عمـل را بـرای خـدا خالـص  بنـده ای نیسـت 
حکمـت، از دلـش بـر زبانـش ظاهـر شـود. 

ِبه «2�
ْ
ُه َواِعظًا ِمْن  َقل

َ
َراَد اهلُل ِبَعْبٍد َخْیرًا، َجَعَل ل

َ
کرم؟ص؟: »ِإَذا أ 2. پیامبر ا

گر خداوند برای بنده ای خیر بخواهد، برایش واعظی از قلبش قرار می دهد.  ا

ْیِه ِمَن اهلِل َحاِفٌظ«3�
َ
َکاَن َعل ِبِه  َواِعٌظ، 

ْ
ُه ِمْن َقل

َ
َکاَن ل کرم؟ص؟: »َمْن  3. پیامبر ا

که او را از درون دلش واعظ باشد، او را از جانب خداوند، حافظ باشد.  کسی 

ـی َیـْوَم  َفْقِرُکـْم  
َ
وِبُکـْم، َتْظَفـُروا ِبَثـَواِب اهلِل َتَعال

ُ
َضـا ِمـْن ُقل کـرم؟ص؟: »اْعُطـوا اهلَل الّرِ 4. پیامبـر ا

س «4�
َ

ْفـال ِ
ْ

َوال

بـه خداونـد، از دلهاتـان رضـا دهیـد تـا در روز نیازمنـدی و بیچارگی تـان بـه پـاداش الهـی 
برسـید. 

کما یخرُب الُدور«5� وَبُکم ، 
ُ
ُب  ُقل ُه ُیَخّرِ

َ
م، َفِإّن

ْ
ل

ُ
ُکْم َوالّظ ا کرم؟ص؟: »ِإّیَ 5. پیامبر ا

که خانه ها ویران می شوند.  گونه  که دلهاتان را ویران می سازد، همان  از ستم بپرهیزید، 

ب «6�
ْ
َقل

ْ
َعَمی  َعَمی ال

ْ
کرم؟ص؟: »َشّرُ ال 6. پیامبر ا

بدترین نابینایی، نابینایِی دل است. 

ـیبه ج8 ص131  ـف ابـن ابـی شس 1. الجامـع الصغیـر سـیوطی ج2 ص560؛ بحـار األنـوار ج53 ص326؛ المصّنس
ح 43؛ المیـزان ج5 ص122.

2. بحار األنوار ج73 ص327 باب 137؛ کنز الَعّمال ح 30762.
3. بحار األنوار ج73 ص327 باب 137.

4. بحار األنوار ج79 ص143 باب 18؛ همین مضمون: کنز الَعّمال ج6 ص485.
5. بحار األنوار ج72 ص315 ح 34.

6. بحار األنوار ج67 ص51، نقل از األمالي صدوق؛ همین مضمون: نهج الباغة خطبه 108. 
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َمـْن  ـَب 
ْ
َقل أْسـَتْوِدُعُه  ْسـَراِري، 

َ
أ ِمـْن   ِسـّرٌ  ُص 

َ
ْخـال ِ

ْ
ال تعالـی:  »قـال اهلل  کـرم؟ص؟:  ا 7. پیامبـر 

ِعَبـاِدي«1� ِمـْن  ْحَبْبـُت 
َ
أ

خداوند تعالی می فرماید: اخالص، سـّری اسـت از َاسـرارم. آن را در دِل هر یک از بندگانم 
که دوسـتش می دارم، به امانت می سـپارم. 

ْسَوُد َمْنُکوس«2�
َ
َکاِفِر أ

ْ
ُب ال

ْ
ْجَرُد، ِفیِه ِسَراٌج َیْزَهُر. َوَقل

َ
ُمْؤِمِن أ

ْ
ُب ال

ْ
8. پیامبر اکرم؟ص؟: »َقل

کافر سیاه و وارونه است. دل مؤمن شّفاف است و در آن چراغی می تابد، و دل 

ــٌب 
ْ
ــٌب َمْنُکــوٌس، َوَقل

ْ
ِإیَمــاٌن، َوَقل ــٌب ِفیــِه ِنَفــاٌق َو

ْ
ْرَبَعــٌة: َقل

َ
ــوَب أ

ُ
ُقل

ْ
 ال

َ
کــرم؟ص؟: »ِإّن 9. پیامبــر ا

َمْطُبــوُع، 
ْ
ــا ال ّمَ

َ
ــَراِج . َفأ َکَهْیَئــِة الّسِ : ِفیــِه 

َ
ْزَهــُر؟ َقــال

َ ْ
ــُت: َمــا األ

ْ
ْجــَرُد. َفُقل

َ
ْزَهــُر أ

َ
ــٌب أ

ْ
َمْطُبــوٌع، َوَقل

َمْنُکــوُس 
ْ
ــا ال ّمَ

َ
ُه َصَبــَر. َوأ

َ
ِإِن اْبَتــال ْعَطــاُه َشــَکَر َو

َ
ُمْؤِمــِن، ِإْن  أ

ْ
ــُب ال

ْ
ْزَهــُر َفَقل

َ ْ
ــا األ ّمَ

َ
ُمَناِفــِق. َوأ

ْ
ــُب ال

ْ
َفَقل

ا َعلی  ِصراٍط  ىي َسِو�يًّ ْم�ثِ َ �فْ �ي ّمَ
أَ
ْهدى  ا

أَ
ِهِ� ا ْ ا َعلی  َوحب ىي ُمِك�بًّ ْم�ثِ َ َم�فْ �ي �فَ

أَ
َیــَة: ا

ْ
 َهــِذِه ال

َ
ُمْشــِرِك. ُثــّمَ َقــَرأ

ْ
ــُب ال

ْ
َفَقل

ٍم �3  �ي �تِ ُمْس�تَ

ـُه 
ُ
َجل

َ
َحَدُهـْم أ

َ
ْدَرَك أ

َ
اِئـِف، َفـِإْن أ َکاُنـوا ِبالّطَ ـِذي ِفیـِه ِإیَمـاٌن َوِنَفـاٌق، َفُهـْم َقـْوٌم 

َّ
ـُب ال

ْ
َقل

ْ
ـا ال ّمَ

َ
َفأ

ـی ِإیَماِنـِه َنَجـا«4
َ
ْدَرَکـُه َعل

َ
ِإْن أ ـَك َو

َ
ـی ِنَفاِقـِه َهل

َ
َعل

کـه نفـاق و ایمـان در آن اسـت. 2. دلـی وارون شـده. 3. دلـی  گونه انـد: 1. دلـی  دلهـا چهـار 
ُمهـر زده شـده. 4. دلـی روشـن و شـفاف. 

راوی پرسـید: دل روشـن چیسـت؟ فرمود: به شـکل چراغ. اما دل ُمهر زده شده، دل منافق 
اسـت. دل روشـن، دل مؤمـن اسـت؛ وقتـی خـدا بـه او عطـا کنـد، سـپاس می گـزارد و زمانـی کـه 
کند. دل وارون، دل مشـرک اسـت. سـپس این آیه را خواند: »أفمن یمشـی  او را بیازماید، صبر 
کـه در  گروهـی اسـت  کـه در آن هـم ایمـان اسـت و هـم نفـاق، دل  مکّبـًا علـی وجهـه...«. دلـی 

دسـی(. همین مضمون: الکشـف  1. بحـار األنـوار ج70 ص249؛ الجواهـر الَـنیة ص167 )بـه عنـوان حدیثَ 
والبیـان ثعلبی ج2 ص6.

2. بحار األنوار ج70 ص59 ح 39، نقل از وسرار الصاة شهید ثانی.
3. الملك: 22.

4. معاني األخبار ص395 ح 51؛ بحار األنوار ج70 ص51 ح 10؛ مجمع البحرین ج3 ص537.
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گر زمانی  ک شـده و ا گـر اجـل او زمانـی سـر رسـد کـه در حالت نفاق اسـت، هال طائـف بودنـد؛ ا

که در حالت ایمان اسـت، نجات یافته اسـت. سـر رسـد 

ـوِب 
ُ
ِبُقل اهلُل  ْقَبـَل 

َ
أ  

َّ
ِإال اهلِل  ـی 

َ
َعل ِبـِه  

ْ
ِبَقل ُیْقِبـُل   ُمْؤِمـٍن  َعْبـٍد  ِمـْن  ْیـَس 

َ
»ل کـرم؟ص؟:  ا پیامبـر   .10 

ْیِه «1�
َ
ُمْؤِمِنین َعل

ْ
ال

کـه به دل خود به سـوی خداوند روی آرد، مگـر اینکه خداوند با  هیـچ بنـدۀ مؤمنـی نیسـت 

دلهای مؤمنان، به سـوی او روی آرد. 

 
َ

: ِإّن
َ

ِه ، َفَقال ّبِ ْسـالِم َفُهَو َعلی  ُنـوٍر ِمْن َر ِ
ْ

 َفَمـْن َشـَرَح اهلُل َصـْدَرُه ِلل
َ
: أ

َ
؟ص؟ َقـَرأ ِبـّيَ  الّنَ

َ
ّن

َ
َي  أ 11_ »ُرِو

ُه  َواْنَشـَرح «2�
َ
ِب، اْنَفَسـَح  ل

ْ
َقل

ْ
وَر ِإَذا َوَقَع ِفي ال الّنُ

َفَمن َشـَرَح اهلُل...«. آنگاه فرمـود: نور، زمانی که در 
َ
زمانـی کـه پیامبـر خـدا ایـن آیه را خواند: »أ

گشـاده و باز می شـود.  دل جای می گیرد، دل برای آن 

ْثَبَت 
َ
ُمْظِلِم َوَناَجـاُه، أ

ْ
ْیـِل ال

َّ
ِدِه  ِفـي َجـْوِف الل ـی  ِبَسـّیِ

َّ
َعْبـَد ِإَذا َتَخل

ْ
 ال

َ
کـرم؟ص؟: »ِإّن 12. پیامبـر ا

ِبه «3�
ْ
ـوَر ِفـي َقل اهلُل الّنُ

وقتـی بنـده در نیمـۀ شـب تاریـک بـا َسـرور خـود خلـوت کنـد و بـا او سـخن گویـد، خداونـد 

نـور را در دلـش اسـتوار گردانـد. 

ِبـِه؛ َفِإْن َتاَب 
ْ
ْنـُب ُنْکَتـًة َسـْوَداَء ِفـي َقل

َّ
َکاَن الذ ْذَنـَب، 

َ
ُمْؤِمـَن ِإَذا أ

ْ
 ال

َ
کـرم؟ص؟: »ِإّن 13. پیامبـر ا

ُبـه منه...«4�
ْ
َوَنـَزَع َواْسـَتْغَفَر ُصِقَل  َقل

1. رسـائل شـهید ثانـی ص107؛ وسـائل الشـیعة ج5 ص477؛ همیـن مضمـون بـه روایـت از امـام صـادق؟ع؟: 
بحـار األنـوار ج81 ص260.

ن  مس 2. روضة الواعظین ص264؛ تفَیر الصافي ج6 ص264؛ المیزان ج17 ص262؛ ذیل آیه 22 سوره زمر )وفس
ـیبه ج8 ص126؛ تفَـیر ابـن ابـی  ـف ابـن ابـی شس َه لإلسـام...( در منابـع اهـل تَـنن: المصّنس ـدرس ح اهَّلَل صس ـرس شس

ه...(. یس هدر د اهَّلَل ون یس ن َیـرر مس حاتـم رازی ج4 ص1384؛ تفَـیر ابـن کثیـر ج2 ص181؛ ذیـل آیـه 125 ونعـام )فس
3. روضـة الواعظیـن فتـال ص446؛ مشـکاة األنـوار ص450؛ األمالـي صـدوق ص230 ح 9؛ بحـار األنـوار ج38 

ص99.
ج2  الکافـي  باَـر؟ع؟:  امـام  از  مضمـون  همیـن  10288؛  رَـم  ج1  الَعّمـال  کنـز  ص414؛  الواعظیـن  روضـة   .4

.273 ص
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کنـد و  گـر توبـه  گنـاه نقطـه ای سـیاه در دلـش می شـود. حـال ا کنـد، ایـن  گنـاه  مؤمـن وقتـی 
کنـد و آمـرزش از خـدا خواهـد، دلـش صیقـل یابـد.  گنـاه را از خـود دور 

َسـاِء  ْنـِب، َوَکْثـَرُة ُمَناَقَشـِة الّنِ
َّ

ـی الذ
َ
ْنـُب َعل

َّ
ـَب : الذ

ْ
َقل

ْ
ْرَبـٌع ُیِمْتـَن  ال

َ
کـرم؟ص؟: »أ 14. پیامبـر ا

َمْوَتی. 
ْ
َسـُة ال

َ
َبـدًا، َوُمَجال

َ
ـی َخْیـٍر أ

َ
 َیْرِجـُع ِإل

َ
 َوال

ُ
َیُقـول  َو

ُ
ْحَمـِق، َتُقـول

َ ْ
، َوُمَمـاَراُة األ َیْعِنـي ُمَحاَدَثَتُهـّنَ

 َغِنـّيٍ ُمْتـَرٍف«1�
ُ

ُکّل  :
َ

َمْوَتـی؟ َقـال
ْ
 اهلِل! َوَمـا ال

َ
ـُه: َیـا َرُسـول

َ
َفِقیـَل ل

گنـاه، مناقشـه بـا زنـان یعنـی همصحبتـی بسـیار  گنـاه روى  چهـار چیـز دل را می میرانـد: 
کنـی حـق را نپذیـرد، و هم نشـینی بـا مـردگان.  گفتگـو  کـه هـر چـه  بـا آنـان، مجادلـه بـا احمـق 
پرسـیدند: یا رسـول اهلل! مقصود از مردگان چیسـت؟ فرمود: هر آنکه ثروتمند باشـد و نازپرَورد.

ِب«2�
ْ
َقل

ْ
َعْیِن  َوَقْسَوُة ال

ْ
َقاِء، ُجُموُد ال

َ
َماِت الّش

َ
15. پیامبر اکرم؟ص؟: »ِمْن َعال

از نشانه های شقاوت، خشکِی چشم و قساوت دل است. 

ْیـِه 
َ
ـا َتْحَیـا َعل ـِم  َبْیـَن ِعَبـاِدي ِمّمَ

ْ
ِعل

ْ
ُکـُر ال ا

َ
: َتذ

ُ
 َیُقـول

َ
 اهلَل َعـّزَ َوَجـّل

َ
کـرم؟ص؟: »ِإّن 16. پیامبـر ا

ْمـِري«3�
َ
ـی أ

َ
َمْیَتـُة، ِإَذا ُهـُم اْنَتَهـْوا ِفیـِه ِإل

ْ
ـوُب ال

ُ
ُقل

ْ
ال

کـرۀ علـم بیـن بندگانـم، از عواملـی اسـت کـه دلهـای مرده  خـدای عـّز وجـل می فرمایـد: مذا
بـدان زنـده شـوند؛ )البّتـه( زمانـی کـه سـخن آنـان بـه امر مـن پایـان گیرد. 

ـوَب 
ُ
ُقل

ْ
 ال

َ
ـوِب؛ ِإّن

ُ
ُقل

ْ
ء ال

َ
َحِدیـَث جـال

ْ
 ال

َ
ُثـوا؛ َفـِإّن

َ
َقـْوا َوَتَحّد

َ
َکـُروا َوَتال ا

َ
کـرم؟ص؟: »َتذ 17. پیامبـر ا

ُؤَهـا الحدیـث«4�
َ

ـْیُف، ِجال َکَمـا َیِریـُن  الّسَ َتِریـُن 
َ
ل

کـره کنیـد، مالقـات کنیـد و حدیـث بگوییـد، زیـرا حدیـث جـالی دلهـا اسـت.  بـا هـم مذا
کـه شمشـیر زنـگار می گیـرد، و جـالی آن بـه حدیـث اسـت.  گونـه  دلهـا زنـگار می گیـرد، همـان 

َدُه    َزّهَ
َّ

ْرَبِعیـَن َیْومـًا، ِإال
َ
 أ

َ
یَمـاَن ِباهلِل َعـّزَ َوَجّل ِ

ْ
َعْبـُد ال

ْ
ـَص ال

َ
ْخل

َ
18. امـام محمـد باقـر؟ع؟: »َمـا أ

1. الخصال ص228؛ بحار األنوار ج2 ص128 و ج70 ص349.
2. الکافي ج2 ص290؛ الخصال ص242.

3. الکافـي ج1 ص40؛ منیـة المریـد شـهید ثانـی ص169؛ بحـار األنـوار ج1 ص203 ح 17؛ الفصـول المهمـة ج1 
ص477.

4. المحاسن برَی ج2 ص341؛ الکافي ج1 ص41 ح 8؛ عوالي اللئالي ج4 ص78؛ بحار األنوار ج1 ص202.
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س
ا و نس ّبس وا رس

َ
ال َس 55موا  اطم: در تفَیر آیت کریمت ي

ْنَطَق ِبَها ِلَسـاَنه «1�
َ
ِبِه َوأ

ْ
ِحْکَمـَة ِفـي َقل

ْ
ْثَبـَت ال

َ
ـَرُه َداَءَهـا َوَدَواَءَهـا، َفأ ْنَیـا َوَبّصَ

ُ
اهللُ  ِفـي الّد

هیـچ بنـده ای در ایمـان بـه خـدای عـّز وجـّل، اخـالص نداشـته باشـد، مگـر اینکـه خـدا 

گردانـد، آنـگاه  تمایـل او را از دنیـا بگیـرد و او را نسـبت بـه بیمـاری و داروی )واقعـی(  اش بینـا 

گویـا سـازد.  گردانـد و زبانـش را بـدان  حکمـت را در دلـش اسـتوار 

ُب 
ْ
َخْیِر، َوُهَو َقل

ْ
 َیِعي َشـْیئًا ِمَن ال

َ
ٌب َمْنُکوٌس ال

ْ
َثٌة: َقل

َ
وُب َثال

ُ
ُقل

ْ
19. امام محمد باقر؟ع؟: »ال

َب 
َ
َکاَنْت ِمْنـُه غلبٌة َغل ُهَما  ّیُ

َ
ـّرُ ِفیـِه َیْخَتِلَجـاِن ، َفأ

َ
َخْیـُر َوالّش

ْ
ـٌب ِفیـِه ُنْکَتـٌة َسـْوَداُء، َفال

ْ
َکاِفـِر. َوَقل

ْ
ال

ُمْؤِمِن«2�
ْ
ـُب ال

ْ
ِقَیاَمِة، َوُهَو َقل

ْ
ـی َیْوِم ال

َ
 ُنوُرُه ِإل

ُ
 ُیْطَفأ

َ
ـٌب َمْفُتـوٌح، ِفیـِه َمَصاِبیـُح  َتْزَهـُر، َوال

ْ
ْیـِه . َوَقل

َ
َعل

کافر اسـت؛ و  که هیچ خیر و خوبی در آن جا نکند و آن دل  دلها سـه دسـته اند: دل وارونه 

که در آن نقطۀ سـیاهی اسـت، و خوبی و بدى در آن با هم در کشـمکش باشـند، پس هر  دلی 

کـدام از ایشـان غلبـه کنـد بـر قلـب چیـره گردد؛ و دلی اسـت باز و گشـاده کـه در آن چراغ هایی 

اسـت تابناك، و نورش تا روز رسـتاخیز خاموش نگردد، و آن دل مؤمن اسـت. 

ـِکیَنَة    الّسَ
َ

ْنَزل
َ
: أ

َ
ُتُه َعـْن َقـْوِل اهلِل َعـّزَ َوَجـّل

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ِبـي َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
ِبـي َحْمـَزَة َعـْن أ

َ
20. »َعـْن أ

یَمان«3� ِ
ْ

: ُهـَو ال
َ

ُمْؤِمِنیـَن،  َقـال
ْ
ـوِب ال

ُ
ِفـي ُقل

ابـو حمـزه گویـد از امـام باقـر؟ع؟ در بـارۀ آیـۀ »أنـزل السـکینة في قلـوب المؤمنین« پرسـیدم. 

فرمـود: ایـن آرامـش، همان ایمان اسـت. 

ِه 
َ
الّل وا �بِ

ِم�فُ
آ
ا : �فَ

َ
َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ َعـْن َقـْوِل اهلِل َعـّزَ َوَجـّل

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
َکاُبِلـّيِ َقـال

ْ
ِبـي َخاِلـٍد ال

َ
21. »َعـْن أ

ـی َیـْوِم 
َ
ـٍد؟ص؟ ِإل ـُة ِمـْن آِل ُمَحّمَ ِئّمَ

َ ْ
ـوُر، َواهلِل األ َبـا َخاِلـٍد! الّنُ

َ
: َیـا أ

َ
ا�4 َفَقـال �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا �ي  ِ �ف

َّ
وِر ال

َوَرُسوِلِه َوال�فُّ

ْرِض. 
َ ْ
ـَماَواِت َوِفـي األ ، َوُهـْم َواهلِل ُنـوُر اهلِل ِفـي الّسَ

َ
ْنـَزل

َ
ـِذي أ

َّ
ِقَیاَمـِة، َوُهـْم َواهلِل ُنـوُر اهلِل ال

ْ
ال

َهاِر، َوُهْم  ُمِضیَئـِة ِبالّنَ
ْ
ـْمِس ال

َ
ْنَوُر ِمَن الّش

َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
ـوِب ال

ُ
َمـاِم ِفـي ُقل ِ

ْ
ُنـوُر ال

َ
َبـا َخاِلـٍد! ل

َ
 َواهلِل َیـا أ

1. الکافي ج2 ص14 ح 6؛ مَتدرك الوسائل ج5 ص295 ح 17؛ نور الثقلین ج2 ص74 ح 278.
2. الکافي ج2 ص423 ح 3؛ معاني األخبار ص395؛ بحار األنوار ج67 ص51 ح 9.
نین(  لوبر الَمؤمر ََ ي  ةس فر کینس َّس  ال

س
ل 3. الکافي ج2 ص15 ح 1، ذیل آیه 4 سوره فتح )ونزس

4. التغابن: 8.
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وُبُهْم. 
ُ
ْن َیَشـاُء، َفُتْظِلُم ُقل َیْحُجـُب اهلُل ُنوَرُهْم َعّمَ ُمْؤِمِنیـَن، َو

ْ
ـوَب ال

ُ
ُروَن  ُقل َواهلِل ُیَنـّوِ

ی  ـَب َعْبٍد َحّتَ
ْ
ُر اهلُل َقل  ُیَطّهِ

َ
َبـُه، َوال

ْ
ـَر اهلُل َقل ـی ُیَطّهِ َنـا َحّتَ

َّ
َیَتَوال َنـا َعْبـٌد َو  ُیِحّبُ

َ
َبـا َخاِلـٍد! ال

َ
َواهلِل َیـا أ

َنا«1�
َ
َم ل ِ

ّ
ُیَسـل

گویـد: از امـام محمـد باقـر؟ع؟ دربـارۀ تفسـیر قـول خـدا عـّز وجـّل پرسـیدم  کابلـی  ابـو خالـد 

یـد«. فرمود: اى ابـا خالد! به  کـه می فرمایـد: »بـه خـدا ورسـولش ونـورى که فرسـتاده ایم ایمان آور

خـدا سـوگند کـه مقصـود از نـور، ائمـه از آل محمـد؟ص؟ باشـند تا روز قیامت. به خدا که ایشـان 

همـان نـور خداینـد کـه فـرو فرسـتاده اسـت. بـه خـدا که ایشـانند نور خـدا در آسـمانها و زمین. 

بـه خـدا اى ابـا خالـد، نـوِر امام در دِل مؤمنان، از نوِر خورشـیِد تابان در روز، روشـن تر اسـت. 

بـه خـدا کـه ائمـه دلهـاى مؤمنـان را منـّور سـازند، و خـدا از هـر کـس خواهـد نـور ایشـان را پنهـان 

گـردد. بـه خـدا اى ابـا خالـد! بنـده اى مـا را دوسـت نـدارد و از مـا  دارد، پـس دل آنهـا تاریـک 

کیزه نکند  کیزه کرده باشـد. و خدا قلب بنـده اى را پا پیـروى نکنـد، مگـر آنکـه خـدا قلبش را پا

تـا اینکـه بـا مـا خالـص شـده و یکرنگ وسـازگار باشـد.

َخِطیَئـَة، 
ْ
ُیَواِقـُع ال

َ
ـَب ل

ْ
َقل

ْ
 ال

َ
ـِب  ِمـْن َخِطیَئـٍة؛ ِإّن

ْ
َقل

ْ
ْفَسـَد ِلل

َ
22. امـام باقـر؟ع؟: »َمـا ِمـْن َشـْي ٍء أ

ه «2�
َ
ْسـَفل

َ
ُه أ

َ
ْعـال

َ
ْیـِه، َفیصیـُر أسـَفله أعـالُه وأ

َ
ـی َتْغِلـَب َعل  ِبـِه َحّتَ

ُ
َفَمـا َتـَزال

گـردد تـا  گنـاه شـد، مغلـوِب آن  کـه آلـوده بـه  گنـاه فاسـد نکنـد. دل  چیـزى دل را بیشـتر از 

وارونـه شـود.

َقَنـا 
َ
ـا َخل ـوَب ِشـیَعِتَنا ِمّمَ

ُ
ـَق ُقل

َ
یـَن، َوَخل ّیِ ِ

ّ
ـی ِعل

َ
ْعل

َ
َقَنـا ِمـْن أ

َ
 اهلَل َخل

َ
23. امـام باقـر؟ع؟: »ِإّن

َقَنـا ِمْنـه «3�
َ
ـا َخل َهـا ُخِلَقـْت ِمّمَ

َ
ّن
َ
ْیَنـا، أِل

َ
وُبُهـْم َتْهـِوي  ِإل

ُ
ْبَداَنُهـْم ِمـْن ُدوِن َذِلـَك؛ َفُقل

َ
ـَق أ

َ
ِمْنـُه، َوَخل

الثقلیـن ج5  نـور  األنـوار ج23 ص308 ح 5؛  بحـار  تفَـیر َمـی ج2 ص371؛  1؛  الکافـي ج1 ض 194 ح   .1
یـل اآلیـات ج2 ص696 ح 2؛ شـرح الکافـي مازندرانـی ج5  ص341 ح 14؛ البرهـان ج4 ص341 ح 2؛ تأو

ص177.
2. األمالـي صـدوق ص481 ح 9؛ بحـار األنـوار ج67 ص54 ح 22؛ األمالـي طوسـی ص438 ح 36؛ مَـتدرك 

الوسـائل ج11 ص328 ح 11؛ نـور الثقلیـن ج5 ص531؛ المیـزان ج20 ص237 نقـل از روضـة الواعظیـن.
3. الکافي ج2 ص4 ح 4.
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که ما  ّیین آفریـــد، و دِل شـــیعیان ما را از همـــان آفرید 
ّ
بـــه راســـتی خدای مـــا را از اعلی  عل

 را آفریـــد، و تـــِن آنهـــا را از درجـــۀ نازل تـــر آفریـــد. لذا دل در هـــواى ما دارنـــد، زیرا دل آنهـــا با ما، 

هم سرشت است. 

ِبِه  ُنوَراِن : ُنوُر ِخیَفٍة َوُنوُر َرَجاء«1�
ْ
 َوِفي َقل

َّ
ْیَس ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن ِإال

َ
ُه ل

َ
24. امام باقر؟ع؟: »ِإّن

که در دلش دو نور نباشد: نور ترس و نور امید.  هیچ بندۀ مؤمنی نیست 

ْصَحاَبُه، ِإْذ َقاَم َرُجٌل َفَشـّقَ  
َ
25. امـام جعفـر صـادق؟ع؟: »َبْیَنا ُموَسـی ْبـُن ِعْمَراَن؟ع؟ َیِعُظ أ

ِکـِن اْشـَرْح ِلـي َعـْن 
َ
 َتُشـّقَ َقِمیَصـَك، َول

َ
ـُه: ال

َ
ْیـِه: َیـا ُموَسـی! ُقـْل ل

َ
ْوَحـی اهلُل َتعالـی ِإل

َ
َقِمیَصـُه ؛ َفأ

ِبك «2�
ْ
َقل

گاه مـردى برخاسـت و  در حالـی کـه موسـی بـن عمـران؟ع؟ یـاران خـود را پنـد مـی داد، بـه نـا

ک  ک زد. خـدای تعالـی وحـی فرسـتاد: اى موسـی! بـه او بگو: جامۀ خـود را چا پیراهنـش را چـا

مـزن، بلکـه دلـت را برایم بگشـا. 

26. امـام جعفـر صـادق؟ع؟: »إذا أَحـّبَ اهلل عبـدًا، جعـل لـه واعظـًا مـن َنفِسـه و زاِجـرًا مـن 

َینهـاه«3� قلِبـه، یأُمـُره َو

وقتـی خداونـد بنده ای را دوسـت بـدارد، برایش اندرزگویی از درونش و هشـداردهنده ای از 

کـه به او امـر و نهی کند.  دلـش قـرار می دهـد 

� 4 َهـْل  ما�فَ �ي �إِ
ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل

�بَ �فِیي �تُ َك َک�تَ ول�أِ
أُ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟: ا

َ
ـُت أِل

ْ
: ُقل

َ
27. »َعـْن ُفَضْیـٍل، َقـال

�5».
َ

: ال
َ

وِبِهـْم  ُصْنـٌع ؟ َقـال
ُ
َکَتـَب ِفـي ُقل ُهـْم ِفـي َمـا 

َ
ل

کتـب فـي قلوبهـم الیمـان«  فضیـل )بـن یسـار( از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد آیـۀ »أولئـك 

1. الکافي ج2 ص67؛ تحف العقول ص375.
2. الکافي ج8 ص128؛ بحار األنوار ج13 ص352 و ج71 ص95؛ الجواهر الَنیة ص52. 

کنز الَعّمال ج11 ص95 رَم 30762؛ الجامع الصغیر سیوطی ج1 ص61؛ جامع الَعادات ج3 ص145.  .3
4. المجادلة: 22.

ـم  هر وبر
َ
ل ََ کتـبس فـي  ـكس  آیـت 22 سـوره مجادلـه )وولئر الکافـي، ذیـل  از  نقـل  األنـوار ج66 ص200 ح 22،  5. بحـار 

األیمـان(.
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نـه.  آیـا در مـورد آنچـه خداونـد در دلهاشـان می نویسـد، نقشـی دارنـد؟ فرمـود:  کـه  پرسـید 

کـه فریضه هـای اعضـای بـدن را بیـان مـی دارد  28. امـام صـادق؟ع؟ در ضمـن حدیثـی 

ْسـِلیُم.... إلی أن قال:  َضا َوالّتَ َعْقُد َوالّرِ
ْ
َمْعِرَفُة َوال

ْ
ْقـَراُر َوال ِ

ْ
ِب، َفال

ْ
َقل

ْ
ی  ال

َ
ـا َمـا َفـَرَض  َعل ّمَ

َ
فرمـود: »َفأ

ه«1�
ُ
َمْعِرَفـِة، َوُهـَو َعَمل

ْ
ْقـَراِر َوال ِ

ْ
ـِب ِمـَن ال

ْ
َقل

ْ
ـی ال

َ
ِلـَك َمـا َفـَرَض اهلُل َعل

َ
َفذ

کـه  آنچـه بـر دل واجـب شـده، اقـرار و معرفـت و پیونـد و رضـا و تسـلیم اسـت... تـا آنجـا 

کـه بـر قلـب واجـب شـده، عمـل دل اسـت.  فرمـود: ایـن اقـرار و معرفـت 

ِبِه ُنْکَتًة 
ْ
َراَد ِبَعْبٍد َخْیرًا، َنَکَت ِفي َقل

َ
ـی ِإَذا أ

َ
 اهلَل َتَبـاَرَك َوَتَعال

َ
29. امـام جعفـر صـادق؟ع؟: »ِإّن

ِبـِه ُنْکَتًة 
ْ
َراَد ِبَعْبـٍد ُسـوءًا، َنَکـَت ِفي َقل

َ
ِإَذا أ ُدُه. َو ـکًا ُیَسـّدِ

َ
َل ِبـِه َمل

َ
ِبـِه  َوَوّک

ْ
ِمـْن ُنـوٍر، َوَفَتـَح َمَسـاِمَع  َقل

ِبه «2�
ْ
 َمَسـاِمَع  َقل

َ
َسـْوَداَء، َوَسّد

هـر گاه خـدا خیـر بنـده  ای را خواهـد، در دلـش نقطـۀ سـفیدى انـدازد و گوش هـاى دلـش را 

گاه بـِد بنـده  ای را خواهـد، در دلـش  کـه اسـتوارش دارد. و هـر  گمـارد  بگشـاید و بـر او فرشـته  ای 

نقطـۀ سـیاهی افکنـد و گوش هـاى دلـش را ببنـدد.

ِم، 
َ

ْســال ِ
ْ

ــوِب ِمــْن ِصَفــِة ال
ُ
ُقل

ْ
ُهــَدى َوَمــا َیْثُبــُت  ِفــي  ال

ْ
یَمــاُن ال ِ

ْ
30. امــام جعفــر صــادق؟ع؟: »ال

َعَمــِل ِبــه«3�
ْ
َوَمــا َظَهــَر ِمــَن ال

ایمـان، هدایـت اسـت و آنچـه در دلهـا از صفـت اسـالم پـا بـر جـا می شـود و عمـل بـه آن 

می گـردد.  آشـکار 

ِبه «4�
ْ
ِحْکَمَة ِفي َقل

ْ
ْثَبَت اهلُل ال

َ
ْنَیا، أ

ُ
31. امام جعفر صادق؟ع؟: »َمْن َزِهَد ِفي  الّد

که به دنیا دل نبندد، خداوند حکمت را در دلش استوار می دارد.  کسی 

تـا 37؛ بحـار األنـوار ج66 ص24 ح 6؛ شـرح الکافـي مازندرانـی ج8 ص106 )ضمـن  1. الکافـي ج2 ص32 
الفـروض علـی الجـوارح(. ب»ـان  حدیـث 

2. الکافي ج2 ص215 و 423؛ التوحید صدوق ص415 ح 14.
3. الکافـي ج2 ص25؛ بحـار األنـوار ج65 ص248؛ همیـن مضمـون: تحـف العقـول ص329؛ بحـار األنـوار 

ص278. ج65 
4. الکافي ج2 ص128؛ األمالي طوسی ج2 ص332؛ ثواب األعمال ص151؛ بحار األنوار ج2 ص33 ح 27.
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ِبـِه ُنْکَتـٌة َسـْوَداُء. َفـِإْن َتـاَب 
ْ
ُجـُل، َخـَرَج ِمـن َقل ْذَنـَب الّرَ

َ
32. امـام جعفـر صـادق؟ع؟: »ِإَذا أ

َبـدا«1�
َ
 ُیْفِلـُح َبْعَدَهـا أ

َ
ِبـِه َفـال

ْ
ـی َقل

َ
ـی َتْغِلـَب َعل ِإْن َزاَد َزاَدْت، َحّتَ اْنَمَحـْت  َو

کند، آن نقطۀ سـیاه نابود شـود.  گر توبه  کند، در دلش نقطه سـیاهی برآید. ا گناه  چون مرد 
گردد، تا سـیاهی بر دلش چیره شـود، و پس از آن هرگز  گناه افزاید، بر آن سـیاهی فزوده  گر بر  و ا

رستگار نگردد.

َکَمـا  ِبـِه ، 
ْ
َقل ِمـْن  یَمـاُن  ِ

ْ
ال اْنَمـاَث   َخـاُه، 

َ
أ ُمْؤِمـُن 

ْ
ال َهـَم 

َ
اّت »ِإَذا  امـام جعفـر صـادق؟ع؟:   .33

َمـاء«2�
ْ
ال ِفـي  ـُح 

ْ
ِمل

ْ
ال َیْنَمـاُث 

گـر مؤمـن بـرادِر )دینـِی( خـود را تهمـت زنـد، ایمـان از دلـش محـو شـود، همچـون نمـک در  ا
آب. 

ـی  َحْنَجـَرِة، َحّتَ
ْ
ـْدِر َوال ـُج  ِفـي َمـا َبْیـَن الّصَ َیَتَرّجَ

َ
ـَب ل

ْ
َقل

ْ
 ال

َ
34. امـام جعفـر صـادق؟ع؟: »ِإّن

�4»3 �ُ �بَ
ْ
ل ْهِد �تَ َ ِه �ي

َ
الّل ِم�فْ �بِ وأْ ُ : َوَم�فْ �ي

َ
 اهلِل َعـّزَ َوَجـّل

ُ
یَمـاِن، َوَذِلـَك َقـْول ِ

ْ
ـی ال

َ
ُیْعَقـَد َعل

دل میـان سـینه و گلـوگاه، در آمـد و رفـت اسـت، تـا آنکه به ایمان بسـته شـود، و این اسـت 
گفتـار خـداى عـّز وجـل: »و آنکـه ایمان به خـدا آرد، خداوند دلـش را رام نمایـد.« )التغابن:11(.

ـــِإَذا  . َف ـــّقَ َح
ْ
ـــُب ال

ُ
ـــْوِف، َیْطل َج

ْ
ـــي ال ـــُل  ِف َج

ْ
َیَتَجل

َ
ـــَب ل

ْ
َقل

ْ
 ال

َ
35. امـــام جعفـــر صـــادق؟ع؟: »ِإّن

َرْح َصْدَرُه  ْ َسث ُ�  �ي ْهِد�يَ َ �فْ �ي
أَ
ُه ا

َ
ِرِد الّل ُ َم�فْ �ي َیـــَة: �فَ

ْ
ُبـــو َعْبـــِد اهلِل؟ع؟ َهـــِذِه ال

َ
 أ

َ
. ُثـــّمَ َتـــال  َوَقـــّرَ

َ
ّن

َ
َصاَبـــُه اْطَمـــأ

َ
أ

ْسلاِم���5«6� اإِ
ْ
ِلل

براسـتی دل در درون انسـان مضطـرب و لـرزان اسـت و حـق را جسـتجو کنـد. و چـون بدان 
کـه خداونـد  کـس را  گیـرد. سـپس ایـن آیـه را تـالوت فرمـود: »آن  کنـد و قـرار  رسـد، آرامـش پیـدا 

1. الکافي ج2 ص271؛ بحار األنوار ج70 ص327 ح 10. بنگرید: ب»ان عامه مجلَی ذیل حدیث. 
2. الکافي ج2 ص361؛ مشکاة األنوار ص551.

3. التغابن: 11. 
ـن بـاهَّلل یهـدر  ـن َیؤمر مس 4. الکافـي ج2 ص421؛ المحاسـن برَـی ج1 ص249 ح 261، ذیـل آیـه 11 سـوره تغابـن )وس

لبـه(. َس

5. األنعام: 125.
6. الکافي ج2 ص221؛ ذیل آیه 125 سوره ونعام )فمن یرد اهَّلل...(.



َمقاِصِد َعلّیهموا  اطم: 60

بخواهد رهنماییش کند، سـینه اش را براى )پذیرفتِن( اسـالم بگشـاید« )سوره انعام آیه 125(.

ٍب  َقاٍس «1�
ْ
 َیْسَتِجیُب ُدَعاًء ِبَظْهِر َقل

َ
 ال

َ
 اهلَل َعّزَ َوَجّل

َ
36. امام جعفر صادق؟ع؟: »ِإّن

که از قلِب قساوت گرفته برخیزد، مستجاب نمی کند.  خدای عّز وجّل، دعایی را 

َتْفـَرْح   
َ

َیـا ُموَسـی! ال ـی ُموَسـی؟ع؟: 
َ
ِإل  

َ
َعـّزَ َوَجـّل ْوَحـی اهلُل 

َ
37. امـام جعفـر صـادق؟ع؟: »أ

 َتـْرَك ِذْکِري 
َ

ِإّن ُنـوَب، َو
ُّ

َماِل ُتْنِسـي الذ
ْ
َکْثـَرَة ال  

َ
ُکّلِ َحـاٍل؛ َفـِإّن ـی 

َ
 َتـَدْع ِذْکـِري َعل

َ
َمـاِل، َوال

ْ
ِبَکْثـَرِة ال

ـوَب «2�
ُ
ُقل

ْ
ُیْقِسـي  ال

یـادِى مـال شـاد مشـو، و یـاد مـرا در  کـرد: اى موسـی! بـه ز خـدا عـّز وجـّل، بـه موسـی وحـی 

گـذاردِن یـاِد مـن، دلهـا را  گناهـان را فرامـوش سـازد، و وا یـادِى مـال،  هـر حالـی وامگـذار؛ زیـرا ز

کنـد. سـخت 

َسـُتُهْم ُتِمیُت 
َ
َثٌة ُمَجال

َ
38. امـام جعفـر صـادق؟ع؟ از پدارنـش؟مهع؟ از رسـول اکرم؟ص؟: »َثال

ْغِنَیاِء«3�
َ ْ
َسـاِء، َوُمجالَسـُة األ َحِدیُث َمَع الّنِ

ْ
اِل،  َوال

َ
ْنذ

َ ْ
َب: ُمجالَسـُة األ

ْ
َقل

ْ
ال

بـا اراذل و فرومایـگان، و  بـا آنهـا دل را بمیرانـد: هم نشـینی  کـه همنشـینی  سـه دسـته اند 

گفـت و شـنود بـا زنهـا، و نشسـتن بـا توانگـران. 

ْنَیا 
ُ

 ِفي الّد
ْ

ل  ُتَطّوِ
َ

 39. در مناجات موسی؟ع؟ و خداوند عز وجل آمده است:»َیا ُموَسی! ال

ي َبِعیٌد«4� ِب ِمّنِ
ْ
َقل

ْ
َقاِسي ال

ْ
ُبَك، َوال

ْ
َك، َفَیْقُسَو َقل

َ
َمل

َ
أ

کـه دلـت بـه قسـاوت می افتـد، و دل   ای موسـی! آرزوی خـود در دنیـا را بـه درازا مکشـان 

گرفتـه از مـن دور اسـت.  قسـاوت 

کـم تذکـر الجّنـة وال تسـألني  40. خداونـد بـه حضـرت داود؟ع؟ وحـی فرمـود: یـا داوود! إلـی 

الشـوق إلّي؟ قال: یا رّب من المشـتاقون إلیك؟ قال: إّن المشـتاقین إلّي، الذین صّفیتهم من 

1. الکافي ج2 ص274؛ بحار األنوار ج90 ص305 ح 1.
2. الکافي ج2 ص497؛ الخصال ص39؛ علل الشرائع ج1 ص77.

3. الکافي ج2 ص641؛ الخصال ص87؛ من ل یحضره الفقیه ج4 ص395.
4. الکافي ج8 ص42 تا 49؛ بحار األنوار ج13 ص332 ح 13.
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إّني ألحمـل قلوبهم  کل کـدر وأنبهتهـم بالحـذر، وخرقـت مـن قلوبهـم إلـّي خرقـًا ینظرون إلـّي، و
ئکتي، فـإذا اجتمعوا سـجدوا. فأقـول: إّني لم  بیـدي فأضعهـا علـی سـمائي ثـّم أدعـو نجبـاء مال
أجمعکـم لتسـجدوا لـي، ولکـن دعوتکـم ألعـرض علیکـم قلـوب المشـتاقین إلـّي وأباهي بکم 
ئکتي کما تضيء الشـمس ألهل األرض.  إّن قلوبهـم لتضيء سـمائي لمال أهـل الشـوق إلـّي، و
یـا داوود! إّنـي خلقـت قلـوب المشـتاقین مـن رضوانـي ونّعمُتها بنور وجهي و اّتخذتهم لنفسـي 
محّدثیـن وجعلـُت أبدانهـم موضـع نظـري إلـی األرض، وقطعـت مـن قلوبهـم طریقـًا ینظـرون به 

إلـّي« تا آخـر حدیث1�

 ای داوود! چقدر به یاِد بهشـت هسـتی و شـوق به مرا، از من درخواسـت نمی کنی؟ گفت: 
که آنها را از هر آلودگی  کسـانی  هسـتند  کیانند؟ فرمود: مشـتاقان به من  خدایا! مشـتاقان به تو 
یـده ام تـا بـه سـویم  کـرده ام. از دلهـای آنهـا حجـاب را در کیـزه داشـته ام و بـه هشـدارها بیـدار  پا
بنگرنـد. و مـن دلهایشـان را بـه دسـت خـود می گیـرم، آنـگاه بـر آسـمانم می نهم، سـپس نجبای 
ئکـه ام را فرامی خوانـم. وقتـی گـرد آمدنـد سـجده می کننـد. آنـگاه می گویـم: مـن شـما را گـرد  مال
نیـاوردم تـا سـجده ام کنیـد، بلکـه شـما را فـرا خواندم تا دلهـای افرادی را که به من مشـتاقند به 
شـما عرضـه کنـم، و بـه اهـل شـوق، بـر شـما مباهـات کنم، و به راسـتی دلهـای آنها آسـمانهایم 
کـه خورشـید بـر اهـِل زمیـن می تابـد. ای داوود! مـن  را بـرای فرشـتگانم روشـن می سـازد، ُچنـان 
دلهـای مشـتاقان را از رضوانـم آفریـده ام، و آنهـا را بـه نـور روی خـودم نعمـت بخشـیده ام و بـه 
عنـوان سـخنگو بـرای خـودم برگرفتـه ام. بدنهای آنهـا را جایگاه نظر خودم به زمین قـرار داده ام و 

از دلهاشـان راهـی کشـیده ام تـا بـه سـبب آن به مـن بنگرند. 

خالصۀ کالم 
 از مطالبـی کـه در مـورد معنـای حیـات و موت تحقیق کردیـم و آوردیم، در مورد کالمی که 

که فرمودند:  از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت شـده، اشـکال و تأّملی باقی نمی ماند 

ل د2.  دت عس
ت
ا ال یس حت

س
و رس وس وت جس

ت
اتس ال مس

س
نت و وكر  مس

َ
َمل

ت
َر ال یت يخس

که ستم را بمیراند و داد را زنده سازد.  بهترین پادشاه، آن است 

1. المحجة البیضاء ج8 ص59؛ جامع الَعادات نراَی ج3 ص103.
2. عیون الحکم ص239؛ غرر الحکم ح 7801.
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کـــه پنـــج حدیـــث اول از امـــام  یـــم   در ایـــن مضامیـــن، هشـــت حدیـــث دیگـــر نیـــز می آور
امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت شده است: 

ة«1� َمَوّدَ
ْ
ِعَتاُب َحَیاُة ال

ْ
فِس، و َترُک ال َعْقوِل َوَحَیاُة الّنَ

ْ
ْکُر ُنوُر ال ِ

ّ
»الذ

ذکر، نور دلها و حیات درون است. و ترک مالمت، سبب زنده ماندن دوستی است. 

ضغاَنُه«2�
َ
ماَت أ

َ
2. »الکاِظُم َمن أ

کینه های خود را بمیراند. که  فروخورندۀ خشم، کسی است 

َماَت  َشْهَوَته «3�
َ
ُه َوأ

َ
ْحَیا َعْقل

َ
اِس ِعْنَد اهلِل َمْن أ ْفَضُل الّنَ

َ
َماَت  َشْهَوَته ، وأ

َ
َعاِقُل َمْن أ

ْ
3.»ال

عاقل کسـی اسـت که شـهوتش را بمیراند. و برترین مردم نزد خدا، کسـی اسـت که عقلش 
را زنده بدارد و شهوتش را بمیراند. 

 َحیاٌة«4�
ُ

4.»الَعدل

عدالت، زندگی است. 

 أحیی حّقًا وأماَت باطاًل«5�
ً
5.»َرِحَم اهلُل امرأ

که حّقی را زنده دارد و باطلی را بمیراند.  کسی  کند بر  خداوند رحمت 

کـه حضرتـش در وصایـای خـود بـه موالیشـان  6. خثیمـه از امـام باقـر؟ع؟ روایـت می کنـد 
ْحَیـا 

َ
ْمِرَنـا. َرِحـَم اهلُل َعْبـدًا أ

َ
ـا َبْعِضِهـْم َبْعضـًا َحَیـاٌة أِل ِقّیَ

ُ
 ل

َ
َقـْوا ِفـي ُبُیوِتِهـْم، َفـِإّن

َ
ْن َیَتال

َ
می فرمایـد: »أ

ْمَرَنا«6� 
َ
أ

مـا  امـر  حیـات  سـبب  متقابـل،  مالقاتهـای  ایـن  زیـرا  کننـد.  مالقـات  هـم  بـا  خانه هـا  در 

1. غرر الحکم ح 1999.
2. غرر الحکم ح 5060؛ عیون الحکم ص44.

3. نیمـه اول حدیـث، در: غـرر الحکـم ح 308؛ نیمـه دوم در: مَـتدرك الوسـائل ج11 ص211؛ همیـن مضمـون: 
نهـج الباغـة، خطبـه 214؛ شـرح نهـج الباغـة ابـن ابی الحدیـد ج11 ص127.

4. مَتدرك الوسائل ج11 ص318؛ غرر الحکم ح 1699.
5. غرر الحکم ح 980.

یـارة الخـوان، ح 2؛ األمالـي طوسـی ص135؛ َـرب السـناد حمیـری ص32 ح  6. الکافـي ج2 ص175، بـاب ز
105؛ بـه نقـل از ایـن منابـع: وسـائل الشـیعة ج14 ص587.
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بـدارد.  زنـده  را  مـا  امـر  کـه  کسـی  بـر  آرد  رحمـت  خداونـد  می شـود. 

7. امام صادق؟ع؟: »َرِحَم اهلُل امرًء أحیی أمَرنا«1� 

که امر ما را زنده بدارد. کسی  خداوند رحمت آرد بر 

وب«2
ُ
ُقل

ْ
ُبُه َیْوَم َتُموُت ال

ْ
ْم َیُمْت َقل

َ
ْمُرَنا ل

َ
َس  َمْجِلسًا ُیْحَیا ِفیِه أ

َ
8. امام رضا؟ع؟: »َمْن َجل

هـر کـه در مجلسـی بنشـیند کـه در آن امـر مـا را زنـده می دارند، دلش نمی میـرد در روزی که 
دلها می میرنـد )قیامت(. 

کـه  اطـالق حیـات و مـوت و اماتـه و احیـاء، در تمامـِی ایـن احادیـِث شـریفه و ماننـد آنهـا 
قابـل شـمارش نیسـتند، همـه حقیقتنـد نـه َمجـاز. هـدف در تمامـِی آنهـا کامـاًل آشـکار اسـت، 

بـدون آنکـه شـرِح تـک تـِک آنهـا ضـرورت داشـته  باشـد. 

که فرموده اند: این نکته را در روایت امام صادق؟ع؟ می بینیم 

َمـوَت. 
س
كس و ـمر براست ـا وس یس حت

س
كس و ـمر  براست

َهـّمس
ّس
: الل

س
ـال َس ـهر  اشر رس ـی فر

س
ل ى إر ا آوس ذس ؟ص؟ إر  اهَّللر

َ
َسـول انس رس يکس

َشـورد3.  هر  الّنَ یت
س
ل إر ـي  وس نر اتس مس

س
ـا و ـدس مس عت انرـي بس یس حت

س
ي و ـذر

ّس
ّسر ال ـَد هَّللر مت حس

ت
: ال

س
ـال َس ـهر  مر وت ـنت نس ـامس مر َس ا  ذس ـإر فس

وَتـی رسـول خـدا بـه بَـتر می رفـت، می گفـت: خدایـا! بـه اسـم تـو زنـده می شـوم و بـه 
کـه  اسـم تـو می میـرم. وَتـی هـم از خـواب برمی خاسـت، می گفـت: حمـد، خـدای را 

مـرا _ بعـد از آنکـه میرانـد _ زندگـی بخشـید. و نشـور، تنهـا بـه سـوی اوسـت. 

خـواب در حقیقـت مـرگ اسـت، زیـرا آثـار وجـودی از شـخصی کـه در حال خواب اسـت، 
ـِزه، از انسـان  ـِب ایـن آثـار بـر او نیـز قطـع می گـردد، زیـرا نفـِس عاقلـۀ ممّیِ

ُ
منقطـع می شـود و ترّت

کـرده اسـت: کریمـه بـدان تصریـح  جدایـی می گیـرد. خداونـد متعـال در ایـن آیـۀ 

ِل«4. �يْ
َّ
الل اُکم �بِ

َو�فَّ �تَ َ �ي �ي ِ �ف
َّ
»َوُهَو ال

1. الکافي ج1 ص141.
طـب راونـدی ص278، بـه روایـت از  2. األمالـي صـدوق ج1 ص131؛ وسـائل الشـیعة ج14 ص502؛ الدعـواتَ 
ز اسـت و احیای امـر اهل ب»ت، به  یامـت، کنایـه از شـدتر دشـواری آن رو  َ لـب در امـام صـادق؟ع؟. مـرگَ 

ذکـر فضائـل و نشـر اخبـار و حفـظ آثـارر آن گرامیـان به دسـت می آید. 
3. الکافي ج2 ص539 ح 16. ادامه حدیث را در این منبع ببینید. 

4. األنعام: 60.
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و اوست که شما را شب هنگام، می میراند.

و نیز فرمود:

ُ�ُرو�فَ 
ْ َسث اٍء َوَما �ي ْح�يَ

أَ
ُر ا �يْ

ْمَوا�تٌ عفَ
أَ
. ا و�فَ �تُ

َ
ل حفْ ُ ا َوُهْم �ي �أً �يْ

َ و�فَ سث �تُ
ُ
ل حفْ َ � �ي

َ
ـِ� ل

َّ
ِ الل ْدُعو�فَ ِم�ف ُدو�ف �فَ �يَ �ي ِ �ف

َّ
»َوال

.1» و�فَ
ُ َ��ث �بْ ُ ا�فَ �ي �يَّ

أَ
ا

خـود  و  ب»افریننـد،  چیـزى  نمی تواننـد  فرامی خواننـد،  اهَّلل  جـاى  بـه  کـه  را  آنهایـی 
می کننـد. زنـده  دوبـاره  را  آنهـا  وَـت  چـه  کـه  نداننـد  و  زنـدگان،  نـه  مردگاننـد،  مخلوَنـد. 

توضیح معنی

کـه آثـاری چـون آفرینـش و علـم بـه احـوال بنـدگان، اطـالع از آینـدۀ   پـروردگار کسـی اسـت 

آنـان، رسـاندن خیـر بـه آنهـا و دفـِع شـر از آنهـا و دیگـر آثـار الزم بـر وجـود او مترّتـب اسـت. ُبت ها 

گاهـی از رسـتاخیز ندارنـد و ایـن گونـه آثـار بـر آنهـا مترّتـب نمی شـود،  قـدرت بـر خلـق چیـزی و آ

همچنانکـه در ایـن آیـه هـم بـه آن اشـاره شـده اسـت: 

ً�ا  �فْ � �فَ
َ
ا َول ّرً ِسِهْم صفَ �فُ �ف

و�فَ ِل�أَ
ُ
ْمِلك َ � �ي

َ
و�فَ َول �تُ

َ
ل حفْ ُ ا َوُهْم �ي �أً �يْ

َ و�فَ سث �تُ
ُ
ل حفْ َ � �ي

َّ
ِلَه�تً ل

آ
ِ� ا وا ِم�ف ُدو�فِ

دفُ حفَ
»َوا�تَّ

وًرا 2.  ُ سث
� �فُ

َ
اهتً َول � َح�يَ

َ
ا َول و�فَ َمْو�تً

ُ
ْمِلك َ � �ي

َ
َول

نـه  کـه هیـچ چیـز نمی آفریننـد و خـود مخلوَنـد.  گرفتنـد  از او خدایانـی دیگـر  غیـر 

یـان خـود هَـتند و نـه سـود خـود، و مالـك مـرگ و زندگـی و رسـتاخیز نیَـتند. مالـك ز

پس آنها در حقیقت مردگانند. 

ـاَن ُیْبَعُثـوَن(  ّیَ
َ
ْحَیـاٍء َوَمـا َیْشـُعُروَن أ

َ
ْمـَواٌت َغْیـُر أ

َ
کـه مقصـود از آیـۀ )أ ایـن در صورتـی اسـت 

گـر بـر اسـاس بعضی تفاسـیر در مورد کّفار باشـد، باز هم این اطـالق بر آنها  وصـِف بتهـا باشـد. ا
کـه بررسـی شـد.  از روی حقیقـت اسـت، ُچنـان 

گونه است در آیات دیگر، مانند:  همین 

َها«3� ْ�َد َمْو�تِ َ  �ب
ْر�فَ

�أَ
ْ
ِ� ال ا �بِ

ْح�يَ
أَ
ا 1.»�فَ

1. النحل: 20 و 21.
2. الفرَان: 3.

3. البقره: 164؛ النحل: 65؛ الجاثیة: 5.
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و زمیِن مرده را بدان زنده ساخت.

 در ایـن آیـه، صفـت حیـات و مـوت بـه »ارض« اضافـه شـده و حـّی و میـت بـر زمیـن اطالق 
شـده است.

َها«1� ْ�ِد َمْو�تِ َ ْر�فَ ِم�ف �ب
�أَ

ْ
ِ� ال ا �بِ

ْح�يَ
أَ
ا 2. »�فَ

و زمیِن مرده را بدان زنده ساخت.

ا«2� �تً �يْ
َ�هتً ّمَ

ْ
ل َ ِ� �ب ا �بِ

�فَ �يْ ْح�يَ
أَ
3. »َوا

کردیم. سرزمین مرده را با آن زنده 

اَها«3� �فَ �يْ ْح�يَ
أَ
�تُ ا �تَ َم�يْ

ْ
ْر�فُ ال

�أَ
ْ
ُهُم ال

َّ
�تٌ ل �يَ

آ
4. »َوا

که زنده اش ساختیم. نشانه عبرتی است برایشان زمین مرده 

ا«4� ْمَوا�تً
أَ
اًء َوا ْح�يَ

أَ
ا. ا ا�تً ْر�فَ ِک�فَ

�أَ
ْ
َ�ِل ال ْ حب

ْم �فَ
َ
ل
أَ
5. »ا

آیا زمین را جایگاهی نساختیم، براى زندگان و مردگان.

َها«5� ْ�َد َمْو�تِ َ  �ب
ْر�فَ

�أَ
ْ
ىي ال ْح�يِ ُ �فَ �ي ـِ� َک�يْ

َّ
ِ الل اِر َرْحَم�ت

َ �ث
آ
ٰی ا

َ
ل ْر اإِ

طفُ ا�ف 6. »�فَ

که چگونه زمین را پس از ُمردنش زنده می کند. پس به آثار رحمت خدا بنگر 

َها«6� ْ�َد َمْو�تِ َ  �ب
ْر�فَ

�أَ
ْ
ىي ال ْح�يِ ُ ـَ� �ي

َّ
�فَّ الل

أَ
ُموا ا

َ
7. »اْعل

که خدا زمین را پس از مردنش زنده می کند. دانید 

ا«7� �تً �يْ
َ�هتً ّمَ

ْ
ل َ ِ� �ب َ �بِ ىي ْ��يِ �فُ

ّ
8. »ِل

تا سرزمین مرده را بدان زندگی بخشیم.

1. عنکبوت: 63.
2. ق: 11.

3. یس: 33.
4. المرسات: 26-25.

5. الروم: 50.
6. الحدید: 17.
7. الفرَان: 49.
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ــرا در  ــود. زیـ ــر حقیقـــت می شـ ــل بـ ــده، حمـ ــان شـ ــریفه بیـ ــاِت شـ ــن آیـ ــه در ایـ ــِی آنچـ تمامـ
ـــت.  ـــان اس ـــارِی درخت ـــادی و پرب ـــبزی و آب ـــان و سرس گیاه ـــِش  ی ـــن، رو ـــودِی زمی ـــار وج ـــماِر آث ش
کـــه ایـــن آثـــار بـــر او مترّتـــب می شـــود، در حقیقـــت حـــّی اســـت و در غیـــر ایـــن  هـــر زمینـــی 
ی در ایـــن آیـــات بـــا ذکـــر ایـــن آثـــار، بـــه حیـــات آن  صـــورت مـــرده ای بیـــش نیســـت. بدیـــن رو

تعبیـــر شـــده اســـت: 

�تَّٰى«1. َ ا�تٍ سث �بَ
�ف �فَّ ا ِمّ َوا�بً رفْ

أَ
ِ� ا ا �بِ

�فَ ْ َرحب حفْ
أَ
ا َماِء َماًء �فَ َل ِم�فَ الّسَ رفَ �ف

أَ
»َوا

یانیم. گون از نباتات برو گونا و از آسمان باران فرستاد، تا بدان انواعی 

و فرمود:

ْوحبٍ رفَ ُکِلّ  ِم�ف  �تْ  �تَ �بَ �ف
أَ
َوا َوَر�بَ�تْ  �تْ  رفَّ اْه�تَ َماَء 

ْ
ال ها  �يْ

َ
َعل ا  �فَ

ْ
ل رفَ �ف

أَ
ا ا  دفَ اإِ

�فَ َهاِمـــــــَدهتً  ْر�فَ 
�أَ

ْ
ال ــــــَرى   »َو�تَ

.2» �بٍ ِه�ي َ  �ب

تـو زمیـن را فَـرده می ب»نـی. چـون بـاران بـر آن بفرسـتیم، در اهتـزاز آیـد و نمـو کنـد و از 
یاند. گیـاه بهجت انگیـز برو گونـه  هـر 

که در این مورد وجود دارد3�  و دیگر آیات فراوانی 

بازگشت به اصل کالم:

مراحِل سفِر انسان از مبدأ به مقصد و بیاِن معنِی دو زنده کردن و دو میراندن
کـــه حقیقـــِت معنـــای حیـــات و مـــوت دانســـته شـــد، پـــس بـــدان _ خداونـــد متعـــال تـــو  کنـــون  ا
کـــه ســـالک، مراتـــِب ســـیِر عوالـــِم بشـــری  گردانـــد _  ـــم تأییـــد و بـــه نـــور یقیـــن هدایتـــت 

َ
را در دو عال

کـــه نطفـــه ای بیـــش نبـــود تـــا هنـــگاِم بازگشـــت بـــه  و مراحـــِل ســـفِر خـــود بـــه دار آخـــرت را از وقتـــی 
کبـــری، و حضـــورش در محضـــِر پـــروردگاِر خویـــش بـــرای  ســـوی مـــوالی خویـــش و حلـــوِل قیامـــِت 

پاســـخگویی، و رســـیدنش بـــه آخریـــن منـــازل و مراحـــِل ســـیر و ســـفر، می پیمایـــد.

در ایـن سـیر و سـفر، افـزون بـر آثـاِر وجـوِد جسـمی و شـهودی و َاجـزاِء ُملکـِی ُعنصرَیـش، 

1. طه: 53.
2. الحج: 5.

3. مانند: الفاطر: 27؛ النمل: 60؛ األنعام: 99.
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کـه هیـچ آثـاِر وجـودی بـر آن مترّتـب نمی شـود و عمـدۀ آنهـا  سـه حالـت و مرحلـه وجـود دارد 
»گفتـاِر« اوسـت. و همیـن، سـّر قسـیم شـدِن گفتـار با عمل اسـت وقتـی می گوییم: »قـول و فعِل 
او، چنیـن اسـت و چنـان«. در حالـی کـه خـوِد »گفتار«، یک »عمل« اسـت. اینکه گفتار قسـیم 
عمـل شـده اسـت فقـط بـه خاطـر این اسـت کـه گفتار مهم تریـِن آثار اسـت. برای همیـن گفتار 

بـه تنهایـی نیمـی از تمامـِی آثـار وجـودِی انسـان اسـت.

کـه بـه ِازاِء آنهـا، آثـاِر وجـودِی بشـری بـر آنهـا  ضمنـًا بـرای او سـه حالـِت دیگـر وجـود دارد 
مترّتـب می شـود. پـس تمامـِی حـاالت او در ایـام سـیرش، از نخسـتین مرحلـه تـا واپسـیِن آنهـا، 
کـه سـه مرحلـه موتـی و سـه مرحلـه حیاتـی اسـت. نخسـتین  شـش مرحلـۀ پیاپـی می شـود 
مرحلـه از مراحـل شـش گانـۀ آنهـا موت، و واپسـیِن آنها حیات اسـت. و در میـان آنها، دو موت 

و دو حیـات وجـود دارد. 

گانـه، دورۀ نطفـه بـودن او اسـت، تـا هنگامی کـه روح در  نخسـتین مرحلـه از مراحـِل شـش 
او دمیـده شـود. در ایـن مرحلـه هیـچ اثـری مترّتـب نمی شـود، و در حقیقـت در ایـن حالـت 

کریمـه مـرده ای بیـش نیسـت. بـه همیـن سـبب خداونـد متعـال در آیـه 

اُکْم...«1. ْح�يَ
أَ
ا ا �فَ ْمَوا�تً

أَ
ْم ا �تُ �ف

ُ
ـِ� َوك

َّ
الل  �بِ

ُرو�فَ �فُ
ْ
ك �فَ �تَ �يْ

َ
»ك

که َمرده بودید و او شما را زنده ساخت. چگونه خدا را انکار می کنید، در حالی 

آن را در بیان، مقّدم دانسته و در این حالت، لفِظ »میت« را به او اطالق می کند. 

کـه  دومیـن مرحلـه، روزهـای مترّتـب شـدن آثـار وجـودی بـر او در ایـن دنیـای َپسـت اسـت، 
نخسـتین حالـت از حالتهـای سـه گانـۀ حیاتـی اسـت. 

سـومین مرحلـه، مرحلـۀ قبـض حیـات از او، و انقطـاِع آثـاِر وجـودِی او اسـت، بـه سـبب 
کـه دومیـن حالـِت موتـی اسـت. ِاعـراِض روح از حکومـت و مملکـِت جسـمانی، 

که حیات ثانویه است.  چهارمین مرحله، برانگیختن از قبر برای پاسخگویی است 

که سومین مرحلۀ موِت اوست.  گذراندن برزخ تا روز رستاخیز است،  پنجمین مرحله، 

1. البقرة: 28. 
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کـه واپسـین حالـت و مرحلـه و »سـومین حیـات« اوسـت، برانگیختـه  ششـمین مرحلـه، 
کـه دار بقـاء و قـرار اسـت. شـدن در دار آخـرت اسـت 

 بـه جـز ایـن مرحلـه، تمـام مراحـل پنـج گانـه، مراحـل سـیر و نـزول و غربـت در سـفر به سـوی 

آخرت اسـت و انسـان در آن پنج مرحله مانند رهگذر اسـت و هرچه در این مراحل می گذرد، 

بـه مثابـه منازلـی اسـت کـه برای ایـن عابر تدارک دیده شـده. 

گذرگاه بودن دنیا و چند حدیث درباره آن

کنون در آن هسـتیم، نسـبت به منازِل قبلی طوالنی تر  که ا اقامت ما در این نشـأه و منزلی 

که به آخرین مرحله رسـیده اسـت،  ی، جاهل می پندارد  اسـت و فضای آن وسـیع تر. بدین رو

گرفته اسـت.  آن را منزِل نهایی می داند و فکر می کند به مقصد و وطنش رسـیده و در آن آرام 

بـرای نجـاِت ایـن جماعـت از گمراهـِی جهالـت و بیـدارِی آنهـا از خواِب غفلـت، و برای بیان 

حقیقـِت ایـن مرحلـه، پیامبـر گرامـی؟ص؟ در کالم خود با ابن عمـر چنین فرموده اند: 

ید1.  وتس عس المس كس مس َس ف اعَدد نس بیٍل وس َر سس ابر
ریٌب وو عس كس غس أّنس کس ي الَدنیا  يَکن فر

یـی غریـب یـا رهگذری هَـتی. و خود را همراه بـا مردگان  در دنیـا چنـان بـاش کـه گو

ر.  به شـمار آو

در این مورد شاعر هم اینچنین سروده است: 

الُدنــــ َواجَعـــِل  َغریبـــًا  ِللُعُبـــورُکـــن  َســـبیاًل  ــــیا 

هــــ
َ

 الّد
َ

فـــَس ِطـــَوال الُقُبـــورَواعـــُدِد الّنَ أهـــِل  ِمـــن  ــــِر 

َوال  َتـــر نَیـــا 
ُ

الّد الُغـــُرور2َوارُفـــِض  َداِر  ـــی 
َ
إل َکـــن 

یشـتن را از اهـل  غریـب بـاش و دنیـا را راهـی بـرای عبـور َـرار ده. و در طـول زمـان خو
ر تکیـه مکـن. گـردان و بـه دار الغـرو َبـور بشـمار. و از دنیـا روی 

1. مَند احمد ج2 ص24؛ سنن ابن ماجه ج2 ص1378؛ األمالي طوسی ص402.
رده اسـت. محمد بن حَـین  ّتال نیشـابوری در روضة الواعظین ص448 ذیل روایت نبوی آو 2. این ب»تها را فس
رده و پـس از آن یـک ب»ـت افـزوده اسـت: وّیهـا  کتـاب الغربـاء آو آجـری متوفـای 360 نیـز ایـن سـه ب»ـت را در 

ر. َسـرو عیٍم وس الغافـل فـي ظـل/ لر نس



د نر یت تس نس ا اثت نس تس »ت یس حت
س
و نر وس یت تس نس ا اثت نس ّتس مس

س
ا و نس ّبس وا رس

َ
ال َس 69موا  اطم: در تفَیر آیت کریمت ي

در این زمینه، هشت حدیث از رئیس الموحدین امیر المؤمنین؟ع؟ می آوریم: 

 َخِصیبـًا 
ً

ـوا َمْنـِزال ّمُ
َ
  َجِدیـٌب ، َفأ

ٌ
َکَمَثـِل َقـْوٍم َسـْفٍر َنَبـا ِبِهـْم َمْنـِزل ْنَیـا 

ُ
َمـا َمَثـُل َمـْن َخَبـَر الّد

َ
1. »ِإّن

ُتـوا َسـَعَة َداِرِهـْم 
ْ
ـَفِر َوُجُشـوَبَة الَمْطَعـِم، ِلَیأ ِریـِق َوُخُشـوَنَة الّسَ ـوا َوْعَثـاَء الّطَ

ُ
یعـًا؛ َفاْحَتَمل َوَجَنابـًا َمِر

َوَمحـّل َقَراِرِهـم «1� 

داسـتان آنـان کـه دنیـا را آزموده انـد، داسـتان مسـافرانی اسـت کـه در جایی خـراب و همراه 
ی 

ّ
بـا قحطـی و تنگـی، منـزل گرفته انـد. آنـان عـزِم رفتن بـه منطقه اى پر از نعمـت و لذت  و محل

کرده اند، تا به خانۀ  گوارِى طعام را تحمل  سرسـبز و خّرم نموده اند؛ رنِج راه و سـختِی سـفر و نا
فراخ و منزلگاِه َامنشـان درآیند. 

یَس َوَطَنه«2� 
َ
2. »النساُن ِفیها )یعني في الدنیا( َغریٌب َول

انسان در دنیا غریب است و دنیا وطنش نیست.

ْیَسْت ِبَداِر ُنْجَعٍة«3� 
َ
َعٍة َول

ْ
  ُقل

ُ
نَیا َمْنِزل

ُ
 الّد

َ
3. »إّن

کوچ است نه جاى اقامت. که دنیا منزل  براستی 

ِکُنَها َظاِعٌن َوَقاِطُنَها َباِئن«4� ُة َتْنِغیٍص، َسا
َّ
ْنیا َداُر ُشُخوٍص  َوَمَحل

ُ
 الّد

َ
 4. »إّن

کنش مسـافر، و مقیمـش جـدا  کـوچ و محـّل سـختی و رنـج اسـت. سـا همانـا دنیـا سـراى 

شـونده از آن اسـت. 

ُدوا  ُکـْم َمَجـازًا، ِلَتـَزّوَ
َ
ـْت ل

َ
َمـا ُجِعل

َ
ِإّن  َقـَراٍر[ َو

َ
 َمَحـّل

َ
ُکـْم َداَر ُمَقـاٍم  ]َوال

َ
ـْق ل

َ
ـْم ُتْخل

َ
ْنَیـا ل

ُ
 الّد

َ
5. »ِإّن

َقَرار«5�
ْ
اِلَحـَة ِلـَداِر ال  الّصَ

َ
ْعَمـال

َ ْ
ِمْنَهـا األ

دنیا براى اقامت دائم شـما آفریده نشـده، بلکه گذرگاهی سـاخته شـده تا از آن براى خانه 

ابدى زاد و توشـه اى فراهم آورید.

1. نهج الباغة نامه 31، خطاب به امام مجتبی؟ع؟. همین مضمون: تحف العقول ص73.
2. این مضمون در تحف العقول ص370 از امام صادق؟ع؟ روایت شده است. 

3. نهج الباغة خطبه 113؛ غرر الحکم ح 2274.
4. نهج الباغة خطبه 196؛ غرر الحکم ح 2162.

5. نهج الباغة خطبه 132؛ غرر الحکم ح 2715.
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َعٍة«1�
ْ
َغٍة َوَمْنِزِل ُقل

ْ
ُکْم ِفي َداِر ُبل

َ
ِإّن َفَناِء، َو

ْ
 ِلل

َ
َبَقاِء ال

ْ
َما ُخِلْقُتْم ِلل

َ
6. »ِإّن

کـه  یتـی هسـتید  شـما تنهـا بـرای بقـا آفریـده شـده اید، نـه بـرای فنـا. و شـما در خانـه ای عار
نتـوان آن را وطـن برگرفـت. 

ْسـَتاَرُکْم 
َ
 َتْهِتُکـوا أ

َ
ُکـْم. َوال ُکـْم ِلَمَقّرِ وا ِمـْن َمَمّرِ

ُ
؛ َفُخـذ ِخـَرَة َداُر َمَقـّرٍ

ْ
ْنَیـا َداُر َمَمـّرٍ َوال

ُ
 الّد

َ
7. »ِإّن

ْسـَراُرُکم«2�
َ
ـُم أ

َ
ِعْنـَد َمـْن َیعل

دنیـا محـل گـذر و آخـرت خانـۀ پایندگی اسـت. از گذرگاه خود براى آسایشـگاه خود توشـه 
گاه اسـت ندرید.  که از اسـرار شـما آ کسـی  گیرید، و پرده را نزد 

َکَرْکٍب  ُیَساُر ِبِهْم َوُهْم ِنَیام«3� ْنَیا 
ُ

ْهُل الّد
َ
8. »أ

که آنان خوابند.  که آنها را به حرکت می برند، در حالی  کاروانی هستند  اهل دنیا مانند 

در این مورد، محمد بن ولید ُطرطوشی4 چنین سروده است: 

َفِطًنـــا ِعبـــاًدا  هلِل  الِفَتناإن  َوخاُفوا  نیا 
ُ

الّد ُقوا 
َّ
َطل

َعِلُمـــوا َفلّمـــا  ِفیهـــا  َوَطنـــاَنَظـــُروا  ِلَحـــّيٍ  یَســـت 
َ
ل هـــا 

َ
أّن

َخـــذوا
َ
َواّت ـــًة  ّجَ

ُ
ل ُسُفناَجَعلوهـــا  فیها  األعماِل  صاِلَح 

گرفتند. کناره  گفته و از فتنه ها  که دنیا را طاق  یرکی دارد  همانا خداوند بندگان ز

که دنیا جای ماندن زندگان نیَت. کردند و دانَتند  در دینا نظر 

که اعمال صالح در آن مانند کشتی هایی هَتند. دنیا را غرَابی دانَته 

کاتبی ترشیزی5: و چه نیکو سروده است 

1. غرر الحکم ح 2291؛ نهج الباغة نامه 31؛ شرح نهج الباغة ابن ابی الحدید ج16 ص89.

2. األمالي صدوق ص289 ح 5؛ غرر الحکم ح 2718.
3. نهـج الباغـة حکمـت 64، ج4 ص15؛ بنگریـد بـه کام ابـن ابـی الحدیـد در بـاره آن در شـرح نهـج الباغـة 

ج18 ص209.
َه متوفای سـال  ندس بی رس َـی َطرطوشـی دانشـمند مالکی مشـهور به اس

َ
نَدل هری اس شـی فر رس ََ 4. ابوبکر محمد بن ولید 

رده اسـت. َطرطوش  ـکان در وفیـات األعیـان ج4 ص262، از او یـاد کـرده و این اب»ات را از او آو
ّ
ل 520. ابـن خس

یایی در شـرق اندلس اسـت.  )به ضّم دو طاء( شـهری در سـاحل در
کاتبـــی َترشـــیزی نیشـــابوری متوفـــای ســـال 889 در اســـترآباد، شـــاعر مشـــهوری  5. مولـــی محمـــد بـــن عبـــداهَّلل 
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کاروانســـرا کاروانیـــان و جهـــان  کاروان، ســـرامـــا  کاروانســـرا، نکنـــد  در 

بندیـــم بار چـــون که بـــرآرد فغان ورایک شب به سر َبریم در این منزل و به صبح

کهنه رباِط جهان دو در از این درش درون رو و از آن درش درآباشد برای 

مراحل شش گانه سیر انسان وبیان وجوه تفسیر آنها
کـه مراحـل سـیر انسـان، شـش مرحلـه موتیـه و حیاتیـه اسـت؛ و اطـالق مـوت در   دانسـتیم 
گانـه، بـه  سـه مرحلـۀ موتیـه، و حیـات در سـه مرحلـۀ حیاتیـه، در تمـام مـوارد در حـاالت شـش 
کـه در ایـن جنبـۀ اطـالق، هیچکـدام  یـک شـیوه و آییـن، بـر سـبیل حقیقـت اسـت نـه َمجـاز، 
کـه عنـوان شـد، از هـر سـه  مزیتـی بـر دیگـری ندارنـد. و خداونـد متعـال هـم در آیـه شـریفه ای 
مـورد، دو مـورد را یـاد کـرده اسـت. امـا اختالفـی بیـن مفسـران در معنـی کردن آن پیـش آمده که 

بـر چهـار وجـه اسـت:

وجه تفسیر اول:

که انسان در َاصالِب پدران و رحم مادران بوده. موت اول: هنگامی است 

موت دوم: بعد از این زندگی دنیوی است.

حیات اول: زندگی همین دنیاست.

کبری است.  حیات دوم: حیات آنها هنگام برانگیخته شدن و قیامت 

وجه تفسیر دوم:

موت اول: مرگ آنها بعد از زندگی در این دنیاست.

موت دوم: بعد از سؤال و جواب در قبر است.

حیات اول: زندگی در در قبر برای سؤال و جواب است.

حیات دوم: برانگیخته شدن روز قیامت است.

کـــه شـــهید َاضـــی نـــوراهَّلل شوشـــتری در مجالـــس المؤمنیـــن، او را در شـــمار شـــاعران شـــیعه برشـــمرده و 
ــاب  لقـ ــی واأل ــز در الکنـ ــی نیـ رده اســـت. محـــدث َمـ ــدح امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را آو ــد او در مـ ــی از َصایـ برخـ
کتـــاب در الغدیـــر ج6 ص28، از او در شـــمار شـــاعران  کـــرده اســـت. مصنـــف ایـــن   ج3 ص100، از او یـــاد 
ــه را بـــه نظـــم  کعبـ یـــداد ولدت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در  ــه رو کـ رده  ــرده و ب»تهایـــی از او آو کـ ــاد  بـــزرگ شـــیعی یـ

کشـــیده. 
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وجه تفسیر سوم:

موت اول: همان مرگ در دنیا است.

موت دوم: در قبر است.

حیات اول: زندگی در دنیاست.

حیات دوم: در قبر است. 

وجه تفسیر چهارم:

موت اول: مرگ بعد از ِاحیاء در عالم ذر است.

موت دوم: مرگ در دنیا بعد از حیات دنیوی است.

حیات اول: در آن عالم ]عالم ذر[.

حیات دوم: زندگی در این دنیاست. 

کردیم.  که بیان  این وجوه مختلف تفسیر در معنی آیه بود، و خاستگاه آنها همان است 

سخن حق در این مورد
کـدام از آنهـا بـه نوعـی  کـه هـر  ولـی حـق بـر خـالف ایـن چهـار تفسـیر اسـت. مخفـی نمانـد 
کـه در  کـه: دو مـرگ، عبـارت اسـت از آنچـه  دارای اشـتباه اسـت. سـخن درسـت ایـن اسـت 
وجه دوم ذکر شـد و دو حیات آنچه در وجه اول آمده صحیح اسـت. پس بخشـی از وجه اول 

کـه از مجمـوع آنهـا وجـه پنجمـی به دسـت می آیـد: و بخشـی را از وجـه دوم می گیریـم 

موت اول: مرگ در این دنیاست.

موت دوم: مرگ در قبر است.

حیات اول: زندگی در این دنیاست.

حیات دوم: روز قیامت و برانگیخته شدن است. 

 در توضیح آن می گوییم: موتی که در کالم الهی و لسان شارع به موت اولیه یاد شده، همان 
که در این آیات آمده است: ی می دهد، به دلیل صراحتی  که در این دنیا رو مرگی است 

 .1» �فَ ِر�ي
َ سث ُم�ف  �بِ

ْح�فُ
ٰی َوَما �فَ

َ
ول

�أُ
ْ
ا ال �فَ �تُ � َمْو�تَ

َّ
ل َ اإِ �فْ ِه�ي  اإِ

و�فَ
ُ
ول �تُ �يَ

َ
�ِء ل

َ
ل وأُ ـٰ �فَّ َه  ياإِ

1. الدخان: 34 و 35.
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ینـد پایان کار جز همین مرگ نخَـتین نیَـت و ما دیگربار زنده  هـر آینـه اینـان می گو
یم. نمی شو

ٰی«1. 
َ
ول

أُ
�

ْ
 ال

�تَ َمْو�تَ
ْ
� ال

َّ
ل  اإِ

َمْو�تَ
ْ
َها ال �ي و�فَ �فِ

و�تُ
دفُ � �يَ

َ
»ل

در آنجا طعم مرگ را نمی چشند، مگر همان مرگ نخَتین.

ٰی«2. 
َ
ول

�أُ
ْ
ا ال �فَ �تَ � َمْو�تَ

َّ
ل �فَ اإِ �ي ِ �ت ّ

َم�يِ  �بِ
ْح�فُ

َما �فَ �فَ
أَ
 يا

یا ما را مرگی نیَت، جز آن مرگ نخَتین؟

کـه قبـل از ایـن  کـه در ایـن دنیـا روی می دهـد، نـه مرگـی  گـر مـوت اول همـان اسـت   پـس ا
حیـات بـوده اسـت؛ پـس بایـد مـوت دوم در قبـر و بعـد از پاسـخگویِی در قبـر باشـد. زیـرا دیگـر 

موتـی جـز آن وجـود نـدارد. بـا مالحظـۀ اینکـه مـرگ دوم نمی توانـد قبـل از مـرگ اول باشـد. 

مرگـی کـه مـورد قبـول کافـران اسـت مـرگ در همین دنیاسـت. و ]حیـات[ و مرگی کـه انکار 
می کننـد _ بنـا بـر آیـات متعـدد قـرآن کریم _ بعـد از زندگانی در دنیاسـت.

کریمه: پس مقصود از دو حیات و دو موت در آیۀ 
ا..«3 �فَ و�بِ

�فُ
دفُ ا �بِ

�فَ َر�فْ اْع�تَ �فِ �فَ ْ �ي �تَ �فَ
ْ ا ا�ث �فَ �تَ �يْ ْح�يَ

أَ
�فِ َوا ْ �ي �تَ �فَ

ْ ا ا�ث �فَ
َم�تَّ

أَ
ا ا �فَ َّ وا َر�ب

ُ
ال »�تَ

ردگار ما، ما را دو بار میراندى و دو بار زنده کردی و ما به گناهانمان  یند: اى پرو  می گو
اعتراف کردیمد.

ایـن اسـت کـه کافـران کـه حیـات دوم و مـرگ دوم را انـکار می کردنـد و فقـط حیـات در این 
دنیـا و مـرگ در ایـن دنیـا را بـاور داشـتند، در روز قیامـت و با مشـاهدۀ آنچه بر آنان گذشـت، به 

دو حیـات و دو مـوت، یکجـا اقـرار می کنند.

همچنـان کـه کسـی کـه از دو چیـز، فقـط بـه یکـی معتقـد بـوده، بعد از مشـاهدۀ مـورد دوم، 
یکجـا بـه هـر دو _ بـا یـک لفـظ تثنیـه _ اقـرار می کنـد. همچنیـن اسـت اقـرار آنهـا بـه دو حیـات، 

کـه در آغـاز فقـط حیـات اول را قبـول داشـتند، طبـق ایـن آیات:

1. الدخان: 56 .
2. الصافات: 58 و 59.

3. الغافر: 11.
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ا«1. �يَ
�فْ

ُ
ا الّ� �فَ ا�تُ � َح�يَ

َّ
ل َ اإِ �فْ ِه�ي وا اإِ

ُ
ال

»َو�تَ

گفتند: جز این زندگی دنیوى ما هیچ نیَت. و 

ا«2. �يَ
�فْ

ُ
ا الّ� �فَ ا�تُ � َح�يَ

َّ
ل َ اإِ  يَما ِه�ي

گفتند: جز زندگی دنیوى ما هیچ نیَت. و 

که مورد انکار آنها بوده در این آیات آمده است:   همچنین حیات دوم را 

.3» �فَ �ي ُ�و�ثِ َم�بْ  �بِ
ْح�فُ

»َوَما �فَ

و ما دیگر بار زنده نخواهیم شد.

 .4» �فَ ِر�ي
َ سث ُم�ف  �بِ

ْح�فُ
»َوَما �فَ

یم. و ما دیگربار زنده نمی شو

مـورد  از  بعـد  را  خویـش  انـکار  مـورد  آنهـا  کـه  اسـت  ایـن  بحـث،  مـورد  آیـۀ  از  مـراد  پـس 
کـه در این آیه  تصدیقشـان قـرار می دهنـد و بـه هـردو مـورد یکجـا اعتـراف می کننـد، همانگونـه 

می بینیـم:  هـم 

ا 
دفَ َس َهـٰ �يْ

َ
ل
أَ
اَل ا ِّهْم �تَ ٰی َر�بِ

َ
وا َعل �فُ دفْ ُو�تِ َرٰى اإِ ْو �تَ

َ
�فَ َول �ي ُ�و�ثِ َم�بْ  �بِ

ْح�فُ
ا َوَما �فَ �يَ

�فْ
ُ

ا الّ� �فَ ا�تُ � َح�يَ
َّ
ل َ اإِ �فْ ِه�ي وا اإِ

ُ
ال »َو�تَ

 .5» ُرو�فَ �فُ
ْ
ك ْم �تَ �تُ َما ُک�ف  �بِ

ا�بَ
َ�دفَ

ْ
وا ال و�تُ

دفُ اَل �فَ ا �تَ �فَ ّ
ٰی َوَر�بِ

َ
ل َ وا �ب

ُ
ال ّ �تَ

ِ َح�ت
ْ
ال �بِ

و گفتنـد: جـز ایـن زندگـی دنیـوى ما، هیچ نیَـت. و مـا دیگر بار زنده نخواهیم شـد. 
یـد: آیا این  ردگارشـان ایَـتاده اند، خدا می گو گـر ببینـی آن هنـگام را کـه در برابـر پرو و ا
ید: بـه کیفر آنکه کافر بوده اید  ردگارمان. گو ى، سـوگند به پرو یند: آر بـه حـق نبـود؟ گو

عذاب خدا را بچشـید.

و همچنین است در هر آیه ای که در آن حیات دو بار ذکر شده است که یکی از آنها بر حیات 
که بعد از ذکر موت در دنیا،   دنیوی حمل شده و دومی بر حیات بعث و حشر. و هر حیاتی 

1. األنعام: 29.
2. الجاثیة: 24.
3. األنعام: 29.

4. الدخان: 35.
5. األنعام: 29 و 30.
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بی فاصله ذکر شود، منظور همان حیات قیامت است. همان گونه که در این دو آیه نیز آمده: 

ْم«1. 
ُ
ك �ي ْح�يِ ُ ّمَ �ي

ُ ْم �ث
ُ
ك �تُ ِم�ي ُ ّمَ �ي

ُ اُکْم �ث ْح�يَ
أَ
�ي ا ِ �ف

َّ
»َوُهَو ال

اوست آن که شما را زندگی بخشید و سپس بمیراند و باز زنده می سازد.

ْم«2.
ُ
ك �ي ْح�يِ ُ ّمَ �ي

ُ ْم �ث
ُ
ك �تُ ِم�ي ُ ّمَ �ي

ُ ْم �ث
ُ
ك

�تَ ّمَ َررفَ
ُ ْم �ث

ُ
ك �تَ

َ
ل �ي �فَ ِ �ف

َّ
ـُ� ال

َّ
»الل

ى داد، سپس می میراند، سپس زنده می کند. خداست آن که شما را ب»افرید، سپس روز

کرده است: این آیه نیز به آن تصریح 

 .3» اَم�تِ �يَ �تِ
ْ
ْوِم ال َ ٰی �ي

َ
ل ْم اإِ

ُ
َمُ�ك ْ حب َ ّمَ �ي

ُ ْم �ث
ُ
ك �تُ ِم�ي ُ ّمَ �ي

ُ ْم �ث
ُ
ك �ي ْح�يِ ُ ـُ� �ي

َّ
ِل الل  ي�تُ

ز َیامت   بگو: خداست که شما را زنده می کند، پس می میراند و سپس همه را در رو
رد. گرد می آو

چکیده سخن در معنی آیه شریفه 
َنـا اْثَنَتْیـِن«، تصدیق و  کـه اقرار آنـان که گفتنـد »أَمّتَ بـر هـر کـه درنـگ کند، پوشـیده نیسـت 
که در قبر، برای سـؤال و جواب، روی می دهد. زیرا اقرار به دو موت،  اعترافی اسـت بر حیاتی 
ُچنیـن اقتضـا می کنـد. چـرا کـه دو مـوت، تحقـق نمی یابد مگر با حیـاِت واقعی بیـِن دو موت. 
پـس الزمـۀ اقـراِر آنهـا بـر مـوِت دوم و اول _ کـه در دنیـا هـم مـورد قبـول آنهابـود _، ایـن اسـت که به 

حیاتـی کـه میـان آن دو مـرگ روی می دهـد نیـز اقرار کنند.

لـذا آیـۀ شـریفۀ عنـوان شـده، بـر این مطلب داللـت دارد که کّفـار در روِز قیامت به دو موت 
و سـه حیـات4 اقـرار می کننـد. خداونـد، مـا را از دشـواری های آن روز بـاز دارد و در آن روز سـرور 

و شـادمانی نصیـب ما فرماید.

این تمام سخن در مطلب اول است. والحمد هلل رب العالمین.

1. الحج: 66.
2. الروم: 40.

3. الجاثیة: 26.
4. محصـول بحـث در مـورد دو مـرگ و دو زندگـی کـه در آیـه ذکـر شـده بـود ایـن اسـت کـه: در واَع مراحـل زندگی 
و مـرگ انَـان در دنیـا و بعـد از آن چنیـن اسـت: اول. زندگـی در دنیـا، دوم. مـردن در دنیـا، سـوم. زنـده شـدن 

یامـت. )مترجم(  َ ز بـر، پنجـم. زنـده شـدن در رو  َ بـر، چهـارم. مـرگ در  َ در

ُحْس�فَٰى...
ْ
ْسَماُء ال

أَ
�

ْ
� »َوِللِه ال �ف ر�ي �ۀ سث �ي

آ
ا�ف ا �ي در �ب
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مطل�ب دوم
 �ِ ْسَما�أِ

أَ
ِحُدو�فَ �فِیي ا

ْ
ل �فَ �يُ �ي ِ �ف

َّ
ُروا ال

َها َودفَ اْدُعوُه �بِ
ُحْس�فَٰى �فَ

ْ
ْسَماُء ال

أَ
�

ْ
� »َوِللِه ال �ف ر�ي �ۀ سث �ي

آ
ا�ف ا �ي  در �ب

)180 : « )اعرا�ف و�فَ
ُ
ْ�َمل َ وا �ي

ْو�فَ َما َکا�فُ رفَ ْ �ب َس�يُ

اسم در لغت و معنی
ـم حـوادث 

َ
کـه _ خداونـد در فهـم اسـرار قـرآن توفیقـت دهـاد، و مـا را از اسـارت عال بـدان 

رهـا گردانـاد _ »اسـم« مشـتق اسـت از »ِسـَمة« بـه معنـای نشـانه. ایـن لفـظ بـر معنای عـام وضع 
کـه بـر ُمسـّمٰی داللـت دارد، چـه از قبیـل َالفـاظ یـا ذوات و یـا  شـده، و آن مطلـق عالمـت اسـت 

غیـر آنها باشـد. 

که از مطلِق »عالمت بر چیزی« به عالمت خاّصی  گویا »اسـم«، منقوِل لغوی بوده اسـت، 
کند. آنچه در حدیث امام  که بر مسّمی داللت   منتقل شده است. مقصود من، لفظی است 

که می فرماید:  رضا؟س؟ وارد شده، ما را به این مطلب راهنمایی می کند 

 
س

ـّل جس ـّزس وس اتر اهَّللر عس ـمس ـنت سر ٍة مر ـمس َر ـي بر َر
فت ـی  نس

س
ل ـَم  عس سر

س
ي  و

س
ـمر اهَّللر و َت ائرـلر بر

قس
ت
لر ال ـوت َس ـی  نس عت يمس

ـَةد 1. مس اس عس
ت
 ال

س
ـال َس َة  ـمس ر َّ ـا ال ـَه مس

س
ـَت ل

ت
َقل  فس

س
ـال َس َة.  بـادس ـيس العر هر وس

»وقتـی کسـی >�بسم اهلل< می گویـد، یعنـی اینکـه: بـر خود، نشـانه ای از نشـانه های خداوند 
عـّز وجـّل می گـذارم، کـه همـان عبـادت اسـت. )ابن فضـال کـه راوی حدیث اسـت( گوید: به 

گفتم: نشـانه )سـمة( چیسـت؟ فرمود: عالمت«. حضرتش 

1. صـدوق در سـه کتـاب خـود ایـن حدیث را روایت کرده اسـت: عیون وخبـار الرضا؟ع؟ ج1 ص2 ح 19؛ معاني 
األخبـار ص3 ح 1؛ توحیـد ص229؛ و بـه نقـل از ایـن مصادر: بحار األنوار ج92 ص230 
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ـــم با تمـــام کلیات 
َ
پـــس اســـم چیزی اســـت که مســـّمی را نشـــان دهـــد. بدیـــن روی، عال

و جزئیاتـــش، مادیـــات و مجرداتـــش، بلندی هـــا و پســـتی هایش، ُملک و ملکوتـــش، غیب و 
ُشـــهودش، عقلها و ُنفوســـش، نورانیت و ظلمانیتش، روحانیات و جسمانیاتش، جمادات و 
کلی اســـت کلمه ای تاّم و حقیقتی واحد و   نباتاتش، جانوران و وحوشـــش، و انس و جّنش، 

 با َاجزاء و جزئیاِت خود.

یـــه، و هـــر 
ّ
کل کلمـــۀ تاّمـــه و هـــر یـــک از مصادیـــق ایـــن حقیقـــِت  هـــر جزئـــی از اجـــزاء ایـــن 

ــِر اســـمی از َاســـماء او اســـت، بلکـــه هـــر یـــک از  شـــاخه ای از شـــاخه های ایـــن درخـــت، َمظهـ
ـــر فعلـــی از  ـــرای صفتـــی از صفـــات او و نشـــانه و عالمتـــی ب آنهـــا _ در حـــّد ذات خـــود _ اســـمی ب

افعـــال او اســـت. 

سماِء ُحسنای الهی
َ
ا

کــه دارای معنــای نیــک هســتند، بعضــی بــه صفــاِت ذاِت  َاســماِء ُحســنای الهــِی لفظــی، 

ــد  ــد، مانن ــِل او برمی گردن ــاِت فع ــه صف ــی ب ــّی؛ و بعض ــاِدر و َح ــم و ق ــد عاِل ــد، مانن او برمیگردن

ر. و برخــی دیگــر ماننــد ُقــّدوس و واحــد و غنــی، تمجیــد و تقدیــس  خالــق و رازق و بــارئ و مصــّوِ

کــه مشــهور، نــود و نــه اســم اســت و اخبــار  را می رســانند. در مــورد تعــداد آنهــا اختــالف شــده، 

فراوانی هم دربارۀ آن وارد شــده اســت1. اینها همه مقتضای ظهور حق در مظاهر ذاتیه اســت، 

کــه بوســیلۀ آن، اثــرش کــه مظهــری در خــارج داشــته باشــد   یعنــی هــر یــک از آنهــا اقتضــا دارد 

کند.   ظهور پیدا 

ی 
ّ
د به صفتی از صفات او متجل که همان ذات باری تعالی اسـت، در نگاه موّحِ مسـّمی 

کدام از این الفاظ،  شـده و به آن مظهر ظاهر شـده اسـت. مثاًل خالق، رازق، رحمن، قّهار. هر 
اسـمی از اسـماِء خداونـد عـّز وجـّل هسـتند کـه در مخلـوق و مـرزوق و مرحـوم و مقهـور، اثرشـان 
گـر ایـن موجـودات خارجیـه و مظاهر وجودیـه نبودند، این صفـاِت خالق و  کـه ا ظاهـر می شـود؛ 

ی پیـدا نمی کردند. 
ّ
رازق و دیگـر صفـاِت بـاری تعالی تجل

یـد کـه ایـن دلیـل بـر توَیفـی بـودن آنهـا نیَـت.  1. در المیـزان ج8 ص359، بـه ایـن روایـات اشـاره کـرده و می گو
کتفـا شـود.  البتـه احتیـاط فقهـی َحکـم می کنـد کـه بـه هـر آنچـه از طریـق شـرع رسـیده، ا
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 خداوند با صفات و افعالش در هر چیزی ظاهر است. چیزی وجود ندارد که این خصوصیت

 را نداشـته باشـد. و او در تمـام سـاخته های الهـی و آیـات و مخلوقـات و تکوین یافته هایـش 

بـا اسـماء و صفـات و َافعالـش جلـوه می کنـد، و تمامـِی ذوات، مظهـِر صفـات و آینـۀ َافعـال و 

کمـال  کـه جمـال صنایـع و  کتـاب آیـات و اسـمی از َاسـماِء او و نشـان شـأنی از شـؤوِن اوینـد 

بدایـِع او را ظاهـر می سـازند. 

در شعری از جامی چنین آمده است:

َکوَنیـــن بـــه آیین ســـبق ورقمجموعـــۀ  بعـــَد  ورقـــًا  تفّحـــص  کردیـــم 

کـــه نخواندیـــم و ندیدیم در او جـــز ذاِت حق و شـــئوِن ذاتیۀ حق1حقا 

امام الموّحدین امیرالمؤمنین؟س؟ می فرماید: 

د2.  ویَت اهَّللس فیهر رس  و
ّ

یئًا إل ویَت شس يما رس

هیچ چیزی ندیدم جز آنکه خدا را در آن دیدم.

 نیز می فرماید: 

د3. ةر
س
ل نها ل برالَمزایس ٌج عس ةر وخارر جس لٌ في األشیاءر ل برالَممازس يداخر

ى از آن . ر درون هر چیز است ولی بی پ»وستگی، و برون هر چیزى است اّما بی دو

کالمی از امام همام حسین بن علی؟امهع؟ در دعای روز عرفه آمده است:  در 

ـي  ـّيس  فر
س
ل   إر

فس ـّرس عس تس نت تس
س
ـي و ّنر كس مر ادس ّنس َمـرس

س
ارر و ـوس طت

س ت
تر األ ـاس

َ
ّق نس تس ـارر وس ثس

ت
فر اآل ـاس تر ـَت براخت مت لر ـي عس هر

س
ل يإر

ـيت ءد4. ـي شس ـكس فر
س
ل هس جت

س
 و

س
ـی ل ّتس ـيت ٍء حس ر شس

َکلّ

خدایـا! از اختـاف آثـار )َدرتـت( و تحول اطوار )خلقتت( دانَـتم که مراد تو از من 
آن اسـت کـه خـود را در هـر چیـز بـه مـن بشناسـانی تـا آنجـا کـه در هیچ چیز نَـبت به 

تو جاهل نباشـم. 

کشکول شیخ بهایی آمده است. 1. در 
2. شرح الکافي مازندرانی ج3 ص83 و 98 و ج5 ص83.

3. نهج الباغة، خطبه اول.
4. بحار األنوار ج64 ص142.
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نیز فرموده اند: 

َر  اهر
س

ـــتس الّظ نت
س
و ـــيت ٍء وس ر شس

ّ
ي َکل رًا فر اهر َتكس ظس یت

س
و رس ـــيت ٍء فس ر شس

ّ
ي َکل ّيس  فر

س
ل   إر

ـــتس فت ّرس عس ي تس ـــذر
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خدایـا! تـو خـود را در هـر چیـز بـه مـن شناسـاندی، بـه گونـه ای کـه حضرتـت را آشـکار 
در هـر چیـز دیـدم، و تـو در هـر چیـز آشـکاری. 

گوید:  شاعر 

منظوِر نظر در دو جهان آینه اســـتمقصوِد وجوِد ِانس و جان آینه است

وین هر دو جهان غالف آن آینه است2دل آینۀ جماِل شاهنشـــاهی است

سماِء ُحسنای الهی
َ
مراتب در ا

دارنـد؛  مراتـِب مختلفـی  و ذوات در مظهرّیـت،  کـه موجـودات  بایـد دانسـت  همچنیـن 

بعضـی از آنهـا تنهـا یـک صفـت از صفـاِت الهـی را آشـکار می سـازند و خداونـد در یک صفِت 

ـی می شـود. امـا برخـی دیگـر، نشـانه ای از دو 
ّ
خـاص و در یـک فعـل از َافعالـش در آنهـا متجل

گاه بـر سـه صفـت از صفاتـش داللـت می کننـد و مظهـر سـه اسـم از اسـامِی  صفـِت اوینـد و 

اوینـد. و همینطـور... 

بدیـن سـان، َاسـماِء ُحسـنای الهـِی لفظـی، در توصیـِف صفـاِت بـاری تعالـی درجـات و 

مراتـِب مختلفـی دارنـد؛ بعضـی از آنهـا وصـف را فقـط بـا داللـت ُمطابقت توصیـف می کنند و 

گـروِه سـوم بر  بعضـی دیگـر، یـک صفـت را بـا مطابقـت و دیگـری را بـا ِالتـزام نشـان می دهنـد، و 

یـک صفـت بـا مطابقـت داللـت می کنـد و بـر دو صفـت بـا التـزام و... 

کـه مفهـوِم بعضـی از َاسـماِء لفظـی، تحـت بعضـی دیگـر جـای می گیرنـد  از اینجاسـت 

کـه تمـاِم  و در همدیگـر جمـع می شـوند. همچنیـن بعضـی از َاسـماء و صفـات، وجـود دارنـد 

ـم هسـت، نشـانه ای از او بـا رویکـردی 
َ
موجـودات در داللـت بـه آن مشـترکند و هـر چـه در عال

واحـد اسـت. 

1. بحار األنوار ج95 ص227.
یراستار( 2. شعر در مرصاد العباد آمده است. )و
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کـه تمامـِی موجـودات از آن خبـر می دهنـد. خداونـِد متعـال بـا صفـات  مثـاًل اسـِم »خالـق« 
ـی اسـت، و بـا ایـن فعـِل خـود در تمامـِی َاشـیاء، از َحَجـر و َمـَدر، 

ّ
خـود، در تمامـِی َاشـیاء، متجل

نبـات و شـجر، و حیـوان و َبـّر و بحـر، آسـمان و زمیـن و آب و جوهـر و َعـَرض و نـور و ظلمـت، 
جلـوه می کنـد. هـر ذره ای از موجـودات بـا تمـاِم وجود، به زبان حالش نـدا می دهد که وجودش 
و حرکتـش وابسـته بـه خـود و مربـوط به ذات خود نیسـت، بلکه وجودش، ُصنعـی از موجوِد به 

وجـوِد اصلـی، و اثـری از آثـاِر اوسـت، و در حقیقـت، بـدون او هرگـز وجـود نـدارد. 

کوتـی اسـت، شـاهدی از ُصنـِع او اسـت و 
َ
 هـر آنچـه در عالـِم ُعلـوی و ُسـفلی، ُملکـی و َمل

ن و بـاری و فاِطـر و صانـع و ُمحیـی و ُممیـت اوسـت. ایـن امر چنان  گویـای ایـن اسـت کـه ُمکـّوِ
آشـکار اسـت و نـزد هـر انسـاِن عاقـل ُچنـان ظاهـر اسـت که هیـچ گاه نمی تـوان آن را عقـاًل انکار 

کـه در روایـات َائمـه معصومین؟مهع؟ آمده اسـت1�  کـرد، همُچنـان 

در قرآن می فرماید: 

ـُ�«2.
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َ
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ل
أَ
�ف َسا �أِ

َ
»َول

یند: اهَّلل. گر از ایشان بپرسی که چه کَی آنها را آفریده است، می گو َطعًا ا
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کـرده  کَـی آسـمانها و زمیـن را آفریـده و آفتـاب و مـاه را رام  گـر از آنهـا بپرسـی: چـه  ا
گفـت: خـداى یکتـا. اسـت؟ همانـا خواهنـد 
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ینـد: آنها  گـر از آنهـا بپرسـی: چـه کَـی آسـمانها و زمیـن را آفریـده اسـت؟ همانا می گو
زمنـد دانـا آفریده اسـت. را آن پ»رو

برخـی صفـات و اسـم ها در مظهریـت، فقـط بـه بعضـی از موجـودات و ذوات اختصـاص 

 1. به طور مثال این مضمون در خطبت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است. به این لفظ: يل تَتطیع عقول المتفکرین 
جحدهد )الکافي ج1 ص141(.

2. زخرف: 87.
3. عنکبوت: 61.

4. زخرف: 9.
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دارد. ماننـد مظهریـِت »عاِلـم«، بـه سـبِب داشـتِن صفـِت علـم، و صفـت »َحلیـم« بـه سـبب 
کـه هرکسـی  داشـتن صفـت حلـم، و »جـواد« بـه سـبِب داشـتن صفـِت جـود. در اینجاسـت 
کسـی را بـه جـز »اهلل«  گـردد و تواناییـش انـدک نباشـد و در اعتـدال باشـد،  کـه بصیرتـش قـوی 
که وجودی جز اهلل نیسـت و تمامِی ذوات  کسـی را نمی شناسـد، و می داند  نمی بیند و غیر او 
ینـد، و وجـوِد حقیقـی ندارنـد، و وجـود، مختّصِ واحِد حّی اسـت، که وجـوِد کّلِ َافعال  تابـع او

و َاشـیاء وابسـته به اوسـت1� 

آرنـــده و دارنـــدۀ َاطـــوار یکـــی  اســـتدر کون و مکان، فاعِل مختار یکی است

ســـر آری  بـــرون  گـــر  ا عقـــل  روزِن  روشن شَوَدت کاین همه َانوار یکی استاز 

م، راِه شناخِت پروردگار
َ
نظر به عال

ـم از آسـمان و زمیـن و حیـوان و درخـت 
َ
کسـی کـه چنیـن بصیرتـی یافتـه، در هیـچ چیـِز عال

و... نمی نگـرد مگـر بـه عنـوان ُصنـِع خداونـد. 

کـه شـعر یـا خـط یـا نگارشـی را از فـردی می بینـد، بـه دیـدۀ یـک اثـر بـه  کسـی  همچنانکـه 
کاتـب و  آن نـگاه می کنـد، نـه اینکـه بطـور مجـرد محـض بـه آن بنگـرد. یعنـی در آنهـا، شـاعر و 

مصّنـف را آشـکارا می بینـد. 

همـۀ عالـم تصنیـِف خـدای متعال اسـت. هر کس به آن بنگـرد از این حیث که فعل خدا 
اسـت و آن را صنـع خـدا بدانـد، چیـزی جـز اهلل نمی بینـد و بـه َسـمتی جـز او نمـی رود و احسـان 
نمی کنـد مگـر بـرای خـدا. پـس آشـکارترین و بارزتریـن موجـود _ بـه سـبب آشـکار بـودن صفات 

ـِی َافعالـش _ خداونـد عّز وجّل اسـت. 
ّ
و شـیوع آثـار و تجل

گـر انسـانی را ببینیـم  کـه ا  ایـن راه شـناخت او در جمیـع َاشـیاء و ذوات اسـت، همچنـان 
کـه می نویسـد یـا دوزندگـی می کنـد، قـدرت نویسـندگی و دوزندگـِی او برای مـا، از دیگر صفاِت 

کـه مصنـف بزرگـوار هرگـز آن را  گرفـت، َچنـان  1. از ایـن جمـات نبایـد عقیـدۀ باطـلر وحـدت وجـود را نتیجـه 
گرچـه َدرتـش را از خـدای خـود دارد، ولـی در  گـواه اسـت بـر اینکـه بنـده  َصـد نکـرده اسـت. عقـل انَـان 
کارهـای زشـت خـود را بـه خدایـش نَـبت  کارهـای خـود مخصوصـًا  فعـل خـود اختیـار دارد و نمی توانـد 
گـواه اسـت.  کـه در ضمـن آن آمـده، بـر ایـن مدعـا،  یـژه احادیثـی  کتـاب، بـه و دهـد. بخشـهای دیگـر همیـن 

یراسـتار(.  )و
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ظاهـری و باطنـِی او، ماننـد شـهوت و غضـب و علـم و سـالمتی و بیماریـش، آشـکارتر اسـت. 
گـر آثـار صفتـی از صفـات را ببینیم،  چـون آثـار علمـی و اراده و قدرتـش در آن ظهـور دارد. پـس ا

ـی می شـود.
ّ
همـان صفـت نـزد مـا بـارز و آشـکار و متجل

کوتی 
َ
که مشـاهده می کنیم و آن را با حواّسِ ظاهرِی ُملکی و یا باطنِی َمل گر هرچه را  پس ا

را می بینیـم، و  او  از فیوضـات  آثـار وجـود خداونـد متعـال و فیضـی  از  اثـری  درک می کنیـم، 
ینـد؛ پـس وجـود و  هرکـدام از آنهـا ضرورتـًا شـاهدی بـر وجـود او و مظهـِر صفتـی از صفـاِت او
کـرم و سـایر صفاتـش در آثارشـان  قـدرت و علـم و اراده و حیـات و حکمـت و لطـف و عفـو و 
ـی هسـتند. و هریـک از ایـن ُمـدَرکات، مـدرک واحـدی بـر یکی 

ّ
ظاهرنـد و در مظاهرشـان متجل

کـه بـر ذات او داللت دارند. و هر چه در عوالم اسـت، گواِه  ینـد و نشـانه و عالمتـی  ازصفـات او
ناطـق و دلیـِل شـاهدی بـر وجـود خالـق و مدّبـر و گرداننـده و محـّرک و سـازنده اش می باشـد، و 

اوسـت نـوِر آسـمانها و زمیـن. 

انـــدر آن تابان، صفـــاِت ذوالجاللخلق را چون آب دان صاف و زالل

حـــق شـــاهّی  مظهـــر  حـــق1پادشـــاهان  گاهـــّی  آ مـــرآت  عالمـــان 

دلیِل اختفای خداوند، با وجوِد ظهورش جلّ وعال 
کـه معرفـِت خداونـد متعـال، اوِل معـارف، و پیشـگام  در  اقتضـای ایـن ظهـور، آن اسـت 
افهـام، آسـان ترین در عقـول، بارزتریـن آن بـرای اولـی األلبـاب و ظاهرتریـن آن نـزد دارنـدگان 
بصیرت باشد. لکن می بینیم که امر، خالِف آن است، تنها به دلیل شدت ظهور او و ضعِف 
دیـِد بیننـدگان. مثـاًل خفـاش در شـب بینـا و در روز نابینـا اسـت. ولـی نه به این سـبب که روز، 
کـه دیـدۀ  پنهـان و فاقـد روشـنی باشـد؛ بلکـه بـه خاطـر شـدِت نورانیـت و ظهـوِر آن اسـت، چـرا 
 خفـاش ضعیـف اسـت و نـور خورشـید بسـیار تابنـده، و شـدت ظهـور نـور و ضعـف بینایـی 
 خفاش، سـبب نابینایی او می شـود. در اینجا هم اینگونه اسـت. یعنی ضعِف عقل های ما و 
کمِی دیِد بینندگان و نهایت ِاشراق جمال حضرت الهی و منتهای نورانیتش در هر ذره ای از 
 ملکوت آسمان ها و زمین، سبب اختفای او شده است. منّزه است خدایی که به اشراق نورش 

گشته است. پس اوست ظاهر و باطن.  ُمحتِجب شده و به فرط ظهورش از دیده ها پنهان 

1. شعر از جال الدین بلخی در دفتر ششم مثنوی.
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ُحسنت به نقاِب »لن َترانی« مستورای بـــا همه در کمـــاِل نزدیکی، دور

کـــم به دهن در پردۀ اختفاســـت از فـــرط ظهور1نـــور تو چـــو آفتاب، خا

کـه هـر چیـزی  پنهـان بـودِن خداونـد در عیـِن ظهـورش سـبِب دیگـری هـم دارد و آن ایـن 
بوسـیله ضـّدِ خـود شـناخته می شـود و در برابـر اضـداد خـود آشـکار می گـردد. و بـه اختـالف 
اشـیاء و تضـاد و تباینشـان از یکدیگـر، شـناخت حاصـل می شـود و هـر چیـز از دیگـری تمایـز 
گـر همـه چیـز در یـک صفـت واحـد مشـترک باشـند، امر مشـکل می شـود. مثاًل  می یابنـد. ولـی ا
گر همیشـه _ بدون غروب _ در حال نور افشـانی و ِاشـراق می بود، ما می پنداشـتیم  خورشـید، ا
ولـی  غیـره.  و  سـفیدی  و  سـیاهی  مـورد  در  سـان  همیـن  و  نـدارد؛  وجـود  روزی  و  شـب  کـه 
هنگامی کـه خورشـید غـروب می کنـد و تاریکـی همـه جـا را در بـر می گیـرد، آنـگاه مـا متوجـه نـور 
و تاریکـی می شـویم. پـس نـور، بـه وسـیلۀ عدمـش کـه تاریکـی اسـت شـناخته می شـود...2ولی 

کـه ضـدی نداشـته باشـد، ]ادراکـش آسـان نیسـت[. آنچـه وجـودش عـام باشـد بـه طـوری 

گر برای   نـور خـدا نـه تنهـا بـه خـودِی خود ظاهر اسـت، بلکه اشـیاء را ظاهـر می سـازد...3 و ا
کـه آسـمان ها و زمیـن منهـدم می گشـت و  او عـدم و تغییـر و غیبتـی می بـود، آن هنـگام بـود 
کـه ایـن دو حالـت، از هـم جـدا می شـود. و  ُملـک و ملکـوت تبـاه می شـد...4 بوسـیلۀ اوسـت 
گـر بعضـی از اشـیاء وابسـته بـه وجـود او بودنـد، و بعضـی دیگـر وابسـته بـه وجـود غیـِر او، آنـگاه  ا

جدایـی آشـکار و همـه چیـز معلـوم می شـد. 

یکـردی واحـد ]در داللـت بـر خداونـد[ دارنـد و وجـود او در همـه  کـه ذوات رو ولـی حـال 
کـرم اوسـت، شـدت  احـوال، ابـدی اسـت و هـر ذره ای اثـری از آثـار وجـودی او و آثـار جـود و 

ظهـورش موجـب خفـای او شـده اسـت. 

الهـــیگر آینه ات روشن و صافی است ببینی آینـــۀ حســـن  ذرات جهـــان 

یـی ایـن دو ب»ـت را در شـرح خـود بـر نهـج الباغـة، منهـاج البراعـة، ج1 ص350، بـدون  1. میـرزا حبیـب اهَّلل خو
رده اسـت. اشـاره بـه نـام سـرایندۀ آن آو

کتاب افتادگی هَت. )مترجم( 2. در اصل 
کتاب افتادگی هَت. )مترجم( 3. در اصل 
کتاب افتادگی هَت. )مترجم( 4. در اصل 
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لفِظ »اهلل« جامع اّول و »علی« جامع دوِم اسماء الهی هستند 
در داللـت،  لفظـی،  نشـانه های غیـر  ماننـد  الهـی،  لفظـِی  َاسـماِء ُحسـنای  کـه  دانسـتیم 
گرچـه همـه از او خبـر می دهنـد و بعضـی، جامـع بعضـی  درجـات و مراتـب مختلفـی دارنـد، 
دیگرنـد. اینـک بایـد دانسـت کـه: جامـِع تماِم َاسـماِء لفظی الهـی، در درجـۀ دوم، لفظ »علی« 
اسـت و تمامـی َاسـماء، در معنـی، تحـت ایـن اسـم منـدرج اسـت، و این اسـم اسـت کـه ذات 

کمالیـه خبـر می دهـد.  بـاری تعالـی را بـه داشـتن جمیـِع صفـاِت 

و جامـع کبیـر َاسـماِء الهـی، یعنـی کلمـۀ »اهلل«، معنـای همان کلمۀ جامع دوم اسـت، زیرا 
علـّو حقیقـی از تمـام جهـات، اّتصـاِف او را بـه جمیـع کمـاالت ذاتیـه و صفـات جاللیه اقتضا 
می کنـد. بـه همیـن ایـن دلیـل، خداونـد »علـی« را بـه عنـوان نخسـتین اسـم از َاسـماِء ُحسـنای 

خـود برگزید. 

که امام علی؟ع؟ فرموده اند:  در حدیث امام رضا؟س؟ به صراحت آمده است 

ـَمَه  است اَه اهَّلَل، وس نس عت مس ا، فس هس ر
ّ
َکل اءر  ـیس شت

س ت
ی األ

س
ل عت

س
َه و ّنس

س
یَم،  ألر ظر عس

ت
ّيَ ال لر عس

ت
ـهر  ال َر

فت نس َه  لر ارس تس ا اخت  مس
َ

ل ّوس
س
أ يفس

ـيت ءد _ تا آخر حدیث1.  ی کلّ شس
س
ل ـاس عس ـَه عس ّنس

س
ائرهر ألر ـمس ست

س
 و

َ
ل ّوس

س
یـَم َهـوس و ظر عس

ت
ـّيَ ال لر عس

ت
ال

نخَـتین نامـی کـه بـراى خـود برگزیـد، يعلـّی عظیمد بود، چـون او برتـر از همه چیزها 
اسـت. بنا بر این معنای آن ياهَّللد اسـت و نام يعلّی عظیمد اّولینر اسـم هاى اوسـت، 

یـرا بـر هر چیزی برتـری یافت.  ز

کمـِل مخلوقاتـش را از اسـم او می فهمیـم. تسـمیۀ او  کـه وجـه اشـتقاِق اسـِم َا  از اینجاسـت 
بـه »علـی«، تسـمیه ای اسـت کـه جامـِع تمامـِی مظاهـر و آیات و جامع َاسـماء اسـت. 

َکفاَك ِبإســـِمِه « َعال ِفی السِم َوالبأِس َوالَحَسب2ُهـــَو الَمَثـــُل األعلـــی  »َعلّیٌ

وت  او برتریـن نمونـه اسـت، نـام او تـو را بَـنده اسـت، کـه يعلید اسـت و در اسـم وَ 
ترین اسـت. و حَـب بال

الرضـا ج1  توحیـد ص192 ح 4؛ عیـون وخبـار  رده اسـت:  آو کتـاب خـود  را شـیخ صـدوق در سـه  1. حدیـث 
رده  ص129؛ معانـي األخبـار ص2 ح 2. مجلَـی حدیـث را بـه نقـل از ایـن سـه کتـاب بـا توضیـح و تبی»ـن آو

اسـت. بحـار األنـوار ج4 ص88.
2. ب»ت سرودۀ عونی شاعر بلندپایت شیعی است. مناَب ابن شهرآشوب ج2 ص303.
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ذکر نام علی بن ابی طالب؟ع؟ در  أّم الکتاب و قرآن کریم
خداونـد، اسـم جامـع »علـی عظیـم« را بـر او نهـاد و در کتاب محکم خـود به پیامبرش؟ص؟ 

خبـر داد و فرمود: 

ٌم«1.  ٌّ َحِك�ي َ�ِلیي
َ
ا ل �فَ ْ َ��ي

َ
ا�بِ ل ِك�تَ

ْ
ِمّ ال

أُ
ُ� �فِیي ا

»إَِو�فَّ

و همانا او در َاّم الکتاب، نزد ما، علیر حکیم است.

کـه بـر دیـوار پیشـین صحـن شـریف مرتضـوی نوشـته شـده بـود، برگرفتـه از همیـن  شـعری 
کریمـه اسـت:  آیـۀ 

َحکیـــم«خوانـــده رواق تـــو بـــه عـــرش عظیم عِلـــّيٌ 
َ
ل لَدینـــا   

َ
»إّن

در اینجـا ضمیـر »إّنـه« بـه علـی؟ع؟ برمی گـردد کـه در ایـن زمینه، نصـوص فراوانـی در َاخبار 
معصومین؟مهع؟ آمده اسـت. 

مـی بـه ِاسـنادش از َحّمـاِد ِسـندی روایـت شـده اسـت هنگامی کـه سـائلی از امـام 
َ
از دیل

َعِلّيٌ َحِکیٌم« می پرسـد، ایشـان می فرماید: 
َ
َدْیَنا ل

َ
ِکَتاِب ل

ْ
ِمّ ال

ُ
ُه ِفي أ

َ
ِإّن صادق؟ع؟ در مورد آیۀ »َو

؟ع؟د2.  نینس میَرالَمؤمر يَهو اس

مراد آیه، امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 

َعِلّيٌ 
َ
َدْیَنا ل

َ
ِکَتـاِب ل

ْ
ِمّ ال

ُ
ـُه ِفي أ

َ
ِإّن از امـام رضـا؟ع؟ رسـیده اسـت که هنگامی که آیۀ شـریفۀ »َو

َحِکیـٌم« را تـالوت می کردنـد، می فرمودند: »علّیُ بـُن ابی طاِلٍب«3� 

که می گوید:   در تفسیر البرهان از ابن ماهیار از َاصَبغ بن ُنباته آمده است 

ا َهـوس  ذس ـإر ، فس ـانس ـنر َصوحس ـةس بت عس صس عت ـی صس
س
ل ـا إر نس یت هس تس ـی انت ّتس ؟ع؟ حس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـعس و ـا مس نس جت رس يخس

اكس   ّیس ا إر
نس تس ارس یس  زر

ّنس
س

ـذ خر ّتس  تس
س

؟ع؟: ل ّيٌ لر َه عس
س
 ل

س
ـال قس َه، فس

س
 ل

س
ّف ّیـًا؟ع؟ خس لر ى عس

س
و ـا رس ّمس

س
ل . فس ـهر اشر رس ـی فر

س
ل عس

1. زخرف: 4.
2. الغـــارات ثقفـــی ج2 ص849؛ معانـــي األخبـــار صـــدوق ص32 ح 3؛ شـــرح األخبـــار َاضـــی نعمـــان ج1 
یـــل اآلیـــات؛ ابراهیـــم بـــن محمـــد ثقفـــی گویـــد: ضمیـــر در کلمـــت يانهد  ص242؛ بحـــار األنـــوار ج26 ص339 نقـــل از تأو
ـــرآن بَـــیار اســـت. آنـــگاه نمونه هایـــی از التفـــات  بـــه علـــی؟ع؟ برمی گـــردد. ایـــن گونـــه تأویـــل کـــه التفـــات نـــام دارد، درَ 

یـــاد می کنـــد. 
یل اآلیات. 3. بحار األنوار ج23 ص210 ح 16، و تفَیر البرهان ج4 ص135 ح 3، نقل از تأو
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تس َکنت ا  اهَّللر مس َه: وس
س
 ل

س
ال قس رًا. فس جت

س
و رًا وس نت َذخت کر

س
ل ، وس ینس نر مر َمؤت

ت
یرس ال مر

س
ا و  یس

س
: ل

س
ال َس  . كس مر وت َس ی 

س
ل رًا عس خت  فس

ـا  ، مس یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرس ال مر

س
ـا و اهَّللر یس ـتس وس نت

س
و ـَة: وس عس صس عت  صس

س
ـال قس . فس ـةر َعونس مس

ت
یـرس ال ثر

ـةر کس َئونس مس
ت
یـفس ال فر  خس

ّس
ل   إر

ابر اهَّللر  تس کر ي  كس فر ّنس إر یٌم، وس ظر عس
س
كس ل نر یت ي عس ّنس اهَّللس فر إر یٌم وس لر عس

س
لیمر ل  براهَّللر العس

كس ّنس  إر
ّس

ل  إر
َتكس مت لر  عس

یٌمد1. حر َؤٌف رس رس
س
ینس ل نر مر َمؤت

ت
  برال

كس ّنس إر یٌم،  وس کر ّيٌ حس لر عس
س
 ل

ابـن طریـف از ابـن َنباتـه نقـل می کنـد کـه گفت: با حضـرت امیر المؤمنیـن؟ع؟ ب»رون 
 رفتیم تا به خانه صعصعة بن صوحان رسیدیم. او در رختخواب خواب»ده بود. همین

کرد.  که چشمش به علي؟ع؟ افتاد، احترام 

یشانت  وم و خو  امیر المؤمنین؟ع؟ به او فرمود: مبادا این دیدار ما را، مایه فخر خود برَ 
کـرد: نـه مـولى مـن، ولـی ذخیـره اى بـراى آخـرت و اجـر و پاداشـی  َـرار دهـی. عـرض 
کـه تـو را  محَـوب می کنـم. علـی؟ع؟ فرمـود: صعصعـه! مـن خـدا را شـاهد می  گیـرم 

کمك کننـده یافتـه ام. کم هزینـه و بَـیار  مـردى 

َـم علیـم و دانا  صعصعـه در جـواب عـرض کـرد: تـو نیـز _ یـا امیـر المؤمنین _ به خداَ 
کریـم بـه نـام علـی  بـه خداونـد هَـتی، و خداونـد در نظـرت بـزرگ اسـت. و در َـرآن 

عظیـم یادشـده اى و نَـبت بـه مؤمنیـن رؤوف و مهربانـی. 

که فرمود: همچنین به ِاسنادش از امام صادق؟ع؟ آورده 

دس  نت ـسس عر
س
ل ی جس ّتس ؟ع؟ حس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
اءس و ، جس ـلر مس جس

ت
مس ال ـوت ـانس یس ـَن َصوحس ـَد بت یت عس  زس ـا َصـرر ّمس

س
يل

ـٌد  یت ـعس زس فس رس . فس ـةر َعونس مس
ت
یـمس ال ظر ـةر عس َئونس مس

ت
یـفس ال فر ـتس خس َکنت ـَد!  یت ـا زس ـكس اهَّلَل یس مس حر : رس

س
ـال قس . فس ـهر سر

ت
و رس

 برـاهَّللر 
ّس

ل  إر
َتـكس مت لر ـا عس اهَّللر مس ـوس ، فس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـرًا و یت اكس اهَّلَل خس ـزس ، جس ـتس نت

س
و : وس

س
ـال قس ، فس ـهر یت

س
ل ـَه إر سس

ت
و رس

یـم د2. ظر عس
س
كس ل رر

ـدت ـي صس ّنس اهَّللس فر إر یمـًا، وس کر ّیـًا حس لر ـابر عس تس کر
ت
ـي وّم ال فر یمـًا، وس لر عس

ى زمیــن افتــاد، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمــد و  یــد بــن صوحــان در جنــگ جمــل رو وَتــی ز
کم هزینــه ولــی  یــد! مــردى  کنــد، ز بــالى ســرش نشَــت. فرمــود: خــدا تــو را رحمــت 
گفــت: خــدا  ــه او نمــوده،  ــد ســر برداشــت و نگاهــی ب ی ــودى. ز کمك کننــده ب بَــیار 

می در کتـاب الفضائل ص174  1. تفَـیر برهـان ج4 ص135؛ بحـار األنـوار ج23 ص211؛ شـاذان بـن جبرئیـلَ 
رآن یافته اند، از جمله روایت صحیـح از ابن  یـد: راویـان راسـت گفتـار سـیصد نـام برای امام امیرالمؤمنین؟ع؟ درَ  گو
إنـه فـي وم الکتـاب لدینـا لعلي حکیـمد به حضرتش تفَـیر کـرد. نیـز بنگرید:  مَـعود کـه يعلـي حکیـمد را در آیـت يو

الهدایـة الکبـری خضیبـی ص91 تحـت عنـوان يلعلـي؟ع؟ ثاثمائـة اسـم فـي القـرآند. 
2. بحار األنوار ج23 ص211 ح 20؛ البرهان ج4 ص135 ح 6 .
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بــه شــما نیــز جــزاى خیــر دهــد یــا امیرالمؤمنیــن. بــه خــدا ََــم شــما را علیــم و دانــا بــه 
خــدا می دانــم و در َــرآن بــه نــام يعلــی حکیــمد یادشــده اى و خداونــد در دل تــو بَــیار 

بــزرگ اســت.

کتـب  از  امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده و در بسـیاری  از  کـه  یـارت امیرالمومنیـن؟ع؟  ز در 
بزرگـوار  شـیخ  نوشـتۀ  »المـزار«  کتـاب  ماننـد  اسـت،  آمـده  اسنادشـان  بـه  مـا  علمـای  بـزرگان 
متقـّدم محمـد بـن المشـهدی _ خداونـد قبـر او را خـوش گردانـد _ کـه نسـخه ای از آن در نـزد ما 

موجـود اسـت1، آمـده اسـت:

د. راتر لتر واآلیاتر الباهر اَم علی صاحبر الّدل َّس يال

لتها و نشانه های روشن. سام بر صاحب دل

تا جایی که می گوید:

نـا  یت دس
س
تـابر ل کر

ت
ـي وّم ال ـَه فر ّنس إر ـی: وس

س
ال عس  تس

س
ـال قس ـاتر ، فس یس

ت
ـمر  اآل کس ـي َمحت عالـی فر َه اهَّلَل تس ـرس کس ي ذس ـذر

ّس
يال

یٌمد. کر ـّيٌ حس لر عس
س
ل

وّم  فـی  إّنـه  و یـد:  می گو و  کـرده  یـاد  را  او  خـود،  محکـم  آیـات  در  خداونـد  کـه  کَـی 
حکیـم2.  لعلـّيٌ  لدینـا  الکتـاب 

یـارت دیگـری از امـام؟ع؟ کـه سـید بزرگـوار در مصبـاح الزائـر خود آن را ذکـر کرده، آمده  در ز
است: 

یم د3.  کر ٌي  حس لر عس
س
نا ل یت دس

س
تابر ل کر

ت
ي وّم ال َه فر ّنس إر یهر : وس  اهَّلَل فر

س
ل زس نت

س
نت و ی مس

س
ل َم عس اس َّس يال

إّنـه فـي وم الکتاب  سـام بـر کَـی کـه خداونـد در بـاره اش )ایـن آیـه را( فـرو فرسـتاد: و
لدینـا لعلـّيٌ حکیم. 

کتـب حدیثـی ماننـد تهذیـب األحـکام و المـزار  کـه مأثـور اسـت و در  در دعـای روز غدیـر 

کـه بـه سـال 956 نوشـته اسـت. ایـن  1. ایـن نَـخه ای ارزشـمند اسـت بـه خـط ابـو نصـر شـریف بـن ابـی سـعید 
نَـخه تصحیح و مقابله شـده و اکنون ضمن نَـخه های خطی کتابخانه امام امیرالمؤمنین؟ع؟ در نجف به 

شـماره 39 موجود است. 
2. المزار ابن مشهدی ص218؛ بحار األنوار ج97 ص306 ح 23. نقل از مصباح الزائر.
یارة رابعة...د. 3. مصباح الزائر ص147؛ بحار األنوار ج97 ص303 ح 22. با عنوان يز
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کامـل، از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده، آمـده اسـت:  مشـهدی و منابـع دیگـر بـه سـند 

ي  ـذر
ّس
ال  ، یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
و ـّيٌ  لر ـیَد، عس شر ـَد الّرس شر َمرت

ت
ي ال ـادر هس

ت
ـاَم ال مس ر

ت
ـَه ال ّنس

س
و ـي  هر

س
ل إر ـا  یس َد  ـهس شت

س
أ يفس

یـم د1. کر ـّيٌ حس لر عس
س
نـا ل یت دس

س
تـابر  ل کر

ت
ـي وّم ال ـَه فر ّنس إر : وس ـتس

ت
َقل ابرـكس فس

تس کر ـي  ـَه فر تس رت کس ذس

مـن گواهـی می دهـم _ خدایـا _ کـه اوسـت امـام هدایتگـر راهنمـای رشـید، علـی امیـر 
کـردی و فرمـودی: و إّنـه فـي وّم الکتـاب  کتـاب خـود )َـرآن( او را یـاد  کـه در  مؤمنـان، 

لدینـا لعلـّي حکیم.

 در جای دیگر از همان دعا آمده است: 

تـابر  کر
ت
ـي وّم ال ـَه فر تس

ت
ل عس جس ، وس ـهر یت

س
ل ـتس عس مت عس نت

س
ي و ـذر

ّس
یـنس ال نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـٍب و ـي طالر بر

س
ـنر و ـّير بت لر يعس

یمـاد.  کر ّیـًا حس لر ـكس  عس یت دس
س
ل

کـه بـر او نعمـت بخشـیدی، و او را در  ام  علـی بـن ابـی طالـب، امیـر مؤمنـان، همـان 
الکتـاب، نـزد خـود علـّی حکیـم َـرار دادی. 

در دعای ندبه2 ]خطاب به حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه[ آمده است:

دی اهَّللر علّيٌ حکیٌمد3. 
س
ن َهو فی وّم الکتابر ل يیابنس مس

که نزد خدا است _ علّی حکیم است. که در  َام الکتاب _  ای فرزند کَی 

و چه نیکو سروده است عونی: 

َحـــًة ُمَصّرَ َجـــاَءت  َوَتســـِمَیٌة  ِلصاِحـــِب  األمـــِر ِلأللباِب َتکِشـــُفُه هـــذا 

ُهـــم ِمـــن َفـــوِز َرحَمِتنا
َ
ُیرِدُفـــُه إّنـــا َجَعلنـــا ل ُثـــّم  ـــا  َعلّیً ِصـــدٍق  ِلســـاَن 

ـــَدى الـ
َ
ّمِ الِکتاِب ل

ُ
ُفـــُه ِبَقوِلـــِه ُهـــَو ِفـــي أ ُیَعّنِ ال  َحکیـــٌم  َعلـــّيٌ  ــــباِري 

ُه
ُ
ســـاِس الَعقـــِل َباِطل

َ
 َضِعیـــُف أ

ّ
ِعنَد احِتماِل َصریِح الَحّقِ ُمضَعُفُهإال

1. تهذیـب الحـکام ج3 ص145 ح 1 )بـاب 7: بـاب صـاة الغدیـر(؛ المـزار ابـن مشـهدی ص287؛ مصبـاح 
از  نقـل  ابـن شهرآشـوب ج2 ص302  المتهجـد ص747 – 748 )صـاة یـوم الغدیـر والدعـاء فیـه(؛ مناَـب 

تهذیـب و مصبـاح.
کـه مَـتحب اسـت در چهـار عیـد )فطـر، اضحـی، غدیـر،  2. دعایـی مـروی از حضـرت صاحـب الزمـان؟ع؟ 

جمعـه( خوانـده شـود. 
3. إَبال األعمال ج1 ص501؛ بحار األنوار ج99 ص108.
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کند. یی صریح برای صاحب امر آمد تا آن را برای ارباب خرد آشکار  و نام گذار

همانـا از ظهـور رحمـت خـود بـرای آنـان لَـان صـدق علـی را َـرار دادیـم، سـپس در 
انـکار  اسـت.  حکیـم  علـی  خداونـد  نـزد  الکتـاب  ام  در  اوسـت  و  فرمـود:  آن  دنبـال 
نمی کنـد آن را، مگـر کَـی کـه اسـاس عقلـش ضعیـف و باطـل باشـد، آنجـا کـه حق 

یافتـه باشـد. صریـح را دو بـار در

که چگونه ضمیر »الیه« به او ]علی؟ع؟[ برمی گردد، در حالی که قبل از آن  شاید بپرسند 
که نظیر آن در قرآن و غیر آن فراوان  ذکری از او به میان نیامده است؟ در جواب می گوییم 
کریمۀ گفته می شود، مانند آیۀ  که به اصطالِح فصحا و ُادبای بالغت، به آن »التفات«  است 

ًرا«1. ْطِه�ي ْم �تَ
ُ
َرك َطِهّ ُ ِ َو�ي �ت �يْ �بَ

ْ
ْهَل ال

أَ
َس ا ْ حب ُم الِرّ

ُ
ك ِه�بَ َع�ف

دفْ ـُ� ِل�يُ
َّ
ُد الل ِر�ي ُ َما �ي

�فَّ »اإِ

ک و   خـــدا فقـــط می خواهـــد آلودگـــی را از شـــما خانـــدان ]پ»امبـــر[ بزداید و شـــما را پا
کیزه گرداند. پا

و آیۀ

َم«2. َراِه�ي ْ �ب �إِ
َ
ِ� ل َ��تِ �ي »إَِو�فَّ ِم�ف سثِ

و بی گمان، ابراهیم از پ»روان اوست.

که در بسیاری از روایات، به ائمه اطهار؟مهع؟ تاویل شده است3� 

]نمونه التفات در قرآن، این آیه است:[ در تأویل آیه

.4» ا�بِ ِححبَ
ْ
ال  �بِ

َواَر�تْ »�تَ

پس در حجاب شد.

گفته است: کرده است5، همچنانکه لبید  گفته اند: یعنی خورشید غروب 

1. األحزاب: 33.
2. الصاّفات: 83.

کـه  یـل اآلیـات ج2 ص496  3. التبیـان ج8 ص508؛ شـرح األخبـار َاضـی نعمـان ج3 ص469. بنگریـد: تأو
رده اسـت.  اخبـار فـراوان در ایـن زمینـه آو

4. ص: 32.
5. ابـن جـوزی در زاد المَـیر ج6 ص335 و َرطبـی در الجامـع ألحـکام القـرآن ج15 ص195، ضمیـر را در آیـه 

بـه خورشـید برگردانده انـد، بـدون اینکـه در آیـه یـاد شـده باشـد. 
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کاِفـــر ِفـــي  َیـــدًا  لَقـــت 
َ
أ ِاَذا  ـــی  َحّتَ ِظالُمهـــا1   الُثُغـــوِر  َعـــوَراِت  َوأَجـــّنَ 

کرد )پشت حجاب پنهان شد( تا آنکه ]خورشید[ دستی در حجاب 

یکی زشتی های دره ها را پوشاند. و تار

نمونـه دیگـر اینکـه: مـراد از »أّم الِکتـاب« در آیـۀ شـریفه همـان »لـوح محفـوظ« اسـت، بـه 
کریمـه آمـده اسـت: کـه در آیـه  گرفتـه شـود، چنـان  گـر صفـت  قرینـۀ لفـظ »لَدینـا« ا

.2» ا�بِ ِك�تَ
ْ
ّمُ ال

أُ
َدُه ا �تُ َوِع�ف �بِ

ْ �ث ُ اُء َو�ي َ َسث ـُ� َما �ي
َّ
ْمُ�و الل َ »�ي

خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند، و ام الکتاب نزد اوست.

که در آن ذکر شده است: در سوره فاتحه نیز ضمیر به امیرالمؤمنین؟ع؟ برمی گردد 

َم«3. �ي �تِ ُمْس�تَ
ْ
َراَط ال ا الِصّ »ِاْهِد�فَ

ما را به راه راست هدایت فرما.

که در آیات دیگر نیز همین معنی مورد نظر است:  چنان 

ٍم«4.  �ي �تِ ْس�تَ ٰی ِصَراٍط ّمُ
َ
َك َعل

�فَّ َك اإِ
�يْ
َ
ل َ اإِ وِح�ي

أُ
�ي ا ِ �ف

َّ
ال ْمِسْك �بِ اْس�تَ »�فَ

که تو بر راه راست هَتی. پس در آنچه به تو وحی شده است چنگ بزن 

ٌم«5. �ي �تِ َّ ُمْس�تَ یي
َ
ا ِصَراٌط َعل

دفَ »َهـٰ

که بر من می رسد. این راه راستی است 

ُ�وُه«6. �بِ
ا�تَّ

ًما �فَ �ي �تِ
ا ِصَراِط�ي ُمْس�تَ

دفَ  َهـٰ
�فَّ

أَ
»َوا

کنید. ى  و این است راه راست من. از آن پ»رو

ٍم«7. �ي �تِ ْس�تَ ٰی ِصَراٍط ّمُ
َ
ا َعل ىي َسِو�يًّ ْم�ثِ َ �ف �ي ّمَ

أَ
ْهَدٰى ا

أَ
ِهِ� ا ْ ٰی َوحب

َ
ا َعل ىي ُمِك�بًّ ْم�ثِ َ َم�ف �ي �فَ

أَ
»ا

رده است. بررسی در مجمع البیان ج3 ص375 با توضیح آو 1. ب»ت را طس
2. الرعد: 39.
3. الحمد: 6.

4. الزخرف: 43.
5. الحجر: 41. بنگرید: الکافي ج1 ص424؛ بحار األنوار ج24 ص22 ح 49.

6. األنعام: 153.
7. الَملك: 22.



َمقاِصِد َعلّیهموا  دطم: 92

ى افتـاده راه مـی رود، هدایـت یافته تـر اسـت یـا آن کـه بـر  یـا آن کـس کـه نگونَـار بـر رو
پـاى ایَـتاده و بـر راه راسـت مـی رود؟

ٍم«1.  �ي �تِ ْس�تَ ٰی ِصَراٍط ّمُ
َ
ل اُء اإِ

َ َسث ْهِد�ي َم�ف �ي َ اِم َو�ي
َ
ل ٰی َداِر الّسَ

َ
ل ْدُعو اإِ ـُ� �يَ

َّ
»َوالل

کـه را بخواهـد بـه راه راسـت هدایـت  خداونـد بـه سـراى سـامت فـرا می خوانـد و هـر 
می کنـد.

ٍم«2.  �ي �تِ ْس�تَ ٰی ِصَراٍط ّمُ
َ
ل ْهِد�ي اإِ �تَ

َ
َك ل

»إَِو�فَّ

و تو به راه راست راه می نمایی.

مراد از صراط مستقیم در آیات، امیرالمؤمنین است.
کـه مـراد از آیـات یـاد شـده، علـی بـن  روایـاِت بسـیاری از معصومیـن، داللـت بـر ایـن دارنـد 

ابـی طالـب؟ع؟ اسـت. نمونـه را بنگریـد: 

کـه در بـارۀ آیـۀ »اهِدَنـا  1. علـی بـن ابراهیـم در تفسـیرش بـه ِاسـنادش از امـام صـادق؟ع؟ 
ـراَط الُمسـَتِقیم« فرمـوده اسـت:  الّصِ

َتهد3.  فس عرر ؟ع؟ ومس قیَم هو ومیَر الَمؤمنینس راط الَمَتس يالّصر

صراط مَتقیم، امیر مؤمنان و معرفت اوست. 

راَط  2. شـیخ اجـّل صـدوق رحمـه اهلل، از امـام صادق؟ع؟ که دربارۀ آیۀ کریمـۀ »اهِدَنا الّصِ
الُمستقیم« می فرماید: 

ـراطس  ـا الّصر نس در ـّل : اهت جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـي  ؟ع؟ فر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر
س
ـنت و ـی عس َس ی ـنر عر ـادر بت ّمس ـنت حس  يعس

؟ع؟، ینس نر مر َمؤت
ت
یَر ال مر

س
َه و ّنس

س
ی و

س
ل یلَ  عس لر

س
الّد َتَه . وس فس رر

عت مس ؟ع؟ وس ینس نر مر َمؤت
ت
یَر ال مر

س
: َهوس و

س
ال َس یمس ،  قر تس َت َم

ت
 ال

ـي وّم  ؟ع؟ فر یـنس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
َهـوس و ٌم 4. وس ٌّ َحِك�ي َ�ِلیي

َ
ا ل �ف ْ َ��ي

َ
ا�بِ ل ِك�ت

ْ
ّم ال

أُ
ُ� �فِیي ا

: إَِو�فَّ
س

ـّل جس ـّزس وس ـَه عس
َ
ل وت َس  

1. یونس: 25.
اٍط  ـرس ـیب صر

س
ل َهـوس عس لر وس دت عس

ت
برال َمـَر 

ت
أ یس ـن  مس ي َهـوس وس ور

ـتس َت یس ـلت  2. الشـوری: 52. همچنیـن ذیـل آیـت 76 سـوره النحـل )هس
یٍم( امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: يهـو ومیرالمؤمنیـن، یأمـر بالعـدل وهـو علـی صـراط مَـتقیمد )کنـز الفوائـد  قر ـتس َت ّمَ

األنـوار ج24 ص24 ح 51(.  بحـار  کراجکـی ص129؛ 
3. تفَیر َمی ج1 ص29.

4. الزخرف: 4.
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یمس د1.  قر تس َت َم
ت
راطس ال ا الّصر نس در : اهت

ّس
ل جس ّزس وس هر عس لر وت َس ي  ، فر ابر تس کر

ت
ال

صـادق؟ع؟  امـام  از  یمس د  قر ـتس َت َم
ت
ال ـراطس  الّصر ـا  نس در ياهت آیـه   یـل  تأو در  عیَـی  بـن  حّمـاد 

ول  روایـت کـرده اسـت کـه مـراد، امیرالمؤمنیـن و شـناختن او اسـت. و دلیل بـر این،َ 
یـٌم د )الزخـرف: 50(. و منظـور  کر ـّيٌ حس لر عس

س
نـا ل یت دس

س
تـابر ل کر

ت
ـي وم ال ـَه فر ّنس إر خداونـد اسـت: يوس

ـا  نس در کـه در وّم الکتـاب )یعنـی سـوره حمـد( آمـده اسـت: ياهت آن امیرالمؤمنیـن اسـت 
یمس د.  قر ـتس َت َم

ت
ـراطس ال الّصر

3. نیز از امام صادق؟ع؟ می آورد: 

؟ع؟د2.  قیَم ومیَر الَمؤمنینس راَط الَمَتس يالّصر

صراط مَتقیم، امیر مؤمنان است. 

4. در تفسیر علی بن ابراهیم به ِاسناد از امام باقر؟ع؟: 

ـّيٍ  لر ـةر عس یس
س

ل وس َمـَر بر
ت
أ تس

س
ـكس ل ّنس

س
ـي و نر عت یٍم ، یس قر ـتس َت ـراٍط َم لـی  صر ي إر ـدر هت تس

س
ـكس ل ّنس إر : وس ـهر ّیر بر نس  اهَّلَل لر

س
ـال َس ي

ـَه  نس ازر ـَه خس
س
ل عس ـَه جس ّنس

س
ّیـًا و لر ـي عس نر عت ـراَط اهَّللر  یس یَم.  صر قر ـتس َت َم

ت
اَط ال ـرس ـّيٌ َهـوس الّصر لر عس ـا. وس هس یت

س
ل َعـو إر دت تس وس

ـهد تـا آخـر حدیـث3. یت
س
ل ـَه عس نس مس تس ائت ـيت ٍء وس ـنت شس ضر مر رت

س ت
ـي األ ـا فر مس اتر وس اوس ـمس َّس ـي ال ـا فر ـی مس

س
ل عس

خـدای تعالـی بـه پ»امبـرش؟ص؟ فرمـود: و بـه راسـتی تـو )مـردم را( بـه صـراط مَـتقیم 
هدایـت می کنـی. یعنـی: تـو مـردم را بـه ولیـت علی امر می کنـی و بدان فـرا می خوانی. 
و علـی همـان صـراط مَـتقیم اسـت. )در ادامـه آیـه آمـده:( صـراط اهَّلل، یعنـی علـی، 
کـه خداونـد، او را خزانـه دار و امیـن بـر تمـام آنچـه در آسـمانها و آنچـه در زمیـن اسـت، 

َـرار داد. 

کتاب، ذیل آیۀ 4 سوره الزخرف آمده:  5. در همان 

؟ع؟  یـنس نر مر َمؤت
ت
ال یـرس  مر

س
و ـي   نر عت یس یـٌم ،  کر ـٌي  حس لر عس

س
ل نـا  یت دس

س
تـابر ل کر

ت
ـي وّم ال ـَه فر ّنس إر ـی : وس

س
ال عس تس ـَه 

َ
ل وت َس ي

؟ع؟:  در اهَّللر بت َبـو عس
س
 و

س
ال َس یمس .  قر ـتس َت َم

ت
راطس ال ا الّصر نس در :  اهت هر لر وت َس ـي  ـدر فر مت حس

ت
ةر ال ـي َسـورس َتـوٌب فر کت مس

؟ع؟ د.4 یـنس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
َهـوس و

1. معاني األخبار، باب معنی الصراط، ص32؛ تفَیر الصافي ج4 ص384 ح 4.
2. معاني األخبار ص32 ح 2.

3. تفَیر َمی ج2 ص280، ذیل آیت 52 و 53 سوره الشوری.
4. تفَیر َمی ج2 ص280، ذیل سورۀ الزخرف.
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در َـول خداونـد يوهمانـا او در ام الکتـاب نـزد مـا علـی حکیـم اسـتد، یعنـی امیـر 
المؤمنیـن؟ع؟ کـه در سـورۀ حمـد )سـورۀ ام الکتـاب( فرمـوده اسـت: اهدنـا الصـراط 

المَـتقیم. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: او امیـر المؤمنیـن؟ع؟ اسـت. 

6. صفـار در کتـاب بصائـر الدرجـات، بـاب النـوادر فـي األئمة؟مهع؟ به ِاسـناد خویـش از ابو 
حمـزۀ ُثمالـی از امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـۀ »هذا صراط علـّي مسـتقیم«1 می فرماید: 

َراط«2.  ا�فُ  َوالّصِ رفَ ِم�ي
ْ
ٌّ ال ِه َعِلیي

َ
، ُهَو َوالّل ٌّ ِه َعِلیي

َ
»ُهَو َوالّل

که میزان و صراط است.  او، به خدا سوگند، علی است. به خدا ََم، علی است 

که می فرماید:  7. همچنین با سند ُمَعنَعن از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

كس  ّنس : إر
س

ال َس ٍم .3  �ي �تِ َك َعلی  ِصراٍط ُمْس�تَ
�فَّ َك اإِ

�يْ
َ
ل َ اإِ وِح�ي

أُ
�ي ا ِ �ف

َّ
ال ْمِسْك  �بِ اْس�تَ ِ�:  �فَ ِ

�يّ �بِ
ی �فَ

َ
ل ُه اإِ

َ
ْوَح� الّل

أَ
»ا

قیَمد4. اط الَمَـتس رس ّيٌ َهوس الّصر لر عس ، وس ّيٍ لر ـةر عس یس
س

ل ـی وس
س
ل عس

خداونـد بـه پ»امبـرش وحـی فرسـتاد: يپـس چنـگ بـزن بـه آنچـه بـر تـو وحـی شـده، تـو 
بـر صـراط مَـتقیم هَـتید. فرمـود: تـو بـر ولیـت علـی هَـتی، و علـی همـان صـراط 

مَـتقیم اسـت. 

کلینی رحمه اهلل در حدیثی طوالنی آورده: امام صادق؟ع؟ می فرماید:  .8

ي  در تس هت  یس
س

ـــهر ل هر جت ی وس
س
ل ـــي عس شر مت نت یس مس ـــّيٍ کس لر ةر عس یس

س
ل نت وس ـــادس عس ـــنت  حس ـــلس مس ثس بس مس ـــرس ّنس اهَّللس ضس  يإر

یَم  قر ـــتس َت َم
ت
ال اَط  ـــرس الّصر وس یٍم،  قر ـــتس َت َم اٍط  ـــرس صر ـــی 

س
ل عس ّیًا  ـــور سس ـــَه  عس بر

تس ـــنت  مس ـــلس  عس جس وس  ، هر ـــرر مت
س
 ألر

؟ع؟د5. ینس نر مر َمؤت
ت
یَرال مر

س
و

خـــدا برای کَـــانی کـــه از ولیت علـــی منحرف شـــدند، مثل زده که مانند کَـــانی 
هَـــتند کـــه بـــه رو درافتـــاده راه می پ»مایند و راه بـــدو نبرده اند. و کَـــانی را که پ»رو 
ینـــد، به کَـــانی مثل زده که درســـت بـــر راه راســـت می روند. و صراط مَـــتقیم،  او

امیرالمؤمنین؟ع؟ اســـت. 

1. الحجر: 41.
2. بصائر الدرجات ص99؛ به نقل از آن: تفَیر ابی حمزة ص166 رَم 95.

3. الزخرف، 43.
4. بصائر الدرجات ص91؛ الکافي ج1 ص416 ح 24؛ شرح الکافي مازندرانی ج7 ص65.

5. الکافي ج1 ص433 ح 91؛ بحار األنوار ج24 ص336 ح 59. حدیث ناظر است به آیت 22 سورۀ الَملك. 



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست

تس
لر األ 95موا  دطم: در ب»ان آیت شریفه يوس

یارِت مطلقۀ حضرتش آمده است:  9. در ز

د1.  راطر اهَّللر الَمَتقیمر اَم علی صر َّس يال

سام بر صراط مَتقیم خدا. 

یارت آمده است: 10. در همان ز

 يیا حّجة اهَّلل، یا ولّی اهَّلل، یا صراطس اهَّللد2. 

ای حجت خدا،  ای ولّی خدا،  ای صراط خدا.

کـه بـه َاسـانیِد معتبـر، از امـام علی بـن محمد نقی؟امهع؟  یـارت مخصـوص غدیریـه  11. در ز
مأثور اسـت، آمده اسـت:

د.  َه الَمَتقیمس یمس وصراطس ام علیكس یا دینس اهَّللر القو َّ يال

سام بر تو،  ای دین استوار خدا و صراط مَتقیم او. 

همچنین آمده است:

ل  َعـوَه وس بر
اّتس یمًا فس قر ـتس َت ـي َم راطر ّنس هـذا صر

س
و یـمر : وس حر یـزر الّرس زر

عس
ت
لر ال ـوت ـّيَ برقس نر عت مس

ت
ـكس ال ّنس

س
َد و ـهس شت

س
و يوس

ـنر  ـدس عس نس عس ، وس اكس ـوس ـعس سر بس ـنر اّتس  مس
ـلّس ضس

س
و اهَّللر وس  وس

ـلّس هر . ضس یلر ـبر ـنت سس  برَکـمت عس
قس ـّرس فس تس ـَبلس فس ََّ َعـوا ال بر

ّتس تس
یم د3. قر ـتس َت َم

ت
ـكس  ال اطس رس ـا صر نس عت بس اّتس ـا، وس نس عت طس

س
و كس وس ـرر مت

س
ا ألر نس عت ـمر َهـّمس سس

ّس
. الل اكس ـادس ـنت عس ـّقر مس حس

ت
ال

کـــه فرمـــود: يایـــن اســـت صـــراط  کام الهـــی  یـــی مـــورد نظـــر  کـــه تو شـــهادت می دهـــم 
کـــه شـــما را  کنیـــد و از راههـــای دیگـــر پ»ـــروی مکنیـــد  مَـــتقیم مـــن، پـــس پ»ـــروی از آن 
کـــه  کـــس  کـــرد هـــر آن  گمـــراه  گمـــراه شـــد و  کننـــدد. بـــه خـــدا ســـوگند،  از راهـــش متفـــّرق 
ـــت  ـــا حضرت کـــه ب ـــد هـــر  ی رز نـــاد و ـــا راه حـــق، عر کـــرد، و ب ـــو را پ»ـــروی  ـــر ت ـــردی دیگـــر غی ف
کردیـــم، و صـــراط مَـــتقیمت  کـــرد. خدایـــا! امـــرت را شـــنیدیم و اطاعـــت  دشـــمنی 

کردیـــم.  را پ»ـــروی 

یارت مخصوص مولودیه، که شـیخ مفید و سـید ابن طاووس و شـهید اول طیب  12. در ز
که فرموده اسـت:  کرده اند  اهلل مضاجعهم، از امام صادق؟ع؟ روایت 

یارت چهارم(. 1. مصباح الزائر ص147 )ز
2. مصباح الزائر ص147؛ المزار الکبیر ص258 و 259 ح 10؛ بحار األنوار ج100 ص301 ح 22.

3. المزار ابن مشهدی ص264 و 266 ح 12؛ بحار األنوار ج97 ص360.
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د1.  وّير َّس هر ال راطر ... وصر ضّير اَم علی اسمر اهَّللر الّرس َّ يال

سام بر اسم پَندیدۀ خدا... و صراط استوار او. 

یارت مخصوص حضرت امیر؟ع؟ در روز مبعث، آمده است: 13. در ز

راَط المَتقیَمد2. اَم علیكس وّیها الصر َّ يال

سام بر تو،  ای صراط مَتقیم. 

کـه در عـده ای از آیـات الهـی وارد شـده اسـت، همان  نتیجـه آنکـه مـراد از صـراط مسـتقیم 
امیـر مؤمنان؟ع؟ اسـت.

سبیل اهلل و تأویل آن به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که مراد از سبیل اهلل در این آیات، امیرالمؤمنین؟ع؟ است:  روایات می رساند 

لًا«3� �ي ُسوِل َس�بِ �تُ َمَع الّرَ
دفْ حفَ

ىي ا�تَّ �فِ
�تَ �يْ

َ
ا ل 1. »�يَ

اى کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم.

ـِ�...«4�
َّ
ِل الل �ي وا َع�ف َس�بِ

ُ
ُروا َوَصّد �فَ َک�فَ �ي ِ �ف

َّ
�فَّ ال 2. »اإِ

کفر ورزیدند و ]مردم را[ از راه خدا باز داشتند... که  کسانی  همانا 

َك«5�
َ
ل �ي ُ�وا َس�بِ �بَ

وا َوا�تَّ ُ ا�ب
�فَ �تَ �ي دفِ

َّ
ْر ِلل �فِ

اعفْ 3. »�فَ

کرده اند ببخش. کرده و راه تو را دنبال  که توبه  کسانی را 

ـِ�«6�
َّ
ِل الل �ي وا َع�ف َس�بِ

ُ
َصّد �تً �فَ

�فَّ ُ َما�فَُهْم حب ْ �ي
أَ
وا ا

دفُ حفَ
و�فَ ا�تَّ ُ �ب کَادفِ

َ
�فَ ل �ي �تِ ا�فِ ُم�فَ

ْ
�فَّ ال َهُد اإِ ْ َسث ـُ� �ي

َّ
4. »َوالل

 و خدا گواهی می دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهاى خود را ]همچون [
گرفته و ]مردم را[ از راه خدا بازداشته اند.  سپرى بر خود 

1. بحار األنوار ج97 ص373؛ نقل از مفید؛ إاَبال األعمال ج3 ص133؛ المزار شهید اول ص94.
2. مصباح الزائر ص176.

3. الفرَان: 27. بنگرید: کنز الفوائد ص191؛ بحار األنوار ج24 ص17 ح 28.
4. نَاء: 167. بنگرید: بحار األنوار ج35 ص364 ح 4.

5. الغافر: 7. بنگرید: المناَب ابن شهرآشوب ج2 ص207.
6. المنافقون: 1 و 2. بنگرید: بحار األنوار ج35 ص364.
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ْم...«1� 
ْو ُم�تُّ

أَ
ـِ� ا

َّ
ِل الل �ي ْم �فِیي َس�بِ �تُ

ْ
ل �تِ

�ف �تُ �أِ
َ
5. »َول

کشته شوید یا بمیرید... گر در راه خدا  و ا

کـــه محّدثـــان از ائّمـــه معصومیـــن؟مهع؟ در تفســـیر ایـــن آیـــات روایـــت  در روایـــات بســـیاری 
کـــه معنـــای »ســـبیل« در ایـــن آیـــات، همـــان علـــی بـــن ابـــی  کرده انـــد، تصریـــح شـــده اســـت 
گفتـــار  کالم و خـــروج از  کـــه نقـــل تمـــام ایـــن احادیـــث موجـــب طوالنـــی شـــدن  طالـــب اســـت؛ 

می شـــود.2 

خداوند، آن گرامی را »علی« نامید.
اخبـاری کـه می رسـاند کـه خـدای متعـال اسـم علـی را بـر او نهـاد و این نـام را مخصوص او 

قـرار داد و آن را بـرای او برگزیـد، بسـیار فـراوان اسـت کـه بـه برخی از آنها اشـاره می شـود.

که فرمودند:  کرم؟ص؟ نقل شده است  کمال الدین از پیامبر ا 1. در 

َت  عت
س
ل ّنري اّطس َد! إر ّمس ا َمحس : یس

س
ال قس َه فس

َ
ل اس  جس

لّس ّبري جس ّيس رس
س
ل ی إر

حس وت
س
، و اءر مس َّس ی ال

س
ل يس بري إر رر ست

َ
ا و ّمس

س
يل

ـمًا،  ي است ـمر نر است كس مر
س
َت ل قت ـقس شس ّیًا وس بر

َتـكس نس
ت
ل عس جس ـا، فس هس نت َتـكس مر رت تس اخت ـًة فس عس اس ضر اّطر رت

س ت
ـی األ

س
إل

َتـَه 
ت
ل عس جس وس ّیـًا،  لر عس ـا  هس نت مر َت  ـرت تس اخت فس  ، ـةس انریس

الّثس ـَت  عت
س
ل اّطس َثـّمس  ـٌد.  ّمس َمحس ـتس  نت

س
و وس َمـوَد  حت مس

ت
ال ـا  نس

س
أ فس

ـا  نس
س
أ ائري، فس ـمس ست

س
ـنت و ـمًا مر ـَه  است

س
َت  ل قت ـقس شس ، وس ـكس تر ّیس ـا َذّرر بس

س
و ـكس وس تر نس جس ابت وت زس ـكس وس تس یفس لر خس ـكس وس ّیس صر وس

ـّيد تـا آخـر حدیث3. لر َهـوس عس ـی وس
س
ل عت

س ت
ـّيَ األ لر عس

ت
ال

کـه: اى محّمـد! مـن بـر زمیـن  کـرد  چـون مـرا بـه آسـمانها بردنـد، خدایـم بـه مـن وحـی 

نظـرى افکنـدم و تـو را از آن میـان برگزیـدم و تـو را پ»امبـر سـاختم، و از اسـم خـود بـراى 

کـه مـن محمـودم و تـو محّمـدى. سـپس دوم بـار بـر زمیـن نظـرى  تـو اسـمی برگرفتـم، 

افکنـدم و از آن میـان علـّی را برگزیـدم و او را وصـّی و خلیفـه تـو همَـر دختـر و پـدر 

کـه مـن علـّي اعلـی  فرزندانـت َـرار دادم، و بـراى او اسـمی از اسـماء خـود برگرفتـم 

هَـتم و او علـّي اسـت . 

1. آل عمران: 157. بنگرید: بحار األنوار ج35 ص371 ح15، نقل از تفَیر عیاشی.
یل اآلیات ج1 ص167 ح 9 و 10؛ الغدیر ج2 ص311 و 312. 2. بنگرید: المراجعات ص88؛ تأو

ثر ص152. 3. کمال الدین ص252؛ عیون وخبار الرضا ج2 ص61؛ کفایة األ
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ابن حّماد1 سروده است: 

ِباْســـِمِه ـــا  َعلّیً َســـّماُه  ِفـــي الُعلـــٰی َوُســـُموقااهلُل  ـــّوًا 
ُ
َفَســـما ُعل

َوأقاَمـــُه الـــَورٰی  ُدوَن  مـــًا إلـــٰی ُســـُبِل الُهـــدٰی َوَطریقـــاَواختـــاَرُه 
َ
َعل

هـــا ِ
ّ
ُکل ـــِة  ّیَ الَبر ـــی 

َ
َعل ـــُه 

ٰ
الل  

َ
َوثیقـــاأَخـــذ الَغدیـــِر  َیـــوَم  ـــه 

َ
ل َعهـــدًا 

ـــُه أخـــًا َوَشـــقیقا2َوَغداَة واَخـــی الُمصَطفٰی أصحاَبُه
َ
َجَعـــَل الَوِصـــّيَ ل

خداونـــد او را بـــه نـــام خـــودش يعلـــید نامیـــد. پـــس در بلنـــدی و رفعـــت، برتـــری 

یـــد، و همچـــون پرچمـــی بـــرای راهنمایـــی، در  یافـــت. و او را از میـــان خلـــق، برگز

ــر پ»مانـــی  ز غدیـ جاده هـــای هدایـــت برافراشـــت. خـــدا از همـــت مـــردم بـــرای او در رو

یـــش را پ»مـــان بـــرادری  گرفـــت. و وَتـــی حضـــرت مصطفـــی اصحـــاب خو محکـــم 

ــرار داد. ــش َـ یـ ــرادرر خو ــود را بـ ــی خـ داد، وصـ

کتـاب المناقـب المأئـة اثـر شـیخ اجـّل ثقـه، ابوالحسـن محمـد بـن احمـد بـن علـی  2. در 

بـن الحسـن بـن شـاذان قـّدس اهلل سـره3 _ کـه نسـخه کتـاب نـزد مـا موجـود اسـت _ ابی سـلمی 

گفتـه اسـت:  چوپـان رسـول اهلل؟ص؟ 

یـــلَ  لر جس
ت
ـــيس ال  لر

س
ـــال َس اءر  ـــمس َّس ـــی ال

س
ل ـــي إر يس بر ـــرر ست

َ
ـــةس و

س
ل یت

س
 : ل

َ
َقـــول ؟ص؟ یس  اهَّللر

س
َســـول َت رس عت ـــمر يسس

ـــا.  هس رس یت ـــَت: خس
ت
ل ََ ؟  ـــكس تر ّمس

َ
ـــي و ـــتس فر فت

ّس
ل ـــنت خس ـــَد! مس ّمس ـــا َمحس ـــَه :.. إلـــی ون َـــال: یس

َ
ل اس  جس

ـــلّس جس

ـــی
س
ل ـــَت إر عت

س
ل ـــي اّطس ّنر ـــَد! إر ّمس ـــا َمحس : یس

س
ـــال َس  . ّبر ـــا رس ـــمت یس عس ـــَت: نس

ت
ل ََ ـــٍب.  الر ـــي طس بر

س
ـــنس و ـــّيس بت لر : عس

س
ـــال  َس

ـــٍع  ضر وت ـــي مس ـــَر فر کس ذت
َ
ـــاس و ائري، فس ـــمس ست

س
ـــنت و ـــمًا مر ـــكس است

س
ت  ل قت ـــقس شس ـــا، فس هس نت َتـــكس مر رت تس اخت ضر فس رت

س ت
 األ

َت  ـــرت تس اخت ، فس ـــةس انریس
ـــَت الّثس عت

س
ل ـــٌد؛ َثـــّمس اّطس ّمس ـــتس َمحس نت

س
و َمـــوَد وس حت مس

ت
ـــا ال نس

س
أ ـــي، فس عر تس مس ـــرت  َذکر

ّس
ل إر

ـــٌيد  لر َهـــوس عس ـــی وس
س
ل عت

س ت
ـــَي  األ لر عس

ت
ـــا ال نس

س
أ ائري، فس ـــمس ست

س
ـــنت و ـــمًا مر ـــَه است

س
َت ل قت ـــقس شس ّیـــًا، فس لر ـــا عس هس نت  مر

تا آخر حدیث4.

1. ابو الحَن علی بن حّماد بن عبیداهَّلل بن حماد عبدی بصری، از محدثان نامدار و شاعران برجَتت شیعه در سدۀ 
چهارم که نویَـنده نمونه ای از شـعرهایش را همراه با شـرح حالش در الغدیر ج4 ص141 به بعد، آورده اسـت. 

2. مناَب ج3 ص109؛ الغدیر ج4 ص150.
کتابش مأة منقبة موجود است.  که  3. مشهور به ابن شاذان َمی )حدود 335-420( از بزرگان شیعه 

4. مأة منقبة ص37 ح 17. ذیل حدیث منابع متعدد برایش یاد شده است. 
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ـــه فرمـــود:...
َ
 جال

ّ
کـــه مـــرا بـــه آســـمانها ســـیر دادنـــد، خداونـــد جلیـــل جـــل  شـــبی 

گفتـــم: بهتریـــنر  گذاشـــتی؟  کَـــی را بـــه جـــای خـــود بـــراى اّمـــت   اى محمـــد! چـــه 
اى  فرمـــود:  ردگارا!  پـــرو بلـــی،  گفتـــم:  طالـــب؟  ابـــی  بـــن  علـــی  فرمـــود:  را.   آنـــان 
یـــدم، و بـــراى تـــو نامـــی   محمـــد! مـــن نظـــرى بـــه زمیـــن افکنـــدم و تـــو را از آن برگز
ـــو هـــم  ـــاد نشـــوم مگـــر اینکـــه ت ـــی ی ـــرده و برگرفتـــم، مـــن در جای ک از نامهـــاى خـــود جـــدا 
یـــاد شـــوى، مـــن محمـــودم و تـــو محمـــد. ســـپس دوبـــاره بـــه زمیـــن نظـــر افکنـــدم و علـــی 
ــّی  یـــدم، و بـــراى او نامـــی از نامهـــاى خـــود برگرفتـــم، مـــن اعایـــم و او علـ را از آن برگز

ـــت . اس

کرده است1� عالمه ابن عیاش در مقَتَضب األثر نیز آن را روایت 

کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود اسـت2 _ در  کوفـی رحمـه اهلل _  1. در تفسـیر فـرات بـن ابراهیـم 
تفسـیر سـوره بقـره )ذیـل آیـه 285(، بـه ِاسـناد خـود از امـام باقـر؟ع؟ روایـت کرده اسـت کـه امام 

فرمودند: 

 برمـا 
َ

َسـول ـنس الّرس یـَز: آمس زر
عس

ت
ـيس ال  لر

س
ـال َس اءر  ـمس َّس ـی ال

س
ل ـي إر يس بر ـرر ست

َ
ـا و ّمس

س
؟ص؟: ل  اهَّللر

َ
َسـول  رس

س
ـال َس ي

ـنت  َم، مس ـاس َّس ـكس ال یت
س
ل ـَد، عس ّمس ـا َمحس ـتس  یس َت دس : صس

س
ـال َس َنـونس .  مر َمؤت

ت
ال ـَت : وس

ت
ل ََ ّبرـهر .  ـنت رس ـهر مر یت

س
ل  إر

س
ل ـزر نت

َ
و

ك؟ ...د. ـدر عت ـنت بس ـكس مر تر ّمس
َ
ـتس ألر فت

ّس
ل خس

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: هنگامـی کـه مـرا بـه آسـمان بردنـد خداونـد عزیز به مـن فرمود: 

ردد )البقـرة 285(،  ردگارش بـه او نـازل شـده اسـت ایمـان آو يپ»امبـر بـه آنچـه از پـرو

گفتـم: وهمچنیـن مؤمنـان. گفـت: درسـت گفتـی ای محمد. سـام بر تو. چه کَـی 

را بـرای امـت خـود بعـد از خـودت جانشـین کـردی؟...

ثر ص11. 1. مقتضب األ
2. دو نَـــخه از کتـــاب در اختیـــار مؤلـــف بـــوده اســـت: یکی نَـــخه به خط عبدالحَـــین بن محمـــد امین عاملی 
کـــه بـــه ســـال 1083 در مکـــه نوشـــته اســـت. دیگـــری حَـــائی   بـــر اســـاس نَـــخه ابراهیـــم بـــن علـــی بـــن عبـــداهَّلل اس
نَـــخه دو  ایـــن   .1380 ســـال  متوفـــای  اردوبـــادی  القاســـم  ابـــی  بـــن  محمدعلـــی  عامـــه  خـــط   بـــه 

کتابخانـــه امـــام امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در نجـــف اشـــرف موجـــود  کنـــون بـــه شـــماره های 978 و 1890 در   ا
یـــد: فهـــرس مخطوطـــات مکتبـــة المـــام ومیـــر المؤمنیـــن؟ع؟ نوشـــته عامـــه محقـــق ســـید  اســـت. بنگر

طباطبایـــی.  عبدالعزیـــز 
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تـا آخـر حدیـث ماننـد حدیـث ابـن شـاذان اسـت کـه یـاد شـد. و در موضـع دیگـر از کتابش 
نیـز بـه سـند دیگر آورده اسـت1� 

که فرمود:  کرده  کوفی در تفسیرش از امام صادق؟ع؟ روایت  2. فرات 

ٍد  احر ر وس
ّ

َکل   لر
س

ل عس جس هر وس لر
اس نت َنورر جس ـًة مر َس مت قس خس

س
ل خس ، فس ـيت ءس  شس

س
ل انس وس کس ی 

س
ال عس تس كس وس ارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

ی 
س
ل عت

س ت
َهوس األ دًا؟ص؟. وس ّمس يس  َمحس بر

ی الّنس ـّمس سس یَد وس مر حس
ت
َهوس ال ؛ فس ةر

س
ل زس َمنت

ت
ائرهر ال ـمس ست

س
نت و ـمًا مر َهمت است نت مر

نًا.  ـیت َس َح ـنًا وس َس ـا حس هس نت ّقس مر ـتس اشت ی، فس ـنس َت َح
ت
اَء ال ـمس ست

س ت
ـَه األ

س
ل ّیـًا. وس لر یـنس عس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ی و ـّمس سس وس

ـماد تـا آخر حدیث2. ائرهر است ـمس ست
س
نت و ـةس مر مس اطر فس  لر

ّقس ـتس اشت ـٌر، فس اطر َهـوس فس وس

خـدا تبـارك وتعالـی، بـود در حالی که هیچ شـیئی نبود. پـس پنج تن را از نور جالش 
آفریـد. و بـر هـر یـک از آنهـا اسـمی از اسـماء فروفرسـتادۀ خـود نهـاد. او حمیـد اسـت و 
پ»امبـرش را محمـد نامیـد،؟ص؟. او اعلـیب اسـت و امیرالمؤمنیـن را علـی نامیـد. او را 
سـماء َحَـنیب اسـت که از آنها اسـم حَـن و حَـین را مشـتق کرد. او فاطر اسـت و  اس

بـرای فاطمـه اسـمی از اسـماء خود را مشـتق فرمود. 

کـه نسـخه اش نـزد مـا  کتـاب دالئـل المامـة _  3. شـیخ اجـّل محمـد بـن َجریـر َطَبـری، در 
گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمـود: کـه  کـرده  موجـود اسـت _ از سـلمان روایـت 

َت: 
ت
َقل یبًا. فس قر ـرس نس شس يت عس نس َه اثت

س
ـلس ل عس  جس

ّس
ل  إر

ً
َسـول  رس

س
ل ّیـًا وس بر

ـثت نس عس بت ـمت یس
س
، ل ـیب

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

نت  تس مس مت لر ـلت عس اَن: هس مس
ت
ـل ا سس : یس

س
ال قس نائرـس . فس کس

ت
ـلر ال هت

س
ـنت و ا مر

س
ـذ ـَت هس فت رس ـدت عس قس

س
، ل  اهَّللر

س
َسـول ـا رس یس

َه 
َ
َسـول رس ـَت: اهَّلَل وس

ت
َقل ي؟ فس ـدر عت ـنت بس ـةر مر ّمس

َ لت َهـمت اهَّلَل لر ارس تس یـنس اخت ذر
ّس
ـرس ال شس ـيت عس نس ثت ـنر الر مس ائرـي وس بس َنقس

ا  انس ـّمس سس َثـّمس  َـال:  ون  إلـی   ...، هر َنـورر ةر  ـوس فت ـنت صس مر اهَّلَل  ـي  نر
قس
س
ل اَن، خس مس

ت
ـل سس ـا  یس  :

س
ـال قس فس ـَم. 

س
ل عت

س
و

اهَّلَل  ، وس ّيٌ لر ا عس
س

ذ هس ّيَ وس لر عس
ت
اهَّلَل ال ٌد، وس ّمس ا َمحس نس

س
و َموَد وس حت مس

ت
اهَّلَل ال ، فس ائرهر ـمس ست

س
نت و اٍء مر ـمس ست

س
ـةر و َس مت برخس

ند  ـیت َس َح
ت
ا ال

س
ذ هس ـَن وس َر َمحت

ت
اهَّلَل ال ـَن، وس َس حس

ت
ا ال

س
ذ هس ـانر وس َس حت ر

ت
اهَّلَل َذو ال َة، وس مس اطر هر فس ذر هس َر وس اطر فس

ت
ال

تـا آخـر حدیث3.

پ»امبـر اکـرم؟ص؟ فرمـود: خداونـد تبـارك وتعالـیب هیـچ پ»امبـر و یـا رسـولی را نفرسـتاد، 

1. تفَیر الفرات الکوفي ص73.
2. تفَیر الفرات الکوفي ص56؛ بحار األنوار ج37 ص62.

ئـل المامـة طبـریر شـیعی ص447 ح 28؛ خصیبـی در الهدایـة الکبـریب ص375، و بّ»اضی در الصراط  3. دل
المَـتقیم ج2 ص142، نزدیـک بـه ایـن لفـظ روایـت کرده اند. 
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کـردم: مـن ایـن مطلـب را نـزد اهـل  مگـر اینکـه بـراى او دوازده نقیـب َـرار داد. عـرض 
کـه خداونـد آنـان را  کنیَـه ها دیـده ام. فرمـود: ای سـلمان! آیـا نقیبـانر دوازده گانـت مـرا 
کـردم: خـدا و پ»امبـرش  بعـد از مـن بـراى امـت برگزیـده اسـت، می شناسـی؟ عـرض 
بهتـر می داننـد. فرمـود: ای سـلمان! خداونـد مـرا از صفـاى نـور خـود آفریـد... تـا آنجـا 
کـه فرمـود: مـا را بـه پنـج اسـم از اسـمهاى خـود نامیـد. خداونـد محمـود اسـت و مـن 
 محّمدم. او علی است و این هم علی. او فاطر است و این فاطمه. خداوند صاحب

 احَان است و این حَن. او محَن است و این حَین.

عالمـه ابـن عّیـاش نیـز در کتـاب خـود مقتضـب األثـر فـی النّص علـی االئمة االثني عشـر، 
کرده اسـت1�  آن را روایـت 

کتابـش معانـي  َفّتـال رحمـه اهلل در روضـة الواعظیـن، و صـدوق در دو  4. شـیخ شـهید 
کـه پیامبـر خـدا؟ص؟، ضمـن حدیثـی  کرده انـد  األخبـار و علـل الشـرائع بـه ِاسـناِد خـود روایـت 

کـه مـا بـه اندکـی از آن اقتصـار می کنیـم:  طوالنـی فرمـود 

ا 
س

ذ هس ی وس
س
ل عت

س ت
اهَّلَل األ ٌد، وس ّمس ا َمحس نس

س
و َموٌد وس حت شر مس رت عس

ت
و ال

َ
ذ ؛ فس ائرهر ـمس ست

س
نت و نر مر یت ـمس ا است نس

س
ـقسّ ل شس ي...وس

ي د2.  لر عس

دو اسـم از اسـماء خـود را بـرای مـا برگزیـد. خدای صاحب عرش محمود اسـت و من 
محمدم. خداوند، اعلی اسـت و این علی اسـت. 

که می فرماید: کرده است  5. صدوق به ِاسناد خود از رسول خدا؟ص؟، روایت 

 
س

ل  وس
ـلّس جس ـّزس وس ـی اهَّللر عس

س
ل  إر

ـّبس حس
س
ـٌق و

ت
ل ضر خس رت

س ت
ـهر األ جت ـی وس

س
ل ـا عس ـیرًا مس شر ـّقر بس حس

ت
ـي برال نر ثس عس ي بس ـذر

ّس
ال يوس

ـا  نس
س
و َمـوٌد وس حت َهـوس مس ، فس ائرهر ـمس ست

س
ـنت و ـمًا مر ـي  است  لر

ـقسّ ـی شس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ـا. إر ّنس ـهر مر یت

س
ل مس عس ـرس کت

س
و

ـّيّ ّ...د تـا  لر ـتس عس نت
س
و ـی وس

س
ل عت

س ت
ـّيَ األ لر عس

ت
َهـوس ال ، فس ائرهر ـمس ست

س
ـنت و ـمًا مر ـّيَ است لر ـا عس ـكس یس

س
ـّقس ل شس ـٌد. وس ّمس َمحس
آخـر حدیـث3.

ى زمین  یـد دهنـده برانگیخت، که هیـچ مخلوَی بـر رو سـوگند بـه خدایـی کـه مـرا نو

ثر ص6؛ بحار األنوار ج25 ص6. 1.مقتضب األ
2. روضـة الواعظیـن ص139؛ معانـي األخبـار ص56 ح 6؛ علـل الشـرائع ج1 ص134 بـاب 116؛ بحـار األنـوار 

ج16ص 314 ح 2 و 3، ج35 ص34 ح 31.
3. معاني األخبار ص55 ح 3؛ علل الشرائع ص91.
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یـرا خداونـد، تبـارك وتعالـی، بـراى مـن از  گرامی تـر از مـا نیَـت، ز نـزد او محبوب تـر و 
سـماءر خـود نامـی اَتبـاس کـرده اسـت. نـام او يمحمـودد و نـام مـن يمحّمدد اسـت،  اس
د اسـت و تو  علیب بـراى تـو نیـز اى علـی، نامـی از نامهـاى خـود گرفـت، یعنی او يعلـّیر اس

را يعلـید نامید. 

6. صدوق در علل الشـرایع به ِاسـناِد خود، و دیلمی در ِارشـاد القلوب، از یزید بن قعَنب 
گوید: که  آورده انـد 

ـتر  یت بس
ت
اءر ال زس ـإر َعـّزىب بر

ت
ـدر ال بت ـنت عس یـٌق مر رر

فس ـبر وس لر
َمّطس

ت
ـدر ال بت ـنر عس ـاسر بت ّبس عس

ت
ـعس ال َـًا مس الر ـَت جس يَکنت

ةس  ـعس َت ـًة برهر تر
س
ل امر ـتت حس انس کس ؟ع؟، وس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـٍد وّم و سس

س
ـَت و ـَة برنت مس اطر ـتت فس

س
ل بس َت س

ذت و ، إر امر ـرس حس
ت
ال

ـا علـّي بـَن  هس در »س بر ابرـعر وس ـدس الّرس عت ـتت بس جس رس ـَق  _ ولـیب ون َـال: _ َثـّمس خس
ت
ل ـا الّطس هس

س
ذ خس

س
ـدت و َس ـَهٍر، وس شت

س
و

... إلـیب ون  ـاءر َس ـنس الّنر ـي مر نر مس
س

ّد قس ـنت تس لـیب مس ـَت عس
ت
ل ّنرـي َفّضر : إر

ـتت
س
ال َس ـٍب؟ع؟. َثـّمس  وبـي طالر

َت  دت رس
س
ـا و ّمس

س
ل ـا؛ فس هس َر ا زس رت

س
و ـةر وس ّنس جس

ت
ـارر ال ـنت ثرمس ـَت مر

ت
ل کس

س
و امس وس ـرس حس

ت
ـتس اهَّللر ال »ت ـَت بس

ت
ل خس ّنرـي دس

س
َالت:...و

ّنري  : إر
َ

َقـول یب یس
س
ل عت

س ت
اهَّلَل األ . وس ـّيٌ لر َهـوس عس ّیًا فس لر یهر عس ـّمر ـَة! سس مس اطر ـا فس اترـٌف: یس ـي هس  بر

ـفس تس ـَرجس هس خت
س
نت و

س
و

ـي...د تـا آخـر حدیـث1. بر
دس
س
َتـَه برأ بت ّدس

س
و ي وس ـمر ـنر است َه مر ـمس َت است قت ـقس شس

گروهی از طایفت عبدالعزی، در مقابل ب»ت اهَّلل الحرام   با عّباس بن عبد المطلب و 
نشَـته بودیـم کـه در این هنگام، فاطمه بنت اسـد مـادر امیرالمؤمنین؟ع؟ که باردار 
و َنـه ماهـه بـود جلـو آمـد، در حالـی کـه درد وضـع حمـل بـر او چیره شـده بود... سـپس 
کـه علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ در دسـتش بـود  ز _ در حالـی  گذشـت چهـار رو بعـد از 
_ از ب»ـت خـارج شـد، پـس فرمـود: مـن بـر تمـام زنـان پ»ـش از خـودم برتـری یافتـم... 
مـن بـه داخـل ب»ـت اهَّلل الحـرام وارد شـده و از میوه هـاى بهشـتی و ارزاق و طعام هـاى 
گفـت: اى  کـه خواسـتم خـارج شـوم، سروشـی مـرا بانـگ زد و  آن خـوردم و هنگامـی 
فاطمـه! ایـن مولـود را علـی نـام کن، که او علی اسـت. خداوند اعلی می فرماید: اسـم 

کـرده و بـه آداب و روش خـود تأدیبـش نمـوده  ام...  او را از اسـم خـود مشـتّق 

کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود  کفایـة الطالـب _  گنجـی در  7. حافـظ محمـد بـن یوسـف 

بـه  األنـوار ج35 ص8  الشـرائع ج1 ص135؛ معانـي األخبـار ص62؛ بحـار  1. األمالـي صـدوق ص194؛ علـل 
کتـاب و الغیبـة نعمانـی؛ روضـة الواعظیـن ص76 )بـدون ذکـر سـند(؛ تفَـیر البرهـان ج3  نقـل از ایـن سـه 

ص107، ذیـل سـوره مؤمنـون از األمالـي طوسـی. 
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کـه بخشـی از آن در  کـرده اسـت  اسـت _ بـه ِاسـناِد خـود از پیامبـر؟ص؟ حدیثـی طوالنـی روایـت 
اینجـا ذکـر می شـود. فرمودنـد: 

ج وبـو طالـٍب؟ع؟  ـرس خس ت األرَض، فس َس ؟ع؟، وشـرس کانس اللیلـةس التـي َولـدس فیهـا علـّيٌ ّمـا 
س
يل

عبةس   الکس
س

ـل خس حس دس ّما وصبس
س
ل . فس

ّس
ـدس فـي الکعبـةر ولّيَ اهَّلل عـّزس وجـل هـو یقـول: وّیهـا النـاس! َولر وس

 :
َ

قول َهـوس یس وس

جـــّيِ
ّ

الَد الَغَســـِق  هـــذا  َرّبِ  ُمِضـــِيّ َیـــا 
ْ
ال ُمْنَبِلـــِج 

ْ
ال َقَمـــِر 

ْ
َوال

الَخفـــّيِ أمـــِرَك  ِمـــْن  َنـــا 
َ
ل ـــْن  ِبـــِيّ َبّیِ الّصَ َذا  إْســـِم  ِفـــي  َتـــرٰى  َمـــاَذا 

: 
َ

َقول هوس یس اترٍف وس عس صوتس هس مر َس فس

ِکـــِيَّیـــا أهـــَل َبیـــِت الُمصَطَفـــی النبـــّيِ الّزَ ـــِد 
َ
َول

ْ
ِبال ْصُتُمـــو  ُخّصِ

الَعِلـــّيِ َشـــاِمِخ  ِمـــْن  اْســـَمُه   
َ

ِإّن
َعِلـــّيِ

ْ
ال ِمـــَن  اْشـــُتّقَ  َعِلـــّيٌ 

کـه در آن علـی؟ع؟ زاده شـد، زمیـن تابـان شـد. ابوطالـب؟ع؟  چـون شـبی فـرا رسـید 
کعبـه زاده شـد.  کـه می گفـت: مردمـان! ولـّی خـدا عـّز وجـلّ در  پ»ـش آمـد، در حالـی 

کـه می گفـت:  کعبـه شـد، در حالـی  کـه فـرا رسـید، وارد  صبـح 

گیـر، و مـاه روشـن تابـان! از امـر پنهـان خـود برایمـان  یکـی فرا ای خـدا! ای صاحـب تار
ب»ـان کـن کـه در مـورد اسـم ایـن نـوزاد چـه رویـی داری؟ 

که می گفت:  در آن حال، صدای هاتفی شنید 

از  او  اسـم  دادنـد،  اختصـاص  ک  پـا فرزنـد  بـه  را  شـما  برگزیـده!  پ»امبـر  خانـدان  ای 
اسـت.  شـده  مشـتق  خـدا  د  يعلـّیر اسـم  از  يعلـید  نـام  شـد؛  برگزیـده  بلنـد  جایـگاه 

هیه مّتصف است.
ٰ
صاحب این اسِم جامع، به صفاِت ُقدسّیۀ ال

امـام علـی؟ع؟ خـود بـه ایـن شـرِف واال افتخـار می کـرد، همُچنـان کـه در حدیـث امـام باقـر 
از امیرالمؤمنیـن؟امهع؟ آمـده اسـت:

هد1.  ّبي اسمس ني ر
س
يونا الذي ونحل

که خدایم اسم خود را به من بخشید.  من آنم 

1. مختصر بصائر الدرجات حَن بن سلیمان حلی ص34 و 150؛ بحار األنوار ج53 ص49.
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اینکـه  بـر  نهـاد، داللـت می کنـد  او  بـر  را  نـام  ایـن  وتعالـی، خـود،  تبـارك  اینکـه خداونـد، 
قـش به اخالِق 

ُّ
حضرتـش بـه صفـات کمالّیـه مّتصـف اسـت و نام نهادِن خداونـد بر او، از تخل

الهـی خبـر می دهـد و مـا را بـه تطاُبـِق اسـم، بـا ُمسـّمی می رسـاند. از ایـن نامگـذاری نتیجـه 
که جامع مظاهر و مسـتجِمِع مفاخر و بزرگترین آیت و آشـکارترین نشـانۀ  که اوسـت  می گیریم 

خداونـد اسـت. 

ٰی ٰیهـــو ِخـــدُن الُعلـــٰی َوِللِعلـــِم َمـــأو هِر ُیرو
َ

 َفضـــٍل َعنُه َمـــَدی الّد
ُ

ُکّل

ُکفـــوًا َتـــَر  لـــم  الَعلیـــاُء  ِســـواُه  َتهـــوٰیُمـــذ  َفْهـــَي  الُعلـــٰی  ِبکـــُر  َاِلَفتـــُه 

َکمـا َیـهـواهـا ُحـسـَن أخـالِقـِه 

َوهمـــاطاَبـــَق اســـَم العلي ِبَفضٍل ُمَســـّمٰی َوأتَعـــَب  َظنـــًا  أعٰیـــا  ِمنـــُه 

الَعلـــّيِ الَقدیـــِم َوِقدمـــا َنفـــُس  ـــُه اْســـماُهـــَو 
َ
َشـــّقَ ِمـــن ِذکـــرِه الَعلـــّيُ ل

 َثـناهـا1
َ

َفـهـَو ذاُت الَعـلـیـاِء َجـّل

او صاحـب بلنـدی و مـأوای علـم اسـت. در همـت دهـر، هـر فضیلتـی از او حکایـت 
او  بـه  دسـت نایافته،  رفعـتر  نمی یافـت.  همتایـی  بلنـدی  نبـود،  او  گـر  ا می شـود. 
یش را پَـندید، همچنان که او نیـز خواهان آن رفعت  کـه اخـاق نیکو پ»وسـت، چرا

اسـت.

گمـان از آن عاجـز  کـه  نـام يعلـید بـا فضیلـت صاحـب نـام، مطابـق اسـت. فضلـی 
م، نـام او  ـدس َر دیـم اسـت و خداونـدر علـی، در  مانـد و وهـم درمانـده شـد. او خـودر والیَ 

یـش برگرفـت. پـس او، ذاتر رفعـت اسـت _ جلیـل بـاد ثنـای او. را از نـام خو

و چه نیکو سروده است عالم ادیب شیخ عبدالصمد خامنه ای2 در شعر زیبایش:

صیدۀ جاودانت  ّیه سـرودۀ شـاعر سـترگ شیعی، شـیخ محمدکاظم َازریر بغدادی )1211-1143(َ  صیدۀ َازر  َ.1 
عجابر اهل نظر را برانگیخته اسـت و شـاعرانی آن را تخمیس کرده اند.  یه که ار  اوسـت مشـهور به چکامت َازر

کرده است کتاب نقل  یه را در همین  مصّنف ب»تهای دیگری از َصیدۀ ازر
کـه عـاوه بـر فنـون  2. میـرزا عبدالصمـد بـن محمدباَـر خامنجـی از عالمـان خامنـه، درگذشـته بـه سـال 1311، 

 علمـی در ادب عـرب نیـز دسـتی چیـره داشـت. بنگریـد: مَـتدرکات وعیـان الشـیعة ج3 ص132؛ تکملـة 
 ومل اآلمل ج3 ص270. گزیده ای از اشعارش تحت عنوان يمقتطفات من دیوان عبد الصمد الخامنجيد

 توسط مؤسَت امام صادق؟ع؟ در َم به سال 1414 هـ.ق. منتشر شده است. 
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ـــُه
َ
ل

َ
َوَفّض َخلقـــًا  أبَدَعـــُه  ُهاهلُل 

َ
حَســـَن ِفي الیجـــاِد َهیَکل

َ
ُخلقًا َوأ

ـــه
َ
ل أّوَ کاَن  ُوجـــوٍد  َخلـــُق   

َ
ُعـــّد ـــُهإن 

َ
ـــو ال ُحـــدوُث َعلـــّيٍ َدَحیـــُت ل

َ
ل

ِقـدمـًا َوُقـلـُت ُهـَو الـبـاري ِبال َسـَبِب

یـــدًا« َوَبعـــٌض َتـــال »َعمًروا« َوِفیِه اخِتالٌف َبیَنُهم َحَصالَســـّماُه واِلـــُدُه »َز

ُوِکال ـــما  الّسَ َرّبِ  إلـــی  ِفیـــِه  َشـــّقَ اللـــُه اســـَمُه ِمن إســـِمِه َفِکالَفاألمـــُر 

ِب تـَ ُهـمـا َعـلـّيٌ َحـکـیـٌم شـاِمـُخ الـّرُ

یی در وجود  ـش را برتـری داد و تـن او را به نیکو یس خداونـد خلقـت او را ابـداع نمـود و خو
گـر علـی حـادث  گـر آفرینـش موجـودات بـه شـمار آیـد، او اولیـنر آنهاسـت. و ا رد. ا آو

م بـودم و او را آفریننـدۀ بـی علـت می دانَـتم. ـدس َر نبـود، بـرای او َائـل بـه 

یند که او را عمرو نامید. و در این مَـأله ب»نشـان  ید نامید، و بعضی گو پدرش او را ز
اختـاف افتـاد. پـس ایـن امـر را به به خداوند آسـمان، واگذار کردنـد. خداوند نام او را 

از نـام خـود مشـتق نمـود چـرا که هر دو علی و حکیم و بلند مرتبه  هَـتند.

عالم ادیب میرزا ابراهیم متخلص به ساغر1 اینگونه سروده است:

ک که تو را نام نکو ایزد پا کرده از نام خود از فرِط بزرگی مشتقیا علی آن 

ِک درگاِه تو صد مرتبه ِبه از تسنیم خاِر درباِر تو صد بار ِبه از ِاســـَتبَرقخا

گـرد آمده انـد و مّتصـف نمـودِن صاحـب ایـن  تمـام مفاخـر و مزایـا تحـت ایـن اسـِم جامـع، 
اسـم به صفاِت قدسـِی الهی، از این نامگذاری مشـخص می شـود. همۀ این مناقب نورانی و 
شـکوهمند، تحت این چند حرف ثبت شـده اسـت. و این اسـم برای هر عاقل بصیر، همان 
که بوسـیله آن، آرزوها برآورده و مشـکالت حّل، و سـختی ها آسـان و دعاها  اسـم اعظم اسـت 

مسـتجاب و حاجـات برآورده می شـود. 

کرده است:  که شیخ المحدثین صدوق رحمه اهلل روایت  بنگرید به حدیثی 

کتابـی در سـیرۀ  1. میـرزا محمـد ابراهیـم بـن محمـد اسـماعیل معـروف بـه سـاغر اصفهانـی )1225-1300 ق.( 
کـه بـه سـال 1274 ق. در هنـد منتشـر شـده اسـت. شـرح  یدادهـای عاشـورا بـه نظـم و نثـر دارد  نبـوی و رو
ثـار ص216 و مجلـت وحیـد شـماره 130 ص577 آمـده و عامـه شـیخ آَابـزرگ طهرانـی  حالـش در المآثـر واآل

یعـة ج9 ص465، توضیـح داده اسـت.  دربـارۀ دیـوان شـعرش در الذر
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بس  کر رس ، فس
س

د سـال َس رسّ بواٍد  مس ، فس رّيٌ یبس َه خس رس ـرسّ في طریٌق، فَـایس ـن ومیـرر المؤمنیـن؟ع؟ وّنـه مس يعس
رفتس  ـو عس

س
ـی المـاء. َثـّمس نـادى إلـی ومیـرر المؤمنین؟ع؟:یـا هذا ل

س
ل ـر عس بس ـَه وعس رطس ـرّيَ مر یبس الخس

ـی 
س
هر إل ـدر ـك، َثـّمس وومـأ ب»س کانس َجـزتس کمـا جـزَت. فقـال لـه ومیـر المؤمنیـن: مس

س
رفـَت ل کمـا عس

تی  : یا فس
س

َـال یهر وس مس دس َس لی  ـّبس عس ، انکس ـرّيَ ذالكس یبس ى الخس
س
و ّمـا رس

س
ل یـه. فس

س
ل ـّرس عس مس ـدس وس مس جس المـاء فس

لـتس ونـتس  ََ مـا  ؟ع؟: فس نیـنس ـه ومیـَر المؤمر
س
 ل

س
ـرا؟ فقـال جس لـتس المـاءس حس ّوس ّتـی حس لـتس حس ََ مـا 

 ومیـَر 
س

قـال ، فس ـمر ه األعظس ـوَت اهَّللس براسـمر عس ـرّيَ : دس یبس   الخس
س

قـال ـی المـاء؟ فس
س
ـرتس عل بس ّتـی عس حس

: ونـا  نیـنس  ومیـَر المؤمر
س

قـال ـد. فس صـّير َمحّمس ـألَتَه براسـمر وس ؟ َـال: سس مـا َهـوس ؟ع؟: وس المؤمنیـنس
...د تـا آخـر حدیـث1.  مس

س
ـّق. َثـّمس وسـل ـه الحس : إّنس صـّيَ َمحّمـد، فقـال الخیبـرّيَ وس

 امیرالمؤمنین؟ع؟ در راهی می گذشـت. با مردی خیبری همَـفر شـد. به یک وادی  
پـر از آب رسـیدند. مـرد خیبـری، سـوار بـر عبـای خـود شـد و از آب گذشـت. سـپس 
کـه مـن می دانـم تـو هـم می دانَـتی،  گـر آنچـه را  گفـت: ا امیرالمؤمنیـن را فراخوانـد و 
ماننـد مـن از آب می گذشـتی. امیرالمؤمنیـن فرمـود: اینک بر جای خود باش. سـپس 
با دسـت خود به آب اشـاره کرد، جامد شـد و از آن گذشـت. خیبری که این صحنه 
را دیـد، بـر پاهـای حضـرت افتـاد و گفـت: جـوان! چـه گفتـی کـه آب تبدیل به سـنگ 
گفـت: خـدا را  گذشـتی؟ خیبـری  کـه از آب  گفتـی  شـد؟ حضرتـش پرسـید: تـو چـه 
بـه حـق اسـم اعظمـش خوانـدم. امیرالمؤمنیـن پرسـید: اسـم اعظـم خـدا چیَـت؟ 
گفـت: او را بـه اسـم وصـّی بـزرگ محمـد خوانـدم. فرمـود: منـم وصـّی محمـد. خیبری 

رد.  گفـت: ایـن حـق اسـت و اسـام آو

در »الِم« علی لوای دولت برپاستاز »عیِن« علی دیدۀ امت بیناست

دریای علی طلب که دریا در »یا« ستگر چشمۀ رحمت طلبی، ای نادم

اسم جامِع »اهلل« و ویژگی های آن
مراتب و درجات َاسـماِء ُحسـنای الهی لفظی، در داللت روشـن شـد. اینک باید دانسـت 
کـه جامـِع جمیـِع آنهـا و شـریف ترین و بزرگ تریـن و مشـهورترین و واالتریِن آنهـا، و آنچه از دیگر 
در  اسـم  ایـن  اسـت.  »اهلل«  لفـظ  وتعالـی، متمایـز شـده، همـان  تبـارك  ویـژۀ خـدا،  اسـم های 

1. مشارق ونوار الیقین ص271؛ مدینة المعاجز ص430.
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که از ذات خبر می دهد و بر ذات، ِبما هَو ذات، داللت دارد و بر خالِف سـایر  مرتبه ای اسـت 
َاسـماء، جامـِع جمیـع کمـاالت اسـت. زیرا هر کـدام از آنها بر یک معنـی داللت می کند، مثاًل 
قـادر بـر قـدرت و عاِلـم بـر علـم و رازق بـر رزق و... داللـت می کنـد. لذا در میان تمامِی اسـامی، 

ایـن اسـم بـه این سـه امـر اختصاص داده شـد: 

کـس جـز خداونـد متعـال _ نـه حقیقتـًا و نـه مجـازًا _ ِاطـالق نشـده  1. ایـن اسـم بـر هیـچ 
اسـت، بلکـه خداونـد متعـال آن را بـه خـود اختصاص داده اسـت؛ همان طور کـه امیر مؤمنان 

علـی؟ع؟ فرمـوده اسـت:

یَرهد1. ّمی برهر غس َس تس غي ون یس نبس ، ل یس
ّ

جل ّزس وس ن وسماءر اهَّللر عس َم اسٍم مر ياهَّلل وعظس

ياهَّللد بزرگتریـن اسـم در میـان نام هـای خـدا عـز وجـل اسـت، کـه سـزاوار نیَـت هیچ 
کَـی جـز او بـدان نامگذاری شـود. 

کـه نام هـای دیگـر ایـن  کلمـه »اهلل« بـه تمامـی صفـات وصـف داده می شـود، در حالـی   .2

گونـه نیسـتند. مثـاًل می گویـی: »هـو اهلل الرحمـن الرحیـم«، »هـو اهلل الخالـق البـارئ المصـّور«. 

ولـی نمی گویـی: »هـو الرحمـن اهلل«، »هـو الرحیـم اهلل«، »هـو البـارئ اهلل« و غیـره. 

3. خداونـد بـه سـایر َاسـماء نامیـده می شـود و هـر کـدام از آنها نشـانه ای برای اوسـت که به 

یکـی از آنهـا نامیـده می شـود. مثـاًل می گویـی: »کریـم« نامـی از نام هـای اهلل اسـت، و »َعلیـم« از 

کریـم یـا علیـم یـا غفـور اسـت. ایـن  نام هـای اهلل اسـت. ولـی نمی گویـی: »اهلل« نامـی از نام هـای 

خصوصیـت بـه سـبب همـان نکتـه ای اسـت کـه قبـاًل یـاد شـد که ایـن اسـم )اهلل( بـر ذات، ِبما 

ُهـَو ذات، داللـت دارد؛ یـا جامـِع تمـاِم صفـات اسـت، بـر خـالف دیگـر نام هـای خداونـد.

ِم کبیر است 
َ
انسان کامل همان عال

کـه یـک مفهـوم بـزرگ جامعـی آنهـا را در بـر  مراتـب َاسـماء را در داللـت دانسـتیم و دیدیـم 
ـِم کبیـر، مظهـر 

َ
کـه هـر جزیـی از َاجـزاء عال کـه همـان لفـظ جاللـه اسـت. نیـز دانسـتیم  می گیـرد 

اسـم خاصـی از َاسـماء اهلل و نشـانه ای از یکـی از صفـات او اسـت، و مراتـب موجـودات عالـم، 
ماننـد اختـالف مراتـب َاسـماِء ُحسـنای الهـی، در َمظَهـر بـودن مختلـف هسـتند. اینـک بایـد 

1. تفَیر الصافي ج1 ص81؛ مصباح الباغة مَتدرک نهج الباغة میرجهانی ج3 ص80، نقل از التوحید.
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بـا همـان معانـِی تفصیلـی آنهـا _ همگـی در معنـِی اسـِم اهلل،  کـه: تمامـِی َاسـماء _  دانسـت 
آمیخته انـد، و در آن جـای دارنـد و »اهلل« جامـع همـۀ آنهاسـت. همچنیـن اسـت حقیقـِت 
َکون در  ـِم کبیـِر آفاقیه اسـت. و تمامـی افـراد ذوات 

َ
کـه خـود َاجـزاِء عال مظاهـِر َاسـماِء خداونـد، 

کتابـی کریـم و عالمـی صغیـر و کلمه ای تامه گرد آمده، و همگی در کتاب رحمانی و هیکلی 
کبـر. بـه  ـِم ا

َ
کبیـر، بلکـه عال ـِم 

َ
کامـل و عال قدسـی پیچیـده شـده اسـت؛ یعنـی همـان انسـاِن 

اعتبـار ِاحاطـۀ علمـِی آن، کـه از معـدِن علـِم الهـی بـه جمیـع موجـودات، و مبادی و َاسـباب و 
صـَور و غایـاِت آن، سرچشـمه گرفتـه اسـت. همُچنـان کـه امـام الموّحدیـن امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در ایـن َاشـعار بـه آن اشـاره نمـوده اسـت: 

َصغیـــْر ِجـــرٌم  ـــَك 
َ
أّن کَبـــُرأَتزَعـــُم  األ ـــُم 

َ
العال اْنَطـــَوی  َوفیـــَك 

ـــذي
َّ
ال الُمبیـــُن  الِکتـــاُب  الُمضَمـــُر1َوأنـــَت  َیظَهـــُر  حُرِفـــِه 

َ
ِبأ

پ»چیـده  کبـر در تـو در کـه عالـم ا کـه جـرم کوچکـی هَـتی؟ در حالـی  آیـا می پنـداری 
کـه بـا حـروفر آن، پوشـیده آشـکار می گـردد. کتـاب آشـکاری  یـی آن  اسـت. و تو

پـس هـر ممکـِن جزئـی، از میان دیگر ممکنات، َمظَهِر اسـِم خاّصی از َاسـماء اهلل اسـت که 

کمالیـه یـا ِاضافیـه  از ذاِت بـاری تعالـی خبـر می دهـد و برگرفتـه از صفـِت خاّصـی از صفـات 

کـه  کتـاِب حـّق مبیـن،  کبیـر و  ـِم 
َ
یـا َسـلبیه، ماننـد حـّي و قـادر و قـّدوس اسـت. و جامـِع عال

کامل _ مظهری برای جامِع َاسـماء  خدایش آن را با دسـِت خود نگاشـته اسـت _ یعنی انسـان 

اسـت، ماننـد مظهریـت افـراد بـرای افـراد و اجـزاء بـرای آحـاد. 

ِکِل َبَشـری  م با تماِم َاجزای آن، همان تصویِر حقیقِت انسـان اسـت و تفصیِل َهیا
َ
پس عال

ـم، َمظاهـِر حقیقـِت 
َ
اسـت، کـه َاسـراِر الهـی در آن گنجانـده شـده اسـت، و تمامـِی حقایـِق عال

انسـانی هسـتند، و َارواِح آنها، جزئّیاِت روِح َاعَظِم انسـانی اسـت، چه آن روح عالی باشـد چه 

ِم کبیر« نامیدند، یعنی به سـبِب ظهوِر 
َ
ِم َبرَتر را »عال

َ
عنصـری چـه حیوانـی. بـه همیـن روی، عال

که در آن موجود اسـت.  حقیقِت انسـانی 

1. دیـوان اشـعار منَـوب بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ص175. در مـورد صحـت انتَـاب ایـن اشـعار بـه حضرتـش 
یـا جهانبخـش. بنگریـد: مقدمـت دیـوان فجنگـردی نیشـابوری )سـلوة الشـیعة( نوشـته جو
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انسـانی،  عالـم  در  را  آن  همچنانکـه  تفصیلـی،  اسـت  ظهوراتـی  کبیـر،  ـِم 
َ
عال در  را  آن  و 

کـه مطابـق  ظهوراتـی اسـت اجمالـی. و نخسـتین ظهـورش همـان صـورت روح مجـرد اسـت 
کلـی و نفـِس  کـه مطابـق بـا صـورت َنْفـِس  بـا صـورت عقلـی اوسـت. سـپس صـورت قلبـی او 
که روح حیوانی طبی نامیده شـده  کی اسـت. سـپس صورت دخانیه لطیفی 

َ
صورت یافتۀ َفل

و مطابـق اسـت بـا هیولـی کلـی. بعـد از آن صـورت َدَمویـه اسـت کـه مطابق با صورت جسـمی 
کبیـر. و بـا ایـن  کـه مطابـق اسـت بـا اجسـام در عالـم  کلـی اسـت. سـپس صـورت َاعضائیـه 
که در َمظاهِر انسـانی دیدیم، َتطابق بین دو نسـخه پدید آمد و به همین سـبب، عالم  تنّزالتی 

گویـد: صغیـر نامیـده شـد. شـاعر 

ُبـــَود کبیـــر  ـــِم 
َ
عال در  چـــه  کبـــِر توســـتهـــر  کتـــاِب َا همـــه شـــرِح 

گوید: شاعر دیگر 

ببیـــنگـــر تـــو آدم زاده ای چـــون او نشـــین خـــود  در  را  ذرات  جملـــۀ 

چیست اندر خانه کاندر شهر نیستچیست اندر ُخم که اندر نهر نیست

این جهان خانه است، دل شهر ُعجاب1این جهان ُخّم است، دل چون جوی آب

 انسان کامل، کتابی جامع برای کلّ 
کتب و ُصُحف را در بر دارد. زیرا او از حیث  که  کتاب الهی جامعی است  کامل،  انسان 
دش، کتابـی اسـت عقلی، که »ُاّم الکتاب« نامیده شـده اسـت، بدان  روِح جزئـی و عقـِل مجـّرَ
روی کـه شـامل ُمعَظـِم حقایـِق عقلـِی کلـی، بر وجِه مقّدس عقلی اسـت. همچنین، از جهت 

کبیر و اصِل آن اسـت نیز »ُاّم الکتاب« نامیده می شـود.  اینکه نمونه ای از عالم 

ِم َامر است، همان »لوح محفوظ« و 
َ
که از عال از جهت قلب سّری حقیقی و ملکوتِی او، 

»کتاب مبین« و »امام مبین« است، به سبب اینکه نقوش و آثارش _ به حفظ قلم نگارندۀ 
کرده است _ تا ابد محفوظ است. که این نقش ها را بر آن لوح را بر آن ثبت  این نقوش و کسی 

او از حیث نفِس منطبعۀ خیالیه، »کتاب محو و اثبات« است، و از جهت جسد و بدن، 
کل« اسـت.  کل« و »جامـع  همـان »کتـاب مسـطور« اسـت، و از جهـت مجموعیتـش »نسـخۀ 

1. مثنوی جال الدین بلخی، دفتر چهارم.
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کفایـت می کنـد، و  کـه بـه تنهایـی و ِانِفـرادش، بـرای مطالعـه  کّل،  کتابـی اسـت جامـِع  پـس او 
کل اظهـار می کننـد، و خالقـش در آن جلوه گـر می شـود، بـه آنچـه  مظهـری اسـت بـرای آنچـه 

ـی اسـت. 
ّ
خـوِد او، در همـه چیـز متجل

کّل، و به منزلۀ امامی  کّل، در دروِن اوسـت، و او جامعی اسـت برای  که  شـگفت نیسـت 
کائنـات عنصریـه و آثـار سـماویه، در او جمـع  کـه تمامـِی خالیـق از بسـیط و مرّکـب و  اسـت 
می شـوند، و کتابـی اسـت جامـع، بـرای آیـات پـروردگاِر ُقّدوسـش، و نسـخه ای اسـت مکتـوب 
کـه َمظَهـِر ِاسـُم اهلِل األعَظـم، و جامـِع تمامـِی َاسـماِء ُحسـنای الهـی اسـت.  ُکـن َفَیکـون. زیـرا  از 

کـه همـه بـه خاطـر او آفریـده شـده اند، و همـه خـادم اوینـد، و او  بلکـه شـگفت آن اسـت 
مخدوِم همه. و تمامِی آسـمانها و زمین به دسـت اویند و همگی در تسـخیِر او و معلوِل وجود 
که جامِع  او. و همه در سـجدۀ اویند و او َمسـجوِد همه. او مظهری اسـت برای ذات مقدسـی 

صفـاِت ُحسـنای کمالـی اسـت و از تمـام زشـتی ها و عیـوب منـّزه اسـت. 

 نتیجه کالم
کـه َاشـَرِف َاسـماِء لفظـِی ِالهـی و جامـِع آنهـا، همـان لفـِظ جاللـه اسـت، و   نتیجـه ایـن 
َاشـَرِف َمظاهـر و َاعظـم و جامـِع آنهـا، همـان انسـاِن کامـل اسـت. و ایـن جامـِع مظهـری، َمظَهـر 
کـه حقیقـت او را نشـان  و نشـانه اسـت بـرای آن جامـِع ِاسـمی. و تصویـری اسـت در خـارج 
که  ِم ُشـهود آشـکار می سـازد. او َمخلوقی اسـت به صورِت جاِمع، همانطور 

َ
می دهد، و در عال

سـایِر مظاهـِر جزئـی، بـرای دیگـر َاسـماء الهـی، تصاویـری خارجّیـه هسـتند کـه حقیقـِت آنها را 
آشـکار می نماینـد. 

و َاسـماِء آشـکار در هـر موجـودی، خـود، اصـل و حقیقـِت آن موجـود هسـتند و او و قائـم 
کـه حقیقتـش را آشـکار می کنـد و بـه  بـه آنهاسـت. و َمظَهـِر هـر اسـمی، تصویـری اسـت از او، 

کـه در آن ظاهـر شـده اسـت.  صـورِت اسـمی خلـق شـده اسـت 

که می فرماید:  این است حقیقت معنای قول پیامبر؟ص؟ 

حمند1. ةر الّرس لی صورس ترهد یا ي..عس لی صورس مس عس قس آدس
س
ل يإّن اهَّللس خس

1. التوحید صدوق ص152 و 153؛ عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص110؛ الیضاح فضل بن شاذان ص20. منابع 
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خدا آدم را بر صورت او آفرید، یا بر صورت رحمان آفرید. 

کـه بالقـوه، َمظَهـری بـرای ایـن  کـه نـوِع انسـان، در مجمـوع، قابلیـِت ایـن را دارد  از آنجـا 
اسـِم جامـع باشـد، پـس بایـد دانسـت کـه شـرف و عظمـت و فرهنـگ، شایسـتۀ کسـی نیسـت 
کـه در درجـۀ نخسـِت  کـه همـان پیامبـر مـا؟ص؟ و وصـّیِ او؟ع؟ اسـت،  جـز َمظهـِر بالفعـل آن، 
َانبیـاء و اولیـاء قـرار دارنـد، و سـایر َانبیـاء و اوصیـاء بعـد از آنهـا _ بـه ترتیـِب مقامـاِت خـود _ قرار 

می گیرنـد.

آیینـــه داِر ]...[ ِقَدم، َمظَهِر صفاتشمِس ازل، چراِغ ابد، سّر ممکنات

پـس مظهـِر بالفعـل، بـرای جامـِع َاسـماِء ُحسـنای الهـی، در مرتبـۀ اول، َاشـرِف مخلوقـات 
کتـاِب دالالت و َاعظـِم َعالمـات، و جامـِع مظاهـر و مجمـِع عوالـِم آفاقـی و  و جامـِع آیـات و 
َانُفسـی، اوسـت. و اوسـت نسـخۀ کل و روِح کل و حقیقِت کل و آینۀ کل و نشـانۀ یگانه ای که 
جمیـِع آیـات در او گـرد آمده انـد و تمـاِم َعوالـِم َاجسـام و َارواح _ بـه جهـت حقیقتش، نه َبَشـری 
بودنـش _ مربـوب اوینـد. او از جهـِت بشـری، عبـدی مربـوب اسـت؛ ولـی بـه سـبب داشـتِن دو 
جهـِت الهـی و بندگـی، متعّیـن بـه خالفـت ]الهـی[ اسـت، و واجـِد منصـِب نبـّوِت و والیـِت 

َمیـن. 
َ
قـه اسـت. پـس اوسـت َمجَمـِع َبحَریـن و َمظَهـر عال

َ
ُمطل

بـه سـبب همیـن اّتصافـش بـه صفات جاللیۀ کمالیۀ قدسـیۀ الهیه، و تـأّدِب او به تأدیب 
که پیامبر؟ص؟ خود فرموده اسـت:  الهـی اسـت، 

بي فأحَن تأدیبيد1. يوّدبنی ر

خداوندگارم ترب»تم فرمود، و نیکو ترب»تم فرمود. 

َك 
َ
کـه امـام صـادق؟ع؟ بـا اشـاره به آیـۀ »إّن در کافـی بـه ِاسـنادش از ُفَضیـل بـن َیسـار، آورده 

ـٍق َعظیـم« )القلـم: 4( فرمود: 
ُ
َعلـی ُخل

َ
ل

ٍق 
َ
لی  َخل عس

س
كس ل ّنس : إر

س
ال َس بس  دس

س ت
ـَه األ

س
لس ل مس کت

س
ا و ّمس

س
ل ـَه. فس بس دس

س
ـنس و َس حت

س
أ ـَه  فس ّیس بر

بس  نس ّدس
س
 و

س
ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر

اهل سنت: صحیح بخاري ج7 ص125؛ صحیح مَلم ج8 ص32؛ مَند احمد ج2 ص244 و 251. 
رانی در المعجم الکبیر و خطیب از ابن عمر روایت کرده اند.  بس همگی از ابو هریره از پ»امبر روایت کرده اند. طس

وی در شرح صحیح مَلم ج16 ص165.  وس چنانکه در کنز الَعّمال ج1 ص227 آمده. بنگرید به توضیح نس
1. بحار األنوار ج16 ص210، نقل از مکارم الخاق. 
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یـٍم...د تا آخر حدیث1. ظر عس

 پ»امبـرش را ترب»ـت فرمـود و نیکـو ادب آموخـت. چـون ادب را در او بـه 
ّ

خـدا عـّز وجـل
کمـال رسـاند، فرمـود: تـو بـر َخلق عظیم هَـتی. 

که امام صادق؟ع؟ با اشاره به همان آیه فرمود:  در بصائر الدرجات است 

ـٍق 
َ
لـی  َخل عس

س
ـكس ل ّنس ـَه  إر

س
 ل

س
ـال َس  ، ادس رس

س
ـا و ـی مس

س
ل ـهر إر ـی بر هس تس ـا انت ّمس

س
ل . فس برـهر

دس
س
ـی و

س
ل ـَه  عس ّیس بر

بس  نس ّدس
س
ّنس اهَّللس و يإر

یـم...د تـا آخـر حدیـث2.  ظر عس

تریـن درجـه ای  کـرد. وَتـی رسـید بـه بال خداونـد، پ»امبـرش را بـه ادب خـود، ترب»ـت 
کـه اراده فرمـوده بـود، فرمـود: تـو بـه راسـتی کـه بـر َخلـق عظیـم هَـتی. 

همچنیـن در بصائـر، از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت کـه بـا اشـاره بـه آیـه 4 سـوره قلـم و آیه 199 
سـوره اعراف:

. ینس لر اهر جس
ت
نر ال ررضت عس

عت
س
و فر وس َعرت

ت
َمرت برال

ت
و وس

و به ]کار[ پَندیده فرمان ده، و از نادانان روی بگردان.

می فرماید:

ـنر  ـررضت عس عت
س
و فر وس َعـرت

ت
َمـرت برال

ت
و ـَه : وس

س
 ل

س
ـال َس  ، ادس رس

س
ـا و ـی مس

س
ل ـَه عس امس َس س

ا و ذس ـی إر ّتس ـَه ، حس ّیس بر
بس  نس ّدس

س
ّنس اهَّللس و يإر

ـٍق 
َ
لـی  َخل عس

س
ل ـكس  ّنس إر  : 

س
ـال قس فس اَه اهَّلَل، 

س
ّک زس ؟ص؟،   اهَّللر

َ
َسـول ـَه رس

س
ل ـكس  لر

ـلس ذس عس ـا فس ّمس
س
ل فس یـنس .  لر جاهر

ت
ال

یـم...د تـا آخـر3. ظر عس

بـه راسـتی خداونـد پ»امبـرش را ادب آموخـت تـا آنجا کـه او را بر آنچـه اراده فرموده بود 
واداشـت. فرمـود: يبـه نیکـی امر کـن و از نادانان روی گـرداند. پ»امبر چنین کرد. پس 

از آن تزکیـه اش کـرد و فرمـود: براسـتی تو بر َخلق عظیم هَـتی. 

در صفحـات پیشـین در بـاب والدت علـی؟ع؟ و نامگـذارِی او، حدیثـی از فاطمـه بنـت 
کـه ضمـن آن می گویـد:  اسـد مـادر امیـر المؤمنیـن؟ع؟ یـاد شـد 

ّيَ  لر عس
ت
اهَّلَل ال . وس ّيٌ لر َهوس عس ّیًا فس لر یهر عس ـّمر َة سس مس اطر ا فس اترٌف: یس ـي  هس   بر

ـفس تس ، هس ـَرجس خت
س
نت و

س
َت و دت رس

س
ـا و ّمس

س
ل يفس

1. الکافي ج1 ص266؛ بحار األنوار ج17 ص4.
2. بصائر الدرجات ص399 ح 4.
3. بصائر الدرجات ص399 ح 5.
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بري...د تا آخر حدیث1.
دس
س
َتَه برأ بت ّدس

س
و ي وس ـمر نر است َه مر ـمس َت است قت ـقس ّنري شس : إر

َ
َقول ی یس

س
ل عت

س ت
األ

کـه او  گـذار،  چـون خواسـتم ب»ـرون آیـم، هاتفـی نـدا داد:  ای فاطمـه! او را يعلـید نـام 
سـماءر خـودم را بـرای او  علـی می فرمایـد: مـن اسـمی از اس علـی اسـت. خـدای علـّیر اس

کـردم و او را بـه تأدیـب خـود ادب آموختـم.  مشـتق 

ـق بـه اخـالِق الهـی و مظهـِر جامـِع َاسـماء اوسـت؛ بدیـن سـبب 
ّ
چـون آن حضـرت، متخل

مرّبـِی َعوالـم اسـت و در آن خالفـت دارد و صاحـِب َامـر و نهـی اسـت.

گوید:  ّیه  شاعر در َتخمیِس بیتهای چکامۀ ُازر

َفخـــٍر  
ُ

ُکّل َفخـــِرِه  ُدوَن  َوَنشـــِرَمِلـــٌك  ِبَحشـــٍر   
ٌ

ناِفـــذ أمـــُرُه 

أمـــِرَکـــم ِبَنهـــٍي ِمنـــُه انَتهی َصـــرُف َدهٍر ُکّلِ  َعلـــی  أمـــَرٍة  ُذو  ذاَك 

ـیـَس َغـیـُرُه ُیـؤتـاهـا
َ
ُرتـَبـٌة ل

َیســـلْف ِرّ ِفي الَکّفِبِحمـــاُه َیحِمـــي الُوجـــوَد َو
َّ

َکالـــذ ـــماواُت ِفیِه  َوالّسَ

ْف ـــُه َوهـــَو ِفـــي الُوُجـــوِد َتَصـــّرَ
َ
األفــــَکـــم ل ـــُک 

َ
َفل ِبهـــا  َتـــری  ال  ِهَمـــٌم 

ـٍة في َفـالهـا2 َکـَحـّبَ  
ّ

ـالِك إال

که فخرش از هر فخری برتر است و فرمانش در حشر و نشر نافذ است. پاداشاهی 

زگار )شـــدائد و حـــوادث زمانـــه( بـــا نهـــی او از میـــان رفتـــه و  گـــردش رو کـــه  چـــه بَـــا 
کَـــی جـــز او داده  کـــه بـــه  کـــه بـــر هـــر فرمانـــی، صاحـــب فرمـــان اســـت. مرتبتـــی  اوســـت 

نشـــود.

با حمایت خود وجود را حمایت می کند و آسمانها در کف او چون ذره ای هَتند

حقیقـت ایـن انسـان کامـل بالفعـل، نـزد خداونـد، مخـزون و مکنـون اسـت و هیـچ َاَحدی 

کـه در او ظاهـر  کـه حقیقـِت اسـم جامعـی را  گاه نیسـت. ُچنـان  جـز او و آفریـدگارش، از آن آ

گرامـی؟ص؟ ایـن  کـه پیامبـر  کـس نمی توانـد بفهمـد. ایـن همـان حقیقـت اسـت  اسـت، هیـچ 

گانـت صـدوق: األمالـي ص194؛ علـل الشـرائع  کتابهـای سـه  1. پ»ـش از ایـن منابـع حدیـث نقـل شـد، از جملـه 
ج1 ص194؛ معانـي األخبـار ص62.

که در صفحات 31 و 74 این َصیده آمده است. یه  2. تخمیس دو ب»ت از چکامت َازر
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چنیـن بـه آن اشـاره می فرماینـد: 

اد1.  نس
س
و  اهَّلَل وس

ّس
ل  إر

كس فس رس ا عس مس ، وس تس نت
س
و  اهَّلَل وس

ّس
ل ي  إر نر

فس رس ا عس مس ، وس تس نت
س
و ا وس نس

س
 و

ّس
ل  إر

فس اهَّللس رس ا عس ّيَ مس لر ا عس يیس

ای علـی! کَـی خـدا را نشـناخت جـز مـن و تـو. کَـی مـرا نشـناخت مگـر خـدا و تـو. 
کَـی تـو را نشـناخت مگـر خـدا و مـن. 

شاعر با اقتباس از این حدیث نبوی می گوید:

ُکمِســـوی اهلل لم َیعِرفُکم یا َنبّيَ الُهدی ِســـوا الَعلـــّيَ  اهلَل  َعـــِرَف  َومـــا 

ُکـــمَوما َعِرَف األمـــالُك ِمن ِعَظِم َقدِرُکم ِلُعال َرفَعـــًة  ـــو 
ُ
َیعل وِجبریـــُل 

کـــم؟2َفَمـــن ُفـــوُه ِمثِلي أن َیفـــوَه ِبَفضِلُکم ا  عس
َعـــدسّ یس ن 

س
و َـــاني  لر لر ـــن  مس وس

کَـی شـما را نشـناخت و خـدای بلندمرتبـه را جـز  ای پ»امبـر هدایـت، جـز خداونـد 
که  شـما کَـی نشـناخت. و فرشـتگان، بزرگیر مرتبت شـما را نشـناختند، در حالی 
جبرئیـل بـه خاطـرر والیـیر شـما، رفعـت یافتـه اسـت. پـس چـه کَـی زبـان مـرا دارد تـا 

کنـد، و مراتـب والی شـما را بشـمارد. فضـل شـما را ب»ـان 

یَـــد: يایـــن حدیـــث  1. مصنـــف )عامـــه امینـــی( در حاشـــیت ایـــن صفحـــه در مـــورد ایـــن حدیـــث می نو
ــاب  کتـ ــی در  ــن نجفـ ــرف الدیـ ــید شـ ــه سـ ــه: عامـ ــد. از جملـ رده انـ ــان آو کتابهایشـ ــدی در  ــانر چنـ را محدثـ
یـــد: ابـــوذر رضـــي اهَّلل عنـــه  گو کتـــاب محبـــوب القلـــوب  یـــل اآلیـــات. شـــیخ َطـــب الدیـــن اشـــکوری در  تأو
ــاب  کتـ ــه در  کـ ــان  ــد، چنـ ــرد امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را نمی شناسـ کـ ــراف  ــه اعتـ کـ ــا  ــاف داده در آنجـ ــو انصـ نیکـ
کـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  ـــی  زی عمـــر وارد مَـــجد، یعنـــی مَـــجد رســـول اهَّلل شـــد در حال کـــه رو البشـــائر آمـــده 
گفـــت: یـــا رســـول اهَّلل! مـــن از ابـــوذر در بـــاره ات پرســـیدم. بـــه مـــن خبـــر  در حضـــور حضرتـــش ایَـــتاده بـــود. 
کـــه علـــی  گفـــت: او را نمی شناســـم، در حالـــی  ـــزد اوســـت؟  کَـــی ن گفتـــم: چـــه  ـــه او  کـــه در مَـــجدی. ب داد 
کَـــی او را نمی شناســـد جـــز  کـــه  گفتـــه اســـت. ایـــن مـــردی اســـت  ـــوذر راســـت  ـــزد توســـت. پ»امبـــر فرمـــود: اب ن

خـــدا و رســـولش. 
ـة والدیـن فقیـه وجیه عّز الشـریعة و فخـر الطائفة المحّقة سـید جواد بن 

ّ
همچنیـن سـید الفقهـاء جمـال المل

ید: محمـد صاحـب مفتـاح الکرامـة و دیگـران بـه این حدیث شـریف اشـاره کرده انـد. وی می گو
الـــوری  مـــن  لـــه  ال عـــرف  مـــا  وصّیـــهبـــاهَّلل  و  محّمـــد  النبـــّي  غیـــر 
محمـــدًا النبـــّيس  عـــرف  ول  وولّیـــهکّا  بَکنهـــه  لـــه  ال غیـــَر 
ونبّیهوکـــذاك مـــا عـــرف الوصـــّيس بکنهـــه الَما  رّب  سوی  وحٌد 

2. شاعرش را نیافتیم.
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چه نیکو سروده است مولی عبدالرزاق الهیجی1: 

شناســـد پیغمبـــر  قـــدر،  را  کـــه هرکس خویش را بهتر شناســـدعلـــی 

وچه زیبا سروده شده است این شعر:

نشناخت تو را کسی به غیِر من و حقگفتـــا بـــه وصـــّی خـــود نبـــّیِ مطلق

من را نشناخت کس به غیِر تو و حقحق را نشناخت کس به غیر من و تو

واجـب  حقیقـت  شـمس  و  الهـی  هویـت  درون  از  کـه  اسـت  حقیقتـی  حقیقـت،  ایـن 

کل ممکناْت نافذ، و فیضش بر همۀ ماهیات،  که نور آن در تمام هیا گرفته است،  سرچشمه 

کّل، سـاری و جـاری اسـت، و ذاتـش را، فقـط  کـه در  گسـترده شـده اسـت. او حقیقتـی اسـت 

کـی عینـی و اجمالـی، درک می کنـد. ذات او، یـا لـوازِم ذاِت او، بـه صـورت ادرا

که به عالِم  که دِر طلِب نور الهی را کوفت، و اول کسـی اسـت  و او نخسـتین کسـی اسـت 
کلمۀ ال اله اال اهلل را بر زبان آورد. که  کسـی اسـت  وجود پا نهاد، و اول 

َوُشـــُهوْدَســـَبَق الَکـــوَن َجمیعـــًا ِفـــي الُوُجوْد َغیـــٍب  ـــَم 
َ
عال َوَطـــوی 

 مـــا ِفي الَکـــوِن ِمن ُیمنـــاُه ُجوْد
ُ

َیـــداُکّل هلِِل  الکاِئـــُن  ُهـــَو  إذ 
األنــُعـــــِم2 َمــــَدّرُ  اهلِل  َیـــــُد  َو

گرفـت وعالـم غیـب و شـهود را پ»مـود. هـر  از همـت عالـم، در وجـود یافتـن، پ»شـی 
کـه او دسـت خداسـت و از دسـت  چـه در عالـم هَـت از جـود دسـت اوسـت، چـرا 

یر می شـود. کـه نعمتهـا سـراز خداونـد اسـت 

او اشرف ممکنات است و مخاطب به خطاِب

د3. قَت األفاكس
س
ل ما خس

س
كس ل ول

س
يل

ک را نمی آفریدم. گر تو نبودی، افا ا

لهام متوفی 1051 و متخلص به فیاض . ه صاحب شوارق ال
ّ
1. حکیم متأل

2. از میـرزا اسـماعیل شـیرازی فقیـه نامـدار درگذشـته بـه سـال 1305. آنچـه در اینجـا آمـده، بخشـی از َصیـدۀ 
رده اسـت. کتـاب دیگـرش الغدیـر ج6 ص29 و 30 آو یَـنده در  کـه نو اوسـت 

3. حدیث َدسی مشهور ب»ن فریقین. در باره آن بنگرید: المیزان ج10 ص152.
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کالِم: و مورد ندای پروردگار به 

جليد1. قَتكس ألر
س
ل خس كس وس جلر قَت األشیاءس ألر

س
ل يخس

همه اشیاء را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. 

رنه یی ز وجودر همه جهان، و غرض تو

ك ول
س
ائرٌن ل

کب ونر  ي الکس نس فر وسّ کس ا تس مب
س
ل

و  فضـا  در  موجـود  ماهیـاِت  جمیـع  نـورش  واسـطۀ  بـه  کـه  خداونـد  نـور  مصبـاح  اوسـت 

پذیـری را دارا می شـوند. اوسـت علـُة العلل و غایت  ـِم غیـب و ُشـهود، قابلیـِت نور
َ
کائنـاِت عال

کائنـات و واسـطۀ فیـِض وجـود در أشـباح و وصـوِل  موجـودات و عقـِل اول و روح األرواح و سـّر 

کـه می فرمایـد: کـه از پیامبـر خاتـم؟ص؟ روایـت شـده اسـت  حـق بـه سـوی خلـق. ایـن اسـت 

 يلول انا و انت یا علی لما خلق اهَّلل الخلقد.

اگر من و تو نبودیم، خداوند آفریدگانش را نمی آفرید.

هـــا
َّ
ُکل الَعواِلـــَم  اهلُل  ـــَق 

َ
َخل ُهـــم 

َ
َمهـــم فیهـــا بهـــا مـــن خلیقـــةل

َ
َوَحّک

موِجـــٌد َواهلُل  الیجـــاِد  ـــُة 
ّ
ِعل  ِلألشـــیاِء: »کوني« فکانِتَفُهـــم 

َ
ِبِهم قال

کـرد.  کـم و جانشـین  خداونـد همـت عوالـم را بـرای آنـان آفریـد و آنـان را در آن عوالـم حا

پـس ایشـان علـت ایجادنـد و خداونـد بـرای آنـان بـه اشـیاء فرمـود: يباشـیدد پـس بـه 

ـم، و سـببر رسـتگاری در دنیـا و آخـرت، 
س
وجـود آمدنـد. اوسـت آبر حیـات در دو عال

و چشـمت رحمـت در هـر دو عالـم، کـه بنـدگان خدا از آن می  نوشـند. و مرجع نجدین 

)راه رسـتگاری دنیـا و راه رسـتگاری آخـرت( اسـت و مـآل و انجـام و آغـازر هـر دو راه. 

کرم؟ص؟، روایت کرده اسـت که با اشـاره  دیلمی در ارشـاد القلوب به ِاسـناِد خود از پیامبر ا
 به آیۀ 24 سوره نور، به امیر المؤمنین؟ع؟ فرمود:

ـا  نس ـنت  َنورر   مر
س

ّش ، َثـّمس رس ـمر ظس عت
س ت
هر األ ـنت َنـورر ـاكس مر ّیس إر ـي وس نر

قس
س
ل الـیب خس عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ! إر ـّيَ لر ـا عس يیس

ـا.  نس یت
س
ل ى إر

ـدس تس ، اهت ـورر ـكس الّنَ لر
ـنت ذس ـَه مر ابس صس

س
ـنت و مس ـا. فس هس

س
ـهر ل قر

ت
ل ـنت بعـد خس ارر مر ـوس نت

س ت
یـعر األ مر لـیب جس عس

دسـی مشـهور کـه بـه ایـن لفـظ در منابـع متقـدم یافتـه نشـده اسـت. برخـی آن را بـه وحـی نـازل شـده  1. حدیـثَ 
یصـری ص977. بـه حضـرت موسـی؟ع؟ نَـبت داده انـد. بنگریـد: شـرح فصوصَ 
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ـنت َنوٍر،  َه مر
س
ما ل ـَه َنـورًا فس

س
ـلر اهَّلَل ل عس جت ـمت یس

س
ـنت ل مس : وس

س
و ـرس َس ـا. َثـّمس  ّنس  عس

ّس
ـل ـوَر، ضس ـكس الّنَ لر

َه ذس
س
ـأ طس خت

س
ـنت و مس وس

هد تـا آخـر حدیـث1 ـیب َنـورر
س
ل ي إر ـدر تس هت یس

اى علـی خـدا مـن و تـو را از نـورر اعظـمر خـودش آفریـده، آنـگاه از نـور مـا بـر تمـام نورهـا 
پاشـید، بعـد از آنکـه آنهـا را آفریـد. هـر آفریـده اى کـه از ایـن نـور بـه او رسـیده، هدایـت 
مـا را پذیرفـت. و ایـن نـور بـه هـر کـس نرسـیده، از درر خانـت مـا گمـراه شـده اسـت. بعد 
کـه خداونـد برایـش  وٍر2. )هـر  ُه ِم�فْ �فُ

َ
ما ل  �فَ

ً
ورا ُه �فُ

َ
ُه ل

َ
َ�ِل الّل ْ حب َ ْم �ي

َ
کـه: َوَم�فْ ل ایـن آیـه را خوانـد 

ـرار ندهـد، هرگـز نـوری برایـش نیَـت(.  نـوریَ 

گشـت، سـّری  که آحاد از او ظاهر  که انوار از او ِاشـراق شـد، و واحدی اسـت  اوسـت نوری 
کـه اسـرار از او نشـأت گرفـت، عقلـی کـه عقـول از آن برآمـد، نفسـی کـه نفوس از آن صادر شـد، 
کـه آسـمانها و زمیـن را در بر گرفتـه و عرش  لوحـی کـه حـاوِی َاسـراُر الُغیـوب اسـت، جایگاهـی 
عظیمـی کـه بـه لحـاظ عظمـت و علـم بر همـه چیز احاطه دارد، چشـمه ای که همه چشـمه ها 

ن گرفت.  از او ظاهـر شـد، و بـه اسـم او کائنـات تکـّوُ

کـه  کـرده اسـت  کـه عّمـار از امیـر مؤمنـان علـی؟ع؟ نقـل  ایـن معنـای همـان روایتـی اسـت 
می فرمایـد: 

يیـا عّمـار باسـمي تکّونت  الکائنات واألشـیاء، وباسـمي دعا سـائَر األنبیـاء، وونا اللوح 
ـماوات الَـبع د تـا آخر حدیث3.  َّ والقلـم، وونـا العرش والکرسـي، وونا ال

یـن یافتنـد. دیگـر پ»امبـران بـه اسـم مـن  کائنـات و اشـیاء بـه اسـم مـن تکو ای عّمـار! 
کرسـی، منـم آسـمانهای هفتگانـه.  فراخواندنـد. منـم لـوح و َلـم، منـم عـرش و 

البته در این مورد، اخبار دیگری نیز وجود دارد. 

گر نباشد، زمین اهلش را در خود فرو می برد م است که ا
َ
 حجت خدا، روح عال

ـم جسـِد اوسـت. روح، جسـد را تدبیـر می کنـد و در آن 
َ
کـه عال او بـه منزلـه روح عالـم اسـت 

کـه می خواهـد _ بـا قـوای روحانـی و جسـمانی _ تصـرف می کنـد. حجـت نیـز همـان  بدان گونـه 

1. إرشاد القلوب ج2 ص404؛ بحار األنوار ج65 ص44 ح 90.
2. نور 40.

کتاب سلَبیل. 3. مَتدرك سفینة البحار ج5 ص196 و ج6 ص38. نقل از 
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هی که در او ودیعه نهاده شـده اسـت، در جهان 
ٰ
ـم را تدبیـر کـرده و بـه واسـطۀ َاسـماء ال

َ
گونـه عال

ـم رعایـای اوینـد و او خلیفـۀ خـدا بـر آنهاسـت. بر خلیفه اسـت که 
َ
تصـرف می کنـد. َاعیـاِن عال

رعایـای خـود را بـدان سـان که شایسـته اسـت، سرپرسـتی کند. 

بـه سـبب وجـودش زمیـن و  اوسـت سـّرِ عالَمیـن و َمجَمـِع َبحَریـن و علـِت نوَریـن. تنهـا 
آسـمان اسـتوار گشـت و به ُیمن اوسـت که مردم روزی می خورند و بوسـیله او آسـمانهای بلند 

گشـته اسـت.  و زمین هـای پسـت، قائـم 

که می فرماید:  کرم؟ص؟، روایت می کند  َکراَجکی از نبّی ا

 
س

ل ـكر وس
س
ل فس

ت
ارس ال  دس

س
ل َش  وس ـرت عس

ت
ال ـَي  وس سر َکرت

ت
ّرس ال قس ـتس ـا است یـرًا، مس ذر نس ـیرًا وس شر ـّقر بس حس

ت
ـي برال نر ثس عس ي بس ـذر

ّس
ال يوس

 
َ

َسـول ٌد رس ّمس  اهَّلَل، َمحس
ّس

ل  إر
هس
س
ل  إر

س
ـا: ل هس یت

س
ل ـبس اهَّلَل عس تس ن کس

س
ـدس و عت  بس

ّس
ل   إر

َضـونس رس
س ت
األ اَت وس اوس ـمس َّس ـتر ال امس َس

ـّيٌ ومیـر المؤمنیـند1.  لر ، عس اهَّللر

و  کرسـی  فرسـتاد،  هشـداردهنده  و  یددهنـده  نو بحـق  مـرا  کـه  خدایـی  بـه  سـوگند 
ـک بـه چرخـش نیفتـاد و آسـمانها و زمیـن برپـا 

س
عـرش در جـای خـود آرام نگرفـت و فل

 اهَّلل، محّمـد رسـول اهَّلل، علـی 
ّ

نشـد، مگـر پـس از آنکـه خداونـد بـر آن نوشـت: ل إلـه ال
ومیرالمؤمنیـن.

کوتـه نظـران در  کـه از حـد تواتـر می گـذرد و فقـط  در ایـن بـاب اخبـار فراوانـی رسـیده اسـت 
آنهـا تردیـد می کننـد. 

ِمنـــُه الُوجـــوداِت  ـــَدی 
َ
ل ُجـــوٍد   

ُ
ُکنـــُهُکّل أیاِدیـــِه  ـــدٰی  الّنَ َوِلُکنـــِه 

ُدنـــُه
َ
ل ِمـــن  َحیاُتهـــا  ُدهـــورًا  َعنـــُهَســـل  الَقدیَمـــَة  األعُصـــَر  ِل 

َ
َواســـأ

َغـــداهــــا2 ُروُح  َیــــداُه  ـــت  ـَ کـان َکـیــــَف 

هر جود و عطایی در موجودات از اوست، و دستانش ذاتر ذاتر بخششند.

کـه  کهـن، دربـارۀ او بپـرس  زگاران  کـه حیاتشـان از جانـب اوسـت، و از رو از دهرهـا 
چگونـه دسـتانر او، آغازگـر حرکتشـان بـوده اسـت.

األنـوار ج37  الیقیـن ص239؛ بحـار  ابـن طـاووس ص567؛  التحصیـن  ابـن شـاذان ص49؛  مائـة منقبـة   .1
کراجکـی. الفوائـد  از کنـز  ص338 نقـل 

که در َصیدۀ او ص78 آمده است. کاظم َازری  2. تخمیس دو ب»ت از شیخ 
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یـد و زمیـن بار می دهد و آسـمان رزقـش را فرو  تنهـا بـه برکـت اوسـت کـه از زمیـن گیـاه می رو
می فرسـتد و کوههـا بـر روی زمیـن اسـتوار می گردنـد. ارادۀ پـروردگار در مقادیـر امورش بـر او نازل 

می شـود و از حضرتـش صادر می شـود1� 

گـر نمی بـود، تمام عوالـم _ همانند بدنی  کـه ا او روح عالـم و سـبب ایجـاد و بقـای آن اسـت 
ی، زمیـن  کـه بـا مفارقـت نفـس ناطقـه، پوسـیده و فانـی می شـود _ از بیـن می رفـت. بدیـن رو
لحظـه ای از وجـود او خالـی نمی مانـد و بـی او باقـی نمی مانـد. ایـن بیانـات، توضیحـی اسـت 
بـر آنچـه شـیخ اجـّل کلینـی و دیگـر محّدثـان به ِاسنادشـان از امام سـجاد؟ع؟ روایـت کرده اند 

کـه می فرمایـد:

ت بأهلهاد2.  يلول ما في األرض مّنا لَاخس

گر ما در زمین نبودیم، زمین اهلش را فرو می برد. ا

امام صادق؟ع؟ فرمود: 

تد3. َاخس
س
ًة ل یرر إماٍم ساعس ت األرَض بغس یس قر و بس

س
يل

یخت. گر زمین ساعتی بدون امام بماند فرو خواهد ر ا

امام رضا؟ع؟ فرمود: 

هاد4.  ت برأهلر
َاخس

س
ٍة ل ن َحّجس یٍن مر ةس عس رفس ت األرَض طس

س
ل و خس

س
يل

گر زمین چشم بر هم زدنی از حجت خالی شود اهلش را فرو می برد. ا

در ایـن زمینـه از ائمـه معصومیـن؟مهع؟ بیشـتر از بیسـت حدیث رسـیده اسـت5. پس وجود 

یـارت امـام حَـین؟ع؟ آمده اسـت. بنگرید:  1. ایـن جملـه برگرفتـه از جملـه ای بـس بلنـد اسـت کـه در ضمـن ز
یراسـتار( یـارات ص200. )و الکافـي ج4 ص577؛ تهذیـب األحـکام ج6 ص55؛ کامـل الز

2. الکافي ج1 ص177 تا 179.
3. الکافي ج1 ص179 ح 10؛ علل الشرائع ج1 ص196 ح 5؛ کمال الدین ص201 باب 21 ح 1.

4. عیـون وخبـار الرضـا؟ع؟ ج2 ص247؛ علـل الشـرائع ج1 ص199 ح 21؛ مَـند المـام الرضـا؟ع؟ عطاردی ج1 
ص88 و 89 ح 3 و 10.

5. بنگریـد: علـل الشـرائع ص196؛ الغیبـة نعمانـی ص138؛ الغیبة طوسـی ص220؛ المناَب ابن شهرآشـوب 
ج1 ص211؛ الصـراط المَـتقیم ج2 ص114؛ بصائـر الدرجـات ص487؛ تفَـیر نـور الثقلیـن ج4 ص369 

– 370 ح 114 تـا 120. ایـن مضمـون تواتـر دارد. 
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ائمـه معصومیـن؟مهع؟ نعمـت تـام و کاملی اسـت که خداوند در این آیات اینگونه به آن اشـاره 
فرموده است: 

 .1» �تً اِ��فَ اِهَرهتً َو�بَ َ�َمُ� �فَ ْم �فِ
ُ
ك �يْ

َ
عفَ َعل ْس�بَ

أَ
»َوا

کرده است. و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام 

ِم«2. ِ��ي
دفٍ َع�فِ ال�فَّ ْوَم�أِ َ �فَّ �ي

ُ
ل
أَ
ْسا �تُ

َ
ّمَ ل

ُ »�ث

که از نعمت پرسیده خواهید شد. ز است  سپس در همان رو

ًرا«3.  ـِ� ُک�فْ
َّ
ْ�َم�تَ الل وا �فِ

ُ
ل

َ
ّد �فَ �بَ �ي ِ �ف

َّ
ی ال

َ
ل َر اإِ

ْم �تَ
َ
ل
أَ
»ا

کفر مبدل ساختند. که نعمت خدا را به  هیچ ندیدی حال مردمی را 

َها«4.  ِكُرو�فَ �ف ُ ّمَ �ي
ُ ـِ� �ث

َّ
ْ�َم�تَ الل و�فَ �فِ ْ�ِر�فُ َ »�ي

نعمت خدا را دانَته و شناخته باز انکار می کنند.

 در این موضوع، آیات شریفه بیش از این است. 

آنـان _ کـه سـالم خـدا بـر ایشـان بـاد _ واسـطۀ فیضهایـی هسـتند کـه فـرود می آیـد، و اولیای 
نعمتهـای جزئـی و کلـی و آشـکار و پنهانـی هسـتند که به دسـت ما می رسـد، همچنـان که در 

یـارت جامعـه معروف آمده اسـت: فقـرات ز

يَادة األمم ووولیاء النعمد5.

پ»شوایان امتها و اولیای نعمتها. 

1. لقمان: 20.
2. تکاثر: 8 .

3. ابراهیـم: 28. الکافـي ج1 ص217 ح 1 و 4 و ج8 ص102 ح 77؛ المناَـب ج3 ص404؛ بحـار األنـوار ج24 
ص51.

4. نحـل: 83. الکافـي ج1 ص427 ح 77؛ المناَـب ج2 ص210 و ج3 ص54؛ بحـار األنـوار ج24 ص51 ح 
3؛ در بحـار األنـوار ج37 ص166 ح 42 از امـام صـادق؟ع؟ روایـت کـرده: يیعرفـون یوم الغدیـر و ینکرونها یوم 

الَقیفةد. 
5. تهذیـب األحـکام ج6 ص96؛ مـن ل یحضـره الفقیـه ج2 ص610. دربـارۀ اعتبـار سـند و َـوت مضامیـن ایـن 
کام مولـی محمدتقـی مجلَـی در روضـة المتقیـن ج5 ص451 و شـیخ عبـاس َمـی در  یـارت بنگریـد:  ز

مفاتیـح الجنـان ص998. 
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أوِلیاُؤٰهـــا َوُهـــم   
ّ

إال ِنعَمـــٌة   ِنعَمـــٍةَوٰمـــا 
ُ

ُکّل َتـــت 
َ
َفُهـــم ِنعَمـــٌة ِمنهـــا أ

هیـچ نعمتـی نیَـت مگـر آنکـه آنان اولیایش باشـند. پس ایشـان نعمتی هَـتند که 
همـت نعمتهـا از آن آمده اسـت.

امـکاِن شـناخِت حقیقـِت َمظهـِر ِفعلـِی جامـِع َاسـماء در مرتبـۀ اولـٰی _ یعنـی صاحبـان 
ی، اندیشـه ها در میـدان ایـن معرفـت، وامانـده و  یـم. بدیـن رو نبـوت و والیـت مطلقـه _ را ندار
عقلها سـرگردان شـده اند. و صفاتش موجب حیرت اندیشـمندان و گمراهی آرزومندان شـده 
کـه امـام علـی؟ع؟ خطـاب بـه طـارق بـن شـهاب، امـام را اینگونـه وصـف  اسـت، همچنـان 

نمـوده اسـت:

ـّيٌ  لر ـاٌم عس قس مس ـّيٌ وس سر دت ََ َروٌح  ـّيٌ وس هر
س
ل ـٌر إر مت

س
و ّيٌ وس اور ـمس ـٌد سس َس جس ـٌي  وس کر

س
ل ـٌر مس شس َق _ بس ـارر ـا طس ـاَم _ یس مس ر

ت
يال

ـٌم  الر ، عس اتر ـنس َس حس
ت
ـَد ال ائر ، زس ـاتر فس ـّيَ الّصر هر

س
ل ، إر اتر

ّس
کـّيَ الـذ

س
ل َهـوس مس ؛ فس ـّيٌ فر ـّرٌ خس سر ـّيٌ وس لر َنـوٌر جس وس

یـن د تـا آخـر حدیـث1. مر
س ت
قر األ ـادر ـنس الّصس ّصـًا مر نس ، وس یـنس مر

س
ال عس

ت
ّبر ال ـنت رس ّصـًا مر ، خس ـاتر بس ّیس َمغس

ت
برال

و  روحـی َدسـی  و  الهـی  امـری  و  آسـمانی  پ»کـری  و  ملکوتـی  انَـانی  امـام  طـارق! 
مقامـی وال و نـوری تابـان و سـّری نهـان اسـت. او ذاتـش ملکوتـی و صفاتـش خدایـی 
ردگار جهانیـان و مـورد  گاه اسـت، برگزیـده پـرو و حَـناتش فـراوان اسـت و بـه غیـب آ

اعـان از جانـب صـادق امیـن )پ»امبـر( اسـت. 

ُکنُهـــه جِهـــَل 
ُ
أ الُعلـــوِم  ُروُح  ِمنـــُههـــَو  الِعلـــَم  ـــَم  ِ

ّ
ُعل وُح  َوالـــّرُ ِمنـــُه 

نُه
َ
ل

َ
َتســـأ إن  َعنـــُه  الِذکـــُر  َعنـــُهٰذِلـــَك  ئـــَك  ُتَنّبِ ِبـ)َعـــْم(  ـــل  ّمَ

َ
َفَتأ

ـــا اهـٰ أعـیـٰ ِفــرَقـــــٍة   
ُ

ُکــــّل  
ٌ
َنـَبــــأ

ـــر ـــما ِفـــي الَتَحّیُ َتقُصـــرَتِجـــُد األرَض َوالّسَ َمعنـــاُه  َدرِك  َعـــن  َوالَبَرایـــا 

ـــر
ُ

الَتَفّک ِفـــي  ِبُکنِهـــِه  َغرقـــٰی  َوِبَمعنـــٰی »أَحـــّبِ َخلِقـــَك« َفانُظـــرَفهـــَي 

ُدٰجاٰهـــا أزاَحـــت  َقـــد  ـــمَس 
َ

الّش َتِجـــُد 

که ذاتش دانَته نمی شود. و روح، علم را از او فراگرفته است.  او روح علوم است 

گـر ازو پرسـی. پـس در سـورۀ عم یتَـائلون تأمل کن تا تـو را از  ـرآن دربـارۀ اوسـت ا ایـنَ 
یافت. او باخبـر سـازد. خبـری کـه هر فرَـه ای آن را در

1. بحار األنوار ج25 ص169 ح 38، نقل از مشارق ونوار الیقین َبرسی.
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آسـمان و زمیـن را در حیـرت می یابـی و مـردم از درک معنـای آن َاصرنـد. پـس غـرق 
ینـد. و در معنـای يمحبوبتریـنر خلقـتد بنگـر تا ببینی که خورشـید  تفکـر در ذات او

یکـی اش را از میـان برداشـته. تار

کوتاهی فهم ها از شناخت امام
کـه از  کلینـی _ طّیـَب اهلُل َرمَسـه _  در بـاب معرفـت بـه مقـام امـام، روایـت شـیخ اجـّل ثقـه 
کرده، ما را بسـنده اسـت. این حدیث طوالنی اسـت و ما  امام رضا؟ع؟ به ِاسـناِد خود روایت 

یـم. امـام می فرمایـد:  تنهـا بـه ذکـر بخشـهایی از آن می پرداز

ـةس  امس مس ر
ت

ال ّنس  إر ؟  اَرَهـمت یس تر اخت ـا  یهس فر َجـوزس  یس فس  ، ـةر ّمس
َ ت
األ ـنس  مر ـا  هس

ّس
ل حس مس وس ـةر  امس مس ر

ت
ال رس  ـدت َس َفـونس  رر

عت یس ـلت  يهس
اَس  ـا الّنس هس غس

َ
ل بت نت یس

س
ـنت و رًا، مر ـوت ـَد غس عس بت

س
و انربـًا وس ـَع  جس نس مت

س
و انـًا وس کس ـی مس

س
ل عت

س
و نًا وس

ت
ـأ ـَم شس ظس عت

س
و رًا وس ـدت َس  

ـلَّ جس
س
و

ـّزس  عس اهَّلَل  ـّصس  خس ـةس  امس مس ر
ت

ال ّنس  إر  . ـمت هر ارر یس تر براخت امـًا  مس إر یَمـوا  َیقر وت 
س
و ـمت  ائرهر برآرس ـا  وهس

َ
ال نس یس وت 

س
و ـمت  هر برَعَقولر

ـا  هس َه بر
فس ـّرس ـًة شس

س
یل ضر فس ـًة؛ وس ثس الر

ـًة ثس بس تس رت ، مس ـةر
ّس
َخل

ت
ال ةر وس َبـّوس ـدس الّنَ عت ؟ع؟ بس یـلس لر خس

ت
یـمس ال اهر رس بت ـا إر هس  بر

ـلّس جس وس
ي  ذر

ّس
ا ال ـنت ذس مس ـال؟ع؟(: فس مامـا )إلیب ونَ  ـاسر إر لّنس ـكس لر

َ
ل ّنرـي جاعر  : إر

س
ـال قس َه ، فس ـرس کت ـا ذر هس  بر

ـادس شس
س
و وس

ـتر  اهس تس  وس
َ

َعَقـول
ت
ـتر ال

ّس
ل ! ضس ـاتس هس یت ، هس ـاتس هس یت ـاَرَه؟ هس یس تر َنـَه اخت کر وت َیمت

س
ـامر و مس ر

ت
ـةس ال فس رر

عت ـَغ مس
َ
ل بت یس

ـاَء  مس َحکس
ت
تر ال ـرس ّیس حس تس ـاَء وس مس

س
َعل

ت
تر ال ـرس اغس صس تس َعَیـوَن  وس

ت
تر ال

س
ـأ َس خس ـاَب وس بس

ت
ل

س ت
تر األ ـارس حس ـوَم وس

َ
َحل

ت
ال

تر  ـزس جس عس اَء وس رس ـعس ـتر الّشَ
ّس
ل کس ـاَء وس ّبس لر

س ت
ـتر األ

س
ل هر جس ـاَء وس بس َخطس

ت
تر ال ـرس صر حس ـاَء وس مس

س
َعل

ت
تر ال ـرس اصس قس تس وس

تت  ـّرس َس
س
و ؛ وس ـهر ائرلر ضس ـنت فس ـٍة مر

س
یل ضر وت فس

س
نرهر و

ت
ـأ ـنت شس ٍن مر

ت
ـأ ـفر شس صت ـنت وس ـاَء، عس غس

س
َبل

ت
ـتر ال »س یر

عس ـاَء وس بس دس
َ ت
األ

هد تـا  ـرر مت
س
ـنت و ـيت ٌء مر ـَم شس هس َیفت ـهر وت هر ـَت برَکنت عس َینت ـهر و ر

ّ
ـَف برَکل ـفس َیوصس یت کس . وس یـرر صر قت الّتس ـزر وس جت عس

ت
برال

آخـر حدیـث1.

تـا اختیـار و انتخـاب آنـان  آیـا می داننـد َـدر و موَعیـت امامـت را در میـان امـت، 
تـر و  تـر و موَعـی بال در آن روا باشـد؟ بـه راسـتی امامـت انـدازه اى فراتـر و مقامـی وال
کـه مـردم بـا عقـل خـود بـدان رسـند یـا بـا روى  آسـتانی منیع تـر و عمقـی فراتـر از آن دارد 
کننـد یـا بـه انتخـاب خـود امامـی بگمارنـد. امامـت مقامـی  و نظـر خـود، آن را درك 
کـرد،  ـت عطـا 

ّس
کـه خداونـد بـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ پـس از مقـام نبـوت و َخل اسـت 

کـرد و نامـش  ف  کـه خدایـش بـدان مشـّرس ایـن امامـت، سـومین درجـه و فضیلتـی بـود 
کـه مـن تـو را بـراى مـردم امـام نمـودم )124  را بوسـیله آن بلنـد نمـود و فرمـود: بدرسـتی 

1. الکافي ج1 ص199، باب نادر جامع في فضل المام وصفاته.
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کـه  بـه حـّق شناسـائی امـام برسـد یـا توانـد او را انتخـاب  کیَـت  سـوره بقـره(...د. 
کنـد؟ هیهـات هیهـات، خردهـا در بـاره اش گمراهنـد و خاطرهـا در گمـگاه، عقلهـا 
کوچکنـد و حکیمـان در حیـرت و  سـرگردان و چشـمها بی دیـد، عالمـان در اینجـا 
گنـگ و ادبـاء درمانـده و  ل و  گیـج و نـادان و شـعراء ل کوته نظـر و هوشـمندان  بـزرگان 
سـخندانان بی زبـان، شـرح یـك مقامـش نتواننـد و وصـف یکـی از فضائلـش ندانند، 
همـه بـه عجـز معترفنـد، چگونه می توان تمام کنهش را وصف کرد و چیزی اسـرارش 

فهمیـد؟ 

َذواتـــا ِللَمعالـــي  اهلُل  د  ِمرآتـــاَجـــّرَ ِلَوصِفـــِه  عـــاَدت  ِمنـــُه 

ِمشـــکاتا َغـــٰدا  إذ  ِللَحـــّقِ  ذاتـــاَوهـــَو  ِس 
ُ

َقـــّد الّتَ َجوَهـــِر  ِمـــن  ٰجـــاَز 

َمعٰناٰهـــا ِفـــي  یــــاُء  األنـبـِ اَهــــِت  ـٰ ت

ِذکـــرا الَعِظیَمـــَة  آٰیاِتـــِه   
َ

ُطـــّراإّن ِبّیّیـــَن  الّنَ أعَجـــَز  َبعُضٰهـــا 

هـــِر َحصرا
َ

ال ُتِجـــل فـــي ِصفـــاِت أحَمـــَد ِفکراَدع َمٰزاٰیـــا أَبـــت َمَدی الّد
َتٰراٰهـــا1 ــــن 

َ
ل تــــي 

َّ
ال ــــوَرُة  الّصُ َفِهـــَي 

کـه آی»نـه وصفـش شـدند. و او  خداونـد بـرای والیـی ذات هایـی از خـود جـدا نمـود 
بـرای حـق چراغـی شـد کـه در ذات، از جوهـر تقـدس گذشـت و انبیـاء در معنـای آن 

سـردرگم شـدند.

ابل  برخـی از آیـات بـزرگ او همـت انبیـاء را عاجـز نمـود. آن مزایایـی را کـه در طـول دهرَ 
او همـان  کـه  را جـولن مـده،  گـذار. در صفـات احمـد فکـر خـود  را وا نبودنـد  حصـر 

کـه آن را نخواهـی دیـد. صورتـی اسـت 

کـه  بـه همیـن مضمـون، حدیثـی طوالنـی از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت 
می فرماینـد:

تر  ـارس ـا؟ حس نس تس
س
ل زر

نت َك مس رر
وت َیـدت

س
ـا و نس تس امس رس کس َد  ـهس شت وت یس

س
ـا و نس تس جس رس َف دس ـرر عت وت یس

س
ـا و نس تس فس رر

عت   مس
َ

ـال نس ا یس ـنت ذس مس يفس
اَء  مس

س
َعل

ت
تر ال رس اصس قس تس اَء وس مس َعظس

ت
تر ال رس اغس صس . تس

َ
ول ََ س

ـا و ي مس اَم  فر هس فت
س ت
ـتر األ اهس تس  وس

َ
َعَقـول

ت
ال ـاَب وس بس

ت
ل

س ت
األ

یه، ص43 1. تخمیس دو ب»ت از چکامت َازر
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تر  عس اضس وس تس ـاَء وس حس َفصس
ت
تر ال ـزس جس عس ـاَء وس بس َخطس

ت
ـتر ال نس ولکس ـاَء وس غس

س
َبل

ت
ـتر ال سس رر

خس اَء وس رس ـعس
َ

ـتر الّش
ّس
ل کس وس

ـَم  هس وت َیفت
س
ـَم و

س
ل وت َیعت

س
ـَف و وت َیوصس

س
َف و ـرس  َیعت

ت
ـل هس . وس ـاءر یس لر وت

س ت
نر األ

ت
ـأ ـفر شس صت ـنت وس اَء عس ـمس َّس ال َض وس رت

س ت
األ

نـاتر  ـّرَ الَممکر طـَب الدائرـرات وسر ََ ـنت َهـوس نقطـَة الکائرنـاتر و ـَك شـأَن مس
س
ل وت َیمت

س
َك و رس وت َیـدت

س
و

ـنت  عس ـٍد؟ص؟  ّمس َمحس آلر  ـاَم  قس مس  
ّس

ـل جس ؟  اءر ـمس َّس ال وس ضر  رت
س ت
األ َف  ـرس شس وس ـاءر  یس رر بت کر

ت
ال لر  ـاس جس اَع  وَشـعس

َهَم  ـفس وس یت کس  . ینس مر
س
ال عس

ت
ـنس ال ـٌد مر حس

س
ـمت و هر ـاسس بر نت َیقس

س
و ، وس یـنس تر اعر ـتر الّنس عت یـنس ونس فر اصر وس

ت
ـفر ال صت وس

ضس  ـرس عت
س
ـي و تر

ّس
، ال ىب ـرس َکبت

ت
ـَة ال ّیس انر دس حت وس

ت
ال ـاَء وس ضس یت بس

ت
َة ال یس ـمر َت الّتس ـاَء وس یس

ت
ل عس

ت
ـَة ال مس لر

کس
ت
 وال

َ
ل النـوَر األّوس

ـنس  یت
س
و وس ا 

س
ـذ ـنت هس ـاَر مر یس تر خت ـنس الر یت

س
أ فس  . ـیب

س
ل عت

س ت
ـَم األ ظس عت

س ت
ـاَب اهَّللر األ جس حر ، وس ـیب

ّس
ل وس تس وس ـرس  بس دت

س
و ـنت  ـا مس هس نت عس

ا؟د تـا آخـر حدیـث1.
س

ـذ ـنت هس  مر
َ

َعَقـول
ت
ال

گاهـی یابـد و شـاهد  کَـی می توانـد عـارف بـه مقـام مـا شـود یـا بـه درجـات مـا آ چـه 
یم حیران  یابـد؟ عقل و خردهـا درباره آنچـه می گو عظمـت مـا باشـد و منزلـت مـا را در
اسـت و اندیشـه سـرگردان. بـزرگان کوچکنـد و دانشـمندان ناتـوان و شـاعران گنـگ و 
ل و سـخنوران الکـن و فصیحـان عاجـز، آسـمان و زمیـن در مقـام توصیـف  بلیغـان ل
و  نمـود  سـتایش  یـا  شـناخت  می تـوان  آیـا  می نماینـد.  کوچکـی  اظهـار  اولیـاء  مقـام 
کائنـات اسـت و  کـه نقطـت  کَـی  کـرد یـا احاطـه یافـت بـر مقـام  یـا فهمیـد و یـا درك 
یـا و افتخـار زمیـن و آسـمان؟ مقـام  کبر َطـب دایره هـا و سـّر ممکنـات و پرتـو جـال 
آل محّمـد بزرگتـر اسـت از وصـف ستایشـگران و توصیـفر وصف کننـدگان و اینکـه 
احـدى را بـا آنهـا مقایَـه نمـود. چگونـه می تـوان چنیـن مقایَـه ای کـرد، در حالی که 
آنهـا نـورر اولنـد و کلمـت وال و نـام درخشـان و وحدانیـت بـزرگ هَـتند، کـه هر کس به 
آنهـا پشـت کنـد یـا از آنـان کناره گیـرد از توحید فاصله گرفته اسـت. و حجاب اعظمر 
خداونـد هَـتند، پـس چگونـه می تـوان چنیـن شـخصیت ها را بـا انتخـاب تعی»ـن 

کننـد؟ کجـا عقل هـا می تواننـد آنهـا را درك  نمـود و 

یـــَس الَثنـــا َیکِفیهـــا
َ
َتِفیهـــاذاُت ُقـــدٍس ل َمدحـــًا  العالمـــون   

َ
وال اٰل 

َیِلیهـــا َمـــن  َمـــع  األنِبیـــاء   
َ

وال ِفیهـــاَبـــل  کاَن  ِبمـــا  ذاَتـــُه  َوَصفـــوا 

َمــــرآٰها َرأٰی  َکَمــــن  ِصـفــــاٍت  ِمــــن 

َنبـــٍل  
ُ

ُکّل ذاِتـــه  ُکنـــِه  عـــن   
َ

َعقـــٍلَکّل  
ُ

ُکّل َدرِکـــِه  َعـــن  َوَتحامـــٰی 

1. بحار األنوار ج25 ص171 ح 38. نقل از ونوار الیقین برسی.
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ِبَبـــذٍل الُوُجـــوَد  ـــُه 
ُ

َکّف َکـــت 
َ
َفضـــٍلَمل َمٰماِلـــَك  َیحَتـــوي  َمِلـــٌك 

ُعالٰهـــا1 ِجــــهاِت  َمـحــــدوَدٍة  َغـیــــِر 

ـــد.  ـــش برنمی آی ـــدۀ ثنای ـــان از عه ـــدح جهانی ـــد و م ـــش نمی کن کفایت ـــا  ـــه ثن ک ـــی  ذاِت مقّدس
کننـــد،  کـــه هســـت وصـــف  گونـــه  بلکـــه حتـــی انبیـــاء و دنبالـــۀ آنـــان نیـــز، نتوانســـتند ذات او را آن 

کســـی او را دیـــده باشـــد. کـــه  آنچنـــان 

ــه.  ــره رفتـ ــی از درک آن طفـ ــر عقلـ ــت و هـ ــز اسـ ــه ذاتـــش عاجـ کنـ ــم  ــی از فهـ ــا فضیلتـ ــر بـ هـ
ـــان  ـــی فرم ـــک فضل ـــر ممال ـــه ب ک ـــاهی  ـــه. پادش گرفت ـــود را  ـــم وج ـــام عال ـــش تم ـــا بخش ـــتانش ب دس

کـــه جهـــات بزرگـــی آن نامحدودنـــد. می رانـــد 

دفع توهم: مجالی برای توّهم تفویض نیست 
ـــِت مطلقـــه را  ـــاره ای از شـــؤون منصـــب نبـــوت و والی ـــه اینجـــا رســـید و پ گفتـــار ب کـــه  کنـــون  ا
ف  کـــه نســـبِت اشـــیاء واضافـــۀ امـــور تکوینیـــه بـــه معـــّرَ دانســـتیم، دیگـــر جـــای تأّمـــل نمی مانـــد 
 )یعنـــی نبـــّی و ولـــّی مطلـــق(، چـــه در ایجـــاد و چـــه در بقـــاء، بـــه لحـــاظ علیـــت و غایـــت 
ـــی از اشـــکال  ـــار وســـاطت و ســـببیت و حکومـــت و والیـــت و خالفـــت، صحیـــح و خال و اعتب
اســـت؛ ماننـــد نســـبت امـــور تشـــریعیه بـــه نبـــی و ولـــّی مطلـــق. و ایـــن هرگـــز مـــا را بـــه تفویـــض 

نمی رســـاند. 

که باطل اسـت و فاسـد. اما فسـاد  که این موجب تفویضی اسـت  ولی برخی پنداشـته اند 
کوته فکـری آنـان را نشـان می دهـد؛ زیـرا ایـن اضافـه و نسـبت، بـه  ایـن پنـدار، آشـکار اسـت و 

اعتبـارات و وجـوِه قاصـر از علیـت و غائیـت، صحیـح می باشـد. 

ایـن اضافـات و نسـبت ها را در کتـاب و سـنت می توانیـم ببینیـم، هماننـد نسـبت توّفـی و 
کـه گاهـی بـه خداونـد عـّز وجّل نسـبت داده می شـود، مانند ایـن آیات: ِاماتـه )میرانـدن( 

َها«2.  �فَ َمْو�تِ َس ِح�ي �فُ �ف
�أَ

ْ
ی ال

َو�فَّ �تَ َ ـُ� �ي
َّ
 يالل

که وَت مرگ، ارواح را می گیرد. خداست آن 

یه ص38 و 30. 1. تخمیس دو ب»ت از چکامت َازر
2. زمر: 42.
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اُکْم«1. 
َو�فَّ �تَ َ ّمَ �ي

ُ ْم �ث
ُ
ك �تَ

َ
ل ـُ� �فَ

َّ
»َوالل

خدا شما را آفریده و سپس می میراند.

گاهی هم به ملک الموت نسبت داده می شود، مانند این آیه: و 

ْم«2.
ُ
ك َل �بِ

ّ
�ي ُوِك ِ �ف

َّ
َمْو�تِ ال

ْ
ُك ال

َ
ل اُکم ّمَ

َو�فَّ �تَ َ ْل �ي
»�تُ

گرفت. که مأمورر َبض روح شماست جان شما را خواهد  بگو فرشتت مرگ 

ئکه نسبت داده می شود، مانند این آیات: گاهی به مال و 

 .3» �فَ �ي �بِ
ّ
�تُ َ��يِ

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
اُهُم ال

َو�فَّ �تَ �فَ �تَ �ي ِ �ف
َّ
»ال

کنند. کیزگی )از شرک( فرشتگان َبض روحشان  که در حال پا آنان 

ِسِهْم«4.  �فُ �ف
أَ
اِلِمیي ا �تُ �فَ

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
اُهُم ال

َو�فَّ �تَ �فَ �تَ �ي ِ �ف
َّ
»ال

کرده اند. که به نفس خود ستم  که فرشتگان در حالی جانشان را می گیرند  آنها 

گاهی هم به فرستادگان الهی نسبت داده می شود، مانند این آیه:  و 

ا«5. �فَ
ُ
ُ� ُرُسل �تْ

َو�فَّ »�تَ

رسولن ما او را می میرانند.

ئکـه و رسـل، با وجود  پـس نسـبت دادن قبـض و تَوّفـی )گرفتـن روح( بـه ملـک المـوت و مال

اینکـه خـدای متعـال خـود ُممیـت و متوّفـِی ارواح اسـت، کامـاًل صحیـح اسـت. ایـن صحیح 

بـودن و تـاّم بـودن فقـط بـه اعتبـار آلیـت و تولیت اسـت. و تعـارض و اختالف ظاهـر آیات، رفع 

نمی شـود مگـر بـا آنچه ذکر شـد. 

پـس بـا توجـه بـه اضافـه نمـودن ایـن امـر الهـی و نسـبت دادن آن بـه غیـر خداونـد متعـال، 

ئکـه در هنـگام مـرگ، ارواح را قبض  جـای آن نیسـت کـه گفتـه شـود: ملـک المـوت و دیگـر مال

1. نحل: 70.
2. سجده: 11.
3. نحل: 32.
4. نحل: 28.
5. انعام: 61.



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست

تس
لر األ 127موا  دطم: در ب»ان آیت شریفه يوس

کـه تفویـض  کـه در زبـان عـرف هـم جـاری اسـت. آیـا ایـن سـبب می شـود  می کننـد، همانطـور 
ئکه موکلیـن در این امر  محـِض باطـل، تحقـق یابـد؟ و آیـا بـه عبودیت ملک الموت و سـایر مال
کشـیده می شـود؟ و آنهـا را شـریکی بـرای خداونـد قـرار می دهـد؟ و بـرای گوینـده آن کفـر و کوته 
کـرده و او را از توحیـد خداونـد در افعالـش خـارج می سـازد ؟! پنـاه می بریـم بـه  فکـری را ثابـت 

خداونـد، از گمراهـی و جهالـت و ُجمـود َفهـم. 

کـه رئیـس المحّدثیـن شـیخ صـدوق قـّدس سـره در ایـن  کنـون نیـک بنگریـم بـه حدیثـی  ا
گویـد: کتـاب »مـن ال یحضـره الفقیـه«  کـرده اسـت. ایشـان در  مـورد روایـت 

لر  وت َس نت  عس ترهـا، وس وت ینس مس َفسس حر نت
س ت
ـی األ

س
ّف وس تس  : اهَّلَل یس

س
ـل جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  َق؟ع؟ عس ـادر  الّصس

س
ل يَسـئر

 :
ـلّس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  عس  برَکـمت ، وس

لس ي َوّکر ـذر
ّس
تر ال ـوت مس

ت
ـَك ال

س
ل َکـمت مس ا

س
ّف وس تس ـلت یس ََ ـلس :  جس ـّزس وس اهَّللر عس

ـنت  عس مت ، وس ـهر َر َف نت
س
ـي و مر ـَة ظالر ائرکس مس

ت
اَهـَم ال

س
ّف وس تس یـنس تس ذر

ّس
ال یـنس  وس بر ّیر

ـَة طس ائرکس مس
ت
اَهـَم ال

س
ّف وس تس یـنس تس ذر

ّس
ال

ـَروا  فس کس یـنس  ذر
ّس
ـی ال

س
ّف وس تس ذت یس ـرى  إر ـوت تس

س
ل : وس

ـلّس جس ـّزس وس ـهر عس لر وت َس ـنت  عس نا، وس
َ
ـَه َرَسـل تت

س
ّف وس : تس

ـلّس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس

ّزس   اهَّلَل عس
ّس

ل یـهر إر صر  َیحت
س

ا ل اقر مس فس
ت

یعر اآل مر ي جس ةر فر دس احر وس
ت
ةر ال ـاعس َّس ـي ال َمـوَت فر ـدت یس َس ـَة؛ وس ائرکس مس

ت
ال

ا؟
س

ذ ـفس هس یت کس ، فس
ـلّس جس وس

َضـونس  بر
قت یس  ، ـةر ئرکس

اس مس
ت
ال ـنس  انـًا مر وس عت

س
و تر  ـوت مس

ت
ال ـكر 

س
ل مس لر ـلس  عس ـی جس

س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس ّنس اهَّللس  إر  :

س
ـال قس فس  

اَهَم 
س
ّف وس تس تس ، فس هر ائرجر وس ي حس َثَهمت فر عس بت ، یس ـسر نت ر

ت
نس ال اٌن مر وس عت

س
َه و

س
ةر ل طس ـرت ـبر الّشَ احر ـةر صس

س
ل زر

نت احس برمس وس رت
س ت
األ

ّزس  ـا اهَّلَل عس اهس
س
ّف وس تس یس ، وس َض َهـوس بر

قت ـا یس ـعس مس ، مس ـةر ئرکس
اس مس

ت
ـنس ال تر مر ـوت مس

ت
ـَك ال

س
ل اَهـمت مس

س
ّف وس تس یس ـَة وس ئرکس

اس مس
ت
ال

تد1. ـوت مس
ت
كر ال

س
ل ـنت مس  مر

س
ـّل جس وس

ی 
َو�فَّ �تَ َ ُه �ي

َ
: الّل از امـام صـادق؟ع؟ سـؤال شـد در مـورد ایـن فرمایـش خداونـد عـّز و جـلّ

ها )الزمـر: 42(یعنـی: خداونـد جانهـا را بـه هنـگام مرگشـان می گیرد.  �فَ َمْو�تِ َس ِح�ي �فُ �فْ
�أَ

ْ
ال

ْم  )الـم 
ُ
ك َل �بِ ِ

�ي ُوكّ ِ �ف
َّ
َمْو�تِ ال

ْ
ُك ال

َ
اُکْم َمل

َو�فَّ �تَ َ ْل �ي
و اینکـه خداونـد عـّز وجـلّ می فرمایـد: �تُ

سـجده:( یعنـی: اى پ»امبـر بگـو کـه فرشـته اى به نـام ملك الموت که بر شـما گمارده 
�فَ   �ي �بِ ِ

�تُ َ��يّ
َ
ك َملا�أِ

ْ
اُهُم ال

َو�فَّ �تَ �فَ �تَ �ي ِ �ف
َّ
بـض روح می کنـد. و اینکـه می فرمایـد: ال شـده شـما راَ 

)النحـل 32( یعنـی: آنـان کـه فرشـتگان جانشـان را می سـتانند در حالـی کـه طّیب و 
اِلِمیي  �تُ �ف

َ
ك َملا�أِ

ْ
اُهُم ال

َو�فَّ �تَ �فَ �تَ �ي ِ �ف
َّ
کیزه اند از همه بدیها و زشتیها. و اینکه می فرماید: ال پا

کـه  کـه فرشـتگان جانشـان را می گیرنـد در حالـی  ِسِهْم  )النحـل: 28( یعنـی: آنـان  �فُ �فْ
أَ
ا

1. من ل یحضره الفقیه ج1 ص136 ح 368؛ بحار األنوار ج6 ص144 ح 15 و ج59 ص233.
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یعنـی:  ا )انعـام: 61(  �ف
ُ
ُرُسل  �ُ �تْ

َو�فَّ �تَ اینکـه می فرمایـد:  و  یشـتن سـتم کنندگانند.  بـر خو
بـض روح می کننـد. و اینکـه در جـاى دیگـر می فرماید:  رسـولن و فرسـتادگان مـا او راَ 
فرشـتگان  کـه  ببینـی  گـر  ا و   )52 )انفـال:  �تُ 

َ
ك َملا�أِ

ْ
ال ُروا  َک�فَ �فَ  �ي ِ �ف

َّ
ال ی 

َو�فَّ �تَ َ �ي دفْ  اإِ رى   �تَ ْو 
َ
َول

بـض روح می کننـد حتمـا تعّجـب خواهـی کـرد. حـال  چگونـه کَـانی را کـه کافرنـدَ 
کـه  بـا توّجـه بـه اینکـه در یـك زمـان آنقـدر نفـوس در اطـراف جهـان از دنیـا می رونـد 
بـض روح می کنـد، بـا توجه  گـر تنهـا ملـك المـوتَ  شـمارش آنهـا را جـز خـدا نتوانـد، ا

بـه مضمـون آیـات یـاد شـده چگونـه  چنیـن چیـزى ممکـن اسـت؟ 

المـوت، دسـتیاران  ملـك  بـراى  وتعالـی  تبـارك  فرمـود: خداونـد  پاسـخ  آن حضـرت 
کـه آنهـا جانهـا را می سـتانند، بـه سـان  کمک کارانـی از فرشـتگان َـرار داده اسـت  و 
و  انَانهاسـت  میـان  از  و دسـتیارانی  مـددکاران  کـه داراى  )پلیـس(  رئیـس نظمیـه 
یـت می دهـد و آنـان را بـه نقـاط  کارهـا و نیازهـاى خـود بـه ایشـان مأمور بـراى انجـام 
مختلـف گَـیل مـی دارد. مائکـه نیـز به همین ترتیـب، از طرف ملك المـوت اعزام 
می شـوند و انَـانها را َبـض روح می کننـد. ملـك المـوت نیـز جانهـاى َبـض شـده 
کـرده اسـت و همـت آنهـا را  کـه خـود َبـض  را از فرشـتگان می سـتاند، عـاوه بـر آنچـه 

، از ملـك المـوت می سـتاند. خداونـد عـّز وجـلّ

ایـن روایـت مـا را راهنمایـی می کنـد بـه اینکه نسـبت فعـل و اضافه نمودن آن به دسـتیاران 

ئکه و رسـل  مأمـور، نیـز کامـاًل صحیـح اسـت و آنچـه در مـورد نسـبت توّفـی )گرفتن جان( به مال

آمـده، از ایـن قبیـل و بـه همیـن شـکل اسـت. پـس نسـبت دادن افعـال بـه دسـتیاران مأمـور، 

کـم.  صحیـح اسـت، همچـون اضافـه نمـودن آن بـه خـود مأمـور و حا

حدیـث دیگـر نیـز مـا را بـه حقیقـت ایـن امـر راهنمایـی می کنـد. ایـن روایـت را محـدث 

ثقـۀ وجیـه شـیخ المحدثیـن طبرسـی در کتـاب »االحتجـاج« آورده، از حدیـث احتجـاج امیـر 

آیـات  کـه  آیـات متشـابه قـرآن اسـتدالل می کـرد ومی گفـت  بـه  کـه  بـر زندیقـی  المومنیـن؟ع؟ 

دارای تناقـض و اختـالف هسـتند. ایـن حدیـث طوالنـی اسـت، ولـی مـا فقـط بـه آنچـه مربـوط 

یـم.  بـه آیـات ذکـر شـده اسـت، می پرداز

�ي  ِ �ف
َّ
ال َمْو�تِ 

ْ
ال ُك 

َ
َمل اُکْم 

َو�فَّ �تَ َ �ي ْل  �تُ  :
َ

َقـول یس اهَّللس   ـَد  جر
س
و  :

س
ـال َس نت 

س
و یـقر  در نت الّزر ا 

س
ـذ هس الر  َسـؤس ـنت  مر وس



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست
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اُهُم 
َو�فَّ �تَ �تَ �فَ  �ي ِ �ف

َّ
َوال  ،2 ها  َمْو�تِ �فَ  ِح�ي َس  �فُ �فْ

أَ
�

ْ
ال ی 

َو�فَّ �تَ َ �ي اهَّلَل:    
َ

َقـول یس ـرس  آخس ـٍع  ضر وت مس فـي  وس ْم 1، 
ُ
ك �بِ َل  ِ

ّ
ُوك

تر  ـوت مس
ت
ـكر ال

س
ل مس ًة لر ـّرس مس ـهر وس َر

فت نس  لر
س

ـل عت فر
ت
 ال

َ
ـل عس جت ًة یس ـّرس مس ؛ فس ـكس لر

هس ذس ـبس شت
س
ـا و مس �فَ 3 وس �ي �بِ ِ

�ت َ��يّ
َ
ك َملا�أِ

ْ
ال

برـاهَّللر   
ّس

ل إر ـي  یقر فر وت تس مـا  وس   ، تس
ت
ل

س
ـأ سس ـا  مس یـلر  ور

ت
أ برتس َئكس  ّبر

نس
َ
ـأ سس َـال:  ون  إلـی  ـة...  ئرکس

اس مس
ت
ل لر ًة  ـّرس مس وس

َفـسس  نت
س ت
ـی األ

س
ّف وس تس ـَه : اهَّلَل یس

َ
ل وت َس ـا  ّمس

س
أ .  فس ـونس

َ
ل ّکر وس َمتس

ت
لر ال

س
ّک ـوس تس یس

ت
ل ـهر فس یت

س
ل عس نریـَب  وس

َ
ـهر و یت

س
ل إر ـَت وس

ت
ل

س
ّک وس ـهر تس یت

س
ل عس

َة  ائرکس مس
ت
اَهـَم ال

س
ّف وس تس یـنس تس ذر

ّس
ال نا، وس

َ
َه َرَسـل تت

س
ّف وس تس تر  وس ـوت مس

ت
ـَك ال

س
ل َکـمت مس ا

س
ّف وس تس ـَه : یس

َ
ل وت َس ترهـا، وس وت یـنس مس حر

َم  ظس عت
س
و  وس

َّ
ـل جس

س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس َهـوس تس مت ، فس ـهر َر َف نت

س
ـي و مر ـَة ظالر ائرکس مس

ت
اَهـَم ال

س
ّف وس یـنس تس ذر

ّس
ال یـنس ، وس بر ّیر

طس
. ـونس

َ
ل مس عت هر یس ـرر مت

س
َهـمت  برأ ّنس

س
ـَه، ألر

َ
ل عت ـهر فر تر

ئرکس
اس مس هر وس  َرَسـلر

َ
ـل عت فر ، وس ـهر َر

فت  برنس
ـكس لر

ـی ذس
ّس
ل وس تس نت یس

س
ـنت و مر

 
س

ال َس یـنس  ذر
ّس
َهـَم ال ، وس ـهر قر

ت
ل ـنس خس »ت بس ـَه وس نس »ت ًة بس رس ـفس سس ـةر َرَسـًا وس ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال ـَرَه، مر کت  ذر

ّ
ـل ـی  جس فس طس اصت فس

ـةر  اعس ـلر الّطس هت
س
ـنت و انس مر ـنت کس مس ـاسر . فس ـنس الّنس مر ـةر َرَسـًا وس ائرکس مس

ت
ـنس ال ـي مر فر طس صت : اهَّلَل یس ـمت یهر اهَّلَل فر

هر  ضس َروحر بت َس ـتت 
ّس
ل وس ةر تس یس صر عت مس

ت
لر ال هت

س
ـنت و انس مر نت کس مس ؛ وس ـةر مس حت ـَة الّرس ئرکس

اس ـهر مس ـضس َروحر بت َس ـتت 
ّس
ل وس تس

 . ةر مس قر ـَة الّنس ئرکس
اس مس

َه. 
َ
ل عت َهمت فر

َ
ل عت فر ، وس هر رر

مت
س
نت و َدَرونس عس صت ةر یس مس قر الّنس ةر وس مس حت ةر الّرس ئرکس

اس نت مس اٌن مر ـوس عت
س
تر و ـوت مس

ت
ـكر ال

س
ل مس لر وس

تر  وت مس
ت
كر ال

س
ل ـلَ مس عت فر تر وس وت مس

ت
ـكر ال

س
ل ـلس مس عت َهـمت فر

َ
ل عت انس فر ا کس ذس إر . وس ـهر یت

س
ل ـوٌب إر ََ نت َتـونس مس

ت
أ ـا یس  مس

َکلَّ وس
ی 

س
ل َب عس َر ا َیعس یـَب وس َیثر َع وس نس مت یس ي وس طر َیعت ـاَء وس شس نت یس در مس ـی یس

س
ل َفـسس  عس نت

س ت
ـی األ

س
ّف وس تس ـَه  یس ّنس

س
، ألر ـلس اهَّللر عت فر

شـاءس اهَّلل... تا آخر حدیث4 نت یس
س
 و

ّس
ل   إر

ـاَءونس شس ا یس مس َه، فس
َ
ل عت ائرـهر فر نس مس

َ
ـلس و عت  فر

ّنس إر ـاَء وس شس ـنت یس ـدر مس یس

تر  وت مس
ت
َك ال

س
ل َکمت مس ا

س
ّف وس تس ـلت یس ََ و از جملـه سـؤالت فـرد زندیـق، تضـاّد در این آیات بود که: 

َة  ائرکس مس
ت
اَهَم ال

س
ّف وس تس ینس تس ذر

ّس
ترها؛ و آیت: ال وت ینس مس َفـسس حر نت

س ت
ـی األ

س
ّف وس تس  برَکـمت ؛ و آیـت: اهَّلَل یس

لس ي َوّکر ـذر
ّس
ال

یـنس ، در آیـه اى فعـل سـتاندن جـان را بـه فرشـته مـرگ، و در جـاى دیگـر بـه خـود، و  بر ّیر
طس

در جـاى دیگـر بـه مائکـه نَـبت داده اسـت. تا آنجا کـه می فرماید: حضـرت فرمود: 
یـل آیاتـی را کـه سـؤال نمـودى برایـت ب»ـان خواهـم کـرد، و هیـچ توفیقـی جـز در پرتو  تأو
خداونـد میَـور نگـردد، بـر او تـوّکل نمـوده و بـه سـوى او بازمی گـردم، و متـوّکان بایـد 

بـر او تـوّکل می کنند.

1. الَجدة: 11.
2. الزمر: 42.

3. النحل: 32.
4. الحتجاج ج1 ص358 به بعد؛ بحار األنوار ج90 ص98 به بعد، باب 129.
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ـَه  تت
س
ّف وس تس و  تر ،  ـوت مس

ت
ال ـَك 

س
ل مس َکـمت  ا

س
ّف وس تس یس  

ت
ـل ََ و  ترهـا،  وت مس یـنس  حر َفـسس  نت

س ت
األ ـی 

س
ّف وس تس یس اهَّلَل  آیـات:  اّمـا 

ـي  مر ظالر ـَة  ائرکس مس
ت
ال اَهـَم 

س
ّف وس تس تس یـنس  ذر

ّس
ال و  یـنس ،  بر ّیر

طس ـَة  ائرکس مس
ت
ال اَهـَم 

س
ّف وس تس تس یـنس  ذر

ّس
ال و  نا، 

َ
َرَسـل

ـی ایـن امـور 
ّ
کـه خـود متول  و اعظـم از آن اسـت 

ّ
مت ، خداونـد تبـارك وتعالـی اجـل ـهر َر َف نت

س
و

یـرا اینـان عمل به  شـود. و امـا فعـل رسـولن و مائکـه او همـان فعـل خداونـد اسـت، ز
گروهـی از مائکـه را بـه عنـوان فرسـتاده  امـر او می کننـد، بنـا بـر ایـن خداونـد جلیـل 
کـه می فرمایـد:  کَـانند  و سـفیر میـان خـود و خلـق برگزیـده اسـت، و ایشـان همـان 
ـاسر ، بنـا بـر ایـن مباشـرتر َبـض روح وهـل  ـنس الّنس مر ـةر َرَسـًا وس ائرکس مس

ت
ـنس ال ـي مر فر طس صت اهَّلَل یس

را مائکـت  را مائکـت رحمـت بعهـده دارنـد، و َبـض روح وهـل معصیـت  طاعـت 
عـذاب انجـام می دهنـد، و ملك الموت؛ یارانی از فرشـتگان رحمـت و عذاب دارد، 
کـه می رونـد  کـه  تحـت فرمـان او بـوده و فعـل ایشـان همـان فعـل اوسـت، و سـراغ هـر 
کارشـان منَـوب بـه ملـك المـوت اسـت، و بـه همیـن صـورت فعـل ملـك المـوت 
بـض روح را بـه دسـت هـر کـه خواهد  ردگار،َ  یـرا پـرو نیـز همـان فعـل خداونـد اسـت، ز
ى می سـازد، عطـا می کنـد و منـع می فرمایـد، پـاداش و عقوبـت را در دسـت هـر  جـار
شـاَؤنس  مـا یس کـه فعـل افـرادر امیـنر او، فعـل خـودر اوسـت، وس کـه خواهـد روان می کنـد، چـرا 

شـاءس اهَّلَل . نت یس
س
 و

ّس
ل إر

کـــه طالـــب حـــق و  کســـی  احتجـــاج امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در ایـــن روایـــت شـــریفه، بـــرای 
ـــاِء  ـــه اولیـــای خـــدا ُامن ک ـــرا در آن آشـــکارا اعـــالم می کنـــد  کفایـــت می کنـــد؛ زی حقیقـــت باشـــد، 
کـــه چیـــزی نمی خواهنـــد  کارگـــزاران بـــه اراده اش هســـتند  کننـــدگان فرمـــاِن او و  او در بـــالد و اجرا
ــد و  ــام نمی دهنـ ــوند را انجـ ــور می شـ ــه آن مأمـ ــه بـ ــز آنچـ ــان بجـ ــد. آنـ ــدا می خواهـ ــه خـ ــز آنچـ جـ
جمیـــع امـــور تکوینـــی بـــه اعتبـــار آلیـــت و تولیـــت بـــه آنهـــا، نســـبت داده می شـــود. پـــس نســـبت 
کیفـــر و  دادن و اضافـــه نمـــودن جمیـــِع افعـــال الهـــی، از قبـــض و عطـــاء و منـــع و پـــاداش و 
کـــه قائـــم بـــه امـــر اوســـت و بـــه اراده او آن را انجـــام  کســـی  خلـــق و تصویـــر و ِاحیـــاء و غیـــر آن، بـــه 
ـــه حکـــم او آن را بدســـت مـــی آورد، صحیـــح  ـــه مشـــیت او آن را متولـــی می شـــود و ب می دهـــد و ب
اســـت. فعـــل او همـــان فعـــل خداونـــد اســـت، و منصـــب آلیـــت و تولیـــت در امـــور بـــرای اوســـت، 

ئکـــه باشـــند و چـــه رســـل.  چـــه مال

شـیخ اجـل ثقـه صـدوق قـّدس سـّره، در کتـاب »التوحیـد« خـود بـه ِاسـنادش از ابـی معمر 
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کرده اسـت:  سـعدانی روایـت 

ـٍب؟ع؟،  الر ـي طس بر
س
ـنس و ـّيس بت لر یـنس عس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـی و تس

س
َجـًا و ّنس رس

س
انرير  و دس ـعت َّس ـٍر ال مس عت ـي مس بر

س
ـنت و يعس

. لر ـزس َمنت
ت
ـابر اهَّللر ال تس کر ـي  َت  فر کت ـکس ـدت شس َس ّنرـي  ! إر یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـا و : یس

س
ـال قس فس

؟ لر زس َمنت
ت
ابر اهَّللر ال تس کر ي  تس فر کت کس فس شس یت کس ، وس كس ّمَ

َ
كس و تت

س
کل َه؟ع؟: ثس

س
 ل

س
ال َس

؟ یهر  فر
َ

َشّك
س
 و

س
فس ل یت کس ضًا، فس عت َضَه بس عت َب بس ر

ّ
ذ ابس َیکس تس کر

ت
َت ال دت جس ّنري وس

س
: ألر

س
ال َس

َب  ر
ّ

ـذ َیکس  
س

ل وس ضـًا  عت بس َضـَه  عت بس َق  ـّدر َیصس
س
ل اهَّللر  ـابس  تس کر ّنس  إر ـٍب؟ع؟:  الر طس ـي  بر

س
و ـَن  بت ـّيَ  لر عس  

س
ـال قس فس

ابر اهَّللر  تس نت کر یـهر مر تس فر کت ـکس ا شس اتر مس هس ، فس َع برهر فر تس نت ًا تس قت قت عس زس ـمت َتـرت
س
ـكس ل ّنس کر

س
ل ضـًا وس عت َضـَه بس عت بس

ُك 
َ
اُکْم َمل

َو�فَّ �تَ َ ْل �ي
: �تُ

َ
َقـول ـی یس

س
ال عس ـَد اهَّللس تس جر

س
و َجـل .... إلـی ون َـال: وس ـَه الّرس

س
 ل

س
ـال َس  .

ـلّس جس ـّزس وس عس
ها،2  َمْو�تِ �فَ  ِح�ي َس  �فُ �فْ

�أَ
ْ
ال ی 

َو�فَّ �تَ َ �ي ُه 
َ
الّل  : 

س
ـال َس وس ُ�و�فَ ،1  َ ْرحب �تُ ْم 

ُ
ك ِ

ّ َر�ب لی   اإِ ّمَ 
ُ �ث ْم 

ُ
ك �بِ َل  ُوّكِ �ي  ِ �ف

َّ
ال َمْو�تِ 

ْ
ال

  :
س

ـال َس وس  4 ، �فَ �ي �بِ ِ
َ��يّ �تُ 

َ
ك َملا�أِ

ْ
ال اُهُم 

َو�فَّ �تَ �تَ �فَ  �ي ِ �ف
َّ
ال   :

س
ـال َس وس  3 ، ُ�و�فَ ّرِ

�فَ ُ �ي ل�  َوُهْم  ا  �ف
ُ
ُرُسل  �ُ �تْ

َو�فَّ �تَ  : 
س

ـال َس وس
یـن ؟...  نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـا و ـكس یس لر

ـی ذس ّنس
س
أ ِسِهْم ،5 فس �فُ �فْ

أَ
اِلِمیي ا �تُ �ف

َ
ك َملا�أِ

ْ
اُهُم ال

َو�فَّ �تَ �فَ �تَ �ي ِ �ف
َّ
ال

مـردى بـه خدمـت امیـر المؤمنیـن علی بن ابی طالب صلـوات اهَّلل علیه آمد و عرض 
کـرده ام. علـی؟ع؟ بـه آن مـرد  ل خـدا شـک  کتـاب َمنـزس کـرد: یـا امیـر المؤمنیـن مـن در 
کـرده اى؟  شـک  خـدا  منـزل  کتـاب  در  چگونـه  نشـیند،  مرگـت  بـه  مـادرت  فرمـود: 
کـه بخشـی از آن بخشـی دیگـر را  کتـاب خـدا را چنـان یافتـم  گفـت: بـراى آنکـه مـن 
تکذیـب می کنـد، پـس چگونـه در آن شـک نکنـم؟ علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ فرمـود 
کـه کتـاب خـدا بخشـی از آن، بخشـی را تصدیـق می کنـد وتکذیـب نمی کنـد. و تـو را 
ى نشـده کـه بـه آن بهرمنـد شـوى، پـس آنچـه را  ز چنـان می پنـدارم کـه عقلـی بـه تـو رو
گفـت:  کـه آن مـرد  ر.... تـا آنجـا  کتـاب خـداى عـز وجـل ب»ـاو کـرده ای از  کـه در آن شـک 

لی    إر
 برَکمت َثّمس

لس ي َوّکر ذر
ّس
تر ال وت مس

ت
َك ال

س
ل َکمت مس ا

س
ّف وس تس لت یس ََ ید:  و خداى تعالی را می یابم که می گو

َعونس  یعنی: بگو که تمام فرا گیرد یا بمیراند شما را فرشته مرگ یعنی عزرائیل  جس ّبرَکمت َترت رس

1. الَجدة: 11.
2. الزمر: 42.

3. األنعام: 61.
4. النحل: 32.
5. النحل: 28.
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ید.  یش باز گردانیده می شو ردگار خو  که گماشته شده است بر شما سپس به سوى پرو
بض می کند و می میراند جانها  ترها یعنی خداَ  وت ینس مس َفسس حر نت

س ت
ی األ

س
ّف وس تس  و گفته است:   اهَّلَل یس

َطونس  یعنی می میرانند او  ّرر
َهمت ل َیفس نا وس

َ
َه َرَسل تت

س
ّف وس را در هنگام مردن آنها. و گفته است: تس

اَهَم 
س
ّف وس تس ینس تس ذر

ّس
گفته است:   ال کوتاهی نمی کنند. و  را فرستادگان ما و ایشان تفریط و 

که  که می میرانند ایشان را فرشتگان در حالتی  مت  یعنی آنان  هر َر َف نت
س
ي و مر َة ظالر ائرکس مس

ت
ال

یش؛ پس این یا امیر المؤمنین چگونه می شود؟  آن کَان ستمکارانند بر خو

که امام؟ع؟ ضمن پاسخ به پرسش های او می فرماید:  حدیث ادامه می یابد تا آنجا 

ا  ـــاَء برمس شس نت یس هر مس قر
ت
ل ـــنت خس  مر

َ
ل ّکر َیـــوس ـــاَء، وس شس فس یس یت َمـــورس کس

َ ت
ـــَر األ ّبر

ـــی َیدس
س
ال عس تس كس وس ـــارس بس ّنس اهَّللس تس ـــإر فس

َه 
س
لَ َرَســـل ّکر َیوس ، وس هر قر

ت
ل نت خس ـــاَء مر شس نت یس ةر مس اّصس َه برخس

َ
ل ّکر ّنس اهَّللس َیوس ـــإر ، فس تر وت مس

ت
َك ال

س
ل ا مس ّمس

س
ـــاَء. و شس یس

َرَه  کت ّزس ذر اَهَم اهَّلَل عس ـــّمس ینس سس ذر
ّس
ةس ال ئرکس

اس مس
ت
ال ، وس ـــهر قر

ت
ل نت خس ـــاَء مر شس نت یس ًة برمس

اّصس ةر خس ئرکس
اس مس

ت
ـــنس ال مر

ـــاء...  شس فس یس یت کس َمورس 
َ ت
َر األ ّبر

ـــی َیدس
س
ال عس تس كس وس ارس بس ـــَه تس ّنس ، إر هر قر

ت
ل ـــنت خس ـــاَء مر شس نت یس ةر مس اّصس َهـــمت برخس

س
ل

س
ّک  وس

تا آخر حدیث1.

پـس بدرسـتی کـه خـداى تبـارك وتعالـی کارهـا را تدب»ـر کنـد به هـر وضعی کـه خواهد 
یـش هـر کـه را خواهـد به آنچـه خواهد. خداونـد ملک الموت  و می گمـارد از خلـق خو
می گمـارد،  یـش  خو خلـق  از  می خواهـد  کـه  کَـانی  مخصوصـان  و  خاصـه  بـر  را 
خلـق  از  می خواهـد  کـه  کَـانی  بـر  خصـوص  بـه  فرشـتگان  از  را  خـود  فرسـتادگان 
بـر  کـه خـداى عـز ذکـره ایشـان را نامیـده، ایشـان را  یـش، می گمـارد، فرشـتگانی  خو
یـش تبارك وتعالی گماشـته،  جماعـت خاصـی از کَـانی کـه می خواهـد از خلق خو

کـه خواهـد تدب»ـر می کنـد.  و امـور را بـه هـر وضـع 

در اینجاسـت کـه بایـد در بـاب آنچـه خداونـد در کتابـش بـه نبّی خود عیسـی _ علی نبینا 
وآلـه و؟ع؟ _ از َافعـاِل الهـی و امـور تکوینـی ماننـد خلـق و ِاحیـاء و َامثـال آن نسـبت داده، تأمل 

کـه فرمود:  کنیـم، آنجا 

ْکَمَ� 
�أَ

ْ
ِر�أُ ال �بْ

�فِیي َو�تُ دفْ اإِ ًرا �بِ
و�فُ َ��يْ

ُ
ك �تَ َها �فَ �ي �فُ �فِ �فُ �ف �تَ �فِیي �فَ دفْ اإِ ِر �بِ

�يْ
�تِ الّطَ �أَ �فِ َکَه�يْ �ي �تُ ِم�فَ الِطّ

ُ
ل حفْ

»إَِودفْ �تَ
.2» �فِیي دفْ اإِ َٰی �بِ

َمْو�ت
ْ
ُ ال ِرحب حفْ

�فِیي إَِودفْ �تُ دفْ اإِ َرَ� �بِ ْ �ب
�أَ

ْ
َوال

1. التوحید ص255؛ بحار األنوار ج90 ص127؛ مَتدرك الوسائل ج17 ص326.
2. مائده: 110.
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ل، شـکل مرغـی بـه امـر مـن سـاخته و در آن می دمیـدی تـا بـه امـر  گر کـه از  و هنگامـی 
مـن مرغـی می گردیـد، و کـور مـادرزاد و پ»ـس را بـه امـر من شـفا مـی دادی، و آن گاه که 

ردی. بـر( ب»ـرون مـی آو  َ مـردگان را بـه امـر مـن )از

کـه حضـرت عیسـی؟ع؟ خلـق و ِاحیـاء و شـفا دادن را بـه خـود  روشـن تر از آن، ایـن اسـت 
نسـبت داده، چنانکـه خـدای تعالـی از حضرتـش نقـل می کنـد: 

ْکَمَ�
�أَ

ْ
ِر�أُ ال ْ �ب

أُ
ـِ� َوا

َّ
ِ الل �ف دفْ اإِ ًرا �بِ

و�فُ َ��يْ
ُ
ك �يَ

ِ� �فَ �ي  �فِ
�فُ �فُ �ف

أَ
ا ِر �فَ �يْ

�تِ الّطَ �أَ �فِ َکَه�يْ �ي �فَ الِطّ م ِمّ
ُ
ك

َ
�تُ ل

ُ
ل �فْ

أَ
�فِّیي ا

أَ
 »ا

ـِ�«1.
َّ
ِ الل �ف دفْ اإِ َٰی �بِ

َمْو�ت
ْ
ىي ال ْح�يِ

أُ
َرَ� َوا ْ �ب

�أَ
ْ
 َوال

مـــن از گل مجَـــمه مرغـــی ســـاخته و بر آن بدمـــم تا به امـــر خدا مرغی گـــردد، و کور 
 مـــادرزاد و مبتـــای بـــه پ»َـــی را بـــه امـــر خـــدا شـــفا دهـــم، و مـــردگان را به امـــر خدا

کنم.  زنده 

کـه مـا ادعـای  کتـاب خـدا آمـده، موجـب می شـود  کـه در  آیـا ایـن نسـبت ها و اضافه هـا 
تفویـض و عـدم توحیـِد َافعالـی را داشـته باشـیم؟ 

آیـا کسـی کـه بگویـد عیسـی؟ع؟ پرنـدگان را می آفریـد و مـردگان را زنـده می کرد و بیمـاران را 
شـفا مـی داد، چنیـن کسـی قائـل بـه تفویـض و شـرک اسـت و توحیـد افعالـی را منکـر می شـود؟ 
کـه در لسـان ائمـه؟مهع؟ و  کـه در مـورد اضافـۀ خلـق و تصویـر بـه ملـک معـروف،  شایسـته اسـت 
کتـب وارد شـده، و مّتصـف بـه »ملـک مصـّور و خـالق« اسـت،  احادیـث آنهـا در بسـیاری از 

تدبر شـود. 

کافی و مانند آنها، روایات استوار و متعددی آمده است مانند: در قرب السناد و 

اَءد2.  شس ا یس امر مس حس رت
س ت
ي األ انر فر قس

َ
ل خت نر  یس یت َس س

ّا نر  خس یت کس
س
ل َث اهَّلَل مس عس بت يیس

کـــه خـــدا بخواهـــد،  ـــم، هـــر آنچـــه را  حر کـــه درون رس خـــدا دو فرشـــتت خـــاق برمی انگیـــزد 
کننـــد.  خلـــق 

کـه  کامـاًل صحیـح اسـت، در حالـی  اضافـۀ خلـق و تصویـر بـه فرشـتۀ مأمـور بـه ایـن مـوارد، 

1. آل عمران: 49.
2. َـرب السـناد ص352؛ الکافـي ج6 ص13 ح 6 و 7؛ بحـار األنـوار ج67 ص344 ح 31؛ الحدائـق الناضـرة 

ج25 ص366.
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کـه هـر آنچـه بخواهـد در  ر اسـت. و خـود خداونـد اسـت  خـود خداونـد، خالـق و بـارئ و مصـّوِ
رحم هـا شـکل می دهـد. و اوسـت کـه تمـام موجـودات را آفریـده و در جایـگاه خود نشـانده و به 
هـر چیـزی صورتـی خاص و شـکلی جدا بخشـیده،که می توان با وجود کثـرت و اختالف، آنها 

را از یکدیگـر تمییـز داد. 

کسـی نمی توانـد  کـه جـز فـرد نـادان  م صحیـح و اضافـۀ تـاّمِ ثابـت، 
ّ
پـس ایـن نسـبت مسـل

ق نمی شـود و 
ّ

منِکـِر آن شـود، بـه معنـای تفویـض آفرینـش و صورت بخشـی، بـه دو فرشـتۀ خـال
بـه چنیـن نتیجـه ای نمی رسـد، بلکه در معنـی تولیت و آلّیت، صحیح و تاّم اسـت، همانطور 

کـه پیـش از ایـن یاد شـد. 

نسبت دادن امور بشری و اضافۀ آن به خداوند، موجب جبر نمی شود 
کـه اضافـه امـور و تمـام کارهـا، چـه  در ایـن جـا بایـد انسـان بـه ایـن امـر بدیهـی نیـک بنگـرد 
جزئـی و چـه کلـی، بـه جـوارح و اعضاء، اضافه ای تاّم و صحیح اسـت که در نظر هر شـخصی 
تفویـض  آنهـا  ارادۀ  و  جـوارح  بـه  َافعـال  حالی کـه  در  اسـت.  انـکار  قابـل  غیـر  و  م 

ّ
مسـل امـری 

نشـده اند، بلکـه هیـچ فعلـی از هیـچ عضـوی صـادر نمی شـود مگـر بـا اراده و دسـتور قلـب، و 
اعضـاء تنهـا واسـطۀ تحصیـل فعل انـد، و اسـباب تحقـق فعـل و قـوای مجریه انـد بـرای آنچـه 
کـه تمـام اعضـاء و جـوارح _  کوتـی خواهـان اسـت. پیشـتر دانسـتیم 

َ
کـه قلـب ِسـّری و روح مل

حتـی قلـب صنوبـری _ رعایـای قلـب درونـِی ملکوتـی هسـتند و هـر چیزی که تحـت حکومت 
اوسـت، محکـوم بـه ارادۀ اوسـت. اوسـت امیـر و پادشـاه و مدّبر در عالم انسـانی یا همـان َاجزاء 
کوچـک، در حالی کـه اعضـا و جـوارح هیـچ اختیـار و ارادۀ مسـتقلی در مقابـل اراده و  ـِم 

َ
عال

اختیـار قلـِب درونـی ندارنـد و هیـچ فعلـی از َافعـال بـه هیـچ یـک از اعضـاء، بـه طـور مطلـق 
تفویض نشـده اسـت. از مطالب پیشـین روشـن شـد که امر بر عکِس این اسـت، یعنی نسـبِت 
امـور بشـری بـه خداونـد متعـال، مانند نسـبت هدایـت و ضاللت، و همچنیـن اضافۀ صفات 
کریـم آمـده  قلبـی ماننـد َصـرف و َختـم و َطبـع بـه خداونـد متعـال در جاهـای بسـیاری از قـران 
کـه بـه بیـش از چهـل مورد می رسـد. پس مجرِد این نسـبت و اضافـه، موجب جبر باطل  اسـت 
نمی شـود و بـا اختیـار بنـدگان منافاتـی نـدارد و بـا آنچـه در آیـات به آن اشـاره شـده کـه کارهای 
بنـدگان از ناحیـۀ نفـس انسـان و آثـار فعـل اختیـاری اوسـت، تناقضـی نـدارد؛ و هیـچ تعارضی 
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هـم بیـن آنهـا نیسـت و همدیگـر را تکذیـب نمی کنند؛ زیرا نسـبت دادن امور یاد شـده و اضافۀ 
آنهـا بـه خداونـد متعـال، بـه سـبب تحقـق آن افعـال اسـت از جهـت پیـروی و عصیـاِن فاعـل 
نسـبت بـه خداونـد متعـال، و پدیـد آمـدن آن افعـال، در پـی اوامـر و نواهـی خداونـد و اینکـه آن 
گـر مـردی زنـی را دوسـت بـدارد در حالی کـه آن زن  افعـال آثـار طاعـت و معصیـت اوینـد. مثـاًل ا
کرد«، زیرا به سـبب عاشـق  کش  که »آن زن هال گفته می شـود  هیچ فعلی انجام نداده باشـد، 

ک شـده اسـت.  شـدن و دنبـال او رفتـن، هـال

توضیح مطلب ان شاء اهلل در آینده خواهد آمد. 

کـه اضافـۀ امـور تکوینـی و َافعـال الهـی بـه اولیـای خداونـد متعـال و  بالجملـه می گوییـم 
اجرای اوامر و نواهی او از سـوی فرشـتگان و انسـانها، موجب قول به تفویِض باطل نمی شـود، 
که نسـبت و اضافه  که این نسـبت و اضافه را تصحیح می کند؛ همانگونه  به سـبب وجوهی 
آنچـه بـه بنـدگان برمی گـردد _ ماننـد هدایـت و ضاللـت و غیـر آن _ به خداونـد متعال، موجب 
جبـر باطـل نمی شـود، همانگونـه کـه قبـاًل هـم ذکر شـد. پـس تردیدی باقـی نمی ماند کـه اضافۀ 
کالمـش شناسـانده، اشـکالی  کـه امیـر مؤمنـان؟ع؟ آن را در  ف و امـام  امـور تکوینیـه بـه معـّرَ

نـدارد. امـام؟ع؟ می فرمایـد: 

ـاَج،  ّجس عس
ت
ال ـَر  حت بس

ت
ال وس ـاَج  ّجس الّثس ـاَء  مس

ت
ال وس ـاَج  هس نت مر

ت
ال وس یلَ  ـبر َّس ال وس ـاَج   ّهس وس

ت
ال اَج   ـرس ر َّ ال َهـوس  ـاَم  مس ر

ت
ال يفس

ـي   اهر وس
س

الّد ـي  فر ـادر  بس عر
ت
ال َع  ـزس فت مس یَق،  ـفر الّشس َب 

س ت
األ وس َق،...  ـدر َمغت

ت
ال یـر  در غس

ت
ال وس َق  ـرر َمشت

ت
ال َر  ـدت بس

ت
ال وس

ائرـقد1.
قس حس

ت
ال ـی 

س
ل عس یَنـَه  مر

س
و وس ئرـقر 

اس خس
ت
ال ـی 

س
ل عس اهَّللر  ـَن   مر یت َمهس ـي،  اهر الّنس وس ـَر  مر

ت
اآل وس ـَم  کر ا حس

ت
ال وس

یـاى زّخـار و مـاه تابـان و آب گیـرى  زان و راه و روش و آب سرشـار و در  امـام چـراغ فـرو
کم آمر و ناهی و مراَب  یهـا و حا گـوارا... و پـدر مهربـان اسـت و پنـاه بندگان در گرفتار

ردگار بر حقایق اسـت.  از جانـب خـدا بـر خایـق و امیـن پـرو

کـه او  کـه در صّحـت اضافـۀ وجـودش بـه خداونـد متعـال بیندیشـد و نیـک بنگـرد  کسـی   
کنـد بـه اینکـه او دسـت و  بـرای خـدا خلـق شـده اسـت و خـدا خلـق را بـرای او آفریـد، و تدّبـر 
زبـان و چشـم و گـوش شـنوا و روح خـدا اسـت، و حقیقـت منصـب خـود را تصـّور کنـد، امر بر او 

1. بخشـی از حدیـث امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه در بحـار األنـوار ج25 ص169 رَـم 39 بـه نقل از مشـارق انـوار الیقین 
برسـی آمده است. 

صاحب اسماء الُحسنی، همان صاحب نبوت ...
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آشـکار خواهـد شـد و احتیاجـی بـه اقامـۀ هیـچ بینـه و برهانـی نـدارد، بلکـه آن را از مقتضیـات 
منصـب و شـؤون خالفـت و لـوازم والیتـش می بینـد. 

که می فرماید:  کالم امیرالمؤمنین علی؟ع؟  کنون بنگریم به این  ا

يونـا مَـّبب األسـباب، ونـا منشـئ الَـحاب، ونـا مورق األشـجار، ونا َمخـرج الثمار، ونا 
َمجـری العیـون، ونـا داحي األرضین، ونا سـّماك الَـماواتد1.

منـــم مَـــّبب األســـباب، منـــم فرســـتندۀ ابرهـــا، منـــم برگ دهنـــدۀ درختـــان، منـــم 
 ثمردهنـــدۀ میوه هـــا، منـــم جاری کننـــدۀ چشـــمه ها، منم گَـــترانندۀ زمینهـــا، منم 

برپادارندۀ آسمانها. 

و امثـال ایـن احادیـث کـه در اخبـار آمـده اسـت و بـه حد تواتر رسـیده اسـت. تردیـد در این 

مضامیـن، برخاسـته از جهالـت نسـبت به حقیقت امر اسـت. 

کـــه ایـــن عبارتهـــا و نســـبت ها و اضافـــات، موجـــب تفویـــض  برخـــی اشـــکال گرفته انـــد 

می شـــود. چنیـــن برخوردی فقط کاشـــف از کوته فکری و جمود در معانـــی الفاظ، و غفلت از 

حه در نســـبت ها و اضافات، و ندانســـتن معنای  موارد نســـبت و اضافات و اعتبارات مصّحِ

گونه تعبیرهـــا هرگز جـــای تأمل نـــدارد. پنـــاه می بریم به  حقیقـــی تفویـــض اســـت، وگرنه ایـــن 

که معانی آشـــکار دارند.  خـــدا از نفهمیـــدن واضحـــات و لغزش در چنیـــن احادیث آســـانی 

شـــاید بتوان اشـــکال کرد که حدیث ســـند نـــدارد. این امر دیگری اســـت که البتـــه ضرری به 

بحث ما وارد نمی کند، زیرا متن حدیث را دچار ایراد نمی ســـازد و در معنی آن فســـادی وارد 

گـــر بین خـــود و وجدان خود باشـــیم و درســـت در مورد منصب شـــخصیت  نمی کنـــد. ولـــی ا

که در این حدیـــث و امثال آن  گونه تعبیـــر می کردیم  مورد شناســـایی بیندیشـــیم، آن را همان 

که این موارد، از شـــؤون منصب و مقتضیات خالفت  که دانســـتیم  گونه  آمده اســـت؛ همان 

و والیت شـــخصیت اوست. 

1. مشـارق ونـوار الیقیـن برسـی ص269؛ در مـورد ایـن گونـه عبـارات و مضامیـن بنگریـد بـه رسـالت گرانقـدر میـرزا 
اسـت.  آمـده   16 شـماره  سـفینه  فصلنامـه  در  آن  کامـل  متـن  کـه  البیـان  خطبـة  بـاب  در  َمـی  ابوالقاسـم 

یراسـتار(.  )و



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست

تس
لر األ 137موا  دطم: در ب»ان آیت شریفه يوس

صاحب اسماء الُحسنی، همان صاحب نبوت و والیت مطلقه است 
معنـای اسـم و مراتـب َاسـماء روشـن شـد و حـاِل مظاهـِر آنهـا و مراتبشـان را در مظهرّیـت 

کـه: مـراد از األسـماء الحسـنی در آیـه شـریفه: دانسـتیم. اینـک بایـد دانسـت 

َها«1. اْدُعوُه �بِ
ُحْس�فَٰى �فَ

ْ
ْسَماُء ال

أَ
�

ْ
ـِ� ال

َّ
»َوِلل

و خدا را نیکوترین نامهاست، بدانها خدا را بخوانید.

کلمـات هـم نشـانه ها و عالمـات  کـه محتـوِی َاسـماء الهـی اسـت.  کتابـی اسـت  همـان 

حسـنای الهـی مطلقـه هسـتند، چـه لفظـی باشـند و چـه ذاتـی. 

پـس کتـاب مبیـن، محتـوِی َاسـماء الهـی و کلمـۀ تاّمـۀ جامعـه بـرای آیـات اسـت و پرونـدۀ 

کـه در آن حقایـق مظاهـر وجـود دارد، مظهـر جامعـی بـرای َاسـماء الحسـنی  پیچیـده ای اسـت 

ـی را در بـر دارد، تمـام حقایـق نهـان و آشـکار 
ّ
یـه و جلوه گاه هـای ظل کـه سـایر مظاهـر نور اسـت 

کتـاب مبیـن، همـان  را شـامل می شـود، و محتـوِی تمـام نـکات باطنـی و ظاهـری اسـت. ایـن 

کـه همانـا مـراد آیـه  ِف اّول، یعنـی صاحـب نبـوت و والیـت مطلقـه اسـت  کامـل و معـّرَ انسـان 

شـریفه اوسـت؛ بـه سـبب اینکـه روشـن ترین و کامل تریـن مصـداِق َاسـماء الهـی و در حقیقـت 

بارزتریـِن مصادیـق آن اسـت. 

بـه عبارتـی آشـکار، مـراد از َاسـماء در آیـۀ شـریفه، همـان معنـای لغـوی آن اسـت، یعنـی 

کـه خداونـد بـا آن شـناخته می شـود و او را بـه آن می خوانیـم و بـر او داللـت  مطلـق نشـانه ای 

دارد، خـواه از الفـاظ باشـد و خـواه از َذوات. 

الفـاظ، همـان اسـت کـه در احادیـث شـریفه آمده اسـت. و ذوات، انسـان کامل اسـت که 

واجـد حقایـق ایـن أسـماء لفظـی و دارای معانی حقیقی آنها اسـت. 

این حقیقت در چندین حدیث آمده است، از جمله: 

یـد رازی روایـت کـرده اسـت که امام  1. عیاشـی رحمـه اهلل در تفسـیرش از محمـد بـن ابـی ز

1. اعراف: 180 

صاحب اسماء الُحسنی، همان صاحب نبوت ...
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رضـا؟ع؟ می فرماید:
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َعوَه برهاد2. ادت : فس
س
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فس رر

عت  برمس
ّس

ل إر

ی»د. و این  که دشـواری به شـما فرود آید، به سـبب ما از خداوند کمک جو هنگامی 
سـماء بخوانیـدد.  اسـت کام الهـی: يخـدا را اسـماء حَـنی اسـت، پـس او را بـدان اس
کـه خداونـد هیـچ عملـی را از  سـماء حَـنی  امـام صـادق؟ع؟ فرموده انـد: مای»ـم آن اس
سـماء بخوانید.  هیـچ فـردی نمی پذیـرد مگـر بـه معرفـت مـا. کـه فرمود: خـدا را بـدان اس

یـة بن عّمار  2. شـیخ ثقـه فقیـه وجیـه کلینـی طیـب اهلل تعالـی رمَسـه به ِاسـناِد خـود از معاو
آیـه شـریفه »وهلل األسـماء الحسـنی  کـه ذیـل  کـرده اسـت  کـه امـام صـادق؟ع؟ روایـت  آورده 

فادعـوه بهـا« فرمودنـد: 

اد3. نس تر
فس رر

عت  برمس
ّس

ل ًا إر مس ادر عس بس عر
ت
نس ال لَ اهَّلَل مر بس قت  یس

س
ي ل تر

ّس
ی  ال نس َت َح

ت
اَء ال مس ست

س ت
اهَّللر األ َن وس حت ينس

کـه خداونـد هیـچ عملـی را از بنـدگان جـز بـا   بـه خـدا ََـم، مای»ـم اسـماء حَـنی 
معرفت ما نمی پذیرد. 

ی قّدس سّره در »المحتضر« 
ّ
 3. ضمن حدیثی طوالنی که شیخ اجّل حسن بن سلیمان حل

کالم امیرالمؤمنین؟ع؟ آورده است:  کرده، از  نقل 

 
لّس جس ّزس وس لس اهَّلَل عس ا َسـئر ذس ي إر تر

ّس
ی ال ـنس َت َح

ت
اَء ال ـمس ست

س ت
َن األ حت َنوَن ، نس کت مس

ت
َزوَن  ال خت مس

ت
ـَم ال َن الست حت ينس
اب د4. جس

س
و ا  هس بر

کـه وَتـی خـدا عـّزو جـّل را بـدان  سـماء حَـنی  مای»ـم اسـم مخـزونر مکنـون. مای»ـم اس
بخواننـد، پاسـخ می دهـد. 

کتـاب الواحـدة نقـل  کـه بـا ذکـر سـند، از  کتـاب،  4. در روایـت طوالنـی دیگـری در همـان 

1. األعراف: 180.
2. تفَیر العیاشي ج2 ص42؛ بحار األنوار ج94 ص5 و 22 نقل از عیاشی و الختصاص.

3. الکافي ج1 ص111؛ شرح الکافي مازندرانی ج4 ص217؛ بحار األنوار ج25 ص 4 و ج94 ص5 ح 21. 
4. المحتضر ص136؛ بحار األنوار ج27 ص38.



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست

تس
لر األ 139موا  دطم: در ب»ان آیت شریفه يوس

کـرده، امـام؟ع؟ می فرمایـد: 

ىد1. رس َکبت
ت
اَتَه ال آیس ا وس یس

ت
َعل

ت
َه  ال

َ
ال ثس مت

س
و ی وس نس َت َح

ت
اَء اهَّلل ال مس ست

س
ا و نس

س
يوس و

مثالر برتر او و آیات بزرگش.  منم اسماء حَنای خدا و اس

که می فرماید: 5. از امیر مؤمنان؟ع؟ است 

يونا األسماء التی ومر اهَّلل ون َیدعی بهاد2.

منم وسمائی که خداوند امر فرموده بدان خوانده شود. 

کرده است:  6. عّمار از امیر مؤمنان؟ع؟ روایت 

يوونا األسماء الحَنی والکلمات العلیاد.

منم اسماء حَنی و کلمات برتر. 

صـادق؟ع؟  امـام  از  کـه  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  والدت  روز  در  امیرمؤمنـان؟ع؟  یـارت  ز در   .7

روایـت شـده اسـت )و آن را سـید ابـن طـاووس و مفیـد و شـهید و دیگـران در کتابهایشـان نقـل 

کرده انـد( آمـده اسـت: 

يالَام علی اسم اهَّلل الرضّي ووجهه المضيءد3.

ک خداوند.  سام بر اسم پَندیده و چهرۀ تابنا

یارت مطلقۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است: 8. در ز

يالَـام علی اسـم اهَّلل الرضّي، الَـام علی وجه اهَّلل المضّي، الَـام علی حبیب 
اهَّلل العلّيد4.

ک خـــدا، ســـام بـــر محبـــوب   ســـام بـــر اســـم پَـــندیدۀ خـــدا، ســـام بـــر چهـــرۀ تابنـــا
برتر خدا. 

رده اسـت.  کتاب الواحدة ذیل آیه 60 سـوره نحل آو که از  1. بحار األنوار ج53 ص47، نقل از منتخب البصائر 
کتـاب الواحـدة نوشـته محمـد بـن حَـن بـن جمهـور عمـی بصـری متوفـای سـال 210 از محدثـان متقـدم و 

از خـواّص اصحـاب امـام رضـا؟ع؟ اسـت کـه در بحـار األنـوار نزدیـک بـه ب»َـت مورد از او نقل شـده اسـت. 
2. مشارق ونوار الیقین ص269.

3. إَبال األعمال ج3 ص133؛ المزار شهید اول ص94؛ المزار ابن مشهدی ص209؛ الغارات ج2 ص849.
4. بحار األنوار ج97 ص302؛ المزار ابن مشهدی ص254 ح 5؛ مصباح الزائر ص150.
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کـه تمامـی َاسـماء الحسـنی تحـت آن  پـس انسـاِن کامـِل بالفعـل آیتـی اسـت از لفـظ »اهلل« 
کـه تمامـِی حقایـِق اسـماء را در بـر دارد. بـه ایـن اعتبـار و بـه  منـدرج اسـت، و حقیقتـی اسـت 
لحـاظ حقیقـت و جامعیتـش نسـبت بـه معانـِی تمامـِی َاسـماء، در حقیقـت همـان َاسـماء 
کـه همـۀ اسـماء لفظـی و غیـر لفظـی، روی هـم رفتـه بـر  الحسـنی اسـت. پـس بـه همـان میـزان 

کامـل بـه تنهایـی نشـانه ای بـر آن اسـت. معرفـت خداونـد داللـت می کننـد، انسـان 

ی، از معصومان؟مهع؟ این مضمون بسیار روایت شده است: بدین رو

دس اهَّلَلد1. حَن  ما َعبر ول نس
س
دس اهَّلَل ، و ل ا َوّحر برنس ا َعررفس اهَّلَل، وس برنس دس اهَّلَل، وس ا َعبر يبرنس

 تنها از طریق ما خدا عبادت شد. تنها از طریق ما خدا شناخته شد. تنها به وسیلت 
گر ما نبودیم، عبادت خدا انجام نمی شد.  ما بود که خدا مورد توحید َرار گرفت. و ا

امام همان کلمة اهلل است 
کـه مـردم، خداونـد را  کامـل، در حقیقـت بـه منزلـۀ َاسـماء الحسـنای لفظـی اسـت  انسـان 
ی در روایـات، گاهـی از آن  بـه آن می خواننـد، می شناسـند و بـه توحیـد، می پرسـتند. بدیـن رو
گاهـی بـه »کلمـات«. اینـک بـه چنـد حدیـث  سـماء الحسـنی تعبیـر می شـود و 

َ
بزرگـواران بـه األ

در ایـن زمینـه توجـه فرمایید:

1. در روایت علوی؟ع؟ آمده است: 

َة اهَّللد2. مس کلر يالماَم 

کلمة اهَّلل است.  امام، 

کالم دیگری فرمودند:  2. در 

یبر  ـّرَ الغس سر َف وس حرس ل َینزس إّنس البس عَتم، فس طس ا اسـتس نا مس ضلر ولوا في فس  َ ـة َثـّمس بوبّ»س ـن الَر لونـا عس ينّزر
َفد3. َة اهَّللر ل توصس مس لر

کس َف وس ل َیعرس

1. الکافي ج1 ص145 ح10؛ شـرح الکافي مازندرانی ج4 ص227؛ بحار األنوار ج23 ص102 و ج108 ص372.
2. بحار األنوار ج25 ص169 نقل از مشارق ونوار الیقین به روایت از طارق بن شهاب.

وا 
َ
ول ََ ا،  ینس ّو فر

َ
َغل

ت
ال َکمت وس ا ّیس 3. بحار األنوار ج10 ص92، ج25 ص270 و 279 و 283 و 289. و به همین مضمون: يإر

بوبّ»ـت خدانـد  َتمد. مبـادا در بـارۀ مـا غلـّو کنیـد، مـا را بنـدۀ تحـت ر ـئت ـا شر ـا مس نس لر ضت ـي  فس ـَدوا فر قر تس اعت َبوَبـونس وس رت ـا مس ّنس إر
ی»د. بدانیـد، آنـگاه در فضیلـت مـا هر چـه می خواهیـد بگو
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ی»ـد،  یـد، سـپس در فضـل مـا هـر چـه توانَـتید بگو ر بوبّ»ـت پای»ـن ب»او مـا را از مقـام ر
کلمـة اهَّلل وصـف نمی گـردد. یـا تمـام نمی شـود و راز نهـان دانَـته نمی شـود و  کـه آب در

3. حضرتش در خطبه ای طوالنی می فرمایند:

َةد1. غس الر بس
ت
َة ال َحّجس

ت
ال َة وس اّمس َة الّتس مس لر

کس
ت
ال َة وس یس َر ا بس

ت
َة ال یس

ت
ّنري اآل

س
َم و

س
ل عت نت  یس یَکمت  مس فر يوس

کلمـت تـاّم و حجـت  کـه می داننـد مـن نشـانت باَـی و  کَـانی هَـتند  در میـان شـما 
رسـای خداونـدم. 

یارت آن حضرت آمده است: 4. در ز

ند2. مس حت ةر الّرس مس لر
کس انر وس یمس ر

ت
ال ینر  وس وبر  الّدر ََ عت ی یس

س
ل َم عس اس َّس يال

کلمت خدای رحمان.  سام بر پادشاه دین و ایمان، و 

یارت دیگر آن حضرت: 5. در ز

ی د3. نس َت َح
ت
كس  ال تر مس لر

کس ی... وس ضس تس َمرت
ت
كس ال در بت ینس عس نر مر َمؤت

ت
یرر ال مر

س
ی و

س
ل ر عس

لّ صس يوس

درود فرست بر امیرالمؤمنین بندۀ برگزیده ات... و نیکوترین کلمه ات. 

که در روز مبعث خوانده می شود، آمده است: یارت دیگری از آن جناب  6. در ز

ی د4. نس َت َح
ت
كس ال تر مس لر

کس ا وس یس
ت
َعل

ت
كس ال در یس ی وس قس َوثت

ت
تركس ال وس َعرت ی  وس فس وت

س ت
كس  األ ینر مر

س
و كس وس در بت ی عس

س
ل ر عس

لّ صس يوس

درود فرسـت بـر بنـده ات، وفادارتریـن امینـت، رشـتت محکمـت، و دسـت برتـرت، 
کلمـه ات.  نیکوتریـن 

یارت امام محمد بن علی الجواد؟ع؟ آمده است: 7. در ز

يالَام علیك یا کلمة اهَّللد5.

کلمة اهَّلل.  سام بر تو ای 

1. بحار األنوار ج57 ص345.
2. بحار األنوار ج37 ص278.
3. بحار األنوار ج37 ص307.

4. بحار األنوار ج100 ص307.
5. بحار األنوار ج99 ص20.



َمقاِصِد َعلّیهموا  دطم: 142

یارت حضرتش نقل شده، آمده است: که بعد از ز 8. در صلواتی 

ـكس  یت
س
ل إر ـي  اعر

س
الّد ی  ـنس َت َح

ت
ال ـكس  تر مس لر

کس وس  ... ـّير قر الّتس ـّير  کر الّزس ـّيٍ  لر عس ـنر  بت ـدر  ّمس َمحس ـی 
س
ل عس ر 

ّ
ـل صس يوس

ـكد1. یت
س
ل عس الر  

س
الـّد وس

درود فرسـت بـر محمـد بـن علـی، زکـّی تقـّی... و نیکوتریـن کلمـه ات، دعـوت کننده 
یت.  بـه سـوی حضرتـت و راهنمـا به سـو

یارت امام صاحب الزمان؟ع؟ آمده است:  9. در ز

ك د2. ضر رت
س
ي و ةر فر اّمس كس  الّتس تر مس لر

کس ... وس كس ضر رت
س
ي و كس فر تر ی َمحّمٍد َحّجس

س
ل ر عس

ّ
ل َهّمس صس

ّس
يالل

کلمت تاّمت در زمینت.  خدایا! درود فرست بر حجتت در زمینت... و 

یارت دیگری از آن جناب چنین آمده است:  10. در ز

د4.  كس ضر رت
س
ي و 3 فر كس بس ّیس َمغس ةس وس اّمس كس  الّتس تس مس لر

کس رت  هر ظت
س
و يوس

گردان.  کلمت تاّم خود و غایب شده ات در زمینت را آشکار  و 

11. در دعای شب نیمه شعبان می خوانیم:

ـا  هس لر ضت ـی فس
س
ل إر  

ـتس نت رس َس ـي  تر
ّس
ال ـا  هس َعودر وت مس وس ـكس  تر َحّجس وس ـا  هس ودر

َ
ل وت مس وس هر   ـذر ـا هس نس تر

س
ل یت

س
ل ـّقر  برحس  

َهـّمس
ّس
 يالل

اترـك د5. یس آلر ـبس  ّقر َمعس  
س

ل وس اترـكس  مس لر
کس لر  

س
ل ـّدر َمبس  

س
ل  ،

ً
ل ـدت عس وس َـًا  دت َتـكس صر مس لر

کس ـتت  ّمس تس فس ـًا،  ضت فس

کـــه بـــه فضیلـــتر  خدایـــا! بـــه حـــّق ایـــن شـــبر مـــا و مولـــودر آن، و حجتـــت و موعـــودر آن، 
کلمـــه ات بـــه صـــدق و عـــدل تمـــام شـــده  کـــرده ای؛ پـــس  ایـــن شـــب، فضیلتـــی همـــراه 
ـــد.  ـــه چیـــزی پـــس از آیاتـــت می آی کننـــده ای اســـت و ن ـــو را تبدیـــل  کلمـــات ت ـــه  اســـت، ن

کلمـات الهـی تمـام می شـود، و َاسـماء تحـت آن  کـه بوسـیلۀ آن  کاملـه _  کلمـۀ تاّمـۀ  ایـن 
کـه در رِحـم تغییـرات  کلمـات از عهـده بیـان آن برنمی آینـد _ هنگامـی  منـدرج می شـود، و 
نطفه به پایان می رسـد و روِح بشـری در آن دمیده می شـود، خداوند فرشـته ای به نام »َحَیوان« 

1. بحار األنوار ج99 ص21.
2. بحار األنوار ج99 ص82 ح 1، ج94 ص4، ج97 ص171 ح 5.

3. در اصل عربی: ونقیبك. )مترجم(
4. بحار األنوار ج99 ص118. 

5. إَبال األعمال ج3 ص330.
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ی راسـت او می نویسـد:  کـه بـر بـازو را می فرسـتد 

ُم«1. َ�ِل�ي
ْ
ُع ال ِم�ي ِ�ۚ  َوُهَو الّسَ ِلَما�تِ

َ
َل ِلک ِدّ � ُم�بَ

َّ
ا َوَعْدلً� ل

َك ِصْد�تً ّ
�تْ َکِلَم�تُ َر�بِ ّمَ »َو�تَ

کام خـدای تـو از روی راسـتی و عدالـت بـه حـد کمـال رسـید و هیـچ کـس تبدیـل و 
کـرد و او خـدای شـنوا و داناسـت. تغی»ـر آن کلمـات نتوانـد 

ِم بَشـری پایان 
َ
ِم درونی به عال

َ
که پرده ها از چهرۀ او برداشـته شـد، و مراحل سـیر عال زمانی 

که جهان به وسـیلۀ او  یکِی رِحم نزدیک شـد، و وقت آن رسـید  یافت و هنگاِم رهایِی او از تار
نورانـی شـود و تمامیـِت ایـن کلمـه بـا والدتـش کامـل گردیـد، و مـادرش او را به دنیـا آورد، با قلِم 

کاتبی قدسـی، بین چشـمها و بازوانش نوشـته می شـود: الهی و به خط 

...د.
ً

ل دت عس ا وس ًَ دت كس صر برّ َت رس مس لر
کس تت  ّمس تس يوس

ردگارت به راستی و داد، سرانجام یافته است. و سخن پرو

در بیـان اینکـه ایـن آیـه بـر روی بـازوی او در هنـگام دمیـدِن روِح بشـری و بیـن چشـمها و 
کتفـش هنـگام والدت نوشـته شـده اسـت، و اینکـه در سـه موضـع از جملـه لـوح محفـوظ و 
کتـاب مسـطور نگاشـته شـده اسـت اخبـار عدیـده ای از ائمه معصومین؟مهع؟ وارد شـده اسـت 
یـان حدیـث بـه َاسـانیِد معتمـده آنهـا را روایـت کرده انـد  کـه شـیخ ثقـه وجیـه کلینـی و دیگـر راو

کـه مجالـی بـرای ذکـر آنهـا نیسـت2� 

وجه نامگذاری انسان کامل، به »کلمۀ تاّمۀ الهّیه«
کـه: تسـمیۀ انسـان کامـل یعنـی مالـک زمـام نبـوِت  ایـن کالم نورانـی شایسـتۀ اشـاره اسـت 
مطلقـه و والیـِت مطلقـه بـه »کلمـۀ تاّمـۀ الهـی«، شـاید بـه اعتبـار دیگـری باشـد، و آن اینکـه 
ُکنـِه ذاِت او الهـی اسـت، زیرا مادۀ خلقت او، خمیـر طینت او، و اصِل اولیۀ  حقیقـت اصـل و 
کلمـه، نـوری  کـه خداونـد بـا آن تکلـم نمـود؛ آنـگاه خداونـد بـه وسـیلۀ ایـن  کلمـه ای اسـت  او، 

آفریـد و سـپس از ایـن نـور، او را آفریـد. 

1. األنعام: 115.
ئمـة وّنهـم تعـرض علیهـم...؛  2. المحاسـن برَـی ج2 ص315 ح 32؛ بصائـر الدرجـات ص451 بـاب 7: فـي األ
ئمـة؟مهع؟. بنگریـد: المیـزان ج7 ص334 ب»ـان وجه جمع ب»ن گروههای  الکافـي ج1 ص385: بـاب موالیـد ال

مختلف این احادیث. 
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برای توضیح این مطلب سه حدیث نقل می شود: 

1. در حدیث شریف نبوی؟ص؟ می فرماید:

 
س

ینس ل ، حر مس قس آدس
َ
ل خت نت یس

س
 و

س
ل بت َس  ، نس ـیت َس َح

ت
ال ـنس وس َس حس

ت
ال ةس وس مس اطر فس ّیًا وس لر قس  عس

س
ل خس ي وس نر

قس
س
ل ّنس اهَّللس خس يإر

 
س

ال قس اٌر. فس  نس
س

ل ٌة وس ّنس  جس
س

ل ـٌر وس مس َس  
س

ل ٌس وس ـمت  شس
س

ل  َنـوٌر وس
س

ل ـٌة وس مس
ت
 َظل

س
ل ـٌة وس ّیس حر دت ٌض مس رت

س
 و

س
ل ـٌة وس ّیس نر بت اٌء مس ـمس سس

ا،  نس قس
َ
ل خت نت یس

س
ادس اهَّلَل و رس

س
ا و ّمس

س
! ل ّمر ا عس : یس

س
ال قس ؟ فس  اهَّللر

س
َسـول ا رس َکمت یس قر

ت
ل َء خس دت انس بس کس فس  یت کس اس :  ّبس عس

ت
ال

ـطس 
س
ل ـا َروحـًا. َثـّمس خس هس نت ـقس مر

س
ل خس ى فس ـرس خت

َ
ـٍة و مس لر

ـمس برکس
ّس
ل کس ـا َنـورًا. َثـّمس تس هس نت ـقس  مر

س
ل خس ـٍة فس مس لر

ـمس برکس
ّس
ل کس تس

ن...د.1 ـیت َس َح
ت
ال ـنس وس َس حس

ت
ال ةس وس مس اطر فس ّیًا وس لر قس عس

س
ل خس ي وس نر

قس
س
ل خس ، فس وحر ـورس برالـّرَ الّنَ

ــد،  یـ ــین را پ»ـــش از خلقـــت آدم آفر ــن و حَـ ــه و حَـ ــی و فاطمـ ــرا و علـ ــد، مـ خداونـ
ـــه  ـــور، ن ـــه ن ـــت، ن ـــه ظلم ـــترده ای، ن گَ ـــن  ـــه زمی ـــود، ن ـــدی ب ـــمان بلن ـــه آس ـــه ن ک ـــی  زمان
ــما  ــاز آفرینـــش شـ ــید: آغـ ــاس پرسـ زخ. عبـ ــه دو ــت و نـ ــه بهشـ ــاه، نـ ــه مـ ــید، نـ خورشـ
کـــه  ـــود،  ای رســـول خـــدا؟ پ»امبـــر پاســـخ داد: عمـــو! چـــون خـــدا اراده فرمـــود  ـــه ب چگون
کـــه از  کلمـــه ای دیگـــر  کـــه از آن نـــوری آفریـــد. آنـــگاه  کلمـــه ای فرمـــود  کنـــد،  مـــا را خلـــق 
آن روحـــی آفریـــد. آنـــگاه نـــور را بـــا روح درآمیخـــت، پـــس مـــرا و علـــی و فاطمـــه و حَـــن 

یـــد.  و حَـــین را آفر

که می گوید: 2. در إرشاد القلوب دیلمی به روایت سلمان فارسی است 

 ، ـــبر لر
َمّطس

ت
ــدر ال ـ بت ــَن عس ـ ــاَس بت ـ ّبس عس

ت
ــلس ال ـ خس ذت دس ؟ص؟، إر مر ــّرس ـ َمکس

ت
ــّير ال ـ بر

ــدس الّنس ـ نت ــًا عر َـ الر ــَت جس ـ يَکنت
ــا  ـ نس یت

س
ل ــلس  عس ـ ــمس َفّضر ـ ! بر  اهَّللر

س
ــول َسـ ــا رس ـ : یس

س
ــال ـ . فقس ــهر ـ ــبس بر ـ ّحس رس ــهر وس ـ یت

س
ل ؟ص؟ عس ــّيَ ـ بر

ّدس الّنس ــرس ـ مس فس
ّس
ــل ـ َس فس

َم:  ـــّرس َمکس
ت
ـــّيَ ال بر

ـــَه الّنس
س
 ل

س
ـــال قس ٌة؟ فس ـــدس احر َن وس ـــادر عس مس

ت
ال ، وس ـــتر یت بس

ت
ـــلس ال هت

س
ـــٍب و الر ـــي طس بر

س
ـــَن و ـــّيَ بت لر عس

 
س

ل ضس وس رت
س
 و

س
ل اءس وس ـــمس  سس

س
ل ّیـــًا، وس لر ـــقس عس

س
ل خس ـــي وس نر

قس
س
ل ـــی خس

س
ال عس تس كس وس ـــارس بس ّنس اهَّللس تس

س
. و ـــّمر ـــا عس ـــَركس یس بر

خت
َ
ذًا و إر

ـــتت  انس کس ـــٍة فس مس لر
ـــمس برکس

ّس
ل کس تس ـــا فس نس قر

ت
ل وس خس ـــدت ـــی بس

س
ال عس ادس اهَّلَل تس رس

س
ـــا و ّمس

س
ل . وس ـــمس

س
ل َس  

س
ل حس وس ـــوت

س
 ل

س
ل ـــارس وس  نس

س
ل ـــةس وس ّنس جس

ـــي  نر
قس
س
ل خس ، فس

س
ل ـــدس تس اعت ـــا فس َهمس نس »ت ـــا بس یمس جس فر ـــزس مس ـــتت َروحـــًا، فس انس کس ـــٍة فس انریس

ـــٍة ثس مس لر
ـــمس برکس

ّس
ل کس ـــّمس تس ـــورًا، َث َن

ـــا...د2. َهمس نت ّیـــًا مر لر عس وس

روایـت بـه سـلمان فارسـی می رسـد کـه گفـت: در محضـر رسـول گرامـی نشَـته بودم 
که عباس بن عبد المطلب بر او وارد شـد و سـام کرد. پ»امبر جواب سـامش را داد 

1. بحار األنوار ج57 ص192.
2. بحار األنوار ج43 ص17 ح 16 نقل از دیلمی. 
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و بـه او خـوش آمـد گفـت. عبـاس پرسـید: اى رسـول خـدا! چـرا علـّي بـن ابـی طالـب 
بـر مـا اهـل ب»ـت برتـرى دارد، بـا اینکـه سرچشـمه یکـی اسـت؟ سـلمان گفـت: پ»امبر 
گرامـی بـه عبـاس فرمـود: هـم اکنون تو را خبر دهم اى عمو. خـداى تعالی، من و علی 
زخـی نه لوحی نه  را آفریـد، و حـال اینکـه نـه آسـمانی بـود و نـه زمینی، نه بهشـتی نه دو
َلمـی. چـون خـدا ارادۀ آفریـدن مـا را کـرد، کامی گفت که نور بـود؛ بعد کامی دیگر 
ى شـدند. سـپس من  که روح بود؛ سـپس نور و روح را با هم درآمیخت، مَـاو فرمود 

و علـی را از آن دو آفریـد.

کـه امـام باقـر؟ع؟  کتـاب الواحـدة از ابوحمـزۀ ُثمالـی آورده  3. در تأویـل الیـات الظاهـرة از 
فرمود:

ـهر ، َثـّمس  تر ّیس انر دس حت ـي  وس دس فر ـّرس فس تس ـٌد وس احر ـٌد وس حس
س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ؟ع؟:   إر یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
 و

س
ـال َس ي

ي،  تر ّیس َذّرر ـي وس نر
قس
س
ل خس دًا؟ص؟، وس ّمس ـورر َمحس كس الّنَ لر

نت ذس ـقس مر
س
ل تت َنـورًا، َثّمس خس ـارس صس ـٍة فس مس لر

ـمس برکس
ّس
ل کس تس

ـا؛  انرنس دس بت
س
ـي و َه فر نس ـکس ست

س
و ـورر وس ـكس الّنَ لر

ـي ذس ا اهَّلَل فر هس نس ـکس ست
س
أ تت َروحـًا، فس ـارس صس ـٍة فس مس لر

ـمس برکس
ّس
ل کس َثـّمس تس

...د1. ـهر قر
ت
ل لـی خس ـّجس عس تس ـا احت برنس اَتـَه وس مس لر

کس ـَن َروَح اهَّللر وس حت نس فس

یـش، آنگاه تکلم  خداونـد تبـارك و تعالـی، یگانـه و واحـد و یکتـا بـود در وحدانیت خو
ى شـد. از آن نـور، محّمـد و علـی و عترتـش را آفریـد. بعـد  کـه نـور کـرد  کلمـه اى  بـه 
ـرار داد   َ تکلـم بـه کلمـت دیگـرى کـرد کـه بـه صـورت روحـی درآمـد. آن روح را در آن نور
گردانیـد. بـه همیـن جهـت مـا روح اهَّلل و کلمـت او هَـتیم، و بـه  کن بدنهـاى مـا  و سـا

وسـیله مـا بـر خلـق خـود احتجـاج می کنـد. 

یارت صاحب االمر و الزمان؟ع؟ می خوانیم،   به مدد این احادیث، برای ما معنی آنچه در ز
روشن می شود: 

ةر َنورركد2. مس لر
کس كس وس تر مس حت ّير رس بر

ٍد نس ّمس ی َمحس
س
ل يس عس ر

ّ
ل نت َتصس

س
كس و

َ
ل

س
أ ست

س
ّنري و  إر

َهّمس
ّس
يالل

کلمـت نـورر  کـه پ»امبـر رحمتـت و  کـه بـر محمـد درود فرسـتی  خدایـا! از تـو می خواهـم 
توسـت. 

یـل اآلیـات الظاهـرة ص116؛ بحـار األنـوار ج15 ص9؛ مختصـر بصائـر الدرجـات ص33؛ مشـارق برسـی از  1. تأو
کتـاب الواحـدة آن را نقـل می کنـد. 

یارت آل یاسین، بحار األنوار ج99 ص81 ح 1. 2. ز



َمقاِصِد َعلّیهموا  دطم: 146

حجتهای خدا، »عالمات« هستند 
کـه حقیقـِت معنـِی َاسـماء اسـت، زیـرا اسـم _  کامـل بـه عالمـت تعبیـر می شـود  از انسـان 
که به تفصیل دانسـتیم _ از »سـمه« به معنِی »عالمت« مشـتق می شـود. پس مراد  گونه  همان 

از عالمـات در آیـۀ

.1» ُدو�فَ ْه�تَ َ ِم ُهْم �ي ْ �ب
ال�فَّ اَما�تٍ َو�بِ

َ
»َوَعل

و نشانه ها؛ و به ستاره راه می یابند.

ِف مطلـق اسـت. در ایـن زمینـه بـه ایـن روایـات توجـه  کامـِل بالفعـل و معـّرَ همـان انسـاِن 
شـود: 

کلینـی رحمـه اهلل و دیگـر ائمـۀ حدیـث بـه اسنادشـان از امـام صـادق؟ع؟ روایـت  1. شـیخ 
کـه در تفسـیر آیـه شـریفه فرمودنـد:  کرده انـد 

ئّمَة؟مهع؟د2.  اماَت َهَم األ يالعس

آن نشانه ها همان امامان اند، سام بر آنها باد. 

2. نیز از آن جناب آورده است:

ئّمَة؟مهع؟د3. اماَت، األ يالعس

آن نشانه ها امامان هَتند، سام بر آنها باد.

که می فرماید: کرده است  کلینی از امام رضا؟ع؟ روایت  3. همچنین شیخ 

اماتد4.  حَن العس ينس

ما آن نشانه های»م.

ـــود  ـــیر خ ـــه اهلل، در تفس ـــی رحم کوف ـــم  ـــن ابراهی ـــرات ب ـــود، ف ـــاِن خ ـــان در زم ـــتاِد محدث 4. اس
کـــه نســـخه اش نـــزد مـــا موجـــود اســـت _ ذیـــل همیـــن آیـــۀ شـــریفه از امـــام صـــادق؟ع؟ آورده   _

1. نحل: 16 
یل اآلیات ج2 ص633 ح 7؛ تفَیر  2. الکافي ج1 ص206 ح 1؛ بحار األنوار ج16 ص359 و ج8 ص225. تأو

َمـی ص658؛ البرهـان ج4 ص263؛ الصافی ج2 ص361.
3. الکافي ج1 ص207 ح 2؛ بحار األنوار ج16 ص91 و ج24 ص80.

یل اآلیات ج1 ص253 ح 3. 4. الکافي ج1 ص207 ح 3؛ بحار األنوار ج16 ص91 و ج24 ص67 و 81؛ تأو
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کـــه فرمودنـــد: اســـت 

دوند1.  هتس ، برهر یس صّيَ اماَت الوس العس  اهَّلل، وس
َ

َسول جَم رس يالنس

نجـم، یعنـی رسـول خـدا، و نشـانه ها یعنـی جانشـین او، کـه تنها به سـبب او هدایت 
می پذیرند. 

کلینـی رحمـه اهلل را  شـیخ الطائفـه طوسـی در األمالـي خـود بـه اسـنادش هماننـد حدیـث 
کـرده اسـت2� روایـت 

یادکرِد حجتهای خدا به عنوان »آیات« 
گرامیان در قرآن و حدیث به عنوان »آیات« یاد شده است3�  ی، از آن  به همین رو

در قرآن: 

ُر«4.
دفُ

ا�تُ َوال�فُّ �يَ
�آ

ْ
ىي ال �فِ

�فْ »َوَما �تُ

و آیات و ب»م دادنهای الهی هرگز سودمند نمی افتد.

َها«5.
ّ
ا ُکِل �فَ ا�تِ �يَ

آ
ا وا �بِ

ُ �ب
دفَّ

َ
»ك

کردند. همه آیات ما را تکذیب 

.6» َما�تِ
ُ
ل

ٌم �فِیي الطفُّ
ْ
ك ُ ا ُصّمٌ َو�ب �فَ ا�تِ �يَ

آ
ا وا �بِ

ُ �ب
�فَ َکدفَّ �ي ِ �ف

َّ
»َوال

یکی ها به سر برند. کر و گنگ در تار کردند  که تکذیب آیات ما  و آنان 

.7» و�فَ
ُ
ل ا�فِ ا عفَ �فَ ا�تِ �يَ

آ
�فَ ُهْم َع�فْ ا �ي ِ �ف

َّ
»َوال

1. تفَیر فرات ج1 ص233؛ شواهد التنزیل حَکانی ج1 ص425 ح 454.
2. األمالـي طوسـی ص163. ایـن مضمـون در احادیـث اهـل سـنت نیـز آمـده اسـت، از جملـه: ذخائـر العقبـی 
ص259؛  ـمهودی  سس قدیـن  العر جواهـر  ص477؛  ج2  الغـرف  ارتقـاء  اسـتجاب  ص17؛  طبـری  محـب 
ـاری ج5 ص610، که همگـی از فضائل علی؟ع؟  رَـاة مـا علـیَ  الصواعـق المحرَـة ابـن حجـر ص140؛ المر
کرده انـد. نیـز: فرائـد الَـمطین ج2 ص252؛ مَـند الفـردوس ج5 ص65 رَـم 7166. نوشـتت ابـن حنبـل نقـل 

ئمة؟مهع؟. کتابه هم ال 3. بنگرید: الکافي ج1 ص207 باب وّن اآلیات التي ذکرها اهَّلل عّز وجلّ في 
4. یونس: 101.

5. َمر: 42.
6. األنعام: 39.

7. یونس: 7. بنگرید: بحار األنوار ج23 ص206.
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که از آیات ما غافلند. و آنهایی 

در احادیث: 

1. از امام جعفر صادق؟ع؟ در تفسیر نخستین آیه آمده است: 

ئّمَة؟مهع؟د1.  ياآلیاَت َهم األ

آیات، همان امامان اند. 

که فرمودند: 2. از امام باقر؟ع؟ در تفسیر آیه دوم روایت شده است 

َهمد2.
ّ
َکل يیعني األوصیاء 

آیات یعنی همت جانشینان. 

که می فرماید: 3. در تفسیر صافی ذیل آیه سوم از قمی رحمه اهلل است 

َة؟مهع؟د3.  ئّمس األ نین وس ياآلیاَت ومیَرالمؤمر

آیات، امیرالمؤمنین و امامان اند،؟مهع؟. 

4. در تفسـیر علـی بـن ابراهیـم ُمسـَندًا از ابوحمـزه آورده که امام باقـر؟ع؟ در مورد آیه چهارم 
فرمودند:

َبکم...د4. م َصّمٌ وس یائرهر ي ووصر َبوا فر
ّس

ذ کس ذینس 
ّ
ي ال ت فر

س
ل زس ينس

ل، جانشـینان پ»امبـران را  ایـن آیـه در بـارۀ کَـانی نـازل شـده کـه ]ماننـد افراد[ کـر و ل
دروغ شـمردند. 

کتاب، دربارۀ آیۀ پنجم، امام جعفر صادق؟ع؟ می فرماید: 5. در همان 
یهمد5

س
ل وات اهَّللر عس

س
ل ئّمة صس ياآلیاَت ومیَرالمؤمنین و األ

آیات، یعنی امیرالمؤمنین و امامان صلوات اهَّلل علیهم. 

1. الکافي ج1 ص207 ح 1؛ بحار األنوار ج51 ص51، ج53 ص53، ج67 ص33، ج69 ص258 و ج102 ص140. 
2. الکافي ج1 ص207 ح 2؛ الصافي ج5 ص104.

3. تفَیر القمي ج1 ص140؛ الصافي ج1 ص460؛ بحار األنوار ج53 ص53 ح 30.
4. تفَیر َمی ج1 ص199؛ بحار األنوار ج23 ص206؛ نور الثقلین ج1 ص716 ح 75.

5. تفَیر َمی ج1 ص309؛ بحار األنوار ج23 ص10 ح 2؛ نور الثقلین ج2 ص294 ح 18.
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که می فرماید: 6. از امیر مؤمنان؟ع؟ است 

َتهد1. لیفس خس جس اهَّللر وس َحجس َه وس
َ
ئرل ل دس عالی. ونا آیاَت اهَّللر وس بادر اهَّللر تس ن عر بٌد مر يونا عس

ئل الهـی، و حجتهای  مـن بنـده ای هَـتم از بنـدگان خـدای تعالـی. منـم آیـات و دل
خـدا و جانشـین او.

7. نیز فرمود: 

ّنيد2. َر مر کبس يس و ٌة هر  آیس
ّس

ل جس ّزس وس يما هَّللر عس

 _ نشانه ای بزرگتر از من نیَت. 
ّ

جل ّز وس خدا را _ عس

8. و فرمود:

ّنيد3. َم مر ٌة وعظس ، ما هَّللر آیس اهَّللر يوس

به خدا سوگند، خدا را نشانه ای بزرگتر از من نیَت. 

9. در دعای ندبه است: 

البّیناتد4. ابنس اآلیاتر وس يیس

ای فرزند آیات و ب»نات.

در کتابهـای »تأویـل الیـات« و »بصائـر الدرجـات« اخبـاِر دیگری در همین معنا وارد شـده 
است.

گوید:  شاعر 

ِمنُهـــُم کَبـــُر  أ هلِل  آیـــٌة  آَیـــٍةَفمـــا   
ُ

ُکّل دوِنِهـــم  ِمـــن  آَیـــٌة  َفُهـــم 

ُهم ِفي الکاِئناِت َجمیِعها ٍةَسَری ِسُرّ  َذّرَ
َ

م َیخـــُل ِمثقـــال
َ
ِهم ل َفِمـــن ِســـّرِ

کـه همـت نشـانها از آن  نشـانه ای از آنـان بزرگتـر نیَـت. پـس ایشـان نشـانه ای هَـتند 

1. بحار األنوار ج23 ص206.
2. الکافي ج1 ص207 ح 3؛ بحار األنوار ج102 ص140.

آیاترـه  ـَیریَکم  يسس نمـل:  سـوره   93 آیـه  ذیـل   ،31 ح  ص54  ج53  األنـوار  بحـار  3؛  ح  ص207  ج1  الکافـي   .3
هـاد.  تعرفونس فس

کفعمی ص495. 4. إَبال األعمال ج1 ص510؛ المزار ابن مشهدی ص580؛ المصباح 

تحقیق نیکوی دیگری در معنای آیۀ »َوهلِل ...«
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انـدازۀ  بـه  از راز ایشـان  کائنـات  کائنـات جریـان دارد و  آنـان در همـت  پای»نترنـد. راز 
ذره ای خالـی نیَـت.

گفتن آنها نیست.  که مجالی برای  اخبار دیگری نیز در این زمینه داریم 

فائده
کـــه حمـــِل تعبیـــراِت ذکـــر شـــده و نظایـــِر آنهـــا بـــه صـــورِت  از مطالـــب پیشـــین روشـــن شـــد 
گاهـــی بـــه اعتبـــار انفـــراد  کامـــل صحیـــح اســـت؛  جمـــع و مفـــرد بـــر روی هـــر یـــک از افـــراِد انســـان 
کلمـــه و آیـــه و عالمـــت و دلیـــل و حجـــت بـــرای خداونـــد  و وحـــدت و شـــخصیتش، اســـم و 

متعـــال اســـت. 

آیـات و  بـه اعتبـار جامعیتـش و از حیـث اینکـه جامـع مظاهـر و َاسـماء و دربرگیرنـدۀ  و 
گـرد آمـده اسـت و  کـه در آن تمـام حجتهـا و دالیـل خارجـی  کتابـی اسـت  بینـات اسـت، و 
هیکلـی اسـت ُقدسـی کـه عالمـات و نشـانه های الهـی در آن ثبت شـده اسـت، بـه این لحاظ 

کلمـات و آیـات و عالمـات و دالیـل و حجـج اسـت.  و اعتبـار، بـه تنهایـی خـود، َاسـماء و 

ی اهلل علی محّمٍد وآله الطاهرین. 
ّ
فالحمُد هلل رّب العالمین وصل

ادُعوُه ِبها« 
َ
تحقیق نیکوی دیگری در معنای آیۀ »َوهلِل األسماُء الُحسنی ف

ــات  ــه صفـ ــد بـ ــاف خداونـ ــه اّتصـ کـ ــد _  ــیر هدایـــت راه نمایـ ــه مسـ ــو را بـ ــد تـ ــدان _ خداونـ بـ
ـــِق َمظاهـــر آن در خـــارج 

ُ
ـــوار و تحّق ـــار و تابـــش َان کمالیـــه و قدســـیه و جاللیـــه، مقتضـــِی وجـــوِد آث

ــه  ــهور و مّتصـــف بـ ــه صفاتـــش، و مشـ ــروف بـ ــه ذاتـــش، معـ کـ ــتدعِی آن اســـت  اســـت، و مسـ
ـــار وجـــودی  گردنـــد. بعـــالوه بایـــد آث ـــا از صفـــات او بهـــره منـــد و از آن منتفـــع  کماالتـــش باشـــد، ت
کـــه آثـــاری بـــر آن مترّتـــب نشـــود، بیهـــوده  گـــردد، زیـــرا هـــر صفتـــی از صفـــات  بـــر آنهـــا مترّتـــب 
کـــه هـــر انســـانی  ـــه ای  گون ـــه  ـــود و عقـــل ســـلیم، وجـــود و عـــدِم آن را یکســـان می بینـــد؛ ب خواهـــد ب
اثـــر آن را مشـــاهده نکنـــد، آن را انـــکار می کنـــد. زیـــرا تبعیـــِت َاشـــیاء بـــه آثـــاِر آنهاســـت، ماننـــد 
ـــِم خـــارج 

َ
گـــر از علـــم و طبابـــت و ثـــروِت آنهـــا چیـــزی در عال کـــه ا عاِلـــم و طبیـــب و غنـــی؛ 

 مشـــاهده نشـــود و اثـــر و ظهـــوری از آثـــار آنهـــا وجـــود نداشـــته باشـــد، صفاتـــی محکـــوم بـــه عـــدم و
 نیستی هستند. 
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امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید:

لد1.  َه جاهر أّنس کس لمًا فس مس عر تس کس ن  يمس

یی جاهل است.  کَی که علمی را بپوشاند، گو

 و همچنین می فرمایند:

وتید2. َه في المس
س

َعّد یاَتَه فس عكس حس نفس م یس
س
ن ل يمس

که حیاتش سودت نرساند، او را در شمار مردگان شمار.  کَی 

کـه در خـارج تحقـق و  بـه عبارتـی دیگـر: زمانـی صفـاِت حسـنه و سـیئه صـدق می کنـد 
که فعلیتشـان  گرچه بالقّوه باشـد. شـّکی نیسـت  فعلّیت یابند، نه به مجّرِد فرِض وجوِد آنها، 
کـه در  کسـی صـدق می کنـد  بـه سـبب ترّتـب آثـار ظهـور آنهـا در خـارج اسـت؛ مثـاًل »جـواد« بـر 
گر  فعـل، مّتصـف بـه ایـن اسـم باشـد و وجـود اثـر ایـن فعل در خـارج متحّقق شـده باشـد، ولی ا

در خـارج اثـری از او تحقـق پیـدا نکنـد، نمی تـوان او را چنیـن نامیـد. 

به بیان دیگر: هر صفتی از صفات _ حسـنه باشـد یا سـّیئه _ به نسـبت وجود آثار خارجی 
کـه بـر آن داللـت می کننـد و اثـری که از خود برجـای می گذاد،  و مظاهـر وجـودی و نشـانه هایی 

شـناخته می شـود. در این زمینه امیر مؤمنان؟ع؟ فرموده اند: 

د3. هر ن وفعالر َر مر ظهس هر برما یس َخبثر هر وس ةر وصلر هارس طس هر وس ّرر
شس ٍء وس ر امرر

َکلّ یرر  لی خس  عس
َّ

ل دس يَیَتس

لت می کند. بر خیر و شرر هر کَی و پاکی و ناپاکی اصلش آنچه از افعال او آشکار است دل

د4. كس لر
ت

ذ بس  بر
كس مر رس کس ی 

س
ل عس كس وس لر مس  برعس

كس لر ضت ی  فس
س
ل   عس

َ
ل دس تس َت يَی

کرمت.  علم تو بر فضلت دلیل است و بذل تو بر 

ه د5. عر رس قر وس دت صر اَه وس وس قت نر تس َت َجلر برَح ینر الّرس ی  در
س
ل   عس

َ
ل دس تس َت يَی

رعش دلیلی بر دین اوست.  یی تقوای انَان و صدق و نیکو

1. کنز الفوائد ص162؛ عیون الحکم ص446؛ بحار األنوار ج2 ص67 ح 12.
2. عیون الحکم والمواعظ ص425؛ مشکاة األنوار ج1 ص105؛ غرر الحکم ح 9178.

3. غرر الحکم ح 10972؛ عیون الحکم ص554.
4. غرر الحکم ح 10969؛ عیون الحکم ص554.
5. غرر الحکم ح 10959؛ عیون الحکم ص554.
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ـالر  عس فت
س ت
ـنر األ َت ـن َح ـارر مر یس خت

س ت
ـنر األ ََ ت

ل
س
ـی و

س
ل َهـمت عس

س
ي ل ـرر جت ـا یس ینس برمس ـنر َر َمحت

ت
ـی  ال

س
ل   عس

َ
ل دس ـتس َت يَی

ةد1. ـیرس ر َّ ال یـلر  مر جس وس

یبای انَـان،  یی کارها و سـیرۀ ز ذکر خیر انَـان که بر زبان نیکان جریان یابد و نیکو
دلیل بر احَـان اوست. 

نیز فرموده اند:

ـی  
س
ل عس   

َ
ل دس ـتس َت ]و[َی ـل   َبخت

ت
ال یـمر  مر

ذس وس ـقر 
َ
َخل

ت
ال ـحر  بت ََ وس ـلر  عت فر

ت
ال ـوءر  ََ بر یـمر  ئر

ّس
الل ـی  

س
ل عس   

َ
ل دس ـتس َت يَی

َجـلر  ةر الّرس ـی  َمـَرّوس
س
ل   عس

َ
ل دس ـتس َت َی ـا و یس نت

َ
ـي الّد ـدر فر هت الّزَ ـلر وس مس عس

ت
صر ال ـاس خت إر ـلر وس مس

س ت
ـرر األ صت یـنر برقس قر یس

ت
ال

ـاند2. نس تر مت كر الر ـرت تس ـانر وس َس حت ر
ت

لر ال
ت

ـذ بس ـَروفر وس عت مس
ت
ـّثر ال بس بر

یقیـن،  نشـان  اسـت.  نکوهیـده  بخـل  و  اخـاق  زشـتی  و  بدکـرداری  لئیـم،  نشـان 
انَـان،  بـه دنیـا اسـت. نشـان مـرّوت  آرزو و اخـاص عمـل و دل نبَـتن  کوتاهـی 

اسـت.  کار خیـر  بـر  ننهـادن  منـت  و  احَـان  بـذل  و  نیکـی  گَـتراندن 

که ما را به این مفهوم می رساند. به این مضمون اخبار فراوانی است 

کـه آثـار و نشـانه هایی داشـته  کـه مّتصـف بـه صفـِت نیکویـی می شـود  کسـی  پـس بـر هـر 
کسـی بـا انـدک مایـه ای می شناسـد _  کـه هـر  کـه بـه حکـم عقـِل بدیهـی _  باشـد، الزم می شـود 
کنـد، و خـود را بـه داشـتن ایـن صفـات بشناسـاند.  کنـد و آثـار آن را ابـراز  آن صفـات را اظهـار 

مّتصـف نمـودِن خداونـد متعـال بـه جمیـع صفـاِت حسـنه، و اینکـه هماننـد گنجـی برای 
هـر زیبـاروی و معدنـی بـرای هـر نیکویـی اسـت _ گنـج علـم و مهربانـی، گنـج فضـل و نعمـت، 
کـه آثـار آن در خـارج  گنـج لطـف و رحمـت _ همانـا اقتضـا می کنـد  گنـج قـدرت و حکمـت و 
کنـد و از خفـا بیـرون آیـد و مظاهـرش تمـام  تحّقـق یابـد و مقَتَضیـات آن در عالـم وجـود ظهـور 

گیـرد و پـرده از روی آن برداشـته شـود.  َکـون را در بـر  عالـم 

کـه  کـه خداونـد، معـروف در صفـات و مشـهور در آنهـا باشـد؛ بـه ایـن معنـی  سـزاوار اسـت 
مثـاًل مّتصـف نمودنـش بـه علـم، مقتضـِی آن اسـت کـه خـود را به داشـتن آن علم بشناسـاند تا 
جاهـالن از آن بهـره گیرنـد. نیـز مّتصـف نمودنش به بی نیازی هم ُمسـتدعِی آن اسـت که خود 

1. غرر الحکم ح 10964؛ عیون الحکم ص553.
2. غرر الحکم ح 10967؛ عیون الحکم ص555.
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گیرنـد و اّتصـاف او بـه ِشـفا هـم مقتضـِی آن  را بـه آن بشناسـاَند تـا فقـرا راه خانـۀ او را در پیـش 
اسـت کـه خـود را بـه ایـن صفـت معرفـی سـازد، تـا بیمـاران بـه سـوی او آیند. و همچنین اسـت 

صفـات دیگر. 

پـس بـه حکـم عقـل، بایـد بـرای آن ذات مقدسـی کـه واجـد جمیـع صفات قدسـیه حسـنه 
اسـت، مخلـوق و ُصنعـی باشـد تـا نـزد آنهـا شـناخته شـود و آثـار صفاتـش بـرای آنهـا جلـوه کند 
گنجهـای اوصافـش  کـه از بـرکات وجـودش بهره منـد شـوند و از آثـار صفاتـش سـود برنـد و از 
منفعتی به دسـت آرند و به وادی الطافش وارد شـوند، از آبشـخور نعمتهایش سـیراب شـوند و 

بـه بهشـت او رسـند و بـه بوسـتان رحمتـش درآینـد. 

کـه بـه حضـرت داوود )علـی نبینـا وآلـه وعلیـه السـالم(  ایـن اسـت معنـای قـول خداونـد 
می فرمایـد: 

فد1. عرس
َ
ي و کس لقس لر قَت الخس

س
ل خس فس فس بَت ون َاعرس أحبس خفّیًا فس نزًا مس کس يَکنَت 

مـن گنجـی پنهـان بـودم، دوسـت داشـتم شـناخته شـوم، پـس آفریـدگان را آفریـدم تـا 
شـناخته شـوم. 

گوید:  شاعر 

داوود اندرخواســـت  العـــّزه  رّب  که حکمت چیست کآمد خلق، موجودز 

گنـــِج پنهان که تـــا آن  کـــه آن ماییـــم، بشناســـند ایشـــانجـــواب آمد 

گنجـــی شناســـایّیِ  بهـــر  از  لخن ســـر فـــرود آری بـــه رنجیتـــو 
ُ
گ به 

1. ایـن حدیـث َدسـی مشـهور و بـر سـر زبانهـا اسـت، ولـی در منابـع روایـی نیافتـم، بلکـه برخـی از دانشـمندان 
کرده انـد، ماننـد: ابـن ابـی الحدیـد در شـرح نهـج الباغـة ج5 ص163؛  کتابهایشـان نقـل  بـدون سـند در 
َبرسـی در مشـارق ونـوار الیقیـن ص39؛ الفتوحـات المکیـة ج3 ص267 همـراه بـا شـرحی بـر آن. از سـوی 
دیگـر برخـی از دانشـمندان آن را جعلـی دانَـته اند، ماننـد َاضـی نـوراهَّلل شوشـتری در إحقـاق الحـق ج1 
ص431؛ هنـدی فتنـی متوفـای سـال 986 در تذکـرة الموضوعـات ص11؛ عجلونـی در کشـف الخفـاء ج2 
ص132، کـه ایـن نظـر را بـه چنـد تـن دیگـر ماننـد ابـن تیمیـه، زرکشـی، ابـن حجر، سـیوطی و دیگران نَـبت 
کرده انـد، امـا ثبـوت  داده اسـت. البتـه برخـی از مشـایخ صوفیـه بـه عـدم ثبـوت آن از طریـق روایـت اعتـراف 
آن را از طریـق کشـف دانَـته اند، ماننـد ابـن عربـی در الفتوحـات المکیـة بـاب 198. صدرالدیـن شـیرازی 
رده و ضمـن نقـل کام ابـن عربـی در بـارۀ آن سـخن گفته  گفتـاری در بـارۀ آن دارد کـه ضمـن رسـالت الفوائـد آو

اسـت. )مجموعـه رسـائل فلَـفی صـدر المتألهیـن شـیرازی ص356(. 
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از اینجا وجه تأویل »لیعبدوني« به »لیعرفوني« در آیۀ

.1» ُدو�ف ��بُ � ِل�يَ
ّ
ل �فَس اإ �فَّ َوال�إ �تُ الحبِ �ت

َ
ل »َوما �فَ

کنند. جّن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه عبادتم 

دانسته می شود. 

 معرفت، هدف غائِی خلقت 
که هدف غائی  که ضرورِت وجود خلقت و معنای معرفت را دانستیم، می فهمیم  کنون  ا
کـه در ورای آن یـک معـّرِف )شناسـاننده(  ِاّتصـاِف خداونـد بـه هـر صفـِت زیبایـی، می بایـد 
کـه آنهـا را بـه او راه  کـه او را بـه آن صفـات بـه مخلوقاتـش بشناسـاند، و راهنمایـی باشـد  باشـد 

نمایـد و نشـانه ای باشـد کـه آنهـا را بـه او برسـاند. 

کـه غیـر از خـوِد وجـود او  شـناخت صفـات او ممکـن نمی شـود مگـر بـه وجـود یـک معـّرِف 
باشـد، زیـرا بـه سـبب عـدم سـنخیِت ذاِت بـاری تعالـی بـا مخلوقـات، و نداشـتن اشـتراک بـا 
کـه خـوِد ذاِت وجـوِد او، معـّرِِف شـؤون و صفاتـش بـه تـک تـک صاحبـان  آنهـا، ممکـن نیسـت 
عقـل باشـد. آحـاِد انسـانها نسـبت بـه سـاَحِت َجاللـِت الهـی، قابلیـت و اسـتعداد ندارنـد تا با 
کـه ملکوتیـت خـود  کننـد. بشـِر ُملکـِی شـهودی  خدایشـان بـدون وسـاطِت معـّرِف، مخاطبـه 
یـای شـهوات غـرق شـده، و  را بـا درنـده صفتـی و قـوای حیوانـی و شـیطانی از بیـن بـرده و در در

عقـل او در برابـر هـوای نفـس مغلـوب شـده اسـت، چنیـن لیاقتـی را نـدارد. 

باشـد،  فرشـته  نمی توانـد  حتـی  بشـر،  و  متعـال  خداونـد  بیـن  معـّرِف  کـه  نمی بینیـد   آیـا 
همچنانکه خداوند می فرماید:

 .2» ُسو�فَ �بِ
ْ
ل ا �يَ

ِهم ّمَ �يْ
َ
ا َعل ْس�فَ �بَ

َ
ل

َ
لًا َول اُه َر�بُ �فَ

ْ
َ�ل َ حب

َّ
کًا ل

َ
اُه َمل �فَ

ْ
َ�ل َ ْو حب

َ
»َول

ردیم   و چنانچه رسول را فرشته ای َرار می دادیم باز هم او را به صورت مردی در می آو
و بی شک امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم.

علِت آن عدِم سنخیت و ناهماهنگی بین فرشته و انسان است.

یات: 56. 1. الذار
2. األنعام: 9.
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گزیـر بایـد معـّرِف قبـل از آغـاِز خلقـت و شـکل گیرِی آفریـدگان، موجـود باشـد. عقـل  و نا
ـِم وجـود 

َ
کـه معـّرف، نخسـتین مخلـوق باشـد و هنگامی کـه نخسـتین دِر عال حکـم می کنـد 

کـه ذاِت او، اوِل ذوات  کوبیـده شـد، ابتـدا معـّرِف بـه دنیـا بیایـد. ایـن جایـگاه اقتضـا می کنـد 
کـه شـروع خلقـِت آفریـدگان در عالـِم َخلـق بـا معـّرِف،  و پیشـتِر آنهـا باشـد، ُچنانکـه می بینیـم 

یعنـی پیامبـرش آدم؟ع؟ اسـت.

ـِم َامـر و 
َ
کـه عالـِم ُملـک و ُشـهود بـه وسـیلۀ معـّرِف آغـاز شـد، بایسـتی عال پـس همُچنـان 

م َکون، 
َ
گـر وجوِد او نمی بـود، هیچ کائنـی در عال غیـب و ملکـوت نیـز بـا معـّرِف آغـاز شـود؛ که ا

گر او نمی بود، خداوند شـناخته و عبادت و تقدیس و توحید نمی شـد.  تکوین نمی یافت. و ا
و وجـوِد خلـق، قبـل از معـّرِف، کاری عبـث و بیهوده می بـود. و از اینجا آنچه در روایاِت فراوان 

ائمـۀ معصومین؟مهع؟ آمده اسـت، دانسـته می شـود: 

ةد1. َحّجس
ت
ا ال َدَهمس حس

س
انس و کس

س
انر  ل نس  اثت

ّس
ل ضر إر رت

س ت
ي األ قس فر بت مت یس

س
وت ل

س
يل

گر بر روی زمین فقط دو تن باَی بمانند، یکی از آنها حجت است.  ا

و هیچگاه ممکن نیست که زمین بدون معّرِف باقی بماند، و حجِت خداوند بدون او تمام 
 نمی شـود. همُچنـان کـه امـِر خلقـت، بـا آفرینِش معّرِف آغاز می شـود، به حکم عقل به وسـیلۀ 

او هم پایان می یابد. امام جعفر صادق؟ع؟ به این حکمِت خردپسند اشاره فرموده است:

ّسر  ٍة هَّللر ـرر َحّجس یت َه برغس
کس رس ـَه تس ّنس

س
 و

لّس جس ّزس وس ـی اهَّللر عس
س
ل ـٌد عس حس

س
ـّجس  و تس حت  یس

س
ـّا ئس ـاَم، لر مس ر

ت
َمـوَت ال ـنت یس ـرس مس ّنس آخر يإر

د2. هر یت
س
ل عس

 _ وجـلّ  عـّز   _ خـدا  بـر  کَـی  اینکـه  بـرای  اسـت؛  امـام  می میـرد،  کـه  کَـی  آخریـن 
اسـت.  کـرده  رهـا  حجـت  بـدون  را  او  کـه  نکنـد  احتجـاج 

کـه امـام جعفـر  وجـوِد معـّرِف، از آغـاِز خلقـت تـا انجـاِم آن، امـری ضـروری اسـت. چُنـان 
فرموده انـد:  صـادق؟ع؟ 

د3. قر
ت
ل خس

ت
دس ال عت بس قر وس

ت
ل خس

ت
عس ال مس قر  وس

ت
ل خس

ت
لس  ال بت َس َة  َحّجس

ت
يال

1. الکافي ج1 ص6 ح 1؛ بحار األنوار ج23 ص36 و 52.
2. الکافي ج1 ص180؛ المامة والتبصرة ص30؛ الغیبة نعمانی ص142؛ علل الشرائع ج1 ص196.

ب از امام صادق؟ع؟. غلر بان بن تس 3. الکافي ج1 ص177؛ کمال الدین ص221؛ الختصاص ص23 از اس
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حجت، پ»ش از خلقت است و با آن و پس از آن. 

خلـق  معـّرِف  بـرای  همگـی  موجـودات،  سـایِر  و  اسـت،  شـده  خلـق  خـدا  بـرای  معـّرِف 
شـده اند. ایـن همـان معنـای کالم آفریـدگار متعال اسـت بـه برترین آفریـده اش صاحب نبوِت 

کـه فرمـود: مطلقـه، یعنـی پیامبـر خاتـم؟ص؟ 

جليد1. قَتكس ألر
س
ل خس كس وس

س
قَت األشیاءس ل

س
ل يخس

اشیاء را برای تو آفریدم و تو را برای خودم.

که فرموده اند: گرامی هم همین است  گفتار رسول  و مراد از 

اد2. نس
س
ائرَع ل نس َد صس عت لَق بس الخس ائرَع  اهَّللر وس نس حَن صس ينس

ما ساختت خدایمان هَتیم و خلق پس از ما، ساختت مایند. 

سماِء ُحسنای الهی است 
َ
ِف ذاتی، آینۀ ا معّرِ

کنـون کـه دانسـتیم غایـِت خلقـت، معرفـت و وجـوِد معّرِف اسـت، اینک بایـد بدانیم که:  ا
ِف الهـی یـا از قبیـل الفـاظ اسـت و یـا از قبیـل ذوات. از قبیـل الفـاظ یعنـی همـان اسـماء  معـّرِ
حسـنای الهـِی لفظـی کـه خداونـد متعـال خـود را بـه آن نامیـده و آن را سـبب معرفـِی صفـات و 
نشـانه های خود دانسـته اسـت و اخبار بسـیاری آن را نود و نه اسـم می داند3. و از قبیل ذوات 

یعنـی انبیـاء و اوصیـاء، بـه َحَسـِب اختـالِف مراتبشـان در معـّرِف بودن.

و اوصیـاء( نمی بـود، معّرِف هـای لفظـی هیـچ  )انبیـا  گـر معـّرِف ذاتـی  ا کـه  روشـن اسـت 
فایده ای نداشـتند، بلکه مهمل و بیهوده می بودند. زیرا حقیقت و مفاّد این َالفاظ، شـناخته 
کـه آنهـا را تبییـن و  ـم و مـدّرس و مترجمـی 

ّ
و فهمیـده نمی شـود، مگـر بـه وجـوِد معـّرِف و معل

کـه بـرای ایـن حدیـثر َدسـی سـند معتبـری پ»ـدا نشـده اسـت. ولـی مضمـون آن بـا  1. پ»ـش از ایـن اشـاره شـد 
ـرآن، خداونـد متعـال خطـاب به حضرت موسـی علـی نبینا   َ دیگـر آموزه هـای دینـی سـازگار اسـت. مثـًا در

یراسـتار.  فَـيد )طـه: 41(. و نس عَتـكس لر نس وآلـه و؟ع؟ می فرمایـد: يواصطس
و توضیـح مجلَـی در بحـار ج33  بـه شـرح  بنگریـد  األنـوار ج33 ص58.  نامـه 28؛ بحـار  الباغـة  نهـج   .2
ورواحنـا فـداه، در: الحتجـاج، ج2  گرامـی حضـرت بقیـة اهَّلل  ب»ـان در ضمـن توَیـع   ص68. ]نیـز: همیـن 

یراستار[. ص467. و
3. بـه عنـوان نمونـه بنگریـد: الکافـي ج1 ص114 بـاب معانـی السـماء...؛ توحیـد صـدوق بـاب 29: اسـماء اهَّلل 

یراسـتار(.  رده اسـت. )و تعالـی... ص195 بـه بعـد کـه شـرح مبَـوط صـدوق بـر ایـن اسـماء را آو
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کـه َاسـماء لفظـی بـه وسـیلۀ مـواّد و  کنـد و توضیـح دهـد. پـس همچنـان  معانیشـان را روشـن 
هیئـِت خـود، از مفـاّدش خبـر می دهـد، َاسـماء ذاتـی و معـّرِف ذاتی هـم، باید معـّرِِف حقیقِت 

کننـد بـر آنچـه بـه سـبِب آن آفریـده شـده اند.  خـود باشـند و داللـت 

همُچنیـن الزم اسـت کـه معـّرِف، کتـاِب جامعـی از صفـاِت الهـی و آینـه ای شـّفاف باشـد 
کـه دارای حقیقـِت  بـرای بازتـاِب معانـِی َاسـماء لفظـِی او در خـارج، و هیکلـی قدسـی باشـد 
جامـِع َاسـماء باشـد، و وجـودش، حقیقـِت َاسـماء لفظـی و مفـاّد آن را نشـان دهـد، و بـه ذاِت 
کنـد، و در خـارج شـؤون الهـی را نـزد  کـه بـرای خدایـش ادعـا می کنـد، اثبـات  خـود، صفاتـی را 
ُمنِکـران و جاِحدیـن ِاظهـار می نمایـد. مثـاًل اّدعـا می کند که خداونِد متعـال، ُمحیی و ُممیت 
که در دروِن بندگانش هسـت. پس در  گاه اسـت بر هر آنچه  م الُغیوب اسـت و آ

ّ
و شـافی و َعال

مقـاِم ِاثبـات، بایسـتی بـه ِاذن و مشـّیِت خـدا و َامـِر او و بـا ِاتمـام حجـت و ِاقتضـای حاجـت و 
گاهـی دادن از  کـردن مـردگان و میرانـدن زنـدگان و شـفای بیمـاران و آ ِاقامـۀ بّینـه، قـادر بـر زنـده 

غیـب و امـوِر نهـان در سـینه ها باشـد. 

ایـن امـر در مـورد هـر آنچـه معـّرِف نسـبت بـه صفـات پـروردگارش مّدعـی می شـود، جریـان 
زیـرا  کنـد،  ارائـه  را  آن  و جاِحدیـن  منِکـران  بـه  در خـارج،  کـه  او الزم می شـود  بـر  پـس  دارد. 
کـه  کار تأییـد فرمایـد. بنگریـد آیـه ای را  کـه خداونـد او را در ایـن  اقتضـای منصبـش آن اسـت 

آن می فرمایـد:  خداونـد در 
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 خالصه اینکه آیۀ مورد بحث: »َوهلِل األسـماُء الُحسـنی«، با تماِم ِاطالقش، شـامل اسـت بر 
کـه راهنمای آفریدگان به سـوی خداوندنـد، در حقیقت  أسـماء لفظـی و ذاتـی؛ ذوات مقدسـه 
نشـانه ها و نام های اویند. و ِاطالِق َاسـماُء الُحسـنی بر آنها، سـزاوارتر و مناسـب تر از ِاطالق آن 

گفته شـد.  که مفصل  بر َاسـماء لفظی اسـت، همُچنان 

1. المائده: 110.
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ِف اّول همان نبّیِ مطلق است  معّرِ
کـه َاسـماء لفظـی در مراتـب مختلفنـد، معّرِف هـا و َاسـماِء ذاتـی  بایـد دانسـت همُچنـان 
نیـز در مراتـب اختـالف دارنـد. مثـاًل بعضـی از معرِّ ف هـا مخصـوِص جمعـی خـاّص و بعضـی 
مختـّص بـه عصـر و زمانـی خـاّص هسـتند. گاهـی معـّرِف ویـژۀ زمـان و همعصرانـش، و گاهی 
فقـط مختـّص همعصرانـش، و شـاید فقـط مختـّص قـوم و عشـیرۀ خـود و یـا مختـّص خانـوادۀ 
ـد بـه زمـان و عصـر و قـوِم  کـه مقّیَ خـود باشـد. در میـان ایـن معّرِف هـا، یـک معـّرِف وجـود دارد 
از روحانّیـات و  امـر و خلـق،  بـرای جمیـِع خالیـِق عالـِم  خاصـی نیسـت، بلکـه یـک معـّرِف 
جسـمانّیات اسـت. ایـن همـان نبـّوِت مطلـِق غیرمقّید اسـت کـه از ابتدای خلقت آغاز شـده 

و تـا ابـد باقـی اسـت.

گاهــِی دارنــدۀ آن، از اســتعداِد جمیــِع موجــودات، بــه َحَســِب  ایــن منصــب نیســت مگــر آ
کــه آن را بــا اســتعداد و قابیلــت خــود بیــان  ذوات و ماهّیــات آنهــا، دادِن حــِق هــر دارنــدۀ حقــی 

می کنــد.

گرامی تریــن  صاحــِب ایــن منصــب، َاشــَرِف مخلوقــات اســت، از نخســتین و آِخریــن، و 
ــِم َاعلــی، َعقــِل َاّول، روِح َاعظــم، 

َ
برگزیــدۀ خداســت. اوســت خلیفــۀ َاعَظــم، آدِم حقیقــی، َقل

ــه شــرِف داشــتِن ایــن خطــاب،  کــه ب ــزرگ مــردی اســت  معــّرِف اّول و مبــدِأ فیــِض وجــود. او ب
کــه بــه حکــِم عقــل، نخســتین آفریــدۀ  قــُت األفــالَك« 

َ
مــا َخل

َ
ــوالَك ل

َ
کــه: »ل اختصــاص یافتــه 

گــر ایــن اولویــت نبــود، ایــن خطــاب صحــت نمی داشــت، و ایــن واالیــی بــه ِاتمــام  خداســت و ا
نمی رســید، زیــرا ایــن فقــط بــه اعتبــاِر معــّرِف بــودن اســت و ال غیــر. 

نبّی مطلق و کسـی که به این منصب آراسـته شـده و مخاطب به خطاب »لوالك« اسـت، 
کـه بـا داشـتِن ایـن منصـِب واال و جایـگاِه رفیـع، بـر  گرامـی مـا؟ص؟،  کسـی نیسـت جـز پیامبـِر 
سـایر َانبیـاء و مرَسـلین شـرف و برتـری دارد. و اوسـت دارنـدۀ مقـاِم محمـود و جـاِه عطیـم، بیـن 
که در آن دریای فضیلت و منزلت جلیله و درجۀ رفیعه و مرتبۀ  نخستین و آخرین. و اوست 

واال و خطیـر، غوطـه خورده اسـت. 

و  مخلـوق  نخسـتین  بایـد  او  کـه  می کنـد  ِاقتضـا  منصـب  ایـن  داشـتن  عقـل،  حکـم  بـه 
گیرنـدۀ میثـاق اهلل باشـد،  نخسـتین عـارف بـاهلل و نخسـتین معـّرِف خـدای بـزرگ و نخسـتین 
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فرموده انـد: حضرتـش؟ص؟  خـود  کـه 

عثًاد1. َرَهم بس آخر لقًا وس  األنبیاءر خس
َ

ا وّول يونس

منم نخَتین پ»امبر در خلقت، و آخرین پ»امبر در بعثت. 

یارت حضرتش؟ص؟ آمده است: در ز

ثًاد2. بعس رَهم مس يوّول األنبیاءر میثاًَا وآخر

نخَتین پ»امبر در مقام میثاق و آخرین پ»امبر در بعثت. 

کـه مـا را بـه ایـن معنـا می رسـاند. پیامبـر، خـود در ایـن حدیـث بـه منصـب واالی خویـش   
کرده اسـت: تصریـح 

الطیند3. »نس الماءر وس َم بس آدس بّیًا وس يَکنَت نس

ل بود. گر که آدم هنوز ب»ن آب و  من زمانی پ»امبر بودم 

دفِع توهم 
مـراد از ایـن سـخن آن نیسـت کـه رسـول خاتـم، نبـِی بالقـّوه در علِم الهی باشـد مانند سـایر 
کـه بعضـی افـراِد بی بهـره از علـِم حدیـث پنداشـته اند؛ بلکـه مـراد، نبـی بـودِن  انبیـاء، ُچنـان 
بالفعـِل اوسـت، زیـرا کالِم حضرتـش کـه نقـل شـد، چیـزی جـز بیـان افتخـار و شـرف بـر دیگران 

گونـه سـخن بگویـد.  کـه ایـن  نبـود. و هیـچ پیامبـری از پیامبـران را نرسـد 

کـرم؟ص؟، بـه مقتضـای ایـن منصـِب خـود، تمامـِی  در توضیـِح مطلـب می گوییـم: پیامبـر ا
گاه می کـرد بـر آنچـه بایـد خبـر  ئکـه و غیـره، خبـر مـی داد و آ عقـول و نفـوس و روحانیـات را از مال
دهـد، از معرفـت خداونـِد متعـال و معرفـِی صفـات و َاسـماء و َافعـاِل او. بدیـن روی، تمـاِم 
َارواِح  تمـاِم  او مرجـِع  و  او بهره منـد می شـدند  از علـوم و معـارف  ارواح، حتـی روح آدم؟ع؟، 

ـم َارواح و َاجسـاد بـود. 
َ
نبّییـن و مرَسـلین؟مهع؟ در عال

1. عوالي اللئالي ج4 ص122 ح 202؛ تفَیر آلوسی ج14 ص41.
2. بحـار األنـوار ج97 ص175 ح 44 و و ص185؛ إَبـال األعمـال ج3 ص126؛ المـزار ابـن مشـهدی ص66؛ 

المـزار شـهید اول ص14.
یَـنده در الغدیـر ج7 ص38 ایـن حدیـث را متواتـر و صحیـح  3. بحـار األنـوار ج16 ص402، ج18 ص278. نو

رده اسـت.  دانَـته و شـعر حافظ رجب َبرسـی را در این مضمون آو

دو نوری که در حقیقت نوِر واحدند...
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زیـرا _ چنـان کـه دانسـتیم _ معـّرِِف اول، همـان صاحـِب نبـّوِت مطلقـه اسـت کـه از حیـث 
خلقـت و روح، قبـل از همـگان اسـت، و از جهـِت صـورت و برانگیختـن بـه نبـوت و رسـالت، 

بعـد از همگان اسـت. 

کرم؟ص؟  ایـن وجهـی اسـت بـر َاشـرفّیت و َافضلّیـِت او بـر همگان. بـه همین سـبب پیامبر ا
می فرماید:

ةر 
س
ل مس حس  وس

س
یل افر ـرس ست إر  وس

س
ائریـل

یکس مر  وس
س

ئریـل رس بت ـنت جس ـٌر مر یت ـا خس نس
س
و ، وس

ّس
ـل جس ـّزس وس ـقس اهَّلَل عس

س
ل ـنت  خس َد مس ـّیر ـا سس نس

س
يو

ین...د.1 ـلر سس َمرت
ت
ـاءر اهَّللر ال یس بر

نت
س
و »ـنس وس بر ّرس َمقس

ت
ـةر اهَّللر ال ئرکس

اس یـعر مس مر جس شر وس ـرت عس
ت
ال

، و من بهتـرم از جبرئیل و میکائیل و اسـرافیل و 
ّ

رر آفریـدگان خـدای عـّز وجـل منـم سـرو
رسـل... مائکـت حامـل عـرش، و تمـام مائکت مقّرب خدا و پ»امبرانر مس

رده است.  که شیخ ثقه صدوق رحمه اهَّلل در کمال الدین، َمَندًا آو تا آخر حدیث 

ِف ُکل سـت و رهبِر کل و دلیِل  از ایـن مطالـب نتیجـه می گیریـم کـه وقتـی نبّیِ مطلق، معّرِ
کـِم کل و آمـر و ناهـِی کل، پـس می بایـد بـا ایـن منصـب، قبـل  ـِم کل و حا

ّ
کل و مرّبـِی کل و معل

از همـگان محشـور شـود و روِز جمـع بـا او آغـاز شـود، ُچنـان کـه الزمۀ منصِب او این اسـت که 
آغـاز خلقـت و پایـان آن بـا او باشـد. آن گرامـی خـود به ایـن مطلب اشـاره فرموده اند: 

ةر  امس یس قر
ت
مس ال ـوت َض یس رت

س ت
ـَه  األ نت   عس

ّ
ـَق شس نت ـنت تس  مس

َ
ل ّوس

س
: و

س
ـال َس ـَه  ّنس

س
، و

ـلّس جس ـّزس وس ـنر اهَّللر عس ئریـلَ عس رس بت نرـي جس رس بس خت
س
يو

اد2. نس
س
و

ز َیامـت زمیـن بـرای او  کـه رو کَـی   جبرئیـل از خدایـم بـه مـن خبـر داد: نخَـتین 
می شکافد، منم. 

و چـون خـود، معـّرِِف کل و رهبـِر کل و ممـدوِح کل اسـت، پس باید همـه، زیر پرچِم او گرد 
که فرموده اسـت: گونه  آینـد، همان 

ةد3. یامس ومس القر وائي یس حتس لر َه تس ن دونس مس َم وس  يآدس

کمال الدین ص261 ح 7؛ بحار األنوار ج16 ص364 ح 66؛ عوالي اللئالي ج4 ص121 ح 200.  .1
 2. تفَیر فرات کوفی ص444 ح 587؛ بحار األنوار ج43 ص225 ح 13. همین مضمون در الخصال صدوق

 ص314 ضمن حدیث يخمس خصالد آمده است.
3. عوالـي اللئالـي ج4 ص121؛ بحـار األنـوار ج16 ص402 نقـل از المناَـب؛ همیـن مضمـون در األمالـي صـدوق 
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یر لوای من هَتند.  ز َیامت ز آدم و دیگر مخلوَاتر الهی، رو

که فرموده اند:  و در علل الشرائع از پیامبر؟ص؟ مسندًا آمده است 

َم  ـَه آدس تس حت تس ـدر وس مت حس
ت
اَء ال ـوس َهـوس لر ائرـي  وس وس كس  لر ـدر »س بر ، وس ـةس ّنس جس

ت
ـتس ال

ت
ل خس ـدت دس َس ّنرـي برـكس وس

س
أ کس ـّيَ  لر ـا عس يیس

ـهد1. ـنت َدونس مس فس

ی»ـا می ب»نمـت، کـه وارد بهشـت شـده ای در حالـی کـه پرچـم مـن _ لواء  ای علـی! گو
یـر ایـن پرچمنـد.  الحمـد _ را بـه دسـت داری و آدم و همـت مـردم ز

دو نوری که در حقیقت نوِر واحدند و اصِل آن »نبوت« و فرعش »امامت« است 
از مطالبـی کـه در بـاِب معنـای نبـوِت مطلقـه تحقیـق و بیان شـد، حقیقِت همتـای آن که 
ک نیسـت، بدیـن سـان  والیـت باشـد، شـناخته می شـود. نـوِر والیـت از نـوِر نبـوت قابـل انفـکا
ک نیسـت[، زیـرا  کـه ماننـد نـوِر نفـس اسـت نسـبت بـه نـور عقـل، ]قابـل انفـکا ولـّی هـم از نبـّی 
ـم ماننـد تصّرفشـان در نفـوس اسـت، همانگونـه که نفس و عقـل دو خلیفة 

َ
تصـّرِف آنهـا در عال

کـه هـر دو در  ـم خلـق هسـتند، نبـّی و ولـّی هـم دو خلیفـة اهلل در نفـوس و ارواحنـد 
َ
اهلل در عال

حقیقـت نـوِر واحدنـد و اصـل آن نبـوت اسـت و فرعـش امامـت. و دومـی بـه منزله نوری اسـت 
کـه از آن منبـع  کـه از چراغـی سـاطع شـده و روشـنایی  منشـعب شـده از اولـی؛ ماننـد نـوری 

تابیـده اسـت. 

کـه شـیخ اجـّل ثقـه صـدوق رحمـه اهلل بـه ِاسـنادش از محمـد بـن َحـرِب هاللـی،   حدیثـی 
کـرده، مـا را بـه حقیقـِت امـر راهنمایـی می کنـد. ایـن  امیـر مدینـه، از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 
حدیـث طوالنـی اسـت، ولـی مـا بـه انـدازۀ نیـاز از آن ذکـر می کنیـم. امـام صـادق؟ع؟ فرمـوده 

اسـت:

 ، هر لر صت
س
نت و هر مر عر رت ـاثس فس عس بر

انت ةر وس مس
ت
ل

َ
ي الّظ ى برهر فر

دس تس ي َیهت ـذر
ّس
ـاحس َهـوس ال بس صت مر

ت
ّنس ال

س
ـتس و مت لر ـا عس مس

س
يو

ّیًا  لر عس ـدًا وس ّمس ّنس َمحس
س
ـتس و مت لر ا عس مس

س
. و ءر ـوت

س
ـنس  الّض ءر مر ـوت

س
الّض ـدس کس مس حت

س
ـنت و ـا مر نس

س
؟ع؟: و ـّيٌ لر  عس

س
ـال َس ـدت  َس وس

ـيت  فس
ت
ل

س
ـقر برأ

ت
ل خس

ت
ـقر ال

ت
ل ـلس خس بت َس  ،

ـلّس جس ـّزس وس ير اهَّللر عس ـدس ـنس یس »ت ـا َنـورًا بس انس کس همـا  آلر مـا وس یهر
س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
صل

کـم نیشـابوری ج1 ص30؛ مجمـع الزوائـد هیثمـی ج10  مجلـس 52؛ در منابـع اهـل سـنت: المَـتدرك حا
ص376؛ الجامـع الصغیـر سـیوطی ج2 ص717؛ کنـز الَعّمـال ج11 ص411.

1. علل الشرائع ص172؛ بحار األنوار ج8 ص6.

دو نوری که در حقیقت نوِر واحدند...
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ـٌع.  مر
س

اٌع ل ـَه َشـعس نت بس مر ـّعس شس ـدت تس َس ـًا  صت
س
ـَه و

س
تت ل

س
و ـورس رس ـكس الّنَ لر

تت ذس
س
و ـا رس ّمس

س
ـةس ل ئرکس

اس مس
ت
ّنس ال

س
و ـاٍم، وس عس

ـنت  ا َنـوٌر مر
س

ـذ : هس ـمت هر یت
س
ل ـی إر

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ـی اهَّلَل تس حس وت

س
أ ـوَر؟ فس ا الّنَ

س
ـذ ـا هس ا! مس نس دس ـّیر سس ـا وس نس لهس الـوا: إر قس فس

ـَة  امس مس ر
ت

ـا ال ّمس
س
و ي، وس َسـولر رس ي وس ـدر بت ـٍد عس ّمس َمحس لر

َة فس َبـّوس ـا الّنَ ّمس
س
و ـٌة.  امس مس َعـَه إر رت فس ٌة وس َنَبـّوس ـَه 

َ
ل صت

س
ي و َنـورر

ـيد.1 قر
ت
ل ـَت خس قت

س
ل ـا خس ـا مس َهمس

س
ل وت

س
ل ـي، وس ّیر لر وس ـي وس تر ـّيٍ َحّجس لر عس لر

فس

یکـی به وسـیلت آن راهنمایـی گردند،  مگـر ندانَـته اى، چـراغ چیـزى اسـت کـه در تار
گرفتـن فـرعر آن از اصلـش؟ و علـّی؟ع؟ فرمـود: نَـبتر مـن بـه احمـد،  و سرچشـمه 
 

ّس
ى اسـت از نـور. مگر ندانَـته اى محّمـد و علّی در پ»شـگاه خداوند جل هماننـدر نـور

ـه، دو هـزار سـال پ»ـش از اینکه مخلوَات آفریده شـوند، هـر دو، یك نور بودند؟ 
َ
جال

کـه شـعاع  کردنـد، سرچشـمه اى برایـش دیدنـد  فرشـتگان وَتـی آن نـور را مشـاهده 
کردنـد: اى معبـودر مـا و بـزرگر مـا، ایـن نـور  درخشـانی از آن منتشـر شـده، پـس عـرض 
کـه اصـل  چیَـت؟ خداونـد بـه ایشـان وحـی فرسـتاد: ایـن فروغـی اسـت از نـورر مـن 
آن نبـّوت اسـت و فـرعر آن امامـت. نبـّوت بـراى بنـده و فرسـتاده ام محّمـد اسـت، و 
گـر بـه خاطـر آن دو نبـود، آفریدگانم را  امامـت بـراى حّجـت و ولـّیر مـن علـی اسـت، و ا

ردم .  پدیـد نمـی آو

نوِر نبوت و والیت، از آغاز تا انجام، مّتحد و مجتمع هستند، لذا پیامبر؟ص؟ می فرمایند: 

ونـا  ّنـي وس ـَه مر إّنس ـٌد، وس َه واحر نـورس نـوري وس ـٍد، وس ـيٍء واحر ـن شس روحس علـّيٍ مر ـقس اهَّلَل َروحـي وس
س
ل يخس

فَـيد. ـَه نس ََ ف نس نـَه، وس مر

خداونـد، روحر مـن و روحر علـی را از یـک چیـز آفریـد، نـورر مـن و نـورر او یکـی اسـت، او از 
یـم، و جـان او جـانر من اسـت.  مـن اسـت و مـن از او

 همچنین می فرمایند:

ةد2.  دس احر ٍة وس رس جس نت شس ٍب مر الر بري طس
س
َن و ابت ا وس نس

س
َت و قت َخلر ی، وس ّتس ٍر شس جس نت شس اَس مر قس الّنس يَخلر

1. علـل الشـرائع ج1 ص172 ح 1؛ معانـي األخبـار ص346 و 350؛ بحـار األنـوار ج15 ص11 و ج43 ص12 نقـل از 
علـل الشـرائع و معانـي األخبـار. بخـش اول از کام را امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نامه 45 نهج الباغة )خطاب به 

یـف( اشـاره می کنـد: يونا من رسـول اهَّلل کالضـوء من الضوء والـذراع من العضدد.  عثمـان بـن َحنس
وخبـار  عیـون  ص21؛  الخصـال  ص460؛  ج1  کوفـی  سـلیمان  بـن  محمـد  نوشـته  امیرالمؤمنیـن  مناَـب   .2
الرضـا؟ع؟ ج1 ص78؛ در منابـع اهـل سـنت: کنـز الَعّمـال ج11 ص608؛ فضائـل امیرالمؤمنیـن نوشـته ابـن 
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مـردم همگـی از درختـان مختلـف آفریـده شـده اند، ولـی مـن و فرزنـد ابـی طالـب از 
یـک درخـت آفریـده شـدیم. 

پـس هـر نبـی، ولّیـش در مرتبـه و طبقـۀ او اسـت. و ولـّیِ مطلـق در همـان طبقـۀ نبـّیِ مطلـق 
در منصبـش اسـت، کـه در رتبـۀ پـس از او جای دارد. حدیثی که شـیخ اجـّل فرات بن ابراهیم 
کرده، اشـاره به همین مطلب  کوفی در تفسـیرش و به اسـنادش از امام محمد باقر؟ع؟ روایت 

دارد. امام؟ع؟ فرموده اسـت:

ـٍد  مس تس ـرس َمعت یت خس »ـنس وس ّیر صر وس
ت
 ال

س
ـل ضس فت

س
َتـَه و

ت
ل عس جس ـكس ، فس تر

قس بس ـي  طس ّیـًا فر لر ّنس  عس ـَد إر ّمس ـا َمحس  اهَّلَل: یس
س

ـال َس ي
آخرحدیـث. ین...د1تـا  نر مر َمؤت

ت
ل لر

تعالـی، فرمـود:  ای محّمـد! علـی در طبقـت تو اسـت، پـس او را برترین  خداونـد تبـاركس وس
ـرار دادم.  ـد بـرای مؤمنانَ  مس وصـّی و بهتریـن َمعتس

گماشـته اسـت، یعنـی  کـه خداونـِد متعـال او را بـه ایـن منصـِب واال  پـس ولـّیِ مطلقـی 

کـه بـه ُمقَتضـای منصبی کـه دارد، تمـاِم نفـوس و َارواح  امیـِر مؤمنـان؟ع؟، همـان کسـی اسـت 

ـِم امـر و خلـق و در نشـأۀ غیـب و شـهود، ظاهـرًا و باطنـًا بـه او بـاز 
َ
از اولیـاء و اوصیـاء در عال

نـًا و آشـکارا همـراه نبـّیِ 
َ
کـه در ِخفـا، همـراِه جمیـع انبیـاء بـود و َعل کسـی  می گردنـد. اوسـت 

کـرم؟لص؟ فرمـوده اسـت: کـه نبـّی ا مطلـق. همـان طـور 

هرًاد2. عي جس مس ّرًا وس عس األنبیاءر سر َکنتس مس لّيَ  يیا عس

ای علی! تو پنهانی با پ»امبران بودی و آشکارا با من. 

ُکل و همراِه  که قبل از  که در اول و آِخر بودن با نبّیِ مطلق مّتحد اسـت. و اوسـت  اوسـت 

ُکل اسـت. بـه همیـن سـبب در مقـام افتخـار و  ُکل و ِامـاِم  ُکل و امیـِر  ُکل و هـادِی  ُکل و ولـّیِ 

شـرف می فرمـود:

ص242. ج2  نیشـابوری  کـم  حا المَـتدرك  ص64؛  ج42  دمشـق  یـخ  تار 241؛  ح  ص171  حنبـل 
کوفی ص193. 1. تفَیر فرات 

2. عامـه میرحامـد حَـین در کتـاب عبقـات األنـوار آن را از کتـاب معـارج العلـی فـي مناَـب المرتضی نوشـته 
بقات األنـوار ج5  محمـد صـدر عالـم )مخطـوط( نقـل کـرده اسـت. بنگریـد: نفحـات األزهـار في تلخیـص عس

رده اسـت.  ص111 و 305. بنگریـد بـه توضیحـات صاحـبر عبقـات کـه پـس از نقـل حدیـث آو



َمقاِصِد َعلّیهموا  دطم: 164

الّطیند1.  »نس الماءر وس َم بس آدس لّیًا وس يَکنَت وس

ل بود.  گر که آدم ب»ن آب و  من زمانی ولّی بودم 

ظاهـرًا مـراد حضرتـش، ِاشـاعۀ منصـِب مطلق و والیِت عاّمۀ اوسـت و ِاعـالِم این حقیقت 
کـه روحـش عجیـن و نورش خلق شـد، همُچنان  کـه او ولـّیِ بالفعـل اسـت، از نخسـتین روزی 

کـه در تحقیـِق گفتـار نبـّیِ مطلـق صلـوات اهلل علیـه وآله بیان شـد که فرموده اسـت:

الّطیند.  »نس الماءر وس َم بس آدس بّیًا وس يَکنَت نس

ل بود.  گر که آدم ب»ن آب و  زمانی پ»امبر بودم 

کـرده اسـت  در تفسـیر شـیِخ کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم، بـه ِاسـنادش از علـی؟ع؟، تصریـح 
کـه امـام می فرمایـد: 

ّیًا  بر
ـثس اهَّلَل نس عس ا بس مس ، وس »ـنس ّیر بر

ـی الّنس
س
ل »ـنس إر ّیر صر وس

ت
ـنس ال مر »ـنس وس ّیر صر وس

ت
ـی ال

س
ل »ـنس إر ّیر بر

ـنس الّنس ي مر ّدر ؤس
َ
ـا و نس

س
يو

َت  ـدت فس ـدت وس قس
س
ل ، وس ـرر فس

س
الّظ ـمر وس

ت
ل عر

ت
ـي  برال ّبر انرـي  رس

فس طس قـد اصت
س
ل ، وس اترـهر دس ـَز عر جر نت

َ
و ـَه وس نس یت ـي دس ضر َت س

ـا و نس
س
و  وس

ّس
ل إر

بد2. یت غس
ت
اتریـحس ال

فس انرـي مس طس عت
س
و ـَه وس َس فت ـي نس نر

فس ّرس عس ًة، فس ـادس فس ةس ور ـرس شت ـيت عس تس نس ـي اثت ّبر ـی رس
س
ل إر

من امانت را از پ»امبران به جانشینان و از جانشینان به پ»امبران می رسانم. خداوند 
ین او را می گـزارم و وعده هایش را عملی  هیـچ پ»امبـری بـر نینگیخـت مگر آنکه من دس
می کنـم. خداونـدگارم مـرا بـه علـم و ظفـر برگزیـد. مـن دوازده بـار مهمـان خدایـم بـودم 

کـه خـود را بـه مـن شناسـاند و کلیدهای غیب را به من بخشـید.

احادیثی در بیان برخی شؤوِن منصِب والیت و مقاِم واالی آن 
ـــِن  ـــر و عی ـــِت نظ ـــا دق ـــد ب ـــس بای ـــد، پ ـــده باش ـــی مان ـــکی باق ـــوز ش ـــد، هن ـــر ش ـــه ذک ـــر در آنچ گ ا
ـــی از  ـــه برخ ـــواران، ب ـــات آن بزرگ کلم ـــور  ـــا ن ـــر ب ـــا مگ ـــرد؛ ت ک ـــگ  ـــه؟مهع؟ درن ـــاِر َائم ـــرت در َاخب بصی
ـــی  ـــز از طوالن ـــرای پرهی ـــم. اینـــک ب گردی ـــت  ـــه اطـــالق، هدای ـــد ب شـــؤون ایـــن منصـــب واالی مقّیَ
ــا  ــرای مـ ــا بـ ــه همانهـ کـ ــم  یـ ــر هشـــت حدیـــث می پرداز ــه ذکـ ــرده و بـ کـ ــاه  کوتـ ــخن را  ــدن، سـ  شـ

کافی است.

1. عوالـي اللئالـي ج4 ص124 ح 208؛ جامـع األسـرار آملـی ص382، 401 و 460، همـراه بـا توضیحـات سـید حیـدر 
آملـی بـر حدیث. 

کوفی ص67 ح 37؛ بحار األنوار ج39 ص350 ح 23. 2. تفَیر فرات 



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست

تس
لر األ 165موا  دطم: در ب»ان آیت شریفه يوس

حدیث اول

رئیـِس  لفـظ  مـا  کرده انـد.  روایـت  را  آن  ُمَعنَعـن،  َاسـانیِد  بـه  بـزرگاِن حدیـث،  از  بسـیاری 
که در تفسـیر خود آورده  کوفی رحمه اهلل را،  محّدثان در عصر خویش، یعنی فرات بن ابراهیم 
یـم. و حدیـِث طوالنـی را از ابـوذّر ِغفـاری رضـي اهلل  _ و نسـخه اش نـزد مـا موجـود اسـت _ می آور

کـه می فرمایـد: عنـه، ذکـر می کنیـم 

ي  َثنر ّدر ؟ص؟ َیحس  اهَّللر
َ

َسول رس ، وس ةس مس
س
ل لر وّمر سس زر

نت ي مس ٍم فر وت اتس یس ؟ص؟ ذس ّير بر
دس الّنس نت ًَا عر الر َت جس يَکنت

ـنر  ابت یـهر وس خر
س
حـًا برأ رس َهـَه َنـورًا فس جت قس وس ـرس شت

س
أ ـٍب؟ع؟. فس الر ـي طس بر

س
ـَن و ـّيَ بت لر  عس

س
ـل خس ذت دس َع، إر ـمس ست

س
ـا و نس

س
و وس

ا 
س

ـذ َف هس ـرر عت تس
س
ّرٍ و

ـا ذس بس
س
ـا و : یس

س
ـال قس ـّيس فس

س
ل  إر

ـتس فس تس
ت
، َثـّمس ال ـهر یت نس یت ـنس عس »ت  بس

س
ـل ّبس َس ـهر وس یت

س
ل ـَه إر ّمس ـه،ر َثـّمس ضس ّمر عس

كس  ّمر َن عس ابت َخـوكس وس
س
ا و

س
ذ ! هس  اهَّللر

س
َسـول ا رس َت: یس

ت
َقل : فس ّرٍ

َبو ذس
س
 و

س
ـال َس ؟  ـهر تر

فس رر
عت ـّقس مس ـا حس نس یت

س
ل ـلس عس اخر

س
الّد

. ةر ّنس جس
ت
ـلر ال هت

س
ابر و ـبس يت شس دس ـّیر نر سس ـیت َس َح

ت
ال ـنر وس َس حس

ت
َبـو ال

س
و َتـولر وس بس

ت
ـةس ال مس اطر َج فس وت زس وس

ـَر؛  بس کت
س ت
ـاَب اهَّللر األ بس  وس

َ
ل ـوس طت

س ت
ـَح  اهَّللر  األ َرمت ـَر وس هس زت

س ت
ـاَم األ مس ر

ت
ا ال

س
ـذ ، هس ّرٍ

ـا ذس بس
س
ـا و  اهَّللر ؟ص؟: یس

َ
َسـول  رس

س
ـال قس فس

یـمر  رر
ـنت حس اّبَ عس

ّس
الـذ ـطر اهَّللر وس َت ـَم برقر ائر

قس
ت
ا ال

س
ـذ ! هس ّرٍ

ـا ذس بس
س
ـا و . یس ـابس بس

ت
َخـلر ال دت یس

ت
ل ادس اهَّللس فس رس

س
ـنت و مس فس

ـی 
س
ل  برـهر عس

ـّجَ تس حت  یس
ت

ل ـزس ـمت یس
س
ـی، ل

س
عال ّنس اهَّللس تس . إر ـهر قر

ت
ل ـی خس

س
ل ـَة اهَّللر عس َحّجس یـنر اهَّللر وس در ـَر لر اصر الّنس اهَّللر وس

ر 
ـی َکلّ

س
ل ـلس  عس عس ، جس

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس ! إر ّرٍ
ـا ذس بس

س
ـا و ّیـًا. یس بر

ـا نس یهس ـَث فر عس بت ـٍة یس ّمس
َ
ر و

َکلّ ـمر  مس
َ ت
ـي األ ـهر فر قر

ت
ل خس

ـاء  عس
َ

 الّد
ّس

ل ٌة إر
ـادس بس  عر

س
ل یٌح وس ـبر َت َهـمت تس

س
ـسس ل یت

س
ـٍك، ل

س
ل ـفس مس

ت
ل

س
ینس و عر ـبت ـهر سس شر رت انر عس کس رت

س
ـنت و ـٍن مر َرکت

 
س

ل لر وس اطر ـنت البس ّقَ مر انس الحس ا بس ّيٌ مس لر  عس
س

ـوت ل
س
! ل ّرٍ

ا ذس بس
س
ـا و . یس ائرـهر دس عت

س
ـی و

س
ل ـاء عس عس

َ
الّد هر وس تر ـیعس شر ـّيٍ وس لر عس لر

وت 
س
ل دس اهَّلَل . وس َعبر َموا وس

س
ـل ست

س
ی و ّتس ینس حس کر ـرر َمشت

ت
بس َرَءوسس ال رس َه ضس ّنس

س
دس اهَّلَل، ألر  َعبر

س
ل ٍر وس افر کس نت  ٌن مر مر َمؤت

اٌب.  جس ـنس اهَّللر حر َجَبـَه مر حت  یس
س

ل ٌر وس ـتت ـنس اهَّللر سس ـَتَرَه مر َت  یس
س

ل ـاٌب وس قس  عر
س

ل اٌب وس ـوس َکـنت ثس ـمت یس
س
ـكس ل لر

 ذس
س

ل
َر. ـتت ر َّ ال اَب وس جس حر

ت
َهـوس ال وس

َوَما  َك  �يْ
َ
ل اإِ ا  �فَ ْوَح�يْ

أَ
ا �ي  ِ �ف

َّ
َوال وً�ا  �فُ  �ِ �بِ ٰى  َوّصَ َما  �فِ  �ي الِ�ّ �فَ  ِمّ م 

ُ
ك

َ
ل َرَع 

َ سث اهَّللر ؟ص؟:   
َ

َسـول رس  
س
و ـرس َس َثـّمس 

�فَ َما  ِرِك�ي ْ ُمسث
ْ
ی ال

َ
َر َعل ِ� َک�بُ �ي وا �فِ �تُ ّرَ �فَ �تَ � �تَ

َ
�فَ َول �ي ُموا الِ�ّ �ي �تِ

أَ
�فْ ا

أَ
َ�ٰى ا َم َوُموَسٰى َوِع�ي َراِه�ي ْ �ب ِ� اإِ ا �بِ �فَ �يْ

َوّصَ

.1 �بُ �ي �فِ ُ �ي َم�ف   �ِ �يْ
َ
ل اإِ ْهِد�ي  َ َو�ي اُء  َ َسث �ي َم�ف   �ِ �يْ

َ
ل اإِ ىي  �بِ

�تَ ْ حب َ �ي ـُ� 
َّ
ِ� الل �يْ

َ
ل اإِ ْدُعوُهْم  �تَ

یـنس  صر
س
ل َمخت

ت
ه ال ـادس بس فس عر ـّرس عس ، فس ـهر تر ّیس انر دس حت وس ـهر وس کر

ت
 برَمل

دس ـّرس فس ـی تس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ! إر ّرٍ

ـا ذس بس
س
ـا و یس

ـی 
س
ل ـسس عس مر طت نت یس

س
ادس و رس

س
ـنت و مس ـَه، وس تس یس

س
ل ـَه وس فس ّرس ـَه عس یس در هت نت یس

س
ادس و رس

س
ـنت و مس . فس ـةس ّنس َهـمت الجس

س
ـاحس ل بس

س
و ـهر وس َر

فت نس لر

ى: 13. 1. الشور
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ـی  قس َوثت
ت
َة ال وس َعـرت

ت
ال ى وس ـوس قت ـَة الّتس مس لر

کس ى وس َهـدس
ت
ـَة ال ایس ا رس

س
ـذ ! هس ّرٍ

ـا ذس بس
س
ـا و ـَه. یس تس فس رر

عت ـَه مس نت ـكس عس َس مت
س
ـهر و بر

ت
ل َس

ـَه  ّبس حس
س
ـنت و مس . فس یـنس قر َمّتس

ت
ـا اهَّلَل ال هس مس زس

ت
ل

س
ـي و تر

ّس
ـَة ال مس لر

کس
ت
َهـوس ال ـي، وس نر اعس طس

س
ـنت و َنـوَر مس ائرـي وس یس لر وت

س
ـاَم و مس إر وس

ـدس  حس ـنت جس مس ، وس
ً

ـّا  َمضر
ًّ

ـال انس ضس کس ـَه  تس یس
س

ل كس وس ـرس ـنت تس مس ـرًا، وس افر کس انس  کس ـَه  ضس غس بت
س
ـنت و مس نـًا وس مر انس َمؤت کس

 ، مس کس بت
س
ی وو مس عت

س
ـّم وو صس

س
ةر و امس یس قر

ت
مس ال وت ّيٍ یس لر ةر عس یس

س
ل ـدر وس احر ـی برجس تس ! َیؤت ّرٍ

ـا ذس بس
س
ـا و کًا. یس ـرر انس َمشت ـَه کس تس یس

س
ل وس

نبر  طَت في جس ّرس لی ما فس تا عس َـرس یًا یا حس ي َمنادر ةر َینادر امس یس قر
ت
ـومر ال ـاتر یس مس

َ
ـي َظل ـَب فر کس بت کس تس یس

ا  هس نت ٍة مر بس ر َشـعت
ّ

ی َکل
س
ل ٍة، عس بس ةر َشـعت ائس َثمر اس قر ثس ـوت ـكس الّطس لر

س
ذ ـار، لر ـنت النس ٌق مر ـوت ـهر طس ـي َعَنقر فر ! وس اهَّللر

 . ارر ـی الّنس
س
ل هر إر ـرر بت َس فر  ـوت ـن جس ـَح مر

س
ل کت یس ـهر وس هر جت ـي وس  فر

َ
َفـل تت اٌن یس طس ـیت شس

نري. دت رًا فزر َسرو حًا وس رس لبي فس َس لتس   اهَّلل، مس
س

سول ّمي یا رس
َ
و داكس وبي وس َت: فر

ت
َقل : فس ّرٍ

َبو ذس
س
 و

س
ال َس

ـامس  َس
س
و ، وس ـةر ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال ـٌك مر

س
ل نس مس

س
ّذ

س
ـا، و یس نت

َ
اءر الّد ـمس َّس ـی ال

س
ل إر ـي  جس بر ـا َعـرر ّمس

س
ـَه ل ّنس إر  ، ـمت عس : نس

س
ـال قس فس

د  قس ، فس ةر ئرکس
اس مس

ت
ّ  بال

ـلر ـَد، صس ّمس ا َمحس ي: یس  لر
س

ـال َس ـي وس نر مس
س

ّد قس ، فس ئریـلَ رس بت ي جس ـدر »س  بر
س

ـذ خس
س
أ . فس ةس ـاس الّصس

قر  ـرر شت مس
ت
نس ال »ت ا بس  مس

َ
ـّف ـة الّصس ائرکس ـن المس ّفـًا مر ـبعینس صس َس یـَت بر

ّس
ل صس ، فس یـكس

س
َهم إل ََ ـو  شس

س
طـال

ٌة  مس ذر ـرت ّيس شر
س
ل  إر

لس بس َت س
ةس و اس َت الّصس یت ضس َس ا  ّمس

س
ل . فس َهمت قس

س
ل ي خس ذر

ّس
 ال

ّس
ل َهمت إر دس دس َم عس

س
ل عت  یس

س
، ل رربر

غت مس
ت
ال وس

ونري 
َ
ل

س
ـأ َت یس َهـمت  ّنس

س
و ـَت  نت نس ظس ـٌة. فس اجس ـكس حس یت

س
ل إر ـا  نس

س
ل  : ـونس

َ
َقول یس ـّيس وس

س
ل َمونس عس ر

ّ
ـل َس َی  ، ـةر ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال مر

َت: 
ت
َقل . فس اءر یس بر

نت
س ت
یعر األ مر ی جس

س
ل ةر عس اعس ـفس الّشس ضر وس وت حس

ت
ي برال نر

س
ل

س
ّض  فس

لّس جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس
س
، ألر ةس اعس ـفس الّشس

مس  ـاس َّس ـا ال ّنس ّیـًا مر لر ئت عس ـرر َت
س
أ ، فس ضر رت

س ت
ـی األ

س
ل  إر

ـتس عت جس ا رس ذس ـوا: إر
َ
ال َس ـي؟  ّبر ـةس رس ئرکس

اس َتَکـمت مس اجس ـا حس مس
وا: 

َ
ال قس ـا؟ فس نس تر

فس رر
عت ّقس مس ا حس نس َفونس رر

عت ـي تس ّبر ةس رس ئرکس
اس ـَت: مس

ت
َقل . فس ـهر یت

س
ل ا إر

نس ََ ـوت  شس
س

ـال ـدت طس َس ـا  ّنس
س
أ ـَه بر مت لر عت

س
و وس

ـي  احس َنـوٍر فر ـبس شت
س
َکـَم اهَّلَل و قس

س
ل ـَه اهَّلَل، خس قس

س
ل ـٍق خس

ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
َتـمت و نت

س
و ، وس َفَکـمت رر

عت  نس
س

ـمس ل لر ! وس  اهَّللر
س

َسـول ـا رس یس
ـَه. َثـّمس 

س
یـٍر ل بر

کت تس یـٍس وس در قت تس یٍح  وس ـبر َت ـهر برتس َکوتر
س
ل ـي مس ـدس فر اعر قس َکـمت مس

س
ـلس ل عس جس ، وس ـنت َنـورر اهَّللر َنـوٍر مر

َسـونس  ّدر َتقس َحونس اهَّللس وس ـّبر َس َتمت َت نت
س
و َمـّرَ برَکمت وس ـا نس َکّنس ی، وس ـّتس اٍر شس ـوس نت

س
ـنت و ادس مر رس

س
ـا و ّمس ـةس مر ئرکس

اس مس
ت
ـقس ال

س
ل خس

َکمت  یحر ـبر َت برتس ـَر  ّبر
َنکس ـلَ وس ر

ّ
ل َنهس ـَد وس مس حت نس َس وس ـّدر َنقس َح وس ـّبر َس َن ، فس ـونس

َ
ل ر

ّ
ل َتهس ـَدونس وس مس حت تس ـَرونس وس ّبر

َتکس وس
ا  مس ، وس َکـمت یت

س
ل إر

ـلس  فس جس ـّزس وس ـنس اهَّللر عس  مر
س

ل ـزس ـا نس مس . فس َکـمت یرر بر
کت تس َکـمت وس یلر لر هت تس َکـمت وس یدر مر حت تس ـَکمت وس َر ی در قت تس وس

؟  َفَکـمت رر
عت  نس

س
ـمس ل لر

، فس َکـمت در نت ـنت عر مر ـی فس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ـی اهَّللر تس

س
ل  إر

ـدس عر صس

َت: 
ت
َقل . فس مت هر ابر حس صت

س
ةر و

س
ال قس ـلس مس ثت َة مر ئرکس

اس مس
ت
ي ال تت لر

س
ال قس ، فس ةر انریس

اءر الّثس ـمس َّس ی ال
س
ل ـي إر جس بر  َثـّمس َعـرر

ـنت  َة اهَّللر مر ـوس فت َتـمت صس نت
س
و َفَکـمت وس رر

عت  نس
س

ـمس ل لر ـوا: وس
َ
ال َس ـا؟  نس تر

فس رر
عت ـّقس مس ـا حس نس َفونس رر

عت ـلت تس ـي! هس ّبر ـةس رس ئرکس
اس مس

َتمت  نت
س
و انرـَب وس جس

ت
ال ـَب وس نت جس

ت
َتـمت ال نت

س
و ـی وس مس َعظت

ت
ـَة ال َحّجس

ت
ال ـی وس قس َوثت

ت
َة ال وس َعـرت

ت
ال ـهر وس مر

ت
ل اَن عر َخـّزس ـهر وس قر

ت
ل خس

. مس ـاس َّس ا ال ّنس ّیًا مر لر ئت عس ـرر َت
س
أ ، فس ـمر

ت
ل عر

ت
 ال

َ
َصـول

َ
و ـّيَ  وس اسر رس کس

ت
ال
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َت: 
ت
َقل . فس مت هر ابر حس صت

س
ـةر و

س
ال قس  مس

س
ل ثت َة مر ئرکس

اس مس
ت
ي ال ـتت لر

س
ال قس ، فس ةر ثس الر

اءر الّثس ـمس َّس ی ال
س
ل ـي إر جس بر َثـّمس َعـرر

ـامر  قس مس
ت
ـاَب ال بس َتـمت  نت

س
و َفَکـمت وس رر

عت  نس
س

ـمس ل لر ـوا: وس
َ
ال َس ـا؟  نس تر

فس رر
عت ـّقس مس ـا حس نس َفونس رر

عت  تس
ت

ـل ـي هس ّبر ـةس رس ئرکس
اس مس

ـارر  ـیَم الّنس َر
َس ـا وس صس عس

ت
ـَب ال احر صس ـاءر وس ضس قس

ت
 ال

َ
ـل اصر فس ضر وس رت

س ت
ـَة األ اّبس ـّيٌ دس لر عس ـامر وس صس خر

ت
ـَة ال وَحّجس

مس  ـوت یس َثـّمس  ى.  ّدس ـرس تس ـارر  الّنس ـي  فر ـا  هس نت ـفس عس
ّس
ل خس تس ـنت  مس وس ـا  جس نس ـا  هس بس کر رس ـنت  مس  ، ـاةر جس الّنس َة  ینس ـفر سس ـدًا وس غس

. مس ـاس َّس ـا ال ّنس ّیـًا مر لر ئت عس ـرر َت
س
أ َفَکـم؟ فس رر

عت  نس
س

ـمس ل ، فلر ـارر طس َت س ت
ـنت َنَجـومر األ ـَم مر ائر عس

س
َتـَم الّد نت

س
ـةر و امس یس قر

ت
ال

َت: 
ت
َقل . فس مت هر ابر حس صت

س
ـةر و

س
ال قس  مس

س
ل ثت َة مر ئرکس

اس مس
ت
ـي ال تت لر

س
ال قس ، فس ةر ابرعس اءر الّرس ـمس َّس ـی ال

س
ل ـي إر جس بر َثـّمس َعـرر

َت  »ت بس ةر وس َبّوس َة الّنَ رس ـجس َتمت شس نت
س
و َفَکمت وس رر

عت  نس
س

ـمس ل لر وا: وس
َ
ال قس ـا؟ فس نس تر

فس رر
عت ـّقس مس ـا حس نس َفونس رر

عت ـي تس ّبر ـةس رس ئرکس
اس مس

ـنس  ـير مر حت وس
ت
 برال

َ
ئریـل رس بت  جس

َ
ل ـزر نت َکـمت یس یت

س
ل عس ، وس ـةر ئرکس

اس مس
ت
ـَف ال

س
ل تس َمخت ةر وس

س
ـال سس َن الّرر ـدر عت مس ـةر وس مس حت الّرس

مس . ـاس َّس ا ال ّنس ّیـًا مر لر ئت عس ـرر َت
س
أ . فس اءر ـمس َّس ال

 . ـمت هر ابر حس صت
س
ـةر و

س
ال قس ـلس مس ثت ـَة مر ئرکس

اس مس
ت
ـي ال ـتت لر

س
ال قس ، فس ـةر َس امر خس

ت
اءر ال ـمس َّس ال ـی 

س
ل إر ـي  بر جس  َثـّمس َعـرر

َکمت  یت
س
ل َمـّرَ عس َن نس حت نس َفَکـمت وس رر

عت  نس
س

ـمس ل لر ـوا: وس
َ
ال َس نـا؟  تر

فس عرر ـّقس مس ـا حس نس َفونس رر
عت ـي تس ّبر ـةس رس ئرکس

اس ـَت: مس
ت
َقل فس

َتـَه  دت ّیس
س
 اهَّللر و

َ
َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل َمحس

ّس
ل  إر

ـهس
س
ل  إر

س
َتـوٌب: يل کت ـهر مس یت

س
ل عس ، وس شر ـرت عس

ت
ـّير برال شر عس

ت
ال اةر وس ـدس غس

ت
برال

 .
ـلّس جس ـّزس وس ـاءر اهَّللر عس یس لر وت

س
و ـنت  ـّيٌ مر لر ّیـًا وس لر ّنس عس

س
و ـكس  لر

ـدس ذس نت ـا عر نس مت لر عس ـٍبد، فس الر ـي طس بر
س
و ـنر  بت ـّيٍ  لر برعس

. مس ـاس َّس ـا ال ّنس لّیـًا مر ئت عس ـرر َت
س
أ فس

 . ـمت هر ابر حس صت
س
ـةر و

س
ال قس ـلس مس ثت ـَة مر ئرکس

اس مس
ت
ـي ال ـتت لر

س
ال قس . فس ـةر سس ادر َّس اءر ال ـمس َّس ـی ال

س
ل ـي إر جس بر  َثـّمس َعـرر

قس اهَّلَل 
س
ل ـدت خس َس َفَکـمت وس رر

عت  نس
س

ـمس ل لر ـوا: وس
َ
ال َس نـا؟  تر

فس عرر ـّقس مس ـا حس نس َفونس رر
عت ـلت تس ـي هس ّبر ـةس رس ئرکس

اس ـَت: مس
ت
َقل فس

 : ورر َتوٌب برالّنَ کت ـرٌف مس ا حس هس یت
س
ل عس  وس

ّس
ل ـٌة إر َس رس ا وس یهس سس فر یت

س
ل ٌة وس رس ـجس ـا شس هس ابر ـی بس

س
ل عس سر وس وت دس ـرت فر

ت
ـةس ال ّنس جس

ـلَ اهَّللر  بت حس ـی وس قس َوثت
ت
َة اهَّللر ال وس ـٍب َعـرت الر ـي طس بر

س
و ـَن  بت ـّيَ  لر  اهَّللر وعس

َ
َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل َمحس

ّس
ل إر  

ـهس
س
ل إر  

س
يل

. مس ـاس َّس ـا ال ّنس لّیـًا مر ئت عس ـرر َت
س
أ د، فس یـنس عر مس جت

س
ئرـقر و

اس خس
ت
ـی ال

س
ل َنـَه عس یت عس یـَن وس تر مس

ت
ال

ي  ـذر
ّس
ال ّسر  ـَد هَّللر مت حس

ت
ال ـونس : 

َ
َقول یس ـةس  ئرکس

اس مس
ت
ال َت  عت ـمر َس فس  . ةر ـابرعس َّس ال اءر  ـمس َّس ال ـی 

س
ل إر ـي  بر جس  َعـرر َثـّمس 

احس َنـوٍر  ـبس شت
س
کـمت و قس

س
ل ـا خس ّمس

س
 اهَّللر ل

س
َسـول ـا رس ـوا: یس

َ
ال َس ؟  َکـمت دس عس ا وس ـا ذس ـَت: برمس

ت
َقل َه . فس ـدس عت نـا وس َس دس صس

ّزس  ـی اهَّللر عس
س
ل َکمت إر تس ّبس حس ا مس نس وت ـکس شس ـا، وس اهس نس

ت
ل بر

قس َتَکـمت فس یس
س

ل ـا ور نس یت
س
ل ـتت عس ، َعررضس ـنت َنـورر اهَّللر ـي َنـوٍر مر فر

ا  نس وت ـکس شس ـّيٌ فس لر ـا عس ّمس
س
و . وس ـلس عس ـدت فس َس اءر وس ـمس َّس ـي ال ـا فر نس عس ـاكس مس نس یس نت َیرر

س
ـأ ـا بر نس دس عس وس ـتس فس نت

س
ـا و ّمس

س
أ . فس

س
ـّل جس وس

ی 
س
ل ـهر عس شر رت ینر عس مر ـنت یس َه عس ـدس عس َت س

و ـکًا وس
س
ل ترـهر مس ـي َصورس ـا فر نس

س
ـقس  ل

س
ل خس ، فس

س
ـّل جس ـّزس وس ـی اهَّللر عس

س
ل ـَه إر تس ّبس حس مس

نت  ـا مر َنهس اطر ى بس ـاءس َیـرس ضس »ت ٍة بس ـؤس
َ
ل ؤت

َ
ـنت ل ـٌة مر ّبس ََ ـهر  یت

س
ل ، عس ـرر هس وت جس

ت
ال ّرر وس

َ
ـٍع برالـّد ّصس ـٍب َمرس هس ـنت ذس یٍر مر ـرر سس

ـا  هس
س
 ل

س
ـال َس ـا.  هس َر وت ـنت فس ـٍة مر َس اس  عر

س
ل ـا وس هس تر حت ـنت تس ـٍة مر امس عس ـا برـاس دس هس نر اطر ـنت بس ـا مر َرهس اهر ظس ـا وس هس رر اهر ظس
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ی 
س
ل ـا إر نس رت ظس ، نس ـّيٍ لر ـةر عس یس ـی َرؤت

س
ل ا إر

نس قت ـتس ـا اشت مس
ّس
َکل . فس ـتت امس قس ترـي، فس رس ـي برَقدت ومر ََ  : شر ـرت عس

ت
ـَب ال احر صس

مد1. ـاس َّس ـا ال ّنس ّیـًا مر لر ئت عس ـرر َت
س
أ . فس اءر ـمس َّس ـي ال ـكر فر

س
ل مس

ت
ـكس ال لر

ذس

زی در منـزل ام سـلمه، نـزد پ»امبـر اکـرم؟ص؟ نشَـته بـودم، ایشـان می فرمودند و من   رو
 می شـنیدم که علی بن ابی طالب؟ع؟ وارد شـد. پس صورت ایشـان از شـادی دیدن 
گرفـت و بوسـه ای بـر میـان دو  بـرادر و عمـوزاده اش نورانـی شـد. پـس او را در آغـوش 
 چشمش زد. سپس به من رو کرد و فرمود: ای اباذر، آیا این شخص را که بر ما وارد شد 
گفتم ای رسـول خدا، او برادر تو و  که باید، می شناسـی؟ ابوذر گفت: پس  گونه   را آن 
یت و همَر فاطمت بتول و پدر حَن و حَین سرروان اهل بهشت است. پَرعمو

پـس پ»امبـر؟ص؟ فرمـود: ای ابـاذر، او امـام نورانـی، و نیـزۀ بلنـد خداونـد، و در بـزرگ 
که خدا را خواهد، از این در وارد شود. ای اباذر، او برپادارنده  خداوند است. پس هر 
کننـده دیـن اوسـت و حجـت  عـدل خداونـد اسـت و مدافـع حریـم خداونـد و یـاری 
یـش در هـر امتـی  خداونـد اسـت بـر خلـق او. همانـا خداونـد پ»وسـته بـا او بـر خلـق خو
کـه بـرای آن پ»امبـری فرسـتاده اسـت، احتجاج می کنـد. ای اباذر، همانـا خداوند عز 
یش هفتاد هزار فرشـته گمارده که هیچ تَـبیح  وجـل، بـر هـر رکنـی از ارکان عرش خو

و عبادتـی ندارنـد مگـر بـرای علـی و شـیعت او و نفریـن بـر دشـمنان او.

کافـر شـناخته نمی شـد و خداونـد  گـر علـی نبـود، حـق از باطـل و مؤمـن از  ای ابـاذر، ا
ردنـد و خداونـد عبـادت  یـرا او سـرهای مشـرکان را زد تـا اسـام آو عبـادت نمی شـد. ز
گر این نبود، هیچ ثواب و عقابی نبود و هیچ چیز او را از خداوند نمی پوشاند  شد. و ا

و حجاب نمی شـد. و او حجاب اسـت و پوشـش.

وً�ا  ِ� �فُ ٰى �بِ
َ

�فِ َما َوّص �ي
�فَ الِ�ّ م ِمّ

ُ
ك

َ
َرَع ل َ سـپس رسـول خـدا؟ص؟ ایـن آیـه را تـاوت فرمـود: سث

وا  �تُ ّرَ �فَ �تَ �تَ  �
َ
َول �فَ  �ي الِ�ّ ُموا  �ي �تِ

أَ
ا �فْ 

أَ
َ�ٰى ا َوِع�ي َوُموَسٰى  َم  َراِه�ي ْ �ب اإِ  �ِ �بِ ا  �فَ �يْ

َوّصَ َوَما  َك  �يْ
َ
ل اإِ ا  �فَ ْوَح�يْ

أَ
ا �ي  ِ �ف

َّ
َوال

َم�ف   �ِ �يْ
َ
ل اإِ ْهِد�ي  َ َو�ي اُء  َ َسث �ي َم�ف   �ِ �يْ

َ
ل اإِ ىي  �بِ

�تَ ْ حب َ �ي ـُ� 
َّ
ِ� الل �يْ

َ
ل اإِ ْدُعوُهْم  �تَ َما  �فَ  ِرِك�ي ْ ُمسث

ْ
ال ی 

َ
َعل َر  ِ� َک�بُ �ي �فِ

�بُ 2 )از دیـن آنچـه را بـه نـوح سـفارش کـرده بـود، برای شـما تشـریع کـرد و آنچه را به  �ي �فِ ُ �ي

کوفی. یل اآلیات، ج88 ص174 بخشی از آن نقل از تفَیر فرات  1. بحار األنوار ج40 ص55 از تأو
ى: 13. 2. الشور
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تـو وحـی کردیـم؛ و آنچـه ابراهیـم و موسـی و عیَـی را بـه آن توصیـه نمودیـم این اسـت 
ید. بـر مشـرکان دینـی که آنان  یـد و در آن فرَـه فرَـه و گـروه گـروه نشـو پـا دار کـه دیـن را بر
گران اسـت. خدا هر کس را بخواهد به سـوی این دین جلب می  را به آن می خوانی 

کنـد، و هـر کـس را کـه بـه سـوی او بازگردد هدایـت می کند(.

ای ابـاذر، خداونـد تبـارک وتعالـی، در ملـک و وحداینـت یکتاسـت، پـس بنـدگان 
بـر ایشـان ارزانـی داشـت. پـس هـر  مخلـص خـود را بـر خـود شناسـاند، و بهشـت را 
کـه خواسـت َلبـش را  کنـد، ولیتـش را بـه او شناسـاند. و هـر  کـه خواسـت هدایـت 
کنـد، معرفـت او )ولیـت( را از او بازداشـت. ای ابـاذر، او پرچـم هدایـت اسـت  نابـود 
یَـمان محکـم و امـام اولیـاء مـن، و نـور هـر کـه مـرا اطاعـت نمـود. و  و کلمـت تقـوی و ر
او کلمه ایَـت کـه خداونـد بـدان متقیـان را ملـزم نمـود. پس هر که او را دوسـت بدارد 
کنـد از  کـه ولیتـش را تـرک  کافـر اسـت. و هـر  کـه او را دشـمن بـدارد  مؤمـن اسـت و هـر 

کنـد مشـرک اسـت. کـه ولیتـش را انـکار  کننـدگان اسـت. و هـر  گمـراه  گمراهـان و 

در  رنـد.  می آو ل  ل و  کـور  و  گنـگ  َیامـت  ز  رو در  را  علـی  ولیـت  منکـر  ابـاذر،  ای 
کـه نـدا می دهـد: افَـوس بـر آنچـه  ز َیامـت سـرنگون شـود در حالـی  یکی هـای رو تار
در امـر خداونـد کوتاهـی کـردم. و در گردنـش طوَی از آتش اسـت که آن طوق سـیصد 
شـعبه دارد کـه بـر هـر شـعبت آن شـیطانی اسـت کـه بر چهـرۀ او آب دهان می انـدازد، با 

یی از میـان َبـر خـود بـه سـوی آتـش مـی رود. ترشـرو

لـب مرا از شـادی و  ابـوذر گفـت: گفتـم: پـدر و مـادرم بـه فدایـت بـاد ای رسـول خـدا،َ 
ر پـر کـردی، پس ب»شـتر بگو. سـرو

از  یکـی  دادنـد،  عـروج  دنیـا  آسـمان  بـه  مـرا  کـه  هنگامـی  همانـا  آری،  گفـت:  پـس 
گرفـت و  گفـت و نمـاز را برپـا داشـت. پـس جبرئیـل؟ع؟ دسـت مـرا  فرشـتگان اذان 
مـرا بـه پ»ـش بـرد و گفـت: ای محمـد، بـرای مائکـه نمـاز بخـوان، کـه شوَشـان بـر تـو 
طولنـی شـد. پـس پ»شـنماز هفتـاد صـف از فرشـتگان شـدم کـه هر صفش از مشـرق 
تـا مغـرب بـود و عددشـان را جـز آفریدگارشـان نمی دانـد. پـس هنگامـی که نمـاز پایان 
گفتنـد: مـا را  کردنـد و  گروهـی انـدک از فرشـتگان بـه سـوی مـن آمـده سـام  یافـت، 
کـه از مـن شـفاعت می خواهنـد. چـون خداونـد  کـردم  گمـان  نـزد تـو حاجتـی اسـت. 
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گفتـم: حاجـت شـما  مـرا بـه شـفاعت و حـوض، بـر تمـام پ»امبـران برتـری داد. پـس 
گر به زمین بازگشـتی، سـام ما را به علی  ردگارم. گفتند: ا چیَـت ای فرشـتگان پرو
برسـان و به او بگو که اشـتیاق ما به او طولنی شـده اسـت. پس گفتم: ای فرشـتگان 
گفتنـد: ای رسـول خـدا،  بایـد می شناسـید؟ پـس  کـه  آیـا مـا را آنچنـان  ردگارم،  پـرو
یـد. خداونـد شـما  رگار کـه شـما اولیـن آفریـدۀ پرو چگونـه شـما را نشناسـیم در حالـی 
را بـه صـورت شـبح هایی از نـور در نـوری از نـور خـدا آفریـد و بـرای شـما جایگاهـی 
در ملکوتـش َـرار داد تـا او را تَـبیح و تقدیـس و تکبیـر نمای»ـد. سـپس فرشـتگان را 
کـه خداونـد را تَـبیح  از نورهـای متعـدد آفریـد. و مـا بـر شـما می گذشـتیم در حالـی 
و تقدیـس و تکبیـر و تحمیـد و تهلیـل می نمودیـد. پـس مـا نیـز بـا تَـبیح و تقدیـس 
و تحمیـد و تهلیـل و تکبیـر شـما، خداونـد را تَـبیح و تقدیـس و تحمیـد و تهلیـل 
و تکبیـر می کردیـم. پـس هـر چـه از سـوی خداونـد فـرو آیـد از جانـب شماسـت. و هـر 

ردگار فـرا رود از شماسـت. پـس چگونـه شـما را نشناسـیم؟! آنچـه بـه سـوی پـرو

ماننـد سـخنان  پـس فرشـتگان سـخنانی  آسـمان دوم عـروج دادنـد.  بـه  مـرا  سـپس 
ردگارم، آیا مـا را آنچنان که  فرشـتگان پ»شـین گفتنـد. پـس گفتـم: ای فرشـتنگان پـرو
کـه شـما برگزیـدگان  گفتنـد: چگونـه شـما را نشناسـیم در حالـی  بایـد می شناسـید؟ 
یَـمان محکـم و بزرگتریـن حجـت. و  گنجینه هـای علـم او و ر خلـق خداوندیـد و 
شـمای»د نزدیـکان بـه خداونـد. و شـمای»د کرسـی ها و پایه هـای علـم. پس سـام ما را 

بـه علـی برسـان.

سـپس مـرا بـه آسـمان سـوم عـروج دادنـد. پـس فرشـتگان سـخنانی ماننـد سـخنان 
ردگارم، آیـا مـا را آنچنـان  گفتـم: ای فرشـتنگان پـرو گفتنـد. پـس  فرشـتگان پ»شـین 
کـه بایـد می شناسـید؟ گفتنـد: چگونـه شـما را نشناسـیم در حالـی کـه شـما درر مقـام 
هَـتید و حجـت بـر دشـمنان و بـر جنبنـدگان روی زمیـن، وفصـل دهنـدۀ  َضـا، و 
یامـت، و کشـتی نجـات کـه هـر کـه سـوارش  َـیم آتـش در فـردایَ  صاحـب عصـا،َ 
کـه روی بگردانـد در َیامـت در آتـش اسـت. شـما سـتون ها و  شـود نجـات یابـد و هـر 
سـتاره های همـت جهـات هَـتید. پـس چـرا شـما را نشناسـیم؟ پـس بـه علـی سـام 

مـا را برسـان.
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سـپس مـرا بـه آسـمان چهـارم عـروج دادنـد. پـس فرشـتگان سـخنانی ماننـد سـخنان 
ردگارم، آیـا مـا را آنچنـان  گفتـم: ای فرشـتنگان پـرو گفتنـد. پـس  فرشـتگان پ»شـین 
کـه بایـد می شناسـید؟ گفتنـد: چگونـه شـما را نشناسـیم در حالـی کـه شـما درخـت 
نبوتیـد و خانـت رحمـت و معـدن رسـالت، و محـل آمـد و رفـت مائکـه، و جبرئیـل از 

آسـمان وحـی را بـر شـما فـروآرد. پـس سـام مـا را بـه علـی برسـان.

سـپس مـرا بـه آسـمان پنجـم عـروج دادنـد. پـس فرشـتگان سـخنانی ماننـد سـخنان 
ردگارم، آیا مـا را آنچنان که  فرشـتگان پ»شـین گفتنـد. پـس گفتـم: ای فرشـتنگان پـرو
بایـد می شناسـید؟ گفتنـد: چگونـه شـما را نشناسـیم در حالـی کـه هـر صبـح و شـام 
کـه بـر آن نوشـته اسـت: يل إلـه إل اهَّلل، محمـد رسـول  یـم  در عـرش بـر شـما می گذر
اهَّلل، او را بـه علـی بـن ابـی طالـب تأی»ـد نمـودد. پـس دانَـتیم کـه علـی ولیـی از اولیاء 

خداونـد تعالـی اسـت. پـس سـام مـا را بـه علـی برسـان.

سـپس مـرا بـه آسـمان ششـم عـروج دادنـد. پـس فرشـتگان سـخنانی ماننـد سـخنان 
ردگارم، آیا مـا را آنچنان که  فرشـتگان پ»شـین گفتنـد. پـس گفتـم: ای فرشـتنگان پـرو
کـه خداونـد بهشـت  بایـد می شناسـید؟ گفتنـد: چگونـه شـما را نشناسـیم در حالـی 
فـردوس را آفریـد کـه بـر در آن درختـی اسـت کـه برگـی نـدارد مگـر آنکـه بـر آن نوشـته ای 
کـه در آن آمـده اسـت: يل إلـه إل اهَّلل محمـد رسـول اهَّلل و علـی بـن ابـی  از نـور اسـت 
یَـمان محکـم خداسـت و چشـم خـد اسـت بـر همـت خائـقد. پـس سـام  طالـب ر

مـا را بـه علـی برسـان.

کـه فرشـتگان می گفتنـد:  پـس شـنیدم  بـه آسـمان هفتـم عـروج دادنـد.  مـرا  سـپس 
رد. گفتـم: بـه شـما چـه وعـده داده بود؟  یـش را بجـا آو سـپاس خـدای را کـه وعـدۀ خو
گفتنـد: ای رسـول خـدا، وَتـی خداونـد شـما را بـه صـورت شـبح های نـوری از نـور 
خداونـد خلـق نمـود، ولیـت شـما بـر مـا عرضـه شـد و مـا پذیرفتیـم و محبـت شـما را 
بـه خداونـد گلـه کردیـم. دربـارۀ تـو بـه مـا وعـده داده بـود که تـو را در آسـمان به ما نشـان 
دهـد، کـه نشـان داد. امـا دربـارۀ علـی محبتـش را بـه خداونـد گلـه نمودیـم، پـس برای 
ما فرشته ای به شکل او آفرید و او را در سمت راست عرش خود، بر تختی از طای 
ید سـپ»د نهاد  کـه بـا نگین هـای در و گوهـر آراسـته شـده نشـاند و بر او گنبـدی از مروار
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یـر و  کـه داخلـش از ب»رونـش آشـکار اسـت و ب»رونـش از درون، بـی هیـچ سـتونی از ز
درت من برپا شـو، پس  یـزه ای از بـال و صاحـب عـرش بـه آن گنبـد گفتـه: بهَ  هیـچ آو
برپـا شـد. پـس هـر بـار دلتنـگ روی علـی شـدیم بـه آن فرشـته در آسـمان نگریَـتیم. 

پـس سـام مـا را بـه علـی برسـان.

حدیث دوم

جمعـی از اصحـاِب حدیـث، ایـن روایـت را ذکـر کرده انـد. ما لفِظ شـیخ ثقۀ َاَجـّل ابوجعفر 
الشـرائع و عیـون أخبـار  ِاسـنادش در علـل  بـه  کـه  را ذکـر می کنیـم  َرمَسـه  اهلُل  صـدوق طّیـَب 
گرامیـش از امیرالمؤمنیـن صلـوات اهلل علیهـم أجمعیـن،  الرضـا؟ع؟ از امـام رضـا، از پـدران 
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ّ
ل حس ـرس مس بس کر َدوا  ـاهس ـا شس ّمس

س
ل  اهَّلَل. فس

ّس
ل  إر

ـهس
س
ل  إر

س
ـوا ل

َ
ال قس ـَه. فس وت َدونس

س
ـَه و عس مس

ةر  ّزس عر
ت
ـنس ال ا مر نس

س
َه اهَّلَل ل

س
ل عس ـا جس َدوا مس ـاهس ـا شس ّمس

س
ل . فس  برـهر

ّس
ل ر إر

ـلّ حس مس
ت
ـَم ال ظس  عر

س
ـال نت َینس

س
ـنت و ـَر مر بس کت

س
ّنس اهَّللس و

س
و

1. اشاره است به آیت 7 سورۀ المؤمون.
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ا  نس
س
 ل

س
ل وت  حس

س
ـَه ل ّنس

س
َة و ئرکس

اس مس
ت
ـمس ال

س
ل عت تس یـم ، لر ظر لـّير العس  برـاهَّللر العس

ّس
ل  إر

ةس ـّوس ََ ل   وس
س

ل ـوت  حس
س

ـا ل نس
ت
َقل ، فس ةر َقـّوس

ت
ال وس

ا  نس
ت
ل ََ  ، ةر اعس ضر الّطس ـرت نت فس ا مر نس

س
َه ل بس جس وت

س
و ا وس نس یت

س
ل ـمس اهَّلَل برهر عس عس نت

س
ـا و َدوا مس ـاهس ـا شس ّمس

س
ل  برـاهَّللر . فس

ّس
ل  إر

ةس ـّوس ََ ل  وس
 . ـهر مر ـی نرعس

س
ل ـدر عس مت حس

ت
ـنس ال ـا مر نس یت

س
ل ـَرَه عس کت ـی  ذر

س
ال عس ّسر تس َحـّقَ هَّللر ـا یس ـَة مس ئرکس

اس مس
ت
ـمس ال

س
ل عت تس ّسر لر ـَد هَّللر مت حس

ت
ال

هر  یحر ـبر َت تس  وس
ّس

ـل جس ـّزس وس یـدر اهَّللر عس حر وت ـةر تس فس رر
عت ـی مس

س
ل ا إر وت ـدس تس ـا اهت نس بر

. فس ّسر ـَد هَّللر مت حس
ت
ـَة ال ئرکس

اس مس
ت
ـتر ال

س
ال قس فس

. هر یدر مر حت تس ـهر وس یلر لر هت تس وس

ـَه، 
س
ل ـَجودر  ََّ برال ـةس  ئرکس

اس مس
ت
ال ـرس  مس

س
و وس ـَه  بس

ت
َصل ـا  نس عس دس وت

س
أ فس  ، مس آدس ـقس 

س
ل خس ـی 

س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس اهَّللس  ّنس  إر َثـّمس 

ا  نرنس وت کس ًة لر اعس طس امـًا وس رس کت مس إر دس آلر ًة، وس ّیس  َعَبودر
ّس

ـل جس ـّزس وس ّسر عس انس َسـَجوَدَهمت هَّللر کس امـًا. وس رس کت إر ـا وس نس
س
یمـًا ل ظر عت تس

َعـونس .1 مس جت
س
َهـمت و

َّ
َکل مس   دس َدوا آلر ـجس ـدت سس َس ، وس ـةر ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال  مر

س
ـل ضس فت

س
َکـوَن و  نس

س
ـفس ل یت کس . فس ـهر بر

ت
ـي َصل فر

 
س

ال َس ی، َثـّمس  نس ثت ی مس نس ثت ـامس مس َس
س
و ـی وس نس ثت ـی مس نس ثت ئریـلَ مس رس بت نس جس

س
ّذ

س
، و اءر ـمس َّس ـی ال

س
ل ـي إر جس بر ـا َعـرر ّمس

س
ـَه ل ّنس إر وس

كس  ـارس بس ّنس اهَّللس تس
س
ـمت ألر عس : نس

س
ـال َس ؟  ـكس یت

س
ل َم عس

س
ـّد قس تس

س
ئریـلَ و رس بت ـا جس ـَه: یس

س
ـَت ل

ت
َقل ـَد. فس ّمس ـا َمحس مت یس

س
ـّد قس ـي: تس لر

َت  یت
ّس
ل صس َت، فس مت

س
ّد قس تس ـًة. فس اّصس كس خس

س
ل

س
ّض فس ینس وس عر مس جت

س
هر و تر

ئرکس
اس ی مس

س
ل َه عس ـاءس یس بر

نت
س
ـلس و

س
ّض ـی فس

س
ال عس تس وس

. رس خت  فس
س

ل ـمت وس هر بر

ـي.  ّنر ـف عس
ّس
ل خس تس ـَد وس ّمس ـا َمحس مت یس

س
ـّد قس : تس ئریـلَ رس بت ـي جس  لر

س
ـال َس  ، ـورر ـی َحَجـبر الّنَ

س
ل ـَت  إر یت هس تس ـا انت ّمس

س
ل فس

ـاء  هس تر ّنس انت إر ـَد!  ّمس ـا َمحس یس  :
س

ـال قس ـي؟ فس نر
ََ
ارر ـعر َتفس ضر وت مس

ت
ا ال

س
ـذ ـلر هس ثت ـي مر ! فر ئریـلَ رس بت ـا جس یس ـَت: 

ت
َقل فس

ـتت  َس رس تس َت احت زت ـاوس جس نت تس ـإر ، فس انر ـکس مس
ت
ا ال

س
ـذ ـی هس

س
ل یـهر إر  فر

ـلّس جس ـّزس وس ـي اهَّلَل عس نر عس ضس ي وس ـذر
ّس
يس ال ـّدر حس

ـی 
س
ل ـَت إر یت هس تس ـی انت ّتس ـًة حس

س
ّخ ـورس زس ـيس  الّنَ   بر

ـَزّخس ـَه. فس
َ
ل اس  جس

ـلّس ـي جس ّبر ي َحـَدودر رس ـّدر عس ـي  برتس تر حس نر جت
س
و

ـه... د تـا آخـر حدیـث2. ـّور َملکر
َ
ـنت َعل  مر

ـلّس جس ـّزس وس ـاءس اهَّلَل عس ـا شس ٍیـَث مس حس

گرامی تـر از مـن  کـه بهتـر از مـن باشـد و نـزد او  نبـی اکبـرم فرمـود: خداونـد، مخلوَـی را 
گفتـم: اى رسـول خـدا، تـو  کـرم  یـد: بـه پ»امبـر ا گو باشـد، نیافریـده اسـت. علـّي؟ع؟ 
ـلین را بـر مائکـت  برتـرى یـا جبرئیـل؟ فرمـود: اى علـّی! خداونـد تعالـی، ونبیـاءر َمرسس
ب»ـن برتـرى داد و مـرا بـر جمیـع ونبیـاء و رسـولن فضیلـت بخشـید. و پـس از مـن،  مقّر
اى علـّی! برتـرى از آنر تـو و امامـان پـس از توسـت. و فرشـتگان، خادمـان ما و خادمان 

دوسـتداران مـا هَـتند.

که در آیت 30 سورۀ الحجر و آیات دیگری در َرآن مجید آمده است. 1. همچنان 
2. علل الشرائع ج1 ص5؛ عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص237؛ کمال الدین ص254.
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اى علـّي! کَـانی کـه عـرش را حمـل می کننـد و کَـانی کـه اطـراف آننـد، بـه واسـطت 
رنـد و بـراى مؤمنـان اسـتغفار می کننـد.  ردگارشـان را بـه جـا می آو ولیـت مـا، حمـد پرو
زخ و آسـمان و زمیـن  گـر مـا نبودیـم، خداونـد، آدم و حـّوا و بهشـت و دو اى علـّي! ا
کـه در توحیـد و معرفـتر  را نمی آفریـد. و چگونـه برتـر از مائکـه نباشـیم، در حالـی 
یـرا ارواح مـا  ردگارمـان و تَـبیح و تقدیـس و تهلیـلر او، بـر آنهـا سـبقت گرفته ایـم. ز پرو
یـا  گو نخَـتین مخلوَـات خداونـد تعالـی اسـت و او مـا را بـه توحیـد و تحمیـدر خـود 
کـه نـور واحـدى بـود _  سـاخت، سـپس مائکـه را آفریـد. چـون ارواح مـا را _ در حالـی 
مـرر مـا را بـزرگ شـمردند، مـا تَـبیح او را گفتیـم تـا مائکـه بداننـد  مشـاهده نمودنـد، اس
ه اسـت. بعـد از آن  لقـی هَـتیم آفریـده شـده، و خداونـد از صفـات مـا منـّزس کـه مـا خس

کردنـد. گفتنـد و خـدا را از صفـات مـا تنزیـه  مائکـه نیـز تَـبیحر او را 

و چـون بزرگـیر شـأن مـا را مشـاهده کردنـد، تهلیـل گفتیـم، تـا مائکه بداننـد که هیچ 
معبـودى جـز اهَّلل نیَـت و بداننـد کـه مـا بندگانی هَـتیم، نه خدایانی کـه بجای او، 

 اهَّلَل د.
ّس

ل  إر
لـهس یم. و گفتنـد: يل إر و یـا در کنـارر او، پرسـتیده شـو

و چـون بزرگـیر منزلـت مـا را مشـاهده کردنـد، خـدا را تکبیـر گفتیـم تـا مائکـه بداننـد 
کـه خـدا بزرگتـر از آن اسـت کـه بـدو رسـند، و منزلـتر او عظیـم اسـت. و چـون عّزت و 
ّوةس   ولَ 

س
ول رار داده اسـت مشـاهده کردند، گفتیـم: يل حس َّوتـی را کـه خداونـد بـراى ماَ 

ّوتی جز به واسـطت خدا   َ ـدرت و  بـاهَّللر العلـّير العظیـمد تـا مائکـه بداننـد کـه هیچَ 
ّ

إل
 باهَّلل.

ّ
ـوة إل  َ نیَـت، آنـگاه مائکـه گفتنـد: ل حـول و ل

که خدا بر ما ارزانی داشته و طاعت ما را واجب  کردند آن نعمتی را  و چون مشاهده 
شـمرده اسـت، گفتیـم: يالحمـد هَّللد، تـا مائکـه بداننـد خداونـد بـه واسـطت نعماتـی 
که بر ما ارزانی داشـته اسـت، حقوَی دارد. و )پس از ما( مائکه گفتند: الحمد هَّلل. 
پـس بـه واسـطت مـا بـه معرفـت خداوند و تَـبیح و تهلیل و تحمید او رهنمون شـدند.

سـپس خداونـد آدم؟ع؟ را آفریـد، و مـا را در َپشـتر او نهـاد، و بـه مائکـه فرمان داد که 
کـرامر مـا، بـدو سـجده کننـد. سـجدۀ آنهـا بـراى خداونـد عبودّیت  بـه خاطـرر تعظیـم و ار
یـرا مـا در َصلـب او بودیـم؛ پـس چگونه ما  کـرام و طاعـت بـود، ز و بندگـی، و بـراى آدم ار

برتـز از مائکـه نباشـیم، در حالـی کـه همـت آنهـا به آدم سـجده کردند.
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گفـــت،  و چـــون مـــرا بـــه آســـمانها بـــه معـــراج بردنـــد، جبرئیـــل دو تـــا دو تـــا، اذان و اَامـــه 
ــو پ»ـــش  ــر تـ ــا بـ ــل! آیـ ــم: اى جبرئیـ گفتـ ــد! پ»ـــش بایَـــت،  گفـــت: اى محّمـ ــپس  سـ
یـــرا خداونـــد پ»امبرانـــش را، و بـــه خصـــوص تـــو را، بـــر همـــت  ى، ز گفـــت: آر بایَـــتم؟ 
مائکـــه برتـــرى داده اســـت. مـــن پ»ـــش ایَـــتادم و بـــا ایشـــان نمـــاز خوانـــدم و هیـــچ 

فخـــرى هـــم نیَـــت.

چـون بـه حجابهـاى نـور رسـیدیم، جبرئیل؟ع؟ گفـت: اى محّمد! پ»ش بـرو، و از من 
بازایَـتاد. گفتـم: اى جبرئیـل! آیـا در چنیـن جایـی، از مـن جـدا می شـوی؟! گفـت: 
ر فرمـوده اسـت، و  کـه خداونـد بـراى مـن مقـّرس اى محّمـد! ایـن نهایـتر حـّدر مـن اسـت 
ردگارم مقـّرر فرمـوده اسـت،  کـه پـرو ز از حـدودى  گـر از آن درگـذرم، بـه واسـطه تجـاو ا
ى افکنـده شـدم، افکنده شـدنی ، تـا بـدان جـا کـه  بالهایـم خواهـد سـوخت. و در نـور

خداونـد از ملکوتـش اراده فرمـوده بـود، رسـیدم . 

حدیث سوم

همچنیـن در علـل الشـرائع آمـده اسـت: از محمـد بـن بحـر شـیبانی، معـروف بـه رهنی، در 
ئکه نوشـته، آمده اسـت: کـه در بـاب برتـرِی پیامبـران و امامـان بـر مال کتابـش 

بري 
س
ّير برنت و لر نر عس نر بت ـیت َس َح

ت
ل  لر

س
ال َس َه  ّنس

س
َه،  و هس جت ضس اهَّلَل وس ّ»س ّير بس ـدر سس

س ت
ـٍر األ اهر ـنر َمظس یـبر بت بر ـنت حس يعس

 
س

ل وت َر حس َدو احس َنـوٍر نس ـبس شت
س
ا و َکّنس  :

س
ال َس ؟  مس ـقس اهَّلَل آدس

َ
ل خت نت یس

س
ـلس و بت َس َتـمت  َکنت ـيت ٍء  ّيس شس

س
ـٍب؟امهع؟: و الر طس

یدد1. مر حت الّتس یلس وس لر هت الّتس یحس وس ـبر َت ةس الّتس ئرکس
اس مس

ت
َم ال ر

ّ
ل َنعس ، فس شر رت العس

که او محضر  گرداند _ روایت شده  بیب بن َمظاهر اسدى _ خداوند روسپ»دش   از حس
حضرت حَـین بن علی بن ابی طالب؟امهع؟ عرضه داشـت: پ»ش از آن که خداوند 

آدم را ب»افریند، شـما چه بودید؟

ر می زدیـم و بـه  کـه اطـراف عـرش دو ى بودیـم  حضـرت فرمودنـد: مـا شـبح هاى نـور
گفتـن( و تحمیـد   اهَّلل 

ّ
گفتـن( و تهلیـل )ل الـه ال فرشـتگان، تَـبیح )سـبحان اهَّلل 

گفتـن( را تعلیـم می دادیـم . )الحمـد هَّلل 

یل دَیقی دارد کـه در اینجا نمی توان گفتد؛ بحار  یـد: يایـن حدیـث تأو 1. علـل الشـرائع ج1 ص23؛ صـدوق گو
األنوار ج57 ص311.
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حدیث چهارم

گوید: که  یاد آورده  که مرفوع است، از محّمد بن ز در إرشاد القلوب دیلمی به ِاسنادش 

ـونس 
َ
اّف ـَن الّصس حت نس

س
ـا ل ّنس إر ـی : وس

س
ال عس ـهر تس لر وت َس ـیرر  َر

فت ـن تس ـاٍس عس ّبس ـنس عس ـدس اهَّللر بت بت انس  عس ـرس هت ـَن مر  ابت
س

ل
س
ـأ يسس

ٍب؟ع؟.  الر ـي طس بر
س
ـَن و ـّيَ بت لر  عس

س
ـل بس َت س

أ َسـولر اهَّللر ، فس ـدس رس نت ـا عر َکّنس  :
س

ـال َس  . َحونس ـّبر َس َم
ت
ـَن ال حت نس

س
ـا ل ّنس إر وس

ینس  عر بس رت
س
 وب»هر برأ

س
ل بت َس ـَه اهَّلَل  قس

س
ل نت خس بًا برمس حس رت : مس

س
ال َس ـهر وس هر جت ـي وس ـمس فر َّس بس ؟لص؟، تس ـّيَ بر

آَه الّنس ـا رس ّمس
س
ل فس

ام. ـفس عس
ت
ل

س
و

قس 
س
ل خس ي وس نر

قس
س
ل ـی خس

س
ال عس ّنس اهَّللس تس . إر ـمت عس : نس

س
ـال قس ؟ فس بر

س ت
 األ

س
ـل بت َس ـَن  بت انس الر ، کس  اهَّللر

س
َسـول ـا رس ـَت: یس

ت
َقل فس

هر  فر ـنت نرصت ي مر نر
قس
س
ل خس ، فس ـنر یت فس َه نرصت ـمس َس َس ـقس َنـورًا 

س
ل . خس ةر

س
َمـّد

ت
هر ال ـذر هس مس بر ـقس آدس

َ
ل خت نت یس

س
 و

س
ـل بت َس ّیـًا  لر عس

َثـّمس   . ـّيٍ لر عس َنـورر  وس ي  َنـورر ـنت  مر ـا  َنوَرهس فس  . اءر ـیس شت
س ت
األ ـلس  بت َس  ، ـرر خس

ت
اآل ـفر  صت الّنر ـنس  مر ّیـًا  لر عس ـقس 

س
ل خس وس

ا  نس
ت
ل

ّس
ل هس َة، فس ئرکس

اس مس
ت
تر ال حس ـّبس َس ا فس نس حت ـّبس َس ، فس ةس ئرکس

اس مس
ت
قس ال

س
ل ، َثّمس خس شر ـرت عس

ت
یـنر ال مر ـنت یس ـا عس نس

س
ل عس جس

ـّيٍ  لر یـمر  عس لر عت تس ـي  وس یمر لر عت ـنت تس ـكس مر لر
انس ذس کس ـَة، وس ئرکس

اس مس
ت
تر ال ـرس ّبس کس ـا فس نس رت ّبس کس ـَة، وس ئرکس

اس مس
ت
ـتر ال

س
ل

ّس
ل هس فس

 
َکلَّ وس هلیـلس  التس وس َـبیحس  التس ـا  ّنس مر ـَم 

ّس
ل عس تس تس ـةس  ائرکس المس وّنس  الَـابرقر  لـمر اهَّللر  کانس ذلـكس فـي عر وس

؟ع؟...د تـا آخـر حدیـث. لـّیٍ علیـمر عس تس علیمـي وس ـَه برتس
َ
ل ر

ّ
ل َیهس ـَرَه وس ّبر

َیکس َح اهَّللس وس ـّبر َس ـيٍء َی شس

َن  حت نس
س
ا ل ّنس إر ـونس وس

َ
اّف ـَن الّصس حت نس

س
ا ل ّنس إر ابـن مهـران از ابـن عبـاس تفَـیر ایـن آیات را پرسـید: وس

َحونس 1: )و مـا همگـی _ بـراى فرمـان خداونـد _ بـه صـّف ایَـتاده ایم و مـا همـه  ـّبر َس َم
ت
ال

تَـبیح گوى او هَـتیم(.

م نشَـته بودیـم. در ایـن موَع علـی؟ع؟ وارد 
ّ
ابـن عبـاس گفـت: نـزد پ»امبـر؟ص؟ و سـل

ـم نمود و فرمود: آفرین بر کَـی  َّ یش تب م او را دید، به رو
ّ
شـد. وَتی پ»غمبر؟ص؟ و سـل

م پرسـیدم: 
ّ
کـه خداونـد، او را چهـل سـال پ»ـش از پـدرش آفریـد. از پ»امبـر؟ص؟ و سـل

ى، خداونـد مـن و علـی؟ع؟ را پ»ـش از آدم  پَـر، پ»ـش از پـدر خلـق شـد؟ فرمـود: آر
ى را خلـق کـرد و آن را بـه دو نصـف  بـه همیـن مقـدار )چهـل هـزار سـال( آفریـد، و نـور
تقَـیم نمـود، مـرا از نصفـی و علـی؟ع؟ را از نصفـی دیگر پ»ش از اشـیاء آفرید، و آن را 
با نور من و علی روشـن سـاخت، سـپس ما را در سـمت راسـت عرش َرار داد، آنگاه 
فرشـتگان را آفریـد، پـس مـا )خـدا را( تَـبیح گفتیـم و فرشـتگان نیـز تَـبیح گفتند، 
گفتنـد، و  گفتیـم و آنهـا تکبیـر  گفتنـد، مـا تکبیـر  گفتیـم و آنهـا تهلیـل  و مـا تهلیـل 

1. الصافات: 165 و 166.



... یب نس َت َح
ت
اَء ال مس ست

تس
لر األ 177موا  دطم: در ب»ان آیت شریفه يوس

فرشـتگان ایـن کارهـا را از مـن و علـی آموختنـد. و ایـن در علـم سـابق خداونـد بـود کـه 
مائکـه از مـا تَـبیح و تهلیـل را ب»اموزنـد. و هـر چیـز کـه خداونـد را تَـبیح و تکبیـر و 

یـد بـه آمـوزش مـن و علی؟ع؟ اسـت. تهلیـل گو

کامـل ایـن حدیـث طوالنـی را در تأویـل  گویـد: عالمـه شـرف الدیـن نجفـی، متـن  امینـی 
کنـز الفوائـد منتخـب تأویـل الیـات،(.1  کـرده اسـت )بنـا بـر نقـل  الیـات روایـت 

حدیث پنجم

 سـید هاشـم بحرانـی در غایـة المـرام و معالـم الزلفی از محمد بن خالد َطیالسـی و محمد 
بـن عیسـی بـن عبیـد بـه ِاسنادشـان از جابر بن یزیـد ُجعفی آورده اند کـه می گوید:

 
س

ل وس ـومس 
َ
ل عت مس  

س
ل وس ـَرَه  یت غس ـيت ءس   شس

س
ل وس اهَّلَل  انس  کس ـَر؟امهع؟:  َر ا بس

ت
ال ـّيٍ  لر عس ـَن  بت ـَد  ّمس ـٍر َمحس فس عت َبـو جس

س
و  

س
ـال َس ي

ـتر  یت بس
ت
ال ـلس  هت

س
و ـا  نس قس

س
ل خس ـدًا، وس ّمس ـقس َمحس

س
ل نت خس

س
و ـَه،  قس

س
ل ـٍق خس

ت
ل ـنت خس  مر

س
و ـدس تس ابت ـا   مس

َ
ل ّوس

س
ـأ فس  .

س
َهـول جت مس

 
س

ل ضس وس رت
س
 و

س
ل اءس وس ـمس  سس

س
َث[ ل یت ، ]حس ـهر یت دس نس یس »ت اءس بس ـرس ضت ـًة خس

ّس
ل ظر

س
ـا و نس فس َس وت

س
أ ، فس ـهر تر مس ظس ـنت َنـورر عس ـَه مر عس مس

سر  ـمت اعر الّشس َشـعس کس ـا  ّبرنس ـنت َنـورر رس ـا مر نس ـلس َنورس صس . ففس ـرس مس َس  
س

ل سس وس ـمت  شس
س

ل ـارس وس هس  نس
س

ل ـلس وس یت
س
 ل

س
ل انس وس ـکس مس

. ترـهر ادس بس ـّقس عر َبـَدَه حس عت نس ـَدَه وس مس حت نس َسـَه وس ّدر َنقس ـی وس
س
ال عس َح اهَّللس تس ـّبر َس ، َن سر ـمت ـنس الّشس مر

 اهَّلَل، 
ّس

ل  إر
ــهس

س
ل  إر

س
: يل انر ــکس مس

ت
ــی ال

س
ل ــبس عس تس کس ــَه وس قس

س
ل خس ، فس انس ــکس مس

ت
ــقس ال

َ
ل خت نت یس

س
ــی و

س
ال عس ّسر  تس ا هَّللر ــدس ــّمس بس َث

ــقس اهَّلَل 
س
ل َتــَهد. َثــّمس خس رت صس ــهر نس َتــَه وس بر دت ّیس

س
ــهر و ــَه، بر ّیَ صر وس یــنس وس نر مر َمؤت

ت
یــَر ال مر

س
ــّيٌ و لر ، عس  اهَّللر

َ
َســول ــٌد رس ّمس َمحس

ــی 
س
ل ــبس عس تس کس ، فس اتر اوس ــمس َّس . َثــّمس ال ــكس لر

ــلس ذس ثت شر مر ــرت عس
ت
اتر ال َس

ادر ــی َســرس
س
ل ــبس عس تس کس ، فس شس ــرت عس

ت
ال

قس اهَّلَل 
س
ل . َثــّمس خس كس لر

ــلس ذس ثت همــا مر یت
س
ل ــبس عس تس کس ، فس ــارس الّنس ــةس وس ّنس جس

ت
ــقس ال

س
ل . َثــّمس خس ــكس لر

ــلس ذس ثت ــا مر هس افر رس طت
س
و

ــَه 
س
ــاقس ل یثس مر

ت
ــَم ال هر یت

س
ل  عس

س
ــذ خس

س
و ــی، وس

س
ال عس َهــَم اهَّلَل تس

س
ى  ل اءس ــرس . َثــّمس تس اءس ــمس َّس َهَم ال نس ــکس ست

س
و ــةس وس ئرکس

اس مس
ت
ال

 . ــةر ئرکس
اس مس

ت
ائرــَص  ال رس ــتت فس بس رس طس اضت . فس ــةر یس

س
ل وس

ت
؟ع؟ برال ــّيٍ لر عس لر ةر وس َبــّوس ــٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ــه، وس تر ّ»س َبوبر َر بر

 ، ینس ــنر سر عس  ــبت سس شر  ــرت عس
ت
برال َذوا  ــاس فس  ، َهــمت نت عس ــبس  جس تس احت وس ــةر  ئرکس

اس مس
ت
ال ــی 

س
ل عس اهَّلَل  طس  ــخر َس فس

ــيس  ضر رس ــا. فس َه الّررضس ونس
َ
ل

س
ــأ َت یس ، وس ــمت هر یت

س
ل  عس

س
ــذ خس

س
ــا و  برمس

ونس ــّرَ َیقر هر وس طر ــخس ــنت سس یَرونس اهَّللس مر جر ــتس َت یس

ــهر َر
فت نس ــمت لر َه ّصس تس اخت ، وس اءس ــمس َّس ارر ال ــرس َت

ر
ت

ــكس ال لر
س

َهمت برذ نس ــکس ست
س
أ ، فس ــكس لر

س
وا برذ ــّرَ َس س

ــا و ــدس مس عت ــمت بس َه نت  عس
 . ترهر ادس بس عر َهمت لر ارس تس اخت  وس

یل اآلیات ج2 ص501؛ بحار األنوار ج24 ص88. 1. تأو



َمقاِصِد َعلّیهموا  دطم: 178

 
س

ـوت ل
س
ل ا، وس نس یحر ـبر َت ائرکـَة برتس ت المس حس ـّبس َس نا، فس حت ـّبس َس ، فس حس ـّبر َس نت َت

س
ـا و نس ارس وس نت

س
ـی و

س
ال عس ـرس اهَّلَل تس مس

س
َثـّمس و

َه. َسـونس ّدر ـفس َیقس یت کس  
س

ل َحونس اهَّللس وس ـّبر َس ـفس َی یت کس ا  وت رس ـا دس ـا، مس نس ارر وس نت
س
یَح و ـبر َت تس

یـَر  مر
س
ـّيٌ و لر ، عس  اهَّللر

َ
َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل، َمحس

ّس
ل  إر

ـهس
س
ل  إر

س
: يل ـهر یت

س
ل ـبس عس تس کس ، فس اءس ـوس هس

ت
ـقس ال

س
ل ّنس اهَّللس خس  إر

َثـّمس
 

س
ذ خس

س
و ، وس اءس ـوس هس

ت
َهَم ال نس ـکس ست

س
أ ّنس فس جر

ت
قس اهَّلَل ال

س
ل َتـَهد. َثـّمس خس رت صس َتـَه وس برـه نس دت ّیس

س
ـهر و ـَه، بر ّیَ صر یـنس وس نر مر َمؤت

ت
ال

ـّرس  َس
س
ـنت و َهـمت مس نت ـّرس مر َس

س
أ ، فس ـةر یس

س
ل وس

ت
ـّيٍ برال لر عس لر ةر وس َبـّوس ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ـةر وس ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ

س
َهـمت ل نت ـاقس مر یثس مر

ت
ال

ـارس  ـا صس مس ةر وس اوس ـقس
س

ـَه برالّش
س
ـمس ل َختر ـَه اهَّلَل، فس نس عس

س
یـَس ل لر بت  إر

ـدس حس ـنت جس  مس
َ

ل ّوس
س
ـأ . فس ـدس حس ـنت جس ـدس مس حس جس وس

. هر یت
س
ل إر

ـا  ـكس مس لر
 ذس

س
ـوت ل

س
ل ا، وس نس یحر ـبر َت َحوا برتس ـّبس َس . فس تت حس ـّبس َس ، فس حس ـّبر َس نت َت

س
ـا و نس ارس وس نت

س
ـی و

س
ال عس ـرس اهَّلَل تس مس

س
َثـّمس و

 اهَّلَل، 
ّس

ل  إر
ـهس

س
ل  إر

س
ـا: يل هس افر رس طت

س
ـی و

س
ل ـبس عس تس کس ، فس ضس رت

س ت
ـقس اهَّلَل األ

س
ل . َثـّمس خس َحونس اهَّللس ـّبر َس ـفس َی یت کس ا  وت رس دس

َتـَهد. رت صس َتـَه وس برـهر نس دت ّیس
س
ـهر و ـَه، بر ّیَ صر یـنس وس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر ، عس  اهَّللر

َ
َسـول ـٌد رس ّمس َمحس

ـی 
س
ال عس ـقس اهَّلَل تس

س
ل َض. َثـّمس خس رت

س ت
ـتر األ تس بس ثس ـٍد، وس مس اَت برـا عس اوس ـمس َّس ـتر ال امس َس ـَر !  ابر ـا جس ـكس یس لر

س
ذ بر

فس
 

س
ـذ خس

س
أ ، فس ـهر بر

ت
ـنت َصل ـَه مر تس ّیس جس َذّرر ـرس خت

س
. َثـّمس و ـهر ـنت َروحر یـهر مر ـخس فر فس نس ، وس ضر رت

س ت
یـمر األ در

س
ـنت و ؟ع؟ مر مس آدس

ـّرس  َس
س
و ـنت  مس َهـمت  نت مر ـّرس  َس

س
و  ، ـةر یس

س
ل ور

ت
برال ـّيٍ  لر عس لر وس ةر  َبـّوس برالّنَ ـٍد  ّمس َمحس لر وس ـةر  ّ»س بر َبو برالّرَ ـَه 

س
ل ـاقس  یثس مر

ت
ال ـَم  هر یت

س
ل عس

 . ـكس لر
س

ـّرس برذ َس
س
ـنت و  مس

س
ل ّوس

س
ـا و َکّنس . فس ـدس حس ـنت جس نَهـم مس ـدس مر حس جس وس

ـاَدونس  هس
ت
ـا ال َتَکمس رس تت عر ـّيٌ وس لر  عس

س
ـوت ل

س
ل كس وس

س
ل ـوت

س
نري، ل

ت
ـأ ـّور شس

َ
َعل ـي وس لر

اس جس ترـي وس ّزس عر ـٍد: وس ّمس َمحس  لر
س

ـال َس َثـّمس 
 

س
ل اءس وس ـمس َّس  ال

س
ل ضس وس رت

س ت
 األ

س
ل انس وس ـکس مس

ت
 ال

س
ل ـارس وس ل الّنس ـةس وس ّنس جس

ت
ـَت ال قت

س
ل ـا خس ، مس ـَدونس اشر ـونس الّرس ّیَ در هت مس

ت
ال

نت  تري مر رس یس خر ـي وس ّیر فر صس ي وس یلر لر ـي وس خس یبر بر ـتس حس نت
س
ـَد! و ّمس ـا َمحس َبَدنرـي. یس عت قـًا یس

ت
ل  خس

س
ل ـةس وس ئرکس

اس مس
ت
ال

ّي  لر یَق عس ّدر كس الّصر در عت ـنت بس ي، َثّمس مر قر
ت
ل نت خس َت مر

ت
و دس تس ـنر ابت  مس

َ
ل ّوس

س
و ـّيس وس

س
ل ـقر إر

ت
ل خس

ت
ـّبَ ال حس

س
ـي، و قر

ت
ل خس

ی  قس َوثت
ت
ةس ال وس َعـرت

ت
َتـَه ال

ت
ل عس جس ، وس َتـكس رت صس نس َتـكس وس دت ّیس

س
ـهر و ، بر

ـكس ّیَ صر یـنس وس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـٍب و بـَن وبـي طالر

ا  قس مس
ت
ل َت خس

ت
و ـدس تس َکمت ابت لر جت

س
نت و . مر ـَدونس تس َمهت

ت
اَة ال َهدس

ت
ءر ال

س
َؤل ى، َثـّمس هس َهـدس

ت
ـارس ال نس مس ائرـي وس یس لر وت

س
َنـورس و وس

ـي،  تر مس ظس ـنت َنـورر عس َتَکـمت مر قت
س
ل خس ـي. فس قر

ت
ل ـنس خس »ت بس ـي وس نر »ت ـا بس یمس ـي فر قر

ت
ل ـاَر خس یس َتـمت خر نت

س
أ ـَت، فس قت

س
ل خس

 
َکلَّ . فس  برَکمت

َ
ل

س
ـأ ست

َ
و   برَکمت وس

لَ بس قت ـتس ست
َ
َتَکمت و

ت
ل عس جس ي، وس قر

ت
ل نت خس َکمت مر ا ـوس نت سر ّمس َت  برَکمت عس جت تس احت وس

نت  َك مس لر هت  یس
س

ل یَد وس بر  یس
س

ل ، وس َکـونس لر هت  تس
س

ل یَدونس وس بر
 تس

س
ـي،  ل هر جت َتـمت وس نت

س
و ـي، وس هر جت  وس

ّس
ل ـٌك إر الر ـيت ٍء هس شس

ي  ـّرر َة سر
س
ل مس حس ي وس قر

ت
ل اَر[ خس یس َتمت ]خر نت

س
و ى. وس ـوس هس  وس

لّس دت ضس قس َکـمت فس رر یت ي  برغس نر
س
ل بس قت ـتس ـنر است مس . وس َکـمت

ّس
ل وس تس

. ضر رت
س ت
ـلر األ هت

س
و اتر وس اوس ـمس َّس لر ال هت

س
َة و ـادس سس ي وس مر

ت
ل اَن عر َخـّزس وس
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س

ل هت
س
ا و نس ارس وس نت

س
طس و بس هت

س
و ، وس ةر ئرکس

اس مس
ت
ال امر وس مس غس

ت
نس ال ٍل مر

س
ـي َظل ضر فر رت

س ت
ـی األ

س
ل  إر

ـطس بس ـی هس
س
ال عس ّنس اهَّللس تس  إر

 َثـّمس
ائره،  ـمس ي سس اَه فر نس حت ـّبس ا سس مس هر کس ضر رت

س
ـي و َحَه فر ـّبر َس ـهر ، َن یت دس ـنس یس »ت ـا َصَفوفـًا بس نس فس َس وت

س
أ ـَه، فس عس ـتر مس یت بس

ت
ال

ـا  ّمس
س
ل . فس ائرهر ـمس ـي سس ـاَه فر نس دت بس ـا عس مس کس َبـَدَه  عت نس ، وس ائرهر ـمس ـي سس اَه فر ـنس ست

س
ّد َس ـا  مس کس ـهر  ضر رت

س
ـي و َسـَه فر ّدر َنقس وس

لـی،   بس
س

ـن َـال  مس
س

ل َکّنـا وّوس ـة فس بوبّ»س نَهـم برالَر ـاقر مر یثس مر
ت
ـذر ال خت

س
؟ع؟ ألر مس ـةر آدس ّیس اجس َذّرر ـرس خت ادس اهَّلَل إر رس

س
و

؟ع؟  ّيٍ لر عس لر ـٍد؟ص؟ وس ّمس َمحس ةر لر َبّوس َهـمت برالّنَ نت اقس مر یثس مر
ت
 ال

س
ـذ خس

س
د. َثـّمس و ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
: يو ـهر لر وت َس ـدس  نت عر

. دس حس ـنت جس دس مس حس جس ـّرس وس َس
س
ـنت و ـّرس مس َس

س
أ ، فس ـةر یس

س
ل وس

ت
برال

َن  حت نس َه، وس حس ـّبس سس دس اهَّللس وس بس ٍق عس
ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
و ، وس و اهَّللر دس ٍق ابتس

ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
َن و حت نس ٍر؟ع؟: فس فس عت َبو جس

س
 و

س
ال َس َثّمس 

ـا  نس بر
فس  . »ـنس ّیر مر دس

ت
اآل وس ـةر  ئرکس

اس مس
ت
ال ـنس  ـمت مر ترهر ادس بس عر مت وس هر یحر ـبر َت تس َب  ـبس سس ـقر وس

ت
ل خس

ت
ال ـقر 

ت
ل َب خس ـبس سس

ا  برنس ، وس ـهر قر
ت
ل یعر خس مر ـنت جس مس مر ـرس کت

س
ـنت و مس اهَّلَل مس ـرس کت

س
ـا و برنس ـدس اهَّلَل، وس ـا َعبر برنس ـدس اهَّلَل وس ـا َوّحر برنس َعـررفس اهَّلَل وس
. بس َس ا ـنت عس ـبس مس َس ا ـا عس برنس ـابس وس ثس

س
ـنت و ـابس اهَّلَل مس ثس

س
و

�فْ  ْل اإِ
ی : ي�تُ

س
ال عس َه تس

س
ل وت َس ُ�و�فَ «.1 وس ِ

ُمَس�بّ
ْ
ْ��فُ ال �فَ

َ
ا ل

و�فَ إَِو�فَّ
ا�فُّ ْ��فُ الّصَ �فَ

َ
ا ل

ـی : يإَِو�فَّ
س
ال عس ـَه تس

س
ل وت َس ـاس  َثـّمس تس

ـرس  کس نت
س
و ـنت   مس

َ
ل ّوس

س
و وس ـدس اهَّللس  بس ـنت عس  مس

َ
ل ّوس

س
و ؟ص؟   اهَّللر

َ
َسـول رس فس د. 2  �فَ ِد�ي �ا�بِ

ْ
ال ُل  ّوَ

أَ
ا ا  �فَ

أَ
ا �فَ  �ٌ

َ
َول ْحم�فِ  ِللّرَ كا�فَ 

؟ص؟. َسـولر اهَّللر دس رس عت َن بس حت یٌك، َثـّمس نس ـرر وت شس
س
ـٌد و

س
ل ـَه وس

س
َکـونس ل نت یس

س
و

بر  ـاس صت
س ت
األ ـنس  مر ـلَ  قر تس نت یس ـوَر  الّنَ ـكس  لر

ذس  
س

ال زس ـا  مس فس ؟ع؟،  مس آدس ـبس 
ت
َصل ـكس  لر

ذس عـدس  بس ـا  نس عس دس وت
س
و َثـّمس 

ـلس  قس تس انت ي  ـذر
ّس
ال ـنر  ـنس عس ّیس بس تس  

ّس
ل إر ـٍب 

ت
ـي َصل ّرس فر قس ـتس  است

س
ل ـٍب. وس

ت
ـی َصل

س
ل إر ـٍب 

ت
ـنت َصل ـامر مر حس رت

س ت
األ وس

عس  َس وس ، فس ـبر لر
َمّطس

ت
ـدر ال بت [ عس بر

ت
ـي ]َصل ارس فر ـی صس ّتس ، حس یـهر ّرس فر قس ـتس ي است ـذر

ّس
فس ال ـّرس شس ـَه وس

َ
ال قس تر ـَه انت نت مر

ـٍب.  الر ـي طس بر
س
ـي و ٌء فر َجـزت ـدر اهَّللر وس بت ـي عس ٌء فر : َجـزت ـنر یت ءس ـوَر َجزت قس الّنَ ـرس تس افت ، فس ـةس مس اطر ـدر اهَّللر فس بت ّمر عس

َ
ـأ بر

ـامر  حس رت
س
و »ـنس وس ّیر بر

بر الّنس ـاس صت
س
ـي و ـي فر نر عت د. 3 یس �فَ ِد�ي ا�بِ �فِیي الّسَ َك  �بَ

ُّ
ل �تَ ـی: يَو�تَ

س
ال عس تس ـَه 

َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ فس

ّتـی وجرانـا فـي ووانر  ، حس ـامر حس رت
س ت
األ بر وس ـاس صت

س ت
ـي األ ـی فر

س
ال عس ـا اهَّلَل تس انس رس جت

س
ا و

س
ـذ ـی هس

س
ل عس . فس مت ـائرهر َس نر

ـاَء  بس
ت

ـا اآل نس دس
ّس
ل وس األرحـامر وس ـي األصـابر وس ـری فر ـن جس ّمس َـنا مر

س
ـمس وّنـا ل عس ـن زس مس مانرنـا. فس زس نـا وس صرر عس

د4. بس ـذر کس ـد  قس ـاَت فس هس ّمس
َ ت
األ وس

1. الصاّفات: 165 و 166.
2. الزخرف: 81.

3. الشعراء: 219.
4. غایة المرام ج1 ص40؛ معالم الزلفی ج3 ص16 ح 1؛ بحار األنوار ج25 ص17.
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کـه هیـچ چیـز بـا او نبـود، و نـه معلومـی  حضـرت باَـر؟ع؟ فرمـود: خـدا بـود در حالـی 
ـام  َّ بـود و نـه مجهولـی. نخَـتین موجـودى که آفرید، محّمد مصطفی علیه وآله ال
بـود. مـا اهـل ب»ـت را بـا او آفریـد، از نـور خـود و عظمتـش، بـه صـورت سـایه اى سـبز در 
ز و خورشـید و ماه  مقابـل خـود نـگاه داشـت. آن زمـان کـه آسـمان و زمین و شـب و رو
وجـود نداشـت، خـدا بـود. پـس جـدا نمـود نور مـا را از نور خـدا، مانند پرتو خورشـید از 
خورشید، ما او را تَبیح و تقدیس و ستایش می کردیم و عبادتی واَعی می نمودیم. 
 

ّس
ل  إر

لـهس کـه مـکان را ب»افرینـد. آن را آفریـد و بـر مـکان نوشـت: يل إر بعـد خـدا اراده فرمـود 
،  علـی امیـر المؤمنیـن و وصی او اسـت، بوسـیله علی پ»امبر را   اهَّللر

َ
َسـول ـٌد رس ّمس اهَّلَل،  َمحس

تأی»د و نصـرت دادمد.

قر عـرش همـان جمـات را نوشـت. آنـگاه آسـمانها  سـپس عـرش را آفریـد و بـر َسـرادر
کلمـات را نوشـت. بعـد بهشـت و جهنـم را آفریـد و بـر  را آفریـد و بـر اطـراف آن همیـن 
کن آسـمان  آنهـا نیـز همیـن جمـات را نوشـت. سـپس مائکـه را آفریـد و آنهـا را سـا
بوب»ت  گردانیـد. آنـگاه خداونـد نفـسر خـود را بـه آنهـا معرفـی نمـود و از آنهـا پ»مان بـه ر
گرفـت.  علـی؟ع؟  بـراى  ولیـت  و  محّمـد؟ص؟  حضـرت  بـراى  نبـوت  و  خـود  بـراى 
مائکـه مضطـرب شـدند از ایـن پ»مـان. خداونـد بـر آنهـا خشـم گرفـت. و در حجاب 
شـد. مائکـه هفـت سـال بـه عـرش پناهنـده شـدند و از خـدا تقاضـا می کردنـد آنها را 
از خشـم خـود پنـاه دهـد، و اَـرار به پ»مـان خود می کردند و تقاضـاى رضا می نمودند. 
کن آسـمان گردانید  بعـد از اَـرار، از آنهـا راضـی شـد. بـه واسـطه همین اَرار، آنها را سـا

یـش اختصـاص داد و بـراى عبـادت آنهـا را انتخـاب نمـود. و بـه خدمـت خو

آنـگاه خداونـد دسـتور داد بـه انـوارر مـا کـه تَـبیح کننـد. پـس تَـبیح گفتیـم. سـپس 
گـر تَـبیح انـوارر مـا نبـود، آنهـا نمی دانَـتند  گفتنـد. ا مائکـه بـا تَـبیح مـا تَـبیح 

چگونـه خـدا را تَـبیح و تقدیـس نماینـد.

،  علي امیر   اهَّللر
َ

َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل  َمحس
ّس

ل  إر
لـهس آنـگاه خداونـد هـوا را آفریـد و بـر آن نوشـت: يل إر

المؤمنیـن وصـی او اسـت، بوسـیله علـی او را تأی»ـد کردم و نصـرت نمودمد.

گرفـت، بـراى خـود  کن هـوا نمـود و از ایشـان پ»مـان  سـپس جـن را آفریـد و آنهـا را سـا
کردنـد و  اَـرار  بـه ولیـت. برخـی  بـراى علـی  بـه نبـوت و  بـراى محّمـد  بوب»ـت و  بـه ر
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برخـی انـکار. اولیـن کَـی کـه انـکار نمـود ابلیس بود. خـدا او را لعنت کنـد. کار او به 
گردیـد. کـه اکنـون دارد منتهـی  شـقاوت و وضعـی 

بعد خداوند امر کرد انوار ما تَبیح نمایند. تَبیح کردند. ]جنیان[ به واسطه تَبیح 
ما تَبیح گفتند، در غیر این صورت نمی دانَتند چگونه خدا را تَبیح کنند. 

 
َ

َســـول ـــٌد رس ّمس  اهَّلَل  َمحس
ّس

ل  إر
لـــهس یـــد و در اطـــراف آن نوشـــت: يل إر بعـــد خداونـــد زمیـــن را آفر

کـــه پ»امبـــر را بوســـیلت او تأی»ـــد و نصـــرت  اهَّللر  علـــی امیـــر المؤمنیـــن و وصـــی اوســـت 
کـــردمد. بـــه همیـــن جهـــت _ ای جابـــر! _ آســـمانها بـــدون پایـــه، پـــا بـــر جـــا اســـت و 

زمیـــن، اســـتوار اســـت.

سـپس خداونـد آدم؟ع؟ را از پهـن دشـتر زمیـن آفریـد و در او از روحر خـود دمید. آنگاه 
بوب»ـتر خـود و نبـوتر  گرفـت بـه ر کـرد و از ایشـان پ»مـان  یـت او را از نهـادش خـارج  ذر

محّمـد و ولیـت علـی. گروهـی اَـرار کردنـد و گروهـی انـکار.

مـا اولیـن گروهـی بودیـم کـه به ایـن اَرار نمودیم. آنـگاه به محّمد؟ص؟ فرمـود: يبه عّزت 
گـر تو و علی و عترت هـادى و مهدّى و راهنمایت  و جـال و مقـامر والیـم سـوگند کـه ا
را  موجـودى  هیـچ  و  مائکـه  و  آسـمان  و  زمیـن  و  مـکان  و  زخ  دو و  بهشـت  نبـود، 
که مرا بپرسـتد.  ای محّمد، تو دوسـت و حبیب و صفّی و برگزیده خلقر  نمی آفریدم 
مـن، و محبوبتریـنر آنهـا نـزد منـی، و اولیـن کَـی هَـتی کـه او را خلـق کردم، سـپس 
کـه بـه وسـیلت او تـو را نصـرت و  بعـد از تـو صّدیـق، امیـر المؤمنیـن علـی، وصـیر تـو را، 
یز محکـم و روشـنی بخشر دوسـتان و چـراغر راهنمـا َـرار  تأی»ـد نمـودم و او را دسـتاو
دادم آفریـدم. و پـس از او ایـن راهنمایـانر هدایـت یافتـه را. بواسـطه شـما آفریـدم آنچـه 
آفریـدم. شـما برگزیـدگانر خلـق هَـتید. شـما را از نـور عظمـت خود افریدم و به شـما 
ردن به من و درخواسـت  احتجاج می کنم بر غیر شـما. شـما را وسـیله ای برای روی آو
ـرار دادم. هـر چیـز نابودشـونده اسـت بجـز وجـهر مـن. و شـما وجـهر منیـد  کـردن از مـن،َ 
ک  ک نمی گردیـد و هـر که شـما را دوسـت بدارد نابـود و ها ید و هـا کـه نابـود نمی شـو
نمی شـود. هـر کـه پ»ـش مـن بـا محّبـت دیگـرى ب»ایـد، گمـراه اسـت و عمـر خـود را بـه 
رر اهـل  گنجینـت علـمر مـن و سـروس هـدر داده. شـما برگزیـدگانر خلـق و حامـلر اسـرار و 

آسـمان ها و زمیـن هَـتید.
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با  را  اهل ب»ت  ما  انوار  و  زمین فرستادف  بر  و مائکه  ابر  از  آنگاه خداوند سایبانی 
را در زمینش تَبیح  او  را در صفهایی در مقابل خود َرار داد.  آن فروفرستاد، و ما 
که در آسمان تَبیح می نمودیم. و تقدیس می کردیم در زمین  می کردیم، همان طور 
ى که در آسمان می پرستیدیم. همچنان که در آسمان. و او را می پرستیدیم، به طور

رد، و گفـت: يآیـا  بوب»تـش ب»ـرون آو وَتـی خداونـد دودمـان آدم را بـرای گرفتـن پ»مـانر ر
ردگار شـما نیَـتم؟د، مـا اولیـن کَـانی بودیم که گفـت يآرید. مـن پـرو

کردنـد و  گروهـی اَـرار  بـه نبـوتر محّمـد و ولیـتر علـی. پـس  گرفـت  سـپس پ»مـان 
انـکار. گروهـی 

حضرت باَر؟ع؟ فرمود: پس ما اولین مخلوق خدا و اولین پرستنده و تَبیح کنندۀ 
او بودیـم. مـا سـببر آفرینـش و موجـبر تَـبیح و عبـادتر مائکـه و انَـانها بودیـم و 
گردیـد. و از میـان خلـق هـر  بوسـیلت مـا خـدا شـناخته شـد و بـه وحدانیـت پرسـتش 
گرامـی شـد. مـا سـببر پـاداش بـرای پاداش گیـران و  کـس مقامـی یافـت بـه واسـطه مـا 

کیفـر بـرای تبه کاران هَـتیم.

َحونس د )و  ـّبر َس َم
ت
ـَن ال حت نس

س
ـا ل ّنس إر ـونس وس

َ
اّف ـَن الّصس حت نس

س
ـا ل ّنس إر سـپس ایـن آیـه را تـاوت نمـود: يوس

گـر بـرای  یانیـم ( و آیـت دیگـر: يبگـو ا مای»ـم کـه صـف در صفیـم  و مای»ـم کـه تَـبیح گو
خـدای رحمـان فرزنـدی بـود، مـن خـود نخَـتین پرسـتنده بـودمد.

کـرم اولیـن کَـی اسـت کـه خدا را پرسـتش کرده و اول کَـی اسـت که منکر  پ»امبـرر ا
یم. ـرار دار فرزنـد یـا شـریک داشـتن خـدا شـده. و مـا پـس از پ»امبر اکرمَ 

مها منتقل  سـپس نورر ما را در پشـت آدم؟ع؟ َرار داد. پ»وسـته این نور از پشـتها و رحر
کامـًا آشـکارا  کـه منتقـل می شـد  مـی دیگـر. از هـر پشـتی  می گردیـد بـه پشـتی و رحر
ـرار مـی گرفـت، آثارر  بـود کـه ایـن نـور، دیگـر از او منتقـل شـده. و در پشـت دیگـری کـهَ 
ـم  شـرافت در او آشـکار می شـد. تـا بالخـره بـه پشـت عبـد المطلـب رسـید و بـه رحر
بـه دو ََـمت تقَـیم  نـور  فاطمـه مـادر عبـد اهَّلل منتقـل شـد. در ایـن هنـگام ایـن 
َـمت دیگـر در ابوطالـب. این اسـت  ـرار گرفـت وَ  َـمت در عبـداهَّللَ  گردیـد: یـکَ 
د )و گـردش و حرکت تو را در میان سـجده  ینس در ـاجر َّس ـي ال ـكس فر بس

َّ
ل قس تس ـرآن: يوس تفَـیر آیـتَ 

بدیـن  اسـت.  ایشـان  زنـان  مهـاى  رحر و  پ»امبـران  کـه منظـور، اصـابر  کننـدگان(، 
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رحـامر پـدران و مـادران جریـان داد تـا بـه ایـن زمـان  طریـق خداونـد مـا را در اصـاب و اس
رحـام  صـاب و اس کـه در اس کـه مـا در شـمار کَـانی نیَـتیم  کـه پنـدارد  رسـید. پـس هـر 

یـد.  جریـان داشـته ایم و پـدران و مـادران، مـا را زاده انـد، دروغ می گو

حدیث ششم

در غایـة المـرام بـه نقـل از کتاب النصوص علی األئمة االثني عشـر تألیف شـیخ ثقۀ اَجّل 
ابـن بابویـه، آورده که می گوید:

نا  ثس
س

ّد  حس
س

ـال  َ، صـرر األنبـارّيَ عقـوبر بنر نس ـدس بـنر یس بـَداهَّللر بـَن وحمس ـب عس نـا وبـو طالر ثس
س

ّد  حس
س

يَـال
ـَد  ّمس نـا َمحس ثس

س
ّد  حس

س
ـال یب،َ  بـَداهَّللر بـَن َشـعس نـا عس ثس

س
ّد  حس

س
ـال َـروٍق،َ  ـد بـنر مس ّمس ـَد بـَن َمحس وحمس

 
س

مـراَن بـَن داَود، َـال نـا عر ثس
س

ّد  حس
س

ـة، َـال »نس نـا َسـفیاَن بـَن َعیس ثس
س

ّد  حس
س

میمـّيَ َـال یـاٍد التس بـَن ز
یـه: 

س
ـواَت اهَّللر عل

س
ل یـنس صس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
 و

س
ـال َس  

س
ـال َس  ، ـةر ّیس فر نس حس

ت
ـَن ال ـَد بت ّمس ـا َمحس نس ثس

س
ّد حس

ةر  اعس  برطس
تت انس ـٍة دس ّیس عر   رس

ّنس  َکلّس بس ر
ّ

ذ عس
َ س
ـی: أل

س
ال عس تس كس وس ارس بس  اهَّلَل تس

س
ـال َس   :

َ
َقـول ؟ص؟ یس  اهَّللر

س
َسـول َت رس عت ـمر سس

ـاٍم  مس إر  بر
ـتت انس ـٍة دس ّیس عر  رس

َکلّس ـّنس  مس حس رت
س س
أل ًة. وس ـّرس ا بس ـهس َر

فت ـي نس ـَة فر ّیس عر ـتر الّرس انس کس نت  إر ـي، وس ّنر ـسس مر یت
س
ـاٍم ل مس إر

ٍة. ّیس قر  تس
س

ل ٍة وس ـّرس ـرس بس یت ا غس ـهس َر
فت ـي نس ـَة فر ّیس عر ـتر الّرس انس نت کس إر ـي، وس ّنر ٍل مر ـادر عس

تس  نت
س
و ي. وس مر

ت
ـل َمكس سر

ت
ـل سر بري وس رت َبكس حس رت ي، حس در عت َة بس یفس لر خس

ت
ال اَم وس مس ر

ت
تس ال نت

س
! و ّيَ لر ـا عس : یس

س
ـال َس َثـّمس 

ـتس  نت
س
و وس ـاءر  یس بر

نت
س ت
األ َد  ـّیر ـا سس نس

س
أ فس  . ـَرونس ّهس َمطس

ت
ال ـَة  ّمس ئر

س ت
األ ـكس  تر ّیس َذّرر ـنت  مر ـي.  تر نس ابت َج  وت زس وس  ، ّيس طس ـبت َبـو سر

س
و

 
س

ل ارس وس  الّنس
س

ل ـةس وس ّنس جس
ت
ـقر اهَّلَل ال

َ
ل خت ـمت یس

س
ـا ل نس

س
ل وت

س
ل ٍة، وس ـدس احر ٍة وس رس ـجس ـنت شس ـتس مر نت

س
و ـا وس نس

س
و ، وس ـاءر یس صر وت

س ت
َد األ ـّیر سس

. ـةس ئرکس
اس مس

ت
 ال

س
ل ـاءس وس یس بر

نت
س ت
األ

ـَر  یت ـَن خس حت ! نس ـّيَ لر ـا عس : یس
س

ـال قس ؟ فس ـةر ئرکس
اس مس

ت
ـنس ال ـلَ مر ضس فت

س
ـَن و حت نس ! فس  اهَّللر

س
َسـول ـا رس ـَت: یس

ت
ل ََ  :

س
ـال َس

ـرًا  یت َکـوَن خس  نس
س

ـفس ل یت کس . وس »ـنس بر ّرس َمقس
ت
ـةر ال ئرکس

اس مس
ت
ـنس  ال ـٌر مر یت خس ضر وس رت

س ت
ـیطر األ َر ـی بس

س
ل ـةر اهَّللر عس یقس لر خس

ـا  برنس ـَدوا اهَّللس وس بس ـا عس برنس َفـوا اهَّللس وس رس ـا عس نس بر
. فس هر یـدر حر وت تس ـةر اهَّللر وس فس رر

عت ـی مس
س
ل اَهمت إر نس قت ـبس ـدت سس َس ، وس َهـمت نت مر

ي...د  یرر زر وس ـي وس خر
س
تس و نت

س
و كس وس نت ـا مر نس

س
و ي وس ّنر تس مر نت

س
! و ـّيَ لر ـا عس . یس ـةر اهَّللر فس رر

عت ـی مس
س
ل  إر

یلس ـبر َّس َوا ال ـدس تس اهت
تـا آخـر حدیـث1.

امیـر المؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: از پ»غمبـر خـدا؟ص؟ شـنیدم کـه می فرمـود: خداونـد تبـارك 

و  ثـر  األ کفایـة  األنـوار ج36 ص337 و ج26 ص349 از  بحـار  ثـر ص157؛  األ کفایـة  المـرام ج1 ص46؛  غایـة   .1
حلـی. المحتضـر 
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وتعالـی فرمـوده اسـت: بـه یقیـن عذاب خواهم کـرد هر گروهی را که معتقـد به رهبرىر 
گـر چـه آن رعیـت در واَـع خودشـان  کـه از جانـب مـن تعی»ـن نشـده،  امامـی باشـد 
رار خواهـم داد هر رعیتی  اشـخاص خوبـی باشـند. و )از سـوی دیگـر( مـورد محبـتَ 
را کـه معتقـد بـه امامـت امـام عادلـی باشـند کـه از جانـب مـن تعی»ـن شـده باشـد، گر 

چـه آن مـردم خـوب و متقـی نباشـند.

یی امام و جانشـین پس از مـن، جنگر با تو، جنگر  سـپس بـه مـن فرمـود:  ای علـی! تو
یـی پدرر دو نوادۀ من، و همَـرر دخترر من.  بـا مـن، و صلـحر بـا تـو، صلحر با من اسـت. تو
وصیاء. من و تو از یک  یی سـیدر اس نبیاء و تو رر اس از نژادر تو اسـت ائمت طاهرین. منم سـروس

گـر مـا نبودیم خداوند بهشـت و جهنـم و انبیاء و مائکه را نمی آفرید. درختیـم. ا

گفتـم: یـا رسـول اهَّلل پـس مـا از مائکه برتریم؟ فرمود: یـا علی ما بهتریم از تمام خایق 
خدا در زمین و بهترین فرشـتگان مقرب. چگونه از آن ها بهتر نباشـیم، با اینکه ما بر 
آن هـا در معرفـت و شـناخت خـدا و توحیـد سـبقت گرفتیـم. آن هـا بـه وسـیله ما خدا 
را شـناختند و پرسـتیدند و راه خـود را بـه سـوى شـناخت خـدا یافتنـد. یـا علـی، تـو از 

یـرر منی ...  ز منـی و مـن از تـو . تـو برادر و و

حدیث هفتم 

کتـاب، بـه نقـل از تفسـیِر ثقـۀ عـدل، محمـد بـن عبـاس بـن ماهیـار، صاحـِب  در همـان 
تفسـیِر مـا نـزل فـي القـرآن فـي أهـل البیـت می گویـد:

فّير  نس ر بـنر یوَنـس الحس ـن َعمس ّمـد، عس ـد بـنر َمحس ـن وحمس حیـی، عس زیـزر بـَن یس بـَد العس ثنـا عس
س

ّد يحس
ـنت  عس ّير  ـمر اشر هس

ت
ال اهَّللر  ـدر  بت عس ـنر  بت »ـعر  بر الّرس ـنر  عس زي  ـرو المس یمان 

س
َسـل بـنر  داَود  مانـّي، عـن  الیس

ـوا:
َ
ال َس ـٍب،  الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ـنت آلر عس اٍخ مر ـیس شت

س
و

ـا اهَّلَل  نس رس مس
س
أ ، فس شر ـرت عس

ت
 ال

س
ل ـوت ارًا حس ـوس نت

س
ـا و َکّنس ـٍد،  ّمس  َمحس

س
ـا آل ّنس ـهر : إر بر

ـضر َخطس عت ـي بس ؟ع؟ فر ـّيٌ لر  عس
س

ـال َس

 . ضر رت
س ت
ی األ

س
ل ا إر

نس طس بس هت
س
ا. َثّمس و نس یحر ـبر َت َة برتس

ئرکس
اس مس

ت
تر  ال حس ـّبس سس ا، وس نس حت ـّبس َس ، فس یحر ـبر َت عالی برالّتس تس

ا  ّنس إر ـونس وس
َ
اّف َن الّصس حت نس

س
ـا ل ّنس إر

ا. فس نس یحر ـبر َت ضر  برتس رت
س ت
ـَل األ هت

س
حس و ـّبس َس ا فس نس حت ـّبس َس . فس یحر ـبر َت ـا برالّتس نس رس مس

س
أ فس

د1. َحونس ـّبر َس َم
ت
ال َن  حت نس

س
ل

1. غایة المرام ج1 ص47.
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علی؟ع؟ در بعضی از خطبه هایش فرمود: ما آل محمد، انواری اطراف عرش بودیم. 
گفتیـم و مائکـه بـا  کـرد. پـس تبیـح  گفتـن امـر  پـس خداونـد تعالـی مـا را بـه تَـبیح 
که تبَیح  کرد  رد. پس به ما امر   تَبیحر ما، تَبیح گفتند. سپس ما را به زمین فروآو
ی»م. پس تَـبیح گفتیم و اهل زمین با تَـبیح ما تَـبیح گفتند. پس يمای»م که   گو

یانیم ي. گو که تَبیح  صف در صفیم  و مای»م 

کرده است. کنز الفوائد نیز به نقل از ثقه، ابن ماهیار، حدیث را ذکر  گوید: در  امینی 

حدیث هشتم

کنـز الفوائـد از ابوجعفـر محمـد بـن بابویـه قـّدس سـره، بـه سـندش از ابوسـعید ُخـدری  در 
کـه می گویـد: آورده 

ـن  ّمـار، عس ـد بـنر عس ـن محّمس َس ـن وبـي الح ّهـاب، عس بـدر الوس ـد بـنر عس بـداهَّلل بـنر َمحّمس ـن عس يعس
ـش، عن وبي  یمان األعمس

س
بـداهَّلل البّکائـي، عـن َسـل یـادر بـنر عر ـن ز ّیـة، عس و إسـماعیل بـنر ثس

 :
س

ـال قس فس  ، َجـلٌ رس ـهر  یت
س
ل إر ـلس  بس َت س

و ذت  إر ؟ص؟  َسـولر اهَّللر رس ـدس  نت وسـًا عر
َ
ـا َجل َکّنس الَخـدرّي َـال:  ـعید  سس

ـنس  مر ـتس  َکنت وم  تس  رت بس کت ـتس ست
س
يو یـسس :  لر بت ر لر  ،

ـلّس جس وس ـّزس  عس اهَّللر  لر  ـوت َس ـنت  عس نرـي  رت بر
خت

س
و  !  اهَّللر

س
َسـول رس ـا  یس

؟ »ـنس بر ّرس َمقس
ت
ـةر ال ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال ـی مر

س
ل عت

س
یـنس َهـمت و ذر

ّس
، ال  اهَّللر

س
َسـول ـا رس ـنت َهـمت یس د مس یـنس عالر

ت
ال

شر  رت عس
ت
قر ال ادر ي َسـرس ا فر َکّنس َن،  ـیت َس َح

ت
ال ـَن وس َس حس

ت
ال ـَة وس مس اطر فس ـّيٌ وس لر عس ـا وس نس

س
 اهَّللر ؟ص؟: و

َ
َسـول  رس

س
ـال قس فس

ـيت  فس
ت
ل

س
مس برأ  آدس

ـلّس جس ـّزس وس ـقس اهَّلَل عس
َ
ل خت نت یس

س
ـلس و بت َس ا  نس یحر ـبر َت ـَة برتس ئرکس

اس مس
ت
تر ال حس ـّبس َس ، فس َح اهَّللس ـّبر َس َن

ـَجودر  ََّ ـَروا برال مس ـمت َیؤت
س
ل ـَجَدوا. وس َت نت یس

س
ـةس و ئرکس

اس مس
ت
ـرس ال مس

س
، و مس  آدس

س
ـّل جس ـّزس وس ـقس اهَّلَل عس

س
ل ـا خس ّمس

س
ل ـاٍم. فس عس

 
س

ـال قس . فس ـَجدس َت نت یس
س
ـی و بس

س
، و یـسس لر بت  إر

ّس
ل  إر

َعـونس مس جت
س
َهـمت و

َّ
َکل ـَة  ئرکس

اس مس
ت
تر ال دس ـجس َس ـا. فس نس لر جت

س
 ألر

ّس
ل إر

تس  رت بس کت ـتس ست
س
ّيس و ـدس »س ـَت بر قت

س
ل مـا خس ـَجدس لر َت نت تس

س
ـكس و عس نس یـَس مـا مس لر بت ـَه : یـا إر

س
ـی ل

س
ال عس تس كس وس ـارس بس اهَّلَل تس

قر  ادر َسـرس ـي  فر اَؤَهمت  ـمس ست
س
و ـةر  َتوبس کت مس

ت
ال ـةر  َس مت خس

ت
ال ءر 

س
ـَؤل هس ـنت  مر يت 

س
و ؟   یـنس عالر

ت
ال ـنس  مر ـتس  َکنت وم 

ش...د تـا آخـر حدیـث1. ـرت عس
ت
ال

کـه مـردى بـه  گفـت: مـا خدمـت پ»امبـر اکـرم؟ص؟ نشَـته بودیـم  ى  ابـو سـعید خـدر
یـد:  کـه بـه شـیطان می گو کام خـدا را برایـم تفَـیر فرمـا  گفـت: ایـن  سـوی او آمـد. 
د )آیـا تکّبر کردی یا از بلند مرتبه هایی؟( کیَـتند  یـنس الر عس

ت
ـنس ال مت َکنـتس مر

س
تس و رت بس کت ـتس ست

س
يو

1. بحار األنوار ج26 ص346.
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ترنـد؟ کـه از مائکـه مقـرب بال آنـان 

پ»امبـر؟لص؟ فرمـود: مـن و علـی و فاطمـه و حَـن و حَـین. مـا در َسـرادقر عـرش، 
خـدا را تَـبیح می کردیـم. مائکـه از تَـبیحر مـا بـه تَـبیح مشـغول شـدند، دو هـزار 
سـال َبـل از خلقـت آدم. وَتـی خداونـد آدم را آفریـد، بـه مائکـه دسـتور داد او را 
سـجده کننـد. و ایـن سـجده نبـود مگـر بـرای مـا. همـت مائکـه سـجده کردنـد بـه جـز 
یـد. خداونـد فرمـود: چـه شـد کـه سـجده نکـردى بـراى کَـی  رز شـیطان کـه امتنـاع و
یدى یـا از برتران بودى؟ یعنـی آن پنج نفرى  رز کـه بـه دسـت خـود او را آفریـدم؟ تکبـر و

کـه نـام آنهـا در َسـرادقر عـرش نوشـته شـده اسـت...
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مطل�ب سوم
َهَدُهْم 

ْ سث
أَ
ُهْم َوا �تَ َّ �ي ِرّ

ُهوِرِهْم دفُ َدَم ِم�ف �فُ
آ
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 ا
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آ
ا�ف ا �ي در �ب
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َ ٰی سث
َ
ل َ وا �ب

ُ
ال

ْم �تَ
ُ
ك ّ

َر�بِ ْس�تُ �بِ
َ
ل
أَ
ِسِهْم ا �فُ �ف

أَ
ٰی ا

َ
َعل

)172 : « )ال�عرا�ف �فَ ِل�ي ا�فِ ا عفَ
َهـٰدفَ

گردانـد و بـرای مـا نسـبت بـه  بـدان _ خداونـد تعالـی، مـا را بـه صـراط حـق و یقیـن هدایـت 
کـه خلقـی  کـه ایـن آیـۀ شـریفه، اشـاره و داللـت بـر ایـن دارد  دیگـران لسـان صدقـی قـرار دهـد _ 
ـم وجـود داشـته اسـت، و 

َ
قبـل از پدیـد آمـدِن ایـن انسـانها، و تکلیفـی قبـل از تکلیـف ایـن عال

اشـاره دارد بـه احـوال انسـانها در خلـِق اّول. و داللـت دارد بـر سـّری از َاسـراِر خداوند و حکمتی 
از حکمتهـای او!

گزیـر بایـد تحقیقـی داشـته باشـیم، در مـورد حقیقـت  گفتـن در بـارۀ آن، نا قبـل از سـخن 
ـۀ نقلّیـه و مفـاّد آیـات و روایـات 

ّ
آنچـه آیـه، بـر خلـق و تکلیـف داللـت دارد. و قبـل از آوردن ادل

کـه بـر  م و ثابـِت مـا را 
ّ
کـه مدلـوِل آیـه و اعتقـاِد صحیـح و مسـل در ایـن زمینـه، مقتضـی اسـت 

کنیـم. سـپس بـه ذکـِر آیـات و نقـِل  کسـی قـادر بـه انـکاِر آن نیسـت، ثابـت  آن اجمـاع شـده و 
احادیـِث وارده از بیـِت علـم و حکمـت و عصمـت؟مهع؟، و بازگـو کردِن آنهـا از اصوِل ُمعتَمده و 
یـم. آنگاه در فصلی دیگـر، بیاناِت  مـدارِک معتَبـره و بـه َاسـانیِد ُمَعنَعنـۀ غیـر مضطربـه می پرداز
برخـی از علمـای امامیـه را رضـوان اهلل علیهـم _ چـه از ُمثِبتیـن و چـه از نافیـن _ ذکـر می کنیـم و 

کـرد.  در صـورِت ضـرورت، نظـراِت علمـای عامـه را هـم بیـان خواهیـم 

گرفتـن از خداونـد متعـال و پنـاه بـردن بـه او از شـّر شـیطاِن رجیـم می گوییـم:  پـس بـا یـاری 
کـه بـر تفصیـِل مذکـور در مطلـب دوم، مترّتـب می شـود.  مـی ترّتبـی هسـت، 

َ
عال

.



َمقاِصِد َعلّیهموا  لطم: 188

توضیح آن:

که فرمود: کالِم باری تعالی را، خطاب به حضرت داوود؟ع؟ دیدیم  وقتی 

فد.  عرس
َ
ي و کس لقس لر قَت الخس

س
ل خس فس فس عرس

َ
ن و

س
بَت و حبس

س
أ خفّیًا فس نزًا مس کس يَکنَت 

مـن گنجـی پنهـان بـودم، دوسـت داشـتم کـه شـناخته شـوم، پـس آفریـدگان را آفریدم 

تا شـناخته شـوم. 

بـودن خداونـد اسـت  کـه معـروف و مشـهود  و حقیقـت مقتضـای خلقـت واضـح شـد، 
کـه وجـود معـّرِف بـرای  کنـد، و دانسـتیم  بـه صفـات حسـنه، تـا آثـار آن صفـات تحقـق پیـدا 
خداونـد از آغـاز تـا انجـام خلقـت ضـرورت دارد، و بایـد قبـل از خلـق و بـا خلـق و بعـد از خلـق 
کـه اسـامی بـاری تعالـی _ از ذوات بشـری و معّرف هـای او  وجـود داشـته باشـد، و روشـن شـد 
کل قدسـیه باشـند، در اطـالق ایـن منصـب الهـی و تشـریف سـبحانی و تقییـِد آن، در  کـه هیـا
درجـاِت مختلفـی قـرار دارنـد؛ پـس می بایسـت روز جمـع و مشـهودی قبـل از پدیـد آمـدن ایـن 
ـِم َعـرض، قبـل از سـفر انسـان و سـیِر او 

َ
کـه یـک عال دنیـا وجـود داشـته باشـد، و مقتضـی اسـت 

در عوالـم، و قبـل از آنکـه از محضـر الهـی مرخـص شـود و روحش از عوالـم ملکوتی هبوط کند، 
موجـود باشـد. 

ـِی پروردگار بر َارواِح بشـری، 
ّ
ـِم خلـق و ُشـهود، برای تجل

َ
پـس وجـوِد روِز تکلیفـی، قبـل از عال

الزم اسـت، تـا ُصنـِع خـود را بـه آنهـا بنمایانـد و خطابـۀ خود را بـر آنها بازگوید و خـود را به جمیِع 
َفـش باشـد، پـس  کـه معّرِ کسـی را برگزینـد  مـردم بـا جلـوه ای واحـد بنمایانـد. بایـد در آن عالـم 
کنـد،  گردانیـده و برگزیـده، بـه خلـق معرفـی  ک  کـه پـا کسـی را  آنـگاه بـر خلـق ظاهـر  شـود، تـا 
آنـگاه هـر کـدام از برگزیـدگان را بـر منصبـش قـرار دهـد. ایـن هنگام اسـت کـه هر امـام و معّرِف، 
نسـبت بـه هویـِت رعیـِت خـود، و حقیقـِت ماهیـِت آنهـا وقـوف یابـد، و بـرای هـر خلیفـه ای از 
خلفـای الهـی، ُاّمتـش را بـا نام و حقیقتشـان بشناسـاند، همچنان که امِت خاتـم َانبیاء؟ص؟ را 

کـرد. بـر حضرتـش در روز میثـاق عرضـه 

در این باره احادیِث منصوص وارد شده است. از جمله احادیِث زیر: 

کرم؟ص؟ آورده  1. در کتـاب المجالـس شـیخ مفیـد رحمـه اهلل، کـه به ِاسـناِد خود از پیامبـر ا
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س
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کـه می فرماید: اسـت 

اتر  اوس ـمس َّس ي ال َت فر رت ظس نس ا _ وس هس یرس بر
کس ا وس هس یرس غر َت صس رت ظس ی نس ّتس ، حس ینر ي الّطر ـي فر تر ّمس

َ
ـي  و ـتت  لر

س
ل يَمّثر

ة...د  امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل  إر

كس تر ـیعس شر لر ـكس وس
س
َت ل رت فس غت ـتس است ، فس ـّيَ لر ـا عس َتـكس یس یت

س
و ـَت، رس یت

س
و ـا رس ّمس

س
ل ـا، فس هس ر

ّ
َکل

تا آخـر حدیث1. 

یر شـد، تا اینکـه کوچک و بزرگشـان را دیدم.  ـمر طیـن، بـراى مـن تصو
س
اّمـت مـن در عال

و در همـت آسـمانها نظـر افکنـدم. چـون خـوب نگریَـتم _ اى علـی _ تـو را دیـدم. پـس 
یامـت می آیند، آمـرزش طلبیدم.   َ ز بـراى تـو و تمامـی شـیعیانت کـه تـا رو

که می فرماید: 2. در بصائر الدرجات از پیامبر؟ص؟، ُمسَندًا آمده است 

احـًا  وس رت
س
َهـمت و یرس بر

کس َهـمت وس یرس غر ـَت صس یت
س
و ـی رس ّتس ، حس یـنر ـي الّطر ـي فر تر ّمس

َ
ـي  و ـتت  لر

س
ل ـدت َمّثر قس

س
، ل ـّيَ لر ـا عس يیس

َکم...د تا آخر 
س
َت ل رت فس غت ـتس است كس فس تر ـیعس برشر َت بركس وس رت رس ّنرـي مس إر ، وس ـادس َس جت

س ت
ـقس اهَّلَل األ

َ
خل نت یس

س
ـلس و بت َس

حدیث2.

کوچک و  که  ى  ل، برایم مجَـم شـد، به طور گر رسـول خدا فرمود:  ای علی! امتم در 
بـزرگر آنـان را دیـدم، روحهایـی پ»ـش از آنکـه خداوند پ»کرشـان را ب»افریند. به راسـتی 

مـن بـر تـو و شـیعیان تو گذشـتم و براى شـما طلب آمـرزش کردم. 

ه، بـه  3. در بصائـر بـه ُطـرِق َعدیـده و ُمسـَند آمـده و نیـز در مجالـس شـیخ مفیـد ُقـّدس سـّرُ
کـه می فرمایـد: ِاسـناِد خویـش از رسـول خـدا؟ص؟ اسـت 

ـماءس  ست
س ت
مس األ ـمس آدس

ّس
ل ـا عس مس کس َهمت  اءس ـمس ست

س
ـي و نر مس

ّس
ل عس ، وس یـنر ـي الّطر ـي فر تر ّمس

َ
ـلس و ّثس ، مس

ـلّس جس ـي عـّزس وس ّبر يرس
هد.  تر ـیعس شر علـّيٍ وس

س
َت اهَّللس ل رت فس غت ـتس است ، فس ـاتر ایس ـاَب الّرس حس صت

س
ـي و ـّرس بر مس هـا، فس

ّس
َکل

ـت برایـم مجَـم کـرد، و نامهاى ایشـان را  ـمر طینس
س
، امـتر مـرا در عال ردگارم عـّزس وجـلّ پـرو

بـه مـن آموخـت، َچنـان کـه همت نامهـا را به آدم آموخـت، آنگاه پرچمـداران )خلفاء و 
زمامـداران( بـر مـن گذشـتند. مـن براى علی و شـیعیانش آمرزش خواسـتم . 

کرده است3�  ُفرات بن ابراهیم نیز در تفسیرش آن را روایت 

1. األمالي مفید ص89 ح 5.
2. بصائر الدرجات ص104؛ بحار األنوار ج65 ص27.

3. بصائـر الدرجـات ص103 و 105؛ األمالـي مفیـد ص126؛ األمالـي طوسـی ص649؛ تفَـیر فـرات ص393؛ 
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که پیامبر؟ص؟ فرمود:  4. در بصائر الدرجات ُمسَندًا از امام باقر؟ع؟ است 

د1. اقر یثس مر
ت
دس ال نت ّيس  عر

س
ل تت  عس ي َعررضس تر ّمس

َ
ّنس و يإر

به راستی امتم در میثاق بر من عرضه شد. 

که می فرماید: 5. در بصائر الدرجات و الکافي ُمسَندًا از امام باقر؟ع؟ آمده است 

ارس  رس َت
ر
ت

ال ّرر وس
ّس

ی الـذ
س
ل اقس عس یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
مس و وت ، یس ّرٌ َهـمت ذس ـا وس نس

س
ـةر ل یس

س
ل وس

ت
ا برال

نس تر ـیعس ـاقس شر یثس  مر
س

ـذ خس
س
ّنس اهَّللس و يإر

یـنر  الّطر ـي  فر ـَه  تس ّمس
َ
و ـٍد؟ص؟  ّمس ـی َمحس

س
ل ضس اهَّلَل عس ـرس عس . وس ةر َبـّوس برالّنَ ـٍد؟ص؟  ّمس َمحس لر وس ـةر  ّ»س بر َبو برالّرَ ـَه 

س
ل

 
س

ـل بت َس ا  نس تر ـیعس احس شر وس رت
س
ـقس اهَّلَل و

س
ل خس َم. وس ـا آدس هس نت ـقس مر ـي َخلر تر

ّس
ـةر ال ینس ـنس الّطر َهـمت مر قس

س
ل خس ـٌة. وس

ّس
ل ظر

س
َهـمت و وس

ـَن  حت نس ّیـًا، وس لر َهـمت عس فس ّرس عس ؟ص؟ وس  اهَّللر
س

َسـول َهـمت رس فس ّرس عس ـهر وس یت
س
ل َهـمت عس ضس رس عس ـاٍم، وس ـيت عس فس

ت
ل

س
برأ ـمت  انرهر دس بت

س
و

لد2. ـوت قس
ت
ـنر  ال حت

س
ـي  ل َفَهـمت  فر رر

عت نس

ز پ»مان گرفتن.  خـدا از شـیعیان مـا پ»مـانر ولیـت گرفت، در حالی که ذره بودنـد، رو
ل،  گر گرفت . امتر محمد؟ص؟ را در  بوب»ت خود و نبوت محمد؟ص؟ اَرار  و نیز برای ر
کـرد. و آنهـا را از طینتـی  کـه ظـال )سـایه ها( بودنـد، بـر حضرتـش عرضـه  در حالـی 
رواحر شـیعیانر ما را پ»ش از بدنهاشـان به دو هزار سـال،  آفرید که آدم را از آن آفرید. و اس
خلـق کـرد. و آنهـا را بـه پ»امبـر عرضه داشـت و آنها را به رسـول خدا؟ص؟ و به علی؟ع؟ 

شناسـاند. و مـا آنـان را در لحن گفتار می شناسـیم. 

که می فرماید: گرامی؟ص؟ است  6. در بصائر از رسول 

ـَت  یت
س
و رس هـا، وس

ّس
َکل ـماءس  ست

س ت
مس األ ـمس آدس

ّس
ل ـا عس مس کس اءس  ـمس ست

س ت
ـَت األ مت ر

ّ
َعل یـنر وس ـي الّطر ـي فر تر ّمس

َ
ـي و  لر

ـلس يَمّثر
د3. َکـمت

س
َت  ل رت فس غت ـتس كس  است تر ـیعس برشر ـّيَ وس لر ـا عس یس َت برـكس  رت ـرس ـا مس مس

ّس
َکل ـاتر فس ایس ـابس الّرس حس صت

س
و

که  کرد، و نامهاى ایشـان را به من آموخت، َچنان  ـم  َّس ل برایم مج گر خدا امت مرا در 
همـت نامهـا را بـه آدم آموخـت، آنـگاه پرچمـداران )خلفـاء و زمامـداران( را دیـدم. پـس 

هـر چـه ای علـی، بـر تو و شـیعیانت گذشـتم، برایتان آمرزش خواسـتم . 

بحـار األنـوار ج27 ص224؛ الکافـي ج1 ص443.
1. بصائر الدرجات ص104 ح 3؛ بحار األنوار ج38 ص226.

2. بصائر الدرجات ص109؛ الکافي ج1 ص436.
3. بصائر الدرجات ص103 و 105.
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که می فرماید:  کتاب ُمسَندًا از امام رضا؟ع؟ است  7. در همان 

َهـمت  فس رس عس فس  ، یـنر الّطر ـي  فر َتـَه  ّمس
َ
و ـَه 

س
ل ـتت 

س
ل َمّثر ؟ص؟  اهَّللر  

س
َسـول رس ّنس  إر ـٍر؟ع؟:    فس عت جس َبـو 

س
و  

س
ـال َس  

س
ـال َس ي

یـَع  مر اكس جس ـدس ـَت فر
ت
ل ـَه: َجعر

س
ـا ل نس

ت
ل ََ  :

س
ـال َس َهـمت . 

س
ّا حس ـمت  وس هر َر

اس خت
س
و ـمت وس ائرهر اءر آبس ـمس ست

س
و مت وس ائرهر ـمس ست

س
برأ

ـٍر؟ع؟د. فس عت َبـو جس
س
 و

س
ـال َس ا 

س
ـذ کس : هس

س
ـال َس ـا؟  هس رر ـی آخر

س
ل ـا إر هس لر ّوس

س
ـنت و ـةر مر ّمس

َ ت
األ

ل بـه او نشـان دادند، پس آنـان را به  امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: ومـتر رسـول خـدا؟ص؟ را در گر
نـامر خودشـان، و نـام پدرانشـان، و اخاَشـان شـناخت. بـه او گفتیـم: فدایـت شـوم، 

ـر؟ راوی گفـت: امـام باَـر؟ع؟ همیـن گونـه فرمود.  تمـامر امـت، از اول تـا آخر

کتاب به ُطرِق دیگری نیز ذکر شده است1�  در همان 

ل گردید، و بر ائمه معصومین؟مهع؟ عرضه 
َ

 بدین سان در خلقِت نخست، َارواِح بشری ُممّث
 و شناسانده شد. پس آنان ُمحّب را از ُمبِغض، با نامشان و ناِم پدرانشان و اخالقشان، شناسایی 
یـادی از خانـداِن علـم و عصمـت؟مهع؟ داللـت بـر ایـن مطلـب دارد، بـه  کردنـد. اخبـار وارده ز
کـه فقـط در بصائـر الدرجـات، بیـش از ده حدیـِث ُمسـَند در ایـن بـاب آورده اسـت2�  گونـه ای 

نامهای روز میثاق
ـم نامیـده می شـود بـه: روِز میثـاق، روِز َجمـع، روِز شـاِهد، روِز َمشـهود، روِز َعـرِض 

َ
آن عال

اّول، روِز خلـِق اّول، روِز تکلیـِف اّول، روِز َبعـِث )برانگیختـِن( اول، روِز ِاقـرار، روِز والیـت، روِز 
ـه )سـایه ها(. 

ّ
ـِم َاِظل

َ
سـت و عال

َ
ـِم َال

َ
ـِم َذّر، عال

َ
َبلـی، عال

ِم َارواح، 
َ
می مستقّل غیر از عالِم ذر است، مانند عال

ُ
ه، خود عال

ّ
ِم َاِظل

َ
 البته می توان گفت: عال

 که بعضی از علمای بزرگ به آن تصریح کرده اند. ولی به کمک قرائِن ظاهرِی موجود در بعضی 
 َاخبار، استفاده می شود که در ِلساِن َحدیث، از آن به عالم ذر تعبیر شده است. و این منافاتی 

ندارد با اینکه در واِقع عالم دیگری موجود باشد. 

وجه ضرورت روز میثاق
گر آن ِخلقِت نخسـت وجود نداشـت و در آن، خداوند  که ا بر هیچ عاقلی پوشـیده نماَند 

1. بصائر الدرجات ص105؛ بحار األنوار ج17 ص153 ح 57.
2. بنگرید: بصائر الدرجات ص99 و 103 باب 11 و 14.
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گـوش ذّرات بشـری و َارواِح نورانـِی انسـانی،  ـی نمی سـاخت و ِخطـاِب خـود را بـه 
ّ
خـود را متجل

ـم و آمیختـه شـدن بـا َاجـزاِء زمینـی و ُملکـی نمی رسـانید، هیـچ 
َ
قبـل از فـرو آمـدن بـه ایـن عال

گـر ارواِح بشـرِی ملکوتـی، همـراه  کـه خداونـدگاِر خـود را بشناسـد. همچنیـن، ا َاَحـدی نبـود 
ـص 

َ
فایـش، از محضـِر الهـی مرّخ

َ
بـا شـناخِت خالـق و شـناخِت معّرِف هـای او و ُحـّکام و ُخل

کیسـت.  کـه خالـق و رازِق او  نمی شـدند، هیـچ بشـری نمی دانسـت 

توضیِح مطلب
حقیقـِت بشـری و غریـزۀ انسـانی، پـس از اسـتیالی تاریکی هـای عنصری بر آن و شکسـتِن 
کثافات جسمانی  َانواِر روح با پوشش ُملکی و آمیختگِی آن با َاجزاِء زمینی و آلوده شدنش با 
و ِانقطاِع او از حضرِت الهی، با توجه به َعوالم ُسـفلی، و ِانِفصالش از بارگاِه آسـمانِی قدسـی، 
ئـِق دنیوی، و از  و فـرودش بـه منـازِل زمینـی، و دوریـش از سـاَحِت الهی به سـبب اتصال به َعال
بین رفتِن نیروهای او با بیماری های نفسـانی و آلوده شـدنش به ُمقتضای طبیعِت جسـمانِی 
ظلمانـی، و محبـوس شـدِن حواّسـش بـا ِعلـِل نفسـانی؛ دیگـر دسـتیابی بـه شـناخِت خداونـد 
کوچکتـر  کوچـک، بلکـه بسـیار  ـِم تنـگ و 

َ
و صفـات و حقایـِق ُصنـِع او، بـا مشـاهدۀ ایـن عال

نسـبت بـه َعوالـِم غیبـِی باالیـی و مشـاهدۀ آن بـا ایـن حـواّس ظاهـری و کوتاه و عنصـری، دیگر 
میسـر نمی شود.

کـه بـا  کنـون بـا ایـن عقـِل محجـوب و قلـِب مسـتور،  بعـد از آن دوری از محضـِر الهـی، ا
پرده هـای جهالـت پوشـیده شـده اسـت، دیگـر نمی توانـد هیـچ توجهـی بـه حـواّسِ باطنـی و 
ـِم ُالوهـی روی آورد. طبعـًا از آن معـارِف َحقـی که در هنـگام تجّرِد 

َ
روحـی داشـته باشـد و بـه عال

کـه در آن َعوالـِم نورانـی و روحانـی و ملکوتـی  روح، بـا آن حـاِل نورانیـت و ِاشـراق و صفایـی 
داشـت، دیگـر هیـچ خبـری نیسـت. 

یـک و سـوِء اخـالق آن، بـا ظهـوِر  کـه هـر چـه انسـان در تزکیـۀ نفـس از اوصـاِف تار می بینیـد 
َانـواِر روح بـر آن، بکوشـد و زهـدش در دنیـا فزونـی یابـد و خـود را بیشـتر، از صفـات نفسـانیه 
کنـد؛ از ایـن عوالـِم دنیـوی  گردانـد و بـه صفـاِت ُقدسـیه آراسـته و بـه َانـواِر روحیـه نورانـی  ک  پـا
جـدا می گـردد و روح و ملکوتّیـِت او تقویـت می یابـد، و قـوای ُملکـی و ُعنصـرِی او، ضعیـف 
نفسـانی  یکی هـای  تار از  می شـود،  نزدیـک  ملکوتـی  و  ی  اخـرو و  روحـی  َعواِلـِم  بـه  می گـردد، 
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دور می گـردد و بـا روح الیقیـن آرامـش می یابـد، و بـا آنچـه جاهـالن از آن وحشـت دارنـد انـس 
او  بـرای  معارفـی  آنـگاه  می یابـد؛  آسـان  می داننـد  سـخت  خوشـگذرانان  را  آنچـه  و  می یابـد 
کشـف می شـود  کسـی نمی رسـد. و َعوالـِم ُقدسـیه ای بـر او  کـه بـه جـز او بـه  دسـتیاب می شـود 
کـه دیگـر چشـمها  کشـف نخواهـد شـد. و بـا چشـِم دل چیزهایـی را می بینـد  کـه بـر دیگـری 
کـه دیگـران نمی شـنوند، و بـا  گـوِش قلـب می شـنود آنچـه را  توانایـِی دیـدن آن را ندارنـد، و بـا 
کـه بـا حـواّس ظاهـرِی بشـری و عنصـری، قابـِل  حـواّس روحـِی خـود چیزهایـی را درک می کنـد 

درک نیسـت. ایـن آیـه همیـن مطلـب را می رسـاند:

�فِ 7«1. �ي �تِ �يَ
ْ
�فَ ال ْ َها َع�ي

َرُو�فَّ �تَ
َ
ّمَ ل

ُ َم ٦ �ث ِ��ي َ حب
ْ
َرُو�فَّ ال �تَ

َ
�فِ ٥ ل �ي �تِ �يَ

ْ
َم ال

ْ
ُمو�فَ ِعل

َ
ْ�ل ْو �تَ

َ
ا ل

َّ
»َكل

گـر علـم الیقیـن بدانیـد، البتـه جهنـم را خواهیـد دیـد. سـپس  چنیـن نیَـت. همانـا ا
بـه چشـم یقینـش خواهیـد دید.

ـم 
َ
گونـه اسـت عکـس قضیـه؛ یعنـی هـر چـه شـوِق نفـس و َرغَبـت و میـِل آن بـه عال همیـن 

ُسـفلی ُفزونـی یابـد و بـا حیـاِت دنیـا آرامـش گیـرد، حزِب شـیطان و سـپاِه نفـس در معرکۀ قلِب 
انسـان، پیـروز گـردد و تاریکی هـای نفسـانی یکـی بـر دیگـری بـر او چیـره شـوند و روح بـا صفات 
بـا  ـق می شـود و 

ّ
گشـته و بـه اخـالِق نفـوِس زمینـی متخل نفسـانی و حیوانـی و وحشـی، تیـره 

کار  ر می شـود و بـا حکومـِت نفـس بـر او، حـواِس ]باطنـِی [او از 
َ

تاریکی هـا صفـاِت آن، ُمکـّد
گـوش او ناشـنوا می گـردد،  می افتـد، قلـب می میـرد، چشـم او نابینـا و بصیـرت او ضعیـف و 
کـه انسـان از عوالـِم  در تاریکی هـا غوطـه ور می شـود و از ذکـِر خـدا بازمی مانـد. در اینجاسـت 
گشـته و دیگـر از آیـات  کمـاالِت روحانـِی راسـتین دور  روحـِی واال و معـارِف ملکوتـِی الهـی و 
بهـره ای نمی بـرد. مصـداِق »ُصـّمٌ ُبکـٌم ُعمي« )گنگ هـا و الل ها و کوران( می شـود که اولیاءش 

طاغوتنـد و او را از نـور بـه تاریکی هـا می برنـد.

تاریکی هـای  از  بشـری  ذّراِت عقلـِی  و  َارواح  َتَجـّرِد  و  ـه 
ّ
َاِظل ـِم 

َ
عال در  اولیـه  تکلیـِف  پـس 

جسـمانی مناسـب تر و شایسـته تر اسـت )از اینکـه چنیـن نباشـد(! و تجلـِی پـروردگار بـر آنهـا 
و گرفتـِن میثـاق و ِاقـرار از آنهـا، و اینکـه خـود را مسـتقیمًا و بـدون واسـطه بـه آنـان معرفـی کنـد، 
کـدر شـود، بهتـر و شایسـته تر اسـت. پیـش از آنکـه انـوار روح، بـا طینـِت جسـمانی و تاریـک، 

1. التکاثر: 5 تا 7. 
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مـی بـرای عـرض و جمـع، کـه 
َ
پـس عقـل اقتضـا می کنـد بـر وجـوِد روزی بـرای تکلیـف و عال

یـه تجلـی کنـد و خود را به آنها بشناسـاند و ُصنِع  کِل َذّر پـروردگار بـر َارواِح عقلیـۀ بشـریه در هیـا

خـود را بـه آنهـا نشـان دهـد، معّرِف هـای خـود را در حـال نورانیـت و صفـای آن ارواح معرفـی 

ک شـود و هر که بخواهد حیـات را برگزیند. آنگاه  کنـد؛ تـا بـا بصیـرِت تامـه، هـر که بخواهد هال

مبـدأ روحـِی انسـانی، بـر مقتضـای منتهـا و مرجعـش خواهـد بـود. و مبـدأ و غایـت باهـم یکـی 

کـه: از خداونـد و بـه خداونـد، خواهـد بـود. می شـود چنـان 

ـم وجـود نمی داشـت، و َافـراِد بشـر، معـارِف الهـی را در روزگاِر سـابق، در همـان 
َ
گـر آن عال ا

حـاِل نورانیـت و تجـرد، کسـب نمی کردنـد، هیـچ احـدی نمی دانسـت کـه پـروردگار و خالقش 

کرامیـه نمی شـناخت.  کیسـت و او را بـا اوصـاف جاللیـه و جمالیـه و ِا

ذکر نه حدیث مسند در این مورد

در این مورد به ُنه حدیِث ُمسَند اشاره می کنیم.

که می فرماید:  1. در تفسیر فرات و بصائر الدرجات از امام صادق؟ع؟ نقل شده 

وراَهم  ـَه وس َس فت َهمت نس فس ّرس عس ، فس ّرر
ّس

الذ َجوا کس رس خس ، فس ـةر امس یس قر
ت
مر ال وت ـی یس

س
ل ـَه إر تس ّیس مس َذّرر ـرر آدس هت ـنت ظس جس اهَّلَل مر ـرس خت

س
يو

ـه...د تا آخر حدیث. ّبس ٌد رس حس
س
ـررفت و عت ـمت یس

س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ـَه. وس َس ف نس

رد. پـس ماننـد ذراتـی  ز َیامـت، ب»ـرون آو تـا رو خداونـد از پشـتر آدم، فرزنـدان او را 
گـر چنیـن نبـود، هیـچ  خـارج شـدند، پـس خـود را بـه آنـان شناسـاند و نشـان داد. و ا

نمی شـناخت... را  ردگارش  پـرو کـس 

2. در الکافـي و التوحیـد شـیخ ثقـه صـدوق رحمـه اهلل، از ُزراره از امـام محمـد باقـر؟ع؟ 
کـه می فرمایـد: روایـت شـده اسـت 

ـَه  َس فت نس اَهـمت  رس
س
و وس َهـمت  فس ّرس عس فس  ، ّرر

ّس
الـذ کس َجـوا  رس خس فس  ، ـةر امس یس قر

ت
ال ـی 

س
ل إر ـَه  تس ّیس َذّرر مس  آدس ـرر  هت ظس ـنت  مر جس  ـرس خت

س
يو

ـهد. ّبس رس ـٌد  حس
س
و ـررفت  عت یس ـمت 

س
ل ـكس  لر

ذس  
س

ل ـوت 
س
ل وس التوحیـد(.  فـي  هـم  )َصنعس

رد. پـس همچـون ذراتـی خـارج  خداونـد از پشـت آدم فرزندانـش را تـا َیامـت ب»ـرون آو
کـس  نبـود هیـچ  گـر چنیـن  ا و  داد  نشـان  و  آنـان شناسـاند  بـه  را  پـس خـود  شـدند. 

نمی شـناخت. را  ردگارش  پـرو
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کتاب علل الشرائع از ُزراره، از امام باقر؟ع؟ آمده است: 3. در 

هد. ََ
ازر نت رس  مس

س
ل َقَه وس الر نت خس ٌد مس حس

س
رر و

دت مت یس
س
كس ل لر

 ذس
س

وت ل
س
يل

اگر چنین نبود، هیچ کس نمی دانَت چه کَی خالق و رازق اوست.

4. در تفسیر علی بن ابراهیم ]ج1 ص248[ از امام صادق؟ع؟ نقل شده:

ه د. ََ
ازر رس َقَه وس الر نت خس ٌد مس حس

س
رر و

دت مت یس
س
كس ل لر

 ذس
س

وت ل
س
يل

اگر چنین نبود، هیچ کس نمی دانَت چه کَی خالق و رازق اوست.

که می فرماید: 5. از امام صادق؟ع؟ آمده است 

رر 
ـدت ـمت یس

س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ومـًا، وس ـَه یس َکَرونس

س
ذ یس ـفس وس َر وت مس

ت
ـوا ال ََ نس ـم، وس هر وبر

َ
ل ََ ـَة فـي  فس رر

عت مس
ت
ـتر ال تس بس ثس يفس

ـهد1. ََ ازر رس َقـَه وس الر ـنت خس ـٌد مس حس
س
و

زی به  معرفت در دل های ایشان ثابت گشت و آن جایگاه را فراموش کردند و آن را رو
یش را نمی شناخت. رد. و اگر چنین نبود هیچ کس خالق و رازق خو یاد خواهند آو

که فرمود: 6. از ُزراره از امام باقر؟ع؟ نقل شده 

َهمد2.  ََ
ازر نت  رس مس َهمت وس ّبَ نت رس وا مس

َ
ل ا َسئر ذس َموا إر

س
ل عت مت یس

س
كس ل لر

 ذس
س

وت ل
س
يل

ردگار و رازَشـان پرسـیده شـود چیزی  گـر چنیـن نبـود، هنگامـی کـه از آنهـا دربـارۀ پرو ا
نمی داننـد.

که می فرمایند:  7. همچنین از ایشان است 

د3. َهمت ََ
ازر نت  رس  مس

س
ل َهمت وس ّبَ نت رس َموا مس

س
ل عت مت یس

س
كس ل لر

 ذس
س

وت ل
س
يل

ردگار و رازق آنان است. اگر چنین نبود، نمی دانَتند چه کَی پرو

که می فرماید: 8. از ُزراره از امام صادق؟ع؟ است 

ه د4.  َس
ازر  رس

س
ل َه وس قس الر ٌد خس حس

س
فس و رس ا عس كس مس لر

 ذس
س

وت ل
س
ل مت وس هر رر ي َصَدو ارس فر رس َت

ر
ت

تس  ال بس ثت
س
يو

اَرار در سینت آنان ثابت شد، و اگر چنین نبود کَی خالق و رازق خود را نمی شناخت.

1. بحار األنوار ج3 ص280.
2. المحاسن ص241.

3. تفَیر عیاشی ج2 ص40.
4. المحاسن ص240.
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کرد إن شاء اهلل.  کامل ذکر خواهیم  این احادیث را در جای خود، ُمسَندًا و به صورت 

خالصه اینکه: شـناخِت انسـان از پروردگار و خالق و رازِق خویش، منوط اسـت به تجلِی 
پـروردگار بـر او، کـه خداونـد، ُصنـع و َنفـِس خـود را با َمظهـِر ِمثالِی خویش به او نشـان دهد. این 
ـِی 

ّ
یـِت خداونـد متعـال و درِک تجل ـِم ُسـفلی حاصـل نمی شـود، زیـرا رؤ

َ
هـدِف واال، در ایـن عال

او، با حواِس ظاهرِی بشـری و احساسـاِت َنفسـانِی ُملکی ممکن نیسـت1؛ بلکه َمظاهِر ِمثالِی 
ِالهـی را بـا حـواّسِ روحـی درک می کنـد، و بـا َمشـاِعِر باطنـی آن را می بینـد. ایـن هـدف، زمانـی 

ـِم ملکـوِت َاعلـی، بـا تجـّرِد روح و صفـا و نورانّیِت آن، سـیر کنیم. 
َ
میّسـر می گـردد کـه در عال

کـه شـیخ صـدوق در کتاب  یـِت پـروردگار در َخلـِق اّول، در روایتـی اشـاره شـده  در مـورِد رؤ
کـه می فرماید:  التوحیـد بـه ِاسـناِد خـود از أبـی بصیـر از امـام صـادق؟ع؟ آورده 

ـمت  عس نس  :
س

ـال َس ؟  ـةر امس یس قر
ت
ال مس  ـوت یس َنـونس  مر َمؤت

ت
ال اَه  ـرس یس ـلت  ، هس

ـلّس جس ـّزس وس ـنر اهَّللر عس نرـي عس رت بر
خت

س
و ـَه: 

س
ل ـَت 

ت
ل ََ ي

ـوا 
َ
ّبرَکـمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
: و َهـمت

س
 ل

س
ـال َس یـنس  : حر

س
ـال َس ـی؟  تس ـَت: مس

ت
َقل . فس ـةر امس یس قر

ت
مر ال ـوت ـلس یس بت َس َه  وت

س
و ـدت رس َس وس

 ، ـةر امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـلس یس بت َس ـا  یس نت

َ
ـي الّد ـَه فر نس وت رس یس

س
یـنس ل نر مر َمؤت

ت
ّنس ال إر : وس

س
ـال َس ًة، َثـّمس  ـاعس تس سس ـکس لـی.  َثـّمس سس بس

ا 
س

ذ هس َث بر ـّدر حس
َ
أ ، فس اكس ـدس َت فر

ت
ل ـَه: َجعر

س
َت ل

ت
َقل یـٍر: فس صر َبـو بس

س
 و

س
ـال َس ا؟ 

س
ـذ ـكس هس تر

َت ـي وس اَه فر ـرس ـتس تس َت س
ل

س
و

رس 
س

ّد َس ـَه، َثـّمس 
َ
َقول ـا تس ـی مس نس عت  برمس

ـلٌ اهر ـٌر جس کر َه َمنت ـرس کس نت
س
أ  برـهر فس

ـتس ثت
س

ّد ا حس ذس  إر
ـكس ّنس إر

، فس
س

: ل
س

ـال قس ؟ فس ـكس نت عس
َفَه   صر ا یس ّمس ـی اهَّلَل عس

س
ال عس . تس نر یت عس

ت
ةر برال یس ؤت الّرَ ـبر کس

ت
ل قس

ت
ـَة برال یس ؤت ـتر الّرَ َس یت

س
ل . وس ـرس فس یٌه، کس ـبر شت ـكس تس لر

ّنس ذس
س
و

د2.  ـَدونس حر
ت
َمل

ت
َهونس  ال ـّبر َمشس

ت
ال

یـد: بـه حضـرت صـادق؟ع؟ گفتـم: مـرا خبـر ده کـه آیـا مؤمنـان خداوند را  ابـو بصیـر گو
یامت او را دیده اند.  زَ  ى، و پ»ش از رو یامـت می ب»ننـد؟ فرمود: آر  َ ز ، در رو جـلّ عـّز وس
ّبرَکـمت  رس ـَت بر َت س

ل
س
کـه بـه ایشـان فرمـود:  و کـردم: در چـه زمـان؟ فرمـود: در هنگامـی  عـرض 

ى(. پـس حضـرت سـاعتی  ردگار شـما؟ گفتنـد: آر لـی ، )یعنـی: آیـا نیَـتم پـرو ـوا بس
َ
َال

ز َیامت او را می ب»نند،  کت شـد. بعد از آن فرمود: مؤمنان نیز در دنیا پ»ش از رو سـا
آیـا تـو َچنـان نیَـتی کـه در همیـن وَـت او را ببینی؟

رده کـه بـه دلیـل  یـتر خداونـد آو 1. مصنـف بزرگـوار در حاشـیت ایـن صفحـه توضیحـی مفصـل در مـورد معانـیر رؤ
یراسـتار(  رده ایـم. )و گَـتردگیر بحـث، تحـت عنـوان پ»وسـت اول در پایـان کتـاب آو

2. التوحید ص117 ح 20.
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یرا تو هر گاه  گفتـم: فدایـت شـوم، مـن ایـن کام را از حضرتـت نقل کنم؟ فرمود: نـه، ز
کنـد، و بعـد از آن پنـدارد  ایـن مطلـب را نقـل کنـی، آنـگاه منکـرى جاهـل آن را انـکار 
که این تشـبیه اسـت کافر شـود. )باید دانَـت که( دیدن به دل چون دیدن به چشـم 

نیَـت. خـدا برتـر اسـت از آنچـه اهـل تشـبیه و الحـاد، او را وصف می کنند.

خالصـۀ ایـن مباحـِث مفّصـل آنکـه: خداوند تبارَك َوتعالی خلق را آفرید تا شـناخته شـود. 
امـا شـناختی کـه مقتضـای خلقـت اسـت، بـه دسـت نمی آید جز با تجلـِی خداونـد متعال که 
کنـد و خـود را بـا خطـاِب خویـش بشناسـاند؛ و  نفـِس خویـش را بـا مظهـِر مثالـی، بـر خلـق ارائـه 
آن ممکـن نمی گـردد مگـر اینکـه َارواِح بشـری در حـاِل نورانیـت و مجـّرد از پرده هـای تاریـک 
گر نمی بود، هیچ  ِم ُملکی الزم می شـود که ا

َ
مـی پیش از این عال

َ
باشـند. پـس ضـرورًة وجـوِد عال

احـدی پـروردگار و رازق خویـش را نمی شـناخت. 

کـه در عالـم  بـرکات معرفتـی اسـت  از  الهـی می بینیـم، قطعـًا  و علـوِم  از معـارف  هرچـه 
کـه در احادیـث بـه آن اشـاره شـده،  ـه از خلـِق اول بـه دسـت آمـده و در دلهـا اسـتوار شـده 

ّ
َاظل

عـالوه بـر آنچـه از باقـِر اهـل بیـت و صـادِق اهل بیت؟مهع؟ در اخبارشـان روایت شـده اسـت که 
می فرماینـد:

ومًاد1. َه یس َکَرونس
س

ذ یس سس فس وس َر وت مس
ت
وا ال ََ نس َة وس فس رر

عت مس
ت
تر ال تس بس ثس يفس

رد.  زی به یاد خواهند آو معرفت استوار شد و جایگاه را از یاد بردند و رو

در  را  آغازیـن  خلقـِت  از  حاصلـه  معرفـِت  خداونـد،  کـه  اسـت  ایـن  احادیـث،  مضمـوِن 
کـه مـردم را بـر آن  کـه ایـن خـود، اصـِل معرفـت اسـت و فطرتـی اسـت  کـرد،  دلهاشـان اسـتوار 

کـه مـردم را در آن صنعـی نیسـت.  سرشـته اند. و ایـن از صنـع خـدا اسـت 

که مورد نظر این آیۀ قرآن است:  این معرفت ضروری فطری، همان است 

ـَهد2.
ّس
ّنس الل

َ
َقول یس

س
ضس ل رت

س ت
األ اتر وس اوس مس َّس قس ال

س
ل نت خس َهم ّمس تس

ت
ل

س
أ ن سس ئر

س
ل يوس

گر از آنها بپرسـی: چه کَـی آسـمانها و زمین را آفریده اسـت؟ همانا خواهند گفت:  ا
خدا.

1. تفَیر علي بن ابراهیم ج1 ص248.
2. لقمان: 25؛ زمر: 38.
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ـــار همـــان  کـــه در ایـــن دنیـــا دیـــده می شـــود، چیـــزی نیســـت جـــز آث اقـــرار و توحیـــد و اســـالمی 

کـــه بـــر ارواِح بشـــری نوشـــته شـــده و پی  آمدهـــای  کتســـابِی حاصلـــه از جلـــوۀ اول،  شـــناخِت ا

گـــون و  گونا کـــه انســـانها بـــر آن سرشـــته شـــده اند. و صورت پذیری هـــای  همـــان فطرتـــی اســـت 

کـــه در  ـــراری اســـت  ـــراد بشـــر دیـــده می شـــود، ظهـــوِر همـــان اق کـــه بیـــن اف آلودگی هـــای آشـــکاری 

ـــا اختیـــاِر خـــود، داده انـــد.  روز میثـــاق، ب

که هیچ اشکالی بر آنان وارد نیست.  لذا بعضی از آنها مؤمن و سعیدند 

 .1» َما�فَ �ي �إِ
ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل �بَ �فِیي �تُ َك َک�تَ �أِ ـٰ ولَ

أُ
»ا

خدا بر دلشان رَم ایمان زده است.

ــوی را  ــۀ تقـ کلمـ ــتاد و  ــرو فرسـ ــان فـ ــر مؤمنـ ــرش و بـ ــر پیامبـ ــود را بـ ــِش خـ ــد آرامـ پـــس خداونـ

کـــه  کافـــر و َشـــقّی هســـتند  کـــه شایســـتۀ آن هســـتند2. امـــا بعضـــی دیگـــر  بـــرای آنهـــا قـــرار داد 

ـــد. اینـــان ماننـــِد هـــم  ـــه آنچـــه از قبـــل و در روز میثـــاق دروغ شـــمرده بودن ـــد جـــز ب ایمـــان نمی آورن

کـــه در احادیـــث شـــریفه وارد شـــده اســـت3�  نیســـتند، ُچنـــان 

ــا و دانه  هـــای  ــا، ماننـــد بذرهـ ــر آنهـ ــا و پیمـــاِن حـــک شـــده بـ ــر قلبهـ ــاِق اســـتوار بـ پـــس میثـ

کـــه همـــان مزرعـــۀ آخـــرت اســـت،  منتشـــر شـــده بـــر زمیـــِن قلـــب، در ایـــن زندگـــی دنیـــوی اســـت، 

ــاِد آن  ــّوِ صـــالح و َفسـ ــد و نمـ ــیلۀ تربیـــت و رشـ ــوی وسـ ــاِت دنیـ ــر و حیـ ــی حاضـ ــن زندگانـ و ایـ

ــا آبیـــارِی قلـــب بـــه طاعـــات و حســـنات، روز بـــه روز رشـــد می یابـــد، و  اســـت؛ دانـــۀ ایمـــان بـ

کســـازِی آن از معاصـــی و تطهیـــِر آن از اخـــالِق نکوهیـــده و آلودگی هـــای نفســـانی، هماننـــد  پا

کـــه  گیاهـــان خبیثـــی اســـت  کســـازِی آن از ســـنگریزه ها و خارهـــا و  کـــردِن زمیـــن و پا زیـــر و رو 

ــرا  ــن فـ ــردِن زمیـ کـ ــِت درو  ــه نوبـ کـ ــا روزی  ــوند، تـ ــاِد آن می شـ ــبب َفسـ ــا و سـ ــِد دانه هـ ــِع رشـ مانـ

کـــه قـــرآن وصـــف می کنـــد:  رســـد. هماننـــد درختـــی 

1. مجادله: 22.
2. فتح: 26.

3. شماری از این احادیث در صفحات آینده خواهد آمد. 
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َها«1. ّ
ِ َر�بِ �ف

دفْ اإِ �فٍ �بِ َها ُکّلَ ِح�ي
َ
ُکل

أُ
�تِیي ا وأْ َماِء �تُ ْرُعَها �فِیي الّسَ

ا�بِ�تٌ َو�فَ
َ َها �ث

ُ
ْصل

أَ
�تٍ ا �بَ ّ

َرهتٍ َ��يِ َ �ب
َ سث

َ
»ك

یشـه اش در زمین اسـتوار و شـاخه هایش در آسـمان اسـت. به  ک که ر چون درختی پا

فرمـان خـدا هـر زمان میوۀ خـود را می دهد.

پس همانا خداوند آرامش را بر دلهای مؤمنان فرو آورد، تا ایمان و یقینشان افزون شود2�

کاشـته شـده  کافـران  کـه در دلهـای منکـران و  کفـر،  گونـه اسـت دانـۀ انـکار و بـذِر  همیـن 

گناهـان و  کـه در ایـن زندگـی، بـه مـروِر ایـام رشـد یافتـه و بـا آبیـارِی زمینـش بـه وسـیله  اسـت، 

بدی ها، روز به روز قد برافراشـته و پیوسـته بر شـاخه های آن افزوده می شـود و با وزِش هواهای 

نفسـانی پربارتـر می گـردد، تـا آنکـه تمامِی قلب را می پوشـاند و آلودگی اش بر آن چیره می شـود، 

تـا بـه وقـِت درو برسـد و مصـداق آیۀ شـریفه شـود:

.3» ْر�فِ
�أَ

ْ
ِ ال ْو�ت �تْ ِم�ف �فَ

َّ �ث �تُ ْ �تٍ احب
َ �ث �ي �بِ

َرهتٍ حفَ َ �ب َ سث
َ
»ك

یشه در زمین ندارد )و برپا نتواند ماند(. که ر ک است،  چون درختی ناپا

و�فَ 
ُ
ِکل �آ

َ
�فَُّهْم ل اإِ

�فِ ٦٥ �فَ اِ��ي �يَ
َّ ُ� ُرُءوُس السث

�فَّ
أَ
ُ�َها َکا

ْ
ِم ٦٤ َ�ل ِ��ي َ حب

ْ
ْصِل ال

أَ
ُ �فِیي ا ُرحب حفْ

َرهتٌ �تَ َ �ب َ َها سث
�فَّ »اإِ

ی 
َ
ل �إِ

َ
َ�ُهْم ل �فَّ َمْرحبِ  اإِ

ّمَ
ُ ٍم ٦٧ �ث �فْ َحِم�ي ا ِمّ ْو�بً

َ سث
َ
َها ل �يْ

َ
ُهْم َعل

َ
�فَّ ل  اإِ

ّمَ
ُ ُطو�فَ ٦٦ �ث �بُ

ْ
َها ال و�فَ ِم�فْ َماِل�أُ َها �فَ ِم�فْ

ِم«4.  ِ��ي َ حب
ْ
ال

یـد، میوه اش همانند سـر شـیاطین اسـت،  درختـی اسـت کـه از اعمـاق جهنـم می رو

زخیان از آن می خورند و شکم انباشته می سازند، و بر سر آن آمیزه اى از آب سوزان  دو

 می نوشند سپس بازگشتشان به همان جهنم است.

تحقیق و بررسی این مطلب در آینده خواهد آمد إن شاء اهلل. 

پوشـیده نمانـد کـه تطابـِق خوشـبختی و بدبختـی ای کـه انسـان )در عالـم ذر( برمی گزیند، 

کـه در زندگـی دنیـا دارد، هیچ منافاتـی ندارد.  بـا اختیـاِر تاّمـی 

1. إبراهیم: 24.
2. اشاره به مضمون آیة سوم سورۀ الفتح.

3. إبراهیم: 26.
4. الصافات: 64 تا 68.
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ـف در دو عالـِم تکلیـف _ یعنـی ذّرِ اول و ُشـهوِد دوم _ نـه اختیـار را از انسـان 
َّ
اتحـاد َامـِر ُمکل

سـلب می کنـد و نـه موجـب جبـر می گردد. 

گـر وجـوِد خلـِق اول، و تجلـِی پـروردگار بـر تمـاِم ذرات ارواح  کـه ا همچنیـن بایـد دانسـت 

گوششـان  کالم خود را به  گر خداوند  که از پشـِت پدرشـان خارج شـدند _ نمی بود، و ا بشـری _ 

گـر افـراد بشـر را قبـل از ورودشـان بـه ایـن  نمی رسـاند، و آنـان را بـه فرمـان خـود نمی آزمـود، و ا

کـه از پلیدی هـای  دنیـا آزمـون توحیـد و والیـت امتحـان نمی کـرد، و از ارواح ملکوتـی انسـانی 

جسـمانی و ُملکـی، قبـل از هبـوط بـه ایـن عالـِم جسـمانی و تاریـک شدنشـان با تاریکـِی َاجزاء 

عنصـری مجـرد بـود، عهـد و میثـاق نمی گرفـت، پـس هیـچ وجـه وجیهـی بـرای شـرافت دادِن 

معّرِف هـا بـر مـردم، بـرای خالفـِت الهـی و شایسـتگِی آنـان برای والیِت حـق بر دیگـران، و برترِی 

آنهـا نسـبت بـه دیگـران نمی بـود. همچنین برتـری دادِن رتبۀ بعضی از خلفای خـدا بر دیگران، 

در ایـن دنیـا وجـه وجیهـی نداشـت، و بعضـی از پیامبـران و اوصیـاء بـر دیگـران در شـرافت و 

افتخـار، برتـری نداشـتند. 

توضیح مطلب
خداونـد _ تبـارك وتعالـی _ بنـی آدم را برگزیـد، و آنهـا را بـا چهره هـای نیکـو و شـمایلی زیبـا و 
نعمتهـای خـاص، بـر دیگـران کرامـت داد. و بـا مسـلط نمـودن بر دیگـر مخلوقات، و با تسـخیِر 

آنچـه در آسـمانها و زمیـن اسـت، و بـا ارسـاِل پیامبـران بـرای آنان، آنـان را برتـری داد. و فرمود: 

ٰی 
َ
اُهْم َعل �فَ

ْ
ل

صفَّ
ا�تِ َو�فَ �بَ ّ

�يِ
َ

�فَ الّط اُهم ِمّ �فَ �تْ ْ�ِر َوَررفَ �بَ
ْ
ِرّ َوال �بَ

ْ
اُهْم �فِیي ال �فَ

ْ
َدَم َوَحَمل

آ
ىي ا �فِ

َ ا �ب ْم�فَ ْد َکّرَ �تَ
َ
»َول

لًا«1. �ي صفِ �فْ �تَ ا  �فَ �تْ
َ
ل �فَ �فْ  ّمَ ِمّ ٍر  �ي �ثِ

َ
ك

کردیـم و از چیزهـاى  یـا و خشـکی سـوار  کرامـت بخشـیدیم و بـر در مـا فرزنـدانر آدم را 
یـش برتـری نهادیـم. ى از مخلوَـات خو ى دادیـم و بـر بَـیار ز کیـزه رو خـوش و پا

ک گردانیـد و آنهـا را مظهـِر حقیقـِت ربوبّیـِت خویـش قـرار داد  خداونـد، افـرادی را از آنهـا پـا
گماشـت و امیـن بـر عبـاد و راهنمـای مـردم و  و حجـت بـر دیگـران نمـود و خلیفـه در زمینـش 
کلمـه ای )نشـانه ای( بـر قدرتـش و و دعوت کننـده بـه کلمـه اش، نگاهبـان رازش و نشـانه ای بـر 

1. السراء: 70.
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خـودش و َمظهـری بـر صفاتـش قـرار داد و فرمـود:

.1» �فَ ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
ی ال

َ
َل ِعْمَرا�فَ َعل

آ
َم َوا َراِه�ي ْ �ب َل اإِ

آ
وً�ا َوا َدَم َو�فُ

آ
ٰی ا ـَ� اْصَط�فَ

َّ
 الل

�فَّ »اإِ

مران را بر جهانیان برترى داد. خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عر

.2» اِم�ي
َ
کَل ��تِیي َو�بِ

َ
ِرَسال اِس �بِ

ی ال�فَّ
َ
َك َعل �تُ �يْ

ّیي اْصَط�فَ
ِ
�ف ا ُموَسٰى اإِ »�يَ

گفتنم از میان مردم برگزیدم. اى موسی، من تو را به پ»امهایم و سخن 

.3» �فَ اِلِح�ي ِم�فَ الّصَ
َ
َرهتِ ل حفِ �آ

ْ
ُ� �فِیي ال

ا إَِو�فَّ �يَ
�فْ

ُ
اُه �فِیي الّ� �فَ �يْ

ِد اْصَط�فَ �تَ
َ
»َول

ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت نیز از شایَتگان است.

سـپس بعضـی از خلفـای خـود را بـر دیگـران برتـری بخشـید و بیـِن آنـان مراتبـی بـا اطـالِق 
منصـِب »والیـت« و تقییـِد آن، قـرار داد و فرمـود: 

.4» ا�تٍ ُهْم َدَر�بَ ْ��فَ َ َع �ب
ـُ� َوَر�فَ

َّ
َم الل

َّ
�ف َکل ُهم ّمَ �فْ ْ��فٍ ِمّ ٰی �بَ

َ
ُهْم َعل ْ��فَ َ ا �ب �فَ

ْ
ل

صفَّ ُسُل �فَ َك الّرُ
ْ
ل »�تِ

بعضـی از آن پ»امبـران را بـر بعضـی دیگـر برتـرى دادیـم. خـدا بـا بعضـی سـخن گفت و 
بعضـی را بـه درجاتی برافراشـت.

کـه او را بـر تمـام انبیـاء برتـری  کـه برتـری داده، همـان محّمـد؟ص؟ اسـت،  و مـراد از رسـولی 
بخشـید. بی شـک، برترِی پیامبران بر سـایِر افراِد بشـر، فقط بر اسـاِس قابلیت و اولویِت آنها بر 

دیگـران بـه طاعـت و معرفـت اسـت و گزینشـی بی سـبب نیسـت. 

همیـن گونـه، برتـری بخشـیدِن بعضـی از پیامبـران و اوصیـاء بـر بعضـی دیگـر و اختالف در 
کـه  مراتـب و درجاتشـان، فقـط بـر َحَسـب اختـالف در مزیت هـای نفسـانی و فضائلـی اسـت 
آنهـا کسـب کرده انـد و بـر مبنـای تفـاوِت درجـات آنها در صفاِت قدسـیه و نزدیکـی و ُقرِب آنها 
بـه حضـرت الهـی بـه حسـِب طاعـت و انقیـاِد آنهـا اسـت، وگرنـه انسـانها در ذات، همگوننـد و 
در صـورت و هیئـت، ماننـِد هـم، و در اصـل و مـاده و نسـب، مّتحـد هسـتند. و هیـچ برتـری و 
مزّیتـی نسـبت بـه هـم و هیـچ شـرافتی بـر دیگـری ندارنـد، زیـرا همگـی در َنَسـب واحدنـد: همه 

1. آل عمران: 33.
2. األعراف: 144.

3. البقرة: 130.
4. البقرة: 253.
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ک آفریـده شـده اند و ایـن  بـه آدم و حـوا نسـبت دارنـد و همـه، فرزنـداِن آدم هسـتند، همـه از خـا
ک هیـچ فضیلتـی نسـبت بـه یکدیگـر ندارند. مشـت های خـا

در اینجا چهار حدیث نقل می شود: 

کـه بـه  1. شـیخ َطبِرسـی در االحتجـاج حدیثـی طوالنـی از امـام صـادق؟ع؟ آورده اسـت 
پرسـش های متعـدد یـک زندیـق پاسـخ داده اسـت.

یـَع  ضر وس
ت
ال وس یـَع  َمطر

ت
ال یَف  ـرر

س
الّش  :

س
ـال َس یـٌع؟  ضر وس وس یٌف  ـرر ـمت شس یهر فر مس  آدس ـدر 

ت
َول   

َ
ـال بس ـا  مس فس  :

س
ـال َس ي

 :
س

ـال َس ى.  ـوس قت  برالّتس
ـونس

َ
ل اضس فس تس ـا یس مس ّنس : إر

س
ـال َس ؟ 

ٌ
َضـول فت مس  وس

ٌ
ـل اضر ـمت فس یهر ـسس فر یت

س
ل

س
: و

س
ـال َس ـي.  اصر عس

ت
ال

ّنري  ، إر مت عس : نس
س

ـال َس ى؟  ـوس قت  برالّتس
ّس

ل  إر
ـونس

َ
ل اضس فس تس  یس

س
ـلر ل صت

س ت
ـي األ اٌء فر ـوس َهـمت سس

ّس
َکل مس  ـدس آدس

ت
ّنس َول  إر

َ
َقـول تس فس

یَدَه.  بر
َهمت عس ـٌد وس احر ـٌه وس

س
ل َهـمت إر قس

س
ل ، خس اءس ـّوس ّمس حس

َ ت
األ مس وس بس آدس

س ت
األ ، وس ابس ـرس ـقر الّتَ

ت
ل خس

ت
ـلس ال صت

س
َت و ـدت جس وس

ي  َهمت فر ظس فر حس َهـمت وس انس دس بت
س
بس و ّیس طس َهـمت وس دس یاس ـرس مر ّهس اسـًا طس نس

َ
مس و ـدر آدس

ت
ـنت َول ـارس مر تس  اخت

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس إر
 . مس ـی َفـَروعر آدس کس زت

س
َهـمت و ؛ فس َسـلس الّرَ ـاءس وس یس بر

نت
س ت
َهـَم األ نت جس مر ـرس خت

س
، و ـاءر َس ـامر الّنر حس رت

س
و ـالر وس جس بر الّرر ـاس صت

س
و

َهـمت 
س
و رس یـنس ذس َهـمت حر نت ـمس اهَّلَل مر لر ـنت عس کر

س
ل ، وس

ـلّس جس ـّزس وس ـنس اهَّللر عس وَه مر
َ

ّق حس ـتس ـٍر است مت
س
 ألر

ّ
ـكس إل لر

ـلس ذس عس مـا فس
ـةس  امس رس کس

ت
ـنس اهَّللر ال ـوا مر

َ
ال ـةر نس اعس ءر برالّطس

س
ـَؤل هس ئًا. فس ـیت  برـهر شس

َکونس ـرر  َیشت
س

ل ـَه وس َبَدونس عت یس ـَه وس یَعونس َهـمت َیطر ّنس
س
و

اسر  َر الّنس ـائر سس ـَب، وس َس حس
ت
ال لَ وس ضت فس

ت
ال َف وس ـرس َهَم الّشس

س
ینس ل ذر

ّس
ءر ال

س
َؤل هس َه، وس دس نت ةس عر یعس فر ةس الّرس

س
ل زر

نت مس
ت
ال وس

ـار...د. تا  ـَه برالّنس بت ر
ّ

ذ ـمت َیعس
س
ـَه ل ّبس حس

س
ـنت و مس ـَه، وس ّبس حس

س
ـَه و اعس طس

س
ـنت و مس ـَه، وس مس رس کت

س
ـی اهَّللس و قس ـنر اّتس  مس

س
ل

س
اٌء. و ـوس سس

آخـر حدیث1. 

پرســـید: چرا میـــان فرزنـــدان آدم، شـــریف و فرومایه به وجـــود آمده؟ فرمود: شـــریف 
گناهکار. فـــردر مطیع اســـت و فرومایه، فـــردر 

ى  پرســـید: مگر میانشـــان برتر و فروتر نیَـــت؟ فرمود: مـــاك برتری؛ تقـــوا و پرهیزکار
است.

کـــه تمـــام اولدر آدم، در اصـــل برابرند و جـــز با تقوا بـــر هم برتری  پرســـید: شـــما َائلید 
ندارند؟

کـــه اصـــلر خلقـــتر همـــه انَـــان ها، خـــاك اســـت، و  ى، مـــن معتقـــدم  فرمـــود: آر
ردگار یکتاســـت و  پـــرو آنـــان اســـت، خالق شـــان  پـــدر و حـــّوا مـــادر  حضـــرت آدم 

1. الحتجاج ج2 ص77؛ بحار األنوار ج10 ص194.
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یـــد، جـــای  گروهـــی را برگز ینـــد. بـــی شـــک خداونـــد از میـــانر بنـــی آدم،  همـــه بنـــدۀ او
کیـــزه داشـــته و اجَامشـــان را طاهـــر نمـــود، و آنـــان را در پشـــت مـــردان  ولدت شـــان را پا
کـــرد، و تمـــام انبیـــاء و َرَســـل را از میـــانر همیـــن افـــراد برگزیـــد، پـــس  و رحـــم زنـــان حفـــظ 
کتریـــنر شـــاخه های بنـــی آدمنـــد. ایـــن همـــه بـــه جهـــت شایَـــتگی آنـــان  گـــروه، پا ایـــن 
ــوده و  ــت نمـ ــان او را اطاعـ ــه اینـ کـ ــود  ــه بـ یافتـ ــم ذر در ــان عالـ ــد در همـ ــود، و خداونـ بـ
ــزد خداونـــد  ــو طاعـــت، نـ ــان در پرتـ رزنـــد، پـــس اینـ عبـــادت می کننـــد و شـــرک نمی و
آنـــان  بـــراى  ـــب  َس ضـــل و حس ـــت  رفیـــع رســـیدند، و شـــرف و فس کرامـــت و منزلر  بـــه 
کـــه خداونـــد  کننـــد.  کـــه تقـــوا پ»شـــه  کَـــانی  اســـت و دیگـــر انَـــانها یکَـــانند مگـــر 
بـــدارد در  کـــه دوســـت  کَـــی را  کنـــد دوســـت مـــی دارد و  کـــه اطاعـــت   کَـــی را 

زخ نمی افکند. دو

کلینی رحمه اهلل به ِاسناد خویش از امام باقر؟ع؟ آورده است:   .2

َه 
س
ل صت

س
و َقـَه وس

َ
ـَه َخل تس َمَروءس یَنـَه  وس َجـلر  در ـبس الّرس َس ّنس حس ـٍش إر یت رس ََ ـرس  شس عت ـا مس  اهَّللر ؟ص؟: یس

َ
َسـول  رس

س
ـال قس يفس

بائرـلس   َس وس َشـَعوبًا  َکـمت  نا
ت
ل عس جس وس ثـی   نت

َ
و وس ـٍر  کس ذس ـنت  مر َکـمت  نا قت

س
ل ـا خس ّنس إر  :

ـلّس جس وس ـّزس  عس اهَّلَل   
س

ـال َس وس ـَه ، 
َ
ل قت عس

َکـمت . قا تت
س
ـدس اهَّللر و نت َکـمت عر مس رس کت

س
ّنس و َفـوا إر عارس تس لر

ـّزس  ى اهَّللر عس ـوس قت  برتس
ّس

ل  إر
ـلٌ ضت ـكس فس یت

س
ل ءر عس

س
ـَؤل ـنت هس ـٍد مر حس

س
ـسس ألر یت

س
: ل انس مس

ت
ـل َس ـي ؟ص؟ لر بر

 الّنس
س

ـال َس َثـّمس 
.د1.  ـلَ ضس فت

س
ـتس و نت

س
أ ، فس ـمت هر یت

س
ل ـكس عس

س
ى ل ـوس قت انس الّتس کس نت  إر  وس

ـلّس جس وس

ریش! همانا حَب مرد دین او است و مردانگیش  رسول خدا )ص( فرمود: اى گروهَ 
ـلّ فرمـوده:   اخـاق او اسـت، و اصـل و نَـبش عقـل و خـرد او اسـت، خداونـد عـّزس وجس
کردیم تا همدیگر  ياى مردم ما شـما را از مرد و زن آفریدیم و جماعتها و َبیله هایتان 
را بشناسـید )و گـر نـه( بـه راسـتی کـه گرامی تریـنر شـما در نـزد خدا پرهیزکارترینر شـما 
اسـتد )سـوره حجـرات آیـه 13( سـپس رسـول خـدا )ص( بـه سـلمان فرمـود: هیـچ 
گـر  ، و ا یـک از اینهـا بـر تـو برتـرى و فضیلتـی ندارنـد جـز بـه تقـوى از خـداى عـّز وجـلّ

تقـواى تـو بـر آنهـا بچربـد تـو از آنهـا برتری.

3. شـیخ صـدوق رحمـه اهلل بـه اسـناد خـود از ابـو عبـداهلل محمـد بـن موسـی بن نصـر رازی 

کّشی ص14؛ بحار األنوار ج22 ص381؛ مرآة العقول ج26 ص71  1. الکافي ج8 ص181 ح 203؛ رجال 
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کـه می گوید: کـرده اسـت  روایـت 

َف   ـرس شت
س
ضر و رت

س ت
ـهر األ جت ـی وس

س
ل ـا عس اهَّللر مس ـا؟ع؟: وس لّررضس  لر

ٌ
َجـل  رس

س
ـال َس   :

َ
َقـول ـي یس بر

س
َت و عت ـمر : سس

س
ـال َس ي

َر  یت اهَّللر خس ـتس وس نت
س
َر: و ـَه آخس

س
 ل

س
ال قس تَهـم . فس ـَة اهَّللر وحاطس اعس طس َهمت وس فس ـّرس ى شس ـوس قت : الّتس

س
ـال قس ـكس  آبـاًء. فس نت مر

ـَه. 
س
عس ل ـوس طت

س
و ـی وس

س
ال عس ّسر تس ـی هَّللر قس تت

س
انس و کس ـنت  ـي مس ّنر ـٌر مر یت ا، خس

س
ـذ ـا هس ـفت یس لر حت  تس

س
ـَه: ل

س
 ل

س
ـال قس . فس ـاسر الّنس

ـدس اهَّللر  نت َکـمت عر مس رس کت
س
ّنس و َفـوا إر عارس تس  لر

س
بائرـل َس َکـمت َشـَعوبًا وس نا

ت
ل عس جس ـَة: وس یس

ت
هر اآل ـذر تت هس ـخس َر ـا َن اهَّللر مس وس

َکـم د. تـا آخـر حدیـث1.  قا تت
س
و

گفـت: از پـدرم  کـه  ى روایـت اسـت  از ابـی عبـد اهَّلل محمـد بـن موسـی بـن نصـر راز
کـرد: بـه خـدا ََـم در  کـه می گفـت: شـخصی بـه حضـرت رضـا؟ع؟ عـرض  شـنیدم 
ى زمیـن از جهـت پـدر، احـدى اشـرف از تو نیَـت. آن بزرگوار فرمـود: تقواى پدران  رو

گردانیـد.  مـرا مشـّرف سـاخت و اطاعـت خـدا ایشـان را بهره منـد 

َـم که بهتریـنر مردمانی. حضرتش پاسـخ داد:  دیگـرى بـه آن بزرگـوار گفـت: به خداَ 
یادتـر از  کـه در نـزد خـدا تقـواى او ز کَـی اسـت  اى مـرد! ََـم یـاد مکـن. بهتـر از مـن 
َـم که این آیه شـریفه  مـن باشـد و اطاعـت خـدا را ب»ـش از مـن رعایت کند. به خداَ 

 . َکمت قا تت
س
ـدس اهَّللر و نت َکمت عر مس رس کت

س
ّنس و َفـوا إر عارس تس  لر

بائرـلس َس َکـمت َشـَعوبًا وس نا
ت
ل عس جس نَـخ نشـده اسـت : وس

کـه  4. در کافـی بـه ِاسـناِد خـود از ابـی عمـرو الزبیـری از امـام صـادق؟ع؟ _ ضمـِن حدیثـی 
کـه می فرمایـد: بـه ده هـا آیـه اشـاره دارد _ نقـل می کنـد 

 :
س

ـال َس ؟  ـدس اهَّللر نت ـا عر یهس َنـونس فر مر َمؤت
ت
ـَل  ال اضس فس تس یس   ،

س
ل ـازر نس مس ـاٍت وس جس رس ـانر دس یمس ر

إلت ّنس لر إر ـَه: 
س
ل ـَت 

ت
ل ََ ي

 . ـمت عس نس

َه.  مس هس فت
س
ی و ّتس كس اهَّلَل حس مس حر ي رس َه لر

فت َت: صر
ت
ل ََ

َهـمت 
س
ل

س
ّض ـانر ، َثـّمس فس هس مس الّرر ـوت ـلر یس یت خس

ت
ـنس ال »ت َق بس ـّبس َس ـا َی مس کس یـنس  نر مر َمؤت

ت
ـنس ال »ت قس بس ـّبس ّنس اهَّللس سس : إر

س
ـال َس

َقَصَه  نت  یس
س

، ل هر قر ـبت ةر سس جس رس ی دس
س
ل َهمت عس نت ٍئ مر رر  امت

ـلس َکلّس عس جس ؛ فس هر یت
س
ل قر إر ـبت َّس ـي ال ـمت فر اترهر جس رس ـی دس

س
ل عس

هر  ذر ائرلَ هس وس
س
ـكس و لر

س
 برذ

لس اضس فس ـًا تس اضر  فس
ٌ

َضـول فت  مس
س

ل ـابرقًا وس ـَبوٌق سس َت َم مس
س

ـّد قس تس  یس
س

ل ـهر وس ّقر ـنت حس ـا مر یهس فر
َر  قس آخر حر

س
ل

س
ذًا ل ـَبوقر إر َت مس

ت
ـی ال

س
ل لٌ عس ضت انر فس یمس ر

ت
ـی ال

س
ل ـابرقر إر َّس ل َکـنت لر ـمت یس

س
ـوت ل

س
ل ـا. وس َرهس اخر وس

س
و ـةر وس ّمس

َ ت
األ

ـی 
س
ل ـلَ عس ضت فس

ت
ـانر ال یمس ر

ت
ـی ال

س
ل  إر

قس ـبس ـنت سس مس َکـنت لر ـمت یس
س
ا ل ذس َموَهـمت إر

س
ّد قس تس

س
ل ، وس ـمت عس ـا نس هس

س
ل ّوس

س
ـةر و ّمس

َ ت
هر األ ـذر هس

َه. نت  عس
س
ـأ طس بت

س
ـنت و مس

1. عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص261 ح 10؛ بحار األنوار ج46 ص177 و ج93 ص224.



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 205موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

 ، ینس رر ّصر َمقس
ت
رس اهَّلَل ال

س
ّخ

س
انر و یمس ر

ت
ـنر ال اءر عس طس بت ر

ت
برال ینس وس ـابرقر َّس مس اهَّلَل ال

س
ّد َس ـانر  یمس ر

ت
ـاتر ال جس رس ـنت بردس کر

س
ل وس

ًة  اس َرَهـمت صس ثس کت
س
و ، وس یـنس لر ّوس

س ت
ـنس األ ًا مر مس ـَر عس ثس کت

س
ـنت َهـوس و یـنس مس رر خر

ت
ـنس اآل یـنس مر نر مر َمؤت

ت
ـنس ال ـَد مر جر ـا نس ّنس

س
ألر

َنـونس  مر َمؤت
ت
ال ـا  هس بر  

َ
َضـل فت یس َق  ابر ـوس سس َکـنت  یس ـمت 

س
ل ـوت 

س
ل وس اَـًا.  فس نت إر وس ـادًا  هس جر وس اًة  کس زس وس ّجـًا  حس وس مـًا  وت صس وس

ـنت  کر
س
ل . وس یـنس لر ّوس

س ت
ـی األ

س
ل یـنس عس مر

س
ّد ـلر َمقس مس عس

ت
ةر ال ـرس ثت  برکس

ـَرونس خر
ت

انس اآل ـکس
س
، ل ـدس اهَّللر نت ضـًا عر عت َضَهـمت بس عت بس

رس 
س

ّخ وت َیؤس
س
رس اهَّلَل و

س
ّخ

س
ـنت و ا مس یهس مس فر

س
ّد َیقس ا، وس هس

س
ل ّوس

س
انر و یمس ر

ت
ـاتر ال جس رس ـَر دس كس آخر رر

نت َیـدت
س
 و

ّس
ـل جس ـّزس وس ـی اهَّلَل عس بس

س
و

مس اهَّلَل.
س

ـّد َس ـنت  ـا مس یهس فر

. انر یمس ر
ت

ی ال
س
ل اقر إر بس تر ست نس الر هر مر یت

س
ل ینس إر نر مر َمؤت

ت
 ال

ّس
ل جس ّزس وس بس اهَّلَل عس دس ا نس ّمس نري عس رت بر

خت
س
َت: و

ت
ل ََ

ـماءر  َّس ضر ال رت عس َضها کس رت ٍة عس ّنس جس ّبرَکـمت وس نت رس ٍة مر رس فر غت لـی  مس : يسـابرَقوا إر
ّس

ـل جس ـّزس وس  اهَّللر عس
َ

ل ـوت َس  :
س

ـال قس فس
و�فَ «.1 ُ �ب ّرَ ُم�تَ

ْ
َك ال ول�أِ

أُ
و�فَ  ا �تُ ا�بِ

و�فَ  الّسَ �تُ ا�بِ
 : يالّسَ

س
ال َس هر د. وس َرَسلر َنوا براهَّللر وس ینس آمس ذر

ّس
ل تت لر

س
ّد عر

َ
ضر  و رت

س ت
األ  وس

ُه 
َ
َ الّل ىي ْحسا�فٍ  َرصفِ اإِ ُ�وُهْم �بِ �بَ

�فَ ا�تَّ �ي ِ �ف
َّ
صاِر َوال �فْ

�أَ
ْ
�فَ  َوال ِر�ي ُمهاحبِ

ْ
و�فَ  ِم�فَ ال

ُ
ل ّوَ

�أَ
ْ
و�فَ ال �تُ ا�بِ

 : يَوالّسَ
س

ـال َس  وس
ارر َثّمس  صس نت

س ت
ی براأل

ّنس مت َثّمس ثس هر قر ـبت ةر سس جس رس ـی دس
س
ل یـنس عس لر ّوس

س ت
یـنس األ رر اجر َمهس

ت
 برال

س
و ـدس بس ُ�د. 2 فس وا َع�فْ ُهْم َوَرصفُ َع�فْ

ـاٍن.  َس حت إر َهمت بر
س
ینس ل ابرعر

 برالّتس
ـثس

ّس
ل ثس

 
ـلّس جس ـّزس وس ـلس اهَّلَل عس

س
ّض ـا فس ـرس مس کس َه. َثـّمس ذس ـدس نت ـمت عر هر لر ازر نس مس ـمت وس اترهر جس رس ـدرر دس َس ـی 

س
ل ٍم عس ـوت َس  

َکلّس ـعس  ضس وس فس
َعلی   ُهْم  ْ��فَ َ �ب ا  �ف

ْ
ل

صفَّ �فَ ُسلُ   الّرُ َك 
ْ
ل ي�تِ  :

ـلّس جس وس ـّزس  عس  
س

ـال قس فس ـٍض،  عت بس ـی 
س
ل عس َهـمت  ضس عت بس َه  ـاءس یس لر وت

س
و ـهر  بر

 : 
س

ـال َس وس  3.» �تِ �يَ
�آ

ْ
ال ِر  حفِ

آ
ا ی 

َ
ل اإِ  _ ا�تٍ   َدَر�ب ْ��فٍ   �بَ ْو�تَ  �فَ ُهْم   ْ��فَ َ �ب َع  َوَر�فَ ُه  

َ
الّل َم 

َّ
َکل َم�فْ  ُهْم  ِم�فْ ْ��فٍ   �بَ

َعلی   ُهْم  ْ��فَ َ �ب ا  �ف
ْ
ل

صفَّ �فَ �فَ  َک�يْ ْر  طفُ يا�فْ  : 
س

ـال َس وس ْ��فٍ «.4  �بَ َعلی   �فَ  �ي ِ
�يّ �بِ

ال�فَّ ْ��فَ  �بَ ا  �ف
ْ
ل

صفَّ �فَ ْد  �تَ
َ
ل »َو 

 :
س

ـال َس ِه «.6 وس
َ
َد الّل ا�تٌ  ِع�فْ  : يُهْم َدَر�ب

س
ـال َس لًا«.5 وس �ي صفِ �فْ ُر �تَ ْک�بَ

أَ
ا�تٍ  َوا ُر َدَر�ب ْک�بَ

أَ
َرهتُ ا حفِ

اآ
ْ
ل

َ
ْ��فٍ َول �بَ

ِه 
َ
الّل ِل  �ي َس�بِ �فِیي  اَهُدوا  َو�ب ُروا  َ َوهاحب وا  َم�فُ

آ
ا �فَ  �ي ِ �ف

َّ
يال  : 

س
ـال َس وس ُه «.7 

َ
ل صفْ

�فَ ٍل   صفْ
�فَ �ي  دفِ ُکّلَ  �تِ  وأْ ُ �ي »َو 

�فَ  اِعِد�ي �ت
ْ
ی ال

َ
�فَ َعل اِهِد�ي ُمحب

ْ
ُه ال

َ
َل الّل

صفَّ : ي�فَ
س

ـال َس ِهد. 8 وس
َ
َد الّل �تً ِع�فْ َ ُم َدَرحب ْعطفَ

أَ
ِسِهْم  ا �فُ �فْ

أَ
ْمواِلِهْم  َوا

أَ
ا �بِ

1. )2( الواَعة 10 و 11.
2. )3( التوبة: 100.

3. )4( البقرة: 253.
4. )5( السراء: 55.
5. )6( السراء: 21.

6. )7( آل عمران: 163.
7. )8( هود: 3.

8. )9( التوبة: 20.
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  �ِ �تْ �فَ
ْ
ِل ال �بْ

�تَ ِم�فْ �تَ �فَ �فْ
أَ
ْم َم�فْ ا

ُ
ك ِو�ي ِم�فْ َْس�تَ :  يل� �ي

س
ال َس «1 وس َرهتً َوَرْحَم�تً �فِ

ُ� َوَم�فْ ا�تٍ ِم�فْ  َدَر�ب
ً
ما �ي ِ  َعطف

ً
را ْ حب

أَ
ا

وا  َم�فُ
آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
ُه ال

َ
ِع الّل

ْر�فَ َ : ي�ي
س

ـال َس وا«.2 وس
ُ
ل ا�تَ ْ�ُد َو�ت َ وا ِم�فْ �ب �تُ �فَ �فْ

أَ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
 ِم�فَ ال

�تً َ ُم َدَرحب ْعطفَ
أَ
َك ا ول�أِ

أُ
َل ا ا�تَ َو�ت

َص�بٌ  َول�  �فَ  َول� 
أٌ
َما ُهْم �فَ �بُ ِص�ي ُ �ي ُهْم ل� 

�فَّ
أَ
ا �بِ ِلَك   : يدف

س
ـال َس وس د. 3  ا�تٍ َم  َدَر�ب

ْ
ِ�ل

ْ
ال وا  و�تُ

أُ
ا �فَ  �ي ِ �ف

َّ
َوال ْم  

ُ
ك ِم�فْ

�بَ  � ُک�تِ
َّ
ل لًا اإِ �يْ

و�فَ ِم�فْ َعُدّوٍ �فَ
ُ
ال �ف َ اَر َول� �ي

�فَّ
ُ
ك

ْ
�فُ ال �ي �فِ َ  �ي

ً
ا �فَ  َمْوِ��أ َطوأُ َ ِه َول� �ي

َ
ِل الّل �ي  �فِیي َس�بِ

َمَص�تٌ َم�فْ
 : 

س
ـال َس ِه «.5 وس

َ
َد الّل ُدوُه ِع�فْ حبِ

ٍر �تَ �يْ
ْم ِم�فْ حفَ

ُ
ِسك �فُ �فْ

ُموا ِل�أَ ّدِ �تَ : ي َوما �تُ
س

ـال َس ِ� َعَمٌل صاِلٌ� «.4 وس ُهْم �بِ
َ
ل

ـاتر  جس رس دس ـَر  کت ذر ا 
س

ـذ هس فس َرُه د.  َ �ي ا  ّرً َ سث هتٍ  ّرَ دفَ اَل  �ت ْ ِم�ث ْ�َمْل  َ �ي َوَم�فْ  َرُه  َ �ي  
ً
را �يْ

حفَ هتٍ  ّرَ دفَ اَل  �ت ْ ِم�ث ْ�َمْل  َ �ي َم�فْ  »�فَ
ـل .6 جس ـّزس وس ـدس اهَّللر عس نت ـهر عر لر ازر نس مس ـانر وس یمس ر

ت
ال

کـــردم: بـــراى ایمـــان درجـــات و مراتبـــی  یـــد: بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ عـــرض  گو ب»ـــرى  ز
ى،  کـــه مؤمنیـــن نَـــبت بـــه آنهـــا نـــزد خـــدا بـــر یکدیگـــر برتـــرى دارنـــد؟ فرمـــود: آر اســـت 
ـــم توضیـــح ده  ـــاد! برای ـــر ســـر حضرتـــت مَـــتدام ب کـــردم: ســـایت رحمـــت خـــدا ب عـــرض 
کـــه میـــان اســـبان، در  تـــا بفهمـــم. فرمـــود: خـــدا میـــان مؤمنـــان مَـــابقه َـــرار داد، چنـــان 
گذارنـــد. و آنهـــا را بـــه حَـــب درجـــات ســـبقت، فضیلـــت  ز اســـب دوانـــی مَـــابقه  رو
ــق او را از آن  ــرار داد و حـ ــبقتش َـ ــه سـ ــق درجـ ــان را طبـ ــر یـــك از مؤمنـ ــید. و هـ بخشـ
ــرد و هیـــچ  ــی نگیـ ــدا( پ»شـ ــزد خـ ــاده )نـ ــو افتـ ــی از جلـ ــه نکاســـت. هیـــچ دنبالـ درجـ
کـــم  فضیلتـــی بـــر صاحـــب فضیلـــت پ»ـــش نیفتـــد. از ایـــن جهـــت پ»شـــینیان و 
ـــر عقـــب  گـــر پ»شـــرو در ایمـــان را ب ـــرى یافتنـــد. و ا ـــر یـــك دیگـــر برت پَـــینیان ایـــن امـــت ب
افتـــاده فضیلتـــی نبـــود، آخریـــنر ایـــن امـــت )از نظـــر مقـــام و فضیلـــت( بـــه اولینـــش 
کـــه  پ»ـــش می افتـــاد، در صورتـــی  آنهـــا  از  بلکـــه  ى می چَـــبید،  آر می چَـــبید. 

ــادۀ آن فضیلتـــی نبـــود. ــر عقب افتـ ــان را بـ ــرو در ایمـ پ»شـ

لیکـن خـدا بـه سـبب درجـات ایمـان، پ»شـروان در ایمـان را مقـّدم داشـته و به سـبب 
رتبـه و  از لحـاظ  را مؤخـر داشـته )یعنـی  کوتاهی کننـدگان  ایمـان،  از  افتـادن  عقـب 

1. )10( النَاء: 96.
2. )11( الحدید: 10.

3. )12( المجادلة: 11.
4. )13( التوبة: 120.
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زه و حـج و زکات  کـه نمـاز و رو یـرا بعضـی از مؤمنـان متأخـر را می ب»نیـم  فضیلـت( ز
کـه  گـر سـوابق فضیلتـی نمی بـود  و جهـاد و انفاَشـان از پ»شـینیان ب»شـتر اسـت. و ا
مؤمنـان بـه سـبب آن بـر یکدیگـر ترجیـح می یابنـد، می بایَـت متأخریـن بـه واسـطه 
 هرگـز نخواسـته 

ّس
عمـل بَـیار خـود، بـر پ»شـینیان مقـدم باشـند؛ ولـی خـداى عـّزس وجـل

کـه در پای»ن تریـن درجـات ایمـان َـرار دارد بـه درجـت جلوتـر برسـد و آنکـه را  شـخصی 
گـردد.  م شـود یـا آنکـه را مقـدم داشـته مؤخـر 

س
ـر داشـته مقـّد

س
خـدا مؤّخ

یش   عرض کردم: از پ»شی گرفتن به سوى ایمانی که خدا مؤمنان را در این گفتار خو
دعوت فرموده است به من خبر ده. پس سخن خدا را فرمود: يپ»شی گیرید به سوى 
کَـانی  کـه پهنـاى آن آسـمان و زمیـن اسـت و بـراى  ردگارتـان و بهشـتی   آمـرزش پرو
رده انـد آمـاده شـدهد )21 سـوره 57( و فرمـوده:  ى ایمـان آو کـه بـه خـدا و پ»غمبـران و

گرفته انـد، آنهـا مقّرباننـدد )10 سـوره 56(. کـه پ»شـی  گرفتگانـی  يپ»شـی 

کـه بـه احَـان از آنهـا  کَـانی  و فرمـوده: يو پ»شـروان نخَـتین، از مهاجـر و انصـار و 
ى کردنـد، خـدا از آنهـا راضـی گشـته و آنهـا از خـداد )100 سـوره 9(. پـس خـدا بـه  پ»ـرو
مهاجریـن نخَـتین طبـق درجـه پ»شروی شـان آغـاز فرمـود، و در درجـه دوم انصـار 
گروهـی را بـه انـدازه  و در مرحلـت سـوم پ»ـروان بـه احَـان از آنهـا را ذکـر فرمـود، و هـر 

درجـات و مراتبشـان نـزد خـود جایگزیـن فرمـود. 

سـپس آنچـه را خـداى عـّزس وجـلّ بـه سـبب آن بعضـی از اولیـای خـود را بـر بعـض دیگر 
فضیلـت  دیگـر  بعـض  بـر  را  رسـولن  ایـن  از  يبعضـی  می فرمایـد:  ب»ـان  داده  ترجیـح 
بخشـیدیم. بعضـی از آنهـا بـا خـدا سـخن گفت، و درجـات برخی را بلندتـر از دیگران 

فرمـود. تـا آخـر آیـهد )253 سـوره 2(.

و نیز فرمود: يبعضی از پ»غمبران را بر بعض دیگر فضیلت دادیمد )55 سوره 17( و باز 
فرمود: يبنگر چگونه برخی را بر برخی فضیلت دادیم و درجات آخرت ب»شتر و ترجیح 
آن بالتر استد )21 سوره 17( و فرمود: يآنها نزد خدا درجاتی دارندد )163 سوره 3( و 
فرمود: يفضیلت هر صاحب فضیلتی را خواهد دادد )3 سوره 11( و فرمود: يکَانی که 
ایمان آورده و هجرت نموده و با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند، نزد خدا مقام 
ب»شترى دارندد )20 سوره 9( و فرمود: يخدا مجاهدین را بر بازنشَتگان به پاداشی 
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بزرگ فزونی بخشیده، و آن پاداش درجات و آمرزش و رحمت اوستد )95 سوره 4( 
کارزار نموده )با دیگران( برابر  کرده و  که پ»ش از فتح انفاق  کس از شما  و فرمود: يآن 
کارزار نموده برتر استد )10  کرده و  که پس از فتح انفاق  نیَت، درجه آنها از کَانی 
که  کَانی  با  ایمان دارند  که  را  از شما  کَانی  و فرموده: يخدا درجات  سوره 57( 
که ایشان را در  دانش یافته اند، بال می بردد )سوره 58( و فرمود: يو این براى آن است 
دم نهند  راه خدا تشنگی و رنج و گرسنگی نرسد، و در جایی که کافران را به خشم آردَ 
و از دشمنی به مقصودى نرسند، جز آنکه به سبب آن براى ایشان عمل شایَته اى 
که براى خود پ»ش فرستید آن را نزد  نوشته شودد )120 سوره 9( و فرموده: يهر خیرى 
خدا می یاب»دد )110 سوره 2( و فرموده: يهر که هموزن ذره اى نیکی کند، آن را ببیند، و 
هر که هم وزن ذره اى بدى کند، آن را می ب»ندد )8 سوره 99(. این است ب»ان درجات 

. و مراتب ایمان نزد خداى عّز وجلّ

این آیه نیز بر همین مضمون داللت دارد: 

 .1» ݦݦݩݩݩݩ ٭ ْ��فٍ �فَ َعلٰی �بَ �ي ٖ
�يّ بِ �ݫ

ݩݩفَّ ݧ ْ��فَ اݠل�ݧ ٰا �بَ �ف
ْ
ل

صفَّ ْد �فَ َ ݧ تݧ �ݧ
َ
٭ݦݩݩݩݩݦݦݩݩۗ َوݠل ْݤ�ݦݦݩفِ ݧ َ�رݧ

ݨْ
�تِ َوال ٰمواٰ ݭِی اݠلّسَ

َم�فݨْ �ݨف ُم �بِ
َ
ْعل

َ
َك ا بݩُّ ݫ ݢ�ݫ ݢ رݦَ »وݦَ

ردگار تو به هر که ]و هر چه [ در آسمانها و زمین است داناتر است. و در حقیقت،   و پرو
بعضی از انبیا را بر بعضی برترى بخشیدیم.

احاطـۀ علـم خداونـد بـه حقایـق مخلوقـات بـا فـراز و فـرود آنهـا، و علـم او بـه نیازهـای آنان، 
و بیـان تفضیـل بیـن انبیـاء، می رسـاند کـه اختـالف مراتـب در آنهـا و برتـری یکـی بـر دیگـری بـه 
حسـب اختـالف در اسـتعداد نفسـانی و قـرب باطنـی آنهـا اسـت، نـه اینکـه محـض برگزیدن و 

برتـری دادن بـر مقتضـای مصالـح کونیه باشـد.

این آیه نیز به همین حقیقت اشاره می کند:

ٰاَل   �ت
ݦݦݦݦݩݩۖ

ِلْم٭ ْ ݧ سݧ
َ
ۥݨٓ ا �ݨݦُ ۥ َر�بُّ ُ هݩݧ

َ
ٰاَل ل �فَ ١٣٠ ِادفْ �ت �ي ٖ ݫ �فَ الّصٰاِلحݫ مݭِ

َ
هتِ ل رݦَ حفِ ء�ݦݦٰ

ْ
ݭِی ال

ۥ �ݨف ݩݩُ �ݧ
ݩفَّ  ِاَو�ݧ

ݦۖ
ٰا٭ �ي

�فْ
ُ

ݭِی الّ�
ٰاُه �ݨف �ݩف ْ �يݨݧ

�فَ طݦَ ِد اصݨݦْ َ تݧ ݧ �ݧ
َ
»َوݠل

.2» �فَ  ٖم�ي
َ
�ٰاݠل

ْ
اݠل  ِ

ݠِلَر�بّ �تُ  ْ مݧ
ݩَ
ْسل

َ
ا

و ما او را در این دنیا برگزیدیم؛ و البته در آخرت ]نیز[ از شایَتگان خواهد بود.

1. اسراء: 55.
2. بقره: 131-130.
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کـه سـبب و  کـه بـه او خبـر داد. و ایـن نشـان می دهـد  برگزیـدن ابراهیـم؟ع؟ بعـد از آن بـود 
مقتضـای برگزیـده شـدنش، تسـلیم او در برابـر خداونـد متعـال اسـت. 

که می فرماید: از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

حًا  اصر دًا نس بت انس عس ّیًا؟ع؟ کس لر ّنس عس إر ّیًا وس بر
َه نس

س
ذ خر ّتس نت یس

س
 و

س
ـل بت َس ـدًا  بت ـدًا؟ص؟ عس ّمس  َمحس

س
ـذ خس ّنس اهَّللس اّتس يإر

َهد تا آخر حدیث1. ّبس حس
س
أ  فس

ّس
ـل جس ّزس وس ـبس  اهَّللس عس حس

س
و ـَه  وس حس صس نس  فس

ّس
ـل جس ـّزس وس ّسر عس هَّللر

خداونـد، محمـد؟ص؟ را ابتـدا بنـدۀ خـود برگرفـت و آنـگاه فرسـتاده اش. و علـی؟ع؟ 
بنـدۀ خیرخـواه خـدای عـز وجـل بـود که خـدا برایش خیر خواسـت. و خـدای عز وجل 

را دوسـت می داشـت، لـذا محبـوب خداونـد َـرار گرفـت. 

اندکـی بعـد از ایـن، احادیثـی خواهیم آورد که نشـان می دهد اختالف در درجات ایشـان، 
فضـل و فضیلـت بـرای آنان به شـمار می رود. 

مدار تفضیل و تفاضل نزد خداوند متعال
برگزیدن و برتری دادِن الهی، از دو حال خارج نیست: 

1. ایـن برگزیـدن و برتـری دادن، بـدون هیـچ مزیتـی در آن شـخص، و فقـط بـرای مصالـح و 
گرفته باشـد. هرچند افعال خداوند قابل پرسـش  حکمتهایی، در ذات آن شـخص برتر، قرار 
نیسـت، لیکـن ایـن قسـم گزینـش خداونـدی و تفضیـل او، نـه فضیلتـی برای خود آن شـخص 
بـه وجـود  نـه شـرافتی  بـرای آن برگزیـده مزیتـی بـه حسـاب می آیـد،  نـه  برتـر شـمرده می شـود، 
می آورد، نه برای دارنده آن برتری نسـبی )نسـبت به فاقد آن( محسـوب می شـود و نه تفاخری 
کثـر تفضیـالت تکوینـی از همیـن قبیـل اسـت. ماننـد برتـری سـالم بـر  بـرای او ایجـاد می کنـد. ا
بیمـار، بینـا بـر نابینـا، شـنوا بـر ناشـنوا، گویا بـر الل، غنی بر فقیـر و امثال آن، کـه خداوند در این 

مـوارد، برخـی را بـر برخـی دیگـر بـه سـبب مصالـح تکوینـی برتـری داد. و فرمود:

ْ��ف «2. ُهْم َعلی  �بَ ْ��فَ َ ا �ب �ف
ْ
ل

صفَّ �فَ  �فَ ْر َک�يْ طفُ »ا�فْ

ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برترى داده ایم.

1. الکافـي ج8 ص146 ح 123؛ تفَـیر عیاشـی ج2 ص48 ح 19؛ بحـار األنـوار ج93 ص211؛ شـرح الخبـار 
َاضـی نعمـان ج3 ص12 ح 940.

2. اسراء: 21.
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نیز می فرماید: 

�ت «1. رفْ ْ��فٍ �فِیي  الّرِ ْم َعلی  �بَ
ُ
ك ْ�صفَ َ َل �ب

صفَّ
ُه �فَ

َ
»َوالّل

ى بر بعضی دیگر برترى داده است. ز خدا بعضی از شما را در رو

آیـات 15 تـا 17 سـوره فجـر و بیـان مرحـوم طبرسـی در تفسـیِر آنهـا، مـا را بـه آنچـه گفتیـم، راه 
یـم.  می نمایـد. اینـک هـر دو را بـا هـم در اینجـا می آور

کَرَمه« با  ـه«. یعنی: او را با نعمت، آزمایـش و امتحان کرد. »فأ ّبُ ـا النسـان إذا َمـا ابَتـالُه َر »فأَمّ
 

ُ
َمـه« بـا انـواِع بخشـش ها بـه او وسـعت داد و نعمت بخشـید. »َفَیقول مـال گرامـی داشـت. »َوَنّعَ

کَرَمـِن« پـس بـا آن خوشـحال و شـادان می شـود و می گویـد: پـروردگارم آن را بـه مـن عطـا  ـي أ ِبّ َر
نمـود. و ایـن بـه سـبب کرامـت و منزلتـی اسـت که مـن نـزد او دارم. یعنی: می پندارد کـه در نزد 
کـه خداونـد دنیـا را بـرای او وسـعت داده اسـت. »َوأّمـا إذا َمـا ابَتـالُه« بـا فقـر و  کریـم اسـت  خـدا 
یـِه ِرزَقـه« و او را به انـدازه کفاف قرار 

َ
تنگدسـتی آزمـودش، »فقـدر« یعنـی بـر او تنـگ گرفـت، »َعل

کـه ایـن سسـتی از جانـب خداونـد اسـت. پـس می گویـد:  ّبـي أهاَنـن« می پنـدارد   َر
ُ

داد. »َفَیقـول
خداونـد مـرا بـا فقر ذلـت داد. 

« یعنـی آنگونـه نیسـت کـه می پنـدارد. مـن نـه آدمـی را بخاطـر کرامتی 
ّ

سـپس می گویـد: »َکال

کـه نسـبت بـه مـن دارد غنـی مـی دارم و نـه بـه خاطـر ایـن که خـوار می دانـم فقیر می سـازم. بلکه 

کـه بخواهـم وسـعت دهـم و بـه  کـه وجـود دارد، بـه هرکسـی  بـه سـبب حکمـت و مصلحتـی 

کـرام در حقیقت به طاعت اسـت  هرکـه بخواهـم تنـگ می گیـرم. ابتالیـی بـا شـکر و صبر. این ا

و اهانـت بـه معصیـت اسـت. سـپس اینگونـه خداونـد سـبحان افـراد سـزاوار اهانـت را معیـن 

سـاخت و فرمـود: بلکـه اهانـت نمـودم آن را کـه مسـتحّق اهانـت اسـت، بـه سـبب آنکـه بـه من 

کـرد: »َبـل الُتکِرمـوَن الَیتیـم« تـا آخـر کالمش2� عصیـان نمـود. سـپس عصیـان را اینگونـه بازگـو 

کـه در نفـِس فـرِد  کـه برگزیـدن و برتـری دادن، بخاطـر مزیتـی باشـد  حالـت دوم ایـن اسـت 
کـه در او وجـود دارد، و تکیـه دارد بـر قابلیـت و  برگزیـده هسـت و بـه جهـت فضیلتـی اسـت 

1. نحل: 71.
2. مجمع البیان ج10 ص252 چاپ اعلمی ب»روت.
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کـه در ذات فاضـل وجـود دارد، و مقتضـِی آن همـان تقـّدم عملـی  شایسـتگی و اسـتحقاقی 

کـه نسـبت بـه دیگـران دارد.  اوسـت 

کـه پدیدآورنـدۀ شـرف  گزینـش، همـان حقیقـت فضیلـت اسـت  ایـن قسـم از انتخـاب و 

کـه  کـه دارنـدۀ آن بـه داشـتنش در مقابـِل دیگـران افتخـار کنـد، و بـه کسـانی  اسـت، و می سـزد 

کافر، و عادل بر فاجر،  فاقِد آن هسـتند مباهات نماید. مانند برترِی عاِلم بر جاهل، و مؤمن بر 

و مجاهـد بـر قاعـد. همُچنـان کـه خداونـد، مجاهـد را بـر قاعـد به درجاتـی برتری داده اسـت1�

برتری انبیاء بر دیگر افراِد بشـر، و برترِی هر پیامبر نسـبت به پیامبران دیگر، و تقدِم هرکدام 

بـر دیگـری، موجـب علـّو مقـام و بلنـدِی مرتبـِت آنهـا می شـود، و همیـن را فضـل و فضیلتـی در 

مقـاِم افتخـار می دانند. 

 این که فضیلت و برترِی هرکدام از آنها، بر اساس مراتب و درجه بندِی آنها باشد، الزمه اش 

 داشتِن فضیلت از نوِع دوم است، یعنی در قباِل فضائل ذاتی تحصیلّیه و مزایای کسبّیه است. 

 روشن است که آن هم، به اعتبار قرب و نزدیکی به حضرت خداوند است. این قرب، با مهاجرت 

از موطن نفس، برای کسِب رضایِت خداوند، و با سلوک و طی سفر به سوی خداوند، با مرکب 

عقل و تقویت قوای روحِی ملکوتی و با تبعیت و طاعت از خداوند، حاصل می شود. 

انسـان تنهـا بـا انقیـاد نسـبت بـه مـوالی خویـش برتـری می یابـد، و مـدار فضیلـت و برتـری، 

کـه بیشـتر بـا طـوع و  کسـی اسـت  همـان تقـوا اسـت. دوسـت داشـتنی ترین فـرد نـزد خداونـد، 

رغبـت بـه او گـردن نهـد، و گرامی ترین انسـان ها نزد خداوند باتقواترین آنان اسـت. برترین آنها 

که در تبعیت از او  کسـی اسـت  که در فرمانبرداری برترین باشـد، و واالترین آنها  کسـی اسـت 

واالتـر باشـد. نزدیکتریـن انسـان نـزد خداوند کسـی اسـت که در عبادت بیشـترین بهـره را برده 

کـه در آیه شـریفه آمده اسـت: باشـد. همچنـان 

 .2»
ݦݦݦݩݦݩ

ْم٭
ُ
ݩݩݩݩݩٰ�ك ݧ ݧ ݧ تݧ ݨݧ �ݧ

ْ تݨݧ �ݧ
َ
ِه ا َد اللّٰ ْم ِع�فْ

ُ
َمك رݨَ ݨْ کݧ

َ
»ِا�فَّ ا

در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.

1. اشاره به آیات 95 و 96 سوره نَاء. 
2. حجرات: 13. 



َمقاِصِد َعلّیهموا  لطم: 212

کـه بـه جهـت اختصـار، بـه ذکـر فقـط سـیزده  یـادی آمـده اسـت  در ایـن زمینـه احادیـث ز
یـم: حدیـث بـدون نقـل سـند می پرداز

1. رسول اهلل ؟ص؟:

کرَم الناسر وتقاَهمد1. يو

گرامی ترین مردم، پرهیزگارترین آنها است. 

کرم ؟ص؟: 2. پیامبر ا

حس  ـمت َّس ال ـّيس  قر الّنس ـّيس  قر الّتس  :
س

ـال َس  . اهَّللر  
س

َسـول رس ـا  یس ـی 
س
ل بس ـا:  نس

ت
ل ََ َکـمت ؟  الر جس رر ـرر  یت برخس َرَکـمت  بر

خت
َ
و  

س
ل

س
يو

حدیـث2. آخـر  تـا  د  ـنر یت
س

ّف کس
ت
ال

گفتیـم: آری ای  راوی گفـت: پ»امبـر فرمـود: آیـا خبرتـان بدهـم بـه بهتریـن فـرد شـما؟ 
کـی و بخشـندگی.  رسـول خـدا. فرمـود: اهـل تقـوا، پا

3. رسول خدا ؟ص؟:

ـّيٍ  شر رس ََ ٍد  ـّیر نت سس ٌر مر یت ، خس اعس اهَّللس طس
س
ـٌي  و شر بس ٌد حس بت عس

س
اهَّللر ل ـن َتـراب، وس َم مر م وآدس ـن َولـد آدس يإّنکـم مر

َکم د3. قا تت
س
دس اهَّللر و نت َکـمت عر مس رس کت

س
ّنس و إر ، وس عالـیب ـی اهَّللس تس صس عس

گـر  شـی ا ک اسـت. بـه خـدا سـوگند، غـام حبس شـما فرزنـدان آدم هَـتید، و آدم از خـا
ریشـی کـه عصیـان خـدا کنـد، بهتـر اسـت. گرامی ترین  اطاعـت خـدا کنـد، از سـّیدَ 

فـرد شـما نـزد خـدا، متقی ترین شماسـت. 

4. امیر المؤمنین علی؟ع؟ در پاسخ به سؤال» أّيُ الناِس َخیٌر ِعند اهلل« فرمود:
َدَهمت هس زت

س
و ى وس وس قت َهمت برالّتس

َ
ل مس عت

س
و ّسر  وس َفَهمت  هَّللر وس خت

س
: و

س
ال َس ؟ 

لّس جس ّزس وس دس اهَّللر عس نت ٌر عر یت اسر خس ّيَ الّنس
س
أ : فس

س
ال َس  ي

اد4. یس نت
َ

ي الّد فر

فـردی نـزد خداونـد بهتریـن اسـت کـه ب»ـش از همـه خـوف خدا داشـته باشـد، بـه تقوا 
ب»شـتر عمـل کنـد، و کمتـر بـه دنیـا دل بندد. 

1. بحار األنوار ج70 ص375. 
2. الکافي ج2 ص57؛ تهذیب طوسی ج7 ص400 ح 6؛ بحار األنوار ج67 ص37. 

3. تفَیر َمی ص499؛ بحار األنوار ج7 ص239. 
4. األمالي صدوق ص241؛ بحار األنوار ج70 ص309 و 378. 
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5. أمیرالمؤمنین؟ع؟:

يوفضل الناس من جاهد هواهد1.

که با هوای نفس خود بجنگد.  برترین مردم کَی است 

6. أمیرالمؤمنین؟ع؟:

هد2. 
س
َعَهم ل ومس القیامة وطوس بادر إلی اهَّلل یس ّبَ العر يوحس

همـه  از  ب»ـش  کـه  اسـت  کَـی  َیامـت،  ز  رو در  خداونـد  نـزد  مـردم  محبوب تریـن 
کنـد.  او  اطاعـت 

7. أمیرالمؤمنین؟ع؟:

ةد3. َمَهم برالطاعس ةر اهَّلل وَوس َر الناس برحمس يوجدس

خداونـد  طاعـت  بـه  همـه  از  کـه  اسـت  کَـی  الهـی  رحمـت  بـه  فـرد  شایَـته ترین 
باشـد.  پایدارتـر 

8. أمیرالمؤمنین؟ع؟:

ه وحََنَهم إیمانًاد4. ن اهَّلل َسبحانس يوَرَب الناس مر

که ایمانش نیکوتر باشد.  نزدیکترین فرد به خداوند، کَی است 

9. امام باقر؟ع؟ در حدیثی طوالنی فرموده است: 

ی اهَّللر 
س
ل ادر إر بس عر

ت
ـّبَ ال حس

س
ٌة. و ابس رس َس ٍد  حس

س
نس و »ت بس ـنس اهَّللر وس »ت ـسس بس یت

س
. ل ـدس اهَّللر نت ـا عر مس ـوا لر

َ
ل مس اعت َقـوا اهَّللس وس اّتس يفس

 
ّس

ل ی إر
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ی اهَّللر تس

س
ل َب إر ـّرس قس ا َیتس اهَّللر مس ـَر! وس ابر ـا جس . یس ـهر تر اعس َهـمت برطس

َ
ل مس عت

س
و اَهـمت وس قس تت

س
، و

س
ـّل جس ـّزس وس عس

ةد5. اعس برالّطس

یشـی  کَـی خو بـه راسـتی میـان خـدا و  کنیـد.  کار  بـراى خـدا  و  بپرهیزیـد  از خـدا 
نیَـت. دوسـت ترین بنده هـا نـزد خـدا، عز وجل، بـا تقواترین و مطیع ترین آنها اسـت 

1. عیون الحکم ص121. 
2. الکافي ج5 ص340؛ بحار األنوار ج22 ص118. 

3. عیون الحکم ص112؛ غرر الحکم ح 3192. 
4. عیون الحکم ص121؛ غرر الحکم ح 3193. 

کافی در بحار األنوار ج67 ص9 ح 4. 5. الکافي ج2 ص74 ح 3؛ و روایت از 
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نَـبت بـه او. اى جابـر! بـه خـدا سـوگند نتـوان نزدیـک شـد بـه خداونـد تبـارك وتعالـی 
جـز بـه اطاعـت. 

10. امام صادق؟ع؟:

َکمد. قس
س
ل ّواءس خس حس مس وس ن آدس ٌد، مر َب واحر َس النس َکم، وس ندس اهَّلل وتقا َکم عر مس کرس يو

ـب همـت شـما یکـی اسـت،  َس گرامی تریـنر شـما نـزد خداونـد، متقی تریـنر شماسـت. نس
پـدر همـه آدم و مـادر همـه حـواء اسـت. 

کـه پرسـید: »گرامی تریـِن خلـق  11. امـام صـادق؟ع؟ در پاسـخ بـه پرسـش قاسـم بـن الولیـد 
کیسـت؟«، فرمودند: نـزد خداونـد 

ةر اهَّللد1. َهم برطاعس
َ
ل وعمس کرًا هَّلل وس َرَهم ذر کثس يو

گرامی تریـن فـرد نـزد خـدا، کَـی اسـت کـه ب»شـتر یـاد خـدا کنـد و ب»شـتر بـه طاعت او 
کند.  عمـل 

12. و همچنین فرمودند:

ه د2. در َس ا برجس
هس رس اشس بس هر وس بر

ت
ل ا برقس هس ّبس حس

س
و ا وس هس قس انس عس ةس فس ادس بس عر

ت
قس ال شر نت عس اسر مس لَ الّنس ضس فت

س
يو

گیـرد، آن را بـه  کـه عاشـق عبـادت باشـد و آن را در آغـوش  برتریـن مـردم کَـی اسـت 
جـان دوسـت بـدارد و عمـًا بـدان بپـردازد. 

ـالم(  یه الّسَ
َ
نا َوآله َوَعل 13. وآمده اسـت که شـخصی از حضرت عیسـی بن مریم )علٰی َنبّیِ

ک برداشـت و پرسـید: کدام یـک برتر  پرسـید: چـه کسـی برتـر اسـت؟ آن جنـاب دو مشـت خـا
اسـت؟ آنگاه فرمود:

َمَهم وتقاَهمد3. کرس ن َتراب، فأ قوا مر يالناَس َخلر

گرامی ترین آنان متقی ترین آنان است.  ک آفریده شده اند، پس  مردم همه از خا

کرم؟ص؟ برای  بـر همیـن معنـای ثابتـی که در نزد هـر صاحب نظری پذیرفته اسـت، پیامبر ا

1. محاسن ج2 ص598؛ بحار األنوار ج90 ص164؛ و ج88 ص223.
2. الکافي ج2 ص83؛ بحار األنوار ج70 ص253. 

کنز الدَائق ج12 ص350 )چاپ ارشاد(.  یخ دمشق ج47 ص451؛  3. تار
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برتـری خویـش نسـبت به دیگران دلیل مـی آورد و می فرماید:

رد1. خت  فس
س

ل  وس
ّس

ل ی اهَّللر عّزس وجس
س
ل َمَهمت عس رس کت

س
و مس وس در آدس

ت
ی  َول قس تت

س
ا و نس

س
أ َکمت  فس قا تت

س
دس اهَّللر و نت َکمت عر مس رس کت

س
ّنس و يإر

گرامی تریـن شـما نـزد خـدا، باتقوا تریـن شماسـت. پـس مـن، بـی آنکـه در  بـه راسـتی 
گرامی تریـن آنهـا نـزد خـدا عـز وجـل. یـم، باتقواتریـن فرزنـدر آدمـم و  مقـام مفاخـره بگو

یافتنـد،  الهـی اختصـاص  بـه ولیـت  انبیـاء و خلفـاء اهَّلل  از میـان بشـر،  اینکـه  پـس 
و بنـا بـر فضایلـی در ایـن جهـان برتـری یافتنـد، و اینکـه در منصـبر خافـت الهـی 
درجـات متفاوتـی )بـا اطـاق و تقی»ـد( پ»ـدا کردنـد، و خداونـد، بنا بر فضایل کَـبی 
و شایَـتگی ذاتـی آنهـا بـه ایشـان مراتبـی داده، و اینکـه هریـک از آنـان بـا رتبـه و مقـام 
یـش در ایـن عالـم َفرودیـنر َملکـی، بـا منصبـی معیـن و مقـام خافتـی و ولیتـی  خو
خـاص پـا نهادنـد، همـه و همـه، لزمـت وجـودر عالـمر میثـاق و تکلیفـی پ»ـش از ایـن 
نشـأۀ دنیـوی اسـت. عالمـی کـه در آن، شایَـتگی یابنـد و بـه امتیازاتـی کـه خداونـد 
کـدام از  بـه آنهـا نَـبت بـه سـایر افـراد بشـر داده اسـت برتـری یابنـد. در آن عالـم، هـر 
کَـب می کننـد، و هرکَـی بـر اسـاس آنچـه خـود  آنـان درجـه ای از خافـت الهـی را 
َبـل از سـفر بـه ایـن عالـمر عنصـری کَـب نمـوده ، از سـوی خداونـد شایَـتت رتبـه ای 
یـش نائـل شـده و  می شـود. و هرکـدام رتبـه ای از ولیـت را بـه اهلیـت و شایَـتگی خو
یـش، جهاتـی از فضیلـت و َـرب الهـی را بـه  نَـبت بـه همـان جایـگاه و منصـب خو
ابلیت رد. فضیلت او نَـبت به دیگری بر حَـب همین اسـتحقاق وَ   دسـت می آو
کـه کَـب نمـوده و بـر اسـاس منصـب   اوسـت، و هرکـدام نَـبت بـه همـان رتبـه ای 

یـش در ایـن دنیـا زاده می شـود.  اسـتحقاَیر خو

کسـبّیاِت آنهـا  کـه برتـرِی خلفـای الهـی نسـبت بـه دیگـران را، فقـط بـه  شایسـته نیسـت 
در ایـن دنیـا نسـبت دهیـم. بـرای مـا اثبـات آن بـا ظواهـر حـاالت آنـان در ایـن دنیـا هـم ممکـن 
که دارا هستند.  نیست. زیرا ظاهر امرشان در این دنیا بر خالف آن مناصب و فضایلی است 
کـه می بینیـم پیامبرمان؟ص؟ نسـبت به سـایر انبیـاء و ائمه؟مهع؟ برتری دارد، و ایشـان  همچنـان 
گذشـته و  کـه جمعـی از انبیـاِء  منصـب نبـوِت مطلقـه را در بیـن باقـی انبیـاء دارنـد، در حالـی 

1. األمالي صدوق ص630؛ بحار األنوار ج16 ص120 و 315. 
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کردنـد و  کـه دارای عمـری طوالنـی بودنـد، در ایـن دنیـا اطاعـت فـراوان  خلفـای الهـی پیشـین 
ابتالی بسـیار دیدند و مشـقت فراوان متحمل شـدند. با این حال، پیامبر ما؟ص؟ در فضیلت 

گرفته اسـت. از همـۀ ایشـان پیشـی 

کنیـم، دیگـر وجـه  ـِم ُملکـی مسـتند 
َ
ایـن عال کسـبیات  بـه  را تنهـا  بـود افضلیـت  بنـا  گـر  ا

وجیهی برای افضلیِت پیامبرمان؟ص؟ باقی نمی ماند و چگونه می توانسـتیم افضلیِت ایشـان 
یـخ انبیـاء  را ثابـت کنیـم، بلکـه افضلیـت دیگـر پیامبـران بـر خاتـم آنهـا؟ص؟ الزم می شـد. بـه تار
یـخ حیاتشـان نظـر نماییـد، تا امر بر شـما روشـن شـود و  بنگریـد، در آثارشـان تأّمـل کنیـد و بـه تار

راه درسـت از نادرسـت مشـخص شـود. 

گـر فضیلـت را فقـط بـه کسـبیات در ایـن عالـم مسـتند کنیـم، الزم می شـود که  همچنیـن ا
هر پیامبری قبل از آنکه صاحب فضیلت شـود، نسـبت به پیامبر قبل از خود مفضول باشـد، 
و بعد از آنکه دارای فضیلت شـد، نسـبت به پیامبر قبل از خود دارای افضلیت شـود؛ بعالوه 

ایـن فضلیـت بایـد دارای زمـان خاصی باشـد، که این امر به ظاهر، نادرسـت و فاسـد اسـت. 

ِم قبل، اسـتناد دهیم 
َ
گزیـر بایـد ایـن افضلیتهـا و اختـالف مراتب و درجات را به عال پـس نا

و ایـن تفضیـِل یکـی بـر دیگـری را بـر مبنـای مکتسـبات و محصـالت آنهـا در روز میثـاق تبیین 
کنیم. 

کسـبیات در این دنیا  روایات صحیحه، افضلیت پیامبرمان بر سـایر رسـوالن را در غیر از 
نشـان می دهـد. اولویـت خاتـم الرسـل در طاعـت، نسـبت بـه هـر موجـود دیگـری در خلـق اول 
و پیشـگامِی او در اسـتجابِت نـدای پـروردگار خویـش و اقـرار بـه وحدانیـت او در روز میثـاق و 

تکلیـف اول، همـه نشـان دهنـده ایـن موضوع اسـت. 

هفت حدیث در علِت سبقت پیامبر ما؟ص؟ بر سایر انبیاء
در میان اخبار وارده در این مورد، به ذکر هفت حدیث بسنده می کنیم:

کافی و علل الشرایع، با اسناد خود از امام صادق؟ع؟ آورده اند:  1. بصائر الدرجات و 

ـتس  ثت َبعر ـتس  نت
س
و وس ـاءس  یس بر

نت
س ت
األ تس   قت ـبس ـيت ٍء سس ّير شس

س
ـأ بر َسـولر اهَّللر ؟ص؟:  رس لر  

س
ـال َس ـٍش  یت رس ََ ـضس  عت بس ّنس  يإر

 
س

ـذ خس
س
ـَث و یت ، حس ـابس جس

س
ـنت و  مس

س
ل ّوس

س
و ـي وس ّبر رس ـنس بر ـنت آمس  مس

س
ل ّوس

س
ـَت و َکنت ّنرـي  : إر

س
ـال َس ؟  َهـمت اترمس خس َهـمت وس رس آخر
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س

ل ّوس
س
ا و نس

س
ـَت و َکنت لیب ، وس وا بس

َ
ال ؟َ  ّبرَکمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
ـی و

س
ل َهمت عس دس ـهس شت

س
و »ـنس  وس ّیر بر

ـاقس الّنس یثس اهَّلَل مر
 د1.

ّس
ـل جس ـّز وس ارر برـاهَّلل عس ـرس َت ر

ت
َتَهمت برال قت ـبس َس ـی، فس

س
ل  بس

س
ـال َس ـّيٍ  بر

نس

که آخرین و پایان پ»غمبران هَتی، به  یکی از َریش به رسول خدا؟ص؟ گفت: شما 
کَی  یرا من نخَتین  چه سبب )در مقام و رتبه( از همه پ»ش افتادى؟ فرمود: ز
ردم و نخَتین کَی بوم که پاسخ گفت زمانی که خدا  ردگارم ایمان آو بودم که به پرو
که  که مگر نه این است  گواه ساخت  گرفت و آنها را بر خودشان  از پ»غمبران پ»مان 
که بلی گفت.  ردگار شما هَتم؟ گفتند: آری. من نخَتین پ»غمبرى بودم  من پرو

گفتم(. پس سبقت من بر پ»غمبران به واسطه اَرار به خدا بود )که پ»ش از همه 

که می فرماید: کافی با اسناد از امام صادق؟ع؟  2. در بصائر و 

 
س

ذ خس
س
ّنس اهَّللس و . إر یب

س
ل بس ّرس بر َس س

نت و  مس
َ

ل ّوس
س
ا و نس

س
: و

س
ال َس ؟  مس دس آدس

ت
تس  َول قت ـبس ـيت ٍء سس ّير شس

س
: برأ  اهَّللر

َ
َسـول لس رس يَسـئر

 
س

ل ّوس
س
ـَت و َکنت ،. فس لـیب ـوا: بس

َ
؟ َال ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
: و مت ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و »ـنس  وس ّیر بر

ـاقس الّنس یثس مر
ابد2. جس

س
ـنت و مس

از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـیدند: بـه چـه علت از همه فرزندان آدم پ»ـش افتادى؟ فرمود: 
گرفـت و  ردگارم بـودم. خـدا از پ»غمبـران پ»مـان   یـرا مـن نخَـتین اَرارکننـده بـه پـرو ز
گفتند: چرا. در  ردگار شـما نیَـتم؟  که: مگر من پرو گواه سـاخت  آنها را بر خودشـان 

آنجـا مـن نخَـتین پاسـخ دهنده بودم . 

کافی و توحید و علل الشرایع با اسناد از امام صادق؟ع؟: 3. در 

 
َ

ل ّوس
س
أ ؟ فس َکمت ّبَ نت رس : مس َهمت

س
 ل

س
ال قس ، فس هر یت دس نس یس »ت َهمت بس رس ثس قس نس

ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
 و

س
ـّل ادس اهَّلَل عـّزس وجس رس

س
ـا و ّمس

س
ل يفس

ـوا: 
َ
ال قس فس  . ـمت هر یت

س
ل اَت اهَّللر عس ـوس

س
ل ـَة صس ّمس ئر

س ت
األ وس ؟ع؟  یـنس نر مر َمؤت

ت
ال یـَر  مر

س
و وس ؟ص؟   اهَّللر

َ
َسـول رس ـقس  طس نس ـنت  مس

ـي  مر
ت
ل عر ـي وس ینر ـَة در

س
ل مس ءر حس

س
ـَؤل : هس ـةر ئرکس

اس مس
ت
ل  لر

س
ـال َس . َثـّمس  یـنس الّدر ـمس  وس

ت
ل عر

ت
َهـَم  ال

س
ل ّمس حس ـا. فس نس ّبَ ـتس رس نت

س
و

رر 
فس ءر الّنس

س
َؤل هس لر ةر وس ّ»س َبوبر ّسر برالّرَ وا هَّللر ـّرَ َر

س
: و مس ي آدس نر بس  لر

س
ال َس . َثـّمس  ونس

َ
ـَئول َت مس

ت
َهَم ال ـي وس قر

ت
ل ـي خس ائرـي فر نس مس

َ
و وس

ـةد تـا آخـر حدیث3. اعس الّطس ـةر وس یس
س

ل وس
ت
برال

1. بصائر الدرجات ص24؛ الکافي ج1 ص441 ح 6؛ و ج2 ص10 ح 1؛ علل الشرائع ج1 ص12؛ تفَیر عیاشی 
ج2 ص39 ح 107.

2. نور الثقلین ج2 ص94 ح342. 
3. الکافي ج1 ص133؛ علل الشرائع ص118؛ بحار األنوار ج5 ص244 ح 32. 
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آنهـا  بـه  یـش پراکنـد و  برابـر خو را در  را ب»افرینـد، ایشـان  چـون خـدا خواسـت خلـق 
ردگار شـما کیَـت؟ نخَـتین کَـی که سـخن گفت، رسـول خدا؟ص؟ و  گفت: پرو
ردگار مـا.  یـی پـرو امیـر المؤمنیـن؟ع؟ و ائمـه صلـوات اهَّلل علیهـم بودنـد کـه گفتنـد: تو
کرد. سـپس به فرشـتگان فرمود: اینان حامان دین و  خدا به ایشـان علم و دین عطا 
که مَـئولند، آنگاه به فرزندان  مینانر من در میان خلقم هَـتند و آنانند  علم من و اس

بوب»ـت خـدا و ولیـت و اطاعـت ایـن اشـخاص اَـرار کنید.  آدم گفـت: بـه ر

بـا نظـر دقیـق بـه ایـن حدیـث شـریف، می بینیم کـه چگونه امـام؟ع؟ تمام مزایـای منصب 
کـه علمـدار دیـن  الهـی و دسـتیابی آنهـا بـه خالفـت الهـی و رسـیدن بـه فضیلت هـای واال را _ 
خـدا و امنـاء بـر خلـق خـدا باشـند _ فقـط بـه سـبب سـبقت آنهـا در اقـرار بـه خداونـد متعـال در 

عالـم میثـاق و تکلیـف اول می دانـد. 

4. در خصال و معانی األخبار با اسناد از امام صادق؟ع؟:

نت   مس
َ

ل ّوس
س
، کانس و لـیب وا بس

َ
ال ؟َ  ّبرَکمت رس ـَت بر َت س

ل
س
:  و مس ي آدس نر احر بس وس رت

س
یـعر و مر جس  لر

ـلّس جس ـّزس وس  اهَّلَل عس
س

ـال َس ـا  ّمس
س
يل

»نس  ّیر بر
ـلس الّنس ضس فت

س
و ینس وس رر خر

ت
اآل یـنس وس لر ّوس

س ت
دس األ ـّیر لی ب سس ـیب  بس

س
ل هر  إر قر ـبت َس ـارس بر صس ـٌد؟ص؟؛ فس ّمس ـیب َمحس

س
ل  بس

س
ـال َس

ین.د تـا آخر حدیث1. ـلر سس َمرت
ت
ال وس

ردگار  گفـت:  يآیـا مـن پـرو کـه خداونـد )در عالـم ذّر( بـه تمامـی ارواح بشـر  زمانـی هـم 
کـه  شـخصی  نخَـتین  )اعـراف 7: 172(  هَـتىید  گفتنـد:  همـه  نیَـتم؟  شـما 
پاسـخ مثبـت داد، حضـرت محّمـد؟ص؟ بـود. و چـون در گفتن يبلید پ»شـی گرفت، 
ر همـه خلقـت، از آغـاز تـا پایـان هَـتی گردیـد، و مقامـش از همـه  بدیـن سـبب سـرو

گردیـد.  تـر  پ»امبـران و فرسـتادگان الهـی وال

کـرم؟ص؟ در حدیثـی طوالنـی آورده اسـت که در بارۀ  5. شـیخ صـدوق رحمـه اهلل از پیامبـر ا
علـی؟ع؟ می فرماید:

ّرس  َس س
ٍق و

ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
ـأ . فس هر تر ّ»س َبوبر َر َهمت بر ّرس َس و َهمت وس قس طس نت اسـتس ، فس هر رر

هت نت ظس ـَه مر تس ّیس جس  َذّرر رس خت ـتس ـَه  است قس
س
ل ـا خس ّمس

س
ل يفس

 اهَّلَل 
س

ال قس . فس
ـلّس جس ّزس وس نس اهَّللر عس مت مر هر بر رت ََ ـمت وس هر لر ازر نس رر مس

دت َس ـی 
س
ل ـونس عس ّیَ بر

الّنس ـتس وس نت
س
و ـا وس نس

س
، و ـةر ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ

س
ل

کـه  کام نشـان می دهـد  1. خصـال ج1 ص146؛ معانـي األخبـار ص42؛ بحـار األنـوار ج11 ص66 ح 12. ظاهـر 
یراسـتار(.  ایـن بخـش، سـخن صـدوق ذیـل حدیـث امـام صـادق؟ع؟ باشـد. )و



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 219موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

ي،  تر اعس ـی طس
س
ل ي إر قر

ت
ل ا خس َتمس قت ـبس سس ، وس ـّيَ لر ـا عس یس ـَد وس ّمس ـا َمحس ـا یس َتمس رت رس َت س

و ـا وس َتمس َت دس ـی: صس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس

ـنت  مر ـَة  ّمس ئر
س ت
األ وس ـي  قر

ت
ل ـنت خس مر ترـي  وس فت ـا صس َتمس نت

س
أ فس ـا،  یَکمس فر ـي  مر

ت
ل ـابرقر عر ـي سس فر ـا  َتمس َکنت ـكس  لر

س
ذ کس وس

ـاد تـا اخـر حدیث1. َکمس تر ّیس َذّرر
یـه او را از نهـادش خـارج کـرد و از آنها اعتراف گرفت  پـس از آفریـدن آدم، فرزنـدان و ذر
بوب»ـت، مـن و تـو بودیـم و  کـه اَـرار نمـود بـه ر کَـی  کردنـد. و اول  بوب»ـت  و اَـرار بـه ر
گواهـی دادیـد و  سـایر پ»امبـران بـه نَـبت مقـام و َربشـان بـه خـدا. خداونـد فرمـود: 
گرفتیـد.  کردیـد، اى محّمـد و علـی، و از همـه خایـق بـر طاعـت مـن سـبقت  اَـرار 
چنیـن نیـز بودیـد در علـم سـابق مـن. شـما دو تـن، برگزیـده از آفریده هاى من هَـتید 

و همچنیـن ائمـه از فرزنـدان شـما. 

کـه برگزیـده شـدن خاتـم والیـت، بـرای نبـوت و  ایـن حدیـث بـه روشـنی بـه مـا می فهمانـد 
وصایت، به سـبب سـبقت در اقرار و ایمان به خداوند در تکلیف اول و عالم ذر بوده اسـت. 

ل بن عمر می گوید:
َ

که مفّض کرده است  کشکول روایت  6. سید حیدر آملی در 

لـقر وجمعیـن؟ َـال:  ةس الخس  سـیادس
َ

ّقس الرسـول حس يسـألت مـولي الصـادق؟ع؟: بمـا اسـتس
ـبق برالجواب  ن سس  مس

س
: ولَـت برّبکم؟ وکان هو وّول ّر، لّما َال اهَّلل تعالیب

ّ
ـبقه في الذ َس ب

د _ تـا آخـر حدیث.
ـلّس جس ـه اهَّلَل عـّز وس ثس عس بس ، فس فقـال: بلـیب

ری تمـام آفریـدگان  از مولیـم امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم: چگونـه رسـول خـدا بـه سـرو
رسید؟ فرمود: بدان سبب که در عالم ذّر بر همگان سبقت گرفت، آن زمان که خداوند 
 فرمـود: آیـا مـن خداوندگارتان نیَـتم؟ نخَـتین کَـی که سـبقت در پاسـخ گرفت، 

که بلی گفت.  گرامی بود  آن 

7. شیخ طوسی در مصباح المتهّجد در دعای بیست و پنجم ذی القعده آورده است:

د2. یثاقر ي المر بر فر جس كس الَمنتس بدر لیب عس يس عس
ّ
يون َتصل

که برگزیده در عالمر میثاق است.  درود فرستی بر بنده ات )پ»امبر( 

که ان شاء اهلل در آینده ذکر خواهد شد.  احادیث فراوانی بر این مطلب داللت دارند 

یل اآلیات ج2 ص773-774؛ بحار األنوار ج25 ص3.  1. تأو
2. مصبـاح المتهّجـد ص406، ضمـن دعـای مـروّی از حضـرت صاحـب الزمـان عجـل اهَّلل فرجـه؛ مصبـاح 

ص546  کفعمـی 
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اولویت و سبقت در لسان آیات و روایاتی که آن را تفسیر کرده اند
کـه بـرای حضـرت محمـد؟ص؟، فضیلـت و  کریـم، در مـورد ایـن سـبقت و اولویتـی  در قـرآن 

کـرده اسـت، می فرمایـد: پیشـی بـر دیگـران را واجـب 

.1» �فَ ِد�ي ٰ�ا�بِ
ْ
ُل ال ّوَ

أَ
ا ا �فَ

أَ
ا

ٌ� �فَ
َ
حٰم�فِ َول �فْ ٰکا�فَ ِللّرَ ْل اإ

»�تُ

گر براى رحمان فرزندى بود، خود من نخَتین پرستندگان بودم. بگو: ا

که می فرماید: کافی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است  در 

کانس  إنت  ـل  ََ  : عالـیب تس ـه 
َ
َول فذلـك  الّنـار،  ترلـكس   

س
ـل خس دس ـن  مس  

َ
وّول اهَّلل؟لص؟   

س
رسـول يإّن 

د2. یـنس ابردر العب  
َ

ل ّوس
س
و ـا  نس

س
أ فس ـٌد 

س
ل وس ـنر  حمب لّرس لر

رسـول خدا؟ص؟، نخَـتین کس بود که داخل آن آتش شـد، و از این باب اسـت َول 
گـر بـراى رحمـان فرزنـدى بـود، مـن نخَـتین پرسـتنده بـودمد  خـداى تعالـی: يبگـو ا

)81 سـوره 43(.

ز  رو در  کـه  اسـت  کَـی  نخَـتین  محمـد؟ص؟  حضـرت  آنکـه:  مطلـب  توضیـح 
تکلیـف اول، بـا رفتـن بـه داخـل آتـش )کـه بـرای آزمـون الهـی بـود(، بـه فرمـان مـولی 
بوب»ـت خداونـد اَـرار نمـوده  کـه بـه ر کَـی اسـت  گـردن نهـاد. او نخَـتین  یـش  خو
و دعـوت او را اجابـت کـرده اسـت. او نخَـتین کَـی اسـت کـه نطـق فرمـوده و بلـی 
َـرار نمـوده  ـدق ار ز بـه حـق و صر کـه در آن رو کَـی اسـت  گفتـه اسـت، و نخَـتین 
اسـت. و اگر خداوند دارای فرزند می بود، او نخَـتین کَـی اسـت که فرزند داشـتنر 
ـزایر  کـه در آیــت شـریفه ذکـر شـده، َائـم مقـامر جس خداونـد را اَـرار می نمـود. پـس علتـی 
گـر خـدای رحمـن فرزنـدی می داشـت، مـن نخَـتین  محـذوف شـرط اسـت. یعنـی ا
کـه بـه او اَـرار می کـردم و مـن >اول العابدیـن< هَـتم. بـر هیـچ عاَلـی  کَـی بـودم 
بوب»ت  پوشـیده نیَـت کـه صاحـب حقیقـت محمدّیه، در گفتن بلـی و در اَرار به ر
زر تکلیـفر اول  یـش در رو گرفتـه اسـت و در جـواب دادن بـه رّب خو از دیگـران پ»شـی 
گرفتـه و بـه درجـت بالیـی از بلـوغ و مراتـب فضـل و  َـت بـر همـه سـبقت 

س
ل اس و عالـمر 

فضیلـت رسـید و بـه نبـوت مطلقـه رسـید، ولیتـش بـر همـگان عرضـه شـد و پ»امبـر 

1. زخرف: 81.
2. الکافي ج2 ص7 ح 3؛ بحار األنوار ج64 ص97. 
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ایشـان گشـت. آنـگاه دیگـر انبیـاء هـم با نبـوت او مبعوث شـدند که احادیـث فراوانی 
گفته انـد.  در ایـن بـاره سـخن 

کتابهـای شـیعه و  کفایـة الطالـب، مناقـب خوارزمـی، ارشـاد القلـوب دیلمـی و دیگـر  1. در 
کـه می فرمایـد:  سـنی، از رسـول خـدا؟ص؟ آمـده اسـت 

ـَت: 
ت
ل ََ  :

س
ـال َس َثـوا؟  ـا َبعر ـی مس

س
ل ا: عس نس ـنت َرَسـلر ـكس مر

س
ل بت َس ا  نس

ت
ـل سس رت

س
ـنت و  مس

ت
ـل : سس

س
ـال قس ـٌك ، فس

س
ل انرـي  مس تس

س
يو

ـبد1. الر ـي طس بر
س
ـنر و ـّير بت لر ـةر عس یس

س
ل وس ـكس وس تر یس

س
ل ـی وس

س
ل : عس

س
ـال َس َثـوا؟  ـا َبعر ـی  مس

س
ل عس

که بر  که پ»ش از تو فرسـتاده ایم،  فرشـته ای نزد من آمد. گفت: بپرس از فرسـتادگانی 
چـه امـری برانگیختـه شـدند؟ گفتـم: بـر چه امـری برانگیخته شـدند؟ فرشـته گفت: 

بـر ولیـت حضرتـت و ولیـت علی بـن ابی طالب. 

کـه نسـخۀ آن نـزد مـا موجـود اسـت _ از امـام صـادق؟ع؟  کتـاب یقیـن _  2. در بـاب 105 از 
کـه می فرمایـد: اسـت 

 . هر فر ـیت ائرلر  سس مس ـی برحس بس تس د احت َس ، وس ـةر َکوفس
ت
در ال ـجر َت ـي مس َهـوس فر یـنس وس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـیب و

س
ل  إر

َجـلٌ ـیب رس تس
س
يو

ـي  ي فر نر تت کس
س

ـّک شس ـي وس ینر ـّيس در
س
ل تت عس ـدس َس فت

س
ـدت و َس ـًة  آنر آیس َقـرت

ت
ـي ال ّنس فر یـنس إر نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـا و : یس

س
ـال قس فس

ا  ِلَك ِم�فْ ُرُسِل�ف �بْ
ا ِم�فْ �تَ �ف

ْ
ْرَسل

أَ
ْل َم�فْ ا

أَ
ـلس : َواْسا جس ـّزس وس  اهَّللر عس

َ
ل ـوت َس  :

س
ـال َس ؟  اكس ـا ذس مس : وس

س
ـال َس ـي.  ینر در

ـٍد؟ص؟  ّمس َمحس ـَر  یت غس ـّيٌ  بر
نس ـانر  مس الّزس ـكس  لر

ذس ـي  فر ـلت  هس فس ُدو�فَ ،2  ْ��بَ ُ �ي ِلَه�تً 
آ
ا ْحم�فِ  الّرَ  ِ ُدو�ف ِم�فْ  ا  �ف

ْ
َ�ل َ حب

أَ
ا

ـَه؟ نت َه عس
َ
ل

س
ـأ َت یس فس

ـي   فر
َ

َقـول  یس
س

ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس ـاءس اهَّلَل. إر نت شس  إر
كس ـرت بر

خت
َ
ـست و لر ؟ع؟: اجت یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـَه و

س
 ل

س
ـال قس فس

ی  صس َت س ت
در األ ـجر َت مس

ت
ی ال

س
ل رامر إر حس

ت
در ال ـجر َت مس

ت
نس ال ًا مر یت

س
هر ل ـدر بت ـرىب  برعس ست

س
ي و ـذر

ّس
حانس ال ابرـهر : َسـبت

تس کر
ـَه  ّنس

س
ـدًا؟ص؟ و ّمس ـا َمحس اهس رس

س
ـي و تر

ّس
ـاتر اهَّللر ال ـنت آیس انس مر ـکس ـنت آیاترنـا. فس ـَه مر یس َنرر ـَه لر

س
ل وت نـا حس کت ي بارس ـذر

ّس
ال

ـی  تس
س
ـَه و نت ـا مر نس ـا دس ّمس

س
ل ـی. فس صس َت س ت

َد األ ـجر َت مس
ت
َهـوس ال َمـورر وس عت مس

ت
ـتر ال یت بس

ت
ـی ال

س
ل  إر

ئریـلَ رس بت ـیب بـه جس هس تس انت
 

س
ال َس ، َثّمس  نس

س
ّذ

س
ـأ ئریلَ فس رس بت ـامس جس َس . َثـّمس 

ت
أ

س
ّض وس ـَد، تس ّمس ـا َمحس : یس

س
ـال َس ـا، َثـّمس  هس نت  مر

س
ـأ

س
ّض وس تس نـًا فس یت ئریـلَ عس رس بت جس

ـَم 
س
ل عت  یس

س
، ل ـةر ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال َفقـًا مر

َ
ـكس و فس

ت
ل ّنس خس ـإر ، فس ةر اءس ـرس قر

ت
ـرت برال هس اجت ر وس

ـلّ صس مت فس
س

ـّد قس ـّير ؟ص؟: تس بر
لّنس لر

 ، یَـیب عر َموسـیب وس َهوٌد وس یَم وس اهر رس بت إر َنوٌح وس َم وس لر آدس ّوس
س ت
ّفر األ ي الّصس فر . وس ّزس عس  وس

لّس  اهَّلَل جس
ّس

ل َهمت إر تس
س

ّد عر

علـوم  معرفـة  کتـاب  از  نقـل  ص75  الطالـب  کفایـة  ص210؛  القلـوب  ارشـاد  ص312؛  خوارزمـی  مناَـب   .1
 .24 نـوع  نیشـابوری،  کـم  حا الحدیـث 

2. الزخرف: آیه 45.
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ـثس  عس نت بس
س
ـی و

س
ل إر  

ضس رت
س ت
األ اتر وس اوس ـمس َّس ـقس اهَّلَل ال

س
ل  خس

َ
ـذ ـی َمنت

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس ـثس اهَّلَل  عس ـّيٍ بس بر

نس  
َّ

َکل وس
ـدًا؟ص؟.  ّمس َمحس

ـی اهَّلَل  حس وت
س
فس و ـرس صس ـا انت ّمس

س
ل ـٍم. فس شر تس  َمحت

س
ل ائرـٍب وس ـرس هس یت ـمت غس هر ـیب بر

ّ
ل صس ؟ص؟ فس  اهَّللر

َ
َسـول مس رس

س
ـّد قس تس فس

نت َدونر  نـا مر
ت
ل عس جس

س
نا: و نت َرَسـلر كس مر لر بت َس ـنت  نا مر

ت
ـل سس رت

س
نت و ـَد مس ّمس ـا َمحس  یس

ت
ـل : سس ـرر صس بس

ت
ـحر ال مت

س
ل ـهر کس یت

س
ل إر

؟  َدونس ـهس شت : برمس تس
س

ال قس ، فس هر یعر مر ؟ص؟ برجس  اهَّللر
َ

َسـول مت رس هر یت
س
ل  إر

تس فس تس
ت
ال ؟  فس َدونس بس ًة َیعت هس منر آلر حت الّرس

یـرس  مر
س
و ّیـًا  لر عس ّنس 

س
و وس اهَّللر   

َ
َسـول رس ـكس  ّنس

س
و وس ـَه 

س
ل یكس  ـرر شس  

س
ل َه  ـدس حت وس اهَّلَل   

ّس
ل إر ـهس 

س
ل إر  

س
ل نت 

س
و َد  ـهس شت نس ـوا: 

َ
ال َس

تت 
س

ذ خر
َ
، و »ـنس ّیر صر وس

ت
َد ال ـّیر ّیـًا سس لر ّنس عس

س
و »ـنس وس ّیر بر

َد الّنس ـّیر  اهَّللر سس
َ

َسـول ـتس  رس نت
س
و ـكس وس ّیَ صر یـنس وس نر مر َمؤت

ت
ال

ـا  ـي یس ّنر ـتس عس جت ّرس فس ـي وس بر
ت
ل َس ـتس  »ت یس حت

س
: و

َ
َجـل  الّرس

س
ـال قس . فس ةر ادس ـهس

س
ـا برالّش َکمس

س
ـا ل اثریَقنس وس ـكس مس لر

لـیب ذس عس
یـن د1. نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
و

کوفـه  مَـجد  در  حضرتـش  کـه  حالـی  در  آمـد،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  نـزد  شـخصی 
َـرآن  در  آیـه  یـک  امیرالمؤمنیـن!  یـا  گفـت:  بـود.  داده  تکیـه  بـه حمائـل شمشـیرش 
کـدام  کـرده و مـرا در دینـم بـه شـّک افکنـده اسـت. فرمـود:  کـه دیـن مـرا تبـاه  اسـت 
بـر  کـه  : يبپـرس از فرسـتادگان پ»ـش از خـودت  کام خـدای عـّز وجـلّ گفـت:  آیـه؟ 
رار  چـه امـری برانگیختـه شـدند، آیـا بجـز خـدای رحمان معبـودی برای عبـادت آنهاَ 
داده ایـم؟د. سـائل پرسـید: آیـا در ایـن زمـان پ»امبـری بجـز محّمـد؟ص؟ هَـت تـا از او 

شـود؟  پرسـیده 

کنــم إن شــاء اهَّلل. خــدای عــّز وجــلّ  گاه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: بنشــین تــا تــو را آ
ــجد  ــب از مَ ــک ش ــده اش را ی ــه بن ک ــی  ــت خدای ــّزه اس ــد: يمن ــش می فرمای کتاب در 
کــه پ»رامــون آن را برکــت داده ایــم _ بــرد، تــا از آیــات خــود  َصــی _  الحــرام تــا مَــجد ال
کــه خداونــد بــه محمــد؟ص؟ نشــان داد، ایــن بــود  بــه او نشــان دهیــمد. از جملــه آیاتــی 
َصــی اســت.  کــه همــان مَــجد ال کــه جبرئیــل حضرتــش را بــه ب»ــت المعمــور بــرد 
گرفــت. بــه  وَتــی بــه آن نزدیــک شــد، جبرئیــل بــه چشــمه ای رســید و از آن وضــو 
گفــت. آنــگاه  ــا محمــد! وضــو بگیــر. ســپس جبرئیــل ایَــتاد و اذان  گفــت: ی پ»امبــر 
کــه  کــن،  گــزار، و صدایــت را در َرائــت بلنــد  ــا ایَــت و نمــاز  ــر پ گفــت: ب ــه پ»امبــر  ب
کَــی جــز خــدای جــلّ  کــه شــمار آنهــا را  گروهــی از فرشــتگان هَــتند  پشــت ســرت 

یل اآلیات ج2 ص564؛ بحار األنوار ج18 ص394. 1. نوادر المعجزات طبری شیعی ص72؛ تأو
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وعــّز نمی دانــد. در صــف اول، آدم و نــوح و ابراهیــم و هــود و موســی و عیَــی و هــر 
کــه  کــه آســمانها و زمیــن را آفریــده تــا زمانــی  زی  کــه خداونــد فرســتاده، از رو پ»امبــری 

محمــد را برانگیختــه اســت، همــه ایَــتاده اند. 

رســول خــدا پ»ــش آن صــف ایَــتاد، بــی هیــچ تــرس و شــرم. چــون نمــاز را بــه پایــان 
بــرد، خداونــد در یــک چشــم بــه هــم زدن بــه او وحــی فرســتاد:  ای محمــد! بپــرس، ياز 
فرســتادگانی کــه پ»ــش از حضرتــت فرســتاده ایم کــه آیــا بجــز خــدای رحمــان معبــودی 
گردانیــد و پرســید:  بــرای عبــادت آنهــا َــرار داده ایــم؟د پ»امبــر رو بــه ســوی تمــام آنهــا 
کــه معبــودی بحــق  گفتنــد: شــهادت می دهیــم  بــه چــه امــری شــهادت می دهیــد؟ 
جــز اهَّلل نیَــت، یگانــه و بی شــریک اســت، و اینکــه تــو رســول خدایــی، و اینکــه علــی 
ــی، و  ر پ»امبران ــرو ــی و س ــول خدای ــو رس ــت، و ت ــین توس ــت و جانش ــان اس ــر مؤمن امی
گرفتــه  ــه شــما دو نفــر  گواهــی ب ــرای  ر جانشــینان اســت؛ پ»مان هــای مــا ب علــی ســرو

شــده اســت. 

گره از اندیشه ام گشودی، یا امیرالمؤمنین.  کردی و  مرد سائل گفت: دلم را زنده 

کتـاب الیقیـن بـا انـدک  ایـن حدیـث را سـید ابـن طـاووس در بـاب صـد و چهـل و هشـتم 
کـرده اسـت1�  تغییـری بـه طریـق دیگـر روایـت 

3. ابن شهرآشـوب در کتاب المناقب خود با اشـاره به آیۀ 94 سـوره یونس )فاسـأل الذین 
یقـرؤون الکتاب من قبلك( می گوید: 

 :
س

ـال قس ـكس ، فس لر بت َس ـنت  تـابس مر کر
ت
َؤنس ال ـرس قت یـنس یس ذر

ّس
لر ال

س
ـأ است :  فس الـیب عس ـهر تس لر وت َس ـنت  ـَر؟ع؟ عس َر ا بس

ت
لس ال يَسـئر

جمـع  ـامس وس َس
س
و ئریـَل وس رس بت نس جس

س
ّذ

س
و ـةر  ابرعس اءر الّرس ـمس َّس ـی ال

س
ل إر ـي  يس بر ـرر ست

َ
ـا و ّمس

س
 اهَّللر ؟ص؟: ل

َ
َسـول  رس

س
ـال َس

ـَت  فت رس صس ـا انت ّمس
س
ل . فس ـمت هر ـَت  بر یت

ّس
ل صس ـَت  وس مت

س
ّد قس تس ـةر وس ئرکس

اس مس
ت
ال اءر وس دس ـهس الّشَ یـنس وس یقر ّدر الّصر »ـنس وس ّیر بر

الّنس
ّنس 

س
و  اهَّللر وس

َ
َسـول كس رس ّنس

س
و  اهَّلَل وس

ّس
ل  إر

هس
س
ل  إر

س
نت ل

س
َد و ـهس شت وا: نس

َ
ال َس ؟  َدونس ـهس شت َهـمت برـمس تس

س
ـلت ل ََ  : ئریـلَ رس بت  جس

س
ـال َس

یـند2. نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ّیـًا و لر عس

کتاب  که پ»ش از تو  کَانی  که: يبپرس از  از امام باَر؟ع؟ در بارۀ آیت َرآن پرسیدند 

1. الیقین ص294.
2. غایة المرام ج1 ص98 نقل از مناَب.
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که مرا به معراج بردند، در  خوانده اندد. فرمود: رسول خدا؟ص؟ فرموده است: زمانی 
آسمان چهارم جبرئیل اذان گفت و صف نماز را با حضور تمام پ»امبران و صّدیقین 
و شهدا و مائک بَت، من پ»ش ایَتادم و نماز گزاردم. پس از نماز جبرئیل به من 
گفتند: شهادت می دهیم  که بر چه امری شهادت می دهید؟  گفت: به اینان بگو 

که معبودی جز اهَّلل نیَت، و حضرتت رسول خدایی، و علی امیر مؤمنان است. 

که می گوید: 4. در تفسیر فرات بن ابراهیم رحمه اهلل از ُزرارة بن َاعَین نقل شده است 

َه  
َ
ل وت َس ـَت: 

ت
ل ََ ـا هـي؟  : مس

س
ـال َس ـی نَـألك. 

س
ال عس ـابر  اهَّللر تس تس ـي  کر ـٌة فر ـٍر؟ع؟: آیس فس عت ـي جس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

 ، ـةس یس
ت

ـكس  اآل لر بت َس ـنت  تـابس مر کر
ت
َؤنس ال ـرس قت یـنس یس ذر

ّس
لر ال ـئس َت ـكس فس یت

س
ل نـا إر

ت
ل زس نت

س
ـا و ّمس ـّكٍ مر ـي شس ـتس فر نت َکنت ـإر فس

؟  مت هر الر ـؤس ََ ؟ص؟ بر  اهَّللر
َ

َسـول ـرس رس مر
َ
یـنس و ذر

ّس
ءر ال

س
ـَؤل ـنت هس مس

ـعس  مس ، جس ـةر ابرعس اءر الّرس ـمس َّس ـي ال صـارس فر اءر فس ـمس َّس ـی ال
س
ل يس برـه إر ـرر ست

َ
ـا و ّمس

س
؟ص؟ ل  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس : إر

س
ـال قس فس

 
َ

َسـول مس  رس
س

ّد ، َثّمس تقس ةس اس امس الّصس َس س
و ئریـلَ وس رس بت نس جس

س
ّذ

س
ـأ . فس ـةس ئرکس

اس مس
ت
ال یـنس وس یقر ّدر الّصر »ـنس  وس ّیر بر

اهَّلَل لـه الّنس
 

ّس
ل إر ـهس 

س
ل إر  

س
ل نت 

س
و َد  ـهس شت نس ـوا: 

َ
ال َس ؟  َدونس ـهس شت تس برـمس   :

س
ـال َس فس  ـرس صس انت ـا  ّمس

س
ل فس  . ـمت هر بر ـی 

ّس
ل صس فس ؟ص؟  اهَّللر

َؤنس  ـرس قت یـنس یس ذر
ّس
لر ال ـئس َت ـهر : فس لر وت َس ـی  نس عت َهـوس مس . فس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ّیـًا و لر ّنس عس

س
و  اهَّللر وس

َ
َسـول ـكس رس ّنس

س
و اهَّلَل وس

ـك د1. لر بت َس ـنت  تـابس مر کر
ت
ال

کـه مـی خواهیـم از  گفتـم: آیـه ای در َـرآن اسـت  یـد: خدمـت امـام باَـر؟ع؟  گو راره  َز
گـر شـک داری در بـارۀ آنچـه بـر تـو  محضـرت بپرسـیم. فرمـود: چیَـت؟ گفتـم: آیـت يا
فـرو فرسـتادیم، پـس بپرس از کَـانی که پ»ـش از تو کتاب خوانده انـدد. اینان کیانند 

کـه رسـول خـدا امـر شـده از آنـان بپرسـد؟ 

امـام فرمـود: وَتـی رسـول خـدا؟ص؟ را به معراج بردند، در آسـمان چهـارم خداوند تمام 
پـا  رد. جبرئیـل اذان گفـت و نمـاز را بر گـرد آو پ»امبـران و صدیقیـن و مائـک را برایـش 
داشـت. پ»امبـر پ»ـش ایَـتاد و نمـاز گـزارد. پـس از نمـاز فرمـود: بـه چه امری شـهادت 
رسـول  تـو  و  نیَـت  اهَّلل  جـز  معبـودی  کـه  می دهیـم  شـهادت  گفتنـد:  می دهیـد؟ 
خدایـی و علـی امیـر مؤمنـان اسـت. ایـن اسـت معنـای آیـت يفَـئل الذیـن یقـرؤون 

الکتـاب مـن َبلـكد. 

کوفی ص182-181.  1. تفَیر فرات 
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5. در غایـة المـرام از تفسـیر محـدث ثقـه، عبـاس بـن ماهیـار، بـه اسـناد خویـش از رسـول 
کـه در حدیـث معـراج می فرمایـد:  کـرم؟ص؟ نقـل شـده اسـت  ا

ا  ـا ذس ـی مس
س
ل نا عس ـنت َرَسـلر ـكس مر

س
ل بت َس نا 

ت
ـل سس رت

س
ـنت و   مس

ت
ـل ـَد سس ّمس ـا َمحس : یس

س
ـال قس انرـي ، فس تس

س
ـدت و َس ـٌك  

س
ل ا مس ذس ـإر يفس

ی 
س
ل وا: عس

َ
ال َس ي؟  لر بت َس َکَم اهَّلَل  ثس عس ا بس ا ذس ی مس

س
ل »نس عس ّیر بر

الّنس َسـلر وس ـرس الّرَ عاشر : مس َهمت
س
َت ل

ت
َقل ؟ فس َتمت ثت َبعر

بد1. الر ـي طس بر
س
نر و ـّير بت لر ـةر عس یس

س
ل وس ـَد وس ّمس ـا َمحس ـكس یس تر یس

س
ل وس

فرشـته ای نـزد مـن آمـد. گفـت:  ای محمـد! بپـرس از فرسـتادگان پ»ـش از خـودت که 
بـر چـه امـری برانگیختـه شـدید؟ پ»امبر این سـؤال را از آنها پرسـید. گفتند: بر ولیتت 

ای محمـد، و ولیـت علـّی بـن ابی طالب. 

کابـر اصحـاب، از سـلمان رضـي اهلل عنـه در حدیثـی،  کتـاب حدیثـی از ا 6. در چندیـن 
 احتجاجی بسیار طوالنی _ که حضرت علی؟ع؟ با آن به هیئت رومی احتجاج نموده است _ 

که فقط به بخشی از آن اشاره می شود. امام علی؟ع؟ می فرماید: کالمی دارد 

ـَه  ینس ـّزس در عس
س
و َه وس ـدس عت قس وس ـدس ـدت صس َس ائرمـًا _  یـرًا دس ثر

کس ـَد  مت حس
ت
ـَه ال

س
ـهر  _ ل لر ضت فس ـهر  وس لر وت طس ـهر وس ّنر ّنس اهَّللس برمس يإر

لیب   َهوس عس ـَد وس مت حس
ت
َه ال

س
ل َك وس

ت
َمل

ت
ـَه ال

س
ل َه، فس دس حت ابس وس ـزس حت

س ت
مس األ ـزس هس َه وس

س
َسـول رس َه  وس ـدس بت ـدًا عس ّمس ـرس َمحس صس نس وس

ـَه  بس جس تس انت اَه وس ـدس هس ـاَه وس فس طس اصت ـدًا؟ص؟ وس ّمس ـّصس َمحس تس ـی، اخت
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ـَه تس یـٌر، إّنس در َس ـيت ٍء  ر شس

َکلّ
ـلر  هت

س
ـیب و

س
ل ـَه عس تس اعس ضس طس ـرس فس . وس ـهر تر

فس
ت
و رس ـنر بر یت

س
ل قس ـی الّثس

س
ل إر ، وس ـهر تر مس حت رس ـًة بر

س
اّف کس ـاسر  ـی الّنس

س
ل هر إر تر

س
ـال سس رر لر

ـنس  َه مر ـدس عت بس ـنت  مس اتمـًا لر خس ، وس َسـلر ـنس الّرَ ـَه مر
س
ل بت َس ـنت  مس امـًا لر مس إر ـَه 

س
ل عس جس ضر وس رت

س ت
ـلر األ هت

س
و اءر وس ـمس َّس ال

 
ً

َسـول رس ّیـًا وس بر
َه نس

س
ـذ خس اّتس ، وس ةر ـرس خر

ت
اآل ـا وس یس نت

َ
یـدس الّد الر

قس ـاَه مس طس عت
س
و ـاءر وس یس بر

نت
س ت
یـثس األ ارر وس ـَه مس ثس ّرس وس . وس ـقر

ت
ل خس

ت
ال

 
س

ل ٌب وس ّرس ـٌك َمقس
س
ل َه مس غت

َ
ل بت ـمت یس

س
َث ل یت ـهر برحس شر رت ینر عس مر ـنت یس ـَه عس بس ّرس َس ـهر وس یت

س
ل ـَه إر عس فس رس امـًا، وس مس إر یبـًا وس بر حس وس

. ـلٌ سس ـّيٌ َمرت بر
نس

 
س

ذ خس
س
و اءر وس یس بر

نت
س ت
ـی األ

س
ل َه عس تس مس اس  عس

س
ل ـزس نت

س
و وى ، وس َفؤاَد ما رس

ت
بس ال

س
ـذ : مـا کس ـهر یر حت ـي وس ـهر فر یت

س
ل ـی اهَّلَل إر حس وت

س
أ فس

ي.  رر
صت َکمت إر لـیب  ذلر َتمت عس

ت
ذ خس

س
و َتـمت وس رت رس َت س

و
س
: و اءر یس بر

نت
س لت  لر

س
ـال َس ـَه . َثـّمس  َصَرّنس نت تس

س
ل  برـهر وس

َنـّنس مر َتؤت
س
َهـمت  ل َس ا یثس مر

َدُهْم �فِیي   ِع�فْ
ً
ا و�ب �تُ

ْ
ُ�  َمك ُدو�فَ حبِ

َ : �ي
س

ـال َس .  وس ینس در ـاهر نس الّشس َکمت مر عس ـا مس نس
س
و َدوا وس ـهس اشت  فس

س
ـال نـا.َ  رت رس َت س

ـوا و
َ
َال

ِهُم  �يْ
َ
ُم َعل َحّرِ ُ ا�تِ َو�ي �ب ِ

�يّ
ُهُم الّطَ

َ
ِحّلُ ل ُ ِر َو�ي

َ
ك ُم�فْ

ْ
هاُهْم َع�فِ ال �فْ َ ِ َو�ي َمْ�ُرو�ف

ْ
ال ُمُرُهْم �بِ

أْ
ا ِل �يَ �ي حبِ

�فْ �إِ
ْ
ْوراهتِ َوال

ال�تَّ

1. غایـة المـرام ج3 ص57 ح 1. محـدث بحرانـی سـه حدیـث بـه ایـن مضمـون از طریـق اهـل سـنت نیـز نقـل 
کـرده اسـت. 
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َصُروُه  ُروُه َو�فَ ِ� َوَعرفَّ وا �بِ
َم�فُ

آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
ال

ِهْم �فَ �يْ
َ
ىي کا�فَ�تْ َعل �تِ

َّ
لاَل ال

عفْ
أَ
�

ْ
ْصَرُهْم َوال ُهْم اإِ ُع َع�فْ صفَ  َو�يَ

َ ا�أِ�ث �ب
حفَ
ْ
ال

ِلُ�و�ف 1«2.  ُم�فْ
ْ
َك ُهُم ال �أِ

َ
ول

أُ
ا

َل َمَ�ُ�  �فَ ِ رف
�فْ
أُ
�ي ا ِ �ف

َّ
وَر ال

ُ�وا ال�فُّ �بَ
َوا�تَّ

کـه بایـد همیشـه سپاسـگزار او باشـیم _  یـش _  کـرم خو خداونـد بـا لطـف و فضـل و 
بـه وعـده خـود جامـه عمـل پوشـید و دینـش را عـزت بخشـید و فرسـتاده و بنـده اش، 
ى سـاخت، پـس َملـک و  کـرد و بـه تنهایـی احـزاب را متـوار ى  محمـد؟لص؟ را یـار

حمـد از آنر اوسـت و بـر هـر چیـزى تواناسـت، او بـزرگ و متعالـی اسـت.

محمـد؟لص؟ را بـه خـود مختـّص گردانیـد، و او را برگزیـد و هدایتـش  نمـود و بـراى امـر 
رسـالت مهّیایـش سـاخت، تـا رحمـت و روفـت خـود را، شـامل مـردم و ثقلیـن سـازد و 
کرد، و او را امام پ»امبران گذشته و خاتمر  اطاعت او را بر آسمانیان و زمینیان واجب 
مخلوَـات بعـد از او، و وارثر میـراث انبیـاء سـاخت، و کلیدهـاى دنیـا و آخرت را در 
گذاشـت، و او را بـه عنـوان نبـی و رسـول و حبیـب و امـام، برگزیـد، و او را  اختیـارش 
کـه  ى  یـش بـال بـرد و بـه جانـب راسـتر عـرش، نزدیکـش نمـود، بـه طـور بـه سـوى خو

ب و نبـی مرسـلی بـه او نمی رسـید. فرشـتت مقـّرس

کـه دیـده، بـه دروغ  ى 3: دل آنچـه را 
أ
اُد ما َرا وأ �فُ

ْ
�بَ ال

کـه: ما َکدفَ کـرد  آنـگاه بـه او وحـی 
یـد. آنـگاه نشـان های او را بـر انبیـا فـرو فرسـتاد و از آنـان پ»مـان گرفت کـه: به او  نمی گو
ى می کنـم. سـپس بـه پ»امبـران فرمـود: آیـا به وجود  یـد، و فرمـود: مـن او را یـار ر ایمـان آو
ى، بـه وجـود او  یافتیـد؟ پاسـخ دادنـد: آر کردیـد و پ»مـان مـرا نَـبت بـه او در او اَـرار 

اَـرار نمودیـم. فرمـود: گـواه باشـید و مـن نیـز بـا شـما گواهـی می دهـم.

که: او می آید و مردم   باز خداوند فرمود: نام او را در تورات و انجیل مکتوب می ب»نید 
کیها را بر آنان، حال و پلیدیها   را به کار نیك فرمان می دهد و از زشتی باز می دارد و پا
گـردن خـود نهاده انـد،  کـه بـر  را بـر آنـان حـرام می کنـد و رسـوم )خرافـی( و زنجیرهایـی 
کردنـد، و  یـش  ردنـد و بزرگـش داشـتند و یار کـه بـه او ایمـان آو برمـی دارد. پـس کَـانی 
گرفتنـد، در هنـگام درگذشـت او، رسـتگارند. کـه بـا او فرسـتاده شـده، بهـره  ى  از نـور

1. األعراف / 157.
2. بحار األنوار ج30 ص63 و 64 ضمن حدیث جاثلیق رومی از ارشاد القلوب دیلمی. 

3. نجم/ 11.
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کتـاب مختصـر بصائـر الدرجـات، بـا  کتـاب حدیثـی از جملـه  7. همچنیـن در چندیـن 
کـه امیـر مؤمنـان؟ع؟ فرمـود: کـه امـام باقـر؟ع؟ فرمـوده اسـت  اسـناد از ابوحمـزۀ ُثمالـی آورده 

تت َنورًا،  ارس صس ـٍة فس مس لر
مس برکس

ّس
ل کس هر ، َثّمس تس تر ّیس انر دس حت ـي  وس دس فر ّرس فس ـٌد، تس احر ـٌد وس حس

س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

تت  ـارس صس ـٍة فس مس لر
ـمس برکس

ّس
ل کس ـي، َثـّمس تس تر ّیس َذّرر ـي وس نر

قس
س
ل خس ـدًا؟ص؟ وس ّمس ـورر َمحس ـكس الّنَ لر

ـنت ذس ـقس مر
س
ل َثـّمس خس

ا  نس بر
اَتَه، فس مس لر

کس ـَن َروَح اهَّللر وس حت نس ا، فس انرنس دس بت
س
ي و َه فر نس ـکس ست

س
و ورر وس ـكس الّنَ لر

ـي ذس َه اهَّلَل فر نس ـکس ست
س
أ َروحـًا، فس

 
س

ل  وس
س

ـل یت
س
 ل

س
ل ، وس ـرس مس َس  

س
ل سس وس ـمت  شس

س
ـَث ل یت اءس حس ـرس ضت ـٍة خس

ّس
ـي َظل ـا فر نس

ت
ل ـا زر مس ـهر ، فس قر

ت
ل ـیب خس

س
ل ـّجس عس تس احت

. ـقس
ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
 و

س
ـل بت َس ـكس  لر

ذس َحَه، وس ـّبر َس َن َسـَه وس ّدر َنقس َبـَدَه وس عت َف، نس ـرر طت ـنس تس یت  عس
س

ل ، وس ـارس هس نس

ا�تَ  �ث ُه ِم�ي
َ
 الّل

دفَ �فَ
أَ
:  إَِودفْ ا ـلس جس ـّزس وس َه عس

َ
ل وت َس ـكس  لر

ذس ـا، وس نس
س
ةر ل ـرس صت الّنَ ـانر وس یمس ر

ت
ـاءر برال یس بر

نت
س ت
ـاقس األ یثس  مر

س
ـذ خس

س
و وس

 �ِ �فَّ �بِ ِم�فُ وأْ �تُ
َ
ْم ل

ُ
�تٌ ِلما َمَ�ك ْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

ُ
اَءك ّمَ �ب

ُ َم�تٍ �ث
ْ
ا�بٍ َوِحك ْم ِم�فْ ِک�ت

ُ
ك �تُ �يْ

�تَ
آ
ما ا

َ
�فَ ل �ي ِ

�يّ �بِ
ال�فَّ

یعـًا. مر َه جس َصَرونس نت ـیس سس ـَه، وس ّیس صر َصـَرّنس وس نت تس
س
ل ـٍد؟ص؟، وس ّمس  برَمحس

َنـّنس مر َتؤت
س
ـي ل نر عت ُ� 1 یس

ُصُر�فَّ �فْ �تَ
َ
َول

َت  ـرت صس ـدت نس قس ـٍض، فس عت بس ـا لر نس ضر عت ةر بس ـرس صت ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس ـاقر َمحس یثس ـعس مر ـي مس َر ا یثس  مر
س

ـذ خس
س
ّنس اهَّللس و إر وس

ـنس  مر ـّيس 
س
ل  عس

س
ـذ خس

س
و ـا  برمس ّسر  ـَت هَّللر یت فس وس وس َه،  ـَدّوس عس ـَت 

ت
ل تس َس وس  ، ـهر یت دس یس ـنس  »ت بس َت  ـدت اهس جس وس ـدًا؟ص؟  ّمس َمحس

 ، هر َرَسـلر ـاءر اهَّللر وس یس بر
نت
س
ـنت و ـٌد مر حس

س
نرـي و َصرت نت ـمت یس

س
ل ـٍد؟ص؟، وس ّمس َمحس ةر لر ـرس صت الّنَ ـدر وس هت عس

ت
ال ـاقر وس یثس مر

ت
ال

ـی 
س
ل إر ا  هس َر ـرر شت مس ـنس  »ت بس ـا  مس ـي  لر َکـوَن  یس وس ـي  نر َصَرونس نت یس فس  ـوت سس وس  ، ـهر یت

س
ل إر اهَّلَل  َهـَم  ضس بس َس ـا  مس لر ـكس  لر

ذس وس
َبـونس  رر

ضت ـٍل، یس سس ـّيٍ َمرت بر
ر نس

َکلّ ـٍد؟ص؟،  ّمس ـی َمحس
س
ل مس إر ـنت آدس ـاًء مر یس حت

س
َهـَم اهَّلَل و ّنس ثس عس بت یس

س
ل ـا، وس هس بر رر

غت مس
یعـًا. مر ـنر جس یت

س
ل قس الّثس ـاءر وس یس حت

س ت
األ اتر وس ـوس مت

س ت
ـامس األ فر هس ـیت َّس برال يس  ـدس یس ـنس  »ت بس

ًة  ـرس َزمت ًة  ـرس َزمت ـونس  ّبَ
س
َیل ـاًء  یس حت

س
و اهَّلَل  َثَهـَم  عس بت یس اٍت  ـوس مت

س
و ـنت  مر ـَب  جس عت

س
و  

س
ل ـفس  یت کس وس ـاهت  بس جس عس ـا  یس فس

َهمت  َروا َسـَیوفس ـهس ـدت شس َس  ، ـةر َکوفس
ت
كر ال ـکس َر ـوا بر

ّ
ل ـدر وطس َس  ، ـيس اهَّللر اعر ـا دس ـكس یس یت ّبس

س
ـكس ل یت ّبس

س
: ل ـةر یس بر

ت
ل برالّتس

یـنس  لر ّوس
س ت
ةر األ ـرس ابر بس ـنت جس ـمت مر هر اعر بس تت

س
و ـمت وس ترهر رس ابر بس جس ةر وس ـرس فس کس

ت
ـامس ال ـا هس هس  بر

َبـونس رر
ضت یس

س
، ل ـمت هر اترقر وس ـی عس

س
ل عس

ْم 
ُ
ك وا ِم�فْ َم�فُ

آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
ُه ال

َ
ـلس : َوَعَد الّل جس ـّزس وس ـهر عس لر وت َس ـي  َهـمت فر دس عس ـا وس ـزس اهَّلَل مس جر ـی َینت ّتس ، حس یـنس رر خر

ت
اآل وس

�فَّ  �فَ ِ
ّ
َمك �يُ

َ
َول ِلِهْم  �بْ

�تَ ِم�فْ  �فَ  �ي ِ �ف
َّ
ال �فَ 

َ
ل حفْ اْس�تَ َکَما  ْر�فِ 

�أَ
ْ
ال �فِیي  ُهْم  �فَّ ِل�فَ حفْ ْس�تَ �يَ

َ
ل اِلحا�تِ  الّصَ وا 

ُ
َوَعِمل

�بِیي   
و�فَ

ُ
ِرك ْ ُسث �ي ل�  ىي  �فِ

ُدو�فَ ْ��بُ َ �ي  
ً
ا ْم�ف

أَ
ا ِهْم  ْو�فِ حفَ ْ�ِد  َ �ب ِم�فْ  ُهْم  �فَّ

َ
ل ّدِ �بَ �يُ

َ
َول ُهْم 

َ
ل ى   �ف اْر�تَ �ي  ِ �ف

َّ
ال ُهُم  �فَ ِد�ي ُهْم 

َ
ل

ّنس  إر ٌة. وس ّیس قر َهـمت تس دس نت ـسس عر یت
س
ترـي ، ل ادس بس ـي عر ـدًا فر حس

س
اَفـونس و خس  یس

س
، ل یـنس نر ـي آمر نر َبَدونس عت يت یس

س
 2 و

ً
ا �أ �يْ

َ سث

1. آل عمران: 81.
2. الّنور: 55.
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کـه طولنـی اسـت1. د تـا آخـر حدیـث  ـةس عس جت الّرس ةس وس ـّرس کس
ت
ـيس ال لر

کلمه ای  خدای تبارك و تعالی یگانه و واحد در یگانگی خود بوده و هَت. سپس 
که نوری شد. از آن نور، محمد؟ص؟ را آفرید، و مرا و دودمانم را آفرید. سپس  گفت 
که روحی شد. آن را در این نور جای داد و در بدنهای ما َرار  گفت،  کلمه ای دیگر 
کلمات خدا. خداوند به سبب ما بر آفریدگان احتجاج  داد. پس مای»م روح اهَّلل و 
که نه خورشید بود و نه  کرده است. ما پ»وسته در سایه ای سبز رنگ بودیم، زمانی 
گوشه ای نظر افکند. در آن حال، او را  که به  ز و نه چشمی بود  ماه و نه شب و نه رو
که خداوند،  عبادت می کردیم و تقدیس و تَبیح می گفتیم. و این پ»ش از آن بود 
آفریدگان را خلق کند و پ»مان پ»امبران را بر ایمان به ما و یاری ما بگیرد. و این است 
کتاب و حکمت به  که  گرفت  که خداوند پ»مان پ»امبران را  کام الهی: يو زمانی 
که همراه داشتید تصدیق  را  که وحیی  بر شما آمد  شما دادم، سپس فرستاده ای 
کنیدد. یعنی: به محمد؟ص؟ ایمان  یش  ید و یار که به یقین باید بدان ایمان آر کرد، 

کنید، و به زودی تمامشان او را یاری می کنند.  ید و وصّی او را یاری  آر

خداونـد همزمـان بـا پ»مانـی کـه از انبیـا بـرای یـاری پ»امبـر خاتـم گرفـت، برایـم پ»مان 
کـردم، در رکابـش جنگیـدم، دشـمنش را کشـتم، پ»مـان  گرفـت. مـن پ»امبـر را یـاری 
خداونـد و عهـد و یـاری محمـد؟ص؟ را ادا کـردم؛ در حالـی کـه هیـچ یـک از پ»امبران و 

رسـولن الهـی بـه مـن کمک نرسـاندند. 

یم می شتابند. و تمام  توضیح اینکه وَتی خداوند جانشان را گرفت، به زودی به یار
زمین _ از مشرق تا مغرب _ از آنر خواهد شد. خداوند، آنان را زنده برمی انگیزد، از آدم 
 تا محمد هر پ»امبر مرسـلی در رکاب من با شمشـیر می جنگد، و بر فرق )منکران از(

 مردگان و زندگان و تمام ثقلین )جن و انس( می کوبد. 

 پس شگفتا! و چگونه تعجب نکنم از مردگانی که خداوند آنان را زنده برمی انگیزاند،
ینـد، و نـدا سـر می دهنـد: يلبیـک یـا داعـی اهَّللد. کوچه هـای   گـروه گـروه لبیـک می گو
یخته اند تا گردن   کوفـه را پـر می کننـد، در حالـی که شمشیرهاشـان را بر گردنهاشـان آو

ـی، ص32. در بصائـر: يالکـرة بعـد الکـرة والرجعـة بعـد 
ّ
1. مختصـر بصائـر الدرجـات، حَـن بـن سـلیمان حل

الرجعـةد.
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کافـران و جبـاران و پ»روانشـان از سـتمگران پ»شـینیان و پَـینیان را بزننـد، تـا اینکـه 
فرمـود:  رسـاند. خداونـد  انجـام  بـه  داده،  آنهـا  بـه  کـه  را  وعـده ای  وجـل  عـز  خداونـد 
رده و عمـل صالـح انجـام داده انـد  کـه ایمـان آو يخـدای وعـده داد بـه کَـانی از شـما 
کـه بـه یقیـن، آنهـا را در زمیـن جانشـین گردانـد چنانکـه افـراد پ»ـش از آنان را جانشـین 
کـه برایشـان پَـندیده برایشـان تمکیـن دهـد، و  سـاخته بـود. و بـه حتـم، دینشـان را 
کننـد و شـریکی  رد، تـا خـدا را عبـادت  یقینـًا پـس از ناامنـی، آنـان را بـه امنیـت درآو
رنـد.د یعنـی: )خـدای تعالـی می فرمایـد:( مـرا عبادت کننـد، بدون خوف  برایـش نیاو

کـه تقیـه در آن نباشـد.  گونـه ای  از احـدی از بندگانـم، یعنـی بـه 

و مرا بازگشت و رجعتی خواهد بود... 

ذکر موارد اولویت نبی مطلق
که به جهت اختصار، از نقل آن چشـم می پوشـیم.  در این مورد، اخبار دیگری نیز هسـت 
که او _ یعنی پیامبرمان محّمد؟ص؟ _ صاحب مقاِم اولویِت مطلق وسـبقت  مطلب آن اسـت 
ـِم تکلیـِف اول اسـت. او بـه فضیلـت در اولویـت و سـبقت بر 

َ
در اقـرار بـه خداونـد یکتـا، در عال

کرده اسـت: دیگران آراسـته شـد و در چندین موضع، تشـریفات الهی را از آِن خود 

اول: او نخسـتین کسـی اسـت کـه بـا تشـریف الهـی _ کـه علـم بـه اسـبقیت او در اقـرار عالم 
کوبیـد. پیشـتر تحـت عنـوان »افضلیـت او نسـبت بـه دیگـر  السـت داشـت _ دروازۀ هدایـت را 

پیامبـران« در حدیـث پنجـم بـه ایـن امـر اشـارت رفته اسـت. 

ِم میثاق برای نبوتش عهد گرفته شد، همچنانکه 
َ
 دوم: او نخستین کسی است که در عال

کافی و علل الشرایع به ِاسناد از امام باقر؟ع؟ آمده است: در 

ةر  ّ»س َبوبر  برالّرَ
ـاقس یثس مر

ت
م ال هر یت

س
ل  عس

س
َخـذ

ت
أ یس هر لر ـرر هت ـنت ظس ؟ع؟ مر مس ـةس آدس ّیس جس َذّرر ـرس خت

س
ـا و ّمس

س
 ل

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر
ـدر  بت عس ـَن  بت ـد  ّمس َمحس ترـهر  َنَبّوس بر ـاقس  یثس مر

ت
ال ـَه 

س
ل  

س
ـذ خس

س
و ـنت  مس  

س
ل ّوس

س
و انس   ـکس فس   ، ـٍيّ بر

نس ـَکلر   لر ةر  َبـّوس برالّنَ وس ـَه 
س
ل

تـا آخـر حدیـث1.  اهَّلل ؟ص؟د 

بوب»ـتر  رد، تـا از آنـان بـراى ر یـت آدم؟ع؟ را از پشـتش ب»ـرون آو خـدا عـّز وجـّل چـون ذر
خـود و نبـوتر هـر پ»غمبـرى پ»مان بگیرد، نخَـتین کَـی که در بـارۀ پ»غمبرى او، از 

1. الکافي ج2 ص8؛ بحار األنوار ج64 ص116. 
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انبیـاء پ»مـان گرفـت، محمـد بـن عبـد اهَّلل؟ص؟ بـود.

سـوم: او نخسـتین کسـی اسـت که زمین، برای او می شـکافد. و نخسـتین فردی است که 
کـه شـیخ طوسـی در امالـِی خـود بـه ِاسـناد خویـش از  بـه سـوی خـدا قـدم برمـی دارد. همچنـان 

کـه می فرماید: پیامبـر؟ص؟ آورده اسـت 

رد1. خت  فس
س

ل َه وس نت َض عس رت
س ت
ّقَ  األ شس نت نت تس  مس

َ
ل ّوس

س
ا و نس

س
و ، وس رس خت  فس

س
ل ةر وس امس یس قر

ت
مس ال وت مس یس در آدس

ت
َد َول ّیر ا سس نس

س
يو

کـه زمیـن برایـش  کَـی هَـتم  ز جـزا و مـن نخَـتین  ر فرزنـدان آدمـم در رو مـن سـرو
یـم.  بـرای مفاخـره نمی گو را  ایـن  می شـکافد، و 

همچنین می فرماید:

ةد  امس یس قر
ت
مس ال ـوت َض یس رت

س ت
ـَه األ نت ـّقَ  عس شس نت ـنت تس  مس

َ
ل ّوس

س
: و

س
ـال َس ـَه   ّنس

س
 و

ـلّس جس ـّزس وس ـنر اهَّللر عس ئریـلَ عس رس بت نرـي جس رس بس خت
س
يو

تـا آخـر حدیث2. 

کـه خداونـد فرمـوده: مـن )پ»امبـر(  ، بـه مـن خبـر داد  جبرئیـل از سـوی خـدا عـّز وجـلّ
ز َیامـت، زمیـن برایـش شـکافته می شـود.  کـه در رو کَـی هَـتم  نخَـتین 

محـدث بحرانـی در معالـم الزلفـٰی از بصائـر الدرجـات نوشـتۀ سـعد بـن عبـداهلل بـه ِاسـناِد 
کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود:  خـود از شـعیِب حـّداد آورده 

ةد تا آخر حدیث3.  امس یس قر
ت
مس ال وت ارر یس ّبس جس

ت
یزر ال زر

عس
ت
ی ال

س
ل ٍد عس افر   وس

َ
ل ّوس

س
ا و نس

س
يَال رسول اهَّلل؟ص؟: و

ز َیامت بر خدای عزیز جّبار وارد می شود.  که در رو من نخَتین کَی هَتم 

در آینده مستندات دیگری برای آن خواهیم آورد. 

کـه در روز قیامـت او را فـرا می خواننـد، همچنانکـه از  کسـی اسـت  چهـارم: او نخسـتین 
کـه می فرمایـد: کـرم؟ص؟، روایـت شـده اسـت  پیامبـر ا

ی  بري د تا آخر حدیث4.
عس ةر َیدت امس یس قر

ت
مس ال وت ی برهر یس

عس نت َیدت  مس
َ

ل ّوس
س
َه و ّيَ إّنس لر ا عس يیس

1. األمالي طوسی ص271 رَم 506. 
2. بحار األنوار ج42 ص225 نقل از تفَیر فرات.

3. الکافي ج2 ص600 ح4؛ مختصر بصائر الدرجات ص89. 
کوفـی ج1 ص301؛ العمـدة ابـن  4. األمالـي صـدوق ص402؛ مناَـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟، محمـد بـن سـلیمان 

بطریـق ص230. 
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ز َیامت فرا می خوانند، منم.  که در رو ای علی! نخَتین کَی را 

در امالی شیخ طوسی به اسناد خویش از امام محمد باقر؟ع؟:

اًة  یـنس َعرس رر خر
ت

اآل ینس وس لر ّوس
س ت
ـنس األ ـٍد مر احر یـٍد وس عر ـي صس [ فر ـاسس ـعس اهَّلَل ]الّنس مس ـةر جس امس یس قر

ت
َم ال ـوت انس یس ا کس ذس يإر

 
َ

َقول یس : فس
س

ـال َس ؟  ّيَ ّمر
َ ت
ـّيَ األ بر

نس الّنس یت
س
: و شر ـرت عس

ت
اءر ال قس

ت
ـنت ترل ـاٍد مر ي َمنس ـادر ـال: َینس ـاًة،... إلـی ونَ  َحفس

ـَن  ـَد بت ّمس ـةر َمحس مس حت ـّيَ الّرس بر
ـنس نس یت

س
ي و ـادر َینس : فس

س
ـال قس . فس هر ـمر ـّمر براست َس ، فس

ً
َکّا تس   عت ـمس ست

س
ـدت و َس ـاَس  الّنس

ـم د  هر ر
ّ
َکل ـاسر  ـامس الّنس مس

س
َم و

س
ـّد قس تس یس ( فس ـهر آلر ـهر وس یت

س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
ل  اهَّللر )صس

َ
َسـول َقـوَم رس یس : فس

س
ـال َس ؟  ـدر اهَّللر بت عس

تـا آخـر حدیث1.

ز َیامت  شـود خداوند تمامر مردم از گذشـتگان و آیندگان را عریان و پابرهنه  چون رو
کـه فرمـود: آواز دهنـده اى از سـوى عـرش  رد،... تـا آنجـا  گـرد آو در سـرزمین واحـدى 
یند: بـه گوش همه رسـاندى ، نامش  نـدا دهـد: پ»امبـرر َاّمـی کجاسـت؟ مـردم همه گو
رسـول  کجاسـت؟  اهَّلل  عبـد  بـن  محّمـد  رحمـت  پ»امبـر  دهـد:  نـدا  پـس  بگـوى.  را 

خـدا؟ص؟ برمی خیـزد و جلـوی مـردم می ایَـتد. 

و از علی بن ابراهیم قمی به اسناد خویش از امام باقر؟ع؟:

اٍء  دس ـی برنر عس نت َیدت  مس
َ

ل ّوس
س
ـأ ـال: فس ... إلـی ونَ  ـابر َس حر

ت
ل ـاَس لر ـرس الّنس َحشر ـةر وس امس یس قر

ت
َم ال ـوت انس یس ا کس ذس يإر

ـّير  شر َقرس
ت
ال ـّير  بر

الّنس اهَّللر  ـدر  بت عس ـنر  بت ـدر  ّمس َمحس ـمر   براست ـفس   تر هت یس نت 
س
و  ، عیـنس مس جت

س
و ئرـقس 

اس خس
ت
ال َع  ـمر َت َی

َکـمت  بر احر ـی برصس عس  َثـّمس َیدت
س

ـال َس  ، شر ـرت عس
ت
یـنر ال مر ـی ]یس

س
ل ـفس عس قر ـی یس ّتس َم حس

س
ـّد قس تس یس  فس

س
ـال َس  ، ـّير بر رس عس

ت
ال

ـن   مس
َ

ـال: فـأّول ؟ص؟... إلـی ونَ  َسـولر اهَّللر ـارر رس َس ـی[ یس
س
ل ـفس عس قر ـی یس ّتس َم حس

س
ـّد قس تس یس ؟ع؟، فس ـّيٍ لر عس

کـونس خلـٌق  ة محّمـد بـَن عبـد اهَّلل، فَیدنیـه اهَّلَل حّتـیب ل یس
س
ل ـن َولـد آدم للَمَـائس َیدعـیب مر

وَـرب إلـی اهَّلل یومئـٍذ منـهد. تـا آخـر حدیـث2.

کَـی  گـرد آرنـد،... نخَـتین  ز َیامـت فـرا رسـد و مـردم را بـرای محاسـبه  چـون رو
کـه او را فراخواننـد، بـه ندایـی کـه همـت آفریـدگان بشـنوند، محمـد بـن عبـداهَّلل پ»امبـر 
َرشـی عربـی اسـت. حضرتـش پ»ـش می آیـد تـا در سـمت راسـت عـرش می ایَـتد. 
سـپس یـار )امـام( شـما علـی؟ع؟ را می خواننـد، او پ»ـش می آیـد تـا در سـمت چـپ 
کـه از فرزنـدان آدم بـرای سـؤال فـرا  کَـی را  رسـول خـدا می ایَـتد... پـس نخَـتین 

1. األمالي طوسی ص67. 
2. تفَیر َمی ج1 ص191-192؛ بحار األنوار ج7 ص280. 
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می خواننـد، محمـد بـن عبـداهَّلل؟ص؟ اسـت. خداونـد او را بـه خـود نزدیـک مـی آرد تـا 
ز نزدیکتـر از او بـه خداونـد نیَـت.  کـه هیـچ آفریـده ای در آن رو آنجـا 

پنجم: او نخسـتین شـفاعت کننده اسـت و به وسـیله او باب شـفاعت گشـوده می شـود. 
کرم؟ص؟ آمده اسـت:  همچنانکه در امالی شـیخ طوسـی از رسـول ا

 مشّفعد1.
َ

ل وّوس  شافٍع وس
َ

يونا وّول

منم نخَتین شفاعت کننده و نخَتین کَی که شفاعتش پذیرفته می شود. 

همچنین فرموده اند:

ومس القیامةد2.  ةر یس يونا فاترَح بابر الشفاعس

ز َیامت.  منم گشایندۀ باب شفاعت در رو

کـه وارد بهشـت می شـود، و هیـچ پیامبـری قبـل از او  ششـم: او نخسـتین پیامبـری اسـت 
کـه در مجالـس شـیخ مفیـد رحمـه اهلل بـه ِاسـناِد خویـش از  وارد بهشـت نمی شـود، همچنـان 

کـرم؟ص؟ آمـده اسـت:  رسـول ا

ا  هس
س
َخل دت ـیب تس ّتس ا حس هس ر

ّ
َکل مر  مس

َ ت
ـی األ

س
ل ٌة عس مس ّرس َمحس ـا، وس هس

س
َخل دت

س
ـیب  و ّتس ـاءر حس یس بر

نت
س ت
ـی األ

س
ل ـٌة عس مس ّرس ـَة َمحس ّنس جس

ت
يال

تد3. یت بس
ت
ـلس ال هت

س
ا و َتنس ـیعس شر

بهشـت، بـر پ»امبـران حـرام اسـت تـا مـن بـدان وارد شـوم. و بـر امتهـا حـرام اسـت تـا 
شـیعیان )پ»ـروان( مـا اهـل ب»ـت وارد آن شـوند. 

که می فرماید: کرم؟ص؟، آمده است  در امالی شیخ صدوق به ِاسناِد خویش از رسول ا

ـا  نس
س
و  :

َ
ـول ََ

س
أ فس ؟  ـتس نت

س
و ـنت  مس َن:  ـازر خس

ت
ال  

َ
َقـول یس فس َح ،  تر

فت ـتس ست
س
أ فس ـةر  ّنس جس

ت
ال ـابس  بس ـةر  امس یس قر

ت
ال مس  ـوت یس يآترـي 

د4.  ـكس
س
ل بت َس ـٍد  حس

س
ألر ـحس  تس فت

س
و  

ّس
ل

س
و َت  ـرت مر

َ
و برـكس   :

َ
َقـول یس فس ـٌد.  ّمس َمحس

یـد:  می گو بهشـت  خـازن  کـه  بگشـایم  می خواهـم  و  رم  مـی آو را  بهشـت  درر  جـزا  ز  رو

1. الثقات نوشته ابن حّبان ج1 ص21. 
2. الفتوحات المکیة ج2 ص651، ضمن ب»ان اختصاصات رسول خدا بر دیگر پ»امبران.

3. امالی مفید ص74 ح 8؛ اختصاص ص356. 
4. در منابـع اهـل سـنت آمـده اسـت، از جملـه: صحیـح مَـلم ج1 ص130؛ مَـند عبـد بـن حمیـد کشـی )بـر 

اسـاس منتخـب آن( ص379؛ کنـز الَعّمـال ج11 ص405 نقـل از مَـند احمـد بـن حنبـل.
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بـرای هیـچ  کـه  امـر شـده ام،  تـو  بـه  یـد: مـن  یـم: منـم محمـد. می گو کیَـتی؟ می گو
بازنگشـایم.  تـو  از  کَـی پ»ـش 

کرم ؟ص؟: و در مناقب خوارزمی از پیامبر ا

هاد1. 
َ
دَخل عي تس ونتس مس دخل الجّنةس وس ن یس  مس

َ
ا وّول يیا علّيَ ونس

کـه وارد بهشـت می شـود، و تـو همـراه بـا مـن وارد آن  کَـی  ای علـی! منـم نخَـتین 
می شـوی. 

 در آینده مستندات دیگری برای این موضوع خواهد آمد. 

کنیم:  این فضایل بلندمرتبۀ ششگانه را یک بار دیگر مرور 

که آفریده شد.  کسی است  او نخستین 

گرفته شد. که برای او میثاق  کسی  و نخستین 

گشوده شد. که زمین برای او  کسی  و نخستین 

که در روز قیامت معرفی می شود. کسی است  و نخستین 

و نخستین شفاعت کننده و نخستین وارد شونده به بهشت.

کرد.  که در مورد آنها اشاره خواهیم  و امثال اینها 

بـر هیـچ اندیشـمند عارفـی پوشـیده نمانـد کـه تمـام اینهـا از مقتضیـات منصـب و بلنـدی 
کـه نبـّیِ کل، ولـّیِ کل،  مرتبـت خالفـِت الهـی ، ولـوازِم اطـالِق نبـوت اوسـت. بـه ایـن ضـرورت 
کل است. خداوند، این  کل و آِمر و ناهِی  کِم  کل، حا کل، روِح  ِم 

ّ
کل، معل کل، راهنماِی  اماِم 

منصب را به او عطا فرمود. به وسـیلۀ آن او را بر دیگران برتری بخشـید و شـرف داد. با سـبقت 
در اقـرار و ایمـان بـه خداونـد، و اولویـت در اجابـِت دعـوِت حـق در خلـِق اول، و مقـدم بـودِن او 
گـر عالـِم تکلیـِف اّول و آن میثـاق  در طاعـِت الهـی، در آن عالـم او را بـر دیگـران فضیلـت داد. ا
نمی بـود، سـببی بـرای ایـن فضایـل و تشـریفاِت الهی و وجـِه وجیهی برای آنها باقـی نمی ماند. 

کـه وجـوِد عالـِم ذّر و میثـاق، ضـروری اسـت. نبایـد سـبقت در اقـرار در عالـِم  می بینیـم 
تکلیـِف اول، و اطاعـت از پـروردگار و پیشـی گرفتـن بـرای رفتـن در آتـِش آزمـون را، امـری سـهل 

1. مناَب خوارزمی ص61 ح 31. 
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کـه از امـوِر خطیـر و بـا مشـقت و سـخت نبـوده اسـت تـا منجـّر  و جزئـی پنداشـت، و گمـان ُبـرد 
بـه ایـن همـه تکریـم و تفضیـل و تشـریف شـود. بـر اسـاس ایـن توّهـم، دارنـدۀ آن، سـبقت در 
کـه غیـر از  فضیلـت و تقـدم بـر جمیـع افـراد بشـر نـدارد، و پیامبـر نمی توانـد ایـن همـه مزایـا را _ 
خداونـد متعـال کسـی قـادر بـه شـمارش آنها نیسـت _ دارا باشـد، مزایایی کـه مقتضای تمامی 

آنهـا، همـان منصـِب نبـوت مطلقـه اسـت. 

توضیـــح اینکـــه: رأِس تمـــاِم اعمـــال و دشـــوارترین و شـــدیدترین و ســـنگین تریِن آنهـــا، 
 گـــردن ِنهـــادن بـــه قیـــِد عبودّیـــت و ُخضـــوِع نفـــس و تســـلیم در برابـــر آن اســـت. امـــا عمـــل 
ــقت و  ــزاران مشـ ــه هـ ــاج بـ ــد احتیـ ــاری تعالـــی، هرچنـ ــرت بـ ــادره از حضـ ــر صـ ــه اوامـ ــودن بـ نمـ
ســـختی داشـــته باشـــد، بعـــد از ورود بـــه آســـتاِن عبودیـــت و قبـــوِل ِانقیـــاد، امـــری ســـهل و آســـان 

جلـــوه می کنـــد. 

کـــه انســـان از عنـــوان عبودیـــت و معروفیـــت و اشـــتهار بـــه آن، می گریـــزد. امـــا بعـــد  می بینیـــم 
کـــه پـــس  گونـــه ای  از پذیـــرش و تحمیـــل آن بـــر خـــود، حاضـــر بـــه انجـــام هـــر خدمتـــی می شـــود؛ بـــه 
از آن، اطاعـــت اوامـــر موالیـــش برایـــش هیچگونـــه ســـختی نـــدارد و از انجـــام هرگونـــه وظیفـــه ای، 
گـــردن نهـــادن  کنـــد،  کـــه تأمـــل  در مقـــام عبودیـــت خـــودداری نمی کنـــد. از آنجـــا نـــزد هرکســـی 
بـــه عبودیـــت، امـــری مهـــّم و ســـخت ترین عمـــل، و برتریـــن عمـــل، و ُرکـــِن همـــۀ واجبـــات و روِح 
ـــر و مدیـــِر آنهـــا،  فرایـــض اســـت، خداونـــد متعـــال آن را بـــر شـــریف ترین جـــوارِح بشـــر و امیـــر و مدّب
کـــه در اخبـــار آمـــده اســـت  یعنـــی قلـــِب ِســـّری و ملکوتـــی و الهـــی، فـــرض نمـــوده اســـت. ُچنـــان 
ـــی  ـــۀ قلب ـــن فریض ـــی از ای ـــر و محصول ـــی، َمظَه ـــارج ُملک ـــوارِح خ ـــر ج ـــب ب ـــاِل واج ـــر اعم ـــه دیگ ک
ــِر قلبی انـــد.  ــر خطیـ ــانه هایی از ایـــن فریضـــۀ شـــریف و مهـــم و امـ ــا نشـ ــِی آنهـ هســـتند، و تمامـ
قلـــب میـــزان اعمـــال اســـت، و اعمـــال نیـــک را، بـــر مبنـــای آنچـــه از او در عبودیـــت و انقیـــاد 

ــنجند.  ــود، می سـ ــر می شـ ظاهـ

ویه، ؟ع؟ 
َ
شأن و منزلت صاحب حقیقت َعل

بالجملـه می گوییـم: فضیلـِت انبیـا و خلفای الهی بر سـایِر افراد بشـر و برتـری دادن هرکدام 
کرم بر همۀ آنان،  بـر دیگـری، و اختـالف مراتـب آنهـا در منصِب والیِت الهی، و افضلیـِت نبِی ا
و برگزیـدِن برخـی از آنهـا از جانـب خداونـِد متعـال بـر بعضـی دیگـر، و اختصـاص دادن آنان به 
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تشـریفاِت خاّصـه، امـری اسـت کـه اقتضـای اهلّیت و شایسـتگِی اکتسـابِی هر کـدام از آنها را 
در عالـم ذر، در بـر دارد. 

صاحـب حقیقـت علویـه، در وجـود ملکوتـی اش، بـه »لـوِح محفـوظ« و »قلـِم َاعلـٰی« و » ُاّم 
الکتـاب« و »کتـاِب مبیـن« و »امـاِم مبیـن« نامیـده شـد، و در وجـوِد بشـرِی، »علـی بـن ابـی 
ـِم خلـق اول، بعـد از پیامبـر و 

َ
کـه در عال کسـی اسـت  گرفـت. چـون اون همـان  طالـب« نـام 

پیـش از دیگـران، بـه وحدانیـت خداونـد اقـرار کـرد، پس به همین سـبب مقّرب تریـن ولّی خدا 
و محبوب تریـن خلـق بعـد از پیامبـر شـد. و خداونـد، منصـب والیـت مطلقـه را به او بخشـید. 

در ایـن آیـه شـریفه بـه ایـن منصـب اشـاره شـده اسـت: 

وا...«1. َم�فُ
آ
�فَ ا �ي �ف

ّ
ُه َوال

ُ
م اهلُل َوَرسول

ُ
ك ٰما َول�يُّ

�فَّ »اإ

ردند... که ایمان آو همانا ولی شما خداوند اهَّلل و فرستادۀ او و کَانی 

کـه درود خـدا بـر او بـاد _ بـا سـبقت  گرامـی _  کـرد. آن  می تـوان بـه تفاسـیر ایـن آیـه مراجعـه 
کـرم قـرار گرفـت و خداونـد متعـال بـه نبی خـود در این حدیث قدسـی  در اقـرار، در طبقـۀ نبـّی ا

این گونـه خبـر داد: 

د2.  كس تر
قس بس لّیًا في طس َد إّنس عس ا َمحّمس يیب

ای محمد! علی در طبقت تو است. 

بـه سـبِب تابعیـِت مطلـق او از امـام اول )یعنـی نبـی مطلـق(، خداونـد او را از میـان تمـاِم 
ـی الـکّل، و امـاُم الـکّل، و قائُد الکّل، و َسـّیُد الکّل 

َ
آفریـدگان برگزیـد، و او را متبـوُع الـکّل، و َمول

کسـی  کـه نزدیکتریـن فـرد بـه پیامبـران  ی  بعـد از صاحـب نبـوت مطلقـه، قـرار داد. بدیـن رو
نیسـت جـز فـردی کـه در همـۀ امـور، تابـع آنهـا باشـد. چنانکـه در ایـن حدیـِث شـریف علـوی _ 

گوینـده اش سـالم بـاد _ آمـده اسـت:  کـه بـر 

اؤوا برهد3.  َمَهم برما جب
س
ی الّناسر براألنبیاءر وعل

س
يإّنس وول

رده اند.  سزاوارترین فرد به پ»امبران، داناترین فرد است نَبت به آنچه آو

1. مائده: 55.
کوفی ص193.  2. تفَیر فرات 

3. نهج الباغة حکمت 96. 
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همچنین می فرماید: 

َروا بره...د تا آخر حدیث1. َمَهم برما ومس
س
ن األنبیاءر وعل َب الّناسر مر يوَرس

کرده اند.  نزدیکترین فرد به پ»امبران، داناترین فرد است بدانچه به آن امر 

کـه بـه انبیـاء نزدیکتـر باشـد، نـزد خداونـد محبوب تـر اسـت،  کسـی  کـه آن  روشـن اسـت 
چنانکـه در حدیثـی از امیـر مؤمنـان آمـده اسـت:

آخـر  تـا  ه...د  ـرس ثس
س
و ـّصَ   تس َمقت

ت
ال وس ؟ص؟،  ـهر ّیر بر

برنس ـي  ّسر
س
أ َمتس

ت
ال ـی، 

س
ال عس تس اهَّللر  ـی 

س
ل إر ـادر  بس عر

ت
ال ـّبَ  حس

س
يو

 .2 حدیـث

 محبوب تریـن بنـده بـه درگاه خـدای تعالی کَـی اسـت که به پ»امبرش؟ص؟، تأّسـی 
کـرده و پـای خـود را جـای پای حضرتش نهاده باشـد. 

کرم،؟ص؟،  علـی؟ع؟، خـود، فرمانبردارتریـن مـردم نسـبت بـه امـام، و تابع تریـِن آنها به نبـی ا
کـه می فرماید:  کـه در حدیثـی منقـول بـه سـنِد مخالف و موافـق، آمده  بـود. چنـان 

ـنس  »ت بس ـَت  فت َس وس  ، ـیب هس تس َمنت
ت
ال ةر  رس ـدت ـی سر

س
ل إر  ] اءر ـمس َّس ال ـنس  مر ]َثـّمس   ، اءر ـمس َّس ال ـی 

س
ل إر ـي  بر يس  ـرر ست

َ
و ـا  ّمس

س
يل

تس   ـوت
س
ل ـدت بس َس  :

س
ـال َس  . كس یت دس ـعت سس ـكس وس یت ّبس

س
ـَت: ل

ت
ل ََ ـَد!  ّمس ـا َمحس ـي[: یس  ]لر

س
ـال قس . فس

ـلّس جس ـّزس وس يت اهَّلل عس ـدس یس
لر  هس َد، فس ّمس ـا َمحس تس یس َت دس : صس

س
ال َس ّیًا.  لر ّبر عس ـَت: رس

ت
ل ََ  :

س
ال َس ؟  ـكس

س
عس ل ـوس طت

س
ـتس  و یت

س
و َهـمت رس ّیس

س
أ ـي  فس قر

ت
ل خس

 :
س

ال َس َمونس ؟ 
س
ل عت  یس

س
ا ل ابري مس

تس ـنت کر ي مر ادر بس َم عر ر
ّ
ل َیعس كس وس نت ي عس ّدر ـًة َیـؤس یفس لر ـكس خس َر

فت نس تس لر
ت

ـذ خس اّتس
ترـي . رس یس ـكس خر تس رس یس ّنس خر ـإر ـي فس ـرت لر تس ـَت: رّبر اخت

ت
ل ََ

ـي  مر
ت
ل عر َتـَه 

ت
ل حس نس وس ّیـًا،  صر وس وس ـًة  یفس لر خس ـكس  َر

فت نس لر َه 
ت

ـذ خر اّتس فس ّیـًا،  لر عس ـكس 
س
ل َت  ـرت تس اخت ـدر  َس  :

س
ـال َس

ه د. تـا  ـدس عت ـٍد بس حس
س
ـتت ألر َس یت

س
ل ـَه، وس

س
ل بت َس ـٌد  حس

س
هـا و غت

َ
بل ـمت یس

س
ّقـًا، ل یـنس حس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
َهـوس و ـي، وس مر

ت
ل حر وس

حدیـث3. آخـر 

کـه مـرا بـه آسـمان سـیر دادنـد و بـه سـدرة المنتهـیب  پ»امبـر خـدا؟ص؟ فرمـود: هنگامـی 
و  لبیـك  گفتـم:  محمـد،  اى  فرمـود:  ایَـتادم.   ، وجـلّ عـّز  خـدا،  مقابـل  رسـیدم، 
سـعدیك . فرمـود: آفریـدگانر مـرا آزمـوده اى، کدامیـك از آنـان ب»شـتر تابـع تـو هَـتند؟ 

1. عیون الحکم ص120. 
2. نهج الباغة خطبه 160. 

کوفی ج1 ص410؛ الیقین ص160؛ مناَب خوارزمی ص300 رَم 299.  3. مناَب محمد بن سلیمان 
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خلیفـه اى  خـود  بـراى  آیـا  محمـد،  اى  گفتـی  راسـت  فرمـود:  علـی.  خدایـا  گفتـم: 
برگزیـده اى کـه از طـرف تـو )وظیفـه( را ادا کنـد؟ و کتابـم را بـه بندگانـم در مـواردى که 
نمی داننـد آمـوزش دهـد؟ گفتـم: خدایـا تـو انتخاب کن بـراى من، چـون انتخاب تو، 

انتخـاب مـن اسـت.

 فرمـود: علـی را برایـت برگزیـدم، پـس او را بـراى خـود، خلیفـه و وصـّی بـدان، و علـم و 
حلـم خـود را بـه او می آمـوزم و او حّقـًا امیـر مؤمنیـن اسـت و کَـی به این مقـام پ»ش از 

او نرسـیده و پـس از او هـم نخواهد رسـید. 

 بر اینکه علی نخستین ایمان آورندۀ نبی در بعثت اول بود
ّ

روایات دال
علـی؟ع؟ نخسـتین ایمان آورنـده بـه نبـّی مطلـق؟ص؟ در روز بعثـت اول بـود. اوو نخسـتین 
کـرد و اطاعت نمود و بر او سـالم کرد. همچنان  کـه در روِز عـرِض اول، او را تصدیـق  کسـی بـود 

کـه در روایـات بسـیاری، ماننـد ایـن احادیث، آمده اسـت:

که می فرماید:  1. در بصائر الدرجات به سند از امام محمد باقر؟ع؟ آمده است 

انس  کس ـّي. وس لر ي عس نر
َس س
ّد صس ـي وس ـنس بر ـنت آمس ل مس ّوس

س
انس و کس ، وس ـاقر یثس مر

ت
ـدس ال نت ـّيس  عر

س
ل ـتت  عس ـي  َعررضس تر ّمس

َ
ّنس و يإر

رد1. بس کت
س ت
یـَق األ در َهـوس الّصس َت، فس ثت ـَث  َبعر یت ـي حس نر

َس س
ّد صس ـي وس ـنس بر ـنت آمس ل مس ّوس

س
و

امتـم در عالـم میثـاق بـر مـن عرضـه شـدند. نخَـتین کَـی کـه )در آن عالـم( بـه من 
رد و تصدیقـم کـرد، علـی بـود. و نخَـتین کَـی بـود کـه زمـان بعثتـم بـه مـن  ایمـان آو

کبـر اسـت.  ّدیـقر ا رد و تصدیقـم کـرد. پـس او صر ایمـان آو

که  کرم؟ص؟، آورده اسـت  2. در مجالس شـیخ مفید رحمه اهلل به ِاسـناِد خویش از رسـول ا
می فرماید:

ـا  هس رس مس
س
و شر  وس ـرت عس

ت
برال ـا  هس قس

ّس
ل عس ـاٍم، وس ـيت عس فس

ت
ل

س
برأ ـادر  َس جت

س ت
ـلس األ بت َس احس  وس رت

س ت
ـقس األ

س
ل ، خس

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر
، َروح  ـالر جس ـنس الّرر ـي مر نر اعس طس

س
و ـّيس وس

س
ل مس عس

ّس
ـل ـنت سس ل مس ّوس

س
انس و کس ـي. وس ـةر لر اعس الّطس ـّيس وس

س
ل یمر عس ـلر َت برالّتس

ـٍبد2. الر ـي طس بر
س
ـنر و ـّير بت لر عس

یـــد. و آنهـــا را به عرش  جَـــاد آفر خـــدا، عـــّز وجـــّل، ارواح را دو هـــزار ســـال پ»ـــش از اس

1. بصائر الدرجات ص104 ح 3؛ بحار األنوار ج38 ص226. 
2. امالی مفید ص113 ح 6. 
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یخـــت. و بـــه آنان فرمـــان داد تا بر من ســـام و درود فرســـتاده و از من فرمـــان برند.  آو
 نخَـــتین کَـــی که از مردان بر من ســـام کرد و از مـــن اطاعت نمـــود روحر علّی بن 

ابی طالب؟ع؟ بود.

کرم؟ص؟،  کتاب الیقین، باب 127، در حدیثی طوالنی از رسول ا 3. سید ابن طاووس در 
آورده اسـت1 که می فرماید: 

 اهَّللر 
س

َسـول ا رس دس ي فس ذر
ّس
ال ٌد، وس حس

س
ـانر بري و یمس ر

ت
ی  ال

س
ل َه  إر

قت ـبر َت مت  یس
س
، ل هر َسـولر رس ـنس برـاهَّللر وس ـنت آمس  مس

َ
ل ّوس

س
ـَه و ّنس يإر

َرَه.  یت الر غس جس ـنس الّرر َسـولر اهَّللر مر عس رس َبَد اهَّللس مس عت ـدس یس حس
س
 و

س
ل ، وس َسـولر اهَّللر ـعس رس انس مس ي کس ـذر

ّس
ال ، وس ـهر َر

فت برنس
 ...د تـا آخر حدیث2.

کـه بـه خـدا و رسـولش  کَـی اسـت  همانـا او )علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟( نخَـتین 
رد، هیچ کس در ایمان بر او سـبقت نگرفته اسـت. او کَـی اسـت که جان  ایمان آو
خـود را فـدای رسـول خـدا کـرد، و همـراه حضرتش بود در زمانی کـه هیچ مردی همراه 

پ»امبـر نبـود که خـدا را عبـادت کند. 

4. در امالی شـیخ طوسـی، به اسـناد خویش از حارث َهْمدانی، از امیِر مؤمنان علی؟ع؟، 
که می فرماید: در حدیثی طوالنی آمده اسـت 

 ، ـدر َس جس
ت
ال وحر وس نس الّرَ »ت َم بس آدس َتـَه وس َت س

ّد ـدت صس َس  ،
َ

ل ّوس
س ت
صّدیَقـَه األ ، وس هر َسـولر َخـو رس

س
و ـَد اهَّللر وس بت ّنرـي عس  إر

س
ل

س
يو

َرون د تـا آخر حدیث3. خر
ت

ـَن اآل حت نس ـونس وس
َ
ل ّوس

س ت
ـَن األ حت نس ّقـًا، فس َکـمت  حس تر ّمس

َ
ـي و  فر

َ
ل ّوس

س ت
ّنرـي صّدیَقـَه األ  إر

َثـّمس

گاه باشـید! منم بندۀ خدا و برادر رسـولش و نخَـتین صّدیقر او. پ»امبر را تصدیق  آ
کـه آدم ب»ـن روح و بـدن بـود. آنـگاه حقـًا نخَـتین صّدیـقر او هَـتم  کـردم، در زمانـی 

ر.  در اّمـت شـما. پـس مای»ـم اّول و مای»ـم آخر

کـه مـورد اتفـاِق  کبـر«  از همیـن احادیـث شـریفه، علـت نامگـذاری علـی؟ع؟ بـه »صّدیـِق ا
فریقیـن اسـت، دانسـته می شـود. او بـدان منصـِب واال رسـید و آفریـدگار او را بـر آفریدگانـش 
برتـری داد و او را بـه دلیـل آغازگـرِی او در ایمـان _ کـه در عالـم میثـاق داشـت _ و تصدیـق و اقرار 

که ترجمت آن تحت عنوان پ»وست دوم آمده است.  1. مصنف بزرگوار ذیل  این حدیث، ب»انی مفصل دارد 
2. الیقین ص350. 

3. األمالي طوسی ص625؛ بحار األنوار ج6 ص178 نقل از مجالس مفید. 
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ئـق مزیـت داد و سـبقت و اولیـِت او را در چندیـن  کـرم در خلـِق اول، بـر خال و تسـلیم بـر نبـِی ا
گردانیـد.  جایـگاه از تشـریفات الهـی واجـب 

او دِر  بـا وجـود   _ او داد  بـه  کـه  بـه تشـریفی   _ کـه خداونـد  کسـی اسـت  او نخسـتین  اول: 
کـرد. بـاز  را  وجـود  روشـنایی 

گرفتـه شـد. همچنانکـه در  کـه از او پیمـان  کسـی اسـت از میـان ائمـه،  دوم: او نخسـتین 
بـاب هجدهـم از جـزء دهـم بصائـر الدرجـات بـه ِاسـناِد خویـش از امـام صـادق؟ع؟ از رسـول 

کـه فرموده انـد:  کـرم؟ص؟، نقـل شـده اسـت  ا

ـی... إلـی ون  حس وت
س
ـا و ـاٍب مس جس اءر الحر رس ـنت وس ـّيس مر

س
ل ـی إر حس وت

س
أ ، فس

ـلّس جس ـّزس وس ـي عس ّبر ـي رس ى بر ـرس ست
س
ـدت و قس

س
يل

ر،  َد! علـّيٌ اآلخر ّمس ا َمحس . یس ـةر ّمس ئر
س ت
نس األ اَـي مر یثس  مر

َ
ـن آَخـذ  مس

َ
ل ّوس

س
ـَد! علـّيٌ األّول، و ّمس ـا َمحس َـال: یس

ـة...د تـا آخـر حدیث1. ّمس ئر
س ت
ـنس األ ـَه  مر ـَض  َروحس بر

َت س
ـنت و ـَر مس آخر

سـراء بـرد. از پشـت حجـاب بـه مـن مطالبـی وحـی فرمـود... تـا  ، مـرا بـه ار خـدا عـّز وجـلّ
کـه  کـه فرمـود:  ای محمـد! علـی اّول اسـت، نخَـتین کَـی اسـت از امامـان،  آنجـا 
پ»مـان از او می گیـرم.  ای محمـد! علـی آخر اسـت، آخرین کَـی از امامان اسـت که 

روح او را َبـض می کنـم. 

که  کرده، با این تفاوت  سـید بحرانی در البرهان این حدیث را از سـعد بن عبداهلل روایت 
به جای »میثاقی«، »میثاقه« آورده است2� 

می شـود،  گشـوده  او  بـرای  زمیـن  کـه  اسـت  کسـی  نخسـتین  کـرم  ا نبـی  از  بعـد  او  سـوم: 
همچنانکـه در بسـیاری از کتـب روایـی عاّمـه و خاّصـه آمده اسـت. در اینجـا روایتی از کتاب 
که خطاب به علی؟ع؟  کرم؟ص؟، آورده اسـت  که به ِاسـناِد خویش از رسـول ا یم  الیقین می آور

می فرمایـد: 

ـَد  بت عس
ت
ـا ال هس ّیَ

س
ـكس و یت

س
ل َم عس ـاس َّس ؟ع؟: ال

س
ـال َس  . َمـكس ر

ّ
ل ـا َتکس هس ّنس إر

سس  فس ـمت ـمر  الّشس ر
ّ
ل کس  ! ـنر َس حس

ت
ـا ال بس

س
ـا و يیس

ـامس  مس إر وس یـنس  نر مر َمؤت
ت
ال یـرس  مر

س
و ـا  یس َم  ـاس َّس ال ـكس  یت

س
ل عس وس َس:  ـمت الّشس ـت 

س
ال قس فس ولرسـوله .  ّسر  هَّللر یـَع  َمطر

ت
ال

 
َ

ل ّوس
س
ـّيَ و لر ـا عس . یس ـةر ّنس جس

ت
ـي ال َتكس فر ـیعس شر ـّيَ وس لر ـا عس ـتس یس نت

س
. و یـنس لر ّجس َمحس

ت
َغـّرر ال

ت
ائرـدس ال

َس یـنس وس قر َمّتس
ت
ال

1. بصائر الدرجات ص534 ح 36. 
2. البرهان ج4 ص230. 
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نت   مس
َ

ل ّوس
س
و . وس ـتس نت

س
ـٌد، َثّمس و ّمس ـی َمحس یس ـنت َیحت  مس

َ
ل ّوس

س
و . وس ـتس نت

س
ـٌد، َثـّمس و ّمس َض َمحس رت

س ت
ـَه األ نت ـّقَ عس شس نت ـنت تس مس

ـت د تـا آخـر حدیـث1.  نت
س
ـٌد، َثـّمس و ّمس ـی َمحس َس َیکت

]امیـر  گفـت.  خواهـد  سـخن  تـو  بـا  او  کـه  بگـوی  سـخن  آفتـاب  بـا  الحَـن  ابـا  یـا 
گفـت:  گفـت: سـام بـر تـو، اى عبـد مطیـع خـدا و رسـولش. آفتـاب  المؤمنیـن[؟ع؟ 
مؤمنـان مشـهور  پ»شـرو  اى  و  متقیـان  امـام  اى  و  مؤمنـان  امیـر  اى  الَـام  وعلیـك 
کَـی  معـروف. اى علـی تـو و شـیعت تـو )پ»ـروان تـو( همـه در بهشـتید. یـا علـی، اول 
کـه زنـده  کَـی  گشـوده ود، محمـد خواهـد بـود و سـپس تـو، و اول  کـه زمیـن بـرای او 
گـردد محمـد باشـد و بعـد از آن تـو، و اول کَـی کـه پوشـیده شـود محمـد خواهـد بـود 

و بعـد از آن تـو. 

کرده است2�   این حدیث را خوارزمی در مناقب خود هم روایت 

وارد  او  بـر  و  می کنـد  مالقـات  را  کـرم؟ص؟  ا رسـول  کـه  اسـت  کسـی  نخسـتین  او  چهـارم: 
کتـاب الُطـَرف نوشـته سـیِد ُمعَتَمـد، علـی ابـن طـاووس  می شـود. چنانکـه در طرفـۀ بیسـتم از 
کـه امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:  کتابـش نـزد مـا موجـود اسـت3 _ از مفّضـل آورده  کـه نسـخۀ   _

َن  ـدر عت مس ـمر  وس
س
ل

َ
»ـَح  الّظ ابر صس مس یـنر وس اَن الّدر کس رت

س
َهـمت و ّنس إر

ـي، فس تر »ت ـلر بس هت
س
ـي و ـاَس! اهَّللس اهَّللس فر ـا الّنس هس ّیَ

س
يو

ـدس  نت ـدًا ]عر هت َرَهـمت عس آخر انـًا وس یمس ـي إر ـاسر بر  الّنس
َ

ل ّوس
س
ـال: و ثرـي... إلـی ونَ  ارر وس ـي وس خر

س
ـّيٌ و لر . عس ـمر

ت
ل عر

ت
ال

ـة...د. تـا آخـر حدیـث4. امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـاًء یس قس ـي لر وّولهـم  لر [ وس تر ـوت مس

ت
ال

ای مـردم! خـدا را! خـدا را! خاندانـم. اینـان ارکان دیـن و چراغ هـای ظلمـت و معـدن 

رده است. ابوالقاسم زاهی  یَنده در کتاب دیگرش الغدیر ج3 ص392 این حدیث را آو  1. الیقین ص164. نو
کرده است: شاعر شیعی درگذشتت سال 352 به این حدیث و حدیث رّد الشمس در شعر خود اشاره 

ط بر
ََ ببابٍل و الغرب منها َد  م الّشمس و من َرّدت له 

ّ
مکل   

یناب»ـع  زی در  نـدو ََ و  فرائـد الَـمطین ج1 ص185 حدیـث 147،  یـی در  ایـن حدیـث را حمو همچنیـن 
رده انـد.  آو بـاب 49،  المـوّدة ج1 ص140 

کرده است.  که از استاد خود شهردار دیلمی روایت  2. مناَب ص113 رَم 123، 
3. دو نَـخت خطـی از ایـن کتـاب در کتابخانـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ )کتابخانـت عامـه امینـی( در نجـف موجـود 
کتابـت شـده اند. بنگریـد:  کـه بـه ترتیـب در سـالهای 927 و 1078  اسـت: بـه شـماره های 254 و 2478 

فهـرس مخطوطـات مکتبـة المـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نوشـته عامـه محقـق سـید عبدالعزیـز طباطبائـی. 
4. الطرف حدیث 20. 
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رده  که به من ایمان آو علم هَـتند. علی برادر و وارث من اسـت... نخَـتین فردی 
ز  کـه در رو کـه ]هنـگامر مـرگ[ پ»مـان می بنـدد، و اولیـن کَـی اسـت  و آخریـن فـردی 

َیامـت بـه ماَاتـم می آید. 

شیخ الطائفه طوسی به ِاسناِد خویش در َامالی از سلمان چنین نقل می کند:

َن  ّيَ بت لر مًا عس ـاس ست ا إر
هس
َ
ل ّوس

س
( و هر آلر ـهر وس یت

س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
ل َسـولر اهَّللر )صس ـی  رس

س
ل َرودًا عس ـةر َو ّمس

َ ت
هر األ ـذر  هس

س
ل ّوس

س
ّنس و يإر

َم(د1. ـاس َّس هر ال یت
س
ل ٍب )عس الر بري طس

س
و

کـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ وارد می شـود، نخَـتین فـردی  نخَـتین فـردی از ایـن اّمـت 
رده اسـت؛ علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟.  کـه اسـام آو اسـت 

کـرد، ُچنانکـه  کـرم؟ص؟ مصافحـه خواهـد  کـه بـا رسـول ا کسـی اسـت  پنجـم: او نخسـتین 
کـه  کـرده اسـت  کـرم روایـت  شـیخ الطائفـه طوسـی در امالـی خـود از ابـی ذّر ِغفـاری از رسـول ا

فرمـوده:

َهوس  ، وس ـةر امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـي  یس َحنر افر ـنت  َیصس  مس

َ
ل ّوس

س
و ـي[، وس نر

َس س
ّد ـنت صس  مس

َ
ل ّوس

س
و ـي، ]وس ـنس بر ـنت آمس  مس

َ
ل ّوس

س
ـّيٌ و لر يعس

ـر...د تـا آخـر حدیث2.  بس کت
س ت
یـَق األ در الّصس

رد، ]و نخَتین کَی که تصدیقم کرد[،   علی نخَتین فردی است که به من ایمان آو
ّدیق اکبر است.  ز َیامت با من مصافحه می کند، و او صر که رو و نخَتین کَی 

که همگی می فرمایند: کتاب و غیر آن از ابوذر و سلمان آورده  در همان 

َم(  ـاس َّس ـهر ال یت
س
ل ـٍب )عس الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ـدر عس »س ( بر ـهر آلر ـهر وس یت

س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
ل  اهَّللر )صس

َ
َسـول  رس

س
ـذ خس

س
يو

ـةد3. امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـي  یس َحنر افر ـنت  َیصس  مس

َ
ل ّوس

س
َهـوس و ـي، وس ـنس بر ـنت آمس  مس

َ
ل ّوس

س
ا و

س
ـذ : هس

س
ـال قس فس

1. األمالي طوسی ص246 رَم 24؛ بحار األنوار ج38 ص211.
یَـنده  2. األمالي طوسـی ص147 ح 55؛ مناَب ابن شهرآشـوب ج1 ص290 نقل از شـرف النبی خرگوشـی؛ نو
رده اسـت، از جملـه:  در کتـاب دیگـرش الغدیـر ج2 ص313 ایـن حدیـث را از چندیـن منبـع اهـل سـنت آو

مجمـع الزوائـد ج9 ص102؛ کفایـة الطالـب ص79؛ کنـز الَعّمال ج6 ص56. 
3. األمالـي طوسـی ص210 ح 361؛ مناَـب ابـن شهرآشـوب ج3 ص25؛ سـید حمیـری ایـن مضمـون را بـه نظـم 

درآورده اسـت:
ُطــّرًا األرض  أهــل  خیــر  إنــك   و

بکــّفٍ یصافحنــی  مــن   وأّول 
ودینــا حســبًا  معــًا  ُهــم 

ُ
 وأفضل

ناشــرینا ئــق  الخال بــرز   إذا 
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ایـــن نخَـــتین  گرفـــت و فرمـــود:  ابـــی طالـــب را  بـــن  رســـول خـــدا دســـت علـــی 
ــا مـــن  ز َیامـــت بـ ــه رو کـ کَـــی  ــتین  رد، و نخَـ ــان آو ــن ایمـ ــه مـ ــه بـ کـ ــردی اســـت   فـ

مصافحه می کند. 

کـه در موقـف بـه رسـول اهلل نزدیـک خواهـد شـد. شـیخ  کسـی اسـت  ششـم: او نخسـتین 
الطائفـه در امالـی و شـیخ مفیـد در مجالـس بـه ِاسنادشـان از امـام صـادق از پـدر بزرگـوارش از 

کـه می فرمایـد:  جـدش؟مهع؟ آورده انـد 

َهـّنس 
س
ـاٍل ، ل صس ـَر خر شت ( عس ـهر آلر ـهر وس یت

س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
ل َسـولر اهَّللر )صس ـنت رس ـي مر انس لر کس ـَه  ّنس ـاَس! إر ـا الّنس هس ّیَ

س
يو

 :) ـهر آلر ـهر وس یت
س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
ل  اهَّللر )صس

َ
َسـول ـي رس  لر

س
ـال َس َس؛  ـمت

س
ـهر الّش یت

س
ل ـتت عس عس

س
ل ـا طس ّمس ـّيس مر

س
ل  إر

ـّبَ حس
س
و

ـي  ـةر فر امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـّيس یس

س
ل ئرـقر إر

اس خس
ت
َب ال ـرس َت

س
ـتس و نت

س
و ، وس ةر ـرس خر

ت
اآل ـا وس یس نت

َ
ـي الّد ـي فر خر

س
ـتس و نت

س
، و ـّيَ لر ـا عس یس

...د تـا آخـر حدیـث1. ـارر ّبس جس
ت
ير ال ـدس ـنس یس »ت ـفر بس َر وت مس

ت
ال

که آنها را از تمام آنچه خورشید  یژگی دارم،  ای مردم! من نَبت به رسول خدا، ده و
بـر آن می تابـد دوسـت تر دارم. )از جملـه اینکـه( پ»امبـر به من فرمـود:  ای علی! تو برادر 
کـه در پ»شـگاه  ز َیامـت  منـی در دنیـا و آخـرت، و تـو نزدیکتریـن فـردی بـه مـن در رو

خـدای جّبار می ایَـتی... 

کـرم؟ص؟ روایت  در حدیـث فتـِح خیبـر کـه خاصـه و عامـه بـر آن اتفاق نظر دارند، از رسـول ا
شـده اسـت که خطاب بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرماید: 

ّنيد2. ی اآلخرةر وَرَب الناسر مر يونتس فر

تو در آخرت نزدیکترین فردی نَبت به من. 

که در روز جزا، او را فرا می خوانند. شـیخ ثقه،  هفتم: بعد از پیامبر نخسـتین کسـی اسـت 
یحیـی ابـن بطریق در العمـدة چنین نقل می کند: 

ـي... إلـی ون َـال:  ـی بر عس ـةر َیدت امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـی برـهر یس عس ـنت َیدت  مس

َ
ل ّوس

س
ـَه و ! إّنس ـّيَ لر ـا عس يَـال؟لص؟: یس

ـنت   مس
َ

ل ّوس
س
ـتس  و نت

س
َثـّمس و  ، ـةر امس یس قر

ت
مس  ال ـوت ـَبونس  یس اسس ـمر َیحس مس

َ ت
 األ

َ
ل ّوس

س
ـي و تر ّمس

َ
ّنس و

س
ـّيَ و لر ـا عس ـَركس یس بر

خت
َ
ّنرـي و إر وس

1. األمالي طوسی ص193؛ المالی مفید ص174 ح 4. 
کوفـی ج1 ص249؛ شـرح الخبـار َاضـی نعمـان ج2  2. الغـارات ثقفـی ج1 ص62؛ مناَـب محمـد بـن سـلیمان 
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دد  مت حس
ت
اَء ال ـوس َهوس لر ائري وس وس كس لر یت

س
ل ـَع إر فس َیدت ي، وس در نت ـكس عر تر

س
ل زر

نت مس ـي[ وس ّنر ـكس ]مر تر ابس رس قس ، لر ـی برـكس عس َیدت
تـا آخـر حدیـث1.

کـه در َیامـت او را فـرا می خواننـد منـم... و مـن بـه تـو خبـر  کَـی  ای علـی! اولیـن 
ز َیامت مورد حَـاب َرار می گیرد.  که رو که امتم نخَـتین امتی هَـتند  می دهم 
کـه  کـه فراخوانـده می شـود، بـه دلیـل جایگاهـی  کَـی هَـتی  سـپس تـو نخَـتین 

نـزدم داری، و پرچـم مـن _ لـواء الحمـد _ بـه دسـت تـو داده می شـود. 

شیخ الطائفه در امالی خویش از امام باقر؟ع؟ در ضمن حدیثی طوالنی نقل می کند:

... إلیب  ینس رر خر
ت

اآل ینس وس لر ّوس
س ت
نس األ ٍد[ مر احر یٍد ]وس عر ي صس اسس فر عس اهَّلَل الّنس مس ةر جس امس یس قر

ت
َم ال وت انس یس کس ا  ذس يإر

 :
س

ـال َس ـة محّمـد... إلـی ون  حمس ـّيَ الّرس بر
ـنس ّنس یت

س
[: و شر ـرت عس

ت
ـاءر ال قس

ت
ـنت ترل ـاٍد مر ي ]َمنس ـادر ون َـال: فَینس

...د  ونس َمـّرَ یس اسر  فس لّنس َن لر
ذس َه، َثّمس َیـؤت عس ـَف مس قر یس اسر فس ـامس الّنس مس

س
َقـوَم و یس ، فس َکـمت بر احر ي برصس ـادر َثـّمس َینس

تـا آخـر حدیث2. 

کـــه فـــرا رســـد، خداونـــد مـــردم را از پ»شـــینیان و پَـــینیان، ]در یـــک  ز َیامـــت  رو
نـــدا می دهـــد:  عـــرش  پشـــت  از  نـــدا دهنـــده ای  پـــس  رد...  مـــی آو گـــرد  صحنـــه[ 
فـــرا  را  )علـــی؟ع؟(  شـــما  یـــار  ســـپس  محمـــد؟...  رحمـــت  پ»امبـــر  کجاســـت 
ـــه مـــردم  ـــا او )پ»امبـــر(، آنـــگاه ب ـــا می ایَـــتد، همـــراه ب ـــر پ ـــر مـــردم ب می خواننـــد، او در براب

بگذرنـــد...  تـــا  می دهنـــد  اذن 

که می فرماید:  در ارشاد القلوب دیلمی، از جابر، از امام باقر؟ع؟، چنین نقل می کند 

 
س

َسـول رس ـا  عس دس وس ـابر  طس خر
ت
ال ـلر  صت فس لر یـنس  رر خر

ت
اآل وس یـنس  لر ّوس

س ت
األ اهَّلَل  ـَع  مس جت یس وس ـةر  امس یس قر

ت
ال َم  ـوت یس انس  کس ا  ذس يإر

ـا  هس ـي َء بر اءس َیضر ـرس ضت ـًة خس
ّس
؟لص؟ َحل   اهَّللر

َ
َسـول ـی  رس َس َیکت ، فس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
برأ ـا  عس دس ؟ص؟ وس اهَّللر

ـا  نس یت
س
ل ـَع إر فس َیدت ـا، فس ـی برنس عس ـا، َثـّمس َیدت هس

س
ل ثت ؟ع؟ مر ـّيٌ لر ـی عس َس َیکت ، وس ـرربر غت مس

ت
ال قر وس ـرر شت مس

ت
ـنس ال »ت ـا بس مس

، َثـّمس  ـارس ـارر الّنس ـلس الّنس هت
س
ـَل و خر َندت ـةس وس ّنس جس

ت
ـةر ال ّنس جس

ت
ـلس ال هت

س
ـَل و خر اهَّللر َندت ـَن وس حت نس . فس ـاسر ـاَب الّنس َس حر

؟مهع؟د تـا آخـر حدیـث3. »ـنس ّیر بر
ـی برالّنس عس َیدت

1. العمدة ص229 رَم 258 از مَند احمد.
2. األمالي طوسی ص67؛ بحار األنوار ج8 ص17، نقل از بشارة المصطفی و مجالس مفید. 

3. ارشاد القلوب ج2 ص294. 
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ز َیامـت، خداونـد، خلـق اولیـن و آخریـن را، بـراى يفصـل الخطـابد1 جمـع  در رو
می کنـد، آنـگاه پ»امبـر؟لص؟ و علـی؟ع؟ را فرامی خوانـد، و بـر تـن پ»امبـر؟لص؟ پارچـت 
کـه نـور آن میـان مشـرق و مغـرب را روشـن می سـازد، و ماننـد آن  سـبزى می پوشـاند، 
را نیـز بـر علـی؟ع؟ می پوشـاند. سـپس خـدا مـا را فـرا می خواند و حَـاب مـردم را به ما 
زخ  زخ را بـه دو وا می گـذارد. سـوگند بـه خـدا، مـا اهـل بهشـت را بـه بهشـت و اهـل دو

می فرسـتیم. آنـگاه پ»امبـران؟مهع؟ را فـرا می خواننـد. 

کـرم در روز بـدر، بعـد از   خوارزمـی بـه ِاسـناِد خویـش در مناقـب چنیـن می گویـد کـه رسـول ا
پیمـان بـرادری میان مسـلمین چنیـن فرمودند: 

ـي  ّنر ـتس مر نت
س
و ـي وس خر

س
ـتس و نت

س
ـّيَ و لر ـا عس : یس

س
ـال َس َثـّمس   ، ینس مر ـلر َت َم

ت
ـنس ال »ت ـی بس ؟ص؟ آخس  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
يو

ی  عس نت َیدت  مس
َ

ل ّوس
س
َه و ّنس

س
ـّيَ و لر ا عس تس یس مت لر ا عس مس

س
ي. و در عت ّيس بس بر

 نس
س

َه ل ّنس
س
ـرس و یت ـی غس ـنت َموسس ـاَرونس مر ـةر هس

س
ل زر

نت برمس
لر 

س
ـنت َحل اءس مر رس ضت ـًة خس

ّس
ـی َحل َس کت

َ
أ ، فس شر رت عس

ت
یـنر ال مر ـنت یس ـوَم عس ََ

س
أ ـي، فس ـی بر عس ـةر َیدت امس یس قر

ت
مس ال ـوت برـهر یس

یـنر  مر ـنت یس نر عس یت اطس ـمس َقوَمـونس سر یس ـٍض، فس عت َضَهـمت  فـي إثـرر بس عت »ـنس  بس ّیر بر
ـی برالّنس عس ، َثـّمس َیدت ـةر ّنس جس

ت
ال

بلس  َس عدي  ة وونتس َتنـادی بس ّنس جس
ت
ـلر ال

س
ـنت َحل اءس مر ـرس ضت ـًا خس

س
نس َحل ـوت َس َیکت [ وس ـهر ر

ّ
ل ـي ظر شر ]فر ـرت عس

ت
ال

ـة...د تـا آخـر حدیـث2. ّنس ـلر الجس
س
ـن َحل َتکَـیب َحلـًة مر األنبیـاءر فس

یـرم، و تـو بـرای مـن ماننـد هارونـی نَـبت بـه موسـی، جـز  ز یـی بـرادرم و و ای علـی! تو
کَـی  کـه نخَـتین  آنکـه پـس از مـن پ»امبـری نیَـت. آیـا ندانَـته ای،  ای علـی! 
کـه از سـمت راسـتر عـرش برمی خیـزم در  کـه در َیامـت فراخوانـده می شـود، منـم 
فـرا  دیگـری  از  پـس  یکـی  را  پ»امبـران  بهشـتی، سـپس  از جامه هـای  جامـه ای سـبز 
کـه جامه هـای  می خواننـد، آنهـا نیـز در سـمت راسـت عـرش می ایَـتند، در حالـی 
سـبزرنگ از جامه هـای بهشـت پوشـیده اند. و تـو را پ»ـش از پ»امبـران فـرا می خواننـد، 

کـه جامـه ای از جامه هـای بهشـت بـر تـو می پوشـانند. 

کرده ایم، می فرمایند: که پیشتر، از امام باقر؟ع؟ نقل  در حدیثی 

در  بت ـنر عس در بت ّمس ـمر  َمحس   براست
ـفس تر هت نت یس

س
، و َعـونس مس جت

س
ـَق و ئر

اس خس
ت
َع ال ـمس َت اٍء یس ـدس ـی برنر عس ـنت َیدت  مس

َ
ل ّوس

س
ـأ يفس

 
س

ال َس  ، شر ـرت عس
ت
ینر ال مر ـی یس

س
ل ـفس عس قر ـی یس ّتس َم حس

س
ـّد قس تس یس  فس

س
ـال َس ؟لص؟،  ـّير بر رس عس

ت
ـّير ال شر َقرس

ت
ـّير ال بر

اهَّللر الّنس

ى، پایان می بخشد و حق را از باطل جدا می کند. که به همت دعاو 1. فصل الخطاب یعنی: َضاوتی 
2. مناَب خوارزمی ص140 رَم 159. 
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؟لص؟د1. َسـولر اهَّللر ـارر رس َس ی یس
س
ل ـفس عس قر ـی یس ّتس َم حس

س
ـّد قس تس یس ، فس َکـمت بر احر ـی برصس عس َثـّمس َیدت

کـه تمـام آفریـدگان می شـنوند،  کـه او را فـرا می خواننـد، بـه ندایـی  کَـی  نخَـتین 
رشی عربی، که او را به نام می خوانند، او پ»ش  محمد بن عبداهَّلل؟ص؟ است، پ»امبرَ 
 می آید تا سـمت راسـت عرش می ایَـتد، سـپس یار شـما را می خوانند، او نیز پ»ش 

می آیـد تا سـمت چپ پ»امبر می ایَـتد. 

در  بهشـت می شـود، چنانکـه  وارد  کـه  اسـت  کسـی  او نخسـتین  مـردم  میـان  از  هشـتم: 
احادیـث موافـق و مخالـف آمـده اسـت. مـا در اینجـا لفـظ شـیخ ثقـه، شـیِخ مشـایِخ جلیـل، 
یـم،  کتابـش المناقـب المائـة را می آور ابوالحسـن ابـن شـاذان قـّدس سـّره، در منقبـت 49، از 
ی از جابـر بـن عبداهلل انصـاری روایت می کند که رسـول  کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود اسـت. و

خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: 

َبـو 
س
ـامس و قس ـٍب؟ع؟. فس الر ـي طس بر

س
ـَن و ـّيَ بت لر یـن  عس یقر ّدر الّصر »ـنس وس ّیر بر

ـنس الّنس ـةس مر ّنس جس
ت
َخـلَ ال دت ـنت یس  مس

َ
ل ّوس

س
»و

ـٌة  مس ّرس ـةس َمحس ّنس جس
ت
ّنس ال

س
كس و ـرس بس خت

س
ـَه و ّنس

س
ـی و

س
ال عس ـنر  اهَّللر تس ـا عس نس رت بر

ـمت َتخت
س
ل

س
 اهَّللر ! و

س
َسـول ـا رس : یس

س
ـال َس ـةس وس انس َدجس

نت  کر
س
ل ی، وس

س
ل : بس

س
ال َس ؟  َتـكس ّمس

َ
ا و هس

س
َخل دت ی تس ّتس مر حس مس

َ ت
ی األ

س
ل عس تس  وس نت

س
ـا و هس

س
َخل دت ـی تس ّتس ـاءر حس یس بر

نت
س ت
ـی األ

س
ل عس

نس  »ت ةر بس امس یس قر
ت
مس ال ـوت در یس مت حس

ت
اءر ال وس  لر

ـلَ امر ّيٌ حس لر [عس ، ]وس اَمَهمت مر ومس ـوت قس
ت
اءر ال ـوس  لر

ـلس امر نت حس
س
ـتس و مت لر ـا عس مس

س
و

َهوس  رًا، وس َهَه َسـَرو جت قس  وس ـرس شت
س
ـدت و َس ؟ع؟ وس ـّيٌ لر ـامس عس قس . فس هر ـرر ـی إثس

س
ل ـا عس نس

س
و ـةس وس ّنس جس

ت
، فداخـلٌ بـه ال ّيس ـدس یس

 اهَّللد2.
س

َسـول ا رس ا برـكس  یس نس فس ـّرس ي شس ـذر
ّس
ّسر ال ـَد هَّللر مت حس

ت
: ال

َ
َقـول یس

از میان پ»امبران و صدیقین، نخَـتین کَـی که وارد بهشـت می شـود، علی بن ابی 
بوَدجانـت انصـاری برخاسـت و گفـت: آیـا از سـوی  طالـب؟ع؟ اسـت. در ایـن حـال، اس
خـدا بـه مـا خبـر نـدادی که خداوند خبرت داده که بهشـت بر پ»امبران حرام اسـت تا 

اینکـه حضرتـت وارد شـوی، و بـر امتهـا حـرام اسـت تا آنکه امتت وارد شـوند؟

ـوم پ»شـاپ»ش آنهـا خواهد بـود؟ علی بن  فرمـود: آری، آیـا نمی دانـی کـه حامـل پرچـمَ 
ز َیامـت در برابـرم حامـل لـوای حمـد اسـت، او آن پرچـم را بـه  ابـی طالـب؟ع؟ در رو

بهشـت می بـرد و مـن پشـت سـرش مـی روم. 

1. تفَیر َمی ص165.
2. مائة منقبة ص81؛ مناَب خوارزمی ص317. 
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در ایـن حـال، علـی؟ع؟ کـه چهـره اش غـرق شـادی بـود، برخاسـت و گفـت: سـپاس 
خـدای را کـه مـا را بـه سـبب تـو شـرافت داد،  ای رسـول خـدا. 

کتاب العمدة  کوثر وارد می شـود، چنانکه در  که بر حوض   نهم: او نخسـتین کسـی اسـت 
کـه بـه ِاسـناِد خویـش از سـلمان نقـل  نوشـته شـیخ اجـّل ابوالحسـین یحیـی ابـن بطریـق آمـده 

کـه  گویـد: رسـول خـدا؟لص؟ فرمود:  می کنـد 

ب د1. الر بري طس
س
َن و ّيَ بت لر مًا عس اس ست َهمت إر

َ
ل ّوس

س
ضس و وت حس

ت
ي  ال

س
ل َرودًا عس اسر َو  الّنس

َ
ل ّوس

س
يو

رده؛  نخَـتین کَـی که بر حوض وارد می شـود، نخَـتین کَـی اسـت که اسـام آو
علـی بن ابـی طالب؟ع؟. 

کـرم؟ص؟  کـه بـه َاسـانیِد خـود از رسـول ا کتـب متعـدد از محّدثـان عاّمـه و خاّصـه آمـده  در 
کـه می فرمایـد: آورده انـد 

َد  ـرر ـن یس  مس
َ

ل ـكس وّوس إّنس یـن  وس قر افر َمنس
ت
ـَه  ال نت وَد عس

َ
ـذ ـي تس تر

یفس لر ضر خس ـوت حس
ت
ـی ال

س
ل ـدًا عس ـكس غس يیـا علـّيَ ّإّنس

د2. ـوضس الحس ّيس 
س
ل عس

تـو فـردا )َیامـت( در کنـار حوض، جانشـینم خواهـی بود که منافقـان را از آن برانی. و 
تـو اولیـن کَـی هَـتی که در کنـار حوض بر من وارد خواهد شـد. 

در امالـی شـیخ الطائفـه بـه طـور ُمسـَند در حدیثـی طوالنـی از رسـول اهلل؟ص؟ نقـل می کنـد 
کـه می فرمایـد:

ـَر  بت قس
ت
ـّقَ ال شس نت ـنت یس  مس

َ
ل ّوس

س
ـتس و نت

س
ـاٍل: و صس عس خر ـبت َس یـكس ب انرـي فر طس عت

س
 و

س
ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس ، إر ـّيَ لر ـا عس يیس

َهـوس  ا فس
س

ـذ ي هس : َخـذر ـارر لّنس  لر
َ

َقـول یس ، فس اطر ـرس ـی الّصر
س
ل ـي عس عر ـَف مس قر ـنت یس  مس

َ
ل ّوس

س
ـتس و نت

س
و ـي، وس عر ـَه مس نت عس

»َت،  ا َحّیر ذس ـا إر ّیس َیحس ـیَت  وس َر َک ا  ذس ـی إر َس نت َیکت  مس
َ

ل ّوس
س
تس و نت

س
و ، وس ـكس

س
ـسس َهـوس ل یت

س
ل ا فس

س
ـذ ي هس رر

ذس ـكس وس
س
ل

 
َ

ل ّوس
س
و ، وس ـةر ّنس جس

ت
ـابس ال ـي بس عر َع مس ـرس قت ـنت یس  مس

َ
ل ّوس

س
و ، وس شر ـرت عس

ت
یـنر ال مر ـنت یس ـي عس عر ـَف مس قر ـنت یس  مس

َ
ل ّوس

س
ـتس و نت

س
و وس

تاَمَه  ي  خر ـذر
ّس
َتـومر ال خت مس

ت
یـقر ال حر ـنس الّرس ـي مر عر َب مس ـرس شت ـنت یس  مس

َ
ل ّوس

س
و ، وس »ـنس ّیر ر

ّ
ل ـي عر عر ـَکَن مس َت ـنت یس مس

ـون د3. ََ نافر َمتس
ت
ـسر ال نافس تس یس

ت
ل ـكس فس ـي ذلر فر ـٌك، وس َت مر

1. العمدة ص66 رَم 80. 
2. مناَب خوارزمی ص218 رَم 143؛ کشف الغمة اربلی ج1 ص290. 

3. األمالي طوسی ص641 رَم 1335. 
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پ»غمبر فرمود: اى علی! خداى تبارك و تعالی در بارۀ تو به من هفت خصلت داد: 
که با من بر  کَی باشی  گور برآیی، تو نخَتین  که با من از  کَی باشی  تو نخَتین 
صراط بایَتی و به دوزخ بگویی: این فرد را بگیر که از آنر توست و آن فرد را رها کن که 
که وَتی پوشانده شوم پوشانده می شود، و  کَی باشی  از آنر تو نیَت. تو نخَتین 
که با من در  کَی باشی  گویند؛ تو نخَتین  گویند به او تحیت  وَتی به من تحیت 
که با من در بهشت را بکوبد. و  کَی باشی  ین  سمت راست عرش می ایَتد، و او
کن شوی، تو نخَتین کَی باشی که با من  ّی»ن سا

ّ
ل اولین کَی باشی که با من در عر

از بادۀ َمشکینر سر به َمهر بنوشی. و برای چنین کرامتی، باید همگان رَابت کنند!

گانه، یعنی: که این فضائل نه  گاهی پوشیده نماند  بر هیچ اندیشه ورز آ

که خلق شد،  کسی  1. نخستین 

گرفته شد، که از او میثاق  کسی  2. و از میاِن ائمه؟مهع؟ نخستین 

گشوده می شود،  که زمین برای او  کسی بعد از پیامبر  3. و نخستین 

کرم، 4. و نخستین مالقات کنندۀ نبی ا

کرده که با او مصافحه  کسی  5. و نخستین 

که در موقف بر او وارد می شود، کسی  6. و نخستین 

که در روز قیامت او را فرا می خوانند، کسی بعد از پیامبر  7. و نخستین 

8. و نخستین واردشونده بهشت،

کوثر، 9. و نخستین وارده شونده بر پیامبر در حوض 

از مقتضیـات منصـب و شـؤون والیـِت  اینهـا، همگـی  الهـی دیگـری چـون  و تشـریفات 
کّل بـودن اسـت. کّل بـودن و ولـّیِ  مطلقـه و خالفـِت الهـِی عاّمـه، و از لـوازِم امـاِم 

 به راستی او این منصب واال را یافت و رسید به آنچه باید برسد. خداوند به او داد آنچه باید
 بدهـد، و او را بـه خاطـر سـبقتی کـه در عالـِم تکلیـِف اول در اقـرار بـه خـدا و رسـولش نشـان داد 
کـه در  کـرم فضیلـت داد. اولویتـی  کـه در طاعـت داشـت، بـر تمـاِم خلـق جـز پیامبـر ا و اولویتـی 
تبعیـت و ایمـان بـه خـدا و تسـلیم در برابِر اماِم اول داشـت، سـبب برتری او بـر کّل مردم گردید. 

داشت،  اول  خلِق  در  رسولش  و  خدا  به  ایمان  در  که  سبقتی  سبب  به  علی؟ع؟  پس 
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خداونِد متعال او را امیرالمؤمنین بر خالیِق اولین و آخرین گردانید. و مرجِع همۀ نفوس و ارواِح 
انبیا و اولیا در عالِم امر و خلق نمود. و او را به آن مقام در نشأۀ غیب و شهود مشّرف نمود. و به 
گشت.  کّل  کّل و امام  کل و امیر  زینت والیت مطلقه آراسته اش نمود. به همین سبب، ولّی 
گردیدند. خداوند او را برتریِن مردم  والیِت او بر همگان عرضه شد. انبیا به والیت او مبعوث 

نسبت به انبیا قرار داد، همچنانکه بر سایر مردم نسبت به خودشان هم اولویت بخشید. 

ئکـه و انبیـا گرفت. احادیث منصوص فراوانی از فریقین  خداونـد میثـاق والیـت او را از مال
گر کسـی  کتفا می کنیم. ا کـه مـا فقـط بـه چهارده مورد با حذف سـند ا در ایـن مـورد وجـود دارد، 

خواهـان سـند باشـد، بـه منابع آنهـا که ذکر می شـود، رجوع کند. 

ذکر چهارده حدیث که ما را اینجا راهنمایی می کند
حدیث اول

کرم؟لص؟ اسـت که خداوند  در بـاب 158 از کتـاب الیقیـن در حدیثـی طوالنی1 از رسـول ا
فرمود: 

ـی 
س
ل عس . وس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
و ـي وس ّیر لر ّیـًا وس لر ّنس عس إر ـي، وس قر

ت
ل یـعر خس مر ـی جس

س
ل ي إر َسـولر ـكس رس ّنس ـَد إر ّمس ـا َمحس يیس

ي  قًا فر
ت
ل ـقس خس

َ
ل خت

س
نت و

س
ـلر و بت َس نت  ـي مر قر

ت
ل یـعر خس مر جس ائرـي وس یس بر

نت
س
و ـي وس تر

ئرکس
اس ـاقس  مس یثس َت  مر

ت
ـذ خس

س
ـكس و لر

ذس
ـاد تا آخـر حدیث2. َکمس در

س
ل وس لر ـّيٍ وس لر عس لر ـَد وس ّمس ـا َمحس ـكس یس

س
ـي ل ّنر ـًة مر ّبس حس ـي، مس ضر رت

س
و ائري  وس ـمس سس

امیـرر مؤمنـان  و  ولـّی مـن  آفریدگانـم، و علـی  بـه تمـام  یـی فرسـتاده ام  تو ای محمـد! 
اسـت. بـر ایـن حقیقـت، از فرشـتگانم و پ»امبرانـم و تمـام آفریدگانـم پ»مـان گرفتـه ام، 
پ»ـش از آنکـه آفریدگانـم را در آسـمانم و زمینـم خلـق کنـم. و ایـن از روی محبـت مـن 

اسـت بـه تـو _  ای محمـد _ و بـه علـی و بـه فرزندانتـان. 

حدیث دوم

هما، به اسنادشان از امام صادق؟ع؟:  در امالی شیخ الطائفه و مجالس صدوق ُقّدس سّرُ

اد تا آخر حدیث3. هس  بر
ّس

ل  إر
ّطَ َس ّيٌ  بر

ثت نس عس مت َیبت
س
ي ل تر

ّس
، ال

لّس جس ّزس وس َة اهَّللر عس یس
س

ا ول نس تس یس
س

ّنس ول يإر

کتاب الیقین آغاز می شود.  1. حدیث، از ص412 
2. الیقین ص426.

3. األمالي طوسی ص671 رَم 1412؛ امالی مفید ص142 رَم 9.
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بـه راسـتی ولیـت مـا، ولیـت خدا عز وجل اسـت کـه هیچ پ»امبری برانگیخته نشـده 
مگـر بر آن. 

ایـن حدیـث بـه چهـار طریـق از دو امـام بزرگوار امـام باقر و امام جعفر صـادق؟امهع؟ در بصائر 
الدرجات ذکر شـده است1� 

حدیث سوم

که می گوید:  در بصائر الدرجات از ابی سعید ُخدری نقل شده است 

كس ،  تر یس
س

ی ول
س
ل ـاَه إر عس دت دس َس  وس

ّس
ل ّیًا إر بر

ثس اهَّلَل نس عس ـا بس ! مس ّيَ لر ـا عس : یس
َ

َقـول َتَه یس عت ـمر سس  اهَّللر وس
س

َسـول ـَت رس یت
س
و يرس

هاد2. ارر کس وت 
س
ائرعًا و طس

دیـدم و شـنیدم کـه پ»امبـر می فرمـود:  ای علـی! خداوند هیچ پ»امبـری بر نینگیخت 
جـز اینکـه او را بـه ولیتـت فراخوانـد، از سـر طوع باشـد یا کراهت. 

حدیث چهارم

که می فرماید:  کتاب از امام ابوالحسن؟ع؟ است  در همان 

ةر  َنَبـّوس بر  
ّس

ل إر ّیـًا  بر
نس اهَّلَل  ـثس  عس بت یس ـنت 

س
ل وس  ، ـاءر یس بر

نت
س ت
األ َصَحـفر  یـعر  مر جس ـي  فر َتـوٌب   کت مس ـّيٍ  لر عس ـَة  یس

س
ل يوس

؟ع؟د3. ـّيٍ لر عس ـهر  ّیر صر وس ـةر  یس
س

ول وس ـٍد  ّمس َمحس

ولیت علی )علیه الَـام( در تمام کتابهای آسـمانی پ»امبران نوشـته شـده اسـت. 
خداونـد هیـچ پ»امبـری برنینگیخـت مگر به نبوت محمد و ولیت جانشـینش علی 

)صلـوات اهَّلل علیهما وآلهما(. 

حدیث پنجم

که  گوید: امام باقر؟ع؟ فرمود:  کتاب از محمد بن مسلم نقل شده است  و در همان 

»ـنس   ّیر بر
ـدس الّنس هت  عس

س
ـذ خس

س
و ، وس ـّيٍ لر ـةر عس یس

س
ل ـی وس

س
ل »ـنس عس ّیر بر

ـاقس الّنس یثس  مر
س

ـذ خس
س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس  يإر

؟ع؟د4. ّيٍ لر ةر عس یس
س

ل وس بر

1. بصائر الدرجات ص95.

2. بصائر الدرجات ص92.
3. بصائر الدرجات ص92 ح 1.

4. بصائر الدرجات ص93 ح 4. 
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بـر  گرفـت و از پ»امبـران  خـدا تبـارك وتعالـی میثـاق پ»امبـران را بـر ولیـت علـی؟ع؟ 
گرفـت.  پ»مـان  حضرتـش  ولیـت 

حدیث ششم

گوید: امام باقر؟ع؟ فرمود:  که  کتاب از سعد بن طریف است  در همان 

ـي   لر  برَحـبر  عس
َمـَركس

ت
أ ـكس یس ّبَ ـَد! رس ّمس ـا َمحس : یس

س
ـال قس انرـي فس تس

س
 و

س
ئریـل رس بت ّنس جس  إر

س
ل

س
؟ص؟: و  اهَّللر

َ
َسـول  رس

س
ـال َس ي

ه د1. تر یس
س

ل وس  بر
َمـَركس

ت
أ یس ـٍب وس الر ـي طس بر

س
ـنر و بت

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: بدانیـد! جبرئیـل نـزدم آمد و گفت:  ای محمـد! خدایت به تو 
امـر می کنـد کـه علـی بـن ابـی طالب را دوسـت بـداری، و تـو را به ولیتش امـر می کند. 

حدیث هفتم

که  گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود:  کتاب به نقل از عبد األعلٰی  در همان 

اد2. انس وس نت سر ّمس ا عس نس لر ضت برفس ا وس نس ّقر ةر حس فس رر
عت  برمس

ّس
ل  إر

ّطَ َس ّيٌ  بر
ئس نس ا َنّبر يمس

یم.  هیچ پ»امبری به نبوت نرسید مگر به معرفت حّق ما و فضیلتی که بر دیگران دار

حدیث هشتم

که امام صادق؟ع؟ فرمود:  کتاب از ابوبصیر  در همان 

اد3. انس وس نت  سر ّمس ا عس نس لر ضت برفس ا وس نس تر یس
س

ل وس  بر
ّس

ل  إر
لس سر رت

َ
َسوٍل و نت رس  مر

س
ل ئس وس ّيٍ َنّبر بر

نت نس ا مر يمس

هیـچ پ»امبـری و هیـچ رسـولی بـه نبـوت و رسـالت نرسـید مگـر بـه سـبب ولیـت مـا و 
یم.  کـه بـر دیگـران دار فضیلتـی 

حدیث نهم

که می فرماید: کنانی از امام باقر؟ع؟ آمده است  کتاب از ابی الصباح  در همان 

ضر  رت
س ت
ـلَ األ هت

س
ـمت و هر یت

س
ل ـعس عس مس تس ـور اجت

س
، ل ـةر ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال فـًا مر نت ینس صر عر ـبت َس س

اءر ل ـمس َّس ـي ال ّنس فر اهَّللر إر يوس
ـاد 4. نس تر یس

س
ول   بر

یَنـونس در یس
س
َهـمت ل ّنس إر ، وس َهـمت وت صس حت

س
ـا و َهـمت مس نت ـٍف مر نت َکّلر صر دس  ـدس َصـونس عس َهـمت َیحت

َّ
َکل

1. بصائر الدرجات ص94 ح 9.

2. بصائر الدرجات ص94 ح 1.
3. بصائر الدرجات ص94 ح 2.

4. بصائر الدرجات ص87 ح 4.
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گـر زمینیـان گـرد هـم  بـه خـدا سـوگند، در آسـمان هفتـاد گـروه از مائـک هَـتند کـه ا
آینـد تـا تعـداد آنهـا را بشـمارند، نمی تواننـد. همانـا دیـن اینـان ولیـت ماسـت. 

حدیث دهم

در همـان کتـاب بـه نقـل از ابوحمـزه ُثمالی از امام باقر؟ع؟ اسـت )با اشـاره به آیۀ 43 سـوره 
زخرف( می فرماید:

ـكس  ّنس : إر
س

ـال َس ٍم .1  �ي �تِ َك َعلی  ِصراٍط ُمْس�تَ
�فَّ َك اإِ

�يْ
َ
ل َ اإِ وِح�ي

أُ
�ي ا ِ �ف

َّ
ال ْمِسْك  �بِ اْس�تَ ِ� : �فَ ِ

�يّ �بِ
ٰی �فَ

َ
ل ُه اإِ

َ
ْوَح� الّل

أَ
»ا

یَمد2. قر ـتس َت َم
ت
اَط ال رس ـّيٌ َهوس الّصر لر عس ، وس ّيٍ لر ـةر عس یس

س
ـی ول

س
ل عس

کـه تـو بـر  خداونـد بـه پ»امبـرش وحـی فرسـتاد: چنـگ بـزن بدانچـه بـر تـو وحـی رسـیده 
صـراط مَـتقیم هَـتی. فرمـود: ]ایـن آیـه یعنی اینکه[ تـو بر ولیت علی؟ع؟ هَـتی، 

و علـی همـان صراط مَـتقیم اسـت. 

حدیث یازدهم

کتاب از امام صادق؟ع؟:  در همان 

َرَس ،   لهـا َفطت
َ

ال ـٌك َیقس
س
ل ـا مس اهس بس

س
و ـَة وس ئرکس

اس مس
ت
ـا ال هس

س
ل بر

قس ، فس یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرر ال مر

س
ـةس و یس

س
ل ضس وس ـرس ّنس اهَّللس عس يإر

ینس  عر ـبت ي سس  فر
ئریـلس رس بت ـثس اهَّلَل جس عس ؟ع؟، بس ـّيٍ لر ـَن عس َن بت ـیت َس َح

ت
ـدس ال ـا َولر ّمس

س
ل ـَه. فس احس نس ـرس اهَّلَل جس َس کس فس

ئریلَ  رس بت ا جس َرَس: یس ـَه َفطت
س
 ل

س
ال قس َرسس فس ّرس برَفطت مس . فس ترهر دس

س
ل ور َئَهـمت بر ّنر ـٍد؟ص؟ َیهس ّمس ـی َمحس

س
ل ـٍك إر

س
ل ـفس مس

ت
ل

س
و

 . ـةر
س
ل یت

ّس
هر الل ـذر ـي هس ـدس فر ـوٍد َولر

َ
ل وت َئَهـمت  برمس ّنر ـٍد وهس ّمس ـي اهَّلَل إلـیب َمحس نر ثس عس : بس

س
ـال َس ـَب؟  هس

ت
ذ ـنس تس یت

س
ـی و

س
ل إر

ـبت  کس : ارت ئریـلَ رس بت ـَه جس
س
 ل

س
ـال قس ـي. فس َعـو لر دت ـدًا یس ّمس ـلت َمحس سس ـكس وس عس ـي مس نر

ت
ل مر ـَرَس: احت ـَه َفطت

س
 ل

س
ـال قس فس

َه.
س
أ ّنس هس ـهر وس یت

س
ل ـلس عس خس دس ـدًا؟ص؟، فس ّمس ـی َمحس تس

س
أ ـَه، فس احس نس ـبس جس کر رس ـي. فس احر نس جس

َعوس اهَّللس  دت نت تس
س
كس و

س
ل

س
ـأ ست

س
نت و

س
ي و نر

س
ل

س
ـأ سس ٌة، وس َخّوس

َ
َه و نس »ت بس ي وس نر »ت َرسس بس ّنس َفطت  اهَّللر ! إر

س
َسـول ا رس َه: یس

س
 ل

س
ال قس فس

ضس  ـرس عس . فس ـمت عس : نس
س

ـال َس ؟  ـلَ عس فت تس
س
: و ـَرسس َفطت ؟ص؟ لر  اهَّللر

َ
َسـول  رس

س
ـال قس ـَه. فس احس نس ـهر جس یت

س
ل ـَرّدس عس نت یس

س
ـَه و

س
ل

كس  نس
ت
ـأ  اهَّللر ؟ص؟: شس

َ
َسـول  رس

س
ـال قس ـا. فس هس

س
ل بر

قس ؟ع؟ فس یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرر ال مر

س
ـةس و یس

س
؟ص؟ ول  اهَّللر

َ
َسـول ـهر رس یت

س
ل عس

. یهر  فر
غت ـّرس مس تس ـحت برـهر وس َّس مس تس ، فس ـدر هت مس

ت
برال

 :
س

ال َس َه. 
س
َعو ل دت  اهَّللر یس

َ
َسـول رس ، وس ّيٍ لر نر عس نر بت ـیت َس َح

ت
در ال هت ی مس

س
ل ـی  إر شس مس َرَس، فس ی َفطت ضس مس : فس

س
ال َس

1. الزخرف: 43.
2. بصائر الدرجات ص91 ح 7.



َمقاِصِد َعلّیهموا  لطم: 252

قس  حر
س
ی ل ّتس  حس

َ
َطول یس َم، وس

س
َه الـّد نت ي مر رر

جت یس َع وس
س
ل طت یس

س
َه ل ّنس إر ـهر وس یشر ـی رر

س
ل َت إر ـرت ظس نس : فس  اهَّللر

َ
َسـول  رس

س
ـال َس

ه د1. عر ضر وت ی مس
س
ل ارس إر صس اءر وس ـمس َّس ی ال

س
ل  إر

س
ئریل رس بت عس جس جس مس ـرس عس ، وس ـرر خس

ت
ـهر اآل احر نس برجس

خداونـد ولیـت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ را بـر مائکـه عرضـه داشـت. آنـان پذیرفتنـد بجـز 
فرشـته ای بنـام فطـرس. خداونـد پـر و بـال او را شکَـت. وَتـی حَـین بـن علـی؟ع؟ 
کـرم بـرای  متولـد شـد، خداونـد جبرئیـل را بـا هفتـاد هـزار فرشـته بـه تهنیـت پ»امبـر ا
او  بـه  گذشـت. فطـرس  کنـار فطـرس  از  ولدت حضـرت حَـین فرسـتاد. جبرئیـل 

ى؟ کجـا مـی رو گفـت: 

جواب داد: خدا مرا به سـوى محّمد فرسـتاده تا به ایشـان در باره مولودى که امشـب 
یم. متولد شـده است تهنیت بگو

فطرس گفت: مرا هم با خود ببر و از محّمد بخواه برایم دعا کند.

گفـت: سـوار بالـم شـو. سـوار بـال او شـد و خدمـت حضـرت محّمـد؟ص؟ و  جبرئیـل 
م رسـید و ایشـان را تهنیـت گفـت و عـرض کـرد: یـا رسـول اهَّلل، ب»ـن مـن و فطـرس 

ّ
سـل

کـه بـال  کـرده از شـما بخواهـم برایـش دعـا کنیـد  ى اسـت، و از مـن درخواسـت  بـرادر
و پـرش برگـردد.

ى. پ»امبـر اکرم بـه او ولیت  کـرم بـه فطـرس فرمـود: می پذیـرى؟ عـرض کـرد: آر پ»امبـر ا
امیرالمؤمنیـن را عرضـه داشـت و او پذیرفـت. فرمـود: اینـك پنـاه بـه گهـواره ببـر، خـود 

را بـه آن بمـال.

فطـرس بـه جانـب گهـواره حضـرت حَـین؟ع؟ رفـت. پ»امبر نیـز برایش دعـا می کرد. 
ى می شـد، و  ی»ـد و از آن خـون جـار کـه بـال و پـرش رو کـرم فرمـود: می دیـدم  پ»امبـر ا
کـرد و بـه  بلنـد می شـد تـا بـه بـال دیگـرش چَـبید، و بـا جبرئیـل تـا آسـمان و عـروج 

محـل خـود برگشـت.

حدیث دوازدهم

کرده انـد. مـا فقـط آنچـه را  شـماری از محدثـان از عاّمـه و خاّصـه ایـن حدیـث را روایـت 
کتـاب المناقـب حافـط ابـن  کـه خـود، از  کتـاب الیقیـن آمـده ذکـر می کنیـم  کـه در بـاب دهـم 

1. بصائر الدرجات ص88 ح 7. 



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 253موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

گویـد: کـه  یـه آورده، از انـس بـن مالـک  مردو

 :
س

ـال َس ا؟  ـنت ذس ـي، مس ّمر
َ
و ـي وس بر

س
اكس و ـدس ـَت: فر

ت
ل ََ  . نس

ت
ـَع اآل

َ
ل طت  یس

س
ـال َس ذت  ؟ص؟ إر ـّير بر

ـدس الّنس نت ـا عر نس
س
ـا و مس نس »ت يبس

عس 
س
ل طس  فس

س
ـال َس  . »نس ّیر بر

ـاسر برالّنس ی الّنس
س
ل وت

س
و »ـنس وس ّیر صر وس

ت
ـَر ال یت خس یـنس وس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
و ینس وس مر ـلر َت َم

ت
َد ال ـّیر سس

؟ع؟د تـا آخـر حدیـث1. ـّيٌ لر عس

گفتـم: پـدر و  کـه فرمـود: هـم اکنـون می آیـد.  مـن در خدمـت پ»امبـر بـودم، در زمانـی 
ر مَـلمانان، امیر مؤمنان، بهترین جانشـین،  مادرم فدایت، چه کَـی؟ فرمود: سـرو

و سـزاوارترین مـردم بـه پ»امبـران. گفـت: در ایـن حـال، علـی؟ع؟ وارد شـد. 

حدیث سیزدهم

که  گوید:  کتاب الیقین از انس بن مالک نقل می کند  در باب سی و چهارم 

ینس  نر مر َمؤت
ت
یَر ال مر

س
لٌ َهـوس و اخر َخلَ دس دت : یس

س
ال قس . فس یهر ّضر وس

َ
ـا و نس

س
ـا و نس یت بس ؟ص؟، فس َسـولر اهَّللر مس  رس ـادر ـَت  خس يَکنت

 . یـنس لر ّجس َمحس
ت
َغـّرر ال

ت
یـَر ال مر

س
و »ـنس وس ّیر بر

ـاسر برالّنس ـی الّنس
س
ل وت

س
و »ـنس وس ّیر صر وس

ت
ـَر ال یت خس ینس وس مر ـلر َت َم

ت
َد ال ـّیر سس وس

ـلد2. خس ـدت دس َس ؟ع؟  ـّيٌ لر ا عس ذس ـإر ـال فس  َ. ـارر صس نت
س ت
ـنس األ َجـًا مر ـَه رس

ت
ل عس َهـّمس اجت

ّس
ـَت: الل

ت
َقل فس

زی داشـتم در وضـو به ایشـان کمک می کـردم. فرمود:  مـن خـادم رسـول خـدا بـودم. رو
ر مَـلمانان، بهترین جانشـین، سـزاوارترین  فردی وارد می شـود که امیر مؤمنان، سـرو
گفتـم: خدایـا! او را  یان ]در َیامـت[ اسـت.  مـردم بـه پ»امبـران و پ»شـوای سـپ»درو

ـرار بـده. دیـدم کـه در ایـن حـال، علـی؟ع؟ وارد شـد.   َ مـردی از انصـار

حدیث چهاردهم

که در مورد آیه شریفه کتاب البصائر از جابر از امام باقر؟ع؟  در 

.3»
ً
ما ُه َعرفْ

َ
ْد ل حبِ

ْم �فَ
َ
َ َول ِ�ىي �فَ

ُل �فَ �بْ
َدَم ِم�فْ �تَ

آ
لی  ا ا اإِ ْد َعِهْد�ف �تَ

َ
»َول

کرد، و در او عزمی استوار نیافتیم.  کردیم، ولی فراموش  و از پ»ش، به آدم سفارش 

فرمود: 

ا. 
س

ـذ کس َهـمت هس ّنس
س
ـمت و یهر ٌم فر ـزت ـَه عس

س
َکـنت ل ـمت یس

س
ل كس وس تـرر ، فس هر ـدر عت ـنت بس ـةر مر ّمس ئر

س ت
األ ـٍد وس ّمس ـي َمحس ـهر فر یت

س
ل  إر

ـدس هر يعس

1. الیقین ص141.
2. الیقین ص179.

3. طه: 115.
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هر  ـدر عت ـنت بس ـاءر مر یس صر وت
س ت
األ ـٍد وس ّمس ـي َمحس ـمت فر هر یت

س
ل  إر

ـدس هر ـَه عس ّنس
س
، ألر مر ـزت عس

ت
ـي ال لر وت

َ
مر و ـزت عس

ت
ـو ال

َ
ول

َ
يس و ـا َسـّمر مس ّنس إر وس

د1. ارس برـهر ـرس َت ر
ت

ال ـكس وس لر
س

ذ کس ـكس  لر
ن ذس

س
َمَهـمت  و زت ـعس  عس مس جت

س
أ ؟مهع؟، فس ترهر ـیرس سر ّير وس ـدر هت مس

ت
ال وس

خداونـد از او در بـارۀ محمـد و امامـان جانشـینش پ»مـان گرفـت. امـا او رهـا کـرد ])در 
کـه چنـان جایگاهـی دارنـد. پ»امبـران  کـرد([ و عـزم جـّدی نشـان نـداد  پاسـخ درنـگ 
اولوالعـزم را اولوالعـزم نامیدنـد، فقـط بـدان جهـت کـه خداونـد از آنـان در بـارۀ محمـد 
گرفـت، و عـزم آنـان بـر ایـن  و جانشـینانش و در بـاب مهـدی و سـیره اش؟مهع؟ پ»مـان 

ردنـد.  مطلـب مجتمـع شـد و بـدان اَـرار آو

یاد و بیش از چهل حدیث  که تعداد آنها بسـیار ز اینها َتعدادی از روایات در این باب بود 
هسـتند که درآینده به َبرخی از آنها اشـاره خواهیم نمود. 

ده حدیث در بارۀ اخذ میثاِق والیت در خلقِت اول، از جانب خداوند
گرفـت. ایـن حقیقـت  ـه از مـردم 

ّ
ـِم َاِظل

َ
خداونـد میثـاق ایـن والیـت را در خلقـت اول و عال

کـه مـا بـه ده  گفتـه شـده  کـه بالـغ بـر سـی حدیـث مسـند اسـت _ آشـکارا  یـادی _  در احادیـث ز
حدیـث بـا حـذف سـند بسـنده می کنیـم.

حدیث اول

کافـی و توحیـد و علـل الشـرائع بـه اسـناد خویـش از امـام صـادق؟ع؟ نقـل  کتابهـای  در 
فرمـود: کـه  می کننـد 

... إلـی ون  َکـمت ّبَ ـنت رس : مس َهـمت
س
 ل

س
ـال قس ، فس ـهر یت دس ـنس یس »ت َهـمت  بس رس ثس ـقس ، نس

ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
ادس اهَّلَل و رس

س
ـا و ّمس

س
ل يفس

آخـر  تـا  ـةد  اعس الّطس وس ـةر  یس
س

ول
ت
برال ـرر  فس الّنس ءر 

س
ـَؤل هس لر وس  ، ـةر ّ»س بر َبو برالّرَ ّسر  وا هَّللر ـّرَ َر

س
و  : مس آدس ـي  نر بس لر  

س
ـال َس َثـّمس  َـال: 

حدیـث2. 

یش پراکنده سـاخت و به  چـون خـدا خواسـت خلـق را ب»افرینـد، ایشـان را در برابر خو
بوب»تر خدا  ردگار شـما کیَـت؟... آنـگاه بـه فرزنـدان آدم گفت: بـه ر آنهـا گفـت: پـرو

و ولیـت و اطاعـت از ایـن اشـخاص، اَرار کنید. 

1. بصائر الدرجات ص90 ح 1.
2. الکافي ج1 ص132 ح 7؛ توحید ص319؛ علل الشرائع ج1 ص118.
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حدیث دوم

در کتـاب حضرمـی _ کـه نسـخه اش نـزد مـا موجود اسـت1_ از جابر آمده اسـت کـه گوید: از 
امـام باقر؟ع؟ دربارۀ تفسـیر آیۀ

.2»
ً
ا َد�ت

اُهْم ماًء عفَ �ف �يْ
ْس�تَ

أَ
�

َ
�تِ ل �تَ ِر�ي

ی الّطَ
َ
اُموا َعل �ت ِو اْس�تَ

َ
�فْ ل

أَ
»َوا

گوارایی بدیشان نوشانیم. رزند، َطعًا آب  ى و گر ]مردم [ در راه درست، پایدار ا

پرسیدم. فرمود:

ـاقس  یثس  اهَّلَل مر
س

ـذ خس
س
یـنس و ، حر ـةر

ّس
ل ظر

س ت
ـدس األ نت ـلر عر صت

س ت
ـي األ ، فر ـةر یس

س
ول

ت
ـی ال

س
ل ـي عس نر عت ـةر یس یقس رر

ـی الّطس
س
ل يعس

بد.
ت

ـذ عس
ت
اتر ال َفـرس

ت
ـاءر ال ـي مس َهـمت فر تس

ّس
ل ظس

س
ـا و نس عت ضس ـا وس ّنس کر

س
َـًا، ل دس ـاًء غس اَهمت مس نس یت ـقس ست

س
، و مس ـةر آدس ّیس َذّرر

گرفـت  کـه در موَـع میثـاق خداونـد از فرزنـدان آدم  گـر پایـدار باشـند بـر ولیـت  یعنـی ا
َـًا یعنـی از آب صـاف خوشـگوار بآنهـا می آشـامانیم. دس ناَهمت مـاًء غس یت ـقس ست

س س
عالـم اشـباح  أل

این حدیث را قمی نیز با تفاوتی اندک در تفسیرش نقل می کند3� 

حدیث سوم

«4 از امام ا�تَ �ث ِم�ي
ْ
و�فَ ال صفُ �تُ �فْ َ ِه َول� �ي

َ
َ�ْهِد الّل   �بِ

و�فَ و�فُ ُ �فَ �ي �ي ِ �ف
َّ
 در بصائر الدرجات در تفسیر آیه شریفه »ال

که می فرماید:  ابوالحسن؟ع؟ آورده است 

ـنت  مس ـلت  َهـّمس صر
ّس
الل  :

َ
َقـول یس  ، شر ـرت عس

ت
برال ـٌة  قس

ّس
ل َمعس ـٍد صلـوات اهَّلل علیهـم  ّمس َمحس آلر  ـمس  حر رس ّنس  يإر

ـٍم د. حر رس ر 
َکلّ ـي  فر ي  ـرر جت تس ـيس  هر وس ـي.  نر عس طس َس ـنت  مس ـعت  طس َت ا وس ـي  نر

س
ل صس وس

یخته اسـت و همواره  یشـاوندی آل محمـد صلـوات اهَّلل علیهـم بـه عرش آو پ»ونـد خو
یـد: خدایـا! پ»ونـد گیـر بـا هـر کـه با من پ»وند گیرد، و بَبر از کَـی کـه از من بَبرد.  می گو

یشـاوندی جریان دارد.  و ایـن در مـورد هـر پ»وند خو

 ]سپس قمی می نویسد:[ 

يونزلـت هـذه اآلیـة فـي آل محمـد و مـا عاهدهـم علیـه، و ما وخذ علیهم مـن المیثاق 

کتاب ضمن الصول الَتة عشر چاپ شده است.  1. این 
2. جن: 16.

3. تفَیر َمی ج2 ص389.
4. رعد: 20.
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یـنس  ذر
ّس
ئمـة علیـه و؟مهع؟ بعـده؛ و هـو َولـه: يال فـي الـذر، مـن ولیـة ومیـر المؤمنیـن و األ

یـنس  ذر
ّس
ال فقـال :  وعداءهـم،  ذکـر  ثـم  اآلیـةد.   _ یثـاقس   مر

ت
ال َقَضـونس  نت یس ل  وس اهَّللر  ـدر  هت برعس َیوَفـونس 

ـهر  یعنـي ومیـر المؤمنیـن؟ع؟، و هـو الـذي وخـذ اهَّلل  َر یثا ـدر مر عت ـنت بس ـدس اهَّللر مر هت َقَضـونس عس نت یس
علیهـم فـي الـذر، و وخـذ علیهـم رسـول اهَّلل؟ص؟ بغدیـر خـم د1.

این آیه در مورد آل محمد صلوات اهَّلل علیهم نازل شـده اسـت و پ»مانی که خداوند 
کـه در عالـم ذّر در بـاب ولیـت امیرالمؤمنیـن و  گرفتـه و پ»مانـی  از مـردم بـرای آنـان 
امامـان معصـوم؟مهع؟ گرفتـه، و ایـن اسـت کام الهـی: يکَـانی کـه بـه عهـد الهـی وفـا 

می کننـد و در مـورد میثـاق نقـض پ»مـان نمی کننـدد. 

آنگاه دشمنانشان را یاد کرده و می فرماید: يکَانی که پس از میثاق خداوند، پ»مان 
کـه خداونـد در عالـم ذّر در بـاره اش  می شـکنندد. یعنـی در بـاب امیـر مؤمنـان؟ع؟، 

کرد.  گرفت و پ»امبر در غدیر خم، این پ»مان را تجدید   از مردم پ»مان 

حدیث چهارم

که می فرماید: کرم؟ص؟ آمده است  در بصائر الدرجات به نقل از رسول ا

ـي  تر »ت ـلر بس هت
س
ـَة و یس

س
ل وس ـي وس تر یس

س
ل ـهر وس یت

س
ل ـتت عس ـی َعررضس ّتس ـةر حس

ّس
ل ظر

س ت
ـي األ ـّيٍ فر بر نس َة لر َبـّوس ـتر  الّنَ

س
ل امس کس ـا تس يمس

د2.  ـمت هر تر یس
س

ل وس ـمت وس هر تر اعس وا برطس ـّرَ َس
س
أ ـَه، فس

س
ـوا ل

َ
مثل وس

کـرم فرمـود: پ»امبـرىر هیـچ پ»امبـرى در عالـم وظلـة تکمیـل نشـد، مگـر اینکـه  نبـی ا
ولیـت مـن و ولیـت اهـل ب»تـم بـر او عرضـه شـد و تمثـال آنهـا بـراى آن پ»امبـر مجَـم 

شـد و اَـرار بـه طاعـت و ولیـت آنهـا نمودنـد.. 

حدیث پنجم

ِر ..«3 فرمـــوده 
دفْ

ال�فَّ  �بِ
و�فَ ݩُ وݣݣ�فݧ ُ ݧ کتـــاب از امـــام ابوالحســـن؟ع؟ در تفســـیر آیـــه شـــریفه »�ي در همـــان 

ـــت: اس

ذ علیهم المیثاق من ولیتناد4. يالذی َاخر

1. تفَیر َمی ج1 ص363.
2. بصائر الدرجات ص93 ح 7.

3. انَان: 7.
4. بصائر الدرجات ص110 ح 2.
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)نـذری کـه در آیـه وفـای بـه آن یاد شـده( همان اسـت که از ایشـان بر ولیـت ما پ»مان 
گرفته شـده است. 

حدیث ششم

که می فرماید:  در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 

ةر  ئرّمس
س ت
األ ینس وس نر مر َمؤت

ت
یرر ال مر

س
ألر ، وس ةر َبّوس هر برالّنَ َسـولر رس لر ، وس ةر ّ»س َبوبر ّسر برالّرَ ـمت  هَّللر هر یت

س
ل َخـوذًا عس

ت
أ ـاَق مس یثس مر

ت
انس ال يکس

ـاَدونس  هس
ت
ال ـَة  ّمس ئر

س ت
األ وس  ، َکـمت امس مس إر ـّيٌ  لر عس وس َکـمت  ّیس بر

نس ـٌد  ّمس َمحس وس ّبرَکـمت   رس بر ـَت  َت س
ل

س
و   :

س
ـال قس فس  ، ـةر امس مس ر

ت
برال

َکـم د تـا آخـر حدیـث.1 تس ّمس ئر
س
و

بوب»ـت، و بـرای رسـولش  گرفتـه شـد، پ»مانـی بـود بـرای خـدا بـه ر کـه از آنهـا  میثاَـی 
آیـا مـن  بـرای امیرالمؤمنیـن و امامـان؟مهع؟ بـه امامـت. خداونـد فرمـود:  بـه نبـوت، و 
و  نیَـت،  امامتـان  علـی  و  نیَـت،  پ»امبرتـان  محمـد  و  نیَـتم،  خداوندگارتـان 

نیَـتند؟  شـما  امامـان  هدایتگـر،  پ»شـوایان 

حدیث هفتم

که می فرماید: در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام محمد بن علی؟امهع؟ آمده است 

یــهر  ــفس فر
س
ل تس ــا اخت ، مس یــنس نر مر َمؤت

ت
یــرس ال مر

س
ــٌي  )علیــه الَــام( و لر يس  عس ــی َســّمر تس ــاَس مس ــمس الّنس لر ــوت عس

س
يل

ــنت  ــاقس  مر یثس مر
ت
 اهَّلَل ال

س
ــذ خس

س
یــنس و ــةر حر

ّس
ل ظر

س ت
ــي األ ــي: فر  لر

س
ــال قس : فس

س
ــال َس ــی؟  تس ــَت: مس

ت
ل ََ  :

س
ــال َس  . ــانر نس اثت

لــی ،  ــوا بس
َ
، َال ّبرَکــمت رس ــَت بر َت س

ل
س
مت و ــهر َر َف نت

س
لــی  و َهمت عس دس ــهس شت

س
و َهــمت وس تس ّیس ــمت َذّرر هر ــنت َظَهورر مس مر ــي آدس نر بس

د2. َکــمت ّیَ لر یــنس وس نر مر َمؤت
ت
یــَر ال مر

س
ــّيٌ و لر ، عس َکــمت ّیَ بر

ــٌد نس ّمس َمحس

ــا عنــوان يامیرالمؤمنیــند  گــر مــردم می دانَــتند چــه زمانــی علــی )علیــه الَــام( ب ا
نامیــده شــد، دو نفــر هــم در بــاره اش اختــاف نمی کردنــد. گفتــم: چــه زمانــی؟ فرمــود: 
گرفــت از فرزنــدان آدم، از پشــت آنهــا از  کــه خداونــد میثــاق  ــة، زمانــی 

ّ
در عالــم اظل

ردگارتــان نیَــتم؟ گفتنــد:  نَلشــان، و بــر خودشــان گــواه گرفــت و پرســید: آیــا مــن پرو
آری. )نیــز پرســید:( آیــا محمــد پ»امبرتــان نیَــت؟ آیــا علــی امیرالمؤمنیــن ولــّی شــما 

نیَــت؟ 

1. تفَیر َمی ج1 ص246.
2. تفَیر فرات ص147 ح 184. 
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حدیث هشتم

که فرمود: کتاب من ال یحضره الفقیه از امام محمد بن علی؟امهع؟ آمده  در 

ـةر  ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ
س
ـاقس ل یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
ـا و ّمس

س
 ل

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس

س
، ألر ـرر جس حس

ت
ـي ال ـاَق فر یثس مر

ت
 ال

س
ـل ـا َجعر مس ّنس يوس إر

ـنت   مس
َ

ل ّوس
س
. فـأ ـةر ئرکس

اس مس
ت
ائرـَص ال رس ـتت  فس

س
ّک طس ، اصت ـةر ّیس صر وس

ت
؟ع؟ برال ـّيٍ لر عس لر ةر وس َبـّوس ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر وس

ـرد تـا آخـر حدیـث1. جس حس
ت
، ال ـكس لر

س
ارر برذ ـرس َت ر

ت
ـی ال

س
ل  إر

عس ـرس ست
س
و

کـه خداونـد عـّز  ـت اینکـه میثـاق در حجـر َـرار داده شـده اسـت، ایـن اسـت 
ّ
و عل

ـی اهَّلل علیـه و آلـه( و وصایـت 
ّ
بوبّ»ـت خـود و نبـوت محّمـد )صل ، چـون بـراى ر

ّ
وجـل

ـام( میثـاق بگرفـت، فرشـتگان سـخت به هـراس افتادنـد، و ارکان  َّ علـی )علیـه ال
کـه در ایـن بـاره بـه اَـرار بشـتافت،  وجودشـان بـه لـرزه درآمـد. و نخَـتین موجـودى 

همـان حجـر بـود. 

حدیث نهم

که می فرماید: کتاب علل الشرایع، از امام محمد باقر؟ع؟ آمده است  در 

اهَّللر _  ا _ وس هس ـّرس بر َس
س
أ ا، فس نس تر یس

س
ل ـی وس

س
ل اَهمت إر عس ـال: َثـّمس دس ... إلـی ونَ  ـقس

ت
ل خس

ت
ـقس ال

س
ل  خس

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر
ض د تـا آخر حدیث2. غس بت

س
ـنت  و ـا مس هس رس کس نت

س
و حبـب وس

س
ـنت و مس

خداونـد عـز وجـلّ آفریـدگان را آفریـد... سـپس آنهـا را بـه ولیـت مـا فراخوانـد. پـس بـه 
رد، و هـر کـه بـدان دشـمنی  خـدا سـوگند، هـر کـس کـه دوسـت داشـت، بـدان اَـرار آو

کـرد.  یـد، انـکارش  رز و

حدیث دهم

کتـاب الیقیـن از امـام محمـد باقـر؟ع؟ از پـدر بزرگـوارش از جـد واالتبـارش نقـل شـده  در 
کـه می فرمایـد:  اسـت 

ـَث  یت ـقر حس
ت
ل خس

ت
اءر ال ـدس تر ـي ابت ـّجس اهَّلَل برـهر فر تس ي احت ـذر

ّس
ـتس ال نت

س
؟ع؟: و ـّيٍ لر عس  لر

س
ـال َس ؟ص؟  ـّيس بر

ياّنس الّنس
ـوا 

َ
ال قس فس ي؟  َسـولر رس ـٌد  ّمس َمحس  :

س
ـال قس فس لـی .  بس یعـًا:  مر جس ـوا 

َ
َال  ، ّبرَکـمت رس بر ـَت  َت س

ل
س
و  : 

س
ـال قس فس  ، َهـمت امس َس س

و
ـنت  َعَتـّوًا عس ارًا وس بس کت ـتر ، است

س
یعـًا: ل مر ـوا جس

َ
ال قس ؟ فس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر عس : وس

س
ـال قس ـی. فس

س
ل یعـًا: بس مر جس

1. من ل یحضره الفقیه ج2 ص191 ح 2114؛ الکافي ج4 ص186. 
2. علل الشرائع ج1 ص118؛ الکافي ج1 ص436؛ بصائر الدرجات ص100.
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یـند1. مر یس
ت
ـاَب ال حس صت

س
َهـمت و ، وس یـلر لر

قس
ت
 ال

َّ
ـل َس

س
َهـمت و   وس

ٌ
یـل لر

َس ـٌر  فس  نس
ّس

ل ، إر
ـكس تر یس

س
ل وس

کـه خداونـد بـر او احتجـاج  پ»امبـر اکـرم؟ص؟ بـه حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: تـو هَـتی 
کـرد، بـه آنهـا فرمـود: آیـا مـن  پـا  کـه آنـان را بر نمـود بـر مـردم در آفرینـش خلـق هنگامـی 
گفتند: آری.  گفتند: آری. فرمود: محّمد پ»امبر من نیَت؟  ردگار شما نیَتم؟  پرو
ى تکبـر و خودخواهـی  فرمـود: آیـا علـی امیـر المؤمنیـن نیَـت؟! مـردم همگـی از رو
کـه آنهـا بَـیار کم انـد و هـم ایشـان اصحـاب یمین انـد.  گـروه کمـی  گفتنـد: نـه، مگـر 

کامـل در جـای خـود بررسـی  در صفحـات آینـده، هرکـدام از ایـن احادیـث را بـا اسـانید 
کـرد، ان شـاء اهلل.  خواهیـم 

***

از مطالب پیشـین شـماری از ضرورتهای دین اسـالم و رؤوس آیین حنیف در باب نبوت 
و امامـت روشـن شـد، ماننـد: برتـرِی انبیـاء و اوصیـاء بـر سـایر افراد بشـر، اختصاص آنهـا به این 
مرتبـۀ واال، برتـری هرکـدام بـر دیگـری، اختـالف درجـات آنهـا در خالفـت الهـی، اختصـاص 
گرامـی مـا و اوصیـاء حضرتـش بـه ایـن منصـب، تعمیـم والیـت آنهـا بـر تمـام خالیـق،  پیامبـر 
برانگیختـن آنهـا بـه عنـوان نبـّی و ولـّی بـر تمامـی انسـان ها از آدم تـا روز قیامـت، رسـاندن آنهـا 
بـه مرتبـه ای از والیـت کـه فهـم مـا از درک ان کوتـاه اسـت، و قـرار دادن آنهـا در جایـگاه تکریـم از 
طـرف خداونـد در تمامـی ایـام کـه هیـچ احدی را مانند آنها نیسـت. تمامی اینهـا از ضروریات 
کـه الزمـه اش وجـود عالـم خلـق و تکلیـف و میثـاق و  دیـن اسـالمی و آییـن حنیـف اسـت 
گـر اینهـا نمی بـود، در اسـاس مذهـب فسـادی  امتحـان قبـل از ایـن نشـات دنیـوی اسـت و ا

کـه پایانـی نداشـت.  حاصـل می شـد 

روز جمعه روز جمع خالیق
کـه خداونـد تبـارك وتعالـی آسـمانها و زمیـن را در شـش روز )شـش دوره زمانـی(  هنگامـی 
جمـع کـرد و آفرینـش آنهـا را بـه پایـان بـرد، ارواح بشـری و ذرات انسـانِی آراسـته به عقـل را در روز 

جمعـه آفریـد، و آنهـا را بـرای گرفتـن میثـاق جمـع کـرد.

1. الیقین ص213. 
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شـیخ المحدثیـن جعفـر بـن محمـد قمی در کتاب العـروس1 خود آن را به اسـناد خویش از 
ابوالحسـن اول )امـام کاظـم(؟ع؟ روایت کرده اسـت که می فرماید: 

 . َهـمت َس ا یثس یـهر مر  اهَّلَل فر
س

ـذ خس
س
ي و ـذر

ّس
َم ال ـوت یس

ت
َهـوس ال ، وس ـةر َجَمعس

ت
مس ال ـوت ـاءس یس یس صر وت

س ت
األ ـاءس وس یس بر

نت
س ت
ـقس اهَّلَل األ

س
ل يخس

ـةد2. امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل  إر

ٌ
ـاّذ ـا شس هس نت  مر

َّ
ـذ شر  یس

س
ـٍة، ل َزونس خت ـٍة مس ینس ـنت طر ا مر َتنس ـیعس شر ـَن وس حت ـا نس نس قت : َخلر

س
ـال َس وس

زی اسـت  ز جمعـه آفریـد؛ و ایـن همـان رو خداونـد، پ»امبـران و جانشـینان آنـان را رو
گرفت. نیز فرمود: ما و شـیعیان ما از طینت مخزونی آفریده شـدیم  که میثاق از آنان 

یامـت، از آن مَـتثنی نمی شـود.   َ ز کـه هیـچ کَـی تـا رو

گـرد آورد، از تمـام پیامبـران و  گرفتـن میثـاق  خداونـد تعالـی همـگان را در ایـن روز، بـرای 
مـردم بـر والیـت خویـش و والیـت دو مالک و زمامدار والیِت مطلقه، با نبوت و وصایت محمد 
و علـی صلـوات اهلل علیهمـا و آلهمـا، میثـاق گرفـت و بدیـن روی، آن روز، جمعـه نامیده شـد. 

گوید: ی  که راو حدیث امام جعفر صادق؟ع؟ ما را به این معنی راه می نماید 

ـی 
س
ال عس ّنس اهَّللس تس

س
: ألر

س
ـال َس ـًة؟  ـَة َجَمعس َجَمعس

ت
تر  ال یس ـمس َسـّمر ـٍد؟امهع؟: لر ّمس ـنس َمحس ـرس بت فس عت َت جس

ت
ل

س
ـأ يسس

؟مهع؟د. ـهر تر »ت ـلر بس هت
س
و ـٍد وس ّمس ـةر َمحس یس

س
ل وس ـَه لر قس

ت
ل ـا خس یهس ـعس فر مس جس

یـرا خـدای تعالـی )در ایـن  راوی پرسـید: چـرا جمعـه را بدیـن نـام نامیده انـد؟ فرمـود: ز
ز( خایـق را بـه ولیـت محمـد و خاندانـش؟مهع؟ جمـع می کنـد.  رو

نیز می فرمایند: 

ةد3. َجَمعس
ت
مس ال وت ا یس نس تر یس

س
ل وس قس  لر

ت
ل خس

ت
 ال

لّس جس ّزس وس عس اهَّلَل عس مس يجس

گرد می آرد.  ز جمعه، به ولیت ما  خداوند، آفریدگان را در رو

و می فرماید: 

َهد4. رس مت
س
ير ؟ص؟ و بر

لّنس عس  لر مس ّنس اهَّللس جس
س
ًة، ألر َة َجَمعس َجَمعس

ت
تر ال یس يَسّمر

ز، در برخـی روایـات، يعروس ایامد  ز جمعـه اسـت و از آنجـا کـه ایـن رو 1. ایـن کتـاب در بـارۀ فضیلـت و آداب رو
کتـاب خـود را بدیـن نـام، نامیـده  کـه از محدثـان شـیعی سـدۀ چهـارم اسـت _  یَـنده _  خوانـده شـده، نو

یراسـتار(  کتـاب خواهـد آمـد. )و اسـت. برخـی از روایـات یادشـده در متـن 
کتاب العروس. 2. بحار األنوار ج86 ص281 نقل از 

3. الخصال ج2 ص384.
کتاب العروس؛ مَتدرك الوسائل ج6 ص59.  4. بحار األنوار ج86 ص281 نقل از 
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کرد. ز، امر پ»امبرش را جمع  یرا خداوند در این رو جمعه را جمعه نامیدند، ز

که به پرسشی پیرامون وجه تسمیۀ جمعه پاسخ می دهد. از امام باقر؟ع؟ روایت شده 

ةر  یس
س

ل وس َه لر
قس
ت
ل ـا خس یهس عس فر مس  جس

ّس
ل جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس : إر

س
ـال َس َة؟  َجَمعس

ت
تر ال یس ـفس َسـّمر یت : کس

ٌ
َجـل ـَه رس

س
 ل

س
ـال َس ي

ه د1 قس
ت
ل یهر خس هر فر عر مت جس ، لر ـةر َجَمعس

ت
مس  ال وت اَه  یس ـّمس َس ، فس اقر یثس مر

ت
ـي ال ـهر فر ّیر صر وس ـٍد وس ّمس َمحس

ز جمعـه بدیـن نـام نامیـده شـد؟ فرمـود: خـدای عـز  فـردی پرسـید: چگونـه )چـرا( رو
وجـل در آن، آفریـدگان خـود را بـرای ولیـت محمـد و جانشـینش در عالـم میثـاق گـرد 
ز جمـع خایـق )بـر امـر ولیـت(  کـه رو ز را جمعـه نامیدنـد  رد، بدیـن روی ایـن رو آو

اسـت. 

از اینجـا معنـی ایـن جملـه بـر مـا روشـن می شـود کـه گفته انـد: »المحمدْیـون أهـل الجمعـة 

و محمـٌد صاحبهـا« )محمدی هـا اهـل جمعه انـد و محمـد؟ص؟ صاحـب جمعـه اسـت(. روز 

گرفتـن بـه ربوبیـت خداونـد متعـال و میثـاق بـه والیـت، قـرار داده شـد، لـذا  جمعـه روز اقـرار 

می تـوان آن را روز طاعـت و فطـرت، و روز جمـع و شـهود در محضـر خداونـد بـرای عبـادت 

را  مـردم  روی  بدیـن  نامیـد.  والیـت  صاحـب  حضـور  در  والیـت  و  توحیـد  بـه  اقـرار  بـا  روحـی 

کـه آنهـا را از حضـرت الهـی دور می سـازد و آنهـا را بـه فراموشـٍی  کـه از اشـتغال دنیـوی  فراخوانـد 

عهـد خـود می کشـاند، دسـت بدارنـد. آنـگاه آنهـا را بـه اجتمـاع بـه عبـادت روحـی و نمـاز قلبی 

در محضـر والیـت در روزهـای جمعـه امـر فرمـود، تـا آن اجتمـاع و حضور اول را که در نخسـتین 

جمعـه در عالـم اظلـه پدیـد آمـد، یـاد آرنـد. خداونـد سـبحان، مراتـب فضیلـت بیـن مؤمنـان و 

تقـّدم آنهـا بـر یکدیگـر را _ کـه بـر مبنـای سـبقِت حضـور در محضـر الهـی اسـت _ با تعبـد آنها به 

گرفتـن بـه سـوی او  تبعیـت از صاحـب والیـت در آن روز قـرار داد، همچنانکـه آن را بـا سـبقت 

در نخسـتین جمعـه در خلـق اول مقـّرر داشـت.

احادیث روز جمعه ومنزلت آن
در این زمینه به چند حدیث اشاره می کنم:

1. شـیخ فقیـه وجیـه، ابومحمـد جعفـر بـن احمد قمی قدس سـره، در کتـاب العروس خود 

1. الکافي ج3 ص415؛ تهذیب الحکام ج3 ص3.
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_ کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود اسـت _ از جابـر از امام باقـر؟ع؟ روایت کرده کـه می فرماید: 

ا  هس ـمر براست ـَق  ئر
اس خس

ت
ال ـا  َفهس رر

عت تس ـامر  ّیس
س ت
براأل ترـيس 

َ
و  ، ـقس

ت
ل خس

ت
ال ـی 

س
ال عس تس اهَّلَل  ـَث  عس بت یس یـَن  حر انس  کس ا  ذس يإر

ٌة  یمس رر
َروٌس کس ا عس هس ّنس

س
أ ، کس ـامر ّیس

س ت
َر األ ـائر َعَه سس بس تت ٌع تس ـاطر َه َنوٌر سس

س
، ل ةر َجَمعس

ت
َم ال ـوت ـا یس َدَمهس قت ـا، یس هس تر یس

ت
ل حر وس

نت  مس ظًا لر افر حس دًا وس ـاهر ـةر شس َجَمعس
ت
َم ال ـوت َکـوَن یس ـاٍر1. َثـّمس یس َس یس ـٍم وس

َ
ي َحل ـی ذر

س
ل ى إر

ـدس ـاٍر، َتهت َس اَت وس ذس
د3. ـةر َجَمعس

ت
ـی ال

س
ل 2 إر مت هر یر ـعت رر سس

ـدت َس ـی 
س
ل ـةس عس ّنس جس

ت
َنـونس ال مر َمؤت

ت
 ال

َ
َخـل دت ، َثـّمس یس ـةر َجَمعس

ت
ـی ال

س
ل  إر

عس ـارس سس

رد و مـردم آنهـا را بـه نـام و  زهـا را ب»ـاو کـه خـدا بنـدگان را برانگیـزد، رو ز محشـر  در رو
زهاى  ز جمعـه اسـت کـه نـور درخشـانی دارد و رو نشـان بشناسـند. مقـّدم بـر همـه، رو
کـه بـه خانـه صاحـب مقـام و  ینـد، و او ماننـد عـروس محترمـی اسـت  دیگـر دنبـال او
ز جمعه گواه و نگهدار کَـی اسـت که بدان بشـتابد. و مؤمنان،  مکنتی می برند. رو

بـر اسـاس سـبقت بـه جمعـه، سـبقت بـه بهشـت کننـد.

2. در حدیثی دیگر می فرماید: 

ـمت َصَحـٌف  یهر در یت
س
، برأ در ـجر َت مس

ت
ابر ال ـوس بت

س
ـی و

س
ل ـَة عس ئرکس

اس مس
ت
تر  ال ـدس عس َس  ، ـةر َجَمعس

ت
مس ال ـوت انس یس کس ا  ذس يإر

ـم د تـا آخـر حدیـث4. هر اتربر رس ـی مس
س
ل  عس

س
ل ّوس

س ت
ـاأل  فس

س
ل ّوس

س ت
َتَبـونس األ کت ـٍب، یس هس ـنت ذس ٌم مر ـاس َت

س
و ـٍة وس

س
ّض ـنت فر مر

ز جمعـه فـرا رسـد، مائـک بـر درهـای مَـاجد بنشـینند، بـا الواحـی از نقـره و  چـون رو
یـت.  یَـند، بـه ترتیـب اولو َلمهایـی از زر، کـه نـام افـراد را می نو

چـون روز جمعـه روز اخـذ میثـاق والیـت اسـت، در هـر روز جمعه اضافه بر سـایر ایام، برای 
تجدیـد پیمـان والیـت و اقـرار بـه آن، صلـوات بر محمـد و آل محمد توصیه شـده و امر کرده اند 
کـه در تعقیـب نمازهـای واجـب در صبـح و ظهـر و عصـر در ایـن روز ایـن سـنت اجـرا شـود، 
کـه خداونـد متعـال در روز جمعـۀ نخسـت، میثـاق والیـت آنهـا را پـس از ربوبیـت  گونـه  همـان 
خویش آورد و فرمود: آیا من پروردگار شـما نیسـتم و محمد نبی شـما نیسـت و علی امیر شـما 
نیسـت؟ زیـرا معنـی صلـوات بـر محمـد و آل محمـد، تجدیـد میثـاق والیت اسـت کـه از مردم 

گرفته شـده اسـت.

1. در متن اصلی: يذي علم وشأند.
2. در متن اصلی: يسبقهمد.

کتاب العروس. 3. األمالي طوسی ص437؛ روضة الواعظین ص332؛ مَتدرك الوسائل ج6 ص69 نقل از 
4. بحار النوار ج86 ص363 نقل از مجمع البیان و جنة األمان.
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که می فرماید:  3. صدوق مسندًا از قول امام موسی بن جعفر؟ع؟ آورده است 

ینس  َت حر
ت
ل بر

َس ي  ذر
ّس
ـاءر ال فس وس

ت
ال اقر  وس یثس مر

ت
ی ال

س
ل ـا عس نس

س
ّنري و

س
اَه و نس عت مس ـّير وآلـه، فس بر

ـی الّنس
س
ل ـی عس

ّس
ل ـنت صس يمس

لـید تا آخر حدیث1. وا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
: و ـهر لر وت َس

کـه: مـن بـر همـان  کـه بـر پ»امبـر و خاندانـش درود فرسـتد، بـدان معنـا اسـت  کَـی 
کـه خداونـد  زی )در عالـم ذّر( پذیرفتـم و بـدان وفـادارم، زمانـی  کـه رو پ»مانـی هَـتم 

گفتنـد: آری.  ردگار شـما نیَـتمد؟ و همـه  فرمـود: يآیـا مـن پـرو

کـه در روز جمعـه صلـوات  از فرشـتگان فرمـان داد  بـه جمعـی  بـاری تعالـی  بدیـن روی 
بنویسـند. را  والیـت  صاحـب  بـر  یـن 

ّ
مصل

که امام صادق؟ع؟ می فرماید:  4. همچنان 

َم  اس َت س
ـا و هس عس مس اءر وس ـمس َّس نس ال ـٌة مر ئرکس

اس ـتت مس
س
ل زس ، نس ـةر َجَمعس

ت
ـة ال

س
ل یت

س
ل یـسر  وس مر خس

ت
ة ال ـّیس شر ـتت عس انس کس ا  ذس يإر

ةر  َجَمعس
ت
مس ال وت یس ـةر وس َجَمعس

ت
ةس ال

س
ل یت

س
ل یسر  وس مر خس

ت
ةس ال ـّیس شر َتَبـونس عس کت  یس

س
، ل ـةر

س
ّض فر

ت
َصَحـَف ال ـبر وس هس

ّس
الذ

ي د2. بر
ـی الّنس

س
ل ةس عس ـاس  الّصس

ّس
ل َس إر ـمت یـبس الّشس غر نت تس

س
ـی و

س
ل إر

زمانـی کـه عصـر پنجشـنبه و شـب جمعـه فرارسـد، گروهـی از مائکـه از آسـمان فرود 
یـن و الواحـی از نقـره، کـه در عصـر پنجشـنبه، شـب جمعـه و  لمهـای زر می آینـد، بـاَ 

یَـند. ز جمعـه تـا غـروب خورشـید، چیـزی جـز درود بـر پ»امبر نمی نو رو

کـه بـر  کسـی  ایـن اسـت وجـه شـاهد بـودن و شـفیع بـودن روز جمعـه در روز قیامـت بـرای 
محمـد و آل محمـد صلـوات می فرسـتد.

که می فرماید:  کتاب العروس از امام صادق؟ع؟ آورده است  5. شیخ جعفر قمی در 

ـَث  عس بت ـاَم، َثـّمس یس ّیس
س ت
ـا األ هس ّنس

س
ـَق  و

ت
ل خس

ت
ـا ال َفهس رر

عت ٍر یس ـي َصـوس ـامس فر ّیس
س ت
ـثس اهَّلَل األ عس ، بس ـةر امس یس قر

ت
م ال ـوت انس یس کس ا  ذس يإر

یـٍن  در ي  ـی ذر
س
ل إر ى  ـدس َتهت ـاٍل  مس کس وس ـاٍل  مس اتس جس ـَروسر ذس عس

ت
ال کس ـا  َدَمهس قت یس ـا،  هس امس مس

س
و ـةس  َجَمعس

ت
ال اهَّلَل 

ـرس  ثس کت
س
ـنت و ر مس

ـَکلّ َع لر
ـفس شت یس َد وس ـهس شت ـا، یس هس فس

ت
ل ـاَم خس ّیس

س ت
األ ـةر وس ّنس جس

ت
ـابر ال ـی بس

س
ل ـَف عس قر تس : فس

س
ـال َس ـاٍل.  مس وس

ـٍد، ل غیرهـمد تـا آخـر حدیـث3. ّمس آلر َمحس ـٍد وس ّمس ـی َمحس
س
ل یـهر عس ةس فر ـاس الّصس

1. معاني األخبار ص115.
2. مـن ل یحضـره الفقیـه ج1 ص424؛ خصـال ص351؛ وسـائل الشـیعة ج5 ص71 نقـل بـدون سـند از کتـاب 

الَمقنعـة شـیخ مفید.
کتاب العروس. 3. بحار األنوار ج86 ص353 نقل از 
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زها را برانگیزد به شـکلهایی کـه مردم می دانند  یامـت فرارسـد، خداونـد رو  َ ز چـون رو
افتـد ماننـد  آنهـا پ»ـش  بـر  کـه  برانگیـزد  آنهـا  را پ»شـاپ»ش  زهاینـد، سـپس جمعـه  رو
یـج کرده اند.  عروسـی صاحـب جمـال و کمـال کـه بـه مـردی صاحـب دیـن و مـال تزو
او َـرار می گیرنـد.  زهـای دیگـر پشـت سـر  بـر در بهشـت می ایَـتد، و رو ز جمعـه  رو
جمعـه گواهـی می دهـد و شـفاعت می کنـد بـرای هر کَـی کـه بر محمـد و آل محمد 

)علیهـم الَـام( درود فرسـتاده، نـه بـرای دیگـران. 

ݤ «1 آمده است. ودݬٍ ݩݩُ هݧ
ݨْ ٰاِهٍد َوَمسث در باب شاهد بودن این روز، احادیثی ذیل آیه »َوسث

که می فرماید:  کرم؟ص؟ روایت شده است  6. از پیامبر ا

ةد2. فس رس َم عس وت َهوٌد یس شت مس ٌد. وس اهر يس شس هر ةر وس َجَمعس
ت
َم ال وت امر  یس ّیس

س ت
َد األ ّیر يسس

ز عرفه است.  ز مشهود، رو که شاهد است. و رو ز جمعه است  زها، رو رر رو سروس

که می فرماید:  7. از امام صادق؟ع؟ نقل است 

د3. ةس فس رس َم عس وت َهوَد یس شت مس
ت
ال ، وس ةر َجَمعس

ت
َم  ال وت َد یس اهر يالّشس

ز عرفه است.  ز جمعه است و مشهود، رو شاهد، رو

در روایت دیگر، از یکی از دو امام )امام باقر یا صادق؟امهع؟( مانند آن نقل شده است4�

کـه چـرا  از ایـن مطالـب، برتـرِی ایـن روز بـر دیگـر روزهـا دانسـته می شـود، و روشـن می گـردد 
خداونـد متعـال جمعـه را از میـان روزهـا برگزیـده و »سـّید األّیـام« قـرار داده اسـت. 

که می فرماید:  8. از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

د5. ةر َجَمعس
ت
مس ال وت امر یس ّیس

س ت
نس األ ارس مر تس اخت ئًا، فس یت يت ٍء شس َکّلر شس نت   ارس مر تس ّنس اهَّللس اخت يإر

زها برگزید.  ز جمعه را از میان رو خداوند، از هر چیزی، چیزی برگزید. پس رو

1. بروج: 3.
یـة ص311، بـا شـرح و توضیـح  جـازات النبو 2. روضـة الواعظیـن ص331؛ شـریف رضـی ایـن حدیـث را در المس

رده اسـت. آو
3. معاني األخبار ص298 ح 2 و 3.

4. معاني األخبار ص299 ح 6.
5. الکافي ج3 ص413.
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9. پیامبر؟ص؟ فرمود:

ةد1. َجَمعس
ت
َم ال وت َس، یس مت

س
هر الّش یت

س
ل تت  عس عس

س
ل ٍم  طس وت َر یس یت  يخس

ز جمعه است.  زی که خورشید بر آن تاب»ده، رو بهترین رو

10. پیامبر از قول جبرئیل می فرماید: 

يهو سید الیام، و نحن ندعوه إلی اآلخرة یوم المزیدد2.

زر افزونید می خوانیم.  زها است. و ما آن را تا آخرت، يرو رر رو جمعه، سروس

که می فرماید:  کرم است  11. از رسول ا

 ، اتر ئس ـّیر َّس یـهر ال َحـو فر مت یس اتر وس ـنس َس حس
ت
یـهر ال ـَف اهَّلَل فر اعر ، َیضس ـامر ّیس

س ت
َد األ ـّیر ـةر سس َجَمعس

ت
مس ال ـوت ّنس یس يإر

یهر  ي فر ضر قت یس اتر وس َکَربس
ت
یهر ال َف فر شر کت یس ، وس اتر وس عس

س
یهر الّد یَب فر جر تس َت یس اتر وس جس رس

س
یهر الّد َع فر فس رت یس وس

د تـا آخر حدیث.3 ارر ـنس الّنس ـاَء مر قس
س
َطل ـاَء وس قس یـهر َعتس ّسر  فر یـدر هَّللر زر مس

ت
َم ال ـوت َهـوس یس . وس ـامس ظس عر

ت
ائرـجس ال وس حس

ت
ال

و  مـی دارد  مضاعـف  را  حَـنات  خداونـد  آن،  در  اسـت.  زهـا  رو رر  سـروس جمعـه  ز  رو
سـیئات را محـو می فرمایـد و درجـات را بـال می بـرد و دعاهـا را مَـتجاب می سـازد، 
ز، نزد خداوند،  دشواری ها را برطرف می فرماید و حاجتهای بزرگ را روا می دارد. این رو

زخ است.  ز افزایش آزادشدگان و رهاشدگان از آتش دو  رو

 با درنگ در آنچه بیان شد، حّق روز جمعه و حرمت آن را متوجه می شویم. اینک برای ما 
که می فرماید: معنی این حدیث شریف نبوی _ درود خدا بر او و خاندانش _ روشن می شود 

فس  ـرس عس ـاسر وس ـنس الّنس ـٌد مر حس
س
یـهر و ـا اهَّللس فر عس ـا دس ... إلـی ون َـال: مس ـامر ّیس

س ت
َد األ ـّیر ـةر سس َجَمعس

ت
مس ال ـوت ّنس یس يإر

ـنس  ائرـهر مر
قس
س
َطل ائرـهر وس

قس ـنت َعتس ـَه مر
س
ل عس جت نت یس

س
 و

س
ـّل جس ـّزس وس ـی اهَّللر عس

س
ل ّقـًا عس انس حس کس  

ّس
ل ـَه، إر تس مس َحرت ـَه وس

س
ّق حس

ـٌد  حس
س
 و

س
ّف خس ـتس ـا است مس نـًا. وس ـثس آمر َبعر یدًا وس ـهر ـاتس شس ، مس ـهر تر

س
ل یت

س
وت ل

س
ـهر و مر وت ـي یس ـاتس فر نت مس إر . وس ـارر الّنس

نت 
س
 و

ّس
ل إر ـمس  ّنس هس ـارس جس نس ـَه  یس لر نت َیصت

س
 و

س
ـّل جس ـّزس وس ـی اهَّللر عس

س
ل ّقـًا عس انس حس کس  

ّس
ل إر ـَه ، 

س
ّق ـعس  حس ّیس ضس ـهر وس تر مس برَحرت

د تـا آخـر حدیـث4. َتـوبس یس

1. بحار األنوار ج86 ص274.
کرده است.  که هیثمی در مجمع الزوائد ج10 ص421 نقل  2. بخشی از حدیثی 

3. الکافي ج3 ص414 ح 5.
4. تهذیب الحکام ج3 ص2 ح 2.
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کــس در آن دعــا نکنــد و حــق و حرمتــش را  زهــا اســت... هیــچ  رر رو ز جمعــه ســروس رو
کــه او را در شــمار آزادشــدگان و رهاشــدگان از  نشناســد، مگــر آنکــه بــر خــدا باشــد 
یامــت( بــا امنیــت   َ ز بمیــرد، شــهید مــرده و )در گــر در آن شــب یــا رو ــرار دهــد. ا زخَ  دو
کــس حرمتــش را ســبک نشــمرد و حّقــش  برانگیختــه شــود. )از ســوی دیگــر( هیــچ 
زخ را بــه او بچشــاند، مگــر آنکــه  کــه آتــش دو را ضایــع نکنــد مگــر آنکــه بــر خــدا باشــد 

کنــد.  توبــه 

تجدید عهد و میثاق در روز غدیر خم
خـدای تعالـی بـرای آنکـه ایـن روز را بـه والیـت و صاحـب آن اختصـاص دهـد، بـه پیامبـر 
گرامـی خـود امـر نمـود کـه در روز جمعـه هجدهم مـاه ذی الحجه در غدیر خم هفتـاد هزار تن یا 
بیشـتر را گـرد آورد تـا بیعـت و میثاقـی را کـه بـا خطـاب خداوند در خلـق اول و در عالم تکلیف 

اول، از آنهـا گرفتـه شـده، تجدیـد کننـد. لـذا بـه وسـیلۀ جبرئیل بـه حضرتش وحی فرسـتاد.

کرد:  که جبرئیل به پیامبر عرض  در حدیث آمده 

ي  ـذر
ّس
ـي ال َر ا یثس مر ـي وس تر عس »ت ـنت بس ّرر مر

ّس
ـي الـذ ـا فر َهـمت مس رت ّکر

ذس ـَه، وس تس عس »ت بس ـكس وس َس ا یثس مر كس  وس ـدس هت دت عس ـّدر يجس
ـٍن  مر ر َمؤت

َکلّ ـی 
س
ل وت مس َهـمت وس

س
ل وت مس ـةر لر یس

س
ل وس

ت
ـنس ال ، مر ـمت هر یت

س
ل َت إر

ـدت هر ي عس ـذر
ّس
ي ال ـدر هت عس ، وس َتَهـمت برـهر قت ثس وت

س
و

 ، ةس عس یت بس
ت
هر ال یت

س
ل  عس

ت
َخذ ّیًا، وس لر ـَد! عس ّمس ا َمحس مت یس َر

س
أ ال: فس ب... إلی ونَ  الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ـٍة عس نس مر َمؤت وس

َمك د  در قت ـتس َت َم ّيس وس
س
ل  إر

ابرَضـكس
َس ّنري  إر

، فس ـهر یت
س
ل َتَهـمت عس قت ثس وت

س
ي و ـذر

ّس
َهـمت ال

س
ـي ل َر ا یثس مر ي وس ـدر هت دت عس ـّدر جس وس

تـا آخرحدیـث.1

ر آنچه در عالـم ذّر از ب»عتم و  عهـد و میثـاق خـود و ب»عتـش را تـازه کـن. و بـه آنها یاد آو
ر،  پ»مانی که از آنها گرفته ام گذشـته اسـت. عهد مرا که با آنها بَـته ام، یادشـان ب»او
از ولیـت بـرای مولیشـان و مـولی هـر مـرد و زن مؤمـن، علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟... 
پـا دار و برایـش ب»عـت بگیـر، و عهـد و میثـاق مرا که  پـس اینـک ای محمـد! علـی را بر
یـرا مـن روح تـو را می گیـرم و بـه سـوی خـود فـرا  کـن. ز گرفتـه ام، تجدیـد  برایـش از آنهـا 

می خوانـم. 

ـــت  ـــرای رعای ـــود، ب ـــه ب ـــه در روز جمع ک ـــِت اول  ـــادآورِی بیع ـــاِق اول و ی ـــد میث ـــس آن تجدی پ

1. الیقین نوشته ابن طاووس ص344.
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گرفتـــه  کـــه در روز جمعـــۀ اول  اختصـــاص ایشـــان بـــه والیـــت بـــود، و تذکـــری بـــود بـــه میثاقـــی 
ـــه(  ـــن روز )جمع ـــِر ای ـــاِص افزون ت ـــرای اختص ـــالوه ب ـــت. بع ـــاق اس ـــق دو میث ـــرای تطاب ـــده، و ب ش
کـــه صاحـــب والیـــت مطلقـــه و خالفـــت عامه انـــد _ یعنـــی محمـــد و علـــی صلـــی  بـــه دو تـــن 
گرامـــی، در ایـــن روز اتفـــاق افتـــاد، و زمیـــن در همیـــن روز  اهلل علیهمـــا وآلهمـــا _ والدِت هـــر دو 
ـــوال مشـــهورتر در روز جمعـــه  ـــر اق ـــا ب کـــرم؟ص؟ بن ـــد. والدت نبـــی ا گردی ـــور جمالشـــان روشـــن  ـــه ن ب
ــاه رجـــب روی  ــیزدهم مـ ــه سـ ــام علـــی؟ع؟ در روز جمعـ ــود و والدت امـ ــع االول بـ ــم ربیـ هفدهـ
کـــه ظهـــور حضـــرت  داد. بـــه جهـــت همیـــن خصوصیـــت و اختصـــاص، انتظـــار مـــی رود 
ــار  ــر اســـت _ و انتشـ ــای اهـــل وال حاضـ ــه در دلهـ کـ ــا _  ــام غایـــب از دیده هـ ــر، امـ صاحـــب االمـ
کـــه در بســـیاری از احادیـــث اهـــل بیـــت  رایـــِت والیـــِت حقـــۀ ایشـــان در روز جمعـــه باشـــد، چنـــان 

عصمـــت؟مهع؟ آمـــده اســـت1� 

و همیـن اسـت دلیـل وقـوع قیامـت کبری در روز جمعه، چنانکه در حدیث شـریف نبوی 
کـه شـماری از پیشـوایان حدیـث روایـت  _ درود خـدا بـر او و خاندانـش _ آمـده اسـت، حدیثـی 

کرده انـد. آن گرامـی؟ص؟ فرموده انـد: 
َرد تا آخر حدیث. 2 بس کت

س ت
َع األ زس فس

ت
ال ةر وس امس یس قر

ت
َة ال

س
ّد شر   وس

َ
ل وت هس

ت
یهر  ال َف فر ّوس خس ٌم َیتس وت ةر یس َجَمعس

ت
َم ال وت يیس

که ترس هول و شّدت َیامت و بزرگترین فزع، در آن است.  زی است  ز جمعه رو رو

نیز فرموده اند: 

َهـّنس   وس
ّس

ل ـٍر3، إر حت  بس
س

ل ـّرٍ وس  بس
س

ل ـاٍل  وس بس  جر
س

ل ـاٍح وس یس  رر
س

ل ٍض وس رت
س
 و

س
ل اٍء وس ـمس  سس

س
ل ٍب وس ـّرس ـٍك َمقس

س
ل ـنت مس ـا مر يمس

ةد تـا آخر حدیث. که شـیخ ثقت صالح،  ـاعس َّس یـهر ال َقـومس فر نت تس
س
ـةر و َجَمعس

ت
مر ال ـوت ـنت یس نس مر قت ـفس شت یس

احمـد بـن فهـد حلـی در عـدة الداعـي روایـت کـرده اسـت4.

یایـی نیَـت، مگـر  کـوه و خشـکی و در ـک مقـّرب و آسـمان و زمیـن و بـاد و 
س
ل هیـچ مس

کـه در آن َیامـت روی دهـد.  ز جمعـه نگـران آن اسـت  آنکـه رو

ز جمعـه. نیـز بنگریـد بـه کتـاب شـریف مکیـال المـکارم فـی فوائد الدعـاء للقائم؟ع؟ نوشـته آیة اهَّلل  یـارت رو 1. ز
یراسـتار(.  مری )و سـید محمدتقـی موسـوی اصفهانـی متوفی 1348َ 

2. بحار األنوار ج86 ص281؛ مَتدرك الوسائل ج6 ص59.
کتاب: يول جبال ول شجرد. 3. در اصل 

4. عدة الداعي ص38؛ خصال ص315 ح 97.
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ـــری  کب ـــت  ـــرا قیام ـــت، زی ـــب آن اس ـــت و صاح ـــرای والی ـــت ب ـــوع قیام ـــبب رج ـــه س ـــن ب و ای
ــرآن  کـــه در قـ ــان  ــردم در بـــاب والیـــت اســـت، چنـ ــرای بازخواســـت از مـ روز عـــرض و جمـــع بـ

آمـــده اســـت:

ِم«1. ِ��ي
دفٍ َع�فِ ال�فَّ ْوَم�أِ َ �فَّ �ي

ُ
ل
أَ
ْسا �تُ

َ
ّمَ ل

ُ »�ث

ز از نعمت شما را باز می پرسند. گاه در آن رو آن 

 و فرمود:

.2» و�فَ
ُ
ول ْس�أُ �فَُّهم ّمَ وُهْم اإِ �فُ »َو�تِ

کارشان سخت مَئولند. که در  ید  )در موَف حَاب( نگاهشان دار

نقل ده حدیث در تفسیر این دو آیه

در تفسـیر ایـن دو آیـه، اخبـار و نصـوص فراوانـی از طـرق خاصه و عامه وارد شـده اسـت که 
مـا بـه نقـل ده مـورد از آن احادیث بسـنده می کنیم:

حدیث اول

که می فرماید:  کتاب احتجاج، از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است  در 

ـنر   ـی مس
س
ل ـمت عس هر ـمس بر عس نت

س
و ـی 

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس ّنس اهَّللس 

س
ـَه3، ألر نت ـادس عس بس عر

ت
 ال

َ
ل

س
ـأ َت ی ي  ـذر

ّس
یـَم ال عر يَهـَم الّنس

 
لّس نت حس مس  اهَّللر وس

َ
َسـول : َهمت رس

س
ال َس ـَج؟  َحجس

ت
ءر ال

س
َؤل ـنت هس : مس ـائرلَ َّس  ال

س
ـال َس  . ـمت ائرهر یس لر وت

س
ـنت و َهـمت  مر عس بس اّتس

ـاءر اهَّلل د4.  یس فر صت
س
ـنت و ـَه مر

ّس
ل حس مس

یـرا خداوند به   ایشـان همـان نعیمـی هَـتند کـه بنـدگان در بـارۀ آن پرسـیده شـوند، ز
سـبب ایشـان پ»روانشـان را مشـمول نعمت خود َرار داده اسـت.

پرسید: این حّجتها چه کَانند؟

1. تکاثر: 8.
2. صافات: 24. 

ه من وصفیـاء اهَّلل فإّن اهَّلل 
ّ
3. در اصـل کتـاب: يإّن النعیـم الـذي یَـأل العبـاد عنـه رسـول اهَّلل؟ص؟ ومـن حلت محل

ونعـم بهـم علـی مـن اتبعهم مـن وولیائلهمد.
4. احتجـاج ج1 ص375 ضمـن حدیـث مفصـل احتجـاج حضرتـش بـر زندیـق که از صفحـه 358 کتاب آغاز 

می شود. 
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فرمـود: ایشـان عبارتنـد از: رسـول خـدا، و جماعتـی از برگزیـدگان که خداوند ایشـان را 
مقرون رسـول فرموده اسـت. 

حدیث دوم

که:  گوی ابوحنیفه با امام صادق؟ع؟ نقل است  گفت و  در حدیث 

اَن؟  مس ا َنعت كس یس دس نت یَم عر عر ا الّنس َه: مس
س
 ل

س
ال قس . فس ةر یس

ت
هر اآل ذر نت هس ؟ع؟ عس در اهَّللر بت ا عس بس

س
ةس و یفس نر َبو حس

س
 و

س
ل

س
أ يسس

 ، ةر امس یس قر
ت
مس ال ـوت هر یس یت دس ـنس یس »ت كس اهَّلَل بس فس َس وت

س
ـنت و ئر

س
: ل

س
ـال قس َد. فس ـارر بس

ت
ـاَء ال مس

ت
ال ـامر وس عس ـنس الّطس َقـوَت مر

ت
: ال

س
ـال  َس

 . هر یت دس نس یس »ت وَفكس بس ََ ّنس َو
س
َطول یس

س
ا، ل هس تس بت رر

ٍة شس بس رت وت شس
س
ا و هس تس

ت
ل کس

س
ٍة و

س
ل کت

س
ر و

ّ
َکل نت  كس عس

س
ل

س
أ َت ی یس ّتس حس

ا  ـمس اهَّلَل برنس عس نت
س
ي و ذر

ّس
یـَم ال عر ، الّنس تر یت بس

ت
ـلس ال هت

س
ـَن و حت : نس

س
ـال َس ؟  اكس ـدس ـَت فر

ت
ل یـَم َجعر عر ـا الّنس مس : فس

س
ـال َس  

َهمت 
س
ل عس جس ، فس مت هر وبر

َ
ل ََ نس  »ت فس اهَّلَل بس

ّس
ل

س
ا و برنس . وس ینس فر لر تس اَنوا َمخت کس ا  دس مس عت َفوا بس

س
ل تس ـا ائت برنس . وس ـادر بس عر

ت
ـی ال

س
ل عس

ـَع.  طر قس نت  تس
س

ـي ل تر
ّس
ـَة ال مس عت َهـوس الّنر . وس مر ـاس ست ر

إلت اَهـَم اهَّلَل لر دس ـا هس برنس اًء. وس ـدس عت
س
اَنـوا و کس نت 

س
ـدس و عت انـًا بس وس خت إر

َتَه؟مهع؟د.  رس تت عر ؟ص؟ وس ـّيَ بر
َهـوس الّنس ، وس مت هر یت

س
ل ـمس برهر عس عس نت

س
ي و ـذر

ّس
یـمر ال عر ـّقر الّنس ـنت حس َهمت عس

َ
ـائرل اهَّلَل سس وس

ابوحنیفـه از حضـرت صـادق؟ع؟ راجـع بـه همیـن آیـه پرسـید. امـام فرمـود: بـه نظـر تـو 
نعمـت چیَـت؟

ابوحنیفه گفت: خوراکی و آب سرد.

یامـت نـگاه دارد و در بارۀ هر خوراک و آشـامیدنی ای که   َ ز گـر خـدا تـو را در رو فرمـود: ا
یادى آنجـا توَف کنی. مصـرف کـرده اى یـک یـک بپرسـد، باید مدت ز

کرد: پس نعیم در آیه چه معنی دارد؟ عرض 

کـه خـدا بـر مـردم ارزانـی داشـته اسـت. بـه  فرمـود: مـا اهـل ب»ـت، آن نعمتـی هَـتیم 
گرفتنـد، بـا اینکـه َبـًا بـا هـم اختـاف داشـتند. و بـه  وسـیله مـا بـا یکدیگـر الفـت 
وسـیله مـا دلهـاى آنهـا را بـه هـم نزدیـک نمـود و بـا هـم بـرادر شـدند، بـا اینکـه َبـًا 

کـرد.  دشـمن یکدیگـر بودنـد. و بـه وسـیله مـا آنهـا را بـه اسـام هدایـت 

که به آنها داده از آنها خواهد   این اسـت نعمت پایدار. و خداوند در حق این نعمت 
پرسید. و آن، پ»امبر و عترت اوست؟مهع؟.

کرده اند1�  این حدیث را شماری از مفسّران، از عیاشی و به اسناد او نقل 

1. مانند: مجمع البیان ج10 ص433؛ تفَیر صافی ج5 ص370؛ نور الثقلین ج5 ص663.
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حدیث سوم

از امام صادق؟ع؟: 

ّنس 
َ
ل ـئس َت َت

س
ـيس )َثّمس ل هر ، وس ـابر اهَّللر تس ي کر ـًة فر ـَر آیس ر َّ

ـكس َتفس ّنس
س
ـي و نر غس

س
ل ـدت بس َس ؟ع؟ ألبـي حنیفـة: وس

س
ـال َس ي

 . مت عس ـال: نس  َ. ائرفر مر الّصس ـوت یس
ت
ي ال َد فر ـارر بس

ت
ـاَء ال مس

ت
ال ـَب وس ّیر

ـاَم الّطس عس ـَه1 الّطس ّنس
س
(  و یـمر عر ـنر الّنس ـٍذ عس ئر مس وت یس

 ،  برهر
كس یت

س
ل ـّنس عس تس دًا، َثّمس امت ارر ـاًء بس اكس مس ـقس ست

س
و بًا وس ّیر

امًا طس عس كس طس مس عس طت
س
و  وس

ٌ
َجـل ـاكس  رس عس ـَه: لـو دس

س
 ل

س
ـال َس

؟  ا َهوس مس ـَت: فس
ت
ل ََ ی؟ 

س
ال عس  اهَّلَل تس

َ
ـل خس بت یس فس

س
: و

س
ـال َس ـلر .  َبخت

ت
ـی  ال

س
ل ـَت: إر

ت
ل ََ ؟  ـهر یت

س
ل ـَبَه إر ََ نت ـتس تس َکنت ـا  مس

د2. تر یت بس
ت
 ال

س
ـل هت

س
ا و نس : َحّبَ

س
ـال َس

کـه آیـه ای از َـرآن را تفَـیر  امـام صـادق؟ع؟ بـه ابوحنیفـه فرمـود: بـه مـن خبـر رسـیده 
ز در بـارۀ نعیـم از شـما می پرسـندد. ایـن آیـه را بـه غذای  کـرده ای؛ آیـت يسـپس در آن رو

کـرده ای. گفـت: ایـن چنیـن اسـت. گـرم تفَـیر  ز  گـوارا و آب خنـک در رو

گـوارا بخورانـد و آبـی  کَـی تـو را بـه مهمانـی بخوانـد و بـه تـو غذایـی  گـر   امـام فرمـود: ا
خنـک بنوشـاند، آنـگاه بـر تـو مّنـت نهـد، او را به چه صفتی نَـبت می دهی؟ گفت: 
رزد؟ ابوحنیفـه پرسـید: پـس ایـن نعیـم  بـه بخـل. فرمـود: آیـا خـدای تعالـی بخـل مـی و
یـژه  چیَـت؟ فرمـود: محبـت مـا اهـل ب»ـت. )یعنـی خداونـد بـرای غـذا کـه نعمتـی و

نیَـت منـت نمی گـذارد(.

حدیث چهارم

که می فرماید:  در عیون اخبار الرضا؟ع؟ به اسناد خویش از امام رضا؟ع؟ نقل می کند 

 اهَّلَل 
َ

َقـول یس َضـَرَه: فس حت ـنت یس ّمس ـاءر مر هس َفقس
ت
ـَض ال عت ـَه بس

س
 ل

س
ـال قس ـٌي . فس یقر قر یـٌم  حس عر ـا نس یس نت

َ
ـي الّد ـسس فر یت

س
يل

َد. ـارر بس
ت
ـاَء ال مس

ت
َهـوس ال ـا وس یس نت

َ
ـي الّد یـَم فر عر ا الّنس

س
ـذ ـا هس مس

س
ِم .3 و ِ��ي

دفٍ َع�فِ ال�فَّ ْوَم�أِ َ �فَّ �ي
ُ
ل ْس�أَ �تُ

َ
ّمَ ل

ُ : �ث ـلس جس ـّزس وس عس

ــی َضــَروٍب، 
س
ل َتَمــوَه عس

ت
ل عس جس َتــمت وس نت

س
َتَموَه و ــرت َّس ا فس

س
ــذ کس َتــَه:  وت ــاس صس عس ــا؟ع؟ وس ــَه الّررضس

س
 ل

س
ــال قس فس

ــَرونس َهــوس   آخس
س

ــال َس ــَب، وس ّیر
ــاَم الّطس عس َرَهــمت َهــوس الّطس یت  غس

س
ــال َس َد، وس ــارر بس

ت
ــاَء ال مس

ت
ــٌة: َهــوس ال ائرفس ــتت طس

س
ال قس فس

ــَب. ّیر
َم الّطس ــوت الّنس

ر النعیم في هذه اآلیة بالطعام...د. َّ کتاب: يبلغني ونك تف 1. در اصل 
2. صافی ج5 ص370 نقل از تفَیر عیاشی.

3. التکاثر: 8.
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َکـمت 
س
ال وس َت س

ّنس و
س
؟ع؟ و قر ـادر ـدر اهَّللر الّصس بت ـي عس بر

س
»ـهر و بر

س
ـنت و ـي عس بر

س
ـي و نر

ثس
س

ّد ـدت حس قس
س
ل ـا؟ع؟: وس  الّررضس

س
ـال َس

؟ع؟  بس ضر غس .، فس یـمر عر نر الّنس ٍذ عس ئر مس وت ّنس یس
َ
ل ـئس َت َت

س
ـی : َثّمس ل

س
ال عس لر اهَّللر تس ـوت َس ـي  َه فر ـدس نت تت عر ـرس هر َذکر ـذر هس

 . مت هر یت
س
ل كس عس لر

س
 برذ

َمـّنَ  یس
س

ل ، وس ـمت برهر هر یت
س
ل  عس

س
ـل

س
ّض فس ـا تس ّمس َه عس ـادس بس  عر

َ
ل

س
ـأ َت  یس

س
 ل

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس : إر

س
ـال َس وس

 
ّس

ـل جس ـّزس وس ـقر عس الر خس
ت
ـی ال

س
ل ـاَف إر ـفس َیضس یت کس ، فس یـنس َر و

َ
ل خت مس

ت
ـنس ال ٌح مر بس قت ـتس َت ـامر َم عس نت ر

ت
ـاَن برال نس تر مت الر وس

؟! ـوَق برهر
َ
ل خت مس

ت
ـی ال ضس رت  یس

س
ـا ل مس

 ، ةر َبّوس الّنَ یدر وس حر وت دس الّتس عت َه بس نت َه عس ادس بس  اهَّلَل عر
َ

ل
س
ـأ َت ا، یس َتنس ال َموس تر وس یت بس

ت
 ال

س
ل هت

س
ا و نس یمس َحّبَ عر ّنس الّنس کر

س
ل وس

َزول د تا آخرحدیث.1  یس
س

ي ل ذر
ّس
ةر ال ّنس جس

ت
یمر ال عر ـی نس

س
ل اَه إر ّدس

س
، و ـكس لر

س
ـی برذ فس ا وس ذس  إر

ـدس بت عس
ت
ّنس ال

س
ألر

ى نـزد علـّی بـن موسـی الّرضـا؟امهع؟ بودیـم. حضـرت مـرا فرمـود: در ایـن  ز گفـت: مـا رو
جهـان نعیـم حقیقـی نیَـت. پـاره اى از دانشـمندان کـه در محضرش حاضـر بودند، 
یمر   عر ـنر الّنس ٍذ عس ئر مس وت ّنس یس

َ
ل ـئس َت َت

س
گفتنـد: ایـن چنیـن نیَـت، خداونـد خـود می فرمایـد: َثـّمس ل

ز از نعیـم پرسـش خواهیـد شـد _ تکاثـر: 8(، آیـا ایـن همیـن آب سـرد گـوارا  )در ایـن رو
در دنیـا نیَـت؟

 حضـرت بـا آواز بلنـد فرمـود: شـما ایـن چنیـن معنـی می کنیـد، و آن را بـه چنـد وجـه 
تفَـیر می نمای»ـد، جماعتـی گفتنـد مراد آب خنک اسـت، و جماعتی دیگر گفتند 
طعـام لذیـذ اسـت، و عـّده دیگـر گفتنـد خـواب خـوش اسـت. حـال آنکـه پـدرم برایم 
نقـل کـرد کـه در محضـر پـدرش ابـو عبـد اهَّلل امام صـادق؟ع؟، این اَوال شـما در ب»ان 
یـمر د ذکـر شـد، آن حضـرت ناراحـت و خشـمگین  عر ـنر الّنس ـٍذ عس ئر مس وت ّنس یس

َ
ل ـئس َت َت

س
آیـه يَثـّمس ل

، در بـارۀ چیزى که بـه بندگانش تفّضل کـرده نخواهد  گشـته فرمـود: خداونـد عـّز وجـلّ
بیـح و زشـت  پرسـید و بـدان بـر آنـان مّنـت نمی نهـد. مّنـت بـه انعـام، در مخلوَـاتَ 
. چگونه چیزى به خداوند نَـبت داده  م عّز وجـلّ

س
اسـت، تـا چـه رسـد بـه خداوندر عال

می شـود کـه مخلـوقر هـم بـدان راضی نیَـت.

که خداوند در بارۀ  ولکن مراد به این نعیم، دوستی ما اهل ب»ت و ولیت ما است، 
کرد. خداوند پس از پرسش از مردم در بارۀ توحید و  آن در َیامت بازخواست خواهد 
یرا بنده اگر از عهده  نبّوت، بندگان را نَبت به مَأله ولیت ما بازجویی خواهد کرد، ز
این سؤال برآید و بدان وفا کرده باشد، این امر او را به نعیم جاودانه بهشت می رساند. 

1. عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص136 ح 8.
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حدیث پنجم

که می فرمایند:  کافی از امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه روایت شده  در 

َه.  نت َکمت عس
س
ل

س
ـأ َت َکَموَه، َثّمس یس غس ـّور َس َی امًا فس عس َکـمت  طس مس عر نت َیطت

س
ـنت و  مر

َّ
ـل جس

س
و َم وس ـرس کت

س
 و

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر

دد1.  ّمس آلر َمحس ـٍد وس ّمس َکمت برَمحس یت
س
ل ـمس عس عس نت

س
ـا و ّمس َکمت عس

َ
ل

س
ـأ َت ـنت یس کر

س
ل وس

کـه غذایـی بـه شـما بخورانـد، و آن را بـر شـما  کریم تـر و برتـر از آن اسـت   
ّ

خـدا عـّز وجـل
بـارۀ آن از شـما بپرسـد. بلکـه دربـاره نعمـتر يمحمـد وآل  گردانـد، سـپس در  گـوارا 

کـرد.  محمـدد از شـما سـؤال خواهـد 

حدیث ششم

کـرم؟ص؟ بـا اشـاره بـه آیـه 24  کـه ]نبـی ا صـدوق بـه ِاسـناد خویـش از امـام رضـا؟ع؟ آورده 
سـوره صافـات )و قفوهـم انهـم مسـئولون([ می فرمایـد: 

 
َ

ل وت َس كس  لر
ذس ـهر ، وس تر یس

س
ل نت وس ونس عس

َ
ـَئول َت مس ، وس ةر امس یس قر

ت
مس  ال وت وَفونس  یس ََ وت مس

س
ـي ل تر ّمس

َ
یـعس و مر ّنس جس ـي إر ّبر ةر رس ـّزس عر يوس

ون د2.
َ
ـَؤل َت َهمت مس ّنس َفوَهمت إر َر :  وس لس جس ـّزس وس اهَّللر عس

بـارۀ  نـگاه می دارنـد و در  ز َیامـت  را رو اّمتـم  کـه تمـام  ردگارم سـوگند  پـرو بـه عـّزت 
یـد آنهـا را کـه مـورد  : ينـگاه دار ولیتـش می پرسـند. و ایـن اسـت کام خـدای عـز وجـلّ

سـؤال هَـتندد. 

حدیث هفتم

شیخ صدوق به اسناد خویش از ابوسعید آورده است: 

ا  ّيٍ مس لر ـةر عس یس
س

ل نت وس : عس
س

ال َس ونس ، 
َ
ـَؤل َت َهمت مس ّنس َفوَهـمت إر َر ـّل : وس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـي  ؟ص؟ فر ـّير بر

ـنر الّنس يعس
د3. هر َسـولر دس رس عت َة بس یفس لر خس

ت
َه ال ّنس

س
 و

ـلّس جس ّزس وس َهـَم اهَّلَل عس مس
س
ل عت

س
ـدت و َس ، وس هر ـرر مت

س
ـي  و َعـوا فر نس صس

رسـول خـدا؟ص؟ در مـورد آیـت يوَفوهـم إّنهـم مَـئولوند فرمـود: از آنهـا در مـورد ولیـت 
( او چـه کردنـد، در حالـی که  علـی )علیـه الَـام( می پرسـند کـه در بـارۀ امـرر )ولیـتر

خـدای عـز وجـل بـه آنهـا خبـر داده بـود کـه اوسـت جانشـین رسـولش. 

1. الکافي ج6 ص280 ح 3؛ محاسن ج2 ص400.
2. عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص280.

3. معاني األخبار ص67 ح 7.
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حدیث هشتم

که  گوید: در تفسیر البرهان از ابوسعید ُخدری نقل شده است 

ـا  مس هر َجـوَز بر ـاس یس ؛ فس اطر ـرس ـی الّصر
س
ل انر عس َعـدس قت ـنر یس یت کس

س
ل ـی مس

س
ال عس ـرس اهَّلَل تس مس

س
، و ـةر امس یس قر

ت
م ال ـوت انس یس کس ا  ذس  يإر

ـنر  یت کس
س
ل مس

ت
ـی ال

س
ال عس ـرس اهَّلَل تس مس

س
ٌة، و اءس ـرس ـَه بس

س
َکـنت ل ـمت تس

س
ـنت ل مس ـٍب. وس الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ةر عس اءس ـرس بس  بر

ّس
ل ـٌد إر حس

س
و

ـی  
س
ل ـاَه عس ّبس َیکر ـا، فس مس هر ابر وس ـنت جس ـزس عس جس ـا عس ّمس

س
ل َه. فس

س
ل

س
ـأ َت یس ـاَه وس فس َر نت َیو

س
ازر و ـوس جس

ت
ـی ال

س
ل ـنر عس یت

س
ل

س
ّک َموس

ت
ال

1 . و�فَ
ُ
ل �فَُّهْم َمْسوأُ وُهْم اإِ �فُ ـی : َو�تِ

س
ال عس ـَه تس

َ
ل وت َس ـكس  لر

ذس ، وس ـارر ـي  الّنس ـهر  فر یت رس خر نت مس

 :
س

ـال قس ؟ع؟؟ فس نیـنس یـرر الَمؤمر ةر ومر اءس ـرس بس ـی  نس عت ـا مس مس ، وس  اهَّللر
س

َسـول ـا رس یس ـي  ّمر
َ
و ـي وس بر

س
و اكس  ـدس ـَت: فر

ت
ل ََ

د2 ـّيَ اهَّللر لر وس ـّيٌ  لر  اهَّللر عس
َ

َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل َمحس
ّس

ل إر  
ـهس

س
ل إر  

س
عر : ل ـاطر َّس ال ـورر  برالّنَ َتـوٌب  کت مس

ـک امـر می فرماید که بر صراط بایَـتند، 
س
یامـت فرارسـد، خداونـد بـه دو مل  َ ز چـون رو

که هیچ کَـی از آن نگذرد مگر آنکه براتی از علی بن ابی طالب داشـته باشـد. و هر 
زخ افکننـد. و این اسـت کام  یـش در دو کـس چنیـن براتـی نداشـته باشـد، او را بـه رو

خـدای تعالی: يوَفوهم إّنهم مَـؤولوند. 

راوی گفـت: گفتـم: پـدر و مـادرم بـه فدایـت، معنـای بـرات امیرالمؤمنیـن چیَـت؟ 
 اهَّلل، محمـد رسـول اهَّلل، علـي ولـی اهَّللد. 

ّ
فرمـود: بـر آن نوشـته شـده اسـت: يل إلـه إل

حدیث نهم

که می فرماید:  کرم آورده است  در امالی شیخ طوسی به اسناد خویش از پیامبر ا

اٌز  ـوس ـَه جس عس ـنت مس  مس
ّس

ل ـهر إر یت
س
ل َجـزت عس ـمت  یس

س
، ل ـمس ّنس هس ـی جس

س
ل اَط عس ـرس ـبس الّصر َنصر ـةر وس امس یس قر

ت
م ال ـوت انس یس کس ا  ذس يإر

ـي  نر عت «3 یس و�فَ
ُ
ل ُهْم َمْسوأُ

�فَّ وُهْم اإِ �فُ ـی: يَو�تِ
س
ال عس ـَه تس

َ
ل وت َس ـكس  لر

ذس ـٍب، وس الر ـي طس بر
س
ـنر و ـّير بت لر ـَة عس یس

س
ل یـهر وس فر

َم(د4 ـاس َّس ـهر ال یت
س
ل ـٍب )عس الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ـةر عس یس

س
ل ـنت وس عس

کـس از آن نگـذرد  زخ نصـب شـود، هیـچ  ز َیامـت فرارسـد و صـراط بـر دو چـون رو
جـز کَـی کـه جـوازی از ولیـت علـی بـن ابـی طالب داشـته باشـد. و این اسـت کام 

1. الصاّفات: 24.
2. مائة منقبة ص36 ح 16؛ البرهان ج4 ص594.

3. الصاّفات: 24.
4. األمالي طوسی ص290 رَم 564؛ بحار األنوار ج39 ص208؛ همین مضمون: بشارة المصطفی ص227.
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خـدای تعالـی: يوَفوهـم إّنهـم مَـؤولوند. یعنـی: از مـردم در بـارۀ ولیـت علـی بن ابی 
طالـب )علیـه الَـام( می پرسـند. 

حدیث دهم

در کتـاب خصـال بـه ِاسـناد خـود از امام موسـی بـن جعفر، از پدرش، از پـدرش، از پدرش، 
از پدرش، از امیرالمؤمنین؟مهع؟ آورده اسـت: 

هر  نت َعَمرر ـٍع: عس بس رت
س
نت و  عس

س
ل

س
ـأ َت ی َی ّتس ـةر حس امس یس قر

ت
مس ال ـوت ـٍد یس بت ـا عس مس دس َس   

َ
ـَزول  تس

س
؟ص؟:   ل  اهَّللر

َ
َسـول  رس

س
ـال َس ي

ـنت  عس ـَه، وس قس فس نت
س
ـا و یمس فر َه وس ـبس َس تس کت ـنس ا یت

س
ـنت و ـهر مر الر ـنت مس عس َه، وس ـاس بت

س
ـا و یمس ابرهر فر ـبس ـنت شس عس ـاَه، وس نس فت

س
ـا و یمس فر

د1. تر یت بس
ت
ـلس ال هت

س
ـا و نس َحّبر

ز َیامت، هیچ بنده ای َدمی برندارد جز آنکه در بارۀ چهار مورد از او بپرسـند: در  رو
بـارۀ عمـرش کـه آن را در چـه مَـیری گذرانـده، و جوانـی اش کـه در چـه راهـی صـرف 
کـرده، و در بـارۀ  رده و در چـه مَـیری خـرج  کجـا بـه دسـت آو کـه از  کـرده، و اموالـش 

محبـت مـا اهـل ب»ت. 

صاحب والیت تقسیم  کنندۀ بهشت و دوزخ است
 روز جمعه روز برپایی قیامت و هول روز جزا است که محشر کبری در آن روز روی می دهد، 
زیرا جمعه به والیت و صاحب آن اختصاص دارد. چون روز قیامت، روز بازگشِت آفریدگان 
بـه سـوی صاحـب والیـت اسـت. پـس اوسـت کـه در آن روز به حسـاب آنها رسـیدگی می کند. 
زیـرا او قسـیم النـار و الجّنـه اسـت، کـه می فرمایـد: ایـن یکی بهشـتی و آن یکی دوزخی اسـت. 
و تمـام مـردم در آن روز بـر مبنـای والیـت، پـاداش یا کیفر داده می شـوند، و اهل بهشـت و دوزخ 
از میان تمام امتها بر اسـاس حّب و بغضشـان به ولّی مطلق، تقسـیم می شـوند. و او صاحب 

بهشـت و دوزخ در آن روز اسـت. 

نصـوِص فـراوان در ایـن مـورد وارد شـده کـه مجـال بیـان آنها را نداریم و تنهـا به یک حدیث 
کتـاب علـل الشـرائع بـه ِاسـناد خویـش آورده اسـت  کـه رئیـس المحّدثیـن شـیخ صـدوق در 

کـه فوائـد مهمـی در بـر دارد. کتفـا می کنیـم،  ا

1. خصال ص253 ح 125.
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ید:  که  گو ر روایت می کند  ل بن َعمس
س

شیخ صدوق از مفّض

یـنس  نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـارس و ـمس  صس ؟ع؟: لر قر ـادر ـٍد الّصس ّمس ـنر َمحس ـرر بت فس عت ـدر اهَّللر جس بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ   :

س
ـال َس ي

؟ ـارر الّنس ـةر وس ّنس جس
ت
ـیمس ال َر

َس ـٍب  الر ـي طس بر
س
ـَن و ـّيَ بت لر عس

ـاَر  ـتر الّنس قس َخلر ـانر وس یمس ر
ت

ـلر ال هت
س
ـَة ألر ّنس جس

ت
ـتر ال قس ـا َخلر مس ّنس إر ـٌر، وس ـَه َکفت ضس َبغت ـاٌن وس یمس ـَه إر ّنس َحّبس

س
: ألر

س
ـال َس

 
َ

ـل هت
س
 و

ّس
ل ـا إر هس

َ
َخل دت  یس

س
ـَة ل ّنس جس

ت
ال . فس ـةر

ّس
ل عر

ت
هر ال ـذر هس ـارر لر الّنس ـةر وس ّنس جس

ت
ـیَم ال َر

َس ؟ع؟  َهـوس ؛ فس ـرر َکفت
ت
ـلر ال هت

س
ألر

. ـهر ضر  َبغت
َ

ـل هت
س
 و

ّس
ل ـا إر هس

َ
َخل دت  یس

س
ـاَر ل الّنس ، وس ـهر تر ّبس حس مس

ـَه  ونس ّبَ َیحر اَنـوا  کس ـاَء؟مهع؟  یس صر وت
س ت
األ وس ـاَء  یس بر

نت
س ت
األ فس اهَّللر  َسـولر  رس ـنس  ابت ـا  یس ـَت: 

ت
َقل فس  :

َ
ـل

س
ّض َمفس

ت
ال  

س
ـال َس

 . ـمت عس نس  :
س

ـال َس ـَه؟  َضونس غر َیبت اَنـوا  کس اَؤَهـمت  دس عت
س
و وس

ةس  ایس ـّنس الّرس یس طر عت
َ س
: يأل ـرس بس یت مس خس وت  یس

س
ـال َس ؟ص؟  ـّيس بر

ّنس الّنس
س
ـتس و مت لر ـا عس مس

س
: و

س
ـال َس ؟  ـكس لر

ـفس ذس یت کس ـَت: فس
ت
ل ََ

ـی 
س
ل ـحس اهَّلَل عس تس فت یس ـی  ّتس ـَع حس جر رت یس ـا  َه، مس

َ
َسـول رس ـَه اهَّلَل وس ّبَ َیحر َه وس

س
َسـول رس ـّبَ اهَّللس وس َجـًا َیحر رس ـدًا  غس

ـی. 
س
ل ـَت: بس

ت
ل ََ  . ـهر یت دس ـی یس

س
ل ـی عس

س
ال عس ـحس اهَّلَل تس تس فس ؟ع؟، فس ـّيٍ لر ـی عس

س
ل  إر

ـةس ایس ـعس الّرس فس دس د. فس ـهر یت دس یس

ي  نر تر َهـّمس ائت
ّس
 ؟ص؟: يالل

س
ـال َس ّير  ـور شت مس

ت
ـرر ال ائر

ترـيس برالّطس
َ
ـا و ّمس

س
؟ص؟ ل  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
ـتس و مت لر ـا عس مس

س
: و

س
ـال َس

َت: 
ت
ل ََ ّیـًا؟ع؟.  لر ی برـهر عس نس عس د، وس ـرر ائر

ا الّطس
س

ـذ ـنت هس ـي مر عر َکلَ مس
ت
ـأ ـّيس یس

س
ل إر ـكس وس یت

س
ل  إر

ـكس قر
ت
ل ـّبر خس حس

س
برأ

ی. 
س
ل بس

اهَّلَل  ـَه  ّبَ َیحر َجـًا  رس ؟مهع؟  اَؤَهـمت یس صر وت
س
و وس َه 

َ
َرَسـل وس اهَّللر  ـاَء  یس بر

نت
س
و ـّبس  َیحر  

س
ل نت 

س
و َجـوَز  یس ـلت  هس فس  :

س
ـال َس  

 .
س

ل ـَه: 
س
ل ـَت 

ت
َقل فس َه؟ 

س
َسـول رس وس اهَّللس  ـّبَ  َیحر وس َه 

َ
َسـول رس وس

هر  َسـولر یبس رس بر حس یبس اهَّللر وس بر ونس حس ّبَ  َیحر
س

مت ل هر مر مس
َ
نت و َنـونس مر مر َمؤت

ت
َکـونس ال نت یس

س
َجـوَز و ـلت یس هس : فس

س
ـال َس

.
س

َت: ل
ت
ل ََ ؟مهع؟ ؟  ائرـهر یس بر

نت
س
و وس

ـي  بر
س
ـنر و ـّير بت لر عس اَنـوا لر کس یـنس  نر مر َمؤت

ت
یـعس ال مر جس هر وس َرَسـلر ـاءر اهَّللر وس یس بر

نت
س
یـعس و مر ّنس جس

س
ـتس و بس ـدت ثس قس : فس

س
ـال َس

ـلر  هت
س
و یـعر  مر جس لر وس َهـمت 

س
ل اَنـوا  کس َهـمت 

س
ل یـنس  فر الر َمخس

ت
ال وس َهـمت  اءس دس عت

س
و ّنس 

س
و ـتس  بس ثس وس  ، یـنس ّبر َمحر ـٍب  الر طس

 . ـمت عس نس ـَت: 
ت
ل ََ  . یـنس ضر غر َمبت ـمت  هر تر ّبس حس مس

ـنت   مس
ّس

ل ـارس إر َخـلَ الّنس دت  یس
س

ل ، وس یـنس رر خر
ت

اآل یـنس وس لر ّوس
س ت
ـنس األ ـَه مر ّبس حس

س
ـنت و  مس

ّس
ل  إر

ـةس ّنس جس
ت
َخـلَ ال دت ـاس یس : فس

س
ـال َس

 . ـارر الّنس ـةر وس ّنس جس
ت
ـیَم ال َر

َس نت  ذس َهـوس إر ، فس یـنس رر خر
ت

اآل یـنس وس لر ّوس
س ت
ـنس األ ـَه مر ضس غس بت

س
و

 ، ـكس نت جس اهَّلَل عس ـّرس ـي فس ّنر ـتس عس جت ّرس ! فس َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ـَه: یس
س
ـَت ل

ت
َقل : فس ـرس ـَن َعمس ـلَ بت

س
ّض َمفس

ت
 ال

س
ـال َس
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 .
َ

ـل
س

ّض ـا َمفس  یس
ت

ـل : سس
س

ـال َس ـكس اهَّلَل.  مس
ّس
ل ـا عس ّمس نرـي مر دت زر

فس

َه  ضس غر َمبت ـةس وس ّنس جس
ت
َه ال ّبس  َمحر

َ
ل خر ـٍب؟ع؟ َیدت الر بري طس

س
ـَن و ّيَ بت لر عس ! فس َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ـَه: یس

س
ـَت ل

ت
َقل فس

ـثس  عس بس ـی 
س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس ّنس اهَّللس 

س
و ـتس  مت لر ـا عس مس

س
و  

َ
ـل

س
ّض ـا َمفس یس  :

س
ـال قس فس ـٌك؟  الر مس اَن وس ـوس ضت وت رر

س
و ـارس  الّنس

ـيت  فس
ت
ل

س
ـقر برأ

ت
ل خس

ت
ـقر ال

ت
ل  خس

س
ـل بت َس اٌح،  وس رت

س
َهـمت و ؟مهع؟ وس ـاءر یس بر

نت
س ت
ـی األ

س
ل َهـوس َروٌح _ إر ؟ص؟ _ وس  اهَّللر

س
َسـول رس

ـی. 
س
ل ـَت: بس

ت
َقل ـاٍم؟ فس عس

ـةس  ّنس جس
ت
َهـَم ال دس عس وس ، وس هر ـرر مت

س
ـاعر  و اّتربس ـهر وس تر اعس طس یـدر اهَّللر وس حر وت ـی تس

س
ل اَهـمت إر عس ـَه دس ّنس

س
ـتس و مت لر ـا عس مس

س
: و

س
ـال َس

ـی. 
س
ل ـَت: بس

ت
ل ََ ؟  ـارس َه الّنس ـرس کس نت

س
و ـهر وس یت

س
ل اَبـوا إر جس

س
ـا و ـفس مس

س
ال ـنت خس ـدس مس عس وت

س
و ، وس ـكس لر

ـی ذس
س
ل عس

ی.
س
ل َت: بس

ت
ل ََ ؟ 

لّس جس ّزس وس ّبرهر عس نت رس دس عس عس وت
س
و دس وس عس ا وس مس نًا لر امر ؟ص؟ ضس ّيَ بر

سس الّنس یت
س
ل فس

س
: و

س
ال َس

ی.
س
ل َت: بس

ت
ل ََ ؟  هر تر ّمس

َ
امس و مس إر َه وس تس یفس لر ٍب خس الر بري طس

س
َن و ّيَ بت لر سس عس یت

س
ل وس

س
: و

س
ال َس

یـنس  اجر ، الّنس هر تر ـیعس شر ینس لر رر فر غت ـتس َت َم
ت
ال ـةر وس ئرکس

اس مس
ت
ـةر ال

س
ل ـنت َجمت ـٌك مر الر مس اَن وس ـوس ضت ـسس رر یت

س
ل وس

س
: و

س
ـال َس

ی.
س
ل ـَت: بس

ت
ل ََ ؟  ـهر تر ّبس حس برمس

اَن  ـوس ضت رر ؟ص؟، وس َسـولر اهَّللر ـنت رس ـارر عس الّنس ـةر وس ّنس جس
ت
ـیَم ال َر

َس نت  ذس إر ـٍب  الر ـي طس بر
س
و ـَن  بت ـّيَ  لر عس : فس

س
ـال َس

ـنت  مر ـَه  ّنس إر
فس ا، 

س
ـذ هس  

ت
َخـذ  ! ـلَ

س
ّض َمفس ـا  یس ـی. 

س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس اهَّللر  ـرر  مت

س
برأ هر  ـرر مت

س
و ـنت  عس انر  رس ـادر ـٌك صس الر مس وس

ـه د1. لر هت
س
و ـی 

س
ل إر  

ّس
ل إر ـَه  جت رر

َتخت  
س

ل  ، َنونرـهر کت مس وس ـمر 
ت
ل عر

ت
ال ـَزونر  خت مس

الّصـادق؟امهع؟  محّمـد  بـن  جعفـر  اهَّلل  عبـد  ابـی  محضـر  یـد:  می گو ـر  َعمس بـن  ـل 
س

َمفّض
عـرض کـردم: بـراى چه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ تقَـیم کننده بهشـت 

گردیـده؟ زخ  و دو

کفـر اسـت، و  کـه حـّب آن حضـرت ایمـان و بغضـش  حضـرت فرمودنـد: بـراى ایـن 
کفر آفریده شـده اسـت، و به خاطر همین  زخ براى اهل  بهشـت براى اهل ایمان و دو
کَـانی وارد  زخ می باشـد؛ پـس فقـط  ـت، آن جنـاب تقَـیم کننده بهشـت و دو

ّ
عل

زخ صرفـًا کَـانی  کـه محّبـت آن حضـرت را دارنـد، چنانکـه بـه دو بهشـت می شـوند 
کـه بغـض آن جنـاب را دارنـد. وارد می شـوند 

یـد: عـرض کـردم: اى فرزنـد رسـول خدا! بنا بر این انبیـاء و اوصیاء؟مهع؟  مفّضـل می گو

1. علل الشرائع ج1 ص161.
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امیر المؤمنین سام اهَّلل علیه را دوست داشتند و دشمنانش را مبغوض می داشتند 
که اهل بهشـت هَتند؟

ى. امام؟ع؟ فرمودند: آر

کردم: شرح آن چگونه است؟ عرض 

ز خیبر فرمودند:  ی اهَّلل علیه و آله، رو
ّ
که نبّی اکرم صل حضرت فرمودند: آیا نمی دانی 

فـردا پرچـم را بـه دسـت مـردى خواهـم داد کـه خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و خـدا و 
رسـولش نیـز او را دوسـت می دارنـد، او از جنـگ برنمی گـردد مگر آن که خدا به دسـت 
او فتـح و ظفـر کنـد. پـس پرچـم را به دسـت علی؟ع؟ داد و خداوند تبـارك وتعالی هم 

ى می دانم. بـه دسـت مبـارک حضرتش فتـح و ظفر کرد؟ گفتـم: آر

رسـول خـدا؟ص؟  نـزد  را  بریان شـده اى  پرنـده  وَتـی  نمی دانـی  آیـا  فرمودنـد:  حضـرت 
را  مـن  و  خـود  نـزد  مخلوَـت  محبوب تریـن  خداونـدا  فرمودنـد:  جنـاب  آن  نهادنـد، 
کنـد، و مقصـود پ»امبـر اکـرم؟ص؟ از  کـه بـا مـن از ایـن مـرغ بریـان شـده تنـاول  برسـان 
می دانـم. ى  آر کـردم:  عـرض  بـوده؟  علـی؟ع؟  مبـارک  وجـود  مخلـوق،  محبوب تریـن 

حضـرت فرمودنـد: آیـا امـکان دارد انبیـاء خـدا و اوصیـاء ایشـان؟مهع؟ دوسـت نداشـته 
کـه خـدا و رسـولش او را دوسـت داشـته و او نیـز خـدا و رسـولش را  باشـند مـردى را 

گفتـم: خیـر. دوسـت مـی دارد؟ 

حضـرت فرمودنـد: آیـا امـکان دارد مؤمنـان از اّمـت پ»امبـران، حبیـب خدا و رسـولش 
و حبیـب انبیـاء؟مهع؟ را دوسـت نداشـته باشـند؟ گفتـم: خیر.

حضـرت فرمودنـد: پـس ثابـت شـد کـه تمـام انبیـاء خـدا و رسـولنش و تمـام مؤمنـان، 
دوسـتدار علی بن ابی طالب؟ع؟ هَـتند. همچنین ثابت شـد که دشـمنان انبیاء 

و مخالفـان آنهـا مبغـضر ایشـان و مبغـضر تمام دوسـتان ایشـان می باشـند.

ى همین طور است. کردم: آر عرض 

داخل  احدى  آخرین،  و  اّولین  خلق  از  ی»م:  بگو باید  نتیجه  در  فرمودند:  حضرت 
بهشت نمی شود مگر آن که امیر المؤمنین؟ع؟ را دوست داشته باشد؛ چنانکه هیچ 
که مبغض آن حضرت  باشد. بنا بر این ثابت شد  کس داخل آتش نمی گردد مگر آن 
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که حضرت امیر المؤمنین علی؟ع؟ تقَیم کننده بهشت و جهنم است.

رت و گرفتگی  ید: به امام؟ع؟ گفتم: اى پَـر رسـول خدا! کدو مفّضل بن عمر می گو
رت را از شـما بـردارد، بـاز هـم از آن علمی که حّق تعالی  را از مـن برداشـتی، خـدا کـدو

بـه شـما داده به من تعلیم فرمای»ـد. فرمودند: بپرس. 

عرضـه داشـتم: آیـا علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ دوسـتانش را بـه بهشـت و دشـمنانش را 
زخ وارد می کنـد یـا رضـوان و مالـك )یعنی رضوان دوسـتان را به بهشـت و مالك  بـه دو

زخ(؟ دشـمنان را بـه دو

از  َبـل  هـزار سـال  دو  وتعالـی  تبـارك  کـه حـّق  آیـا می دانـی  مفّضـل!  اى  داد:  پاسـخ 
خلقـت مخلوَـات در عالـم ارواح، روح رسـول اکـرم؟ص؟ را بـه سـوى ارواح انبیاء؟مهع؟ 

برانگیخـت؟ 

ى می دانم. گفتم: آر

فرمودنـد: آیـا می دانـی کـه نبـّی اکـرم؟ص؟ انبیاء را به توحیـد و اطاعت از حـّق فراخواند 
کـرده و  کـه بـا اجابـت انبیـاء مخالفـت  کَـانی را  و ایشـان را بـه بهشـت وعـده داد، و 

زخ تهدیـد کرد؟ جـواب ایشـان را انـکار نمودنـد، بـه دو

ى می دانم. گفتم: آر

که داده ضامن نیَت؟  فرمودند: آیا نبّی اکرم؟ص؟ برای وعده و وعیدى 

ى. گفتم: آر

فرمودند: آیا علی بن ابی طالب جانشین پ»امبر و امام اّمت او نمی باشد؟

ى. گفتم: آر

کـه بـراى شـیعت  کَـانی نیَـتند  فرمودنـد: آیـا رضـوان و مالـك از فرشـتگان، در زمـرۀ 
کـرده و بـه واسـطه داشـتن محّبـت آن حضـرت نجـات  امیـر المؤمنیـن؟ع؟ اسـتغفار 

می یابنـد؟

ى همین طور است. گفتم: آر

فرمودنـد: بنـا بـر ایـن علـی بـن ابـی طالـب، از طـرف رسـول خـدا؟ص؟ تقَـیم کننده 
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زخ اسـت، و رضـوان و مالـك بـه امـر حـّق تبارك وتعالی مطیـع امر و فرمان  بهشـت و دو
آن جنابنـد. 

کـه از علـوم مخـزون و اسـرار اسـت، و مواظـب  کـن  اى مفّضـل! ایـن معانـی را ضبـط 
کـه آن را فقـط بـه اهلـش برسـانی، و از نااهـل پنهـان دار. بـاش 

***

کـه در  یـم  یـه و تخمیـس آن را می آور زر
ُ
در اینجـا بـرای تنـّوع، چنـد بیـت از قصیـدۀ هائیـۀ أ

بـاب احتجـاج حضـرت زهـرا سـالم اهلل علیهـا بـر قـوم اسـت.

َوأنینـــاَولَخطـــب الِخطاِب أبـــَدت َحنینا ـــًة 
َ
َرّن هـــَر 

َ
الّد  

َ
َمـــأل

األمینـــا الَنبـــّيَ  أیَقـــَظ  فینـــاَوأســـًی  اهلَل  راِقُبـــوا  الَقـــوُم  َهـــا  أّیُ

ِمــــن َروَضــــِة الَجلیـــِل َجــــناٰها َنـحــــُن 

ُکفُر نـــا دیـــُن الَحـــّقِ َوالُبغـــُض  ُذخـــُرُحّبُ القیاَمـــِة  َیـــوَم  َوِوالنـــا 

َکـــم شـــیَد َقصُر ـــماواِت ِســـّرَُوِبـــه ِفـــي الِجنـــاِن  َنحـــُن ِمـــن ٰبـــاِدي الّسَ

َیــــراٰها ـــا  مـٰ ـــا  ُوُجـوَدهـٰ ـــا  َکـِرهـنـٰ ــــو 
َ
ل

الیمانـــا کَمـــَل  أ اهلُل  الِجنانـــاَوِبَنـــا  ـــُه 
ٰ
الل ـــَن  ّیَ َز نـــا 

َ
َول

النیرانـــا َبـــَرا  ِرضانـــاَوأِلعداِئنـــا  طـــِف 
ُ
َول ِبآثاِرنـــا  َبـــل 

ـــا اهـٰ َبـنـٰ ـمــــاَء  َوالّسَ األرَض  َســَطـــــَح 

ـــَدی الَحشـــِر أیُض
َ
ـــِة الُخلـــِد َحـــوُضَفإلـــٰی َفضِلنـــا ل َدینـــا فـــي َجّنَ

َ
َول

روُض أزُهـــُر  عیـــِم  الّنَ ِفـــي  نـــا 
َ
ِمـــن َخزاِئـــِن الَغیـــِب َفیـــُضَول نـــا 

َ
َول

ـــا ُهـداهـٰ ِمـنــــُه  الـُمـهـَتــــدوَن  َتـــــِرُد 

ـــٰی
ّ
َتَجل ینـــا 

َ
إل ـــٰما  الّسَ َرّبَ   

َ
ـــٰیإّن

ّ
َوَول الِجنـــاِن  أمـــَر  َوَحبانـــا 

ـــٰی
ّ
َتَول َقـــد  ِبنـــا  َمـــن  َخـــّصَ  ــــَوِبهـــا 

ّٰ
إن َتروُمـــوا الِجنـــاَن َفهـــَي ِمـــن الل

ـــا أهــداهـٰ ــــًة  َهـدّیَ ــیــنــــا 
َ
إل ــــــِه 

َتَدعوٰهـــا ال  الِجنـــاُن  ِوالَنـــا  َوأبوٰهـــاَبـــل  َروِضهـــا  ّمُ 
ُ
أ ضـــا  َوالِرّ
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ُخذوٰهـــا َوِمّنـــا  نـــا  ُحّبَ َذووٰهـــاَفاصَحبـــوا  َوَنحـــُن  نـــا 
َ
ل داٌر  ِهـــَي 

َمــــرماٰها ِحـزِبـنــــا  َغـیــــُر  َیـــــرٰی  ال 

الَحـــّقِ داٰنـــا ـــی 
َ
إل ـــذي 

َّ
ِلل َوَجفاٰنـــاُخِلقـــت  َعهَدنـــا  خـــاَن  ِلَمـــن  ال 

ِوالنـــا َمهـــُر  عیـــِم  الّنَ ِعداٰنـــاَفِجنـــاُن  ِســـجُن  الَجحیـــُم  َوَکـــذاَك 
ُســـکناٰها1 َحـشــــِرِهم  َیــــوَم  َحســــُبُهم 

بازگشت به اصل بحث
دانسـتیم کـه برتـری انبیـاء و اوصیـاء بـر دیگر طبقات مـردم و برتری برخـی از آنها بر دیگری، 
کـه هرکـدام از آن اولیـای الهـی رتبـه ای _ اعـم از منصب نبوت و وصایـت _ را می یابد و خداوند 
هرکـدام از آنهـا را بـر دیگـری مقـدم مـی دارد و شـرافت می بخشـد، فقـط بـه سـبب مراتـِب آنهـا 
کـه در عالـم اظلـه در روز  اسـت در اهلیـِت حاصلـه از طاعـت خداونـد و اسـتحقاق علمـی 

میثـاق بـه دسـت آورده اند. 

کـــه در احادیـــث فـــراوان آمـــده، قابـــل انـــکار نیســـت، ماننـــد: تفضیـــل انبیـــاء،  پـــس مـــواردی 
کـــه ارواح آنهـــا را از ِعلّییـــن آفریـــد، آفرینـــش  شـــرافت دادن آنهـــا در هنـــگام آفرینـــش ارواح بشـــری 
ـــاده ای  ـــان از م ـــق ارواح مؤمن ـــه، خل ـــۀ الهی کلم ـــه از  ـــت مطلق ـــه و والی ـــوِت عام ـــِب نب روح صاح
ّییـــن، خلـــق ارواح جبابـــره و مســـتکبران نســـبت بـــه عبـــادت خداونـــد از ِســـّجین، 

ّ
پایین تـــر از عل

گـــروه: اصحـــاب الیمیـــن و اصحـــاب الشـــمال، تقســـیم اصحـــاب الیمیـــن  تقســـیم آنهـــا در دو 
گـــروه مقربیـــن و غیـــر مقربیـــن، ثبـــت ایمـــان و اســـتوار داشـــتِن آن در صفحـــات قلـــوب  بـــه دو 
کفـــر و ناسپاســـی بـــر روی دلهـــای مســـتکبر، تمامـــی آنهـــا مطالـــب  صاحبـــان ایمـــان، و ثبـــت 
کـــه جـــز از راه اســـتحقاق علمـــی و شایســـتگِی بدســـت آمـــده،  غیـــر قابـــل انـــکاری اســـت 

ــود.  ــل نمی شـ حاصـ

رّد  را  آنهـا  نـادان  و  افـراد جاهـل  کسـی جـز  کـه   _ ثابـت  و  ایـن قضایـای مسـلم  مقتضـای 
گـر  کـه ا نمی کنـد _ وجـود عالـم خلـق و تکلیفـی قبـل از ایـن عالـم موجـود و تکلیـف آن اسـت، 
نمی بـود موجـِب مفسـده می شـد؛ کـه إن شـاء   اهلل در آینـده بـه تفصیـل در مـورد ایـن تفضیـالت 

یه ص105-104. ّیه؛ ب»تها از چکامت ازر زر
َ
1. تخمیس و
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...«1 سـخن  �ت
َ لا�ث

َ  �ث
ً
ا وا�ب رف

أ
م ا �تُ �ف

ُ
بشـری و تحقیـق آن در مطلـب چهـارم تحـت عنوان آیـه کریمـه »َوك

گفـت.  خواهیـم 

ادلۀ نقلیه بر عالم ذّر، از کتاب و سنت 
در اینجـا بـه یـاری خداونـد متعـال و اسـتعاذه از شـیطان رجیـم، بـه ذکـر بیسـت آیـه از قرآن 

ینـت می بخشـیم.  کریـم و اخبـار و روایـات مربـوط بـه آن، کالم را ز

آیه اول
کریم در سوره َاعراف می فرماید:  خداوند 

ْم 
ُ
ك ِ

ّ َر�ب ْس�تُ �بِ
َ
ل
أَ
ِسِهْم ا �فُ �فْ

أَ
َهَدُهْم َعلی  ا ْ سث

أَ
ُهْم  َوا �تَ َّ �ي ّرِ

ُهوِرِهْم  دفُ َدَم ِم�فْ �فُ
آ
ىي ا �فِ

َ َك ِم�فْ �ب  َر�بُّ
دفَ �فَ

أَ
»إَِودفْ ا

لی د تـا آخـر آیـه2. َ وا �ب
ُ
ال �ت

گـواه  رد. و آنـان را بـر خودشـان  ردگار تـو از پشـت بنـی آدم فرزندانشـان را ب»ـرون آو و پـرو
گواهـی می دهیـم. ى،  گفتنـد: آر ردگارتـان نیَـتم؟  گرفـت و پرسـید: آیـا مـن پرو

روایات ذیل آن3:

کرده است:  1. برقی در محاسن از ُزراره از امام صادق؟ع؟ روایت 

مس  ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر : وس لر اهَّللر ـوت َس ـنت  ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس

س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ةس  ارس رس ـنت َز يعس

ـتر  تس بس : ثس
س

ـال َس لـی .  ـوا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مر

نت  ٌد مس حس
س
رر و

ـدت مت یس
س
كس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ـا، وس مـًا مس وت َه یس َکَرونس

ت
ذ ـیس ـفس وسس َر وت مس

ت
ـوا ال ََ نس ـمت وس هر وبر

َ
ل ََ ـي  ـَة فر فس رر

عت مس
ت
ال

ـه د4.  ََ ازر ـنت رس  مس
س

ل َقـَه وس الر خس

فرمـود:  پرسـیدم.  ...د  ـكس َبّ رس  
س

ـذ خس
س
و إذ  يوس آیـت  بـارۀ  در  صـادق؟ع؟  امـام  از  یـد:  گو راره  َز

زی بـه  کـه بـه زودی در رو معرفـت در دلهاشـان اسـتوار شـد و جایـگاه را از یـاد بردنـد 

1. الواَعة: 9-7.
2. اعراف: 172.

ری: از اینجـا تـا دههـا صفحـه بعـد، مرحـوم عامـه امینـی ب»ـش از 150 حدیـث در مـورد عالـم  3. توضیـح ضـرو
کامـل اسـناد بـرای  کـه بـه نظـر آمـد نقـل  رده اسـت. از آنجـا  کامـل سـند آنهـا را آو کـه متـن  ذر نقـل می کنـد 
ر باشـد، از آنهـا چشـم پوشـیدیم. طبعـًا خواننـدگان عاَمنـد می تواننـد بـه متـن  خواننـدۀ ترجمـه مـال آو

یراسـتار(.  کننـد. )و کتـاب يالمقاصـد العلّیـةد رجـوع  اصلـی حدیـث در منابـع یادشـده یـا متـن اصلـی 
4. محاسن ج1 ص241 ح 225.
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کـه آفریننـده اش کیَـت و  گـر چنیـن نبـود، هیـچ کَـی نمی دانَـت  رنـد. ا یـاد می آو
کیَـت.  زی دهنـده اش  رو

2. برقی از رفاعه َنّحاس بن موسی از امام صادق؟ع؟: 

ذت  إر ـی:  وس
س
ال عس لر اهَّللر تس ـوت َس ـي  ؟ع؟  فر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و ـی عس ـنر َموسس ـاسر بت

س
ّخ ـنر الّنس ـةس بت اعس فس ـنت رر يعس

ّبرَکمت  رس ـَت بر َت س
ل

س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
و

ـاقس  یثس مر
ت
ال  

س
ـذ خس

س
و مس  ـوت یس َهـمت 

س
ذ خس

س
و  ، ـهر قر

ت
ل یـعر خس مر ـی جس

س
ل ـَة عس َحّجس

ت
ال ّسر  ، هَّللر ـمت عس نس  :

س
ـال َس لـی .  بس ـوا 

َ
َال

ه د.  ـدس ـضس یس بس َس ا، و
س

ـذ کس هس

امـــام صـــادق؟ع؟ در بـــارۀ ایـــن آیـــه فرمـــود: آری، خـــدا را حّجتـــی اســـت بـــر تمـــام 
گرفته اســـت، بدین ســـان؛ و دســـت خود را  گرفتن،  ز پ»مان  که آنها را رو  آفریدگانش. 

کرد.  جمع 

کرده است1�  کمی تغییر آن را روایت  عیاشی در تفسیر خود با 

3. برقی از زراره از امام صادق؟ع؟: 

 
س

ـذ خس
س
ذت و إر ـی: وس

س
ال عس لر اهَّللر تس ـوت َس ـي  ؟ع؟ فر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و ةس عس ارس رس ـنت َز اٍج عس ّرس ـنر دس یـلر بت مر ـنت جس يعس

ـكس  لر
انس ذس کس  :

س
ـال َس مت .  ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ رس

ٌد  حس
س
فس و رس ا عس كس مس لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل . وس مت هر رر ي َصَدو ارس فر رس َت

ر
ت

ـتس ال بس ثت
س
و ـةس وس نس ایس َمعس

ت
ـاَهَم ال َس نت

س
أ ، فس ّسر ـًة هَّللر نس ایس َمعس

ـّنس اهَّلل د2.
َ
َقول یس

س
َهـمت ل قس

س
ل ـنت خس َهمت مس تس

ت
ل

س
ـأ ـنت سس ئر

س
ل  اهَّللر : وس

َ
ل ـوت َس َهـوس  ـَه. وس َس ازر  رس

س
ل ـَه وس قس الر خس

که معاینه را از یادشـان  گرفتن با معاینت خدا بود،  امام صادق؟ع؟ فرمود: این پ»مان 
بـرد ولـی اَـرار را در سـینه هاشـان نـگاه داشـت. اگر چنیـن نبود، نه هیچ کَـی خالق 
گـر از آنهـا  کام الهـی: يو ا کَـی رازق خـود را. ایـن اسـت  خـود را می شـناخت و نـه 

ینـد: اهَّللد.  بپرسـی کـه چـه کَـی آنهـا را آفریـده، بـه یقین می گو

کثیر از امام صادق؟ع؟:  4. َصّفار در جزء دوم بصائر از عبدالرحمن بن 

كس  ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر ـی : وس

س
ال عس لر اهَّللر تس ـوت َس ي  ؟ع؟  فر ـدر اهَّللر بت بري عس

س
ـنت و یـٍر عس ثر

ـنر کس ـنر بت مس حت ـدر الّرس بت ـنت عس يعس
ـَه  تس ّیس مس َذّرر ـرر آدس هت ـنت ظس جس اهَّلَل مر ـرس خت

س
: و

س
ـال َس  ، ـةر یس

ت
ـرر اآل ـی آخر

س
ل َهـمت  إر تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس مر

1. محاسن ج1 ص242 ح 229؛ تفَیر عیاشی ج2 ص37 ح 103.
2. محاسن ج1 ص281 ح 411 با اشاره به آیت 87 سوره زخرف.
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ـَه. َثّمس  ّبس ـٌد رس حس
س
ـررفت و عت ـمت یس

س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ـَه1. وس َس فت َهـمت نس فس ّرس عس ّرر فس

ّس
الـذ َجـوا کس رس خس ، فس ـةر امس یس قر

ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل إر

ي  تر
یفس لر ینس خس نر مر َمؤت

ت
یَر ال مر

س
ـّيٌ و لر عس ي، وس َسـولر ٌد رس ّمس ا َمحس

س
ذ ّنس هس إر لی  وس وا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
:  و

س
ـال َس

يد. ینر مر
س
و وس

رد. آنان  یامت برآو زَ  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: خداونـد از پشـتر آدم، دودمان او را تا رو
گـر چنین نبـود، هیچ  ماننـد ذّره ب»ـرون آمدنـد. خداونـد، خـود را بـه آنـان شناسـاند. و ا
ردگار شـما نیَـتم؟  ردگار خـود را نمی شـناخت. سـپس فرمـود: آیـا مـن پـرو کـس پـرو
گفتنـد: آری. )آنـگاه فرمـود(: و ایـن اسـت محمـد فرسـتاده ام، و علـی امیـر مؤمنـان، 

جانشـین و امینـم. 

همیـن حدیـث را در جـزء دوم بصائـر آورده، بـا ایـن تفاوت جزئی کـه در پایان حدیث آمده 
است:

يووّن هذا محمدًا رسول اهَّلل، و علّیًا ومیر المؤمنیند.

و همانا این محمد، فرستادۀ خدا، و علی امیر مؤمنان است.

کـرده  کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود اسـت _ آن را روایـت  فـرات بـن ابراهیـم در تفسـیر خـود _ 
اسـت. البتـه لفـظ آخـر حدیـث را چنین مـی آورد: 

فـإّن محمـدًا رسـولي وعلّیـًا ومیـر المؤمنیـن  برّبکـم؟ َالـوا: بلـی، َـال:  يَـال ولَـت 
وامینـيد2. خلیفتـی 

 5. َصّفار در جزء اول بصائر الدرجات، از امام صادق؟ع؟: 

ٌة  یمس ـلر سس ـوٌب 
َ
ل ََ وت 

س
و ٌة  یـرس َمنر ٌر  َصـَدو  

ّس
ل إر ـَه 

َ
ل مر تس حت یس  

س
ل ٌب،  عس صت ـتس َت َم ـٌب  عت صس ـا  نس یثس در حس ّنس  يإر

ـَث  یت ، حس مس ـي آدس نر ـی بس
س
ل  عس

س
ـذ خس

س
ـا و مس کس ـاقس  یثس مر

ت
ا ال نس تر ـیعس ـنت شر  مر

س
ـذ خس

س
ّنس اهَّللس و ٌة. إر ـنس َس ٌق حس ـاس خت

س
و وس

لـی   َهمت عس دس ـهس شت
س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر ـلس : وس جس ـّزس وس  عس

َ
َقـول یس

ـمت 
س
ل ـا وس نس ضس غس بت

س
ـنت و مس . وس ـةر ّنس جس

ت
ـَه برال

س
ـا اهَّلَل ل فس ـا، وس نس

س
ـا ل فس ـنت وس مس لـی . فس ـوا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
و

ـدد.3
ّس
ل ـٌد َمخس الر ـارر خس ـي الّنس فر

ـا، فس نس
س

ّق ـا حس نس یت
س
ل ّدر إر َیـؤس

1. در اصـل کتـاب: يفعّرفهـم نفَـه ووراهـم نفَـهد خـود را به ایشـان شناسـاند و خـود را به ایشـان نمایاند. که این 
صـورت حدیث در تفَـیر فرات آمده اسـت.

2. بصائر الدرجات ص91 ح 6؛ تفَیر عیاشی ج2 ص40 ح 111. 
3. بصائر الدرجات ص45 ح 20.
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امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: حدیـث مـا صعـب و مَـتصعب اسـت، تحمـل آن را نـدارد 
جـز سـینه هاى نورانـی، یـا دلهـاى سـالم، یـا اخـاق نیکـو، همانـا خـدا از شـیعیان 
بوب»ـت خـود( پ»مـان  کـه از بنـی آدم )بـه ر گرفـت، چنـان  مـا پ»مـان )بـه ولیـت مـا( 
ردگار شـما نیَـتم؟د پـس هـر که نَـبت به ما )بـه پ»مان  گرفـت و فرمـود: يآیـا مـن پـرو
که ما را دشـمن دارد و حق  کند، خدا بهشـت را به او پاداش دهد، و هر  یش( وفا  خو

زخ اسـت.  مـا را بـه مـا نرسـاند، همیشـه و جـاودان در دو

کرده است1�  کلینی رحمه اهلل با تغییر اندکی آن را روایت 

6. محمد بن مسعود َعّیاشی در تفسیر خود، سید اجّل َبحرانی در تفسیر البرهان، عالمه 
َکلبی )یـا: عبداهلل حلبی در نسـخه ای که  مجلسـی در کتـاب الحـج بحـار األنـوار، از عبیـداهلل 

نـزد مـا موجـود اسـت( از امام محمد باقر و امـام جعفر صادق؟امهع؟:

انس  کس ـاَر، وس صس نت
س ت
األ َرونس وس اجر َمهس

ت
ةس ال ـنس َّس كس ال

ت
ـّجس ترل حس ٌة. فس یفس لر َهـوس خس ـّجس وس ٍة حس ـنس  سس

س
ل ّوس

س
ـَر و ـّجس َعمس يحس

ٍر.  فس عت ـنر جس در اهَّللر بت بت برعس ؟مهع؟ وس نر ـیت َس َح
ت
ال ـنر وس َس حس

ت
 برال

ةس ـنس َّس كس ال
ت
ـّجس ترل ـدت حس َس ـّيٌ  لر عس

تا آنکه فرمود:

كس  ّنس
س
َم و

س
ل عت

س س
ّنرـي أل اهَّللر إر ا وس مس

س
: و

س
ـال َس رس وس جس حس

ت
َر ال مس َعمس

س
ل ـتس است ، فس ـتر یت بس

ت
اَفـوا برال ، طس ـةس

س
ّک ـوا مس

َ
ل خس ـا دس ّمس

س
ل فس

 . َتكس مت
س
ل ـتس ا است كس ، مس مس

س
ل ـتس ؟ص؟ است  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
 و

س
وت ل

س
ل َع. وس فس نت  یس

س
ل َضّرَ وس  یس

س
ٌر، ل جس حس

ـٍر  مت
س
 ألر

ّس
ل َم إر لر ـتس َت  یس

س
؟ص؟ ل  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس ـإر ، فس ـلت عس فت  تس

س
ـٍص! ل فت ـا حس بس

س
ـا و ـهت یس ؟ع؟: مس ـّيٌ لر ـَه عس

س
 ل

س
ـال قس  فس

َضـّرَ  ـَه یس ّنس
س
ـتس و مت لر عس

س
، ل ـَركس یت ـمس غس لر ـا عس ـهر مس یلر ور

ت
أ ـنت تس ـتس مر مت لر عس ، فس آنس َقـرت

ت
تس ال

ت
و ـرس َس ـوت 

س
ل ـَه. وس مس لر ـدت عس َس

ـاَه.  افس ـنت وس مس َد لر ـهس شت ـٌق، یس
ت
ل ـاٌن ذس َس لر انر وس تس ـفس شس ـانر وس نس یت ـَه عس

س
ـَع. ل فس نت یس وس

؟ع؟:  ـّيٌ لر  عس
س

ـال قس ! فس ـنر َس حس
ت
ـا ال بس

س
ـا و ـابر اهَّللر یس تس کر ـنت  ـكس مر لر

نرـي ذس دت جر وت
س
أ ـَر: فس ـَه َعمس

س
 ل

س
ـال قس : فس

س
ـال َس  

لی   َهمت عس دس ـهس شت
س
و َهمت  وس تس ّیس مت  َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ـي آدس نر نت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر ـی : وس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ـَه تس

َ
ل وت َس

ـاَد،  بس عر
ت
َهـَم ال ّبَ وس ـَه الـّرس ّنس

س
أ ـةر بر اعس وا برالّطس ـّرَ َس

س
ـا و ّمس

س
ل نا. فس دت ـهر لـی  شس ـوا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
و

 
س

ـال َس ـاءر وس مس
ت
ـنس ال  مر

س
ّق رس

س
ـًا و َّ ـقس اهَّلَل رر

س
ل ، َثـّمس خس امر ـرس حس

ت
ـهر ال تر »ت ـی بس

س
ل ـّجر إر حس

ت
 برال

ـاقس یثس مر
ت
ـَم ال هر یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
و

، َثّمس  ّقر ي الـّرر مس فر ي آدس نر ـاةس بس افس َم َموس
س
ل قس

ت
ـبس ال تس کس . فس امس ـرس حس

ت
ـيس ال تر »ت ـي بس قر

ت
ل ـاةس خس افس َتـبت َموس کت : ا ـمر

س
ل قس

ت
ل لر

دت  ـهس اشت ـظت وس فس : احت ـرر جس حس
ت
ل  لر

س
ـال َس ، َثـّمس 

س
ّق ـَه الـّرر مس قس

ت
ل

س
أ ـَه فس حس تس فس : فس

س
ـال َس  . ـاكس ـحت فس تس : افت ـرر جس حس

ت
ل  لر

س
َـال

1. الکافي ج1 ص401.
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 ، ـرس جس حس
ت
تس ال مت

س
ل ـتس ا است ذس ـسس إر یت

س
ل وس

س
ـَر! و ـا َعمس . یس ّسر یعـًا هَّللر ـَر َمطر جس حس

ت
ـطس ال بس هس . فس ـاةر افس َموس

ت
ي برال ـادر بس عر لر

 . مت عس َهّمس نس
ّس
ـَر: الل  َعمس

س
ال قس ؟ فس اةر افس َموس

ت
ـي برال دس لر ـهس شت تس َتَه لر دت اهس عس ـي تس َر ا یثس مر ـا وس َتهس یت ّدس

س
ـي و تر انس مس

س
: و ـتس

ت
ل ََ

ـك د1. )آخریـن جملـه حدیـث در نَـخه مـا، ياألمـر ذلكد  لر
ـنت ذس ؟ع؟: آمر ـّيٌ لر ـَه عس

س
 ل

س
ـال قس فس

و در نَـخه برهـان، يمـن ذلـكد آمـده اسـت(.

گـزارد. در آن سـال، مهاجـران و انصـار حـج  عمـر در نخَـتین سـال خافتـش حـج 
گزاردنـد. همچنیـن امـام علـی همـراه بـا امـام حَـن و امـام حَـین؟مهع؟ و عبـداهَّلل بن 
کردنـد. عمـر اسـتام  گزاردنـد.... وَتـی بـه مّکـه رسـیدند، طـواف ب»ـت  جعفـر حـج 
یـان یا  حجـر کـرد و گفـت: بـه خـدا سـوگند، می دانـم کـه تـو سـنگی هَـتی کـه هیـچ ز
گـر رسـول خـدا تـو را اسـتام نکـرده بـود، مـن هرگـز چنیـن نمی کـردم.  سـودی نـدارد، و ا

کت بـاش ای اباحفـص! چنیـن مگـو. رسـول خـدا هرگز اسـتام  علـی؟ع؟ فرمـود: سـا
یـل آن چیـزی  گـر َـرآن خوانـده بـودی و از تأو نکـرد مگـر بـه دلیـل آنچـه می دانَـت. ا
یـان  ز هـم  السـود،  حجـر  کـه  می دانَـتی  آنـگاه  می دانـد،  تـو  غیـر  کـه  می دانَـتی 
کـه بـرای هـر کـس بـدان  یـا دارد  گو می رسـاند و هـم سـود. حجـر، چشـم و لـب و زبـان 

کنـد، شـهادت بـه وفـا می دهـد.  وفـا 

عمر گفت: این مطلب را از کتاب خدا به من نشان بده،  ای ابوالحَن!

ـك...د را خوانـد و فرمـود: آنـان بـه اطاعـت اَـرار  ّبَ  رس
س

ـذ إذ وخس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آیـت يوس
کـه بـه  ردگار اسـت و آنـان بندگانـش هَـتند و از آنـان پ»مـان گرفـت  کـه او پـرو کردنـد 
لم فرمود:  سـوی ب»ـت الحـرام حـّج گزارند، سـپس کاغـذی نازکتر از آب ب»افریـد و بهَ 
لـم آن را بر کاغذ نوشـت.  یس، پسَ  وفـای خلـق مـرا بـه ب»ـت الحـرام بـر این کاغـذ بنو
سـپس بـه حجـر السـود فرمـود: دهـان بگشـای. پـس آن را بـه دهـان سـنگ انداخـت 
گواهـی ده. بدیـن سـان  و گفـت: ایـن نوشـتار را نـگاه دار، و بـرای بندگانـم بـه یـان وفـا 

حجـر بـرای اطاعـت خداونـد، بـه زمیـن هبـوط کـرد. 

  ای عمر! مگر وَتی که استام حجر کردی، نگفتی: يامانتم را ادا کردم و میثاَم را وفا 
گواه باشید؟ گفت: آری. امام فرمود: مطلب همین است.  کردم تا به وفای من 

1. تفَیر عیاشی ج2 ص38 ح 105؛ بحار األنوار ج96 ص227 ح 29.
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کرده است:  کافی از زراره از امام باقر؟ع؟ روایت  کلینی در   .7

ذت  إر ـّزس _ وس عس  وس
ّس

ـل لر اهَّللر جس ـوت َس ـنت  ـٍر؟ع؟ عس فس عت ـا جس بس
س
 و

س
ل

س
ـأ َجـًا سس ّنس رس

س
ةس و ارس رس ـنت َز ـةس عس نس یت ذس

َ
ـنر و ـنر ابت يعس

ّبرَکمت   رس ـَت بر َت س
ل

س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
و

ًة  ضس بت َس ضس  بس َس  
ّس

ـل جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس
س
ـي و بر

س
ي و نر

ثس
س

ّد َع: حس ـمس َت َبـوَه یس
س
و  وس

س
ـال قس ، فس ـةر یس

ت
ـرر اآل ـی آخر

س
ل لـی  إر ـوا بس

َ
َال

ا  هس کس رس اتس َثـّمس تس َفـرس
ت
بس ال

ت
ـذ عس

ت
ـاءس ال مس

ت
ـا ال هس یت

س
ل ـّبس عس صس ، فس مس ـا آدس هس نت ـقس مر

س
ل ـي خس تر

ّس
ـةر ال بس رت ابر الّتَ ـنت َتـرس مر

ـا  ّمس
س
ل احـًا فس بس یـنس صس عر بس رت

س
ـا و هس کس رس تس ـاجس فس جس

َ ت
ـحس األ الر مس

ت
ـاءس ال مس

ت
ـا ال هس یت

س
ل ـّبس عس احـًا َثـّمس صس بس یـنس صس عر بس رت

س
و

هر  الر ـمس شر وس ـهر  ینر مر یس ـنت  مر ّرر 
ّس

الـذ کس َجـوا  رس خس فس یدًا  ـدر کًا شس ـرت ـا عس هس کس رس عس فس ـا  هس
س

ذ خس
س
و ـَة  ینس الّطر تر  ـرس مس تس اخت

دًا  ـرت بس ـمت  هر یت
س
ل تت عس ـارس صس یـنر فس مر یس

ت
ال ـاَب  حس صت

س
 و

س
ـل خس دس ـارر فس الّنس ـي  فر َعـوا  قس یس نت 

س
و یعـًا  مر َهـمت جس رس مس

س
و وس

ـاد.1 وهس
َ
َخل دت نت یس

س
الر و ـمس ـاَب الّشر حس صت

س
ـی و بس

س
و مًا وس ـاس سس وس

ردگارت از  یـد: شـخصی از امـام باَـر؟ع؟ در بـاره ایـن آیـه پرسـید: يو چـون پـرو زراره گو
گـواه سـاخت  فرزنـدان آدم، از پشتهایشـان، نژادشـان را برگرفـت و آنهـا را بـر خودشـان 
ردگار شـما نیَـتم؟ گفتنـد: چـرا _ تـا آخـر آیـهد حضـرت در حالـی کـه  کـه مگـر مـن پـرو
کـه: خـداى عـز وجـل یـک  پـدرش می شـنید پاسـخ داد: پـدرم بـه مـن حدیـث فرمـود 
گـوارا بـر آن بریخـت، و آن  کـه آدم را از آن آفریـد برگرفـت و آب  ک زمینـی  مشـت از خـا
یخـت و چهل  را چهـل صبـاح بـه حـال خـود گذاشـت، سـپس بـر آن آب شـور و تلخ ر
صبـاح دیگـر واگذاشـت. چـون آن گل تخمیـر شـد، آن را برگرفـت و بـه شـدت مالید، 
آنـگاه آدمیـان ماننـد مورچـگان از راسـت و چپـش بـه جنبـش در آمدنـد، بـه همگـی 
دسـتور فرمـود بـه آتـش درآینـد، اصحـاب یمیـن  داخـل شـدند و آتـش بـر آنهـا سـرد و 

کردنـد. سـامت گشـت؛ و اصحـاب شـمال از داخـل شـدن سـرپ»چی 

کرده است2�  عیاشی نیز در تفسیر خود آن را روایت 

کرده است:  کلینی از زراره از امام باقر؟ع؟ روایت   .8

 
ـلّس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  َتَه عس

ت
ل

س
ـأ سس :...وس

س
ال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و ةس عس ارس رس ـنت َز ـةس عس نس یت ذس

َ
ـنر و ـنر ابت يعس

مر  وت ی یس
س
ل ـَه إر تس ّیس مس َذّرر رر آدس

هت ـنت ظس جس مر رس خت
س
 و

س
ال َس  ، ـةس یس

ت
ـمت  اآل هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر وس

1. الکافي ج2 ص7 ح 2.
2. تفَیر عیاشی ج2 ص39 ح 109.
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هد. ّبس ـٌد رس حس
س
ـررفت و عت ـمت یس

س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ـَه وس َس ف اَهـمت نس رس

س
و َهـمت وس فس ّرس عس ّرر فس

ّس
الـذ کس َجـوا  رس خس ـةر فس امس یس قر

ت
ال

كس  ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر ول خـداى عّز وجـل : يوس یـد: از امـام باَـر؟ع؟ پرسـیدم در بـارۀَ  زراره می گو

لید.  وا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهمت وس تس ّیس ـمت َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس مر

رد. پـس ایشـان ب»ـرون آمدنـد،  ز َیامـت ب»ـرون آو فرمـود: از پشـت آدم نَـل او را تـا رو
گر این نبود،  چون مورچگان. و خدا خود را به ایشـان شناسـانید و به ایشـان نمود. و ا

ردگار خود را نمی شـناخت .  کَـی پـرو

صـدوق در توحیـد بـه اسـناد خویـش آن را روایـت کـرده اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه بـه جـای 
»أراُهـم َنفَسـه« آورده اسـت: »أراُهـم ُصنَعـه«1�

اء، از امام صادق؟ع؟ 
ّ

 9. در کتاب النکاح از دو کتاب کافی و تهذیب، از عبدالرحمن َحذ
کرده است:  روایت 

؟امهع؟  نر ـیت َس َح
ت
ـَن ال ـّيَ بت لر انس عس : کس

س
ـال َس ؟ع؟  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و اءر عس

ّس
ـذ حس

ت
ـنر ال مس حت ـدر الّرس بت ـنت عس يعس

َهمت   تس ّیس ـمت  َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ي آدس نر ـنت بس كس مر ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر : وس ـةس یس

ت
هر اآل ـذر  هس

َ
و ـرس قت سـًا، یس

ت
أ لر بس ـزت عس

ت
ى برال ـرس  یس

س
ل

َهوس  ـاقس فس یثس مر
ت
َه ال نت  مر

س
ـذ خس

س
ـيت ٍء و  شس

َکلَّ لـی . فس ـوا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و وس

د2. اءس ّمس ٍة صس ـرس خت ـی صس
س
ل انس عس کس نت  إر ٌج، وس ـارر خس

إذ وخذ  امـام سـجاد؟ع؟ عـزل را بـدون اشـکال می دیـد. آنـگاه ایـن آیـه را می خوانـد: يو
گرفتـه شـده، خـارج اسـت، گرچـه بـر روی  کـه میثـاق از آن  ـك..د. پـس هـر چیـزی  ّبَ رس

سـنگر سـخت باشد. 

کتـاب الصـالة تهذیـب األحـکام، ضمـن اعمـاِل روز غدیـر، از علـّی بـن حسـین   10. در 
عبـدی از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: 

ي  ائركس فر نت َدعس َکنت مر یس
ت
ل ال: وس ا... إلـی ونَ  یس نت

َ
امس َعَمرر الّد یس  صر

َ
ل در عت یـرر َخـّمٍ یس در مر غس ـوت ـاَم یس یس يصر

ّبرَکمت  رس َنـوا بر نت آمر
س
یمانر و ر

إلت ي لر یًا َینـادر نا َمنادر عت ـمر نـا سس ّنس نـا إر ّبس : رس
س

َقـول نت تس
س
ـنر و یت تس عس کت ـنر الّرس یت اتس َدَبـرر هس

ـن بعـدر نبّیـک، المأخـوذ  شـهَد وّنـه عبـدكس الهـادي مر ـال: اللهـّم فإّنـا نس ـا... إلـی ونَ  ّنس آمس فس
رضیـتس لنـا السـامس  ـك، و ّیتر ـكس و بر لقر ـن جمیـعر خس ك؟ص؟ مر میثاَـه مـع میثـاق رسـولر

1. الکافي ج2 ص7؛ توحید ص331 ح 9.
2. الکافي ج5 ص504 ح 4؛ تهذیب األحکام ج7 ص417 ح 1670.
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تنـا ذلـك، و  ، و ذّکرس كس ـدس هت ـا عس نس
س
تس ل دت

س
ـّد ـي جس تر

ّس
ـةس ال مس عت ـا الّنر نس یت

س
ل ـتس عس مت مس تت

س
و تـه وس دینـًا بموال

 ، ن وهـل الوفاء بذلكس كس و مر َر جعلتنـا مـن وهـل الخـاص و الّتصدیـق بعهـدكس و میثا
ي  ا فر ّنس َخـوذس مر

ت
أ مس

ت
ـكس ال َس ا یثس ـا مر نس تس رت

س
ّک ذس ، وس ووتممـتس علینـا الّنعمـة التـي جـّددت لنا عهـدكس

ا  ـنس َر ـمت َتنت
س
ل ، وس ـاقس یثس مر

ت
ال ـدس وس هت عس

ت
ـا ال نس تس رت

س
ّک ذس ، وس ـةر ابس جس ر

ت
ـلر ال هت

س
ـنت و ـا مر نس تس

ت
ل عس جس ـا وس انس ّیس  إر

ـكس قر
ت
ل إر خس

ـدس تس َمبت
لی   َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهمت  وس تس ّیس مت  َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ي آدس نر نت بس كس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر :  وس ـتس

ت
ل ََ ـكس  ّنس إر

، فس كس ـرس کت ذر
ك د تـا آخر دعاء که  فر طت

َ
ل ـكس وس ّنر ا برمس

نس دت ـهر ی شس
س
ل َهـّمس بس

ّس
لـی.  الل ـوا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
و

طولنی اسـت. 1 

ز دعایـی پـس از  زۀ عمـر دنیـا فضیلـت دارد... در آن رو ز غدیـر خـم بـه انـدازۀ رو زۀ رو رو
که به ایمان ندا می داد...  دو رکعت نماز بخوان و بگو: خدایا! شـنیدیم منادی ای را 
پ»امبـرت،  از  پـس  امیرالمؤمنیـن؟ع؟(  )امـام  او  کـه  می دهیـم  شـهادت  مـا  خدایـا! 
کـه پ»مـان او را همـراه بـا پ»مـان پ»امبـرت؟ص؟ از تمـام آفریـدگان و  هدایتگـر اسـت، 
مخلوَاتـت گرفتـه ای. و اسـام را بـه مـوالت او بـرای مـا بـه عنوان دین پَـندیده ای و 
آن نعمتت را بر ما تمام کرده ای که عهد و میثاق خود را برای ما تجدید کردی، و آن 
ردی، و مـا را از اهـل اخـاص و تصدیـق بـه عهد و پ»مانـت و از اهل وفا  را بـه یـاد مـا آو
ـرار دادی. و نعمـت را بـر مـا تمـام کـردی کـه تجدیـد پ»مانـت باشـد. و میثاق  بدانهـاَ 
کـه در آغـاز آفرینـش از مـا گرفتـه ای و مـا را از اهـل اجابـت  ر شـدی  خـود را بـه مـا یـادآو
یـش را از یـاد مـا نبـردی، کـه  ردی، و ذکـر خو َـرار دادی. و عهـد و میثـاق را بـه یـاد مـا آو

إذ وخـذ ربـك...د خدایـا! بـه مّنـت و لطفـت شـهادت دادیم...  فرمـودی: يو

که  کتاب معروفش المزار_  این دعا را شـیخ اجّل ثقه، محمد بن المشـهدی رحمه اهلل در 
نسـخۀ آن نزد ما موجود اسـت _ روایت کرده اسـت2� 

کرده است:  11. شیخ صدوق رحمه اهلل در علل الشرایع، از زراره از امام باقر؟ع؟ روایت 

ـي  نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر ـلس : وس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  ـٍر؟ع؟ عس فس عت ـا جس بس

س
َت و

ت
ل

س
ـأ :  سس

س
ـال َس ةس  ارس رس ـنت َز يعس

 :
س

ـال َس لـی .  بس ـوا 
َ
ّبرَکـمت َال رس بر ـَت  َت س

ل
س
و مت  ـهر َر َف نت

س
و لـی   َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس َذّرر ـمت   هر ـنت َظَهورر مس مر آدس

1. تهذیب األحکام ج3 ص143 ح 317.
2. مزار ابن مشهدی ص288.
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َقَه  الر نت خس ـٌد مس حس
س
رر و

دت مت یس
س
ـكس ل لر

 ذس
س

وت ل
س
ل مـًا. وس وت َه یس َکَرونس

ت
ذ ـیس سس ، وس موَـفس

ت
ـوا ال ََ نس ـَة وس فس رر

عت مس
ت
ـتر ال تس بس ثس

ـه د1. ََ ازر ـنت رس  مس
س

ل وس

زراره نقـل کـرده کـه گفـت: از حضـرت ابـو جعفـر امـام باَـر؟ع؟ راجـع بـه کام خداوند 
َهـمت  تس ّیس ـمت َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر کـه می فرمایـد: وس  پرسـیدم 

ّ
عـّز وجـل

کـه خـداى تـو  ر هنگامـی  لـی  )ب»ـاد آو ـوا بس
َ
ّبرَکـمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و وس

کـه آیـا مـن  گـواه َـرار داد  ّیـه آنهـا را برگرفـت و آنهـا را بـر خـود  از پشـت فرزنـدان آدم ذر
گفتنـد: آری(.  ردگار شـما نیَـتم؟ همـه  پـرو

برابـر  ى تعالـی ثابـت مانـده، ولـی ایَتادنشـان در  فرمودنـد: معرفـت بنـدگان بـه بـار
بوبّ»ـت حـّق عـّز وجـلّ از یادشـان رفتـه، و بـه زودى آن را بـه یـاد  خـدا و اعترافشـان بـه ر
گـر ایـن نمی بـود، احـدى از بنـدگان نمی دانَـت کـه خالـق و رازَش  رد. و ا خواهنـد آو

کیَـت. 

عیاشی نیز در تفسیرش حدیث را با تفاوت اندک آورده است2�

کرده است:  12.صدوق، از امام صادق؟ع؟ روایت 

ـا َجَنـوٌد  هس ّنس
س
احر و وس رت

س ت
ـي األ  فر

َ
َقـول ـا تس  : مس

س
ـال َس ؟ع؟  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و اَه عس وس ـنت رس ّمس یـٍب عس بر ـنت حس يعس

؟  ـفس
س
ل تس ـا اخت هس نت ـرس مر کس ا نس ـا تس مس ـفس وس

س
ل تس ـا ائت هس نت فس مر ـارس عس ـا تس مس ٌة فس ـدس ّنس َمجس

َهـمت  َس ا یثس ـادر مر بس عر
ت
ـنس  ال  مر

س
ـذ خس

س
 و

س
ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس . إر

ـكس لر
س

ذ ـَه کس ّنس إر
، فس ـكس لر

 ذس
َ

َقـول ـا نس ّنس ـَت: إر
ت
َقل : فس

س
ـال َس  

مت   هر ـنت َظَهورر مس مر ي آدس نر نت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر ـلس : وس جس ـّزس وس ـَه عس

َ
ل وت َس َهـوس  ، وس در

یـاس مر
ت
ـلس ال بت َس ـٌة 

ّس
ل ظر

س
َهـمت و وس

َة  فس
ت
ل

َ ت
تر األ اءس ـٍذ جس ئر مس وت َه یس

س
ّرس ل َس س

نت و مس : فس
س

ـال َس  . ةر یس
ت

رر اآل ـی آخر
س
ل مت  إر ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس َذّرر

اد3. اَهنس َفـَه هس اس اءس خر ٍذ جس ئر مس وت َه یس ـرس کس نت
س
ـنت و مس ـا وس اَهنس هس

ى محضر امام صادق؟ع؟ عرضه داشت: چه می فرمای»د راجع به این که گفته اند:  راو
کـه بـا هـم آشـنا شـده اند  يارواح لشـکریانی هَـتند آراسـته و مرّتـب شـده، پـس آنهـا 

که با هم آشنایی نداشته اند ب»نشان اختاف است(؟  انس و الفت دارند و آنها 

1. علل الشرائع ج1 ص117 ح 1.
2. تفَیر عیاشی ج2 ص40 ح 112.

3. علل الشرائع ج1 ص84 ح 2؛ بحارالنور ج5 ص241 
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بل   َ
ّ

ائل هَـتیم، چـه آن که حّق عـّز وجل امـام؟ع؟ فرمودنـد: مـا هـم بـه همیـن معناَ 
کـه بـه صـورت اشـباح  ـد شـوند و بـه دنیـا ب»اینـد، در حالـی 

ّ
کـه بندگانـش متول از ایـن 

ـرآن شـریف آمـده: ياى رسـول بـه   َ بودنـد، از آنهـا میثـاق و پ»مـان گرفـت، چنانکـه در
ّیـه آنهـا را برگرفـت و بـر خـود  کـه خـداى تـو، از پشـت فرزنـدان آدم ذر ر هنگامـی  یـاد آو
بوبّ»ت  گواهشـان سـاخت... تـا آخـر آیـه. سـپس حضـرت فرمودنـد: آنـان کـه اَـرار بـه ر
ز   نمودنـد، الفـت و انـس ب»نشـان برَـرار گردیـد. و کَـانی کـه آن را آن رو

ّ
حـّق عـّز وجـل

انـکار نمودنـد، در ایـن جـا بـه اختـاف پرداختند.. 

13. شیخ الطائفة شیخ طوسی رحمه اهلل در امالی، از ابوسعید خدری آورده است: 

ـحس  تس تس افت ـا  ّمس
س
ل فس  ، ترـهر رس مت إر ـي  فر ـابر  ّطس خس

ت
ال ـَن  بت ـَر  َعمس ـّجس  : حس

س
ـال َس  ، ّير رر

َخـدت
ت
ال یٍد  ـعر ـي سس بر

س
و ـنت  يعس

ـكس  ّنس
س
ـَم و

س
ل عت

س س
ّنرـي أل إر ـكس وس

َ
ل ّبر

َس َ
: و

س
ـال َس ـَه، وس

س
ل ّبس َس َه وس مس

س
ل ـتس است ـّرس فس مس دس وس ـوس ست

س ت
ـرس األ جس حس

ت
ى ال ـاذس افس حس ـوس الّطس

ـا  ـكس مس
َ
ل ّبر

َتـَه  َیقس یت
س
و ّنرـي رس

س
 و

س
ـوت ل

س
ل ّیـًا، وس فر  اهَّللر برـكس حس

َ
َسـول انس رس کس ـنت  کر

س
ل ـَع، وس فس نت  تس

س
ل َضـّرَ وس  تس

س
ـٌر ل جس حس

َضّرَ  یس
س
َه ل ّنس اهَّللر إر ـی وس

س
ل : بس

س
ال قس ٍب؟ع؟، فس الر بري طس

س
َن و ـّيَ بت لر یـج عس جر حس

ت
ـي ال انس فر کس : وس

س
ـال َس  . َتـكس

ت
ل ّبس َس

َد  ـهس شت
س
: و

س
ـال َس ـی. 

س
ال عس ـابر اهَّللر تس تس : برکر

س
ـال َس ؟  ـنر َس حس

ت
ـا ال بس

س
ـا و ، یس ـكس لر

ـتس ذس
ت
ل ََ ـمس  بر

: فس
س

ـال َس ـَع.  فس نت یس وس
ذت  إر ـی: يوس

س
ال عس ـَه تس

َ
ل وت َس  :

س
ـال َس  . ـابر تس کر

ت
ـنس ال ـكس مر لر

ـنس ذس یت
س
أ ـی، فس

س
ال عس ـابر اهَّللر تس تس ـٍم برکر

ت
ل و عر

َ
ـذ

س
ـكس ل ّنس

س
و

ّبرَکمت  رس ـَت بر َت س
ل

س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس ـمت َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
و

َه  تس ّیس جس َذّرر رس خت ـتس است َه فس رس هت ـحس ظس َس ، مس مس قس آدس
س
ل ا خس ّمس

س
ی ل

س
ال عس ّنس اهَّللس تس

س
َركس و بر

خت
َ
و ناد. وس دت ـهر لی  شس وا بس

َ
َال

َه 
س
وا ل ـّرَ َس

س
أ یَد، فس بر عس

ت
َهـَم ال ّنس

س
و ّبَ وس ـَه الـّرس ّنس

س
َهـمت و رس ّرس َس ، وس ـلس قت عس

ت
َهـَم ال مس زس

ت
ل

س
أ . فس ّرر

ّس
ـةر الـذ ئس یت ـي هس ـهر فر بر

ت
ـنت َصل مر

ـي  ـكس فر لر
ـي ذس َهـمت فر ّنس

س
ـَم و

س
ل عت  یس

ـلّس جس ـّزس وس اهَّلَل عس ، وس ـةر ّیس َعَبودر
ت
مت برال ـهر َر َف نت

س
ـی و

س
ل َدوا عس ـهر شس ، وس ـةر ّ»س بر َبو برالّرَ

ـانر  نس یت ـٍذ عس ئر مس وت ـرر یس جس حس
ت
ا ال

س
ـذ هس لر انس  کس ، وس ّقٍ ـي رس هر فر یـدر بر

اءس عس ـمس ست
س
ـبس و تس کس ـٍة. فس فس لر تس  َمخت

س
ل ـازر نس مس

دت  ـهس َه: اشت
س
 ل

س
ال َس ، َثّمس 

س
ّق كس الـّرس لر

ـَه ذس مس قس
ت
ل

س
أ ـاَه. فس ـحس فس تس فس ، فس ـاكس ـحت فس تس : افت

س
ـال قس ـاٌن، فس َس لر انر وس تس ـفس شس وس

ي   فر
لس عس جس َه، فس عس ـَر مس جس حس

ت
ال طس وس بس َم؟ع؟ هس طس آدس بس ا هس ّمس

س
ل . فس ـةر امس یس قر

ت
مس ال ـوت ـاةر یس افس َموس

ت
 برال

ـاكس افس ـنت وس مس لر
نت 

س
ـلر و بت َس ـنت  ـتس مر یت بس

ت
ا ال

س
ـذ َحـّجَ هس ـَة تس ئرکس

اس مس
ت
ـتر ال انس کس . وس ـنر کت ا الّرَ

س
ـذ ـنت هس ى مر ـرس ي تس ـذر

ّس
ـهر ال عر ضر وت مس

ـتت  سس َدرر َت وس یت بس
ت
مس ال ، َثّمس َهدر هر در عت ـنت بس َم، َثـّمس َنـوٌح مر ـَه آدس ّجس ؟ع؟، َثـّمس حس مس ـی آدس

س
ال عس ـقس اهَّلَل تس

َ
ل خت یس

تر  یت بس
ت
اءس ال  برنس

یلَ اعر ـمس ست إر یَم وس اهر رس بت  إر
ادس عس

س
ا و ّمس

س
ل ٍس. فس یت بس ََ بري 

س
نت و َر مر جس حس

ت
عس ال ـَتودر است َدَه، فس اعر وس َس

َه  ـاس عس جس ، فس
ـلّس جس ـّزس وس ـنس اهَّللر عس ـٍي مر حت وس ـٍس بر یت بس ََ ـي  بر

س
ـنت و ـرس مر جس حس

ت
ا ال جس رس خت ـتس است ، وس هر ـدر اعر وس َس ـاءس  برنس وس

نر  وت
س
لر ل ثت ـي مر  فر

س
ل زر

نت
َ
ا و ّمس

س
انس ل کس ، وس ـةر ّنس جس

ت
ة ال ارس جس ـنت حر َهوس مر ، وس ـنر کت ا الّرَ

س
ـذ ـنت هس مس مر ـوت یس

ت
ـَث َهـوس ال یت برحس



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 291موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

نت  ـَه مر ََ مر
ت
ل انس یس نت کس مس ارر وس

س
َکّف

ت
ي ال ـدر یت

س
َه و تت دس ـّوس َس ، فس ائرـهر یس ضر ـوتر وس ََ ا یس

ت
ـاءر ال فس صس ، وس ـهر اضر »س بس ّرر وس

َ
الـّد

د1. ـنر َس حس
ت
ا ال بس

س
ـا و ـا یس یهس ـتس فر َت س

ـٍة ل ّمس
َ
ـي و ـَت فر شت  عر

س
ـَر: ل  َعمس

س
ـال قس : فس

س
ـال َس ـمت .  هر ائررر تس كر برعس ـرت ـلر الّشر هت

س
و

کرد، در راسـتای  گزارد. وَتی طواف را آغاز  عمر بن خطاب در زمان حکومتش حج 
که  گفت: تو را می بوسـم در حالی  کرد و بوسـید و  حجر السـود ایَـتاد. آن را اسـتام 
یـان داری و نـه سـودی. ولـی دیـدم کـه رسـول خـدا به  می دانـم سـنگی هَـتی کـه نـه ز

گـر او را نمی دیـدم کـه تو را می بوسـید، نمی بوسـیدمت.  تـو توجـه می کـرد. و ا

علـــی بـــن ابی طالب؟ع؟ کـــه در میان حجاج بـــود، گفت: چنین نیَـــت، بلکه به 
یـــان می رســـاند و هم ســـود. عمر پرســـید: بر چه اساســـی چنین  خـــدا ســـوگند هم ز
یـــی ابا الحَـــن؟ فرمود: بر اســـاس کتاب خـــدای تعالی. عمـــر گفت: گواهم  می گو
إذ وخذ  رآن اســـت؟ فرمود: آیـــت يو ـــرآن دانش داری، ایـــن کجایَ  کـــه تو نَـــبت بهَ 

بك..د.  ر

کـرد،  را مَـح  او  آفریـد، پشـت  را  آدم  وَتـی  تعالـی  کـه خـدای  تـو خبـر می دهـم  بـه 
رد. پـس عقـل را بـر ایشـان الـزام کـرد و  یـز ب»ـرون آو دودمانـش را از پشـتش ماننـد مـوران ر
بوبّ»ـت او اَـرار کردنـد و  ردگار اسـت و آنهـا بندگاننـد. پـس بـه ر مقـّرر داشـت کـه او پـرو
بـر خـود بـه عبودیـت گواهـی دادنـد. خـدای عـز وجـل می دانَـت کـه آنهـا در ایـن بـاره 
جایگاه هـای مختلـف دارنـد. بدیـن روی نامهـای بندگانـش را در کاغذی نوشـت. و 
ز، چشـم و لـب و زبـان داشـت. خداونـد بـه حجـر فرمـود: دهانـت  ایـن سـنگ در آن رو
را بگشـا. دهانش را گشـود و آن نوشـتار را در دهانش انداخت. سـپس به او فرمود: در 

یامـت گواهـی بـده بـرای هـر کـس کـه بـه پ»مـان تـو وفـا کند.   َ ز رو

کـه  کـه آدم؟ع؟ فـرود آمـد حجرالسـود همراهـش بـود، آن را در جایـی نهـاد  هنگامـی 
اکنـون در آن مـکان دیـده می شـود. مائکـه در آن زمـان _ پ»ـش از خلقـت آدم؟ع؟ _ 
کـرد.  گـزارد، سـپس نـوح پـس از او چنیـن  حـج ایـن خانـه می گزاردنـد. آنـگاه آدم حـج 
گرفتند.  یران شـد و سـتونهای آن کهنه شـدند، پس حجر را از ابوَبیس  آنگاه ب»ت و
وَتـی ابراهیـم و اسـماعیل خانـه را بـا سـتونهایش تجدیـد بنـا کردنـد، و حجـر را از کـوه 
ز  کـه امـرو ابوَبیـس بـه وحـی الهـی برگرفتنـد، آن دو تـن، حجـر را در جایـی نهادنـد 

1. األمالي طوسی ص476 رَم 1041.
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َـرار دارد، کـه از سـنگهای بهشـت اسـت. حجـر، زمانـی کـه از بهشـت نـازل شـد، بـه 
یـد و شـفافیت و روشـنایی یاَـوت بـود، ولی دسـتهای کافران و  رنـگ و سـفیدی مروار

کـرد.  کـه آن را لمـس می کردنـد، آن را سـیاه  کَـانی از اهـل شـرک 

که تو در آن نباشی،  ای ابا الحَن!  ره ای  عمر گفت: زنده نباشم در دو

این حدیث در مصادر اهل سنت 

محّدثـان فریقیـن بـر نقـل این حدیث اتفاق نظر دارند و شـماری از پیشـوایان حدیث عامه 
آن را روایـت کرده انـد، ماننـد: عـالء الدیـن بـن حسـام الدیـن مشـهور به متقی هنـدی در کتاب 
کتاب نزد ما  کنز العمال )چاپ شـده در حاشـیۀ مسـند احمد بن حنبل ج 2 ص 352 و این 
کم و  موجـود اسـت( بـه نقـل از فضائـل مکة جندی، طواالت ابی الحسـن قطان، مسـتدرك حا

صحیح ابن حبان، از ابوسـعید ُخدری آورده اسـت. 1

کتـاب إرشـاد السـاري شـرح صحیـح البخـاري ج 3 ص  همچنیـن عالمـه َقسـَطالنی در 
195 در بـاب »مـا ذکـر فـي الحجـر األسـود« ضمـن شـرح حدیـث بخـاری، آن را آورده اسـت. 

بخـاری ایـن حدیـث را بـه اسـناد خویـش از عمـر نقـل می کنـد. 2

امینـی گویـد: ایـن حدیـث شـریف کـه بـه سـند فریقین روایت شـده اسـت، برای کسـی که 
نیـک بنگـرد، فوایـد بسـیاری در بـر دارد، افـزون بـر آنچـه در اینجا یاد شـد. 

کـه نسـخۀ آن نزد ما موجود اسـت، از أصبغ بن ُنباته  14. سـید رضـی در خصائـص األئمـة 
آورده است: 

 ! ینس نر مر َمؤت
ت
یرس ال مر

س
ا و َه: یس

س
 ل

س
ال قس . فس ائرلر َس مس

ت
ي ال تًا فر نر انس َمعت کس ؟ع؟ وس ینس نر مر َمؤت

ت
یرس ال مر

س
اءر و ّوس کس

ت
َن ال ی ابت تس

س
 يو

ی؟ لس َموسس بت َس مس  در آدس
ت
نت َول دًا مر حس

س
مس و

ّس
ل کس لت  ، هس

لّس جس ّزس وس نر اهَّللر عس نري عس رت ّبر
خس

ـهر  یت
س
ل وا عس ّدَ رس وس  ، َهـمت رس اجر فس وس َهـمت  ّرس بس ـهر  قر

ت
ل یـعس خس مر ـمس اهَّلَل جس

ّس
ل کس ـدت  َس ؟ع؟:  یـنس نر مر َمؤت

ت
ال یـَر  مر

س
و  

س
ـال قس فس  

؟  ـكس لر
انس ذس کس ـفس  یت کس : وس

س
ـال قس ـَه، فس فت رر

عت ـمت یس
س
ل اءر وس ـّوس کس

ت
ـنر ال ـی ابت

س
ل ـكس عس لر

َقـلس ذس ثس : فس
س

ـال َس  . ابس ـوس جس
ت
ال

کتـاب دیگـرش الغدیـر ج6 ص103 ذیـل عنـوان يجهـل  یَـنده در  1. کنـز الَعّمـال ج5 ص177؛ رَـم 12521. نو
رده اسـت. کتـاب اهَّللد همیـن حدیـث را از طریـق محدثـان سـنی از منابـع افزون تـر آو یـل  الخلیفـة بتأو

2. ارشاد الَاري ج3 ص161 رَم 1597.
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مس  ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر ـهر ؟ص؟: وس ّیر بر

نس  لر
َ

َقـول ذت یس ـی، إر
س
ال عس ـابس اهَّللر تس تس کر  

َ
و ـرس قت ـا تس مس وس

س
: و

س
ـال قس فس

َهمت  عس ـمس ست
س
دت و قس لی . فس وا بس

َ
ّبرَکمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهمت  وس تس ّیس مت  َذّرر هر نت َظَهورر مر

ـید. 
س
ل ـوا بس

َ
ال َس اءر _ ي ـّوس کس

ت
ـنس ال ـا ابت لر اهَّللر _ یس ـوت َس ـي  َع فر ـمس َت ـا تس مس کس  ، ابس ـوس جس

ت
ـهر ال یت

س
ل وا عس ّدَ رس ـَه وس مس اس کس

 ، ةر ّ»س َبوبر الّرَ ـةر وس اعس ـَه برالّطس
س
وا ل ّرَ َس س

أ یـَم. فس حر ـَن الّرس مس حت ـا الّرس نس
س
و ـا، وس نس

س
 و

ّس
ل  إر

لـهس ـا اهَّلَل ل إر نس
س
ّنرـي  و : إر َهـمت

س
 ل

س
ـال َس وس

 ، ـاقر یثس مر
ت
ـي ال ـكس فر لر

س
وا برذ ـّرَ َس

س
أ ـمت فس هر تر اعس  برطس

ـقس
ت
ل خس

ت
ـرس ال مس

س
و ، وس ـاءس یس صر وت

س ت
األ ـاءس وس یس بر

نت
س ت
األ  وس

س
َسـل ـزس الّرَ ّیس مس وس

نت  ا عس َکّنس ـا  ّنس ـةر إر یامس قر
ت
مس ال ـوت ـوا یس

َ
َقول نت تس

س
ـمت ، و هر یت

س
ل ـةس عس ئرکس

اس مس
ت
دس ال ـهس شت

س
و مت وس ـهر َر َف نت

س
ـی و

س
ل َهمت عس دس ـهس شت

س
و وس

یـن د. لر هـذا غافر

 ابن کّواء )از سران خوارج( که در پرسیدن مَائل مخاطب را به سختی می انداخت، 
خدمـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـد و پرسـید:  ای امیرالمؤمنیـن! بـه مـن خبـر بـده کـه آیـا 
خداونـد عـز وجـل َبـل از موسـی؟ع؟ بـا کَـی از فرزنـدان آدم؟ع؟ سـخن گفتـه اسـت؟ 

گفتـه اسـت و  فرمـود: خداونـد بـا تمـام آفریـدگان خـود _ نیکـوکار و بدکـردار _ سـخن 
آنـان بـه او پاسـخ داده انـد. 

گران آمد و نتوانَت بپذیرد. لذا پرسید: چگونه؟ کّواء  این کام بر ابن 

إذ وخـذ  کـه خطـاب بـه پ»امبـرش می فرمایـد: يو فرمـود: آیـا کتـاب خـدا را نمی خوانـی 
پاسـخ  او  بـه  آنـان  و  مـردم رسـانده اسـت  گـوش  بـه  را  کامـش  رّبـك...د. خداونـد، 

کـّواء. 1  داده انـد، چنانکـه در َـرآن می فرمایـد: يَالـوا بلـید،  ای ابـن 

کـه معبـودی بحـق جـز مـن نیَـت، و منـم  خداونـد فرمـود: بـه راسـتی منـم مـن اهَّلل 
ردند، و رسـولن و پ»امبران  بوبّ»ت اَرار آو رحمـان و رحیـم. پـس بـرای او بـه طاعت و ر
و جانشـینان آنـان را امتیـاز بخشـید و مـردم را بـه طاعـت آنـان امـر فرمـود. آنـان بـه ایـن 
گـواه  گرفـت و مائـک را نیـز بـر ایشـان  گـواه  کردنـد و آنـان را بـر خودشـان  میثـاق اَـرار 

کـه مـا از ایـن مطلـب غافـل بودیـم.  ی»ـد  ز َیامـت بگو گرفـت، مبـادا رو

کرده است2�  عیاشی با تغییر اندکی در الفاظ آن را روایت 

کتـاب نـزد مـا موجـود اسـت _ از  کـه نسـخه  کوفـی در تفسـیر خـود _  15. فـرات بـن ابراهیـم 

ئمة ص87. 1. خصائص األ
2. تفَیر عیاشی ج2 ص41 ح 116.
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کـرده اسـت: علـی بـن عتـاب از امـام باقـر؟ع؟ روایـت 

ّنس اهَّللس 
س
ـَروا، وو کر ـمت َینت

س
یـنس ل نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
يس و ـی َسـّمر تس َفـونس مس رر

عت ـةر یس ّمس
َ ت
هر األ ـذر ـنت هس  مر

س
ـال َجّهس

ت
ّنس ال

س
ـوت و

س
يل

ي  ٍد؟ص؟ فر ّمس ـی َمحس
س
ل  اهَّلَل عس

س
ل زس نت

س
ا و یمس كس فر لر

ذس ،  وس مس ـةر آدس ّیس ـاقس َذّرر یثس  مر
س

ـذ خس
س
یـنس و ـی حر

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس

اَه.  نس
ت
و رس َس ـا  مس کس  

َ
ئریل رس بت  برـهر جس

س
ل ـزس نس  اهَّلَل فس

س
ـال َس  ، ابرـهر

تس کر

ـمت  هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر : وس ابرـهر

تس کر ـي  لر اهَّللر  فر ـوت ع برقس ـمس َت ـمت تس
س
ل

س
ـَر! و ابر ـا جس  یس

وّنس   اهَّللر وس
َ

َسـول دًا رس ّمس وّنس َمحس لـی،  وس وا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس َذّرر

 
س

ذ خس
س
َث و یت ، حس ـةر

ّس
ل ظر

س ت
ـي األ یـنس فر نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـی و

س
ال عس اَه اهَّلَل تس ـّمس َس س

ـوس اهَّللر ل . فس یـنس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ّیـًا و لر عس

د1. مس ـةر آدس ّیس ـاقس َذّرر یثس مر

گـر نادانـان ایـن امـت بداننـد چـه وَـت ]علـی بـن ابی طالـب[ امیـر المؤمنیـن نامیده  ا
شـده، انـکار نمی کننـد. هنگامـی کـه خداوند میثاق بنی آدم را گرفـت. و آن میثاق، 
در آنچـه خداونـد بـر محّمـد؟ص؟ نـازل نمـود در کتابش موجود اسـت. خداوند گفت و 

ـرآن[ خواندیم.  َ رد، بـه همـان صـورت کـه ما ]در جبرئیـل آن را فـرو آو

َهمت  تس ّیس مت َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ـي آدس نر نت بس كس مر ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر ای جابـر! مگـر ایـن آیـه را نشـنیده اى:  وس

نیَـتم؟  شـما  ردگار  پـرو مـن  آیـا  لـی   بس ـوا 
َ
َال ّبرَکـمت  رس بر ـَت  َت س

ل
س
و مت  ـهر َر َف نت

س
و لـی   عس َهمت  دس ـهس شت

س
و وس

گفتنـد آری. ]پرسـید[: و محّمـد رسـول خـدا و علـی امیـر مؤمنـان نیَـت؟ بـه خـدا 
از  کـه  هنگامـی  اظلـه،  و  اشـباح  عالـم  در  نامیـد  امیرالمؤمنیـن  را  او  خداونـد  ََـم 

گرفـت. دودمـان آدم پ»مـان 

کرده است:  16. فرات از امام باقر؟ع؟ روایت 

كس  ـارس بس ّنس اهَّللس تس : إر
س

ـال قس ؟ فس یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرس ال مر

س
ـٌي  و لر يس عس ـی َسـّمر تس ! مس َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ـَه: یس

س
يَلـَت ل

ـٍد؟ص؟،  ّمس ـی َمحس
س
ل  اهَّلَل عس

س
ل ـزس نت

س
ـا و یمس ـكس فر لر

ذس ، وس مس ـدر آدس
ت
ـةر َول ّیس ـاقس َذّرر یثس  مر

س
ـذ خس

س
ـَث و یت ـی حس

س
ال عس تس وس

مت  ـهر َر َف نت
س
لی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهمت وس تس ّیس مت َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر ـاَه : وس نس

ت
و رس َس ـا  مس کس

یرس  مر
س
اَه اهَّلَل و ـّمس َس . فس ینس نر مر َمؤت

ت
یَر ال مر

س
ّیًا و لر وّنس عس ي وس َسـولر رس ي وس ـدر بت ـدًا عس ّمس وّنس َمحس ّبرَکـمت ، وس رس ـَت بر َت س

ل
س
و

م د2. ـي آدس نر ـةر بس ّیس ـاقس َذّرر یثس  مر
س

ـذ خس
س
ـَث  و یت ، حس یـنس نر مر َمؤت

ت
ال

1. تفَیر فرات ص146 ح 181.
2. تفَیر فرات ص146 ح 182.
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یـد: بـه امـام باَـر؟ع؟ گفتـم: چـه زمانـی علـی؟ع؟ را امیرالمؤمنیـن نامیدنـد؟  راوی گو
کـه از دودمـان و فرزنـدان  فرمـود: خداونـد تبـارك و تعالـی او را چنیـن نامیـد، زمانـی 
وخـذ  إذ  يو می خوانیـم:  چنانکـه  اسـت،  َـرآن  در  ایـن  و  گرفـت.  پ»مـان  آدم؟ع؟ 
ردگارتـان هَـتم، و  کـه مـن پرو ربـك...د. خداونـد از آنـان پرسـید: آیـا چنیـن نیَـت 
محمـد بنـده و فرسـتادۀ مـن و علـی امیـر مؤمنـان اسـت؟ پـس خداونـد تعالـی او را 

گرفـت. کـه از دودمـان و فرزنـدان آدم پ»مـان  امیرالمؤمنیـن نامیـد همـان زمانـی 

17. فرات از امام باقر؟ع؟:

یرس  مر
س
ّيٌ و لر يس عس ی َسـّمر تس َمونس مس

س
ل عت ـةر یس ّمس

َ ت
هر األ ذر نت هس  مر

س
ـال َجّهس

ت
ّنس ال

س
ـوت و

س
: ل

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و يعس

ینس ؟  نر مر َمؤت
ت
یرس ال مر

س
ّيٌ و لر يس عس ی َسـّمر تس مس َتَه: وس

ت
ل

س
ـأ َس : فس

س
ال َس َه.  تس اعس طس َه وس تس یس

س
ل َروا وس کر مت َینت

س
، ل ینس نر مر َمؤت

ت
ال

ـٍد؟ص؟:  ّمس َمحس ـی 
س
ل عس ئریـلَ  رس بت جس برـهر    

س
ل ـزس نس ا 

س
ـذ کس وس  ، مس آدس ـةر  ّیس َذّرر ـاقس  یثس مر اهَّلَل   

س
ـذ خس

س
و ـَث  یت حس  :

س
ـال َس

ـَت  َت س
ل

س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس ـمت َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر وس

َبـو 
س
 و

س
ـال َس ـی. َثـّمس 

س
ل ـوا بس

َ
ال َس  ، یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ّیـًا و لر وّنس عس ي وس َسـولر رس ي وس ـدر بت ـدًا عس ّمس وّنس َمحس ّبرَکـمت ، وس رس بر

ـَهد1.
س
ل بت َس ـدًا  حس

س
هر و ـمر ی براست

ـّمس ـا سس ـٍم مس اَه اهَّلَل براست ـّمس ـدت سس قس
س
اهَّللر ل ـٍر؟ع؟: وس فس عت جس

گـر نادانـان ایـن امـت بداننـد چه وَـت علی؟ع؟ امیـر المؤمنین نامیده شـده، ولیت  ا
و طاعـت او را انـکار نمی کننـد. راوی پرسـید: چـه زمـان او را چنیـن نامیدنـد؟ فرمود: 
 هنگامی که خداوند میثاق دودمان آدم را گرفت، و به این مضمون آیه اى که جبرئیل 
َهمت  دس ـهس شت

س
و َهمت وس تس ّیس مت َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ي آدس نر نت بس كس مر ّبَ  رس

س
ذ خس

س
ذت و إر بـر محّمـد؟ص؟ نـازل نمـود: وس

ردگار شما نیَتم؟ و محّمد رسول خدا  لی، آیا من پرو وا بس
َ
ال  َ ّبرَکمت رس َت بر َت س

ل
س
مت و هر َر َف نت

س
لی  و  عس

َـم  و علـی امیـر مؤمنـان نیَـت؟ گفتنـد: آری. سـپس امـام باَـر؟ع؟ فرمود: به خداَ 
خداونـد تعالـی او را بـه نامـی نامیـد کـه هیـچ کـس را پ»ـش از او بدان اسـم ننامیده. 

کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود  کتـاب الیقیـن _  حدیـث را سـید ابـن طـاووس رحمـه اهلل در 
اسـت _ بـه نقـل از کتـاب محمـد بـن عبـاس بن علی بـن مروان مسـندًا از خالد بن یزیـد از امام 

کرده اسـت.2 باقـر؟ع؟ روایـت 

1. تفَیر فرات ص146 ح 183.
2. الیقین ص284.
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کرده است:  18. فرات از ابوخدیجة از امام باقر؟ع؟ روایت 

ّيٌ  لر يس عس ی َسـّمر تس اَس مس ـمس الّنس لر وت عس
س
؟امهع؟: ل ـّيٍ لر َن عس ـَد بت ّمس   َمحس

س
ـال َس  :

س
ـال َس  ، ـةس یجس در ـي  خس بر

س
ـنت و يعس

 ، ةر
ّس
ل ظر

س ت
ـي األ ي: فر  لر

س
ال قس : فس

س
ـال َس ی؟  تس َت: مس

ت
ل ََ  :

س
ـال َس  . انر نس یـهر اثت  فر

ـفس
س
ل تس ـا اخت ، مس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
و

مت  ـهر َر َف نت
س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس ـمت َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـاقس  مر یثس مر

ت
 اهَّلَل ال

س
ـذ خس

س
یـنس و حر

َکمد1. ّیَ لر یـنس وس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ّيٌ و لر ، عس َکمت ّیَ بر

ـٌد نس ّمس لـی،  َمحس ـوا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
و

گرفـت، دو تـن در  گـر مـردم می دانَـتند چـه زمانـی علـی؟ع؟ يامیرالمؤمنیـند نـام  ا
کـه  ـه، زمانـی 

ّ
گفتـم: چـه زمانـی؟ فرمـود: در عالـم اظل بـاره اش اختـاف نمی کردنـد. 

رد و آنهـا را بـر  گرفـت، از پشـت آنـان دودمان شـان را بـر آو خداونـد از بنـی آدم پ»مـان 
گفتند: آری. و محمد ردگارتان نیَتم؟  گرفت )و پرسید(: آیا من پرو گواه   خودشان 

 پ»امبرتان است و علی امیر مؤمنان ولّی شما است. 

19. فرات از جابر ُجعفی از امام باقر؟ع؟: 

؟  یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرس ال مر

س
ـٌي  و لر يس عس ـی َسـّمر تس ـٍر؟ع؟: مس فس عت ـي جس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ـّير  فر َجعت

ت
ـٍر ال ابر ـنت جس يعس

؟ 
َ
و ـرس َت

س
ـا و مس ـَت: وس

ت
ل ََ  :

س
ـال َس  .

ت
و ـرس َت ا : فس

س
ـال َس ـی. 

س
ل ـَت: بس

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ؟  آنس َقـرت

ت
 ال

َ
و ـرس قت ـا تس مس وس

س
ـي: و  لر

س
ـال َس  :

س
ـال َس

مت  ـهر َر َف نت
س
لی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر : وس

ت
و ـرس َت : ا

س
ـال َس

 ، یـنس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر عس ـٌد رسـولي وس ّمس َمحس ـٍش، وس یت

س
ـی و

س
ل إر ـي: هیـه، وس  لر

س
ـال قس ّبرَکـمت . فس رس ـَت بر َت س

ل
س
و

د2. یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرس ال مر

س
ـَر _ و ابر ـا جس اَه _ یس ـّمس ـّمس سس ثس فس

امیرالمؤمنیـن  را  علـی  زمانـی  چـه  پرسـیدم:  باَـر؟ع؟  امـام  از  یـد:  گو َجعفـی  جابـر 
گفتـم:  گفتـم: آری. فرمـود: پـس بخـوان.  نامیدنـد؟ پاسـخ داد: آیـا َـرآن نمی خوانـی؟ 
إذ وخذ ربك...د. فرمود: هیه ]یعنی: بس کن[. ادامه   چـه بخوانـم؟ فرمـود: بخـوان: يو
سـؤال ایـن اسـت: و محمـد فرسـتادۀ مـن اسـت و علـی امیـر مؤمنـان اسـت. از اینجـا 

کـه خداونـد، او را امیرالمؤمنیـن نامیـد.  بـود _  ای جابـر _ 

ه، پس از نقل حدیث در بحار األنوار توضیحی ]دربارۀ داللت  محدث مجلسی قّدس سّرُ
کرده است.3  »هیه« و »أیش«[ بیان 

1. تفَیر فرات ص147 ح 184.
2. تفَیر فرات ص145 ح 180.

3. بحار األنوار ج26 ص278.



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 297موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

20. سـید ثقـۀ وجیـه علـی بـن طـاووس رحمـه اهلل در بـاب شـصت و پنـج از کتـاب الیقیـن 
_ کـه نسـخه اش نـزد مـا موجـود اسـت _ بـه نقـل از کتـاب الدالئل )دالئل المامة( نوشـته شـیخ 

ثقـه ابوجعفـر طبـری امامـی، بـه سـندش از جابـر جعفـی از امـام باقـر؟ع؟ روایت کرده اسـت:

ـی  تس ـاَس مس ـمس الّنس لر ـوت عس
س
؟ع؟: ل ـّيٍ لر ـَن عس ـَد بت ّمس ـٍر َمحس فس عت َبـو جس

س
 و

س
ـال َس  :

س
ـال َس ـّير  فر َجعت

ت
ـٍر ال ابر ـنت جس يعس

یرس  مر
س
ّيٌ و لر يس عس ی َسـّمر تس كس اهَّلَل، مس مس حر ـَت: رس

ت
ل ََ َه.  تس یس

س
ل ـَروا وس کس نت

س
ـا و یـنس مس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـّيٌ و لر يس عس َسـّمر

َهـمت   تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس  مر ـي آدس نر ـنت بس  مر
س

ـذ خس
س
ـَث و یت  حس

ّس
ـل جس ـّزس وس ـكس عس ّبَ انس رس :کس

س
ـال َس ؟  یـنس نر مر َمؤت

ت
ال

یـند1. نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر عس ي وس َسـولر ـٌد رس ّمس َمحس ّبرَکـمت  وس رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و وس

امام باَر؟ع؟ فرمود: کاش مردم بدانند چه زمانی علی؟ع؟ را امیرالمؤمنین نامیدند. 
رد، و آنان  ایـن زمانـی بـود کـه خداوند از بنی آدم، از پشـت ایشـان، دودمان شـان را بـرآو
ردگارتان نیَـتم؟ و محمد فرسـتاده من و علی  گرفت: آیا من پرو گواه  را بر خودشـان 

امیر مؤمنان نیَـت؟ 

کتـاب محمـد بـن عبـاس بـن مـروان، آن  کتابـش بـه نقـل از  ابـن طـاووس در جـای دیگـر از 
را بـه طریـق خـود مـی آورد. همچنیـن در بـاب 136 کتـاب، آن را از سـّید نّسـابه، َفّخـار بـن معـد 

موسـوی روایـت می کنـد. 

21. ابـن طـاووس در بـاب 71 و 75 کتـاب الیقیـن، از کتاب االمامه )دالئل االمامة نوشـته 
شـیخ ثقـۀ اجـّل طبـری امامـی( از معـروف بن خّربوذ مکـی از امام باقـر؟ع؟ روایت می کند: 

يس  ی َسـّمر تس اَس مس َم الّنس
س
ل عت ـوت یس

س
 : ل

س
ال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و ـّير عس ّکر مس

ت
َبـوذس ال ّرس ـنر خس ـَروفر بت عت ـنت مس يعس

ذت  إر : وس
س
و ـرس قس ؟ فس ینس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
يس و ی َسـّمر تس َه: مس

س
یـلس ل قر

ـَه. فس
س

ّق ـَروا حس کر ـمت َینت
س
یـنس ل نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـّيٌ و لر عس

ّبرَکمت  رس ـَت بر َت س
ل

س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت  وس تس ّیس ـمت  َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
و

ین د2. نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر عس  اهَّللر وس

َ
َسـول ٌد رس ّمس : َمحس

س
ـال َس نا.  دت ـهر لـی  شس ـوا بس

َ
َال

گـر مـردم بداننـد چـه زمانـی علـی؟ع؟ را امیرالمؤمنیـن نامیدند،  امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: ا
حـق او را انـکار نمی کننـد. گفتنـد: چه زمانی چنین شـد؟ امام؟ع؟ ایـن آیه را خواند: 
بـر  را  آنـان  و  رد،  بـرآو را  آنهـا دودمان شـان  پشـت  از  آدم،  بنـی  از  کـه خداونـد  يزمانـی 

1. الیقین ص222.
2. الیقین ص231.
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خودشـان گـواه گرفـت: آیـا من خداوندگارتان نیَـتم؟ گفتند: آری، شـهادت دادیمد 
)گفـت:( و محمـد فرسـتاده خـدا و علـی امیـر مؤمنـان اسـت. 

22. درکتابهـای مدینـة المعاجـز و غایـة المـرام تألیـف عالمه بحرانی رحمـه اهلل، از حذیفه 
یمانـی از رسـول خدا؟ص؟ آمده اسـت: 

ـــَروا  کس نت
س
ـــا و یـــنس مس نر مر َمؤت

ت
ـــرس ال ی مر

س
ـــّيٌ و لر يس عس ـــّمر ـــی َس تس ـــاَس مس ـــَم الّنس

س
ل عت ـــوت یس

س
: ل

س
ـــال َس ؟ص؟  ـــّير بر

ـــنر الّنس يعس
ذت  إر : وس

ّس
ــل ـ جس ــّزس وس ـ  اهَّلَل عس

س
ــال ـ َس  . ــدر ـ َس جس

ت
ال وحر وس ــّرَ ــنس الـ ـ »ت َم بس آدس ــنس وس یـ نر مر َمؤت

ت
ــرس ال یـ مر

س
يس و ــّمر ــَه. َسـ ـ

س
ل ضت فس

ـــَت  َت س
ل

س
مت و ـــهر َر َف نت

س
لـــی  و َهمت عس دس ـــهس شت

س
و َهـــمت  وس تس ّیس ـــمت  َذّرر هر ـــنت َظَهورر مس مر ـــي آدس نر ـــنت بس ـــكس مر ّبَ  رس

س
ـــذ خس

س
و

ــٌد  ـ ّمس َمحس ــمت وس َکـ ّبَ ــا رس ـ نس
س
ــی: و ـ

س
ال عس  اهَّلَل تس

س
ــال ـ قس ــی. فس ـ

س
ل ــَة: بس ـ ئرکس

اس مس
ت
ــتر ال ـ

س
ال َس ــی، و ــوا بلـ ــمت  َالـ ّبرَکـ رس بر

یَرَکـــمت د1 مر
س
ـــّيٌ و لر عس َکـــمت وس ّیَ بر

نس
گـر مـردم بداننـد چـه زمانـی علـی؟ع؟ را امیرالمؤمنیـن نامیدنـد،  پ»امبـر خـدا فرمـود: ا
فضیلـت او را انـکار نمی کننـد. ایـن زمانـی بـود کـه آدم؟ع؟ هنـوز ب»ـن روح و بدن بود. 
رد،  خداونـد فرمـود: يزمانـی کـه خداونـد از بنـی آدم، از پشـت آنهـا دودمـان شـان را برآو
ردگارتان نیَـتم؟ گفتند: آری، شـهادت  گواه گرفت: آیا من پرو و آنان را بر خودشـان 
و  ردگارتـان،  پرو منـم  فرمـود:  وتعالـی  تبـارك  آری. خداونـد  گفتنـد:  دادیـمد ومائـک 

محمـد پ»امبرتـان و علـی امیـر شـما اسـت. 

کرده است:  23. عیاشی در تفسیر، از جابر از امام باقر؟ع؟ روایت 

مت 
س
، ل ّيٌ لر ینس عس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
يس و ی َسـّمر تس   مس

َ
ال َجّهس

ت
َم  ال

س
ل عت وت یس

س
َر! ل ابر ـا جس ـٍر؟ع؟: یس فس عت َبـو جس

س
ـي و  لر

س
يَـال

كس  ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر ـَه:  وس

َ
ل وت َس ي:   لر

س
ال قس ؟ فس يس ی َسـّمر تس ! مس اكس دس ـَت فر

ت
ل ـَت: َجعر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ـَه. 

س
ّق ـَروا حس کر َینت

 :
س

ال َس  . ینس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ّیـًا و لر ّنس عس

س
و ي وس َسـولر ـدًا رس ّمس ّنس َمحس

س
و ّبرَکـمت  وس رس ـَت بر َت س

ل
س
ـی  و

س
ل ... إر مس ـي آدس نر ـنت بس مر

ٌد؟ص؟د2. ّمس ـا َمحس هس اءس بر اهَّللر جس ا وس
س

ـذ کس َر! هس ابر ا جس ـي: یس  لر
س

ـال َس َثـّمس 

گـر نادانـان ایـن امـت می دانَـتند چـه وَـت علـی امیـر  ابـو جعفـر؟ع؟ بـه مـن فرمـود: ا
المؤمنین نامیده شده، حق او را انکار نمی کردند. راوی پرسید: چه زمان او را چنین 
نامیدنـد؟ فرمـود: خداونـد فرمـوده اسـت: زمانـی که خداونـد از بنی آدم، از پشـت آنها 

1. غایـة المـرام ج1 ص82؛ مدینـة المعاجـز ج1 ص67؛ بحـار األنـوار ج26 ص285 و ج36 ص178 بـه نقـل از 
دو کتـاب: الیقیـن و کشـف الحـق.

2. تفَیر عیاشی ج2 ص41 ح 114.
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ردگارتان نیَـتم؟  گرفت: آیا من پرو گواه  رد، و آنان را بر خودشـان  دودمان شـان را برآو
و آیـا محمـد رسـول مـن نیَـت؟ و آیـا علی امیر مؤمنان نیَـت؟

رد. سپس به من فرمود: ای جابر، به خدا سوگند محمد؟ص؟ آن را چنین آو

24. عیاشی در تفسیر، از ابوبصیر از امام صادق؟ع؟:

ـَت: 
ت
ل ََ لـی .  ـوا بس

َ
ّبرَکـمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
لر اهَّللر : و ـوت َس ـي  ؟ع؟ فر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و یـٍر عس صر ـي بس بر

س
يعـن و

عس  نس : صس
س

ال َس ٍذ؟  ئر مس وت اَنوا یس کس ـيت ٍء  ّيَ شس
س
و َت: وس

ت
ل ََ  . مت هر وبر

َ
وا برَقل

َ
ال َس مت وس عس : نس

س
ال َس ؟  مت هر تر ـنس َر

ت
ل

س
أ وا بر

َ
ال َس

د1. ـی برهر فس تس کت ـا ا ـمت مس یهر فر

آیـا  کـه  از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید  آیـت يولَـت بربکـم َالـوا بلـید  ابوبصیـر در مـورد 
گفتنـد؟ فرمـود: هـم بـه زبـان و هـم بـه دل. پرسـید: در آن زمـان  بـه زبـان خـود چنیـن 

کـرد.  کـه بـدان بَـنده  چگونـه بودنـد؟ فرمـود: در مـورد آنهـا َصنعـی انجـام شـد 

کرده است:  25. عیاشی در تفسیر، از زراره از امام صادق؟ع؟ روایت 

ـنت  ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر :  وس ـلس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس

س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ةس  ارس رس ـنت َز يعس

ـنت   مس
س

ل ّوس
س
َم و ـاس َّس ـهر ال آلر ـهر وس یت

س
ل ـٌد عس ّمس انس َمحس کس  :

س
ـال َس لـی.   ـوا بس

َ
ـی  َال

س
ل ـمت  إر هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر بس

كس  لر
ـوا ذس ََ نت

َ
و ـمت وس هر وبر

َ
ل ََ ـي  ـَة فر فس رر

عت مس
ت
ـتر ال تس بس : ثس

س
ـال َس ـٍة ؟  نس ایس ـةس َمعس یس ـتت َرؤت انس ـَت: کس

ت
ل ََ ـی. 

س
ل  بس

س
ـال َس

ـهد2. ََ َز رت ـنت یس  مس
س

ل َقـَه وس الر ـنت خس ـٌد مس حس
س
رر و

ـدت ـمت یس
س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ـَد. وس عت َه  بس َکَرونس

ت
ذ ـیس سس ، وس ـاقس یثس مر

ت
ال

إذ وخـذ ربـك..د پرسـید. فرمـود: محمـد علیه  زراره از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد آیـت يو
یت بـه معاینه بود؟  وآلـه الَـام نخَـتین کَـی بـود کـه گفت: آری. پرسـید: ایـن رؤ
گرچـه ایـن پ»مـان را  فرمـود: آری. خداونـد، معرفـت را در دلهاشـان اسـتوار داشـت، 
گـر چنیـن  رنـد. و ا از یادشـان بـرد. البتـه در زمانـی بعـد، بـه زودی آن را بـه یـاد می آو

زی دهنـده اش را.  کَـی آفریننـده اش را می دانَـت و نـه رو نمی بـود، نـه 

 26. بحرانی در تفسیر البرهان، به نقل از کتاب الثاقب في المناقب )نوشته ابوجعفر محمد
کرده است:   بن حمزۀ طوسی در قرن ششم( از ابوهاشم جعفری از امام عسکری؟ع؟ روایت 

 
س

ـذ خس
س
ذت و إر ـول اهَّلل تعالـی: وس  يَـال: کنـت عنـده، فَـأله محّمـد بـن صالـح األرمنـي عـنَ 

1. تفَیر عیاشی ج2 ص40 ح 110.
2. تفَیر عیاشی ج2 ص39 ح 108.
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مت  اآلیة. َال: يثبتوا المعرفة و نَوا الموَف و سیذکرونه،  هر نت َظَهورر مس مر ي آدس نر نت بس كس مر ّبَ  رس
و لو ل ذلك لم یدر وحد من خالقه و من رازَهد.

َـال وبـو هاشـم: فجعلـت وتعّجـب فـي نفَـي مـن عظیم ما وعطـی اهَّلل ولّیـه من جزیل 
مـا حملـه، فأَبـل وبـو محّمـد؟ع؟ علـّي وَـال: ياألمـر وعجـب مّمـا عجبـت منـه یـا وبـا 
هاشـم، ووعظـم، مـا ظنـك بقـوم من عرفهم عـرف اهَّلل، ومن ونکرهم ونکـر اهَّلل، ول یکون 

مؤمنـا حتـی یکـون لولیتهم مصّدَـا، وبمعرفتهـم  موَنا؟د1.

یـد: مـن نـزد ابـی محمـد امـام حَـن عَـکری؟ع؟ بـودم. محمـد بـن  گو ابـو هاشـم 
ـنت  مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس

س
ـذ خس

س
ذت و إر صالـح ارمنـی در بـاره ایـن آیـه از حضرتـش پرسـید:   وس

لـی. حضـرت فرمود:  ـوا بس
َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس ـمت َذّرر هر َظَهورر

آن معرفت را اسـتوار داشـتند، گرچه آن موَف را فراموش کرده اند، و زود باشـد که به 
کـه خالـق و رازق او کیَـت.  گـر نـه چنیـن بـود، کَـی نمی دانَـت  رنـد. ا یـاد آو

گفـت: مـن در درون خـود بـه شـگفت آمـدم از عظیـم آنچـه خـداى تعالـی  ابـو هاشـم 
ى  ولـّی خـود را بـزرگ داشـته، از جزیـل آنچـه بـه او داده اسـت. امـام عَـکری؟ع؟ رو
ى و بزرگتر از آن اسـت.  رد و فرمود: امر شـگفت تر اسـت از آنچه آن را عجب می دار آو
ومـی کـه هـر کـس ایشـان را شـناخت، خـداى را شـناخته، و هر  گمـان تـو چیَـت بـرَ 
کـه ایشـان را نشـناخت خـداى را نشـناخته، و مؤمـن نیَـت مگـر کَـی کـه تصدیـق 

رد.  ایشـان کنـد و بـه معرفـت ایشـان یقیـن آو

کرده است:  27.کلینی از جابر از امام باقر؟ع؟ روایت 

: اهَّلَل 
س

ـال َس ؟  یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرس ال مر

س
يس و ـمس َسـّمر ـَه: لر

س
ـَت ل

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و ـٍر عس ابر ـنت جس يعس

َهـمت   تس ّیس َذّرر ـمت   هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر بس ـنت  ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر ابرـهر : وس

تس کر ـي   فر
س

ل ـزس نت
س
و ا 

س
ـذ کس هس اَه، وس ـّمس سس

یـن د.2  نر مر َمؤت
ت
ال یـرَ  مر

س
و ّیـاً  لر عس ّنس 

س
و وس ي  َسـولر رس ـداً  ّمس َمحس ّنس 

س
و وس ّبرَکـمت   رس بر ـَت  َت س

ل
س
و مت  ـهر َر َف نت

س
و لـی   َهمت عس دس ـهس شت

س
و وس

یـد: از امـام باَـر؟ع؟ پرسـیدم: وجـه تَـمیت امیـر المؤمنیـن چیَـت؟ فرمـود:  جابـر گو
ردگارت از پَران آدم،  خدا به او این لقب را داده و در کتابش چنین فرموده: چون پرو

1. البرهان ج2 ص615. 
2. الکافي ج1 ص412 ح 4.
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  از پشتهایشان، نژادشان را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه گرفت که مگر نه این است 
ردگار شما هَتم و محمد فرستاده من و علی امیر المؤمنین است؟ که من پرو

کرده است:  عیاشی در تفسیر خود آن را با تفاوت مختصر از جابر روایت 

لـی  ـَة عس هر اآلیس ـت هـذر
س
زل نت

َ
: اهَّلَل. و

س
ـال َس ؟  یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ي و ـّمس ـن سس ـٍر؟ع؟ مس فس عت ـي جس بر

س
لـَت أل ََ ي

ّیًا  لر ّنس عس
س
و  اهَّللر وس

َ
َسـول ـدًا رس ّمس ّنس َمحس

س
و ّبرَکـمت  وس رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و ـٍد ؟ص؟: وس ّمس َمحس

نیـن د. اهَّللر _ ومیـرس الَمؤمر ـّماَه اهَّلَل _ وس َس یـن؟ فس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
و

یـد: از امـام باَـر؟ع؟ پرسـیدم: وجـه تَـمیت امیـر المؤمنیـن چیَـت؟ فرمـود:  جابـر گو
ردگارت از پَـران  کتابـش چنیـن فرمـوده: چـون پـرو خـدا بـه او ایـن لقـب را داده و در 
آدم، از پشتهایشـان، نژادشـان را برگرفـت و آنهـا را بـر خودشـان گـواه گرفـت کـه مگـر نه 
ردگار شـما هَـتم و محمد فرسـتاده من و علی امیـر المؤمنین  ایـن اسـت کـه مـن پـرو

است؟1 

نتیجۀ سخن در بارۀ آیۀ شریفه

آیـۀ شـریفه 172 و 173 سـورۀ اعـراف  آنچـه خواندیـم، تعـدادی از اخبـار وارده در تفسـیر 
کتفـا می کنیـم تـا سـخن بـه درازا نکشـد. و ایـن مقـدار بـرای  اسـت. بـه همیـن تعـداد حدیـث ا

کافـی و شـافی اسـت.  کـه تابـع راه راسـت باشـد  کسـی 

کـه در ایـن احادیـِث ُمَعنَعـِن ُمسـَنِد ُمعتبـر بنگـرد، آنـگاه بـر  هیـچ اندیشـه ورزی را نرسـد 
کوته نگـری و بداندیشـی در تأویـل ایـن  کنـد. یـا آنکـه بـا  کتـاب خـدا جسـارت ورزد و آن را رّد 

کریمـه سـه بهـره می توانـد بگیـرد: آیـات روشـن، بکوشـد. انسـان خردمنـد از ایـن آیـه 

ـِم َجمـع و عرضـی، قبـل از ایـن عالـم موجـود، و خلـق نـژاد بشـری از َاصالِب 
َ
اول: وجـود عال

ـِم امـر. بـا توجـه بـه آنکـه نسـل هـر آدمـی مأخـوذ از ُصلـِب اوسـت و همگـی آنهـا 
َ
مربـوط بـه عال

کـه خداونـد متعـال، آنهـا را  گفتـه شـود  کـه  گرفتـه شـده اند، پـس درسـت اسـت  از ُصلـِب آدم 
گرفتـه اسـت.  گفـت آنهـا را از صلـب آدم  گرفتـه اسـت؛ چنانکـه می تـوان  از صلـب بنـی آدم 
کاربرد، مرسوم و شایع است، و مجالی برای خدشه  اختالف در تعبیر آیه و حدیث از جهت 

در آن نیسـت. 

1. تفَیر عیاشی ج2 ص41 ح 113.
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دوم: ]مدلـول آیـه[ شـهادت دادِن خلـق اسـت بـر خـود، کـه خداونـد آنها را به نطق کشـانده 
اسـت، اخـذ میثـاق ربوبیـت و نبـوت و والیـت از آنهـا، و چگونگـی اسـتنطاق و لبیـک گویی و 

گرفتن بـر آنها.  شـاهد 

سـوم: نتیجـه آن عالـم خلـق و تکلیـف، اقامـه حجـت بـر معـذوران و قطـع عذر آنها اسـت. 

توضیـح اینکـه گرفتـن میثـاق و تکلیـف در خلقـت اول، هنـگام تجلـی رّب العالمیـن بـر تمام 

کـه بگویـد: »إنـي أنـا اهلل ال إلـه إال أنـا وأنـا  کـه خداونـد، خـود را بـه آنهـا بشناسـاند  بنـدگان اسـت 

الرحمـن الرحیـم«. خطـاب خداونـد بـر مـردم بطـور »معاینـه« بود کـه فرمود: »ألسـُت برّبکـم«، به 

گونـه ای کـه همـه بطـور یکسـان دیدنـد و شـنیدند. میثـاق گرفتـن از آنهـا بـر ربوبیـت و والیـت با 

خطابـی واحـد از متکلمـی واحـد در مجمعـی واحـد و در حالتی واحد بود، لـذا هیچ احدی را 

نرسـد کـه عـذر غفلـت بیـاورد یا بهانۀ مشـرک بودن پدران و اجداد پیشـین خود را پیش کشـد. 

زیـرا ایـن امـر بـرای همـۀ افـراد یکسـان اسـت. تکلیـف پـدران در ایـن جهـت مقـدم بـر فرزنـدان 

نیسـت و هیـچ یـک از آنهـا بـر دیگـری مزیتـی ندارنـد در امـری کـه مقتضـی عذری باشـد.

یکسـان بـودن تمامـی افـراد بشـر در ایـن میثـاق، از جهـت حالـت و محل و زمـان و تکلیف 

و خلقـت، واشـتراک آنهـا در جمیـع خصوصیـات، راه بهانه جویـی را می بنـدد. 

کـه از اهـل بیـت  کـه آیـه را برخـالف نصـی  کسـانی  کـه بیشـتر  همچنیـن پوشـیده نمانـد 

کـه افـراد پیشـین  کرده انـد، فقـط بـدان سـبب بـوده  عصمـت و طهـارت بـه مـا رسـیده تأویـل 

یعنـی  نقـل می کننـد.  تأّمـل  بـدون  را عینـًا  ایـن مخالفـت  بعـدی  افـراد  و  کرده انـد  مخالفـت 

کـه  گونـه ای  کـور _ تبعیـت می کننـد. بـه  کـر و  همدیگـر را بـدون هیـچ تأمـل و تفکـری _ گنـگ و 

گـر بـه کلمـات واقـوال آنهـا توجـه کنیـم، می بینیـم که مرجـع و سرچشـمۀ تمام سـخنان آنها به  ا

کـه امـر بـر او مشـتبه شـده و حـق بـر او پوشـیده مانـده اسـت.  مخالفـت یـک نفـر برمی گـردد 

یکـی از آنهـا در مقـام رّد بـر ایـن مسـأله گفتـه اسـت: »در ایـن مـورد آثاری روایـت کرده اند که 

بعضـی مرفـوع و بعضـی موقـوف هسـتند«، لـذا ایـن اخبـار را تأویلـی بـر آیـه دانسـته اند1. برخـی 

کـرده وبـدون هیـچ تحقیـق و تدقیقـی  کـه پـس از او آمده انـد، از او تبعیـت  از دانشـوران دیگـر 

1. بنگرید: مجمع البیان ج4 ص390 ذیل تفَیر آیه. 
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چگونـه  وگرنـه  برآمدنـد.  رّد  مقـام  در  کالم  ایـن  بـه  اسـتناد  بـا  فقـط  امـر،  حقیقـت  کشـف  در 
کـه واقـف بـه اخبـار و آراسـته بـه علـم حدیـث اسـت، در چنیـن مطلبـی از  یـک انسـان متأّمـل 
سـخنان خطای ماقبل خود تبعیت می کند و احادیث یاد شـده و امثال آن را مرفوع و موقوف 

می بینـد؟ 

که عقل آن را باطل می داند،  یکی دیگر از پیشینیاِن آنها، در مقام رّد عالم ذر، دلیل آورده 
ـِم اول از پشـت آدم خـارج شـده اند، یـا عاقـل و دارای 

َ
کـه در عال کـه: دودمانـی  بـه ایـن مضمـون 

گـر جـزو گـروه اول باشـند، باید خلقـت اول و میثاق بعـد از آن  شـرایط تکلیـف بوده انـد، یـا نـه. ا
ـم یـاد آرنـد. زیـرا انسـاِن عاقـل، هرگـز چنیـن چیـزی را فرامـوش نمی کند. و 

َ
خلقـت را در ایـن عال

گـروه دوم و فاقـد عقـل باشـند، خطـاب و تکلیف آنها امری قبیح اسـت1�  گـر از  ا

جمعـی، از اسـتدالل ایـن گوینـده تبعیـت کرده و با اتکا بـر آن، از کتاب و احادیث متواتره 
روی گرداندنـد، بـدون تأمـل در َفسـاِد آن، و بـدون توجـه بـه اینکه عقِل تکلیفی که شایسـتگی 
تکلیف دارد، هیچ ارتباطی به حفظ و فراموشـی ندارد، بلکه حفظ و فراموشـی به قوۀ حافظه 

برمی گردد. 

إن شـاء اهلل در آینـده پـس از ذکـر آیـات و اخبـار، دلیـل و وجـه فراموشـِی میثـاِق گرفتـه شـده 
را بسـط خواهیـم داد. 

آیه دوم

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید:

د2. ابرَدونس
َه عس

س
َن ل حت نس ًة وس غس بت نس اهَّللر صر َن مر َس حت

س
نت و مس ةس اهَّللر وس غس بت يصر

رنـگ خداسـت )کـه بـه ما رنگ ایمان و سـیرت توحید بخشـیده( و چـه رنگی بهتر از 
رنـگ خـدا؟ و ما او را پرسـتش می کنیم.

روایات ذیل آیه

کرده است:  کثیر، از امام صادق؟ع؟، روایت  کافی، از عبد الرحمن بن  کلینی در   .1

1. بنگرید: مجمع البیان ج4 ص391-390.
2. بقره: 138.
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اق د1. یثس مر
ت
ي ال ةر فر یس

س
ل وس

ت
ینس  برال نر مر َمؤت

ت
غس  ال بس يصس

مؤمنان را در عالم میثاق رنگ ولیت داد. 

عّیاشی نیز در تفسیرش این حدیث را آورده است2� 

امـام صـادق؟ع؟،  از  پـدرش  از  بـن سـلیمان،  از محمـد  الدرجـات،  2. صّفـار در بصائـر 
کـرده: روایـت 

ا  نس
س
َهمت ل َس ا یثس  مر

س
ـذ خس

س
و ، وس هر تر مس حت ي رس َهمت فر غس بس صس هر وس ـنت َنـورر َهـمت مر

س
ل عس جس ًة، فس ـیعس ـا شر نس

س
 ل

س
ـل عس ّنس اهَّللس جس يإر

ـَهد3. َس فت َهمت نس فس ّرس مس عس وت هر یس تر
فس رر

عت ـی مس
س
ل ـةر عس یس

س
ل وس

ت
برال

ـرار داد کـه آنهـا را از نـور خـود آفریـد و بـه رنـگ رحمـت خود  خداونـد بـرای مـا پ»روانـیَ 
کـه خـود را بـه آنـان  زی  گرفـت، رو رد، و از آنهـا بـه ولیـت بـر معرفـت خـود پ»مـان  درآو

شناساند. 

یة بن عمار، از امام صادق؟ع؟، آمده است:  کتاب، از معاو 3. در همان 

یَث  در حس
ت
ا ال

س
ـذ ، هس اكس ـدس ـَت فر

ت
ل ؟ع؟: َجعر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ـاٍر  ّمس ـنر عس ـةس بت یس اور ـنت َمعس يعس

 :
س

ال قس . فس َنـورر اهَّللر َظَر بر نت نس یس مر َمؤت
ت
ّنس ال : إر

س
ـال َس ؟  ا َهوس مس : وس

س
ـال َس ـیَرَه؟  َر

فت ـا تس ـكس مس نت َتَه مر عت ـمر ي سس ـذر
ّس
ال

ـا  نس
س
َهـمت ل َس ا یثس  مر

س
ـذ خس

س
و ، وس ـهر تر مس حت ـي  رس َهـمت  فر غس بس صس هر وس ـنت َنـورر یـنس  مر نر مر َمؤت

ت
ـقس ال

س
ل ّنس اهَّللس خس ـَة إر یس اور ـا َمعس یس

ـوَر  َبـوَه الّنَ
س
، و ـهر ّمر

َ
و »ـهر وس بر

س
ـنر ألر مر َمؤت

ت
َخـو ال

س
ـَن و مر َمؤت

ت
ال ـَه. فس َس فت َهـمت نس فس ّرس مس عس ـوت ـهر یس تر

فس رر
عت ـی مس

س
ل ـةر عس یس

س
ل وس

ت
برال

ه د4. نت ـقس مر ي َخلر ـذر
ّس
ـورر ال ـكس الّنَ لر

س
َظـَر برذ نت ـا یس مس ّنس إر ـَة. وس مس حت ـَه الّرس ّمَ

َ
و وس

ـــث  ـــن حدی ـــردم، ای گ ـــت  ـــم: َربان گفت ـــادق؟ع؟  ـــام ص ـــه ام ـــد: ب ی گو ـــار  ـــن عم ـــة ب ی معاو
ـــور خـــدا  ـــه ن گفتـــم: مؤمـــن ب کـــه از شـــما شـــنیدم چـــه معنـــا دارد؟ فرمـــود: چـــه باشـــد؟ 

می نگـــرد.

یـه، بـه راسـتی خـدا مؤمنیـن را از نـور خـود آفریـده و بـه رنـگ رحمـت  فرمـود: اى معاو
زی کـه خـود  رد. خداونـد از آنهـا بـه ولیـت بـر معرفـت خـود پ»مـان گرفتـه، رو خـود درآو

1. الکافي ج1 ص422 ح 53.
2. تفَیر عیاشی ج1 ص62 ح 109؛ صافی ج1 ص193.

3. بصائر الدرجات ص100 ح 3.
4. بصائر الدرجات ص100 ح 2.
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را بـه آنهـا شناسـانده اسـت. پـس مؤمـن بـرادر مؤمـن اسـت، از پـدر و مـادر. پـدرش نـور 
کـه از آن آفریـده شـده اسـت.  اسـت و مـادرش رحمـت. او بـه نـوری می نگـرد 

کتاب، از سلیمان جعفری، از امام ابوالحسن؟ع؟ آمده است:  4. در همان 

ـقر  اَن! اّتس مس یت
س
ـا َسـل : یس

س
ـال َس ؟ع؟.   ـنر َس حس

ت
ـي ال بر

س
ـدس و نت ـَت عر َکنت  :

س
ـال َس ّير  ـرر فس عت جس

ت
انس ال مس یت

س
ـنت َسـل »عس

ًة. ـوس
ت
ل ـَت خس بت صس

س
ـی و ّتس تس حس ـکس َس . فس َنـورر اهَّللر َظـَر بر نت ـَه یس ّنس إر

ـنر فس مر َمؤت
ت
ـةس ال اسس رس فر

. َظَر برَنورر اهَّللر نت َه یس ّنس إر
نر فس مر َمؤت

ت
ةس ال اسس رس قر فر : اّتس

َ
َقول َتكس تس عت مر ، سس اكس دس َت فر

ت
ل َت: َجعر

ت
َقل  فس

 
س

ـذ خس
س
و ، وس ـهر تر مس حت ـي  رس َهـمت  فر غس بس صس هر وس ـنت َنـورر ـنس مر مر َمؤت

ت
ـقس ال

س
ل ّنس اهَّللس خس اَن! إر مس یت

س
ـا َسـل ـمت یس عس : نس

س
ـال َس  

ا  مس ّنس إر ـَة. وس مس حت َه الّرس ّمَ
َ
و ـوَر وس َبوَه الّنَ

س
، و ـهر ّمر

َ
و »ـهر وس بر

س
ـنر ألر مر َمؤت

ت
َخـو ال

س
ـَن و مر َمؤت

ت
ال . وس ـةر یس

س
ل وس

ت
ـا برال نس

س
َهـمت ل َس ا یثس مر

ـَهد1.  نت ـقس مر ي َخلر ـذر
ّس
ـورر ال ـكس الّنَ لر

س
َظـَر برذ نت یس

از  بـودم. فرمـود: اى سـلیمان!  ابـی الحَـن؟ع؟  امـام  نـزد  یـد:  گو سـلیمان جعفـرى 
کـه او بـه نـور خـدا می نگـرد.  یرکـی و فهـم مؤمـن بپرهیـز،  ز

ربانت گردم، شـنیدم می فرمودى:  خامـوش مانـدم تـا در تنهایـی او را یافتـم و گفتـم:َ 
بپرهیـز از فراسـت مؤمـن کـه به نور خـدا می نگرد. 

بـه رنـگ  و  آفریـده  نـور خـود  از  را  بـه راسـتی خـدا مؤمـن  ى، اى سـلیمان.  فرمـود: آر
رده، و پ»مـان ولیـت مـا را از آنهـا گرفتـه اسـت. مؤمن برادرر مؤمن اسـت  رحمتـش درآو
کـه از آن آفریـده  ى  از یـک پـدر و مـادر، پـدرش نـور اسـت و مـادرش رحمـت. و بـا نـور

شـده می نگـرد.

آیه سوم

خداوند در سوره آل عمران می فرماید: 

.2» ُ�و�فَ َ ْرحب ُ ِ� �ي �يْ
َ
ْرًها إَِول

َ
ْر�فِ َ�ْوًعا َوك

�أَ
ْ
َماَوا�تِ َوال َم َم�ف �فِیي الّسَ

َ
ْسل

أَ
ُه ا

َ
»َول

هـر آن کـس کـه در آسـمانها و زمین اسـت، خـواه و ناخواه، فرمانبردار او هَـتند، و به 
سـوی او بازگردانده می شـوند.

1. بصائر الدرجات ص99 ح 1.
2. آل عمران: 83.
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1. در علل الشرائع، از عبداهلل بن سنان، از امام صادق؟ع؟ روایت است: 

رًا  حت بس بًا وس
ت

ذ ـرًا عس حت : بس ـنر یت رس حت ـقس بس
س
ل ، خس ضس رت

س ت
األ اتر وس اوس ـمس َّس ـقس ال

س
ل ـا خس ّمس

س
ـی ل

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

 
س

ل ّبس . َثـّمس جس اجر جس
َ ت
ـرر األ حت بس

ت
نس ال ـا مر هس یت

س
ل ـّنس عس شس ، وس بر

ت
ـذ عس

ت
ـرر ال حت بس

ت
ـنس ال مس مر ـةس آدس بس ـقس َترت

س
ل خس اجـًا. فس جس

َ
و

حًا. ـبس َه شس امس َس س
، و وحس یـهر الّرَ َفـخس فر نت نت یس

س
ادس و رس

س
ـا و ّمس

س
ل ـاءس اهَّلَل. فس ـا شس ـَه مس کس رس تس ، فس یـمر در

س ت
كس األ ـرت كس عس ـرس عس ، فس مس آدس

ـضس  بس َس . وس ـةر ّنس جس
ت
ـی ال

س
ل ءر إر

س
ـَؤل : هس

س
ـال قس . فس ّرر

ّس
الـذ کس َجـوا  رس خس ، فس ـنر مس یت

س ت
ـهر األ فر تر

کس ـنت  ـًة مر ضس بت َس ـضس  بس قس  فس
یـنر  مر یس

ت
ـابس ال حس صت

س
ـی و

س
ال عس ـقس اهَّلَل تس طس نت

س
أ . فس ـارر ـی الّنس

س
ل ءر إر

س
ـَؤل : هس

س
ـال َس ، وس ـرر َس یت

س ت
ـهر األ فر تر

کس ـنت  ـًة مر ضس بت َس

ـمت 
س
ل ـا وس نس

س
ـنت ل ّیر ـمت َتبس

س
ل ، وس ـارس ـا الّنس نس

س
ـتس ل قت

س
ل ـمس خس ّبر لر ـا رس : یس ـارر َس یس

ت
 ال

َ
ـل هت

س
 و

س
ـال قس . فس ـارر َس یس

ت
ـابس ال حس صت

س
و وس

 ، ـهر یت
س
ل  إر

ـَرونس ائر َتـمت صس نت
س
ـا و ـي برمس مر

ت
ل عر ـكس لر لر

: ذس َهـمت
س
 ل

ّس
ـل جس ـّزس وس  اهَّلَل عس

س
ـال قس ؟ فس

ً
َسـول ـا رس نس یت

س
ل  إر

ـثت عس بت تس
.1 یَکمت لر بت

َ
ـأ ّنرـي سس إر وس

ا  هس
َ
ل عس جت

س
ّنري و إر

، فس ـارر ي الّنس یعًا فر مر َموا جس ّحس قس : تس َهـمت
س
 ل

س
ال َس 2. َثـّمس  تت رس ـعر ست

َ
أ ـارس فس ـی الّنس

س
ال عس ـرس اهَّلَل تس مس

س
أ  فس

ا؟  هس نت بًا مر رس ـا، هس نس
س
ـا ل هس تس

ت
ل عس ـيت ٍء جس ّير شس

س
اكس ألر نس

ت
ل

س
ـأ ـا سس مس ّنس ّبر إر ـا رس ـوا: یس

َ
ال قس مًا. فس ـاس سس دًا وس ـرت َکـمت بس یت

س
ل عس

وا.
َ
ل خس ـا دس ینر مس مر یس

ت
ابس ال حس صت

س
تس و ـرت مس

س
ـوت و

س
ل وس

ـي  یعـًا فر مر َمـوا جس ّحس قس : تس یـنر مر یس
ت
ـابر ال حس صت

س
 ألر

س
ـال َس . َثـّمس  تت رس ـعر ست

َ
أ ـارس فس  الّنس

ـلّس جس ـّزس وس ـرس اهَّلَل عس مس
س
أ  فس

ـَت  َت س
ل

س
و یعـًا:  مر َهـمت جس

س
ل  

س
ـال قس فس مًا.  ـاس سس دًا وس ـرت بس ـمت  هر یت

س
ل ـتت عس انس کس فس یعـًا،  مر َمـوا جس ّحس قس تس فس  . ـارر الّنس

هـًا. رت کس لـی،   :  بس الر ـمس ـاَب الّشر حس صت
س
 و

س
ـال َس عـًا، وس وت لـی ، طس یـنر : بس مر یس

ت
ـاَب ال حس صت

س
 و

س
ـال َس ّبرَکـمت ؟  رس بر

 ، ةر ّنس جس
ت
ي ال َر فر جس حس

ت
انس ال کس : وس

س
ال َس مت .  ـهر َر َف نت

س
لی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهمت  وس َس ا یثس یعًا مر مر َهمت جس نت  مر

س
ذ خس

س
أ فس

ـَه  
س
ل ـی:  وس

س
ال عس ـَه تس

َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ . فس ـمت هر ر

ّ
َکل ـقر 

ت
ل خس

ت
ـنس ال ـاقس مر یثس مر

ت
ـمس ال قس تس

ت
ال . فس

س
ـّل جس ـّزس وس ـَه اهَّلَل عس جس رس خت

س
أ فس

ی 
س
ال عس نس اهَّلَل تس ـکس ست

س
ا و ّمس

س
ل .  فس َعونس جس هر َیرت یت

س
ل إر هًا وس رت کس عـًا وس وت ضر طس رت

س ت
األ ـماواتر وس َّس ـي ال ـنت فر مس  مس

س
ـل ست

س
و

ی 
س
ل مس عس ـطس آدس بس هت

س
و هر وس تر »ت ـنر بس ـي َرکت ـَه فر

س
ل عس جس ، فس ـرس جس حس

ت
ـی ال

س
ال عس ـطس اهَّلَل تس بس هت

س
ـی، و صس عس ـةس وس ّنس جس

ت
مس ال آدس

ا.  فس الّصس

ـهر  یت
س
ل إر ـاءس  جس فس َه،  ـرس کس ذس وس ـَه  َس ا یثس مر فس  ـرس عس وس ـَه  فس رس عس فس  ، ـتر یت بس

ت
ال ـي  فر آَه  رس َثـّمس  اهَّلَل،  ـاءس  ـا شس مس ـثس  کس مس فس

ـی 
س
ل مـًا عس ادر نس ـهر وس تر یئس طر ـنت خس ائربـًا مر احـًا، تس بس یـنس صس عر بس رت

س
ـهر و یت

س
ل ـی عس کس بس ـهر وس یت

س
ل ـّبس عس کس

س
أ عًا، فس ـرر َت َم

ـَه. َس ا یثس مر ـهر  ضر قت نس

کتاب: يسائلکمد. 1. در اصل 
کتاب: يفاستقرتد. 2. در اصل 
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ـي  َر ا یثس مر ـا وس َتهس یت ّدس
س
ـي و تر انس مس

س
: و ـرس جس حس

ت
َتَم ال مت

س
ل ـتس ا است ذس ـوا إر

َ
َقول نت تس

س
َتـمت و رت مر

َ
ـكس و لر

ـلر ذس جت
س
ـنت و مر : فس

س
ـال َس  

ـةد1. امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـاةر یس افس َموس

ت
ـي برال دس لر ـهس شت تس َتـَه لر دت اهس عس تس

یا ایجاد نمود: یکی شیرین و دیگرى  وَتی حق تعالی آسمانها و زمین را آفرید، دو در
یاى تلخ بر آن پاشـــید،  یاى شـــیرین آفرید، ســـپس از در تلـــخ. تربـــت آدم؟ع؟ را از در
یـــد. آنـــگاه آن را همچون چرم مالید، ســـپس رهایش نمود. وَتی  بعـــد آدم را از آن آفر
خواســـت در آن روح بدمـــد، او را بـــه صورت شـــبح و تمثالی برپا داشـــت. بعد یک 
یزى همچون مورچه از آن خارج شدند.  کتف راستش برداشت، و اجزاء ر مشت از 
پـــس فرمود: اینها اهل بهشـــت هَـــتند. یک مشـــت هـــم از کتف چپش برداشـــت 
و فرمـــود: اینهـــا اهـــل جهّنـــم هَـــتند. بعد حـــق تعالی اصحـــاب یمین )راســـت( 
رد. اصحـــاب یَـــار عرضه داشـــتند:  و اصحـــاب یَـــار )چـــپ( را بـــه ســـخن درآو
یـــدى، حال آنکه حـــق را براى ما روشـــن نکردى ردگارا، چـــرا آتش را بـــراى ما آفر  پـــرو

 و به سوى ما رسولی مبعوث نداشتی؟

خداونـد عـّز وجـلّ بـه آنهـا می فرمایـد: بـه خاطـر آنکـه می دانـم شـما بـه طـرف جهنـم 
یـد، و مـن شـما را بـه زودى می آزمایـم. آنـگاه حـق تعالـی بـه آتـش امـر فرمـود گـرم  می رو
گردیـد، سـپس بـه آنهـا فرمـود: همگـی داخـل آتـش  گـرم شـد و افروختـه  شـود، آتـش 

ید، مـن آن را بـراى شـما سـرد و سـالم می گردانـم. شـو

آفریـدى؟ و  آتـش  مـا  بـراى  تـو پرسـیدیم: چـرا  از  مـا  ردگارا،  پـرو آنهـا عرضـه داشـتند: 
کـه در آن داخـل  گریـز از آن بـود؛ حـال مـا را امـر می کنـی  مقصودمـان از ایـن سـؤال، 
گـر بـه اصحـاب یمیـن نیـز ایـن فرمـان را بدهـی، داخـل آن نمی شـوند. حـّق  یم؟ ا شـو
عـّز وجـل، بـه آتـش امـر فرمـود گـرم شـود و افروختـه گـردد. پـس از آن بـه اصحـاب یمین 
گشـت،  گداختـه داخـل شـوند و آتـش برایشـان سـرد و سـالم  کـه در آتـش  فرمـان داد 
ى میل  ردگار شـما نیَـتم؟ اصحـاب یمیـن از رو بعـد بـه تمـام آنهـا فرمـود: آیـا مـن پـرو
ى تعالـی  گفتنـد: آری، و اصحـاب یَـار بـه اجبـار و کراهـت جـواب دادنـد: آری. بـار

گرفـت و ایشـان را بـر خودشـان شـاهد َـرار داد. از جملگـیر آنهـا پ»مـان 

بعـد امـام؟ع؟ فرمـود: حجـر السـود آن وَـت در بهشـت بـود. آنـگاه خداونـد عـّز وجـل 

1. علل الشرائع ج2 ص425 ح 6؛ بحار األنوار ج96 ص217.
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رد. حجـر، میثـاق و پ»مـان خائـق را در خـود فـرو بـرد. آیـه شـریفه به همین  ب»رونـش آو
معنـا اشـاره دارد کـه فرمـود: يتمام موجودات در آسـمان و زمین، خـواه و ناخواه مطیع 

او بوده و بازگشتشـان به سـوى اوسـتد.

ى مرتکب   زمانی که حق تبارك وتعالی، حضرت آدم؟ع؟ را در بهشت جای داد و و
گردیـد، حـق تعالـی، حجـر را از بهشـت فـرو فرسـتاد. آن را در رکنـی از ارکان  لغـزش 
ى کـوه صفـا هبـوط داد. ـرار داد و جنـاب آدم؟ع؟ را از بهشـت بـه زمیـن رو ب»ـت خـودَ 

را  را در ب»ـت دیـد، آن  بـراى مـّدت مدیـدى آن جـا درنـگ نمـود. سـپس حجـر  آدم 
شـناخت و یـاد میثـاق و عهـدش افتـاد. از ایـن رو نـزد حجر آمد، به سـرعت خود را به 
ى آن افکنـد، مـّدت چهل بامداد گریَـت، از خطایش  یـش را رو آن جـا رسـانید، خو

توبـه نمـود و از ایـن کـه پ»مـان شکَـته، اظهـار پشـیمانی کـرد.

گاه حجـر را اسـتام  کـه هـر  سـپس امـام؟ع؟ فرمودنـد: بـه همیـن خاطـر امـر شـده اید 
ی»ـد: امانتـی اّدیتهـا و میثاَـی تعاهدتـه لتشـهد لـي بالموافـاة یـوم القیامـة  کردیـد، بگو
گواهـی دهـی(. ز َیامـت بـه وفـای مـن  کـردم تـا در رو کـردم و بـه میثاَـم وفـا  )امانتـم را ادا 

کرده است:  2. عّیاشی از عمار بن أبی األحَوص از امام صادق؟ع؟ روایت 

َر  خس
ت

اآل اٌت وس ٌب َفـرس
ت

ـذ ـا عس َدَهمس حس
س
: و ـنر یت رس حت ـقر بس

ت
ل خس

ت
ور ال ـدس تس ـي َمبت ـقس فر

س
ل ـی خس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

ـرر  حت بس
ت
ال ـی 

س
ل عس اَه  ـرس جت

س
و َثـّمس   ، اتر َفـرس

ت
ال بر 

ت
ـذ عس

ت
ال ـرر  حت بس

ت
ال ـنس  مر مس  آدس ـةس  بس َترت ـقس 

س
ل َثـّمس خس ـاٌج.  جس

َ
و ـٌح 

ت
ل مر

 ، نر مس یت
س ت
مس األ ـفر آدس تر

نت کس ـًة مر ضس بت َس ضس   بس َس . َثـّمس  مس ـَق آدس
ت
ل َهـوس خس ـَنونًا وس َت  مس

ً
ـأ مس ـَه حس

س
ل عس جس ، فس ـاجر جس

َ ت
األ

فر  تر
ـنت کس ًة مر ضس بت َس ـضس   بس َس ـي. َثـّمس  الر بس

َ
 و

س
ل ـةر وس ّنس جس

ت
ـي ال ءر فر

س
ـَؤل : هس

س
ـال قس . فس مس ـبر آدس

ت
ـي َصل ـا فر هس

س
و رس

س
ذ فس

لَ  عس فت
س
ا و ّمس  عس

َ
ل

س
ـأ ست

َ
 و

س
ل ي. وس الر بس

َ
 و

س
ل ارر وس ي الّنس ءر فر

س
َؤل : هس

س
ال قس . فس مس بر آدس

ت
ي َصل ا فر هس

س
و رس

س
ذ ، فس ـرر َس یت

س ت
مس األ آدس

 .1 نس وت
س
ل تس ـَیبت ءر سس

س
ـَؤل هس ءر وس

س
ـَؤل ي هس فر ـَد، وس عت اَء بس ـدس بس

ت
ءر ال

س
ـَؤل ـي هس ـي فر لر وس

 ، ـمت هر قر الر ـی خس
س
ل ّرٌ _ عس َهـمت ذس الر _ وس ـمس ـاَب الّشر حس صت

س
ـٍذ و ئر مس وت ـّجس یس تس احت ؟ع؟: فس ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
 و

س
ـال َس  

ا  نس یت
س
ل ّجس عس تس حت نت تس

س
لر و بت َس نت   _ مر

َ
ل ـدت عس

ت
َم2 ال کس حس

ت
تس ال نت

س
و ارس _ وس ا الّنس نس

س
ـتس ل بت جس وت

س
ـا! برـمس و نس ّبس ـا رس ـوا: یس

َ
ال قس فس

ا.  نس تس یس صر عت مس ـكس وس
س
ا ل نس تس اعس ـمس طس

س
ل عت تس َسـلر وس ـا برالّرَ نس وس

َ
ل بت تس وس

کتاب: يسیَألوند. 1. در اصل 
کتاب: يالحکیمد. 2. در اصل 
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ـةر  یس صر عت مس
ت
ال ـةر وس اعس ـي الّطس نس فر

ت
َکـمت اآل یت

س
ل ـةر عس َحّجس

ت
َرَکـمت برال بر

خت
َ
ـا و نس

س
أ ـی: فس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس  اهَّلَل تس

س
ـال قس فس

 . ـارر بس خت ر
ت

ـدس ال عت ارر بس
س

ـذ عت ر
ت

ال وس

َج  رر
َق، َثّمس َتخت ـهس شت ارس تس نت َمرر الّنس

س
ـارر و نر الّنس ـازر ـٍك خس الر ـی مس

س
ل ـی اهَّلَل إر حس وت

س
أ ؟ع؟: فس ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
 و

س
ـال َس  

ـا  هس
َ
َخل دت  نس

س
ـوا: ل

َ
ال قس . فس یـنس ائرعر ـا طس وهس

َ
َخل َهـَم: ادت

س
 اهَّلَل ل

س
ـال َس ، َثـّمس  َهـمت

س
ـتت ل جس رس خس ـا. فس هس نت َعَنقـًا مر

. یـنس هر ارر ـا کس هس َکـمت بر ّنس بس ر
ّ

ذ عس
َ س
و أل

س
، و یـنس ائرعر ـا طس وهس

َ
َخل : ادت

س
ـال َس . َثـّمس  یـنس ائرعر طس

ـنت  ـا مر نس تس رت ّیس صس ـا وس نس یت
س
ل ـا عس هس تس بت جس وت

س
ـَث و یت ـا، حس یهس ـاكس فر نس جت اجس حس ـا وس هس نت ـكس مر یت

س
ل ـا إر نس بت رس ـا1 هس ّنس ـوا: إر

َ
ال َس  

ـي  یـنر فر مر یس
ت
ال ـابس  حس صت

س
 بأ

ت
و ـدس ابت ـنر  کر

س
ل ؟ وس یـنس ائرعر ـا طس هس

َ
َخل دت نس ـفس  یت کس ، فس الر ـمس ـابر الّشر حس صت

س
و

. ـمت یهر فر ـا وس ینس ـتس فر
ت
ل دس ـدت عس َس َکـونس  ـيت تس کس ـا،  هس َدَخولر

هر  ـذر ـوا هس
َ
َخل : ادت

س
ـال قس . فس ـهر یت دس ـنس یس »ت ّرٌ بس َهـمت ذس یـنر وس مر یس

ت
ـابس ال حس صت

س
ـرس و مس

س
أ ؟ع؟: فس ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
 و

س
ـال َس  

ا اهَّلَل  هس رس ّیس صس یعـًا، فس مر ا جس یهس َجوا فر
س
ل وس ا، فس هس ـي َدَخولر َرونس فر ادس بس تس َقـوا یس فر طس : فس

س
ـال َس  . یـنس ائرعر ـارس طس الّنس

ا. هس نت َهـمت مر جس رس خت
س
مًا، َثّمس و ـاس سس دًا وس ـرت ـمت بس هر یت

س
ل عس

ــَت  َت س
ل

س
: و الر ــمس ــابر الّشر حس صت

س
و یــنر وس مر یس

ت
ــابر ال حس صت

س
ــي و ى فر ــادس ــی نس

س
ال عس تس كس وس ــارس بس ّنس اهَّللس تس  إر

ــّمس  َث
یــنس  ّرر َمقر  ، َقــكس

ت
ل خس َتــكس وس ّیس رر بس ــَن  حت نس ــا،  نس ّبس رس ــا  یس ــی 

س
ل بس  : یــنر مر یس

ت
ال ــاَب  حس صت

س
و  

س
ــال قس فس ؟  ّبرَکــمت رس بر

 . یــنس هر ارر کس َقــكس 
ت
ل خس َتــكس وس ّیس رر ــَن بس حت ــا نس نس ّبس ــا رس ــی یس

س
ل : بس الر ــمس ــاَب الّشر حس صت

س
 و

س
ــال َس . وس یــنس ائرعر طس

  . َعــونس جس ــهر َیرت یت
س
ل إر هــًا وس رت کس عــًا وس وت ضر طس رت

س ت
األ ــماواتر وس َّس ــي ال ــنت فر مس مس

س
ــل ست

س
ــَه و

س
ل :  وس  اهَّللر

َ
ل ــوت َس ــكس  لر

ذس وس
د2. ّسر یَدَهــمت هَّللر حر وت : تس

س
ــال َس

گوارا، دیگری شـور  یا آفرید: یکی شـیرین و  خدا تبارك وتعالی، در آغاز آفرینش دو در
یای تلخ  گوارا برداشـت. سـپس آن را بر در یای شـیرین  ک آدم را از در و تلخ. آنگاه خا
کـه ایـن خلقـت  رد  ک( درآو ینـا َـنوند )لجـن بو ـأ مس مس جریـان داد و آن را بـه شـکل يحس
کتـف راسـت آدم برگرفـت. آن را در صلـب آدم پراکنـد.  آدم بـود. آنـگاه َبضـه ای از 
بضـه ای از کتـف چـپ آدم برگرفـت. آن را در صلـب آدم پراکنـد. فرمود: اینان  آنـگاهَ 
ک نـدارم. کَـی را نرسـد کـه از مـن در بـارۀ کارم بپرسـد. بلکه اینان  در آتشـند و مـن بـا

مـورد ابتـاء و امتحـان َـرار خواهند گرفت. 

کتاب: يانماد. 1. در اصل 
2. تفَیر عیاشی ج1 ص182 ح 78.
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کـــه ذره بودنـــد _  ـــمال _ در حالـــی  ز، اصحـــاب شر امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: در آن رو
ــرار دادی ــا َـ ــر مـ ــرا آتـــش را بـ ــا! چـ ــد: خدایـ گفتنـ ــد.  کردنـ ــراض  ــان اعتـ ــر آفریدگارشـ  بـ
ـــی و  ـــود ب»ازمای ـــتادگان خ ـــق فرس ـــا را از طری ـــی، و م کن ـــاج  ـــا احتج ـــر م ـــه ب ـــش از آنک  پ»
ـــادل  ـــم و ع ـــو حکی ـــه ت ک ـــی  ـــی در حال ـــود بدان ـــه خ ـــبت ب ـــا را نَ ـــت م ـــت و معصی طاع

ـــتی؟  هَ

کنـــون  کـــه ا خـــدا تبـــارك وتعالـــی، فرمـــود: بـــه شـــما خبـــر می دهـــم، در مـــورد حجتـــی 
ردن بعـــد از خبـــر دادن. بـــر شـــما در بـــاب طاعـــت و معصیـــت دارم و در بـــاره عـــذر آو

کـــه بـــه  زخ، وحـــی فرســـتاد  امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: خداونـــد بـــه مالـــک، خـــازن دو
گـــردن )شـــعله ای( از آن برآیـــد. چنیـــن آتشـــی  کـــن تـــا زبانـــه برکشـــد و یـــک  آتـــش امـــر 
گفتنـــد:  ید.  بـــرای آنهـــا ب»ـــرون زد. خـــدای تعالـــی بـــه آنهـــا فرمـــود: بـــه میـــل خـــود وارد شـــو
ید یـــا شـــما را عـــذاب  ـــا بـــه میـــل خـــود وارد شـــو یم. فرمـــود: ی بـــه میـــل خـــود وارد نمی شـــو
ـــو می گریزیـــم. و  گفتنـــد: مـــا از آن بـــه ســـوی ت ید.  کـــراه و اجبـــار وارد شـــو ـــه ا ـــا ب می کنـــم ت
ـــر مـــا واجـــب ســـاخته ای و مـــا را از اصحـــاب  کـــه چـــرا آن را ب ـــو احتجـــاج می کنیـــم  ـــا ت ب
ــاب  رود، از اصحـ ــرای و یم؟ بـ ــو ــود وارد شـ ــل خـ ــه میـ ــه بـ ــده ای. چگونـ گردانـ ــمال  ـ شر

کـــرده باشـــی.  ـــه عدالـــت حکـــم  ـــا در مـــورد مـــا و آنهـــا ب کـــن ت یمیـــن آغـــاز 

یـــش بـــه شـــکل  کـــه پ»ـــش رو امـــام فرمـــود: خداونـــد، بـــه اصحـــاب یمیـــن _ در حالـــی 
کار را انجـــام دادنـــد  ید. آنهـــا ایـــن  ذره بودنـــد _ فرمـــود: بـــه میـــل خـــود وارد ایـــن آتـــش شـــو
گردانیـــد، آنـــگاه آنهـــا را از  و در آن وارد شـــدند. خداونـــد آن را برایشـــان ســـرد و ســـامت 
رد. ســـپس خـــدای تبـــارك وتعالـــی، در میـــان اصحـــاب یمیـــن و اصحـــاب  آن ب»ـــرون آو
گفتنـــد: آری  ردگارتـــان نیَـــتم؟د اصحـــاب یمیـــن  رد: يآیـــا مـــن پرو شـــمال نـــدا بـــرآو

ـــم.  ی ر ـــرار می آو ـــه میـــل خـــود اَ ـــه ب ک ـــو هَـــتیم،  ـــان ت ـــدگان و مخلوَ ـــا آفری ـــا! م خدای

یـــدگان و  کـــه آفر ی»ـــم  کـــراه می گو گفتنـــد: آری خدایـــا! مـــا بـــه ا امـــا اصحـــاب شـــمال 
ی»ـــم. ایـــن اســـت آیـــت َـــرآن: يبـــرای خـــدا تَـــلیم می شـــوند هـــر آنچـــه در  مخلوَـــان تو
کـــراه. و همـــه را بـــه ســـوی او بازمی گرداننـــدد.  آســـمانها و زمیـــن اســـت، از ســـر میـــل یـــا ا

ـــرای خـــدا.  امـــام فرمـــود: یعنـــی توحیدشـــان ب
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 در سوره آل عمران است: 
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 آن گاه که خدا از پ»غمبران پ»مان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم 
کتـاب و شـریعت  گواهـی بـه راسـتی  کـه  سـپس بـر شـما رسـولی از جانـب خـدا آمـد 
رده و یـاری او کنیـد؛ خـدا فرمـود: آیـا اَـرار داشـته و پ»مـان  شـما مـی داد بـه او ایمـان آو
یـم. خـدا فرمود: گـواه باشـید، من هم  مـرا بـر ایـن امـر پذیرفتیـد؟ همـه گفتنـد: اَـرار دار

گواهم. بـا شـما 

1. علی بن ابراهیم از ابن مسکان از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

ـّمس 
َ
ل هس مس فس ـَدنت آدس

س
ـنت ل ّیـًا مر بر

ـثس اهَّلَل نس عس ـا بس :  مس
س

ـال َس ؟ع؟  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر
س
ـنت و انس عس ـکس َت ـنر َم ـنر ابت يعس

 برهر د، یعني 
َنّنس مر َتؤت

س
ولـه: يل ؟ع؟.  وهوَ  ینس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
َصـَر و نت یس ـا وس یس نت

َ
ـی الّد

س
ل ـَع إر جر رت یس  وس

ّس
ل ـّرًا، إر جس

َتمت  رت رس َت س
و

س
ّر: و

ّس
ـي الـذ َهـم فر

س
 ل

س
ـال ؟ع؟. ثـّمَ  نیـنس عنـي ومیـرس الَمؤمر ـَه د یس َصَرّنس نت تس

س
ل ؟ص؟، يوس  اهَّللر

س
سـول رس

َدوا  ـهس اشت لمائکـة: فس   اهَّلل لر
س

نـا، َـال رت رس َت س
ـوا و

َ
هـدي؟  َال ي ، وي عس ـرر صت َکـمت إر لـی  ذلر َتـمت عس

ت
ذ خس

س
و وس

  . ینس در ـاهر نس الّشس َکـمت مر عس ـا مس نس
س
و وس

َهـمت  َس یثا »ـنس مر ّیر بر
ـنس الّنس نـا مر

ت
ذ خس

س
ذت و إر وهـذه مـع اآلیـة التـي فـي سـورة األحـزاب فـي َولـه يوس

ي  نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر ولـه يوس ـنت َنـوٍحد  اآلیـة. و اآلیـة التـي فـي سـورة األعـرافَ  مر ـكس وس نت مر وس

َهـمت د، َـد کتبـت هـذه الثـاث آیـات فـي ثـاث سـورد2. تس ّیس ـمت َذّرر هر ـنت َظَهورر مس مر آدس

خداونـد هیـچ پ»امبـری را برنینگیخـت، از آدم بـه بعـد، مگـر آنکـه بـه دنیـا برگـردد و 
یـدد،  ر کنـد. ایـن اسـت آیـت: يبـه یقیـن بـه او ایمـان می آو امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را یـاری 
یـش می کنیدد یعنـی امیرالمؤمنین را. سـپس به  سـولر خـدا، يو بـه یقین یار یعنـی بـه رس
ردیـد و بـا من عهد بَـتید؟د یعنی بـر پ»مانی که از  آنهـا در عالـم ذر فرمـود: يآیـا اَـرار آو

1. آل عمران: 81 
2. تفَیر َمی ج1 ص106.
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شـما گرفتـم. يگفتنـد: اَـرار کردیمد. خداوند به مائکه فرمود: يپس شـهادت دهید، 
و مـن هـم بـا شـما از شـاهدانمد. 

إذ وخذنا من النبی»ن میثاَهم...د ید: این آیه با دو آیت دیگر همراه بوده: آیت يو  َمی گو
إذ وخذ ربك من بني آدم...د، اما این سـه آیه در سـه سـورۀ   در سـوره احزاب، و آیت يو

جداگانه نوشته شد. 

2. سـعد بـن عبـداهلل در بصائـر الدرجـات، _ چنانکـه در مختصـر آن تألیـف شـیخ اجـّل 
ی رحمه اهلل آمده و نسـخۀ کتاب نزد ما موجود اسـت _ 

ّ
مه حجت، حسـن بن سـلیمان حل

ّ
 عال

کتاب الواحدة از ابوحمزۀ ثمالی از امام باقر؟ع؟ روایت می کند:  به نقل از 

ـٌد  حس
س
و ـی 

س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس اهَّللس  ّنس  إر ؟ع؟:  یـنس نر مر َمؤت

ت
ال یـَر  مر

س
و  

س
ـال َس ي  :

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت جس ـي  بر

س
و ـنت  يعس

ـورر  ـكس الّنَ لر
ـنت ذس ـقس مر

س
ل تت َنـورًا، َثـّمس خس ـارس صس ـٍة فس مس لر

ـمس برکس
ّس
ل کس ، َثـّمس تس ـهر تر ّیس انر دس حت ـي وس دس فر ـّرس فس ـٌد، تس احر وس

ـي  فر اهَّلَل  َه  نس ـکس ست
س
أ فس َروحـًا،  تت  ـارس صس فس ـٍة  مس لر

برکس ـمس 
ّس
ل کس تس َثـّمس  ـي،  تر ّیس َذّرر وس ـي  نر

قس
س
ل خس وس ـدًا؟ص؟  ّمس َمحس

ـهر ،  قر
ت
ل ـی خس

س
ل ـّجس عس تس ـا احت نس بر

اَتـَه، فس مس لر
کس ـَن َروَح اهَّللر وس حت نس ـا. فس انرنس دس بت

س
ـي و َه فر نس ـکس ست

س
و ـورر وس ـكس الّنَ لر

ذس
َف،  رر

طت ـنس تس یت  عس
س

ل ، وس ـارس هس  نس
س

ل ـلس وس یت
س
 ل

س
ل ، وس ـرس مس َس  

س
ل سس وس ـمت  شس

س
ـَث ل یت اءس حس ـرس ضت ـٍة خس

ّس
ـي َظل ـا فر نس

ت
ل ـا زر مس فس

. ـقس
ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
ـلس و بت َس ـكس  لر

ذس َحَه، وس ـّبر َس َن َسـَه وس ّدر َنقس َبـَدَه وس عت نس

 اهَّلَل 
س

ـــذ خس
س
ذت و إر :  وس ـــلس جس ـــّزس وس ـــَه عس

َ
ل وت َس ـــكس  لر

ذس ـــا، وس نس
س
ةر ل ـــرس صت الّنَ ـــانر وس یمس ر

ت
ـــاءر برال یس بر

نت
س ت
ـــاقس األ یثس  مر

س
ـــذ خس

س
و وس

مـــا  ٌق  لر ـــّدر   َمصس
ٌ

َســـول َکـــمت رس ـــٍة َثـــّمس جاءس مس کت حر تـــاٍب وس کر ـــنت  َتَکـــمت مر یت مـــا آتس
س
»ـــنس ل ّیر بر

یثـــاقس الّنس مر
ـــَه،  ّیس صر َصـــَرّنس وس نت تس

س
ل ـــٍد؟ص؟، وس ّمس  برَمحس

َنـــّنس مر َتؤت
س
ـــي: ل نر عت ـــَه،  یس َصَرّنس نت تس

س
ل ـــهر وس  بر

َنـــّنس مر َتؤت
س
َکـــمت ل عس مس

ــًا. یعـ مر َه جس َصَرونس نت ــیس ـ سس وس

َت  ـرت صس ـدت نس قس ـٍض، فس عت بس ـا لر نس ضر عت ةر بس ـرس صت ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس ـاقر َمحس یثس ـعس مر ـي مس َر ا یثس  مر
س

ـذ خس
س
ّنس اهَّللس و إر وس

ـنس  ـّيس مر
س
ل  عس

س
ـذ خس

س
ـا و ّسر برمس ـَت هَّللر یت فس وس َه، وس ـَدّوس ـَت عس

ت
ل تس َس ، وس ـهر یت دس ـنس یس »ت َت بس ـدت اهس جس ـدًا؟ص؟، وس ّمس َمحس

 ، َکـمت قر
ت
ل اءر خس ـدس تر ـي ابت َکـمت فر یت

س
ل ـّجس اهَّلَل برـهر عس تس ي احت ـذر

ّس
ـا ال نس

س
ـال: و ... إلـی ونَ  ـدر هت عس

ت
ال ـاقر وس یثس مر

ت
ال

د تـا آخـر حدیـث1.  یـنر مس الّدر ـوت َد یس ـاهر ـا الّشس نس
س
و وس

خداونـد تبـارك وتعالـی، یکتـا و بی همتـا اسـت و در وحدانیـت خـود بی نظیـر اسـت، 

1. مختصر بصائر الدرجات ص32.
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سـپس تکلـم بـه کلمـه اى کـرد، آن کلمـه نور شـد و از آن نور محّمـد؟ص؟ را آفرید و من 
ّیـه ام را آفریـد. سـپس تکلـم بـه کلمـه اى کـرد، آن کلمـه روح شـد. روح را خداونـد  و ذر

ـرار داد. در آن نـور سـکونت داد و در بدنهـاى مـاَ 

کلمـات خدای»ـم، بـه وسـیله مـا از خلـق خـود در حجـاب شـد، و   پـس مـا روح اهَّلل و 
کـه خورشـید و مـاه و شـب و  یـر سـایبانی سـبز َـرار داشـتیم، جایـی  پ»وسـته مـا در ز
ى وجـود نداشـت و نـه چشـمی بـه هـم می خـورد. مـا او را می پرسـتیدیم و تَـبیح  ز رو
کـه بـه مـا ایمـان  گرفـت  می گفتیـم. پ»ـش از آفرینـش مخلوَـات. از پ»امبـران پ»مـان 

کننـد. ى  رنـد و مـا را یـار آو

نت  َتَکـمت مر یت ما آتس
س
»ـنس ل ّیر بر

یثـاقس الّنس  اهَّلَل مر
س

ـذ خس
س
ذت و إر ایـن آیـه اشـاره بـه همیـن مطلـب اسـت:  وس

 برـهر ، یعنـی ایمـان بـه 
َنـّنس مر َتؤت

س
َکـمت ل عس مـا مس ٌق لر ـّدر  َمصس

ٌ
َسـول َکـمت رس ـٍة َثـّمس جاءس مس کت حر تـاٍب وس کر

ردند، ولی وصّی  ى کنیـد. آنها ایمان به محمـد آو یـد و جانشـینش را یـار ر محمـد ب»او
کـرد. ى خواهنـد  ى نکردنـد، بـه زودى همـه او را یـار او را یـار

کنیــم. مــن  ى  کــه یکدیگــر را یــار گرفــت  و خداونــد پ»مــان مــرا بــا پ»مــان محّمــد؟ص؟ 
ــی  ــه پ»مان کشــتم و ب کــردم، در رکاب او جنگیــدم، دشــمنش را  ى  ــار آن جنــاب را ی
کــه  گرفتــه بــود وفــا نمــودم... مــن همانــم  ى محّمــد؟ص؟ از مــن  کــه خــدا راجــع بــه یــار
ز َیامــت  خداونــد در آغــاز آفرینــش شــما بــه مــن بــر شــما احتجــاج فرمــود، و مــن در رو

گواهــم...  بــر شــما 

کـه  کـرم بـه علـی؟ع؟ را خواهیـم آورد  کالم نبـّی ا در صفحـات آینـده ضمـن ذکـر اخبـار، 
می فرمایـد: 

 
س
: و َهـمت

س
 ل

س
ـال قس احًا، فس ـبس شت

س
َهـمت  و امس َس س

ـَث و یت ـقس حس
ت
ل خس

ت
ائرـهر ال دس تر ـي ابت ـّجس اهَّلَل برـكس فر تس ي احت ـذر

ّس
ـتس ال نت

س
يو

ـی...د تـا آخـر حدیـث1.
س
ل ـوا: بس

َ
ال َس ّبرَکـمت  رس ـَت بر َت س

ل

ـــی  کـــرد، زمان ـــر همـــگان( احتجـــاج  ـــو در آغـــاز آفرینـــش )ب ـــه ت ـــد ب کـــه خداون ـــی  ـــو همان ت
ردگارتـــان نیَـــتم؟  کـــه آنهـــا را بـــه شـــکل شـــبح برپاداشـــت، و فرمـــود: آیـــا مـــن پرو

گفتنـــد: آری. 

1. األمالي طوسی ص232 ح 412.
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آیه پنجم

خداوند در سوره انعام می فرماید:

.1»�ُ ُهوا َع�فْ َ�اُدوا ِلَما �فُ
َ
وا ل

ُ
ْو ُرّد

َ
»َول

گر بازگردانده می شدند، بی شک به همانچه از آن نهی شده بودند، برمی گشتند. و ا

1. در تفسیر عیاشی از امام صادق؟ع؟ روایت است: 

ـاٍء: َکنت  مس  لر
س

ال َس ـي. وس تر اعس  طس
س

ـل هت
س
و ـي وس تر ّنس ـكس جس نت ـقت مر

َ
ل خت

س
اتـًا و بـًا َفرس

ت
ذ ـاٍء: َکـنت عس مس  لر

س
ـال َس ّنس اهَّللس  يإر

، َثـّمس  یـنر ـی الّطر
س
ل ـنر عس یت اءس مس

ت
ى ال ـرس جت

س
أ ـي. فس تر یس صر عت  مس

س
ـل هت

س
و ي وس ـارر ـكس نس نت ـقت مر

َ
ل خت

س
اجـًا و جس

َ
حـًا و

ت
ل مر

مت  ـهر َر َف نت
س
ـی و

س
ل َهمت عس دس ـهس شت

س
. َثـّمس و ّرر

ّس
الـذ کس قـًا 

ت
ل َهـمت خس قس

س
ل خس یـٌن، فس مر ـيس یس هر هر وس ـذر هس ـًة بر ضس بت َس ـضس  بس َس

ـی. 
س
ل ـوا بس

َ
ال َس ـي؟  تر اعس َکـمت طس یت

س
ل عس ّبرَکـمت وس رس ـَت بر َت س

ل
س
و

َهمت  نت مر عس وس ـرس ست
س
نت و َهمت مس نت مر ـا، فس یهس َعوا فر َس  : َهمت

س
 ل

س
ـال َس َج. وس ّجس

س
أ ـاٌر تس ا نس ذس ـإر ـارًا، فس : َکونرـي نس ـارر لّنس  لر

س
ـال قس فس

ـمت 
س
ل َعـوا، فس جس ـا رس هس ّرس ـَدوا حس جس ـا وس ّمس

س
ل ـَه. فس َس لر جت 2 مس مت ـرر ـمت یس

س
ـنت ل َهـمت مس نت مر ، وس ير ـعت َّس ـي ال  فر

س
ـأ طس بت

س
ـنت و مس

 . كس ئر
س
ول

َ
ـلس و ثت ّرر مر

ّس
ـلس الـذ ثت قـًا مر

ت
ل َهـمت خس قس

س
ل خس ، فس هر ـذر هس ـًة بر ضس بت َس ـضس  بس َس ـٌد، َثـّمس  حس

س
َهـمت و نت ـا مر هس

ت
َخل دت یس

 . ارر هر الّنس ـذر ي هس َعـوا فر َس  : َهمت
س
 ل

س
ـال َس . َثـّمس  یـنس رر

خس
ت

دس اآل ـهس شت
س
ـا و ـلس مس ثت مت مر ـهر َر َف نت

س
ـی و

س
ل َهمت عس دس ـهس شت

س
َثـّمس و

 . َهـمت
َّ
َکل ـا  یهس َعـوا فر َس وس ، فس ـنر یت عس

ت
فر ال ـرت ـّرس برطس ـنت مس َهـمت مس نت مر عس وس ـرس ست

س
ـنت و َهـمت مس نت مر  وس

س
ـأ طس بت

س
ـنت و َهـمت مس نت مر فس

ا  نس
ت
ل َر

س
ا و نس ّبس ـا رس : یس َرونس خس

ت
 اآل

س
ـال َس ـيت ٌء. وس َهمت شس بت ـمت َیصر

س
َجـوا ل رس خس ، فس ینس مر ـالر ـا سس هس نت َرَجـوا مر : اخت

س
ـال قس فس

 
س
ـأ طس بت

س
ـنت و َهـمت مس نت مر ير وس ـعت َّس ـي ال عس فر ـرس ست

س
ـنت و َهـمت مس نت مر . فس َتَکـمت

ت
ل َس س

ـدت و َس  :
س

ـال َس ـوا. 
َ
ل عس ـا فس مس کس ـلت  عس فت نس

وا  ـوت َرّدَ
س
ل ـَه:  وس

َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ ـی. فس

س
ول

َ ت
ةر األ ـّرس مس

ت
ـي ال َعـوا فر نس ـا صس ـلس مس ثت ـَه، مر َس لر جت 3 مس مت ـرر ـمت یس

س
ـنت ل َهـمت مس نت مر وس

َبـون د4. کاذر
س
َهـمت ل ّنس إر ـَه وس نت مـا َنَهـوا عس عـاَدوا لر

س
ل

خـدای تعالـی بـه یـک آب فرمـود: شـیرین و گـوارا باش تا از تو بهشـتم و اهـل طاعتم را 
زخـم و اهـل معصیتـم را  خلـق کنـم. و بـه یـک آب فرمـود: شـور و تلـخ بـاش تـا از تـو دو
بضـه ای به این دسـت برداشـت  ل جریـان داد. سـپسَ  ب»افرینـم. آنـگاه دو آب را بـر گر

1. انعام: 28.
کتاب: يلم یربحد. 2. در اصل 
کتاب: يلم یربحد. 3. در اصل 

4. تفَیر عیاشی ج1 ص358 ح 18؛ بحار األنوار ج53 ص256.



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 315موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

گفـت: آیـا مـن  گرفـت و  گـواه  کـه یمیـن اسـت. آنـان را ماننـد ذّره آفریـد و بـر خودشـان 
ردگارتـان نیَـتم؟ و طاعـت مـن وظیفـه ای بـر شـما نیَـت؟ گفتند: بلی. سـپس  پرو
گهـان آتشـی شـعله کشـید. بـه اصحـاب یمیـن فرمـود:  بـه آتـش فرمـود: آتـش بـاش. نا
کردنـد. و  گروهـی تأخیـر  کردنـد و  گروهـی بـه شـتاب چنیـن  خـود را در آن ب»فکنیـد. 
برخـی از جـای خـود حرکـت نکردنـد. آنها که رفته بودند، وَتی گرمای آن را احَـاس 

کردنـد، بازگشـتند و هیـچ یـک از آنهـا وارد آن نشـد. 

بضـه دیگـر بـه این دسـت برگرفـت. آنـان را ماننـد ذّره آفریـد و مانند گروه  سـپس یـکَ 
دیگـر بـر خودشـان گـواه گرفـت. بـه آنـان فرمـود: خـود را در ایـن آتـش ب»فکنیـد. گروهی 
بـا تأخیـر، گروهـی بـا شـتاب، و گروهـی بـه یـک چشـم بـه هـم زدن، همگـی خـود را در 
آتـش افکندنـد. خداونـد فرمود: همه سـالم از آن ب»ـرون آی»د. ب»رون آمدند بدون اینکه 

آسـیبی به آنها رسـیده باشـد. 

گـروه دیگـر گفتنـد: خدایـا! مـا را بازگـردان کـه ماننـد اینـان عمـل کنیـم. فرمـود: شـما را 
گروهـی  کردنـد و  گروهـی بـا تأخیـر حرکـت  گروهـی بـا شـتاب و  بازگردانـدم. بـار دیگـر 
کـه فرمـود: يو  حرکـت نکردنـد. درسـت ماننـد مرتبـت نخَـت. ایـن اسـت کام الهـی 
کـه از آن نهـی شـده بودنـد. و  گرداننـد، بـه همـان جایـی بـاز می گردنـد  گـر آنهـا را بـاز  ا

ینـدد.  اینـان دروغگو

که در سوره مومنین آمده است: از این آیه و روایت به نتیجه ای می رسیم 

َها 
�فَّ ا اإِ

َّ
�تُ َکل

ْ
َرك َما �تَ �ي ْعَمُل َصاِلًحا �فِ

أَ
یي ا

ّ
َ�ِل

َ
ُ�و�فِ 99 ل ّ اْرحبِ

اَل َر�بِ َمْو�تُ �تَ
ْ
َ�َدُهُم ال

أَ
اَء ا ا �بَ دفَ  »َح�تَّٰى اإِ

َها«1.
ُ
ل ا�أِ

 ُهَو �تَ
ِلَم�تٌ

َ
ك

ردگارا مـرا باز گردانید، باشـد که در  یـد پرو آنـگاه کـه یکـی از ایشـان را مـرگ فرارسـد، گو
آنچـه فروگـذار کـرده ام، کاری شایَـته پ»ـش گیـرم. حاشـا، ایـن سـخنی اسـت کـه او 

ینده آن اسـت. گو

از ایـن مباحـث روشـن می شـود کـه مـراد کالم خداونـد متعـال کـه فرمـود: »هـو قائلهـا«، خبر 
گفتـه اسـت  کـه روی داده اسـت و اشـاره ای اسـت بـه آنچـه در عالـم ذر  دادن از امـری اسـت 

1. مؤمنون: 100-99.
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کـه در خلقـِت اول، از ورود در آتـِش آزمـون عـذر  گاهـی دادن از سـخنان اصحـاب شـمال  و آ
کـه  خواسـتند و خواسـتار تجدیـد نظـر در مـورد تکلیـف ورود بـه درون آتـش شـدند؛ بـدان امیـد 

بـه عمـل صالـح روی آرنـد.

همچنیـن می تـوان فهمیـد کـه بعـد از اعـادۀ دوم و سـوم، بـاز هـم گـردن به اطاعـت و انقیاد 
امـر الهـی نمی نهنـد، بلکـه هـر بار پـس از بازنگـری پیمان می شـکنند. 

تمـام ایـن ِنـکات را می شـود از حدیـث مذکـور تحت آیه 13 و روایـت 1 و 6 و 14 از مجموعۀ 
اخبـار اسـتفاده کـرد، کـه همـه را در جـای خـود ذکر خواهیم کرد، إن شـاء اهلل. پـس موضوع این 

آیـه، و مـراد از »کلمـة هـو قائلها«، کلمه ای اسـت که در ذّر و میثاق گفته شـده اسـت. 

آیه ششم

در سوره انعام آمده است:

.1» هتٍ َل َمّرَ ّوَ
أَ
ِ� ا وا �بِ

ِم�فُ وأْ ُ ْم �ي
َ
َصاَرُهْم َکَما ل ْ �ب

أَ
َد�تَُهْم َوا �أِ

�فْ
أَ
�بُ ا

ّ
ِل �تَ »َو�فُ

دلهـا و دیدگانشـان را ]از َبـول آن [ برمی گردانیـم همچنانکـه نخَـتین بـار هـم بـه آن 
ردنـد. ایمـان نیاو

گوید، و در روایت ابی الجارود از امام باقر؟ع؟ است: 1. علی بن ابراهیم در تفسیر خود 

َهمت د  صارس بت
س
و َهـمت  وس تس دس ئر

فت
س
ـَب  و ر

ّ
ل َنقس : يوس ـهر لر وت َس ـي  ـٍر؟ع؟  فر فس عت ـي جس بر

س
ـنت و ـاَرودر عس جس

ت
ـي ال بر

س
ـةر و ایس وس ـي رر فر يوس

َرونس  صر ـاس َیبت َهـمت فس ارس صس بت
س
ـي و مر َنعت ـا، وس هس اس عت

س
ـمت و هر وبر

َ
ل ََ َل  ـفس ست

س
َکـوَن و یس َهـمت فس وبس

َ
ل ََ ـَس  ّکر : َننس

َ
َقـول یس

ى.   َهـدس
ت
برال

ـاَد  هس جر
ت
ال  ، ـادر هس جر

ت
ال ـنس  مر ـهر  یت

س
ل عس َبـونس 

س
ل َتغت ـا  مس  

س
ل ّوس

س
و ّنس  إر ـٍب؟ع؟:  الر طس ـي  بر

س
و ـَن  بت ـّيَ  لر عس  

س
ـال َس وس

َروفـًا  عت َبـَه مس
ت
ل َس ـررفت  عت ـمت یس

س
ـنت ل مس . فس وبرَکـمت

َ
ـاَد برَقل هس جر

ت
، َثـّمس ال َکمت تر ـنس َر

ت
ل

س
أ ـاَد بر هس جر

ت
، َثـّمس ال یَکـمت در یت

س
برأ

ـدًا. بس
س
و ـرًا  یت ـلَ خس بس قت یس ـاس  فس َه  ـاس عت

س
و َه 

َ
ل ـفس ست

س
و ـلس  َجعر فس َبـَه، 

ت
ل َس ـسس  ـرًا، َنکر کس َمنت ـرت  کر َینت ـمت 

س
ل وس

ٍة یعني في الذر و المیثاق د2. ّرس  مس
س

ل ّوس
س
َنوا برهر و مر مت َیؤت

س
ما ل کس  

ـب وفئدتهـم ووبصارهـمد 
ّ
کـه امـام باَـر؟ع؟ در بـارۀ آیـت يونقل کـرده  ابوالجـارود روایـت 

1. انعام: 110.
2. تفَیر َمی ج1 ص213.
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یـر دلهـا بـالی آن شـود. و دیـدگان  فرمـود: دلهاشـان را وارون می کنیـم بـه گونـه ای کـه ز
آنهـا را ناب»نـا می کنیـم تـا بـه هدایـت ب»نـا نشـوند. 

بـر آن مغلـوب می شـوند،  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: نخَـتین مـوردی از جهـاد 
که  جهاد به دسـتانتان اسـت، سـپس جهاد به زبانتان، سـپس جهاد به دلهاتان. هر 
گـردن ننهـد، و زشـتیر منکـری را نشناسـد، َلبـش وارون  در دلـش بـه نیکـیر معروفـی 

یـر و رو شـده اسـت. آنـگاه هیـچ خیـری را نمی پذیـردد. شـده و ز

ردندد یعنی در عالم ذّر و میثاق.  ید: يچنانکه بار اول بدان ایمان نیاو گو َمی 

کرده است: 2. علی بن ابراهیم از یونس از امام رضا؟ع؟ روایت 

ـَن  بت ـاَم  شس هر ـفس َیوَنـَس وس
س
ل تس  : اخت

س
ـال َس ـنت َیوَنـسس  ٍل عس برـاس ـنر  بت ـّير  لر ـَن عس بت ـَد  ّمس ـي َمحس نر

ثس
س

ّد حس يفس
َکـونس  نت یس

س
َجـوَز و ـلت یس هس ؟ وس ـمس

س
ل عت

س
انس و کس ـا  َهمس ّیَ

س
ـی؟ع؟، و ـاَه َموسس تس

س
ي و ـذر

ّس
ـمر ال الر عس

ت
ـي ال یـمس فر اهر رس بت إر

 : ـلَ قس یت الّصس ـٌم  اسر َس  
س

ـال قس فس ؟  ـهر قر
ت
ل ـی خس

س
ل ـَة اهَّللر عس َحّجس َهـوس  وس  ، ـهر تر

َت وس ـي  فر ـًة  َحّجس ـی  ـی َموسس
س
ل عس

 . ـكس لر
ـنت ذس َه عس ونس

َ
ل

س
ـأ َت یس ـا؟ع؟،  الّررضس ـنر  َس حس

ت
ال ـي  بر

س
و ـی 

س
ل إر ـكس  لر

َبـوا ذس تس کس فس

ّنرـي  کتـب: َـال )یعنـي العالـم(: إر ... إلـی ون  ـمس الر عس
ت
ـی ال ـی َموسس تس

س
: و ابر ـوس جس

ت
ـي ال ـبس فر تس کس فس

 
س

یـَب آل ـا َیصر ـَم برمس الر عس
ت
ـَه ال ثس

س
ّد یَقـَه. َثـّمس حس طر

َ
 و

س
ـٍر ل مت

س
 برأ

ـتس نت
س
ـتس و

ت
ل َوّکر یَقـَه، وس  َتطر

س
ـٍر ل مت

س
ـَت برأ

ت
ل َوّکر

لر آلر  ضت نت فس ـَم عس الر عس
ت
َه ال ثس

س
ّد ا. َثّمس حس اَؤَهمس  َبکس

س
ّد ـتس ی اشت ّتس اءر حس ـدس عت

س ت
ـدر األ یت کس ءر وس ـاس بس

ت
ـنس ال ـٍد مر ّمس َمحس

نـًا  ـرس َفاس کس ـی ذس ّتس حس ـٍد، وس ّمس ـنت آلر َمحس ـَت مر َکنت ـي  نر تس یت
س
ـا ل : یس

َ
َقـول ـی یس ـلس َموسس عس ـی جس ّتس ـٍد، حس ّمس َمحس

ـاَه،  ّیس ـمت إر هر یبر ذر کت ـنت تس مر َهـمت وس نت ـی مر قس
ت
ل ـا یس مس ، وس ـهر مر وت َس ـی 

س
ل ؟ص؟ إر َسـولر اهَّللر ـثس رس عس بت مس نـًا وس َفاس نـًا وس َفاس وس

ٍةد،  ّرس  مس
س

ل ّوس
س
ـهر و َنوا بر مر ـمت َیؤت

س
ما ل َهمت کس صارس بت

س
و َهـمت  وس تس دس ئر

فت
س
ـَب  و ر

ّ
ل َنقس ـةر يوس یس

ت
هر اآل ـذر یـلر هس ور

ت
أ ـنت تس ـَه مر

س
ـرس ل کس ذس وس

م د1 هر یت
س
ل ـاقس عس یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
یـنس و حر

کـه حضـرت موسـی؟ع؟ نـزد او شـتافت، اختـاف  مـی  یونـس و هشـام در بـارۀ عالر
کردند که کدام یک داناتر اسـت؟ و آیا روا اسـت کَـی حجت خدا باشـد بر حضرت 
اسـم صیقـل گفـت: در ایـن  موسـی کـه خـودش حجـة خـدا در زمانـش بـوده اسـت؟َ 

مـورد بـه امـام رضـا؟ع؟ نوشـتند و از حضرتـش در ایـن مـورد پرسـیدند.

گفــت: مــن مــوّکل شــده ام بــه  ــم  ــم رفــت... عالر در پاســخ نوشــت: موســی؟ع؟ نــزد عالر

1. تفَیر َمی ج2 ص38.
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کــه مــن تــوان آن را  کــه تــو تــوان آن را نــداری، و تــو هــم مــوّکل شــده ای بــه امــری  امــری 
ــار می شــوند،  گرفت کــه آل محمــد صلــی اهَّلل علیهــم  ــی را  ــم باهای ــگاه عالر ــدارم. آن ن
گرفــت. پــس از آن در بــارۀ فضیلــت  گریــت هــر دو تــن بــال  کــه  کــرد تــا آنجــا  برایــش ب»ــان 
ــم از  ــن ه کاش م ــت:  ای  گف ــی  ــه موس ک ــه ای  گون ــه  ــت، ب گف ــش  ــد؟مهع؟ برای آل محم
کشــید، و از بعثــت  آل محمــد می بــودم. ســخن بــه ســه تــن )فــان و فــان و فــان( 
کــه َــوم بــا حضرتــش می کننــد و او  گفــت و برخوردهایــی  رســول خــدا؟ص؟ بــه َومــش 
ــب افئدتهــم..د یعنــی بــرای 

ّ
رد: يونقل یــل ایــن آیــه را آو را دروغگــو شــمردند. و برایــش تأو

گرفــت.  آنهــا پ»مــان 

آیه هفتم

خداوند در سوره اعراف می فرماید:

وا  ِم�فُ وأْ وا ِل�يُ َما َکا�فُ ا�تِ �فَ �فَ ّ
�يِ

�بَ
ْ
ال ُهم �بِ

ُ
اَء�تُْهْم ُرُسل ْد �بَ �تَ

َ
َها َول ا�أِ �بَ �ف

أَ
َك ِم�فْ ا �يْ

َ
ّ�ُ َعل �تُ َرٰى �فَ �تُ

ْ
َك ال

ْ
ل  »�تِ

�فْ  ِرِهم ِمّ َ ْک�ث
ا ِل�أَ ْد�فَ �فَ 101 َوَما َو�بَ ِر�ي کَا�فِ

ْ
و�بِ ال

ُ
ل ٰی �تُ

َ
ـُ� َعل

َّ
ُع الل ْط�بَ َ ِلَك �ي

ُل َکدفَٰ �بْ
وا ِم�ف �تَ ُ �ب

َما َکدفَّ  �بِ

َعْهٍدد تا آخر آیه1.

کـه پ»امبرانشـان  کـه از اخبـارش بـر تـو می خوانیـم، و بـه راسـتی  ایـن شـهرهایی اسـت 
ردنـد و آنـان بـر آن نبودنـد کـه بـه چیـزی کـه از پ»ـش انـکار کرده  بـرای آنـان معجـزات آو
رنـد، بدین سـان خداونـد بـر دلهـای کافـران مهـر می نهـد ﴿101﴾ و در  بودنـد، ایمـان ب»او

اکثرشـان وفـای بـه عهـد نیافتیم...

1. قمی  گوید: 

یـد: در دنیـا ایمـان  يبـه چیـزی کـه از پ»ـش انـکار کـرده بودنـدد یعنـی: در ذّر اول. می گو
ردنـد بـه آنچـه در ذّر تکدیـب کـرده بودنـد. این کام، رّدی اسـت بر کَـانی که در  نیاو
ذّر اول پ»مـان شکَـتند. سـپس فرمـود: يدر اکثرشـان وفـای به عهـد نیافتیمد یعنی: 
آنچـه را کـه از آنهـا در ذّر پ»مـان گرفته ایم، بدان پایبند نشـدند؛ بدین روی ب»شـتر آنها 

را فاسـق یافتیم.2

1. اعراف: 101 و 102.
2. تفَیر َمی ج1 ص236.
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کرده است:  2. عیاشی از ابوذر روایت 

 يواهَّلل ما صدق وحد مّمن وخذ اهَّلل میثاَه فوفی بعهد اهَّلل، غیر وهل ب»ت نبّیهم وعصابة 
کثرهم من عهدد. َلیلة من شیعتهم، وذلك َوله: وما وجدنا أل

َـم، از آنـان کـه خداوند از آنها میثاق گرفت، کَـی وفـای به عهد نکرد  بـه خداونـدَ 
کام  گـروه اندکـی از شـیعیان آنهـا. ایـن حقیقـت را در ایـن  مگـر اهـل ب»ـت نبـوت و 

کثرهـم مـن عهـدد1.  ـرآن می ب»نیـم کـه می فرمایـد: يومـا وجدنـا ل  َ خداونـد در

آیه هشتم

در سوره یونس می فرماید: 

 �ِ وا �بِ
ُ �ب

َما َکدفَّ وا �بِ
ِم�فُ وأْ وا ِل�يُ َما َکا�فُ ا�تِ �فَ �فَ ّ

�يِ
�بَ
ْ
ال اُءوُهم �بِ َ حب

ْوِمِهْم �فَ ٰی �تَ
َ
ل ْ�ِدِه ُرُسلًا اإِ َ ا ِم�ف �ب �فَ ْ َ��ث َ ّمَ �ب

ُ »�ث
ُل«2 تـا آخـر آیه. �بْ

ِم�ف �تَ

سـپس، بعـد از او پ»امبرانـی بـرای َومهایشـان برانگیختیـم، و بـرای آنـان معجزاتـی 
کـرده بودنـد، ایمـان  کـه از پ»ـش انـکار  کـه بـه چیـزی  ردنـد، ولـی آنـان بـر آن نبودنـد  آو

رنـد. ب»او

1. صفـار در بصائـر از عبـداهلل بـن محمـد ُجعفـی از امـام صـادق؟ع؟، و همچنیـن از عقبـه 
از امـام باقـر؟ع؟ روایـت کرده اسـت: 

ـنت  ـَه  مر قس
َ
ل خت نت یس

س
ـّبس و حس

س
انس مـا و کس ، وس ـّبس حس

س
ـا و ّمس ـّبس مر حس

س
ـنت  و ـقس مس

س
ل خس ، فس ـقس

ت
ل خس

ت
ـقس ال

س
ل ّنس اهَّللس خس يإر

ـةر  ینس ـنت طر ـَه  مر قس
َ
ل خت نت یس

س
ـضس و غس بت

س
ـا و انس مس کس ، وس ـضس غس بت

س
ـا و ّمس ـضس مر غس بت

س
ـنت و ـقس مس

س
ل خس . وس ـةر ّنس جس

ت
ـةر ال ینس طر

. لر ـاس ـي الّظر َهـمت فر ثس عس . َثـّمس بس ـارر الّنس

ـسس  یت
س
ل ـيت ٌء وس سر شس ـمت ـي الّشس ـكس فر ر

ّ
ل لـی ظس ـرس إر ـمت تس

س
ل

س
: و

س
ـال َس ؟ 

َ
ل ـاس ـيت ٍء الّظر ّيَ شس

س
ـَت: و

ت
ل ََ  :

س
ـال َس

ـيت ٍء؟ برشس

ـنت  َهمت مس تس
ت
ل

س
ـأ ـنت سس ئر

س
ل وس ـَه : 

َ
ل وت َس َهـوس  ، وس برـاهَّللر ارر  ـرس َت ر

ت
ـی ال

س
ل إر َهـمت   َعونس دت یس  ، »ـنس ّیر بر

الّنس ـَم   یهر ـثس فر عس بس َثـّمس 
. َثّمس  َضَهمت عت ـرس بس کس نت

س
و َضَهمت وس عت ـّرس بس َس

س
أ ، فس »نس ّیر بر

ارر برالّنس ـرس َت ر
ت

ـی ال
س
ل اَهـمت إر عس ـّنس اهَّلَل ، َثـّمس دس

َ
َقول یس

س
َهـمت ل قس

س
ل خس

ما کاَنوا  ـَه : فس
َ
ل وت َس َهـوس  . وس ـضس غس بت

س
ـنت و ـا مس هس رس کس نت

س
و ـّبس وس حس

س
ـنت و ـا مس هس اهَّللر بر ـّرس وس َس

س
أ ـا، فس نس تر یس

س
ل ـی وس

س
ل اَهـمت إر عس دس

1. تفَیر عیاشی ج2 ص23 رَم 59.
2. یونس: 74.
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د1.  ـةس ّمس یـَب ثس ذر کت انس الّتس کس ـٍر؟ع؟:  فس عت َبـو جس
س
 و

س
ـال َس  . َثـّمس 

َ
ـل بت َس ـنت  َبـوا برـهر مر

ّس
ذ کس َنـوا برمـا  مر َیؤت لر

خـدا خلـق را آفریـد، و هـر مخلوَـی را کـه دوسـت می داشـت از آنچـه دوسـت داشـت 
کـه دوسـت  گل بهشـت آفریـد. و هـر مخلوَـی را  کـه دوسـت داشـت از  آفریـد، و آنـرا 
زخ  ل دو نداشـت از آنچـه کـه دوسـت نداشـت آفریـد، و آنچـه را دوسـت نداشـت از گر

کـرد. آفریـد. سـپس آنهـا را در يظـالد مبعـوث 

کـه سـایت خـودت در برابـر خورشـید  پرسـیدم: يظـالد چیَـت؟ فرمـود: نمی ب»نـی 
کـه چیـزى  نیَـت. چیـزى هَـت، در حالـی 

بـه خـدا  اَـرار  بـه  را  ایشـان  تـا  انگیخـت  بـر  آنهـا  میـان  در  را  پ»غمبـران   سـپس خـدا 
گـر از آنها بپرسـی چه کَـی آنـان را آفرید؟  فراخواننـد. ایـن اسـت کـه خـدا فرمایـد: يو ا

گفـت: خـداد. خواهنـد 

سـپس خـدا ایشـان را بـه اَرار نَـبت به پ»غمبـران فراخواند، برخی اَـرار و برخی انکار 
نمودنـد. آنـگاه آنهـا را بـه ولیـت مـا فراخوانـد. به خدا سـوگند کَـی بدان اَـرار کرد که 
خداي دوسـتش داشـت. و آنکه را خدا دشـمن داشـت، انکار کرد. این اسـت گفتار 
ردد سـپس امام باَر؟ع؟  خـدا: يبـه آنچـه از پ»ـش تکذیب کرده انـد، ایمان نخواهند آو

فرمـود: تکذیب آنهـا در آنجا بود.

حدیـث را محـدث ثقـه عیاشـی در تفسـیر خـود و ثقـة المحدثین شـیخ صـدوق در کتاب 
کـرده اند2� علـل الشـرائع به سـند خـود روایت 

کرده است: 2. علی بن ابراهیم قمی از ابن مسکان از امام صادق؟ع؟ روایت 

ـمت  هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر ؟ع؟: يوس ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و انس عس ـکس َت ـنر َم ـنر ابت  يعس

ا؟ 
س

ذ انس هس ـًة کس نس ایس َت: َمعس
ت
ل ََ لـی د.  ـوا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس َذّرر

نت  ٌد مس حس
س
رر و

ـدت مت یس
س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل َه. وس َکَرونس

ت
ذ ـیس سس ـفس وس َر وت مس

ت
ـوا ال ََ نس ـَة وس فس رر

عت مس
ت
ـتر ال تس بس ثس ـمت ، فس عس : نس

س
ـال َس

ما کاَنوا   اهَّلَل: يفس
س

ـال قس . فس ـهر بر
ت
ل نت برقس مر ـمت َیؤت

س
ل ّرر وس

ّس
ـي الـذ ـانرهر فر َس لر ـّرس بر َس

س
ـنت و َهـمت مس نت مر ـَه. فس ََ ازر رس َقـَه وس الر خس

ل د3. بت َس ـنت  َبـوا برهر مر
ّس

ذ کس َنـوا برمـا  مر َیؤت لر

1. بصائر الدرجات ص100 ح 1.
2. تفَیر عیاشی ج2 ص126 ح 37؛ علل الشرائع ج1 ص118 ح 3.

3. تفَیر َمی ج1 ص248. 
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بـر  آیـا ایـن  إذ وخـذ ربـك..د پرسـید:  ابـن مَـکان از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـت يو
اسـاس معاینـه بـود؟ فرمـود: آری، آنـگاه معرفـت اسـتوار شـد و موَـف را از یـاد بردند و 
گـر چنیـن نبـود، نـه کَـی خالـق خـود را می شـناخت و نـه  رنـد. ا بـه زودی بـه یـاد می آو
لبی بدان آرند.  رازَـش را. برخـی در عالـم ذّر بـه زبـان اَـرار کردند، بدون اینکه ایمـانَ 

بلد.  بـوا بـه مـنَ 
ّ

خداونـد فرمـود: يفمـا کانـوا لیؤمنـوا بمـا کذ

3. عیاشی، از زراره و ُحمران از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ روایت می کند:

نت  َهمت مس نت مر ه َمحّمدًا؟ص؟، فس
س
َسول  إلیهم رس

س
ل سس رت

س
أ ٌة، فس

ّس
ل ظر

س
َهمت و قس وس

ت
ل خس

ت
ق ال

س
ل ّزس خس عس  وس

ّس
ل  يإّن اهَّللس جس

 ، ةر
ّس
ل ظر

س ت
ي األ نس برهر فر انس آمس نت کس نس برهر مس آمس ، فس رر

خس
ت

قر اآل
ت
ل خس

ت
َه إلی ال ثس عس ه. َثّمس بس بس

ّ
نت کذ َهمت مس نت مر ، وس نس برهر  آمس

ل د1. بت َس نت  َبوا به مر
ّس

ذ کس َنوا برما  مر َیؤت کاَنوا لر ما  :  فس
لّس جس ّزس وس  عس

س
ال قس ٍذ. فس ئر مس وت ده یس حس نت جس ه مس دس حس جس وس

که سایه هایی بودند _ آفرید. رسول خود محّمد؟ص؟  خداوند، آفریدگان را _ در حالی 
ردنـد و گروهـی دیگر تکذیبش  را بـه سـوی آنهـا فرسـتاد. گروهـی بـه حضرتـش ایمان آو
ـه بـه حضرتـش 

ّ
کـه در عالـم اظل کردنـد. آنـگاه او را در خلقـت دیگـر برانگیخـت. آنهـا 

که در اظله دروغش شـمرده  کَـانی  ردند. و  رده بودند، در اینجا نیز ایمان آو ایمان آو
بودنـد، اینجـا تکذیبـش کردنـد. ایـن اسـت کام الهـی کـه فرمـود: يفمـا کانـوا لیؤمنـوا 

بـوا به مـن َبلد. 
ّ

بمـا کذ

کتـاب المختصـر بـه نقـل  ایـن حدیـث را شـیخ حسـن بـن سـلیمان حلـی رحمـه اهلل در 
از تفسـیر ابـن جحـام، بـه اسـناِد ُمَعنَعـن از محمـد حلبـی از امـام صـادق؟ع؟ بـا تغییـر اندکـی 

کـرده اسـت2�  روایـت 

4. عیاشی از ابی بصیر از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

مت د  هر مر وت َس لی   هر َرَسـًا إر در عت نت بس نا مر ثت عس وله: يَثـّمس بس يعـن وبـي بصیـر عـن وبـي عبد اهَّلل؟ع؟  فيَ 
ـلَ د. َـال: بعـث اهَّلل الرسـل إلـی الخلـق _ وهـم فـي وصـاب  بت َس ـنت  َبـوا برـهر مر

ّس
ذ کس إلـی يبرمـا 

ب حینئذ 
ّ

الرجـال وورحـام النَـاء _ فمـن صـّدق حینئـذ صـدق بعد ذلك، و من کـذ
کـذب  بعـد ذلك د3.

1. تفَیر عیاشی ج2 ص126 ح 35. 
2. مختصر بصائر الدرجات ص173. 
3. تفَیر عیاشی ج2 ص126 ح 36. 
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امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ آیـت يثـّم بعثنـا... مـن َبـلد فرمـود: خداونـد، رسـولن را بـه 
کـه در آن زمـان  ـم زنـان بودنـد. هـر  کـه در صلـب مـردان و رحر خلـق فرسـتاد، در حالـی 
کـه آن زمـان دروغ شـمرد، پـس از آن  کـرد. و هـر  کـرد، پـس از آن نیـز تصدیـق  تصدیـق 

نیـز دروغ شـمرد. 

کرده اند.  کتابهای خود روایت  عده ای از محدثان نیز آن را در 

کـه خداونـد، انبیـاء خـود را در عالـم ذّر  از ایـن حدیـث شـریف چنیـن برداشـت می شـود 
اول بـرای خلـق برانگیخـت. پـس هـر پیامبری بر اسـاس منصبش برای امـت خویش منصوب 
شـد، مگـر پیامبـر مـا کـه بـرای تمـام آفریـدگان، از نخسـتین و آخریـن، از نبـّی و وصـّی و رسـول و 
امـام و رعّیـت برانگیختـه شـد، آنچنانکـه از حدیـث سـوم اسـتفاده می شـود. و آن بـرای اطالق 
منصـب و عمومیـت امـر او بـود. پـس خداونـد او را بـرای همـگان برانگیخـت، قبـل از اینکـه 
هیـچ یـک از انبیـاء و مرسـلین را برانگیـزد. خداونـد، بـا خطـاب »ومحمـد نبیکـم« از همـگان 
کـه بـه مبعـث اول و  گرفـت. و اوسـت رسـول اول و نذیـر اول و مبعـوث اول،  برایـش پیمـان 

بعثتـش بـر همـگان، در حدیـث سـوم اشـاره شـد. 

کرده است:  علی بن ابراهیم به ِاسنادش از امام جعفر صادق؟ع؟ روایت 

ـثس  عس بس ـه. وس ّدامس ََ َهـمت  َصَفوفـًا  امس َس س
أ ، فس لر ّوس

س ت
ّرر األ

ّس
ـي الـذ ـقس فر

ت
ل خس

ت
 ال

س
و رس ـا ذس ّمس

س
ـی ل

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

ـرد تـا آخـر حدیـث.1  ٌم  آخس ـوت َس َه  ـرس کس نت
س
و ٌم، وس ـوت َس ـهر  ـنس بر آمس ـدًا؟ص؟، فس ّمس اهَّلَل َمحس

یش بر پا  خـدای تعالـی وَتـی خلـق را در ذّر اول آفریـد، آنـان را در صفهایـی جلوی خو
گروهی  ردند و  گروهی به حضرتش ایمان آو داشـت و محمد؟ص؟ را برانگیخت. پس 

دیگـر انکارش کردند. 

که می فرماید: همچنین، از مفضل، از امام جعفر صادق؟ع؟ نقل شده 

ـَه  قس
ت
ل رس اهَّلَل خس

س
ـذ نت

س
 و

س
ل ـدًا، وس حس

س
ـَه و

س
ل بت َس ـقس اهَّلل 

س
ل  خس

س
ل ـٍد؟ص؟، وس ّمس ـنت َمحس مس  مر ـرس کت

س
ّیـًا و بر

ـثس اهَّلَل نس عس ـا بس يمس
ـٍد؟ص؟د تـا آخـر حدیـث2.  ّمس ـلس َمحس بت َس ـهر  قر

ت
ل ـنت خس ـٍد مر حس

س
برأ

گرامی تـر از محمـد؟ص؟ باشـد. نیـز  کـه نـزد او  خداونـد هیـچ پ»امبـری را برنینگیخـت 

1. تفَیر َمی ج2 ص34.
2. األمالي طوسی ص669 ح 1406.
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کَـی از مخلوَـان  کَـی را پ»ـش از او نیافریـد. و آفریـدگان خـود را بـه واسـطت  هیـچ 
خـود پ»ـش از محمـد؟ص؟ هشـدار نـداد. 

 این دو حدیث مسندًا ذیل آیه شانزدهم ذکر خواهد شد. 

آیه نهم

 خداوند در سوره رعد می فرماید: 

وَصَل  ُ �ف �ي
أَ
ِ� ا ـُ� �بِ

َّ
َمَر الل

أَ
و�فَ َما ا

ُ
ِصل َ �فَ �ي �ي ِ �ف

َّ
ا�تَ 20 َوال َ �ث ِم�ي

ْ
و�فَ ال صفُ �تُ �ف َ � �ي

َ
ـِ� َول

َّ
َ�ْهِد الل و�فَ �بِ و�فُ ُ �فَ �ي �ي ِ �ف

َّ
»ال

اهتَ 
َ
ل الّصَ اُموا  �تَ

أَ
َوا ِّهْم  َر�بِ  �ِ ْ َوحب اَء  �فَ ِ �ت ْ ا�ب ُروا  َص�بَ �فَ  �ي ِ �ف

َّ
َوال  21 ِحَسا�بِ 

ْ
ال ُسوَء  و�فَ  ا�فُ حفَ َ َو�ي َُّهْم  َر�ب ْو�فَ  َ سث حفْ َ َو�ي

اِر 22 
َ

الّ� َى  �ب
ُع�تْ ُهْم 

َ
ل َك  �أِ ـٰ ولَ

أُ
ا �تَ  �أَ ّ

�يِ
الّسَ �تِ  َحَس�فَ

ْ
ال �بِ ْدَرُءو�فَ  َو�يَ �تً  �يَ ا�فِ

َ
َوَعل ا  ِسّرً اُهْم  �فَ �تْ َررفَ ا  ِمّمَ وا  �تُ �فَ �ف

أَ
َوا

ِهم  �يْ
َ
و�فَ َعل

ُ
ل ْد�فُ  �يَ

�تُ
َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ِهْم َوال ا�تِ

�يَّ ِرّ ِهْم َودفُ َواحبِ رفْ
أَ
ِهْم َوا ا�أِ �بَ

آ
َ� ِم�فْ ا

َ
َها َوَم�ف َصل و�فَ

ُ
ل ْد�فُ ٍ �يَ ا�تُ َعْد�ف

�فَّ َ حب

و�فَ َعْهَد  صفُ �تُ �ف َ �فَ �ي �ي ِ �ف
َّ
اِر 24 َوال

َ
َى الّ� �ب

ْ�َم ُع�تْ �فِ
ْم �فَ ْر�تُ َما َص�بَ م �بِ

ُ
ك �يْ

َ
اٌم َعل

َ
ا�بٍ 23 َسل �ف ُکِلّ �بَ  ِمّ

ُهُم 
َ
َك ل �أِ ـٰ ولَ

أُ
ْر�فِ ا

�أَ
ْ
ِسُدو�فَ �فِیي ال �فْ ُ وَصَل َو�ي ُ �ف �ي

أَ
ِ� ا ـُ� �بِ

َّ
َمَر الل

أَ
َطُ�و�فَ َما ا �تْ َ ِ� َو�ي ا�تِ َ �ث ْ�ِد ِم�ي َ ـِ� ِم�ف �ب

َّ
الل

اِر 25«1.
َ

ُهْم ُسوُء الّ�
َ
�تُ َول ْ��فَ

َّ
الل

که  کَـانی  که به عهد الهی وفا می کنند و پ»مان ]او[ را نمی شـکنند )20( و  کَـانی 
ردگارشـان  هـر چـه خداونـد بـه پ»ونـد کـردن آن فرمـان داده اسـت، می پ»وندنـد و از پرو
بـرای  کـه  کَـانی  و  از حَـاب سـخت و سـنگین می هراسـند )21(  و  می ترسـند، 
کرده انـد و نمـاز را برپـا داشـته اند و  ردگارشـان شـکیبایی پ»شـه  نیـل بـه خشـنودی پرو
کرده ایـم، پنهـان و آشـکارا می بخشـند و بـدی را بـا نیکـی دفـع  یشـان  ز از هـر آنچـه رو
که نیک سـرانجامی دارند )22( ]از[ بهشـتهای عدن ]برخوردارند[  می کنند، اینانند 
کـه  کَـانی از پـدران ]و مـادران [ و همَـران و زاد و رودشـان  کـه هـم خودشـان و هـم 
نیکوکارنـد، وارد آن می شـوند، و فرشـتگان از هـر دری بـر آنـان وارد می شـوند )23( ]و 
یدیـد، چـه نیکوسـت ایـن نیـک  رز کـه و ینـد[ سـام بـر شـما بـه خاطـر صبـری  می گو
کـه عهـد الهـی را پـس از بَـتنش می شـکنند، و هـر چـه  کَـانی  سـرانجامی  )24( و 
کـردن آن فرمـان داده اسـت، می گَـلند، و در زمیـن فتنـه و فَـاد  خداونـد بـه پ»ونـد 

کـه لعنـت و بدفرجامـی دارنـد )25( می کننـد، ایناننـد 

1. رعد: 25-20.
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1. علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه حدیثی می اورد و می گوید: 

آلر  ـمس  حر رس ّنس  إر  : 
س

ـال َس ؟ع؟  ـنر َس حس
ت
ال ـي  بر

س
و ـنت  عس ـلر  یت َفضس

ت
ال ـنر  بت ـدر  ّمس َمحس ـنت  عس ـي  بر

س
و ـي  نر

ثس
س

ّد يحس

يس  هر ي. وس نر عس طس َس ـنت  عت مس طس َت ا ـي وس نر
س
ل صس ـنت وس  مس

ت
ـل َهـّمس صر

ّس
: الل

َ
َقـول شر یس ـرت عس

ت
ـٌة برال قس

ّس
ل ـٍد؟ص؟ َمعس ّمس َمحس

َهـم علیـه، ومـا وخـذ  دس ـت هـذه اآلیـة فـي آل محّمـٍد ومـا عاهس
س
ل زس نس ـٍم . وس حر ر رس

ّ
َکل ـي  ي فر ـرر جت تس

ئمة علیه وعلیهم الَـام  علیهـم مـن المیثـاق فـي الـذّر، مـن ولیة ومیـر المؤمنیـن واأل

یثاقس  اآلیةد. ثّم ذکر وعداءهم  مر
ت
َقَضونس ال نت ل یس در اهَّللر وس هت  برعس

ینس َیوَفونس ذر
ّس
بعده. وهو َوله: يال

د  یعنـي ومیـر المؤمنیـن؟ع؟، وهـو  ـهر َر یثا ـدر مر عت ـنت بس ـدس اهَّللر  مر هت َقَضـونس  عس نت یـنس یس ذر
ّس
فقـال:  يال

الـذي وخـذ اهَّلل علیهـم فـي الـذّر، ووخـذ علیهـم رسـول اهَّلل؟ص؟ بغدیـر خـّم، ثـّم َـال:  

ارد1 
س

َهـمت َسـوَء الـّد
س
ل ـَة وس نس عت

ّس
َهـَم الل

س
ـكس ل ولئر

َ
و

م آل محّمد  که فرمود: رحر کرد   محّمد بن فضیل از حضرت امام ابو الحَن؟ع؟ نقل 
یـد: خدایـا پ»ونـد نمـا بـا کَـی که بـا من پ»ونـد نموده  یختـه بـه عـرش اسـت و می گو آو

طع نموده اسـت. طـع کـن بـا کَـی کـه مـراَ  وَ 

ى اســت. امــا ایــن آیــه در بــاره  گویــد: ایــن در مــورد هــر نَــبت خویشــاوندى جــار َمــی 
کــه در عالــم ذّر از آنهــا گرفتــه،  کــه بــا آنهــا بَــته و پ»مانــی  آل محّمــد اســت، و عهــدی 
کــه پــس از او آمده انــد. ایــن اســت آیــت  از ولیــت امیرالمؤمنیــن و امامــان معصــوم؟مهع؟ 
کــرده و  يالذیــن یوفــون بعهــد اهَّلل ول ینقضــون المیثــاقد. آنــگاه دشــمنانر آنهــا را یــاد 
کــه در مــورد  فرمــود: يوالذیــن ینقضــون عهــد اهَّلل مــن بعــد میثاَــهد یعنــی میثاَــی 
گرفــت و  کــه خداونــد در عالــم ذّر از مــردم  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دارنــد؛ همــان پ»مــان 
رســول خــدا؟ص؟ در غدیــر خــم از آنــان گرفــت. آنــگاه )در مــورد پ»مــان شــکنان( فرمــود: 

ياولئــك لهــم اللعنــة ولهــم ســوء الــدارد. 

2. امام عسکری؟ع؟ در تفسیر خود می فرماید: 

 ، ةر َبـّوس برالّنَ ـٍد؟ص؟  ّمس َمحس لر وس  ، ـةر ّ»س بر َبو برالّرَ ّسر  ـمت هَّللر هر یت
س
ل َخـوذس عس

ت
أ مس

ت
ال ـدس اهَّللر ،  هت َقَضـونس عس نت یس یـنس  ذر

ّس
يال

هر .  یظر لر غت تس هر  وس امر کس حت ـهر ، إر َر یثا در مر عت نت بس ، مر ـةر امس رس کس
ت
ال ـةر وس ّبس حس مس

ت
ا برال مس هر تر ـیعس شر لر ، وس ـةر امس مس ر

ت
ـّيٍ برال لر عس لر وس

1. تفَیر َمی ج1 ص363. 
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ـات د تـا آخـر حدیـث1.  ابس رس قس
ت
ال ـامر وس حس رت

س ت
ـنس األ ،  مر

س
ـل نت َیوصس

س
ـرس اهَّلَل برـهر و مس

س
َعـونس مـا و طس قت یس وس

بوب»ت خود و نبوت  که خداوند به ر که پ»مان خدا را می شکنندد، پ»مانی  يکَانی 
گرفتـه و  کرامـت شـیعه آن دو، از مـردم  محمـد؟ص؟ و امامـت علـی؟ع؟ و محبـت و 
کیـد فرمـوده اسـت. يو َطـع  يبعـد از بَـتن آن پ»مـاند آن را اسـتوار داشـته و بـر آن تأ
یشـاوندی و  کـه خداونـد امـر فرمـوده وصـل شـودد و ایـن پ»ونـد خو می کننـد پ»مانـی را 

َرابت بـود... 

آیه دهم

خداوند در سوره حج می فرماید:

.2» �تٍ �تَ
َّ
ل ِر ُمحفَ �يْ

�تٍ َوعفَ �تَ
َّ
ل حفَ �تٍ ّمُ �فَ صفْ ّمَ ِم�ف ّمُ

ُ »�ث

سپس از گوشت پاره شکل یافته و شکل نیافته.

کافی، از سالم بن مستنیر، از امام باقر؟ع؟ روایت می کند: کتاب النکاح  کلینی در   .1

رر  یت غس ـٍة وس قس
ّس
ل : َمخس

ـلّس جس ّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  ـٍر؟ع؟ عس فس عت ـا جس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس یرر  نر ـتس َت َم

ت
ـنر ال مر بت

س
ـّا  يسس

َم  هر یت
س
ل  عس

س
ذ خس

س
؟ع؟، و مس بر آدس

ت
ي َصل َهَم اهَّلَل فر قس

س
ل ینس خس ذر

ّس
ّرَ ال

ّس
َة َهَم الذ قس

ّس
ل َمخس

ت
: ال

س
ال قس ٍة. فس قس

ّس
ل َمخس

ی 
س
ل  إر

َرَجونس خت یـنس یس ذر
ّس
َهـَم ال ، وس ـاءر َس امر الّنر حس رت

س
و ـالر وس جس بر الّرر ـاس صت

س
ـي و اَهـمت فر رس جت

س
. َثـّمس و ـاقس یثس مر

ت
ال

 . اقر یثس مر
ت
ـنر ال وا عس

َ
ل

س
ـأ َت ی َی ّتس ـا حس یس نت

َ
الّد

یـنس  ؟ع؟ حر مس ـبر آدس
ت
ـي َصل َهـَم اهَّلَل فر قت

َ
ل خت ـمت یس

س
ٍة ل ـمس َس  نس

َکلَّ َهـمت  ـٍة، فس قس
ّس
ل ـرر َمخس یت غس ـَه:  وس

َ
ل وت َس ـا  ّمس

س
و وس

ـخس  فس نت َینت
س
ـلس و بت َس َط،  ـقت ر َّ ال لر وس ـزت عس

ت
ـنس ال ـَف مر طس َهـَم الّنَ ، وس ـاقس یثس مر

ت
ـَم ال هر یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
و ّرس وس

ّس
ـقس الـذ

س
ل خس

ـاَءد.3 قس بس
ت
ال ـاَة وس یس حس

ت
ال وَح وس یـهر الـّرَ فر

قةد پرسید. حضرتش 
ّ
قة وغیر مخل

ّ
سام بن مَتنیر از امام باَر؟ع؟ در بارۀ آیت يمخل

پاسخ داد: 

قـةد ذّره هایـی اسـت کـه خداونـد در صلـب آدم آفریـده، از آنـان پ»مـان گرفـت، 
ّ
يمخل

کـه از امـام باَـر؟ع؟ روایـت شـده اسـت. بحـار األنـوار ج24 ص388 ح 112  1. بخشـی اسـت از حدیثـی طولنـی 
نقـل از تفَـیر امام عَـکری؟ع؟.

2. حج: 5.
3. الکافي ج6 ص12 ح 1.
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کـه بـه دنیـا  کَـانی اند  ـم زنـان جریـان داد. آنـان  سـپس آن را در صلـب مـردان و رحر
ب»ـرون می آینـد تـا در بـارۀ میثـاق از آنـان بپرسـند. 

کـه ذّر را در صلـب آدم آفریـد و  کـه خداونـد، زمانـی  کَـانی اند  قـةد تمـام 
ّ
 يغیـر مخل

پ»مـان از آنـان گرفـت، آنـان را نیافریـد. آنـان نطفه هایی اند که عزل و سـقط شـده اند، 
پ»ـش از آنکـه روح و حیـات و بقـاء در آن دمیـده شـود. 

کتـاب مشـیخه  حَـن بـن سـلیمان حلـی رحمـه اهَّلل در مختصـر البصائـر بـه نقـل از 
کـرده اسـت1.  تالیـف حَـن بـن محبـوب، ایـن حدیـث را ذکـر 

آیه یازدهم

در سوره روم، خداوند می فرماید:

ـِ�«2 تا آخر آیه.
َّ
ِ الل �ت

ْ
ل َل ِلحفَ ِد�ي �بْ

� �تَ
َ
َها ل �يْ

َ
اَس َعل

َطَر ال�فَّ ىي �فَ �تِ
َّ
ـِ� ال

َّ
ْطَر�تَ الل »�فِ

کـه مردمـان را بـر وفـق آن آفریـده اسـت، در آفرینـش الهـی  ایـن فطـرت الهـی اسـت 
نـدارد. راه  تغی»ـری 

کلینی رحمه اهلل از عبداهلل بن سنان روایت می کند:   .1

 :
ـلّس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  َتَه عس

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ؟ع؟،  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و اٍن عس ـنس ـنر سر ـدر اهَّللر بت بت ـنت عس يعس

َهَم  اهَّلَل   رس طس َم، فس ـاس ست ر
ت

ـيس ال : هر
س

ال َس َة؟  ـرس طت فر
ت
ـكس ال

ت
ـا ترل هـا، مس یت

س
ل ـاسس عس ـرس الّنس طس ـي فس تر

ّس
تس اهَّللر ال ـرس طت فر

ـرد3. افر کس
ت
ال ـَن وس مر َمؤت

ت
یـهر ال ّبرَکـمت ؟ وفر رس ـَت بر َت س

ل
س
: و

س
ـال َس  . یـدر حر وت ـی الّتس

س
ل َهـمت عس َس ا یثس  مر

س
ـذ خس

س
یـنس و حر

ید: از امام صادق؟ع؟ راجع به کام خدا، عز وجل، پرســـیدم  گو عبد اهَّلل بن ســـنان 
کـــه فرمـــود: يفطرت خدایی اســـت که مردم را بـــر آن آفریدهد، این فطرت چیَـــت؟ 
فرمود: فطرت اســـام اســـت که خدا مـــردم را _ هنگامـــی که از آنها پ»مـــان گرفت _ 
ردگار شـــما نیَـــتم؟د و در آن مؤمن  بـــر یگانه پرســـتی آفرید. خدا فرمـــود: يآیا من پرو

کافر هـــر دو بودند. و 

کتاب التوحید از محمد بن موسی  متن و سند این حدیث را شیخ صدوق رحمه اهلل در 

1. مختصر بصائر الدرجات ص169.
2. الروم: 30.

3. الکافي ج2 ص12 ح 2.
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کرده است.1  بن المتوکل رحمه اهلل، از علی بن ابراهیم تا آخر روایت، نقل 

کرده است:  کلینی از زرارة از امام باقر؟ع؟ روایت   .2

َر  �يْ
عفَ ِه  

َ
ِلّل اَء  �ف ُح�فَ  :

ّس
ـل جس وس ـّزس  عس اهَّللر  لر  ـوت َس ـنت  عس َتَه 

ت
ل

س
ـأ سس  :

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
و ـنت  عس ةس  ارس رس َز ـنت  يعس

قر اهَّللر . 
ت
ل خس  لر

س
یل در بت ها ل تس یت

س
ل ـاسس عس رس الّنس طس ي فس تر

ّس
ةر ال ـرس طت فر

ت
ـنس ال ـَة مر ّیس یفر نر حس

ت
: ال

س
ـال َس  2 .�ِ  �بِ

�فَ ِرِك�ي
ْ ُمسث

. ـةر برـهر فس رر
عت مس

ت
ـی ال

س
ل َهـمت عس رس طس : فس

س
ـال َس

ـمت  هر ـنت َظَهورر مس مر ـي آدس نر ـنت بس ـكس مر ّبَ  رس
س

ـذ خس
س
ذت و إر : وس

ّس
ـل جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  َتَه عس

ت
ل

س
ـأ سس َة: وس ارس رس  َز

س
ـال َس  

رر 
هت نت ظس جس مر ـرس خت

س
: و

س
ال َس  . ـةس یس

ت
لی  _ اآل ـوا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
لـی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
و َهـمت وس تس ّیس َذّرر

ـمت 
س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
ل ـَه. وس َس فت اَهـمت نس رس

س
و َهـمت وس فس ّرس عس ، فس ّرر

ّس
الـذ کس َجـوا  رس خس ، فس ـةر امس یس قر

ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل ـَه إر تس ّیس مس َذّرر آدس

ـَه.  ّبس ـٌد رس حس
س
ـررفت و عت یس

ـّزس  ّنس اهَّللس عس
س
ـأ  بر

ـةس فس رر
عت مس

ت
ـي ال نر عت ، یس ةر ـرس طت فر

ت
ـی ال

س
ل ـَد عس

س
ـوٍد َیول

َ
ل وت  مس

َکلَّ  اهَّللر ؟ص؟: 
َ

َسـول  رس
س

ـال َس  :
س

ـال َس  وس
ـّنس اهَّلل د3.

َ
َقول یس

س
ضس ل رت

س ت
األ ـماواتر وس َّس ـقس ال

س
ل ـنت خس َهمت  مس تس

ت
ل

س
ـأ ـنت سس ئر

س
ل ـَه : وس

َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ َقـَه. فس الر  خس

ـلّس جس وس

، پرسـیدم: يمخلصـان خـدا  یـد: از امـام باَـر؟ع؟ ایـن َـول خـدا را، عـّز وجـلّ گو زراره 
یـدد فرمـود: فطـرت حنیفیـه )مَـتقیم و بی انحراف( اسـت  باشـید و بـه او شـرک نورز
کـه خـدا مـردم را بـر آن آفریـده. يآفرینـش خـدا را تغی»ـرى نیَـتد، فرمود: خـدا مردم را 

بـر معرفـت خـود آفریده.

ردگارت از  ید: از آن حضرت این َول خدا را، عّز وجل، پرسیدم: يو چون پرو گو زراره 
فرزندان آدم از پشتهایشان نَلشان را برگرفت و بر خودشان گواه ساخت که مگر من 
ز َیامت  گفتند: آرید. فرمود: از پشـت آدم دودمانش را تا رو ردگار شـما نیَـتم؟  پرو
کـرد و نمـود.  رد، و ماننـد مورچـگان خـارج شـدند. سـپس خـود را بـه آنهـا معرفـی   بـرآو

ردگارش را نمی شناخت. و اگر چنین نمی  کرد، هیچ کس )در دنیا( پرو

 و فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ فرمایـد: هـر مولـودی بـر همین فطرت متولد می شـود، یعنی 
گر از آنها  ول خداى تعالـی: يا خداونـد عـز وجـل را خالـق خـود می داند. چنین اسـتَ 

1. توحید ص329 ح 3.
2. الحّج: 31.

3. الکافي ج2 ص12 ح 3؛ ضمن حدیث به آیت 25 سوره لقمان اشاره شده است. 
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که آفریده؟ خواهند گفت: خداد. بپرسـی، آسـمانها و زمین را 

شیخ صدوق رحمه اهلل نیز همین حدیث را از زراره نقل می کند1� 

3. شیخ صدوق از زراره روایت می کند: 

رس  طس ي فس تر
ّس
ة اهَّللر ال رس طت : فر ابرهر

تس کر ـي   فر
ّس

ل جس ّزس وس  اهَّللر عس
َ

ل وت َس ـكس اهَّلَل!  حس
س
ل صت

س
ـٍر؟ع؟: و فس عت ـي جس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

 . َهمت ّبَ َه رس ّنس
س
هر و تر

فس رر
عت ـی مس

س
ل ، عس اقر یثس مر

ت
دس ال نت یدر عر حر وت ی الّتس

س
ل َهمت عس رس طس : فس

س
ـال َس هـا.  یت

س
ل ـاسس عس الّنس

نت   مس
س

ل َهـمت وس ّبَ نت رس َمـوا مس
س
ل عت مت یس

س
ـكس ل لر

 ذس
س

ـوت ل
س
: ل

س
ـال َس ـَه، َثـّمس  سس

ت
و  رس

س
ـأ طس

ت
أ طس : فس

س
ـال َس َبـوَه؟  اطس خس ـَت: وس

ت
ل ََ  

َهم د2. ََ
ازر رس

ــد، عــز وجــل،  ــو را صــاح دهــد، َــول خداون ــد ت گفتــم: خداون ــه حضــرت باَــر؟ع؟  ب
هــاد چــه معنــی دارد؟  یت

س
ل ــاسس عس ــرس الّنس طس ــي فس تر

ّس
تس اهَّللر ال ــرس طت کــه می فرمایــد: يفر کتابــش  در 

ردگار  فرمــود: ایشــان را بــر توحیــد آفریــد در هنــگام پ»مــان، بــر ایــن معرفــت کــه خــدا پــرو
ایشــان اســت. 

ــد و  ــر افکن ی ــه ز ــر ب ــرت س ــد؟ حض کردن ــو  گفتگ ــه و  ــدا مکالم ــا خ ــه ب ک ــردم  ک ــرض  ع
ى دهندۀ ز ردگار ایشــان و کــی رو گــر نــه ایــن بــود، نمی دانَــتند کــه کــی پــرو  فرمــود کــه ا

 ایشان است.

در ایـن مـورد، اخبـار دیگـری وجـود دارد. نتیجـۀ همـۀ آنهـا ایـن اسـت کـه خداونـد متعال، 
کـه در  فطـرت تمامـی افـراد بشـر را بـر توحیـد و معرفـت بنـا نهـاد و آنهـا را بـا توحیـد و اسـالمی 
گرفتـه، آفریـده اسـت. تمـام مـردم از ایـن جهـت یکسـانند، یعنـی  خلقـت اول از آنهـا میثـاق 
همگـی آنـان بـا گفتـن کلمـۀ »بلی« بـه این مطلب اقرار کردند، چنانکه در این آیه آمده اسـت:

.3» ر�ف
أ
َم َم�ف �فِی الّسٰموا�تِ َوال�

َ
سل

أ
ه ا

َ
»َول

رد. که در آسمانها و زمین بود به او اسام آو وهر آن کس 

کالم در دلهـای تمـام افـراد بشـر ثبـت و نگاشـته شـده اسـت، َفـال َتبدیـَل ِلَخلـِق اهلل،  ایـن 
یعنـی رای آفرینـش خداونـد تغییـری نیسـت. 

1. توحید ص330 ح 8. 
2. توحید ص330.
3. آل عمران: 83.
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توضیح بیشتر در این زمینه، در آینده در مطلب چهارم خواهد آمد، إن شاء اهلل. 

آیه دوازدهم 

خداوند در سوره احزاب می فرماید:

َم  َ َمْر�ي �فِ  ْ ا�ب َ�ى  َوِع�ي َوُموَسٰى  َم  َراِه�ي ْ إَِو�ب وٍح 
�فُّ َوِم�ف  َك  َوِم�ف ُهْم  ا�تَ َ �ث ِم�ي �فَ  �ي ّ

�يِ �بِ
ال�فَّ ِم�فَ  ا  �فَ

دفْ �فَ
أَ
ا  »إَِودفْ 

ا«1. طفً ِل�ي ا عفَ ا�تً َ �ث �ي ُهم ِمّ ا ِم�فْ �فَ
دفْ �فَ

أَ
َوا

چنیـن بـود کـه از پ»امبـران پ»مانشـان را گرفتیـم و نیـز از تـو و از نـوح و ابراهیـم و موسـی 
و عیَـی بـن مریـم، و از ایشـان پ»مـان اکیـد گرفتیم .

1. علی بن ابراهیم، از ابن سنان، از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

ـی، 
س
ل بس ـی 

س
ل إر َسـلر  الّرَ ـنس  قس مر ـبس ـنت سس  مس

َ
ل ّوس

س
و ؟ع؟:    ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
و  

س
ـال َس  :

س
ـال َس اٍن  ـنس ـنر سر ابت ـنر  يعس

ي ذر
ّس
انر ال کس مس

ت
 برال

انس کس ی، وس
س
ال عس تس كس وس ارس بس ی اهَّللر تس

س
ل قر إر

ت
ل خس

ت
بس ال رس َت س

انس و کس َه  ّنس
س
كس و لر

ذس ٌد؟ص؟. وس ّمس  َمحس
ئـًا  طر وت ـتس مس ئت طر ـدت وس قس ـَد، فس ّمس ـا َمحس مت یس

س
ـّد قس : يتس اءر ـمس َّس ـی ال

س
ل ـهر إر يس بر ـرر ست

َ
ـا و ّمس

س
، ل ئریـلَ رس بت ـَه جس

س
 ل

س
ـال َس  

ـنت  ـتت مر انس ـَه کس َس فت نس ـَه وس ّنس َروحس
س
 و

س
ـوت ل

س
ل د. وس ـلٌ سس ـّيٌ َمرت بر

 نس
س

ل ٌب وس ـّرس ـٌك َمقس
س
ل بلـك مس َه وحـٌدَ 

ت
ـأ طس ـمت یس

س
ل

ـَه. غس
َ
ل بت نت یس

س
رس و ـدس َس ـا  مس

س
، ل انر ـکس مس

ت
ـكس ال لر

ذس

جس  ـرس ـا خس ّمس
س
ل ـی. فس نس دت

س
ـلت  و يت بس

س
نـی،  و دت

س
وت و

س
نر و ـیت سس وت َس ـابس   اهَّلَل: َ 

س
ـال َس ـا  مس  کس

ـلّس جس ـّزس وس ـنس اهَّللر عس انس مر ـکس فس
؟مهع؟.  ائرهر یس لر وت

س
ـی و

س
ل ـعس إر َس ، وس ـنس اهَّللر ـَر مر مت

س ت
األ

 ، ةر َبـّوس برالّنَ هر  َسـولر رس لر وس  ، ـةر ّ»س بر َبو برالّرَ ّسر  ـمت هَّللر هر یت
س
ل عس َخـوذًا 

ت
أ مس ـاَق  یثس مر

ت
ال انس  کس َق؟ع؟:  ـادر الّصس  

س
ـال قس فس

َکمت  امس مس ـّيٌ إر لر عس َکمت وس ّیس بر
ٌد نس ّمس َمحس ّبرَکـمت  وس رس ـَت بر َت س

ل
س
  و

س
ـال قس ، فس ـةر امس مس ر

ت
ـةر برال ّمس ئر

س ت
األ یـنس وس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ألر وس

ةر  یامس قر
ت
مس ال ـوت وا یس

َ
َقول نت تس

س
ی : و

س
ال عس  اهَّلَل تس

س
ـال قس نا. فس دت ـهر لی  شس ـوا: بس

َ
قال ؟ فس َکـمت تس ّمس ئر

س
ـاَدونس و هس

ت
ـَة ال ّمس ئر

س ت
األ وس

 . یـنس لر ـنت هـذا غافر ـا عس َکّنس ـا  ّنس ، إر ـةر امس یس قر
ت
مس ال ـوت ـوا یس

َ
َقول  تس

س
ـّا ئس يت لر

س
و

نا 
ت

ذ خس
س
ذت و إر ـَه: يوس

َ
ل وت َس َهوس  . وس ةر ّ»س َبوبر ـَه برالّرَ

س
اءر ل یس بر

نت
س ت
ـی األ

س
ل اقس عس یثس مر

ت
، ال

ـلّس جس ـّزس وس  اهَّلَل عس
س

ـذ خس
س
ـا و  مس

َ
ل ّوس

س
ـأ فس

 :
س

ـال قس فس ي،  ـامر سس
س ت
براأل َهـمت 

س
ل ضس فت

س
و زس  ـرس بت

س
و َثـّمس   ، ـاءر یس بر

نت
س ت
األ ـةس 

س
ل َجمت ـرس  کس

س
ذ فس َهـمت د.  َس یثا مر »ـنس  ّیر بر

الّنس ـنس  مر
ـی  َموسس یـمس وس اهر رس بت إر ـنت َنـوٍح وس مر ، وس َهـمت

َ
ل ضس فت

س
ـَه و ّنس

س
؟ص؟ ألر  اهَّللر

س
َسـول مس رس

س
ـّد قس ـَد. فس ّمس ـا َمحس ـكس یس نت مر وس

. َهـمت
َ
ل ضس فت

س
 اهَّللر و

َ
َسـول رس ـاءر وس یس بر

نت
س ت
ـلَ األ ضس فت

س
ـَة و َس مت خس

ت
ءر ال

س
ـَؤل هس ، فس ـمس یس رت ـنر مس ـی ابت َس ی عر وس

1. احزاب: 7.
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َصَروا  نت نت یس
س
ـی و

س
ل عس ، وس انر برـهر یمس ر

ت
ـاءر برال یس بر

نت
س ت
ـی األ

س
ل ؟ص؟ عس َسـولر اهَّللر ـاقس رس یثس ـكس مر لر

ـدس ذس عت  بس
س

ـذ خس
س
َثـّمس و

َم�تٍ 
ْ
ا�بٍ َوِحك ْم ِم�فْ ِک�ت

ُ
ك �تُ �يْ

�تَ
آ
ما ا

َ
�فَ ل �ي ِ

�يّ �بِ
ا�تَ ال�فَّ �ث ُه ِم�ي

َ
 الّل

دفَ �فَ
أَ
 ا

: يإَِودفْ
س

ال قس ؟ع؟، فس ینس نر مر َمؤت
ت
یرس ال مر

س
و

ـَه د  َصَرّنس نت تس
س
ل وس برـهر  َنـّنس  مر َتؤت

س
يل ؟ص؟   اهَّللر

س
َسـول رس ـي  نر عت یس ْم «1 

ُ
َمَ�ك ِلما  �تٌ  ُمَصّدِ َرُسوٌل  ْم 

ُ
اَءك ّمَ �ب

ُ �ث
؟مهع؟ د2. ةر ئرّمس

س ت
ـنس األ ـهر مر ّیر لر ـرر وس بس خس هر  وس ـرر بس َکـمت برخس مس مس

َ
ـَروا و بر

خت
س
و ؟ع؟، وس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـي و نر عت یس

گرفـــت، رســـول خـــدا؟ص؟  گفتـــن ســـبقت  کـــه بـــرای يبلـــید   نخَـــتین کَـــی از رســـولن 
کـــه او را بـــه  یـــرا او نزدیکتریـــن آفریـــده بـــه خداونـــد تبـــارك وتعالـــی اســـت. زمانـــی   بـــود، ز
یـــرا در  گفـــت: پ»ـــش ب»فـــت ای محمـــد! ز معراجبردنـــد، جبرئیـــل بـــه حضرتـــش 
ـــه  ـــه ملـــک مقـــرب و ن گام ننهـــاده، ن کـــس  ـــو هیـــچ  کـــه پ»ـــش از ت گام نهـــاده ای  جایـــی 

نبـــّی مرســـل. 

گر روح و نفس او از آن مکان نمی بود، نمی توانَت به آن جایگاه برسد. او به جایی   ا
 رسـید کـه نَـبت بـه خـدا، عـز وجـل، بـه فاصلـت يدو کمـان یـا نزدیکترد بـود، چنانکه 
ـرآن می فرمایـد. در ایـن آیـه، يیـا نزدیکتـرد یعنـی: يبلکـه نزدیکتـرد. وَتـی امـر بدین   َ در

سـان از خداونـد تعالـی صـادر شـد، بـه اولیای او؟مهع؟ رسـید.

نبـوت  خداونـد،  بوب»ـت  ر بـر  شـد  گرفتـه  مـردم  از  پ»مـان  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام 
ردگار شـما  پـرو لـذا فرمـود: يآیـا مـن  رسـولش، امامـت امیرالمؤمنیـن و امامـان؟مهع؟. 
نیَـتم؟د و آیـا محمـد پ»امبرتـان و علـی امامتان و ائمه هدایتگر امامانتان نیَـتند؟ 
یند که مـا از این  ز جـزا بگو گفتنـد: بلـی. خداونـد تعالـی فرمـود: گـواه باشـید، مبـادا رو

مطلـب غافـل بودیـم. 

کـــه از آنها برای  کـــه خداوند عز وجـــل گرفـــت، از پ»امبران بـــود،  نخَـــتین پ»مانـــی 
کـــه از پ»امبران پ»مـــان گرفتد. آنگاه  بوب»ـــت خـــود میثاق گرفت. فرمـــود: يزمانی  ر
جمعـــی از پ»امبـــران را نـــام بـــرد و برترین آنها را با ذکر نام، آشـــکار ســـاخت. ســـپس 
فرمـــود: يومنـــكد یعنـــی: از تـــو،  ای محمـــد! پس رســـول اهَّلل؟ص؟ را مقّدم ســـاخت. 
یـــم. این پنج تن  یـــرا برتریـــنر آنان بـــود. نیز از نوح و ابراهیم و موســـی و عیَـــی بن مر ز

برتریـــن پ»امبران انـــد و رســـول اهَّلل برترین در میان آنان اســـت. 

1. آل عمران: 81.
2. تفَیر َمی ج1 ص246 .
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ســـپس میثـــاق از پ»امبران گرفت که به رســـول اهَّلل ایمان آرنـــد، و امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کـــه  إذ وخـــذ اهَّلل میثـــاق النبی»ـــن...د. رســـولی  کننـــد. در َـــرآن فرمـــود: يو را یـــاری 
مصـــدق وحی پ»شـــین اســـت، رســـول اهَّلل اســـت، يلتؤمنـــّن بـــه ولتنصرّنـــهد یعنی 
 امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را یـــاری کننـــد. فرمـــود: مـــورد او و ولـــّی او از ائمه، بـــه امت های 

خود خبر دهید. 

یاده اسـت،  علـی بـن ابراهیـم در تفسـیر ایـن آیه می گویـد: این حرف »واو« در قول »َوِمنك« ز
و صحیـح آن چنیـن اسـت: »منـك ومـن نـوح«. پـس خداوند از انبیـا برای خود میثـاق گرفت، 
گرفـت، و سـپس بـرای انبیـاء از رسـول اهلل؟ص؟  سـپس از انبیـاء و ائمـه بـرای نبـی خاتـم میثـاق 

گرفت.1 پیمـان 

آیه سیزدهم

در سوره زخرف خداوند متعال می فرماید:

�فَ «2. ٖد�ي �ٰا�بِ
ْ
ُل اݠل ݢّوَ ݢ

َ
ا ا �فَ

ݦَ
ا ݩٌ �فݦَ �ݧ

ݦَ
ل ݩݩݧٰ�ݨفݭِ وݦَ ݧ ݩݧ مݧ ْ ݧ حݧ ْل ِا�فْ کٰا�فَ ِللرݦَّ »�تُ

گر برای خدای رحمان فرزندی بود، من خود نخَتین پرستنده بودم. بگو ا

کلینی رحمه اهلل، از محمد بن علی حلبی، از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:   .1

نت 
س
ادس و رس

س
ـا و ّمس

س
 ل

لّس جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس : إر
س

ـال َس ؟ع؟  در اهَّللر بت ـي عس بر
س
ـنت و ـّير عس بر

س
ل حس

ت
ـّيٍ ال لر ـنر عس ـدر بت ّمس ـنت َمحس يعس

نر  یت تس َس رت ـا فر هس َس ّرس ا، َثّمس فس هس کس رس عس ـًة فس ضس بت َس ـضس  بس َس . َثـّمس  یـنر ـی الّطر
س
ل ـاءس عس مس

ت
ـلس ال سس رت

س
؟ع؟، و مس ـقس آدس

َ
ل خت یس

ـا،  وهس
َ
َخل دت نت یس

س
الر و ـمس ـلس الّشر هت

س
ـرس و مس

س
أ ـارًا، فس َهـمت نس

س
ـعس ل فس . َثـّمس رس ـونس ّبَ در ا َهـمت یس ذس ـإر َهـمت فس

س
و رس ، َثـّمس ذس هر ـدر »س بر

َبـوا  هس
س

ذ فس ـا،  وهس
َ
َخل دت یس نت 

س
و یـنر  مر یس

ت
ال ـلس  هت

س
و ـرس  مس

س
و َثـّمس  ـا.  وهس

َ
َخل دت یس ـمت 

س
ل وس ـا  اَبوهس هس فس ـا  هس یت

س
ل إر َبـوا  هس

س
ذ فس

لَ  هت
س
كس و لر

ى ذس
س
و ـا رس ّمس

س
ل مًا. فس ـاس سس دًا وس ـرت ـمت بس هر یت

س
ل ـتت عس انس کس ، فس ـارس ـّزس الّنس عس  وس

ـلّس ـرس اهَّلَل جس مس
س
أ ـا. فس وهس

َ
ل خس دس فس

مت 
س
ل ا وس هس یت

س
ل اَمـوا عس قس َبوا فس هس

س
ذ ـا، فس وهس

َ
َخل َهَم: ادت

س
 ل

س
ـال َس ، َثّمس  َهـمت

س
ال َس س

أ ـا. فس نس
ت
ل َر

س
ـا و نس ّبس ـوا: رس

َ
ال َس  ، الر ـمس الّشر

؟ع؟.  مس ـا آدس هس نت ـقس مر
س
ل خس ینـًا وس َهـمت طر ادس عس

س
أ ـا، فس وهس

َ
َخل دت یس

َکوَنـوا  نت یس
س
ءر و

س
ـَؤل  هس

س
ل ، وس ءر

س
ـَؤل ـنت هس َکوَنـوا مر نت یس

س
ءر و

س
ـَؤل یعس هس طر ـتس َت ـنت یس

س
ل ؟ع؟: فس ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
 و

س
ـال َس  وس

1. تفَیر َمی ج2 ص176.
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ّس

ـل ـَه جس
َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ . فس ـارس ـكس الّنس

ت
 ترل

س
ـل خس ـنت دس  مس

َ
ل ّوس

س
؟ص؟ و  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
نس و وت ـرس یس : فس

س
ـال َس  . ءر

س
ـَؤل ـنت هس مر

یـنس د1. عابردر
ت
 ال

َ
ل ّوس

س
ـا و نس

س
أ ـٌد فس

س
ل مـنر  وس حت لّرس نت کانس لر  إر

ت
ـل ََ  : ـّزس عس وس

 خواسـت آدم را ب»افریند، آب را بر 
ّ

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هنگامـی کـه خدا عّز وجل
ـدرت خـود  ک رانـد، سـپس مشـتی برگرفـت و آن را بمالیـد، آنـگاه آن را بـا دسـتَ  خـا
گاه بـه جنبش در آمدند. سـپس براى  دو نیمـه سـاخت و بشـر را بـه کثـرت ب»افریـد. نـا
یش  ـمال دسـتور داد داخـل آتـش شـوند. آنهـا به سـو آنهـا آتشـی برافراخـت و بـه اهـل شر
مین دسـتور داد داخل آتش شـوند.  رفتند و ترسـیدند و داخل نشـدند. آنگاه به اهل یس
آنهـا برفتنـد و داخـل شـدند. خـدا عـز وجـل بـه آتش امـر فرمود تا بر آنها سـرد و سـامت 
ردگارا از ما درگذر. خدا از ایشـان  گفتند: پرو ـمال َچنان دیدند،  گشـت. چون اهل شر
کنارش ایَـتادند و داخل  درگذشـت و به آنها باز فرمود: به آتش درآی»د. آنها رفتند و 

ل، آدم؟ع؟ را آفرید. گر نگشـتند. خدا ایشـان را به طینت اول برگردانید و از آن 

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: از ایـن رو اینهـا نتواننـد از آن هـا شـوند و آن هـا نتواننـد از اینهـا 
گردنـد. از ایـن جهـت )اهـل ب»ـت علیهـم الَـام( عقیـده دارنـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ 
ـول خـدا جـلّ وعـّز:  نخَـتین کـس بـود کـه داخـل آن آتـش شـد، و از ایـن بـاب اسـتَ 

گـر بـراى خـداى رحمـان فرزنـدى بـود، من نخَـتین پرسـتنده بـودمد. يبگـو ا

  2. سید بحرانی در غایة المرام، از جابر بن یزید ُجعفی، از امام باقر؟ع؟ در ضمن حدیثی 
که بخشی از آن نقل می شود، می فرماید:  طوالنی 

جس  ـرس خت
س
، َثـّمس و یـهر ـورس فر ـكس الّنَ لر

كس ذس
س
ـل ، سس ـاقر یثس مر

ت
ـذر ال خت

س
؟ع؟ ألر مس ـةر آدس ّیس اجس َذّرر ـرس خت ادس اهَّلَل إر رس

س
ـا و ّمس

س
ل يفس

ـفس  یت ا کس وت رس ـا دس ـكس لمس لر
 ذس

س
ـوت ل

س
ل ا، وس نس یحر ـبر َت َحوا برتس ـّبس َس اَه فس نس حت ـّبس َس . فس ـونس ّبَ

س
ـهر َیل بر

ت
ـنت َصل ـَه مر تس ّیس َذّرر

 
س

ل ّوس
س
ـا و َکّنس . وس ـةر ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ

س
َهـمت ل نت ـاقر مر یثس مر

ت
ـذر ال خت

س
َهـمت برأ

س
ى ل اءس ـرس . َثـّمس تس

ـلّس جس ـّزس وس َحونس اهَّللس عس ـّبر َس َی
ٍد؟ص؟،  ّمس َمحس ةر لر َبـّوس َهـمت برالّنَ نت ـاقس مر یثس مر

ت
 ال

س
ذ خس

س
ّبرَکـمت . َثـّمس و رس ـَت بر َت س

ل
س
ـهر  و لر وت َس ـدس  نت لـی  عر   بس

س
ـال َس ـنت  مس

 . ـدس حس ـنت جس ـدس مس حس جس ـّرس وس َس
س
ـنت و ـّرس مس َس

س
أ ، فس ـةر یس

س
ل وس

ت
؟ع؟ برال ـّيٍ لر عس لر وس

ـَن  حت نس َه، وس حس ـّبس سس ـدس اهَّللس وس بس ـٍق عس
ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
و ، وس ـقر اهَّللر

ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
ـَن و حت نس ـٍر؟ع؟: فس فس عت َبـو جس

س
 و

س
ـال َس َثـّمس 

ـا  نس بر
فس  . »ـنس ّیر مر دس

ت
اآل وس ـةر  ئرکس

اس مس
ت
ال ـنس  ـمت مر ترهر ادس بس عر مت وس هر یحر ـبر َت تس َب  ـبس سس ـقر وس

ت
ل خس

ت
ال ـقر 

ت
ل َب خس ـبس سس

1. الکافي ج2 ص7 ح 3.
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 ، ـهر قر
ت
ل یـعر خس مر ـنت جس مس مر ـرس کت

س
ـنت و مس اهَّلَل مس ـرس کت

س
ـا و برنس ـدس اهَّلَل، وس ـا َعبر برنس ـدس اهَّلَل، وس ـا َوّحر برنس َعـررفس اهَّلَل، وس

و�فَ 
ا�فُّ

ْ��فُ الّصَ �فَ
َ
ا ل

ـی : إَِو�فَّ
س
ال عس ـَه تس

س
ل وت َس ـاس  . َثّمس تس بس َس ا نت عس ـبس مس َس ا ـا عس برنس ، وس ـابس ثس

س
ـنت و ـابس مس ثس

س
ـا و برنس وس

 2 . �فَ ِد�ي �ا�بِ
ْ
ُل ال ّوَ

أَ
ا ا  �فَ

أَ
ا

�فَ  �ٌ
َ
َول ْحم�فِ   ِللّرَ �فْ کا�فَ  اإِ ْل 

ـی:  �تُ
س
ال عس تس ـَه 

س
ل وت َس ُ�و�فَ 1 ]و[  ِ

ُمَس�بّ
ْ
ال ْ��فُ  �فَ

َ
ل ا 

إَِو�فَّ

یٌك،  ـرر وت شس
س
ـٌد و

س
ل ـَه وس

س
َکـونس ل نت یس

س
ـرس و کس نت

س
ـنت و  مس

َ
ل ّوس

س
و ـی، وس

س
ال عس ـدس اهَّللس تس بس ـنت عس  مس

َ
ل ّوس

س
؟ص؟ و  اهَّللر

َ
َسـول رس فس

وَر  ـكس الّنَ لر
 ذس

س
ال ا زس مس ؟ع؟، فس مس ـبس آدس

ت
ـورر َصل ـكس الّنَ لر

س
ـا برذ نس عس دس وت

س
. َثـّمس و َسـولر اهَّللر ـدس رس عت ـَن بس حت َثـّمس نس

کـه طولنـی  ـب د تـا آخـر حدیـث 
ت
ـی َصل

س
ل ـٍب إر

ت
ـنت َصل ـامر مر حس رت

س ت
األ بر وس ـاس صت

س ت
ـنس األ  مر

َ
ـل قر تس نت یس

است. 

رد، این نور را در آن راه  وَتـی خداونـد اراده کـرد بـراى گرفتن پ»مـان، دودمان آدم را برآو
کـه لبیـك می گفتنـد. مـا خـدا  کـرد، در حالـی  یـه او را از نهـادش خـارج  داد، آنـگاه ذر
کردیـم و بـه واسـطه تَـبیح مـا آنهـا تَـبیح نمودنـد. در غیـر ایـن صـورت  را تَـبیح 
نمی دانَـتند چگونـه تَـبیح کننـد. آنـگاه خداونـد، خـود را، بـراى پ»مـان گرفتـن بـه 
بوب»ـت خـود، بـه آنهـا معرفـی نمود. ما اولین کَـانی بودیم که پاسـخ مثبت گفتیم،  ر

ردگار شـما نیَـتم؟  وَتـی فرمـود: آیـا پرو

کـه  هـر  گرفـت.  ولیـت  بـه  علـي؟ع؟  بـراى  و  محّمـد؟ص؟  نبـوت  بـه  پ»مـان  سـپس 
نمـود. انـکار  خواسـت  کـه  هـر  و  کـرد،  اَـرار  خواسـت 

 حضرت باَر؟ع؟ فرمود: پس ما اولین مخلوق خدا و اولین پرستنده او و تَبیح کننده 
بودیـم. مـا سـبب آفرینـش و موجـب تَـبیح و عبـادت مائکـه و انَـانها بودیـم. بـه 
گرامـی  گردیـد. بـه واسـطه مـا  وسـیله مـا خـدا شـناخته شـد و بـه وحدانیـت پرسـتش 
کیفـر  کـه مقامـی یافـت. مـا سـبب پـاداشر پاداش گیـران و  کـس از آفریـدگان  شـد هـر 

تبـه کاران هَـتیم.

،  و آیـه  َحونس ـّبر َس َم
ت
ـَن ال حت نس

س
ـا ل ّنس إر ـونس وس

َ
اّف ـَن الّصس حت نس

س
ـا ل ّنس إر سـپس ایـن آیـه را تـاوت نمـود: وس

یـنس . عابردر
ت
 ال

َ
ل ّوس

س
ـا و نس

س
أ ـٌد فس

س
ل مـنر وس حت لّرس کانس لر نت   إر

ـلت ََ دیگـر: 

کـرم اولیـن کَـی اسـت کـه خدا را پرسـتش کرده و اول کَـی اسـت که منکر  پ»امبـر ا

1. الصاّفات: 165 و 166.
2. الزخرف: 81.
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یم. ـرار دار فرزنـد یـا شـریك داشـتن خدا شـده؛ مـا پس از پ»امبـر اکرمَ 

سـپس نـور مـا را در صلـب آدم؟ع؟ َـرار داد. پ»وسـته ایـن نـور از صلـب و رحمـی بـه 
صلـب و رحمـی دیگـر منتقـل می گردیـد.

کرده اند1�  حدیث را عالمه مجلسی و دیگر علماء محدثین رحمهم اهلل أجمعین ذکر 

3. در مختصـر البصائـر از کتـاب دانشـور ثقـۀ دین مدار جلیل، ابن الجحام از اسـحاق بن 
عّمـار، از امـام صادق؟ع؟ روایت آمده اسـت: 

ـال: حیث وخذ  ـل إن کان للرحمـن ولـد فأنـا وّول العابدین.َ  ـول اهَّلل عـز وجـل:َ  يفـيَ 
اهَّلل میثـاق بنـي آدم فقـال: ولَـت برّبکـم، کان رسـول اهَّلل وّول مـن َـال بلـی. فقـال ابـو 

عبـداهَّلل؟ع؟: وّول العابدیـن وّول المطیعیـند2.

امـــام صـــادق؟ع؟ در بـــارۀ آیـــت شـــریفه فرمـــود: ایـــن آیه مربـــوط بـــه زمانی اســـت که 
ردگارتان نیَـــتم؟ رســـول اهَّلل  گرفـــت و فرمود: آیا من پرو خداونـــد از بنـــی آدم پ»مان 
که پاســـخ مثبت داد. امام صادق فرمود: ياّول العابدیند یعنی:   نخَتین کَی بود 

ياّول المطیعیند. 

آیه چهاردهم

در سورۀ تغابن می فرماید:
د تا آخر آیه.3 ِم�فٌ وأْ م ّمُ

ُ
ك ٌر َوِم�ف ْم َکا�فِ

ُ
ك ِم�ف ْم �فَ

ُ
ك �تَ

َ
ل �ي �فَ ِ �ف

َّ
»ُهَو ال

یـــده اســـت، و بعضـــی از شـــما کافرنـــد، و بعضی از شـــما  کـــه شـــما را آفر و اوســـت 
مؤمن انـــد.

1. صفار از حسین بن ُنَعیم َصّحاف از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

كس  ارس بس لر اهَّللر تس ـوت َس ـنت  ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ـافر  ّحس ـٍم الّصس یت ـنر َنعس نر بت ـیت َس َح

ت
ـنر ال يعس

َهـمت  رس َکفت ـا وس نس تر یس
س

ل وس َهـمت بر انس یمس اهَّللر إر فس اهَّلَل وس ـرس : عس
س

ـال قس ـٌن . فس مر َکـمت َمؤت نت مر ـٌر وس کافر َکـمت   نت مر ـی : فس
س
ال عس تس وس

1. غایـة المـرام ج1 ص40؛ حلیـة البـرار ج1 ص 13 ح 2؛ مدینـة المعاجـز ج2 ص371؛ بحـار األنـوار ج25 ص17 
ح 31.

2. مختصر بصائر الدرجات ص173.
3. تغابن: 2.
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د1. ّرٌ َهـمت ذس مس وس ـبر آدس
ت
ـي َصل ـاقس فر یثس مر

ت
ـَم ال هر یت

س
ل  اهَّلَل عس

س
ـذ خس

س
مس و ـوت ـا، یس هس بر

ید: از امام صادق؟ع؟ راجع به کام خدا، عز وجل، پرسیدم   حَن بن نعیم صحاف گو
ى که مردم به صورت  ز که می فرماید: يبرخی از شما مؤمن و برخی کافرندد. فرمود: رو
)پس  شناخت  ما  ولیت  با  را  آنها  کفر  و  ایمان  خدا  بودند،  آدم؟ع؟  صلب  در  ذّره 

کافرش شناخت(. ولیت ما را در هر کس دید، مؤمنش دانَت و در آنکه ندید، 

کرده است: گونه روایت  حدیث را علی بن ابراهیم در تفسیر خود این 

فس اهَّلَل عّز  ـرس ؟ع؟: عس
س

ال قس ٌن . فس مر َکـمت َمؤت نت مر ٌر وس َکـمت  کافر نت مر ـه : فس لر وت َس ـنت  ؟ع؟ عس قس َت الصـادر
ت
ل

س
ـأ يسس

بر 
ت
ـي َصل ّرٌ فر َهـمت ذس ـاقس وس یثس مر

ت
ـَم ال هر یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
مس و ـوت ـا، یس َهـمت برترکهس رس َکفت ـا وس نس تر یس

س
ل وس َهـمت بر انس یمس  إر

ّس
جـل وس

؟ع؟.2 مس آدس

از امـام صـادق؟ع؟ راجـع بـه کام خدا، پرسـیدم که می فرماید: يبرخی از شـما مؤمن 
آدم؟ع؟  در صلـب  ذّره  بـه صـورت  مـردم  کـه  ى  ز رو فرمـود:  پـس  کافرنـدد.  برخـی  و 
زی کـه از آنـان پ»مـان گرفـت، ایمانشـان را بـا ولیت ما و کفرشـان  بودنـد، خداونـد، رو

را بـا تـرک ولیـت مـا شـناخت.

کافـی و همچنیـن شـیخ حسـن بـن سـلیمان حلـی از  کتـاب  کلینـی نیـز در دو موضـع از 
کرده انـد.3 ابـن محبـوب روایـت  مشـیخه 

آیه پانزدهم 

در سوره جن می فرماید:

ا«4. َد�تً اًء عفَ اُهم ّمَ �فَ �يْ
ْس�تَ

�أَ
َ
�تِ ل �تَ ِر�ي

ی الّطَ
َ
اُموا َعل �تَ ِو اْس�تَ

َّ
�ف ل

أَ
»َوا

یم . رزند آنان را آب فراوان ارزانی می دار و اگر در شیوه پایداری و

کـه نسـخۀ آن نـزد مـا موجود اسـت _  1. جعفـر بـن محمـد بـن ُشـَریح َحضَرمـی در کتابـش _ 
از جابـر بـن یزیـد ُجعفـی، از امـام باقـر؟ع؟ روایـت می کنـد: 

1. بصائر الدرجات ص101 ح2.
2. تفَیر َمی ج2 ص371.

3. الکافي ج1 ص413 ح 4؛ مختصر بصائر الدرجات ص164.
4. جن: 16. 
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ـور 
س
نت ل

س
و : وس

س
ـل جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  ـةر عس یس

ت
هر اآل ـذر ـیرر هس َر

فت ـنت تس ـٍر؟ع؟ عس فس عت ـا جس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ـٌر  ابر يجس

ـةر  یس
س

ل وس
ت
ـی ال

س
ل اَموا عس قس ـتس َهـَم  است ّنس

س
ـوت و

س
ـي: ل نر عت َـًا، یس دس ناَهمت مـاًء غس یت ـقس ست

س س
ـةر أل یقس رر

ـی الّطس
س
ل قاَموا عس ـتس است

ي:  نر عت ًَا یس دس ناَهمت ماًء غس یت ـقس ست
س س
مس ، أل ةر آدس ّیس اقس َذّرر یثس  اهَّلَل مر

س
ذ خس

س
ینس و ـةر حر

ّس
ل ظر

س ت
ـتس األ حت ـلر تس صت

س ت
ـي األ فر

اتد تـا آخر حدیث.1 َفـرس
ت
بس  ال

ت
ـذ عس

ت
ـاءس ال مس

ت
َهـَم ال تس

ّس
ل ظر

س
اَهمت و نس یت ـقس ست

س س
أل

ـه از فرزنـدان آدم گرفت، 
ّ
گـر بـر ولیتـی کـه خداونـد در موَـع میثـاق در عالم اظل یعنـی ا
پایـدار بودنـد، آب صـاف خوشـگوار بـه اظلـت آنهـا می دادیم.

کرده است.2 علی بن ابراهیم آن را به سند خود روایت 

2. شـیخ حسـن حلـی در المختصـر و سـید بحرانـی در البرهـان، از تفسـیر الیـات تالیـف 
ابـن الجحـام، از سـماعة از امـام صـادق؟ع؟ روایـت می کنـد: 

ــور 
س
نت ل

س
و ــلس : وس جس ــّزس وس لر اهَّللر عس ــوت َس ــي    فر

َ
ــول َق ؟ع؟ یس ــدر اهَّللر بت ــا عس بس

س
َت و عت ــمر : سس

س
ــال َس  ، ةس اعس ــمس ــنت سس يعس

ــی 
س
ل قاَموا عس ــو اســتس

س
ــي ل نر عت : یس یــهر َهــم فر نس فتر نس َــًا لر دس ناَهمت مــاًء غس یت ــقس ست

س س
ــةر أل یقس رر

ــی الّطس
س
ل قاَموا عس ــتس است

ًَا ي دس ناَهمت ماًء غس یت قس ست
س س
مس ، أل ةر آدس ّیس اقس َذّرر یثس  اهَّلَل مر

س
ذ خس

س
ینس و ، حر ةر

ّس
ل ظر

س ت
دس األ نت لر عر صت

س ت
ي األ  فر

ةس یس
س

ل وس
ت
 ال

د3. بر
ت

ذ عس
ت
اتر ال َفرس

ت
اءر ال مس

ت
ي ال یناَهم  فر سقس

س
ا و َکّنس

س
ي ل نر سعت

ه از فرزندان
ّ
گر پایدار باشند بر ولیت، که خداوند در موَع میثاق در عالم اظل   یعنی ا

گرفت،  از آب صاف خوشگوار به آنها می دهیم.  آدم 

 محـــدث مجلســـی آن را از کنـــز جامـــع الفوائد _ که نســـخه اش نزد ما موجود اســـت _ نقل 
کرده است.4

ـــه و ذّر بـــر والیت علویه 
ّ
گـــر در عالم اظل که ا بیـــان حدیـــث: مراد از آیه شـــریفه این اســـت 

کـــه بر صاحبش هزاران ســـالم و تحیـــت باد _ اجتمـــاع می کردند، ارواح آنهـــا را در بدنهایی   _

گـــوارای بـــدون هیـــچ امالحی خلق شـــده بـــود، و در طینـــت آنها هیچ  کـــه از آب  می نهادیـــم 

نمی آمد.  پدیـــد  اختالفی 

یل اآلیات.  1. اصول ستة عشر ص63؛ بحار األنوار ج24 ص28 نقل از تأو
2. تفَیر َمی ج2 ص391.

3. مختصر بصائر الدرجات ص174؛ تفَیر البرهان ج5 ص509.
4. بحار األنوار ج24 ص28 ح 5؛ کنز الفوائد ص355 و 356.



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 337موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

آیه شانزدهم 

در سوره نجم می فرماید:

ٰی«1.
َ
ول

أُ
�

ْ
ِر ال

دفُ
�فَ ال�فُّ ٌر ِمّ �ي دفِ ا �فَ

دفَ »َهـٰ

این رسول هم مانند رسولن پ»شین ترساننده خلق است.

کرده است:  1. علی بن ابراهیم، از معمر، از امام صادق؟ع؟ روایت 

نس  یٌر مر ذر لر اهَّللر يهذا نس ـوت َس نت  ؟ع؟ عس در اهَّللر بت ا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ :  سس

س
ال َس »هر  بر

س
ـنت و ـٍر عس مس عت ـنر مس ـّير بت لر ـنت عس يعس

َهمت َصَفوفًا  امس َس س
أ ، فس لر ّوس

س ت
ّرر األ

ّس
ي الذ قس فر

ت
ل خس

ت
 ال

س
و رس ا ذس ّمس

س
ی ل

س
ال عس تس كس وس ارس بس ّنس اهَّللس تس : إر

س
ال َس ولی د 

َ ت
رر األ

َ
ذ  الّنَ

نس  یٌر مر ذر  اهَّلَل : هذا نس
س

ال قس ر. فس ٌم آخس وت َس َه  رس کس نت
س
و ٌم، وس وت َس ـنس برهر  آمس ـدًا؟ص؟، فس ّمس ـثس اهَّلَل َمحس عس بس ـه، وس  َّدامس

لد2. ّوس
س ت
ّرر األ

ّس
ي الذ  فر

لّس جس ّزس وس ی اهَّللر عس
س
ل اَهمت إر عس َث دس یت دًا؟ص؟، حس ّمس ي برهر َمحس نر عت ولی ، یس

َ ت
رر األ

َ
ذ الّنَ

که خدای تعالی آفریدگان را در ذّر اّول  امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه فرمود: زمانی 
آفریـد، آنـان را در صفوفـی پ»ـش روی خـود برپـا داشـت. و محمـد؟ص؟ را برانگیخـت. 
ردنـد و گروهـی دیگـر انـکارش کردند. خدا فرمـود: يهذا نذیر من  گروهـی بـه او ایمـان آو
کـه آنـان را در ذّر اّول بـه سـوی خـدا عـز  النـذر األولـید. مـراد از ایـن آیـه، محمـد اسـت 

وجـلّ فراخواند. 

2. صفار، از معمر، از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

كس  ـارس بس لر اهَّللر تس ـوت َس ـنت  ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ  : سس

س
ـال َس  ، »ـهر بر

س
ـنت و ـٍر، عس مس عت ـنر مس ـّير بت لر ـنت عس يعس

ـی 
س
ل إر اَهـمت  عس ـَث دس یت ـدًا؟ص؟، حس ّمس ـي َمحس نر عت یس  :

س
ـال َس ولـی. 

َ ت
رر األ

َ
ـذ ـنس الّنَ یـٌر مر ذر ـی : هـذا نس

س
ال عس تس وس

د3. لر ّوس
س ت
األ ّرر 

ّس
الـذ ـي  فر برـاهَّللر  ارر  ـرس َت ر

ت
ال

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: مـراد از ایـن آیـه، حضـرت محمـد؟ص؟ اسـت که آنـان را در ذّر 
اّول بـه سـوی خـدا عز وجـّل فراخواند. 

3. شیخ الطائفه طوسی در مجالس، از مفّضل از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

ٍد؟ص؟...  ّمس نت َمحس مس مر رس کت
س
ّیًا و بر

ثس اهَّلَل نس عس ا بس : مس
س

ـال َس ؟ع؟،  در اهَّللر بت بري عس
س
ـنت و ، عس ـلر

س
ّض َمفس

ت
ـنر ال يعس

1. نجم: 56. 
2. بحار األنوار ج5 ص234 ح 7 نقل از تفَیر َمی.

3. بصائر الدرجات ص104 ح 6؛ مختصر بصائر الدرجات ص165.
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ٍم   ـوت َس ر 
ّ

ـَکل لر ٌر وس ـذر ـتس َمنت نت
س
مـا و ّنس : يإر

س
ـال َس ولـی د، وس

َ ت
رر األ

َ
ـذ ـنس الّنَ یـٌر مر ذر ـی: يهـذا نس

س
ال عس ـَه تس

َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ فس

ر 
ّ

ي َکل َة فر ـاعس َّس َقومس ال نت تس
س
ی و

س
ل َه، إر ـدس عت َکوَن بس  یس

س
ل ، وس ـقر

ت
ل خس

ت
ـي ال ـاٌع فر ـَه َمطس

س
ل بت َس َکـنت  ـمت یس

س
ل هـاٍدد. فس

هاد1. یت
س
ل ـنت عس مس ضس وس رت

س ت
ـررثس اهَّلَل  األ نت یس

س
ـی و

س
ل ٍن، إر ـرت َس

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: خداونـد، کَـی را نیافریده که گرامی تر از محمد؟ص؟ باشـد. 
 

ّ
ایـن اسـت کـه خداونـد فرمـود: يهـذا نذیر من النـذر األولید، و يإّنما ونـت منذر و لکل

َـوم هـادد. پـس هیـچ کَـی در میـان آفریـدگان، پ»ـش و پـس از حضرتش در هر نَـل 
کـه می آینـد تـا َیـام َیامـت، مطـاع نبـوده تـا زمانـی کـه خداونـد، زمیـن را و هـر آنکـه را 

بـر آن اسـت، بـه ارث برد. 

آیه هفدهم

خداوند متعال در سوره واقعه می فرماید:

.2» و�فَ ُ �ب ّرَ ُم�تَ
ْ
َك ال �أِ ـٰ ولَ

أُ
و�فَ ١٠ ا �تُ ا�بِ

و�فَ الّسَ �تُ ا�بِ
»َوالّسَ

و سابقون که پ»شتازانند )10( اینانند که مقرب اند.

کثیـر رّقـی از امـام  کتـاب الغیبـة، از داوود بـن  1. محمـد بـن ابراهیـم ُنعمانـی رحمـه اهلل در 
صـادق؟ع؟ روایـت می کنـد: 

ـَت 
ت
ل ـٍد؟ع؟: َجعر ّمس ـنر َمحس ـرر بت فس عت ـدر اهَّللر جس بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ـّير  ر

َّ یـٍر الّرس ثر
کس ـنر  اَودس بت ـنت دس يعس

 :
س

ـال َس َبـونس .  ّرس َمقس
ت
ـكس ال ولئر

َ
ـابرَقونس  و َّس ـابرَقونس  ال َّس : وال

ـلّس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  نرـي عس رت بر
خت

س
اكس و ـدس فر

ـاٍم. ـيت عس فس
ت
ل

س
 برأ

ـقس
ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
ـلس و بت َس ـاقر  یثس مر

ت
ـي ال ـقس فر

ت
ل خس

ت
 ال

س
و رس مس ذس ـوت ـا یس هس ـقس اهَّلَل بر طس نس

نت  َهـمت مر قس
س
ل ، خس ـقس

ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
ادس و رس

س
ـا و ّمس

س
ـّزس ل عس  وس

س
ـّل ّنس اهَّللس جس : إر

س
ـال قس . فس ـكس لر

ـي ذس ـرت لر ر َّ
ـَت: فس

ت
َقل فس

یـَر  مر
س
و  اهَّللر وس

َ
َسـول ـٌد رس ّمس ـا َمحس هس

س
ل خس ـنت دس  مس

س
ل ّوس

س
انس و ـکس ـا. فس وهس

َ
َخل : ادت

س
ـال قس ـارًا، فس َهـمت نس

س
ـعس ل فس رس یـٍن وس طر

َهـمت  عس بس تت
س
ـاٍم؟مهع؟. َثـّمس و مس  إر

ـدس عت ـاٌم بس مس ، إر ـةر ّمس ئر
س ت
ـنس األ ٌة مر ـعس َت تر َن وس ـیت َس َح

ت
ال ـَن وس َس حس

ت
ال یـنس وس نر مر َمؤت

ت
ال

د3. ـابرَقونس َّس اهَّللر ال َهـمت وس ، فس مت هر تر ـیعس برشر

ی گفت: از امام صادق؟ع؟ در مورد آیت يوالَابقون الَابقون اولئك المقّربوند  َّ داوود ر

1. األمالي طوسی ص669 ح 1406.
2. واَعه: 10 و 11.

3. الغیبة ص91 ح 20.
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پرسیدم. پاسخ داد: خداوند این سخن را فرمود، دو هزار سال پ»ش از آنکه مخلوَان 
 وعّز، خواست که آفریدگان را از 

ّ
را ب»افریند. گفتم: برایم توضیح بده. فرمود: خدا، جل

ل ب»افریند. آتشی برافروخت و به آنها امر فرمود که وارد آن شوند. نخَتین کَی که  گر
وارد آن شد، محمد؟ص؟ و نیز امیرالمؤمنین و حَن و حَین و َنه امام؟مهع؟، یکی پس 

َم اینان پ»شتازانند.  از دیگری بودند. آنگاه شیعیانشان پس از آنها آمدند. به خداَ 

آیه هجدهم

خداوند متعال در سوره انسان می فرماید:

ِر«1.
دفْ

ال�فَّ  �بِ
و�فَ و�فُ ُ »�ي

نان به نذر خود وفا می کنند.

1. صفار در بصائر الدرجات، از محمد بن ُفَضیل از امام ابوالحسن؟ع؟، روایت می کند:

ذي وخـذ علیهم المیثاق 
ّ
ـول اهَّلل تعالی: یوفـون بالنذر ال  يعـن ابـی الحَـن؟ع؟ فـيَ 

من ولیتناد2.

کـه بـرای ولیـت مـا، از  امـام ابوالحَـن؟ع؟ فرمـود: آیـت يیوفـون بالنـذرد یعنـی نـذری 
گرفته انـد.  آنهـا 

کرده است.3 کلینی آن را با تفاوت اندک روایت  مرحوم 

کـه هـر آیـه بطـون  مرحـوم عالمـه مجلسـی در بیـان ایـن حدیـث )بـا توجـه بـه ایـن حقیقـت 
ـِم َاجسـاد 

َ
مختلـف دارد( می فرمایـد: اینکـه امـام؟ع؟ وفـای بـه نـذر را در ایـن آیـه، بـه وفـا در عال

که خداوند در عالم میثاق بر خود واجب  کرده  کرم و ائمه اطهار تفسیر  نسبت به والیت نبی ا
کـرده اسـت، بطنـی اسـت از بطـون آیـه، و منافاتـی بـا ظاهـر آیـه در وفـای بـه نـذر و پیمان هـای 
معهـود در شـریعت نـدارد. همچنیـن منافاتـی نـدارد بـا آنچـه در بـاب نـزول آیه خواهـد آمد، که 

در مـورد نـذر روزه گرفتـن اهـل بیـت؟مهع؟ بـرای شـفای امـام حسـین؟ع؟ بوده اسـت.4

1. انَان: 7.
2. بصائر الدرجات ص110 ح 2.

3. الکافي ج1 ص434 ح 91.
4. بحار األنوار ج24 ص332.
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آیه نوزدهم 

خداوند متعال در سوره َانعام می فرماید:

�تْ �فِیي  ْو َکَس�بَ
أَ
ُل ا �بْ

�تْ ِم�ف �تَ َم�فَ
آ
�فْ ا

ُ
ك ْم �تَ

َ
َها ل َما�فُ �ي ًسا اإِ �فْ ُع �فَ �فَ �ف َ � �ي

َ
َك ل ّ

ا�تِ َر�بِ �يَ
آ
ْ��فُ ا �تِیي �بَ

أْ
ا ْوَم �يَ َ »�ي

ًرا«1. �يْ
حفَ َها  َما�فِ �ي اإِ

کـه از پ»ـش ایمـان  کَـی  گـردد، بـرای  ردگارت ظاهـر  کـه بعضـی از آیـات پـرو زی  رو
ردنـش سـودی  رده باشـد، یـا بـا ایمانـش خیـری حاصـل نکـرده باشـد، ایمـان آو نیـاو

نـدارد.

کلینـی قـدس سـره، از ِهشـام بـن َحَکـم از امـام صـادق؟ع؟ روایـت  1. محمـد بـن یعقـوب 
می کنـد: 

َـًا  فت ـَع نس فس نت ـلس : ل یس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـي  ؟ع؟  فر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر
س
ـنت و ـمر عس کس حس

ت
ـنر ال ـامر بت شس ـنت هر يعس

ـرًا،  یت یمانرهـا خس ـي إر تت  فر ـبس َس کس وت 
س
ـاقر ، و یثس مر

ت
ـي ال ـي فر نر عت ،  یس ـلَ بت َس ـنت  ـتت  مر نس َکـنت آمس ـمت تس

س
یماَنهـا ل إر

ـًة.  اّصس ـاَم اهَّلل، خس یهـم سس
س
ل عس یـه وس

س
ل یـنس عس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
و ـاءر وس یس صر وت

س ت
األ ـاءر وس یس بر

نت
س ت
اَر براأل ـرس َت ر

ت
: ال

س
ـال َس

تد2. بس ـا َسـلر هس ّنس
س
ـا ألر اَنهس یمس ـَع إر فس نت  یس

س
: ل

س
ـال َس

کَـبت  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: يآمنـت مـن َبـلد یعنـی: در عالـم میثـاق، و يوو 
یـژه امیـر مؤمنـان علیـه و  فـي إیمانهـا خیـراد یعنـی: اَـرار بـه پ»امبـران و جانشـینان بـه و
علیهـم سـام اهَّلل. فرمـود: ایمـان در آن زمـان سـود نمی بخشـد، چـون در آن زمـان، از 

آنـان سـلب شـده اسـت. 

ه، در تأویـل الیـات  شـیخ مـا، عالمـه محـدِث َنّقـاد شـیخ شـرف الدیـن نجفـی ُقـّدس سـّرُ
الباهـرة، بعـد از ذکـر حدیـث می گویـد:

بوب»ـت خداونـد متعـال، و  کـه در عالـم ذر، از آنهـا میثـاق بـر ر زی  يمیثـاق: یعنـی رو
ز ایمان کَـی  نبـوت محمـد؟ص؟، و ولیـت و وصایـت علـی؟ع؟ گرفته شـد. پس امرو
ز ایمـان  کـه در آن رو رده باشـد، امـا کَـی  ز میثـاق ایمـان آو کـه در رو سـود می بخشـد 

رده باشـد، دیگـر ایمـان او سـودی برایـش نخواهـد داشـتد3.  نیـاو

1. انعام: 158.
2. الکافي ج1 ص428 ح 81.
یل اآلیات ج1ص 168. 3. تأو
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عالم ادیب شیخ عبد الصمد خامنه  ای در شعری خوب و نیکو چنین سروده است: 

ـــُه
َ
ل

َ
َوَفّض َخلقـــًا  أبَدَعـــُه  ُهاهلُل 

َ
ُخلقًا َوأحَســـَن ِفي الیجـــاِد َهیَکل

ـــُه
َ
ل أّوَ کاَن  ُوجـــوٍد  َخلـــُق   

َ
ُعـــّد ُهإن 

َ
َعیـــُت ل ـــو ال ُحـــدوُث َعلـــّيٍ الّدَ

َ
ل

ِقدمـــًا َوُقلـــُت ُهـــَو الٰبـــاري ِبـــال َســـَبِب

َتـــال َوَبعـــُض  یـــدًا  َز واِلـــُدُه  اُه  َعمـــرًا َوفیِه اخِتـــالٌف َبیَنُهم َحَصالَســـّمٰ

ُوِکال ـــٰما  الّسَ َرّبِ  إلـــٰی  فیـــِه  َشـــّقَ اللـــُه اســـَمُه ِمن اســـِمِه َفِکالَفاألمـــُر 

َتـــِب الّرُ ٰشـــاِمُخ  َحکیـــٌم  َعلـــّيٌ  ُهمـــا 

رد. خداوند او را بدیع آفرید، و در سیرت برتری داد و بدنش را نیکو به وجود آو

گـر آفرینش علـی نمی بود،  گـر آفرینـش موجـودات را شـمارش کننـد، اولیـن اوسـت. ا ا
مر او می شـدم ومی گفتـم اوسـت آفریننـدۀ بـی علت. ـدس َر مـن مدعـی 

مرو. و در این مَأله ب»ن آن اختاف افتاد. یند عس گو ید نامید، و برخی  پدرش او را ز

کرد.  ردگار آسـمان سـپردند. خداوند اسـم او را از نام خود مشـتق  پس این امر را به پرو
پـس هـر دو، علی حکیم بلند مرتبه هَـتند.

همچنین میرزا ابراهیم متخلص به ساغر، به زبان فارسی چنین سروده است: 

ک که تو را نام نکو ایزد پا کرده از نام خود، از فرط بزرگی مشتقیا علی آن 

ک درگاه تو صد مرتبه ِبه از تسنیم  خار دربار تو صد بار ِبه از اســـتبرقخا

تمامـی ایـن نـوزده آیـه، بـه خلِقـت اول، میثـاِق گرفتـه شـده از بشـر در یـک جـا، گردهمایـی 

ـف نمـودن آنهـا بـه توحیـد و والیت، داللت داشـته اسـت. احادیثی که 
ّ
ـه و مکل

ّ
آنهـا در روز اظل

کردیـم، شـصت حدیـث اسـت. البّتـه شـیخ حـّر عاملـی در الفصـول  در تأویـل ایـن آیـات ذکـر 

کـه إن شـاء اهلل سـخنش را در جـای خـود نقـل  المهمـة آنهـا را بالـغ بـر هـزار حدیـث می دانـد 

کرد.  خواهیـم 

کنـون بـه هفتـاد و سـه حدیـث _ بجـز آنچـه ذیـل آیـات شـریفه آوردیـم _ بسـنده می کنیـم.  ا

پـس می گوییـم:
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�ف ��ي � �فس�ت م و �ب �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ي

روایات دیگری در باب خلقت اول و پیماِن گرفته شده از انسانها
کتـاب محاسـن از  1. احمـد بـن ابـی عبـداهلل محمـد بـن خالـد َبرقـی قمـی رحمـه اهلل در 

کـه می فرمایـد: کـرده اسـت  ُزراره، از امـام محمـد باقـر؟ع؟ روایـت 

ـا  مس
س
، ل ـقر

ت
ل خس

ت
اَء ال ـدس تر انس ابت کس ـفس  یت کس ـاَس  ـمس الّنس لر ـوت عس

س
: ل

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و ةس عس ارس رس ـنت َز يعس

بًا 
ت

ذ اًء عس : َکنت مس
س

ال َس  ، قس
ت
ل خس

ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
 و

س
ل بت َس ی 

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس : إر

س
ـال قس .  فس ـانر نس ـفس  اثت

س
ل تس اخت

ي  ـارر ـكس نس نت ـقت مر
َ
ل خت

س
اجـًا و جس

َ
حـًا و

ت
ل ـاًء مر َکـنت مس  :

س
ـال َس ـي، وس تر اعس  طس

س
ـل هت

س
و ـي وس تر ّنس ـكس جس نت ـقت مر

َ
ل خت

س
و

ي. تر یس صر عت مس  
س

ـل هت
س
و وس

َثـّمس  نـًا.  مر َمؤت ـَر  افر کس
ت
ال ـَد  لر یس وس ـرس  افر کس

ت
ال ـَن  مر َمؤت

ت
ال ـَد  لر یس ـارس  ـكس صس لر

ذس ـنت  مر فس ـا،  جس زس تس امت فس ـا  َهمس رس مس
س
و َثـّمس   

 
س

ـال قس . فس ـونس ّبَ در ّرر یس
ّس

الـذ کس ا َهـمت  ذس ـإر یدًا، فس ـدر کًا شس ـرت ـَه عس کس رس عس ، فس ضر رت
س ت
یـمر األ در

س
ـنت و مس مر یـنس آدس  طر

س
ـذ خس

س
و

ـي.  الر بس
َ
و  

س
ل ـارر وس الّنس ـی 

س
ل إر  : ـارر الّنس ـابر  حس صت

س
 ألر

س
ـال َس وس ٍم،  ـاس َس بر ـةر  ّنس جس

ت
ال ـی 

س
ل إر  : یـنر مر یس

ت
ال ـابر  حس صت

س
ألر

ابر  حس صت
س
 ألر

س
ـال َس ا. وس اَبوهس هس ا. فس وهس

َ
َخل : ادت الر ـمس ـابر الّشر حس صت

س
 ألر

س
ال قس ، فس تت رس عس ـتس است ـارًا فس ـرس نس مس

س
َثـّمس و

 
س

ال قس ـامًا. فس سس ـردًا وس ـت بس کانس مًا. فس ـاس سس دًا وس ـرت َکونرـي بس  :
س

ـال قس ـا، فس وهس
َ
ل خس دس ـا. فس وهس

َ
َخل : ادت یـنر مر یس

ت
ال

ـا.  اَبوهس هس فس َبـوا  هس
س

ذ فس ـا،  وهس
َ
َخل ادت فس  ، َتَکـمت

ت
ل َس س

و ـدت  َس  :
س

ـال قس فس ـا.  نس
ت
ل َر

س
و ّبر  رس ـا  یس  : الر ـمس الّشر ـاَب  حس صت

س
و

نت 
س
ءر و

س
ـَؤل  هس

س
ل ، وس ءر

س
ـَؤل نت هس َکوَنـوا مر نت یس

س
ءر و

س
ـَؤل یَع هس طر ـتس َت ـاس یس ـَة. فس یس صر عت مس

ت
ال ـَة وس اعس ـتر الّطس تس بس ـّمس ثس ثس فس

د1. ءر
س

ـَؤل نت هس َکوَنـوا مر یس

گـر مـردم بداننـد که آغاز آفرینـش چگونه بوده، دو تـن با یکدیگر  امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: ا
اختـاف نمی کردنـد. خـدا، عـز وجـل، پ»ـش از آنکـه مخلـوق را ب»افرینـد، فرمـود: آبی 
گـوارا پدیـد آى، تـا از تـو بهشـت و اهـل طاعـت خـود را ب»افرینـم. وگفـت: آبـی شـور و 
زخ و اهـل معصیتـم را ب»افرینـم. سـپس بـه آن دو آب دسـتور  تلـخ پدیـد آى تـا از تـو دو

داد تـا آمیختـه شـدند. بـه ایـن جهـت مؤمـن کافـر را زایـد و کافـر مؤمـن را.

گاه مانند مور به  لی را از صفحه زمین برگرفت و آن را به شدت مالش داد. بنا گر آنگاه 
 جنبش درآمدند. سپس به اصحاب یمین فرمود: به سامت به سوى بهشت! و به

کی هم ندارم.  زخ، و با اصحاب شمال فرمود: به سوى دو

1. محاسن ج1 ص282 رَم 412.
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ـمال فرمـود: در آن داخـل  گشـت. بـه اصحـاب شر آنـگاه امـر فرمـود تـا آتشـی افروختـه 
ید. آنـان از آتـش ترسـیدند و پرهیـز کردند. سـپس به اصحاب یمیـن فرمود: داخل  شـو
ید. آنهـا داخـل شـدند. پـس بـه آتـش فرمـود: سـرد و سـامت بـاش. آتـش سـرد و    شـو
ردگارا از لغزش ما درگذر. فرمود: درگذشتم،  مال گفتند: پرو  سامت شد. اصحابر شر
ى و نافرمانی پابرجا شد،  ید. ایشان برفتند و باز ترسیدند. در آنجا فرمانبردار  داخل شو

پس نه این دسته توانند از آنها باشند و نه آنها توانند از اینها باشند.

همچنیـــن مرحـــوم کلینـــی در کافی، از َابـــان بن عثمان، ســـندًا و متنـــًا آن را روایت کرده 
است. 

کـــه امام   2. َبرقـــی از حســـن بـــن محبـــوب، از علـــی بـــن ِرئـــاب، از ُبَکیر بـــن َاعَیـــن آورده 
باقر؟ع؟ فرمود: 

اقس  یثس  مر
س

ـذ خس
س
ی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس  : إر

َ
َقـول ـٍر؟ع؟ یس فس عت َبـو جس

س
انس و : کس

س
ـال َس ـنس  یس عت

س
ـنر و ـرر بت یت ـنت َبکس يعس

ـةر  ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ
س
ارر ل ـرس َت ر

ت
، برال ّرر

ّس
ـی الـذ

س
ل ـاقس عس یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
مس و ـوت ّرٌ _ یس َهـمت ذس ـا _ وس نس

س
ـةر ل یس

س
ل وس

ت
ا برال نس تر ـیعس شر

َهمت  قس
س
ل خس ٌة. وس

ّس
ل ظر

س
َهمت و یـنر وس ي الّطر َه فر تس ّمس

َ
ٍد؟ص؟ و ّمس ـی َمحس

س
ل ضس عس ـرس عس . وس ةر َبـّوس ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر وس

ـاٍم،  ـيت عس فس
ت
ل

س
برأ ـمت  انرهر دس بت

س
و ـلس  بت َس ا  نس تر ـیعس احس شر وس رت

س
و ـقس 

س
ل خس وس َم،  آدس ـا  هس نت مر ـقس  ـي َخلر تر

ّس
ال ـةر  ینس الّطر ـنس  مر

َفَهـمت  رر
عت ـَن نس حت نس ـٍب؟ع؟، وس الر ـي طس بر

س
ـنس و ـّيس بت لر عس ؟ص؟ وس  اهَّللر

س
َسـول َهـمت رس فس ّرس عس ـهر ، وس یت

س
ل َهـمت  عس ضس رس عس وس

ل د1. ـوت قس
ت
ـنر ال حت

س
ـي ل فر

ى  ز ر بودنـد _ بـه ولیـت ما پ»مـان گرفت، رو خـدا از شـیعیان مـا _ آنـگاه کـه در عالـم ذس
بوب»ـت خـود و نبـوت محمـد؟ص؟  کـه از همـه در عالـم ذر پ»مـان می گرفـت، و نیـز بـه ر
پ»مـان گرفـت. و خـدا، جـل وعـز، امتـش را کـه ماننـد سـایه ها بودند، بـه محمد؟ص؟، 
کـه آدم از آن آفریـده شـد. و خـدا ارواح  لـی آفریـد  گر کـرد، و آنهـا را از  ل عرضـه  گر در 
شـیعیان مـا را دو هـزار سـال پ»ـش از بدن هایشـان آفریـد. و ایشـان را بـر پ»غمبـر؟ص؟ 
عرضـه داشـت، حضرتـش آنهـا را شـناخت و علـی؟ع؟ نیـز آنهـا را شـناخت، و ما آنها 

گفتـار می شناسـیم . را از سـیاق 

کرده است. 2   این حدیث را َصّفار در بصائر، از ابن ُبَکیر، از امام محمد باقر؟ع؟ روایت 

1. محاسن ج1 ص135 رَم 16.
2. مختصر البصائر ص166.
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همچنیـــن مرحـــوم کلینـــی در دو موضـــع از کتاب کافی و عّیاشـــی در تفســـیر خـــود آن را 
1 کرده اند.  روایـــت 

کـــرده که  بـــی، از امـــام جعفـــر صـــادق؟ع؟ روایت 
َ
3. َبرقـــی رحمـــه اهلل از عبدالکریـــم َحل

می فرمایـــد: 

َم   اس ـتر است  
س

ـل َجعر ـمس  لر ـَت: 
ت
ل ََ  :

س
ـال َس ؟ع؟  اهَّللر ـدر  بت عس ـي  بر

س
و ـنت  عس ـّير  بر

س
ل حس

ت
ال یـمر  رر

کس
ت
ال ـدر  بت عس ـنت  يعس

َه  ـرس مس
س
أ ـةر فس ّنس جس

ت
ـنس ال ـرس مر جس حس

ت
ـا ال عس ، دس مس ـي آدس نر ـاقس بس یثس  مر

س
ـذ خس

س
ـَث و یت ّنس اهَّللس حس : إر

س
ـال قس ؟ فس ـرر جس حس

ت
ال

ـق د.2 حس
ت
برال ـاَه  افس وس ـنت  مس لر َد  ـهس شت یس َهـوس  فس ـَه.  مس قس تس

ت
ال فس  ، ـاقر یثس مر

ت
ال ـامر  قس تر

ت
برال

حلبی از امام صادق؟ع؟ پرسـید: چرا اسـتام حجر مقّرر شـد؟ پاسـخ داد: خدا، عّز 
، وَتـی میثـاق را از بنـی آدم گرفـت، حجر را از بهشـت فراخوانـد و به او امر فرمود  وجـلّ
کـه میثـاق را بخـورد. پـس آن را خـورد. اینـک حجـر بـرای هـر کـس کـه نَـبت بـه حـق 

وفـا کنـد، شـهادت می دهد. 

این حدیث را مرحوم کلینی در کتاب الحج از کافی به سند خویش روایت کرده است.3

کـه در زمـان َحّجـاج، بـرای انجـاِم مناسـِک  4. َبرقـی از فـردی بـه نـام ِعمـران نقـل می کنـد 
ی از او پرسـید: آیـا اباجعفـر؟ع؟ را مالقـات کردی؟ گفت: آری. پرسـید:  عمـره خـارج شـد. راو

او بـه تـو چـه فرمـود ؟ پاسـخ داد: بـه مـن فرمـود: 

ي  نر عت
س
منبـر، و

ت
ـی ال

س
ل ـاكس عس بس

س
َم و ـتر شت ـاجس یس ّجس حس

ت
ـَت ال کت رس ـَت: تس

ت
َقل ؟ فس ـاسر ـَر الّنس بس ـا خس اَن: مس ـرس مت ـا عر يیس

اَعوا  طس ـتس ـور است
س
َهـمت ل ّنس ـا إر مس

س
ا. و نس ـّبر َس  بر

َهـونس دس بت اَء اهَّللر یس ـدس عت
س
: و

س
ـال قس ـٍب؟ع؟. فس الر ـي طس بر

س
ـنس و ـّيس بت لر عس

ـاقس  یثس مر ـا وس نس َس ا یثس  مر
س

ـذ خس
س
ّنس اهَّللس و . إر

یَعونس طر ـتس َت  یس
س

َهـمت  ل ّنس کر
س
ل اَنـوا، وس کس

س
ا ل نس تر ـیعس ـنت شر َکوَنـوا مر نت یس

س
و

َهـمت  نت َقَصـوا مر نت وت یس
س
َجـًا و ـمت رس یهر یـَدوا فر زر

نت یس
س
ـاَس و ـدس الّنس هس ـوت جس

س
ل ـٌة. فس

ّس
ل ظر

س
َهـمت و ـَن وس حت نس ا، وس نس تر ـیعس شر

ـه د. یت
س
ل َروا عس ـدس َس ـا  َجـًا، مس رس

ّجاج، پدرت _ یعنی علی بن   ای عمـران! چـه خبـر از مـردم داری؟ گفتـم: دیدم کـه حس
یی به  ابـی طالـب؟ع؟ _ را بـر منبـر ناسـزا می گفـت. فرمود: دشـمنان خدا ادعـای بدگو

1. کافی ج1 ص437 ح9؛ تفَیر عیاشی ج1 ص180 ح74.
2. محاسن ج2 ص330 ح93.

3. کافی ج4 ص184 ح2.



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 345موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

گر اسـتطاعت می داشـتند که از شـیعیان ما باشـند، چنین  ما دارند. به راسـتی آنها ا
ـه 

ّ
کـه مـا و آنهـا در عالـم اظل بودنـد. ولـی آنهـا اسـتطاعت ندارنـد. خداونـد در زمانـی 

بودیـم، میثـاق مـا و پ»مـان شـیعت مـا را گرفته. پس اگر همت مردم بکوشـند که یک تن 
درت بـر ایـن کار ندارند.  بـه مـا ب»فزاینـد یـا یـک نفـر از ما کـم کنند،َ 

کتاب با تفاوت اندک آورده است.1  برقی همین حدیث را در جای دیگر 

که می فرماید:  کرده  5. برقی رحمه اهلل از ابوبصیر از امام محمد باقر؟ع؟ روایت 

ور 
س
ـــاسس ل ّنس الّنس ـــإر ، فس اسس َمـــوا الّنس اصر  َتخس

س
: ل

س
ـــال َس ـــٍر؟ع؟  فس عت ـــي جس بر

س
ـــنت و یـــٍر عس صر ـــي بس بر

س
ـــنت و يعس

 ، »نس ّیر بر
اقس الّنس یثس  مر

س
ذ خس

س
مس و ـــوت ا یس نس تر ـــیعس اقس شر یثس  مر

س
ذ خس

س
ّنس اهَّللس و ا. إر ونس ّبَ حس

س س
ا أل ونس ّبَ نت َیحر

س
اَعوا و طس ـــتس است

داد2. بس
س
ـــدًا و حس

س
َهمت و نت َقـــَص مر نت  یس

س
ل ـــدًا وس بس

س
دًا و حس

س
مت و یهر یـــَد فر زر

ـــاس یس فس

گر نَـبت به محّبت ما اسـتطاعت داشـتند،  یـرا مردم ا بـا مـردم مخاصمـه مکنیـد، ز
کـه پ»مـان پ»امبـران  زی  یدنـد. بـه راسـتی خداونـد در همـان رو رز بـه مـا محبـت می و
را گرفـت، از شـیعیان مـا پ»مـان گرفـت. پـس هرگـز یـک تـن به شـیعیان ما اضافـه یا از 

کم نمی شـود.  آنهـا 

6. صّفار ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ، از حمران از امام باقر؟ع؟ آورده است:

 ، ـقس
ت
ل خس

ت
ـقس ال

س
ل ـَث خس یت ـی حس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس : إر

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و انس عس ـرس ـنت َحمت يعس

 ، ضر رت
س ت
یـمر األ در

س
ـنت و ینـًا مر  طر

س
ـذ خس

س
أ ، فس انر ـاءس مس

ت
جس ال ـزس تس امت اجـًا، فس جس

َ
حـًا و الر ـاًء مس مس بـًا وس

ت
ذ ـاًء عس ـقس مس

س
ل خس

ـةر  ّنس جس
ت
ـی ال

س
ل  إر

ـونس ّبَ در ّرر یس
ّس

الـذ کس ـمت  یهر َهـمت فر یـنر وس مر یس
ت
ـابر ال حس صت

س
 ألر

س
ـال قس یدًا. فس ـدر کًا شس ـرت ـَه عس کس رس عس فس

ـي. الر بس
َ
 و

س
ل ـارر وس ـی الّنس

س
ل  إر

ـونس ّبَ در الر یس ـمس ـابر الّشر حس صت
س
 ألر

س
ـال َس ٍم، وس ـاس َس بر

ینس .  لر نت هذا غافر ا عس َکّنس ا  ّنس ةر إر یامس قر
ت
مس ال وت وا یس

َ
َقول نت تس

س
نا و دت ـهر لی  شس وا بس

َ
ّبرَکمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
 : و

س
ال َس َثّمس 

ٌد  ّمس ا َمحس
س

ذ ّنس هس إر : وس
س

ـال َس ّبرَکمت ؟ َثّمس  رس ـَت بر َت س
ل

س
 : و

س
ال قس ، فس »نس ّیر بر

ی الّنس
س
ل ـاقس عس یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
: َثـّمس و

س
ـال َس

ی.
س
ل وا بس

َ
ال َس ؟  ینس نر مر َمؤت

ت
یَر ال مر

س
ّيٌ و لر ا عس

س
ذ ّنس هس إر  اهَّللر وس

َ
َسـول رس

ي  َسـولر ـٌد رس ّمس َمحس َکـمت وس ّبَ ّنرـي رس  إر
س

ل
س
، و مر ـزت عس

ت
ـي ال ولر

َ
ـی و

س
ل ـاقس عس یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
و َة وس َبـّوس َهـَم الّنَ

س
ـتت ل تس بس ثس فس

ّيس  ـدر هت مس
ت
ّنس ال إر ـي، وس مر

ت
ل اَن عر َخـّزس ي وس ـرر مت

س
َة و

س
هر َول ـدر عت ـنت بس ـاَؤَه مر یس صر وت

س
و یـنس وس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر عس وس

1. محاسن ج1 ص135 ح17 و ج1 ص243 ح48.
2. محاسن ج1 ص203 ح49.



َمقاِصِد َعلّیهموا  لطم: 346

هـًا.  رت کس عـًا وس وت ـَد برـهر طس بس عت
َ
و ائرـي وس دس عت

س
ـنت و ـَم برـهر مر قر تس نت

س
و ـي، وس تر

س
ل وت ـَر برـهر دس هر ظت

َ
و ـي وس ینر در ـَر برـهر لر صر تس نت

س
و

ـةر  َس مت خس
ت
ءر ال

س
َؤل هس َة لر یمس زر

عس
ت
تر ال تس بس ثس . فس ّرس مت َیقر

س
ل َم وس ـدت آدس حس جت ـمت یس

س
ل ، وس ّبر ـا رس ا یس نس دت ـهر شس ـا وس نس رت رس َت س

ـوا: و
َ
ال َس

لی   نا إر دت هر ـدت عس قس
س
ل :  وس

س
ل جس ّزس وس ـَه عس

َ
ل وت َس َهوس  . وس ارر برهر ـرس َت ر

ت
ـی ال

س
ل ٌم عس ـزت مس عس دس َکـنت آلر ـمت یس

س
ل ، وس ّير ـدر هت مس

ت
ـي ال فر

 . كس رس تس ي فس نر عت ـا یس مس ّنس : إر
س

ال َس مـًا.  زت َه عس
س
دت ل جر ـمت نس

س
ل ـيس وس َر نس  فس

َ
ـل بت َس ـنت  مس مر آدس

ابر  حس صت
س
 ألر

س
ـال َس ـا. وس اَبوهس هس ـا، فس وهس

َ
َخل : ادت الر ـمس ـابر الّشر حس صت

س
  ألر

س
ـال قس ،  فس ـتت جس ّجر

َ
أ ـارًا فس ـرس نس مس

س
َثـّمس و

 : الر ـمس اَب الّشر حس صت
س
 و

س
ال قس مًا. فس ـاس سس دًا وس رت مت بس هر یت

س
ل تت عس انس کس ـا، فس وهس

َ
ل خس دس ـا، فس وهس

َ
َخل : ادت یـنر مر یس

ت
ال

ـَة  اعس الّطس ـتر  تس بس ثس ـّمس  ثس فس ـا،  اَبوهس هس فس ـا  وهس
َ
َخل ادت فس َبـوا.  هس اذت  ، َتَکـمت

ت
ل َس س

و ـدت  َس  :
س

ـال قس فس ـا.  نس
ت
ل َر

س
و ّبر  رس ـا  یس

ـَةد. یس
س

ل وس
ت
ال ـَة وس یس صر عت مس

ت
ال وس

همانـا خـداى تبـارك و تعالـی چون خواسـت مخلوق را ب»افریند، نخَـت آبی گوارا و 
کـی از صفحه زمین  آبـی شـور و تلـخ آفریـد، و آن دو آب را بـه هـم آمیخت، سـپس خا
برگرفـت و آن را بـه شـدت مالـش داد. آنـگاه بـه اصحاب یمین که در میان آنان مانند 
ـمال  مورچـه می جنبیدنـد، فرمـود: بـا سـامت بـه سـوى بهشـت! و بـه وصحـاب شر

کی هـم ندارم. زخ! و با فرمـود: بـه سـوى دو

ز  ردگار شـما نیَـتم؟ گفتنـد: چرا گواهـی دهیم، تـا در رو سـپس فرمـود: يمگـر مـن پـرو
ینـد: مـا از ایـن بی خبـر بودیمد. َیامـت نگو

ردگار شـما نیَـتم؟ و ایـن  گرفـت و فرمـود: مگـر مـن پـرو سـپس از پ»غمبـران پ»مـان 
محمـد رسـول مـن نیَـت و ایـن علی امیر مؤمنان نیَـت؟ گفتنـد: آری. پس نبوت 
ردگار شـمایم  کـه مـن پـرو گرفـت  آنهـا پـا بـر جـا شـد. و از پ»غمبـران اولـو العـزم پ»مـان 
و محمـد رسـول مـن اسـت، و علـی امیـر مؤمنـان، و اوصیـاء بعـد از او، والیـان امـر 
کـه بـه وسـیله او دینـم را  کَـی اسـت  مـن و خزانـه داران علـم مننـد؛ و اینکـه مهـدى 
نصـرت دهـم و دولتـم را آشـکار کنـم و از دشـمنانم انتقام گیرم و بوسـیله او، خواسـته 

و ناخواسـته عبـادت شـوم. 

ردگارا! اَـرار کردیـم و گواهـی دادیـم. ولـی آدم نـه انـکار کـرد و نه اَـرار نمود.  گفتنـد: پـرو
پـس مقـام اولـو العزمـی بـراى آن پنـج تـن دربـارۀ مهـدى ثابـت شـد و بـراى آدم عزمـی 
براى اَرار به آن یافت نشـد )بدین روی، از شـمار پ»غمبران اولوالعزم خارج گشـت(. 
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کردیـم، او  گفتـار خـدا، عـز وجـل: يو بـه راسـتی، از پ»ـش بـا آدم عهـدى  ایـن اسـت 
فرامـوش کـرد و برایـش عزمـی نیافتیمد )آیت 116 سـوره  20(. فرمود: مقصود از يفراموش 

رکد اسـت. کـردد در اینجـا يتس

آتـش  بـه  فرمـود:  ـمال  شر اصحـاب  بـه  شـد.  برافروختـه  آتشـی  تـا  داد  دسـتور  سـپس 
درآی»ـد، ایشـان ترسـیدند. بـه اصحـاب یمیـن فرمـود: درآی»ـد، آنهـا وارد شـدند، آتـش 
ردگارا! از مـا درگـذر.  ـمال گفتنـد: پـرو بـر آنهـا سـرد و سـامت شـد. آنـگاه اصحـاب شر

ید، بـاز ترسـیدند. یـد و داخـل شـو فرمـود: درگذشـتم، برو

گشت. در آنجا اطاعت و والیت و معصیت ثابت 

کرده است.  َصّفار مانند آن را به سندی دیگر، از امام صادق؟ع؟ روایت 

مرحـوم کلینـی نیـز در صفحـه 139 کافـی )چـاپ قدیـم( بـه ِاسـناد خویـش بـا تغییـر اندکـی 
کـرده اسـت.1 در الفـاظ، آن را روایـت 

7. صفار رحمه اهلل به سند خود، از صالح بن سهل، از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

ـتس  ثت َبعر ـتس  نت
س
و وس ـاءس  یس بر

نت
س ت
األ تس   قت ـبس ـيت ٍء سس ّير شس

س
ـأ بر َسـولر اهَّللر ؟ص؟:  رس لر  

س
ـال َس ـٍش  یت رس ََ ـضس  عت بس ّنس  يإر

 اهَّلَل 
س

ذ خس
س
ـَث و یت ابس حس جس

س
ـنت و  مس

س
ل ّوس

س
و ـي وس ّبر رس ـّرس بر َس

س
ـنت و  مس

س
ل ّوس

س
ـَت و َکنت ّنرـي  : إر

س
ـال َس ؟  َهـمت اترمس خس َهـمت وس رس آخر

ّيٍ  بر
 نس

س
ل ّوس

س
ا و نس

س
َت و َکنت لی . وس وا بس

َ
ّبرَکمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
مت و ـهر َر َف نت

س
ی و

س
ل َهمت عس دس ـهس شت

س
و ، وس »نس ّیر بر

اقس الّنس یثس مر
د2. ارر برـاهَّللر ـرس َت ر

ت
َتَهمت برال قت ـبس َس ـی، فس

س
ل  بس

س
ـال َس

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: یکـی از َریـش بـه رسـول خـدا؟ص؟ گفـت: بـه چـه  سـبب )در 
کـه در آخـر و پایـان آنهـا  رتبـه و مقـام( از پ»غمبـران دیگـر پ»ـش افتـادی، در صورتـی 
کـردم و  اَـرار  ردگارم  پـرو بـه  کـه  بـودم  کَـی  گشـتی؟ فرمـود: مـن نخَـتین  مبعـوث 
گرفـت  کـه خـدا از پ»غمبـران پ»مـان  گفتـم، زمانـی  کـه پاسـخ  کَـی بـودم  نخَـتین 
ردگار شـما نیَـتم؟ در آنجـا مـن  کـه مگـر مـن پـرو گـواه سـاخت  و آنهـا را بـر خودشـان 
نخَـتین پ»غمبـرى بـودم کـه گفتـم: آری، پـس مـن در اَـرار بـه خـدا، عّز وجـل، بر آنها 

گرفتـم )از ایـن رو در مقـام و رتبـه از آنهـا پ»ـش افتـادم(. پ»شـی 

1. بصائر الدرجات ص90 ح 2؛ الکافي ج2 ص8 ح 1.
2. بصائر الدرجات ص103 ح 2.
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شـیخ  صـادق؟ع؟،  امـام  از  سـهل  بـن  صالـح  از  را  آن  خویـش  اسـناد  بـه  کلینـی  مرحـوم 
کتـاب مختصـر مشـیخه  صـدوق بـه اسـناد خویـش در علـل الشـرائع و شـیخ حسـن حلـی در 
ابـن محبـوب، آن را بـا اندکـی تغییـر روایـت کرده اند کـه در هامش کتاب به آن اشـاره کرده ایم.1

که فرمود:  کرده است  8. صفار رحمه اهلل، از عبد الرحیم القصیر، از امام باقر؟ع؟ روایت 

نس  ـــنت آمس  مس
س

ل ّوس
س
انس و کس . وس ـــاقر یثس مر

ت
ـــدس ال نت ـــّيس عر

س
ل ـــتت عس ـــي َعررضس تر ّمس

َ
ّنس و  اهَّللر ؟ص؟:  إر

َ
َســـول  رس

س
ـــال َس ي

یَق  در َهوس الّصس ـــَت، فس ثت َث  َبعر یت ي حس نر
َس س
ّد صس ـــي وس نس بر نت آمس  مس

س
ل ّوس

س
انس و کس . وس ـــّيٌ لر ـــي عس نر

َس س
ّد صس ـــي وس بر
رد2. بس کت

س ت
األ

کـه  کَـی  رسـول خـدا فرمـود: امتـم در عالـم میثـاق بـر مـن عرضـه شـدند. نخَـتین 
کـه وَتـی بـه نبـوت  کـرد، علـی بـود. او همـان اسـت  رد و تصدیقـم  بـه مـن ایمـان آو
رنده به من بود و نخَتین کَی بود که تصدیقم  برانگیخته شدم، نخَتین ایمان آو

ّدیقر اکبر است.  کرد. پس او صر  

کرده است.  عیاشی به همین لفظ، آن را در تفسیر خود روایت 

که فرمودند:  کرده  9. صفار، از صالح بن سهل، از امام صادق؟ع؟ روایت 

ّنس  ی. إر
س
ل بس ـــّرس بر َس

س
نت و  مس

َ
ل ّوس

س
ا و نس

س
: و

س
ال َس ؟  مس دس آدس

ت
تس َول قت ـــبس ـــيت ٍء سس ّير شس

س
 اهَّللر ؟ص؟: برأ

َ
َســـول لس رس يَســـئر

َت  َکنت لی،  فس ـــوا بس
َ
ّبرَکمت َال رس ـــَت بر َت س

ل
س
مت و ـــهر َر َف نت

س
لی  و َهمت عس دس ـــهس شت

س
و »نس  وس ّیر بر

اقس الّنس یثس  مر
س

ذ خس
س
اهَّللس و

د3. ابس جس
س
ـــنت و  مس

س
ل ّوس

س
و

افتـادى؟  پ»ـش  آدم  فرزنـدان  از همـه  بـه چـه علـت  پرسـیدند:  از رسـول خـدا؟ص؟، 
ردگارم بـودم. خـدا از پ»غمبـران پ»مـان   یـرا مـن نخَـتین اَرارکننـده بـه پـرو فرمـود: ز
گفتند:  ردگار شـما نیَـتم؟  که مگر من پرو گواه سـاخت  گرفت و آنها را بر خودشـان 

آری، در آنجـا مـن نخَـتین پاسـخ دهنـده بـودم .

کرده است.4  کلینی رحمه اهلل مانند آن را به ِاسناد خویش روایت 

1. الکافي ج2 ص10 ح 1؛ علل الشرائع ج1 ص124 ح 1؛ مختصر بصائر الدرجات ص157.
2. بصائر الدرجات ص104 ح 3.

3. بصائر الدرجات ص106 ح 12.
4. الکافي ج2 ص12 ح 3.
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که فرمود:  کرده  کاظم؟ع؟، روایت  10. صّفار از ابراهیم بن عبدالحمید از پدرش، از امام 

 . َهـمت َس ا یثس یـهر مر  اهَّلَل فر
س

ـذ خس
س
ي و ـذر

ّس
َم ال ـوت یس

ت
َهـوس ال ، وس ـةر َجَمعس

ت
مس ال ـوت ـاءس یس یس صر وت

س ت
األ ـاءس وس یس بر

نت
س ت
ـقس اهَّلَل األ

س
ل يخس

د1. ـةر امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل  إر

ٌ
ـاّذ ـا شس هس نت  مر

َّ
ـذ شر  یس

س
ـٍة، ل َزونس خت ـٍة مس ینس ـنت طر ا مر َتنس ـیعس شر ـَن وس حت ـا نس نس قت : َخلر

س
ـال َس وس

کـه خداونـد  ى اسـت  ز ز جمعـه آفریـد. ایـن همـان رو خداونـد انبیـاء و اوصیـا را در رو
میثـاق آنهـا را گرفتـه اسـت. 

و فرمـود: مـا و شـیعیانمان از طینتـی  مخـزون و بـا ارزش آفریده شـده ایم کـه هیـچ یـک 
یامت. زَ  از آنهـا، از مـا جـدا نخواهـد شـد تـا رو

که فرمود: 11. صفار از ابوبکر الحضرمی، از امام علی بن الحسین؟ع؟ روایت می کند 

نَقَصـــوند2 _ تـــا آخـــر  زیـــدونس ول یس نـــا، ل یس نـــا علـــی ولیتر عس نا مس يَـــد وخـــذ اهَّلَل میثـــاقس شـــیعتر
حدیـــث.

گرفته است، نه بر عدد آنها افزوده   خداوند، پ»مان شیعت ما را همراه با ما بر ولیت ما 
می شود و نه از شمار آنها کاسته می شود. 

که می گوید:  12. صفار به سندش از حذیفة بن ُاَسید الِغفاری، روایت دارد 

ي  تر یس
س

ل هر وس یت
س
ل تت عس ی َعررضس ّتس ، حس ةر

ّس
ل ظر

س ت
ي األ ّيٍ فر بر نس َة لر َبّوس تر الّنَ

س
ل امس کس ا تس  اهَّللر ؟ص؟:  مس

َ
َســـول  رس

س
ال َس  ي

د3. مت هر تر یس
س

ل وس مت وس هر تر اعس وا برطس ّرَ َس س
أ َه، فس

س
وا ل

َ
َثل مس ي، وس تر »ت لر بس هت

س
َة و یس

س
ل وس وس

نبـّوتر هیـچ پ»امبـرى در عالـم وظلـة تکمیل نشـد مگـر اینکه ولیت مـن و ولیت اهل 
ب»تـم بـر او عرضـه شـد و تمثـال آنها براى آن پ»امبر مجَـم شـد، آنگاه اَـرار به طاعت 

و ولیـت آنها نمودند.

کرده است.   صفار، آن را در دو موضع از بصائر روایت 

گوید: که  کرده  کافی از داود ِرّقی روایت  کلینی در  13. مرحوم 

ـا  : مس
س

ـال قس . فس مـاءر
ت
ـی ال

س
ل َشـَه  عس رت کانس عس : وس

ـلّس جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ يسس

ـنت  َبـوا؛ مس
س

ذ کس  :
س

ـال قس ـَه. فس َس وت ّبَ فس الـّرس ـاءر وس مس
ت
ـی ال

س
ل انس عس کس شس  ـرت عس

ت
ّنس ال : إر

ـونس
َ
َقول ـَت: یس

ت
ل ََ ؟  ـونس

َ
َقول یس

1. بصائر الدرجات ص37 ح 11.
2. بصائر الدرجات ص38 ح 17.
3. بصائر الدرجات ص93 ح 7.
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ي  ـذر
ّس
ـيت ءس ال

س
ّنس الّش

س
ـَه و مس زر

س
ل ، وس ـوقر

َ
ل خت مس

ت
ـةر ال فس ـَه برصر فس صس وس  وس

ً
َمـول حت ـرس اهَّللس مس ّیس ـدت صس قس ا فس

س
ـذ ـمس هس عس زس

ـَه.  نت ى مر ـوس َت
س
ـَه و

َ
ل مر حت یس

َکونس  نت یس
س
 و

س
ل بت َس  ، ـاءس مس

ت
َه ال مس

ت
ل عر َه وس ینس  در

س
ـل ّمس ّنس اهَّللس حس : إر

س
ال قس . فس اكس ـدس ـَت فر

ت
ل ـي، َجعر ـنت لر ّ»ر ـَت: بس

ت
ل ََ

َهمت  رس ثس ، نس قس
ت
ل خس

ت
قس ال

َ
ل خت نت یس

س
ادس اهَّلَل و رس

س
ا و ّمس

س
ل ٌر. فس مس َس وت 

س
ٌس و ـمت وت شس

س
ٌس و نت وت إر

س
ّنٌ و وت جر

س
اٌء و ـمس وت سس

س
ٌض و رت

س
و

؟ع؟  ینس نر مر َمؤت
ت
یَر ال مر

س
و ؟ص؟، وس  اهَّللر

َ
َسـول ، رس قس طس نت نس  مس

َ
ل ّوس

س
أ ؟ فس َکمت ّبَ نت رس : مس َهمت

س
 ل

س
ـال قس . فس ـهر یت دس ـنس یس »ت بس

 
س

ـال َس َثـّمس   . یـنس الّدر وس ـمس 
ت
ل عر

ت
ال َهـَم 

س
ل ّمس حس فس ـا.  نس ّبَ رس ـتس  نت

س
و ـوا: 

َ
ال قس فس  . ـمت هر یت

س
ل عس اهَّللر  اَت  ـوس

س
ل صس ـَة  ّمس ئر

س ت
األ وس

 
س

ال َس . َثّمس  ونس
َ
ـَئول َت مس

ت
َهـَم ال ي، وس قر

ت
ل ي خس ائرـي فر نس مس

َ
و ـي وس مر

ت
ل عر ـي وس ینر ـَة در

س
ل مس ءر حس

س
ـَؤل : هس ـةر ئرکس

اس مس
ت
ل لر

ـا.  نس رت رس َت س
ـا و نس ّبس ـمت رس عس ـوا: نس

َ
ال قس . فس ـةر اعس الّطس ـةر وس یس

س
ل وس

ت
ـرر برال فس ءر الّنس

س
ـَؤل هس لر ، وس ـةر ّ»س بر َبو ّسر برالّرَ وا هَّللر ـّرَ َر

س
: و مس ـي آدس نر بس لر

ا  َکّنس ا  ّنس دًا إر
وا غس

َ
َقول  یس

س
نت ل

س
ی و

س
ل ا؛ عس نس دت ـهر َة: شس ئرکس

اس مس
ت
تر ال

س
ال قس َدوا. فس ـهس : اشت ةر ئرکس

اس مس
ت
ل  اهَّلَل لر

س
ال قس فس

ما  ا �بِ �ف
ُ
ْهِلك �تُ �فَ

أَ
ْ�ِدِهْم  ا َ �تً ِم�فْ �ب �يَّ ّرِ

ا دفُ
�فَّ
ُ
ُل َوك �بْ

ا ِم�فْ �تَ �ف اوأُ �ب
آ
َرَك ا ْ سث

أَ
ما ا

�فَّ وا اإِ
ُ
ول �تُ ْو �تَ

أَ
یـنس . ا لر ـنت هـذا غافر عس

د2. ـاقر یثس مر
ت
ـي ال ـمت فر هر یت

س
ل ٌة عس ـدس

س
ّک ـا َمؤس َتنس یس

س
ل اَوَد! وس ـا دس و�فَ 1. یس

ُ
ِطل ُم�بْ

ْ
َ�َل ال �فَ

ید: از امام صادق؟ع؟ راجع به کام خدا، عّز وجل، پرسیدم که فرموده: ی گو َّ  داودر رس
یند  یند؟ پاسـخ دادم: می گو  يو عـرش خـدا بـر آب بـودد. فرمـود: در ایـن بـاره چه می گو
چنیـن  کـه  هـر  ینـد.  می گو دروغ  فرمـود:  آن.  بـالى  ردگار  پـرو و  بـود  آب  ى  رو عـرش 
کـرده اسـت.  بـه صفـت مخلـوق وصـف  را  او  و  َـرار داده  پنـدارد، خـدا را محمـول 

کـه خـدا را حمـل می کنـد تواناتـر از او باشـد.  کـه چیـزى  کَـی بایـد بپذیـرد  چنیـن 

ربانـت گـردم شـما برایـم ب»ـان کنید. فرمـود: پ»ـش از آنکه زمینی یا آسـمانی یا  گفتـم:َ 
جن و انَـی یا ماه و خورشـیدی باشـد، خدا دینش را و علمش را به آب عطا فرمود، 
کـه  اسـت  آن چیـزی  از آب،  العقـول: مقصـود  مـرآة  در  گفتـت عامـه مجلَـی  )بـه 
َابلیـت خلـق پ»غمبـران را دارد(. چـون خـدا خواسـت مخلـوق را ب»افرینـد، ایشـان را 
ردگار شـما کیَـت؟ نخَـتین  یش پراکنده سـاخت، و به آنها گفت: پرو در برابر خو
گفـت، رسـول خـدا و امیـر المؤمنیـن و ائمـه صلـوات اهَّلل علیهـم  کـه سـخن  کَـی 

ردگار مـا. خـدا بـه ایشـان علـم و دیـن عطـا کـرد. یـی پـرو بودنـد کـه گفتنـد: تو

1. األعراف: 173.
2. الکافي ج1 ص132 ح 7.



...د كس ّبَ  رس
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 سـپس بـه فرشـتگان فرمـود: اینـان حامـان دیـن و علـم مـن و امینـان مـن در میـان 
بوب»ـت خـدا و ولیـت  خلقـم هَـتند و مَـئولنند. آنـگاه بـه فرزنـدان آدم گفـت: بـه ر
ردگار مـا! اعتـراف  ى، اى پـرو گفتنـد: آر کنیـد.  و اطاعـت ایـن اشـخاص اعتـراف 
گواهـی دهیـم.  گفتنـد:  گـواه باشـید. فرشـتگان  نمودیـم. خـدا بـه فرشـتگان فرمـود: 
ینـد مـا از آن بی خبـر بودیـم یـا آنکـه )مـردم(  کـه فـردا نگو و ایـن پ»مـان بـراى آن بـود 
ینـد: پـدران مـا از پ»ـش مشـرك شـدند و مـا هـم فرزنـدان پـس از آنهـا بودیـم، مـا را به  بگو

کردنـد، هـاك می کنـی؟  آنچـه اهـل باطـل 

کید شـده  )امـام؟ع؟ فرمـود(: اى داود! در زمـان پ»مان گیـرى از ایشـان، بـر ولیـت ما تأ
است.

ه در دو کتـاب خـود، توحید1 )باب 48( و علل الشـرائع به ِاسـناِد  شـیخ صـدوق ُقـّدس سـّرُ
خویـش، بـا تفـاوت جزئـی در لفـظ، آن را روایت کرده اسـت. 

کافی به ِاسناد خود، از عبدهلل بن سنان آورده است:  کلینی در  14. مرحوم 

ى  رس
س س
ّنرـي أل إر  !

اكس ـدس ـَت فر
ت
ل ؟ع؟: َجعر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس اٍن  ـنس ـنر سر ـدر اهَّللر بت بت ـنت عس يعس

ى  رس
س
و یدًا. وس ـدر ّمـًا شس ـكس غس لر

س
ذ ـّمَ لر تس غت

س
أ ـَش،  فس یت الّطس َة وس

س
ـّد حر

ت
ال َق وس ـزس یـهر الّنس رر

تس عت ـا یس ابرنس حس صت
س
ـضس و عت بس

تر . ـمت َّس ـنس ال َس اَه حس رس
س
ـأ ـا فس نس فس

س
ال ـنت خس مس

 ، اءر یمس ر َّ نس ال َس لت حس ََ نت  کر
س
ل ، وس یقر رر

َت الّطس مت تس سس مت َّس ّنس ال إر
، فس تر مت َّس نس ال َس َقلت حس  تس

س
: ل

س
ال َس   

وِد.2  ُ �ب ِر الّسُ
َ �ث
أَ
وِهِهْم ِم�فْ ا ُ ماُهْم �فِیي ُوحب  : ِس�ي

َ
َقول  یس

لّس جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس إر
فس

. كس لر
س

ذ ّمَ لر تس غت
س
أ اٌر، فس َس َه وس

س
ل ، وس اءر یمس ر َّ نس ال َس اَه حس رس

س
أ َت: فس

ت
ل ََ  :

س
ال َس

ـنت  مس اءر  ـیمس سر ـنر  َت َح ـنت  مر ـتس  یت
س
و رس ـا  مس لر وس  ، ابرـكس حس صت

س
و قر  ـزس نس ـنت  مر ـتس  یت

س
و رس ـا  مس لر ـّمس  تس غت تس  

س
ل  :

س
ـال َس

َثـّمس   ، ـنر یت تس ینس الّطر ـكس 
ت
ترل ـقس 

س
ل ، خس مس آدس ـقس 

َ
ل خت یس نت 

س
و ادس  رس

س
و ـا  ّمس

س
ل ـی 

س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس ّنس اهَّللس  إر  . ـكس فس

س
ال خس

ـةر 
س
ل زر

نت قـًا برمس
ت
ل اَنـوا خس کس نرـي، فس

ذت إر قـًا بر
ت
ل َکوَنـوا خس  : یـنر مر یس

ت
ـابر ال حس صت

س
 ألر

س
ـال قس . فس ـنر یت تس َس رت ـا فر َهمس َس ّرس فس

َرَج. ـدت یس ّرر 
ّس

الـذ ـةر 
س
ل زر

نت برمس قـاً 
ت
ل اَنـوا خس کس فس نرـي، 

ذت إر بر قـاً 
ت
ل َکوَنـوا خس  : الر ـمس الّشر ـلر  هت

س
ألر  

س
ـال َس وس ی.  ـعس َت یس ّرر 

ّس
الـذ

َثـّمس  ـٌد؟ص؟.  ّمس َمحس ـا،  هس
س
ل خس ـنت دس مس  

س
ل ّوس

س
و انس  ـکس فس نرـي. 

ذت إر بر ـا  وهس
َ
َخل ادت  :

س
ـال قس فس ـارًا،  نس َهـمت 

س
ل ـعس  فس رس َثـّمس 

1. التوحید ص319 ح 1.
2. الفتح: 29.
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 : الر ـمس الّشر ـابر  حس صت
س
ألر  

س
ـال َس َثـّمس   . اَعَهـمت بس تت

س
و وس اَؤَهـمت  یس صر وت

س
و وس َسـلر   الّرَ ـنس  مر مر   ـزت عس

ت
ال ـوا 

َ
ول

َ
و ـَه   عس بس اّتس

 : یـنر مر یس
ت
ال ـابر  حس صت

س
 ألر

س
ـال قس ا. فس ـوت صس عس ـا؟ فس نس َس

رر
َتحت لر ـا  نس تس قت

س
ل ـا خس نس ّبس رس ـوا: 

َ
ال قس نرـي. فس

ذت إر بر ـا  وهس
َ
َخل ادت

آَهـمت  ـا رس ّمس
س
ل ـرًا. فس ثس

س
ـمت و یهر ـرت فر ّثر ـمت َتؤس

س
ل مـًا، وس

ت
ل کس َهـمت  نت ـاَر مر ـمر الّنس لر

کت ـمت تس
س
. ل ـارر ـنس الّنس نرـي مر

ذت إر َرَجـوا بر اخت

 :
س

ال َس  . َخـولر
َ

ا برالّد
نس َمرت ـا وس نس

ت
ل َر

س
أ َموا؛ فس ـلر دت سس َس ا  نس ابس حس صت

س
ى و ـرس ـا نس نس ّبس ـوا: رس

َ
ال َس  ، الر ـمس ـاَب الّشر حس صت

س
و

ا  نس
س
رس ل بت  صس

س
ـا! ل نس ّبس ا رس ـوا: یس

َ
ال قس َعـوا. فس جس ـَج ، رس هس وس

ت
َهـَم ال ابس صس

س
و ا وس ـوت نس ـا دس ّمس

س
ل ـا. فس وهس

َ
َخل ادت َتَکـمت فس

ت
ل َس س

ـدت و َس

ـرس  مس
س
و . وس َعـونس جر رت یس َصـونس وس عت ـكس یس لر

 ذس
ّس

ثـًا، َکل اس َخـولر ثس
َ

َهـمت برالّد رس مس
س
أ ا، فس ـوت صس عس ، فس اقر ـرس تر حت ـی الر

س
ل عس

 . َرَجـونس خت یس یَعـونس وس ـكس َیطر لر
 ذس

ّس
َکل ثـًا،  اس ـكس ثس ئر

س
ول

َ
و

َکـوَن   یس
س

، ل ءر
س

ـَؤل ـنت هس انس مر کس ـنت  مس : فس
س

ـال َس  . مس ـَه آدس نت ـقس مر
س
ل خس نرـي. فس

ذت إر ینـًا بر َکوَنـوا طر  : َهـمت
س
 ل

س
ـال قس  فس

ابرـكس  حس صت
س
قر و ـزس ـنت نس ـتس مر یت

س
و ـا رس مس . وس ءر

س
ـَؤل ـنت هس َکـوَن مر  یس

س
، ل ءر

س
ـَؤل ـنت هس انس مر کس ـنت  مس . وس ءر

س
ـَؤل ـنت هس مر

اءر  ـیمس ـنر سر َت ـنت َح ـتس مر یت
س
و ـا رس مس . وس الر ـمس ـابر الّشر حس صت

س
ـخر و طت

س
ـنت ل َهـمت مر ابس صس

س
ـا و ّمس مر ، فس ـمت هر قر

َ
َخل وس

د1. یـنر مر یس
ت
ـابر ال حس صت

س
ـخر و طت

س
ـنت ل َهـمت مر ابس صس

س
ـا و ّمس مر ، فس ـمت هر ارر َس وس َکـمت وس فس

س
ال ـنت خس مس

اصحابمـان  از  بعضـی  مـن  گفتـم:  صـادق؟ع؟  امـام  بـه  یـد:  گو سـنان  بـن  اهَّلل  عبـد 
)شـیعیان( را می ب»نـم کـه ب»خـردى و تنـدى و سـبکی دارند. از این جهت به شـدت 
اندوهگیـن می شـوم. از سـوی دیگـر، مخالـف )غیـر شـیعه( را نیکـو روش می ب»نـم. 
یـرا مقصود از روش، طریقه )کیش و مذهب( اسـت، بلکه  فرمـود: نیکـو روش مگـو، ز
یـرا خـدا، عـّز وجل، می فرماید: يسـیماى آنها در رخَارشـان از اثر  بگـو: نیکـو سـیما، ز
سـجده اسـتد )آیـت 29 سـوره 48(. گفتـم: او را نیکـو سـیماء و داراى وَـار می ب»نـم و 

از آن جهـت اندوهگیـن می شـوم.

فرمـــود: از ســـَبکی کـــه در اصحابـــت و ســـیمای نیکی کـــه در مخالفانـــت می ب»نی 
یرا خدا، تبـــارك وتعالی، چون خواســـت آدم را ب»افریند، آن دو  اندوهگیـــن مباش، ز
طینـــت را آفرید، ســـپس آنهـــا را دو نیمه کرد. بـــه اصحاب یمین فرمـــود: به اذن من 
کـــه می شـــتافتند. به اهل  ید، آنهـــا مخلوَی گشـــتند ماننـــد مورچگان  یـــده شـــو آفر
ید. آنها نیز مخلوَی گشتند مانند مورچگان  شـــمال نیز فرمود: به اذن من آفریده شو

که به راه خود می رفتند.  

1. الکافي ج2 ص11 ح 2.
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سـپس بـراى آنهـا آتشـی برافراشـت و فرمـود: بـه اذن مـن به آن درآی»د. نخَـتین کَـی 
کـه بـه آتـش درآمـد، محمـد؟ص؟ بـود، سـپس پ»غمبـران اولـو العـزم دیگـر و اوصیـاء و 

پ»روانشـان از پـی او درآمدنـد.

ردگارا! ما  ـــمال فرمـــود: به اذن من به آتـــش درآی»د. گفتند: پـــرو آنـــگاه به اصحاب شر
را آفریدى تا بَـــوزانی؟! و نافرمانی کردند. ســـپس به اصحاب یمیـــن فرمود: به اذن 
یانـــی رســـاند و در آنها اثـــر گذارد  ید، بـــی آنکه آتش بـــه آنها ز  مـــن از آتـــش خارج شـــو

)خارج شدند(.

ردگارا! اینـان را سـالم می ب»نیـم،  گفتنـد: پـرو چـون وصحـاب شـمال آنهـا را دیدنـد، 
ید. چـون  یم. فرمـود: از شـما درگذشـتم، داخـل شـو از مـا درگـذر و امـر فرمـا داخـل شـو
ردگارا! مـا بـر  نزدیـک رفتنـد و افروختگـی آتـش بـه آنهـا رسـید، برگشـتند و گفتنـد: پـرو
رود در آتش فرمود.  کردند. تا سـه بار ایشـان را امر به و یم و نافرمانی  سـوختن صبر ندار
در هـر سـه بـار نافرمانـی کردنـد و برگشـتند، در حالـی کـه آنها )یعنی اصحـاب یمین( 

را سـه بـار امـر فرمـود، هـر سـه بـار فرمـان بردنـد و بـه سـامت از آتـش درآمدنـد.

که  ل آفرید. پس آنها  گر ید، و آدم را از آن  ل شـو گر سـپس به همه آنها فرمود: به اذن من 
که از آن دسته باشند، از اینها نشوند  از این دسته باشند، از آن دسته نگردند. و آنها 
گردنـد و اصحـاب شـمال،  )یعنـی عاَبـت، اصحـاب یمیـن سـعادتمند و بهشـتی 
زخی شوند(. هر سَبکی و بدَخلقی که در یارانت )شیعیان( می ب»نی،    با شقاوت و دو
ى که در مخالفانت مال. و هر سیماى نیک و وَار  از آمیختگی آنهاست با اصحاب شر

 می ب»نی، از آمیختگی آنهاست با اصحاب یمین .

کافی به سند خود، از ابی بصیر آورده است:  کلینی در  15. مرحوم 

ال: جعل فیهم ما إذا سألهم وجابوه،   يَلت ألبی عبداهَّلل؟ع؟: کیف وجابوا وهم ذّر؟َ 
یعني في المیثاقد1.

کـه ذّره بودنـد؟  ابوبصیـر از امـام صـادق؟س؟ پرسـید: چگونـه پاسـخ دادنـد در حالـی 
کـه وَتـی از آنهـا بپرسـد، پاسـخ دهنـد. یعنـی در میثـاق.  فرمـود: در آنهـا امکانـی َـرار داد 

1. الکافي ج2 ص12 ح 1.
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مجلسـی رحمـه اهلل در جلـد سـوم بحـار االنـوار )چـاپ قدیـم(1 آن را بـه نقـل از عیاشـی در 
کـرده اسـت. تفسـیر خـود روایـت 

کـــه از امـــام محمـــد باقـــر؟ع؟ روایت  کافـــی از حبیـــب سجســـتانی آورده  کلینـــی در   .16
می کنـــد: 

ـا  ّمس
س
، ل

ّس
ـل جس ـّزس وس ، عس ّنس اهَّللس  : إر

َ
َقـول ـٍر؟ع؟ یس فس عت ـا جس بس

س
َت و عت ـمر  سس

س
ـال َس انرّير  ـتس َت جر ر َّ یـٍب ال بر ـنت حس يعس

 ، ّيٍ بر
ر نس

ّ
َکل ةر لر َبّوس برالّنَ َه وس

س
ةر ل ّ»س َبوبر  برالّرَ

اقس یثس مر
ت
َم ال هر یت

س
ل  عس

س
َخذ

ت
أ یس هر  لر رر

هت ـنت ظس ؟ع؟، مر مس ـةس آدس ّیس جس َذّرر ـرس خت
س
و

ّزس   اهَّلَل عس
س

ـال َس ؟ص؟. َثّمس  ـدر اهَّللر بت َن عس َد بت ّمس ترـهر َمحس َنَبّوس  بر
ـاقس یثس مر

ت
ـَم ال هر یت

س
ل ـَه عس

س
 ل

س
ـذ خس

س
ـنت و  مس

س
ل ّوس

س
انس و ـکس فس

 . اءس ـمس َّس َئوا ال
س
ل ـدت مس َس ّرٌ  َهـمت ذس ـهر _ وس تر ّیس ـی َذّرر

س
ل َم؟ع؟ إر ـرس آدس ظس نس : فس

س
ـال َس ى؟  ـرس ا تس ـا ذس َظـرت مس : انت مس دس  آلر

ـلّس جس وس

اقس  یثس مر
ت
كس ال ذر خت

س
َهمت برأ نت یَد مر ا َترر مس ، فس َهمت تس قت

س
ل ا خس ٍر مس مت

س
ألر ي! وس تر ّیس رس َذّرر ثس کت

س
ا و ! مس ّبر ا رس َم؟ع؟: یس  آدس

س
ال َس

 . َهمت َعونس بر
ّتس یس ي وس َرَسلر  بر

َنونس مر َیؤت ئًا وس یت  بري شس
َکونس رر

ي  ل َیشت نر َبَدونس عت لس : یس جس ّزس وس  اهَّلَل عس
س

ال َس ؟  مت هر یت
س
ل عس

یٌر  ثر
ـَه َنوٌر کس

س
َهمت ل ضس عت بس ٍض، وس عت نت بس ـمس مر ظس عت

س
ّرر و

ّس
ـضس الـذ عت ى بس رس

س
ـي و ـا لر مس ! فس ّبر ـا رس َم؟ع؟: یس  آدس

س
ـال َس

َتَهـمت  قت
س
ل ـكس خس لر

س
ذ : کس

ـلّس جس ـّزس وس  اهَّلَل عس
س

ـال قس ـَه َنـوٌر؟ فس
س
ـسس ل یت

س
َهـمت ل ضس عت بس ، وس یـلٌ لر

َس ـَه َنـوٌر 
س
َهـمت ل ضس عت بس وس

 
س

ـال َس ؟  ـمس
ّس
ل کس تس

س
أ مر فس اس ـکس

ت
ـي ال ـي فر َن لر

ذس
ت
ـأ تس ! فس ّبر ـا رس َم؟ع؟: یس  آدس

س
ـال َس  . ـمت الترهر ر حس

َکلّ ـي  َهـمت فر وس
َ
ل بت

س
ألر

 
س

ـال َس ـي.  تر َنونس یت کس فر  ـاس ـنت  خر ـكس مر تس یعس بر
طس ـي وس ـنت َروحر ـكس مر ّنس َروحس ـإر ، فس ـمت

ّس
ل کس : تس

ـلّس جس ـّزس وس اهَّلَل عس

ـٍة 
ّس
ل بر جر ٍة وس ـدس احر ـٍة وس یعس بر

طس ـٍد وس احر ٍر وس ـدت َس ـٍد وس احر ـاٍل وس ثس ـی مر
س
ل َهـمت عس تس قت

س
ل ـتس خس َکنت ـوت 

س
ل ّبر فس ـا رس َم: یس آدس

ـمت 
س
ل ـٍض وس عت ـی بس

س
ل َضَهـمت عس عت ـغر بس بت ـمت یس

س
اٍء، ل ـوس اٍق سس زس رت

س
و ٍة وس ـدس احر ـاٍر وس مس عت

س
و ٍة وس ـدس احر اٍن وس ـوس

ت
ل
س
و ًة وس ـدس احر وس

 :
لّس جس ـّزس وس  اهَّلَل عس

س
ال َس  . اءر ـیس شت

س ت
نس األ ـيت ٍء مر ي شس ٌف فر

ـاس تر  اخت
س

ل اَغـٌض وس بس  تس
س

ل اَسـٌد وس حس َهـمت تس نس »ت َکـنت بس یس

ـَق  الر خس
ت
ـا ال نس

س
و . وس  برـهر

ـكس
س
ـمس ل

ت
ل  عر

س
ـا ل ـتس مس فت

ّس
ل کس 2  تس ـكس تر یعس بر

ـفر طس عت برضس ، وس ـتس قت طس ـي نس َروحر َم بر
ـا آدس یس

ي  »رر بر
دت ی تس

س
ل إر ي، وس ـرر مت

س
ـمت و یهر ي فر ضر مت ي یس تر ـیئس شر برمس . وس مت هر قر

ت
ل ـنس خس »ت ـَت بس فت

س
ال ـي، خس مر

ت
ل ـَم  برعر الر عس

ت
ال

َت  قت
س
ل خس َبـَدونر ، وس عت یس سس  لر نت ر

ت
ال ـّنس وس جر

ت
َت ال قت

س
ل ـا خس مس ّنس ـي. إر قر

ت
ل خس  لر

یـلس در بت  تس
س

، ل ـَرونس ائر ي صس یـرر در قت تس وس

رس بري  فس نت کس مس ـارس لر َت الّنس قت
س
ل خس ي، وس الر بس

َ
 و

س
ل ي وس عس َرَسـلر بس اّتس َهـمت وس نت نرـي مر دس بس عس ـي وس نر اعس طس

س
ـنت و مس  لر

ـةس ّنس جس
ت
ال

ـي د3 _ تـا آخـر حدیث.  الر بس
َ
 و

س
ل ي وس ـعت َرَسـلر بر

ّتس ـمت یس
س
ل انرـي وس صس عس وس

1. بحار األنوار ج5 ص257 ح 57.
کتاب: يَوتكد. 2. در اصل 

3. الکافي ج2 ص8 ح 2.
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 ،
ّ

یـد: شـنیدم امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: بـه راسـتی خـدا، عـّز وجـل گو حبیـب سجَـتانی 
بوب»تر خود و نبوتر هر پ»غمبرى  رد تـا از آنهـا براى ر یـه آدم،؟ع؟، را از پشـتر او بـرآو ذر
کـه خـدا در بـاره پ»غمبـرى او از انبیـاء  کَـی  گیـرد. در ایـن حـال، نخَـتین  پ»مـان 
پ»مـان گرفـت، محمـد بـن عبـد اهَّلل؟ص؟ بـود، سـپس خدا عز وجـل بـه آدم؟ع؟ فرمود: 
یـز بودند که  یـه خـود نگریَـت کـه چـون مـوران ر بنگـر تـا چـه می ب»نـی؟ آدم؟ع؟ بـه ذر
یـادى دارم؟! اینهـا را بـراى  یـه ز ردگارا! چـه ذر کـرد: پـرو آسـمان را پرکرده انـد. عـرض 
ى؟ خـدا عـز و جـل فرمـود: تـا  گرفتنشـان چـه منظـور دار چـه آفریـدی؟ و از پ»مـان 
ردنـد و از  کننـد و چیـزى را شـریک مـن نَـازند و بـه پ»غمبرانـم ایمـان آو مـرا عبـادت 
ردگارا! چـرا بعضـی از اینهـا را بزرگتـر از بعضـی  ى کننـد. آدم؟ع؟ گفـت: پـرو آنهـا پ»ـرو
کـم، و برخـی بی نورنـد؟  یـادى دارنـد و برخـی نـور  دیگـر می ب»نـم؟ و چـرا برخـی نـور ز
خـدا عـز وجـل فرمـود: ایشـان را ایـن گونـه آفریـدم تـا در تمام حـالت امتحانشـان کنم. 
یـم؟ خـدا عـز و جـل  ردگارا! بـه مـن اجـازه می دهـی سـخن گو آدم؟ع؟ عـرض کـرد: پـرو
ـت  ینونس کس ـافر  کـه روح تـو از روح مـن اسـت. و طبیعتـت بـر خر فرمـود: سـخن بگـوى 
کـه  کاش همـه آنهـا را یکَـان و یـک انـدازه می آفریـدى  گفـت: اى  مـن اسـت. آدم 
داراى یـک طبیعـت و یـک خلقـت می بودنـد، و رنگهـا و عمرهایشـان یکنواخـت 
رزاق برابـر می بودنـد، تـا برخـی بـر بعـض دیگـر سـتم نمی کردنـد  می بـود، و از لحـاظ اس
کینـه و اختـاف در میانشـان پ»ـدا نمی شـد. خـدا عـز وجـل  گونـه حَـد و  و هیـچ 
گفتـی و بـه سَـتی طبیعتـت، خـود را بـه  فرمـود: اى آدم بـه سـبب روح مـن سـخن 
ى. مـن خالقر دانا هَـتم، از  زحمـت انداختـی نَـبت بـه چیـزى کـه در آن علـم نـدار
ى علـم خـود خلقـت آنهـا را مخالـف یکدیگـر سـاختم، و فرمانـم در میـان آنهـا بـه  رو
ى می شـود، و بـه سـوى تدب»ـر و تقدیـر من می گراینـد، خلقت من  سـبب مشـّیتم جـار
دگرگونـی نپذیـرد. مـن جـّن و انـس را آفریـدم تا عبادتـم کنند، و بهشـت را آفریدم براى 
زخ  ک نـدارم. و دو ى نمایـد و بـا کَـی کـه اطاعـت و عبادتـم کنـد و از پ»غمبرانـم پ»ـرو
را آفریـدم بـراى کَـی کـه بـه مـن کافـر شـود و نافرمانـي ام کنـد و از پ»غمبرانـم متابعـت 

ک نـدارم .  نکنـد و بـا

ایـن حدیـث را شـیخ صـدوق رحمـه اهلل بـه ِاسـناِد خویـش در علـل الشـرائع )بـاب نهـم( و 
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شـیخ اجـّل محمـد بـن محمـد بـن نعمـان مفیـد در کتـاب االختصـاص _ که نسـخۀ کتاب در 
نـزد مـا موجـود اسـت _ روایـت کرده انـد.1 

یـة بـن عمـار، از امـام صـادق؟ع؟  کافـی بـه سـند خـود، از معاو 17. مرحـوم کلینـی در فـروع 
کـه فرمود: کـرده اسـت  روایـت 

هـا، ولذلـك َیقـال:  مس قس ـرس فالتس ـرس الحجس يإن اهَّلل تبـارك وتعالـی، لّمـا وخـذ مواثیـق العبـاد ومس
دس لـي بالموافـاةد2. یَتهـا ومیثاَـی تعاهدَتـه لتشـهس ومانتـي ودسّ

ـر ومـر  جس گرفـت، بـه حس کـه خداونـد، تبـارك وتعالـی، پ»مان هـای بنـدگان را  هنگامـی 
که )در حج خطاب به حجر  کرد، و سـنگ آن پ»مان ها را بلعید. برای همین اسـت 
ردم تا بدین وفاداری  األسـود( گفتـه می شـود: امانتـم را ادا کـردم و پ»مانـم را به جـای آو

بـرای مـن گواهـی دهی.

 18.کلینی رحمه اهلل در کتاب الحج کافی به سندش از ُبَکیر بن َاعَین از امام صادق؟ع؟ 
کرده است: روایت 

ـي  ـرس فر جس حس
ت
ـعس اهَّلَل ال ضس ـٍة وس

ّس
ل ّير عر

س
؟ع؟: ألر ـدر اهَّللر بت ـا عس بس

س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ـنس  یس عت

س
ـنر و ـرر بت یت ـنت َبکس يعس

ـنس  جس مر ـرر خت
َ
ـٍة و

ّس
ل ّير عر

س
ألر ؟ وس ـلَ ّبس ـٍة َیقس

ّس
ل ّير عر

س
ألر ؟ وس هر ـرر یت ـي غس ـعت فر ـمت َیوضس

س
ل یـهر وس ي َهـوس فر ـذر

ّس
ـنر ال کت الّرَ

ـفس  یت کس ؟ وس هر ـرر یت ـي غس ـعت فر ـمت َیوضس
س
ل یـهر وس ـَد فر هت عس

ت
ال ـادر وس بس عر

ت
ـاَق ال یثس ـعس مر ـٍة َوضر

ّس
ل ّير عر

س
ألر ؟ وس ـةر ّنس جس

ت
ال

ـٌب. جس عس
س
یـهر ل ي فر ـرر

َ
ّک فس تس ّنس  ـإر ، فس اكس ـدس ـيس اهَّلَل فر نر

س
ل عس َرنرـي جس بر

؟ َتخت ـكس لر
ـي ذس َب فر ـبس َّس ال

كس  بس
ت
ل َس غت  ّرر

فس ابس وس وس جس
ت
مر ال هس افت ، فس تس یت صس قت ـتس است ةر وس

س
ل

س
ـأ َت مس

ت
ي ال تس فر

ت
ل ضس عت

س
و تس وس

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ال قس : فس

س
ال َس

يس  هر ، وس دس ـوس ست
س ت
رس األ جس حس

ت
عس ال ضس ـی وس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ـاءس اهَّلَل. إر نت شس  إر

كس ـرت بر
خت

َ
، و كس عس ـمت ـغر سس صت

س
و وس

 . ـاقر یثس مر
ت
ـةر ال

ّس
ل عر ـنر لر کت ـكس الّرَ لر

ـي ذس ـتت فر عس َوضر ؟ع؟، فس مس ـی آدس
س
ل ـةر إر ّنس جس

ت
ـنس ال ـتت مر جس رر

خت
َ
ٌة و ـرس هس وت جس

اقس  یثس مر
ت
َم ال هر یت

س
ل  اهَّلَل عس

س
ذ خس

س
ینس و ، حر َهمت تس ّیس ـمت َذّرر هر نت َظَهورر مس مر ي آدس نر نت بس  مر

س
ـذ خس

س
ـا و ّمس

س
ـَه ل ّنس

س
ـكس و لر

ذس وس
ـَر  یت ـَط الّطس بر هت انر یس ـکس مس

ت
ـكس ال لر

ـنت ذس مر . وس َهـمت
س
ى ل اءس ـرس انر تس ـکس مس

ت
ـكس ال لر

ـي ذس فر . وس انر ـکس مس
ت
ـكس ال لر

ـي ذس فر
كس  لر

ـی ذس
س
ل إر ؟ع؟. وس ئریـلَ رس بت اهَّللر جس َهـوس وس ـَر، وس ائر

ـكس الّطس لر
ایرَعـَه، ذس ـنت َیبس  مس

َ
ل ّوس

س
ـأ ؟ع؟. فس ائرـمر

قس
ت
ـی ال

س
ل عس

اَه  افس نت وس مس َد لر ـاهر َهوس الّشس . وس ائرمر
قس
ت
ـی ال

س
ل یلَ عس لر

س
الّد َة وس َحّجس

ت
َهـوس ال َه، وس ـرس هت ـَم ظس ائر

قس
ت
َد ال ـنر َت ـامر َی قس مس

ت
ال

1. علل الشرائع ج1 ص10 ح4. الختصاص ص332.
2. الکافي ج4 ص184 ح 1.
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ّزس   اهَّلَل، عس
س

ـذ خس
س
ي و ذر

ّس
ـدس ال هت عس

ت
ال ـاقس وس یثس مر

ت
ـهر ال یت

س
ل ى إر

ّدس
س
ـنت و ـی مس

س
ل َد عس ـاهر

س
الّش ، وس انر ـکس مس

ت
ـكس ال لر

ـي ذس فر
 . ادر بس عر

ت
ـی ال

س
ل ، عس

ّس
ل جس وس

یـدًا  در جت تس وس ـاقر  یثس مر
ت
ال وس ـدر  هت عس

ت
ال ـكس  لر

س
ذ لر یـدًا  در جت تس  ، ـدر هت عس

ت
ال ـةر 

ّس
ل عر لر

فس َم  اس ـتر ست الر وس ـَة 
س
ل َقبت

ت
ال ـا  ّمس

س
و وس

ٍة  ـنس ر سس
ّ

ـي َکل َتـوَه فر
ت
أ یس ؛ فس ـاقر یثس مر

ت
ـي ال ـمت فر هر یت

س
ل  اهَّلَل عس

س
ـذ خس

س
ي و ـذر

ّس
ـدس ال هت عس

ت
ـهر ال یت

س
ل وا إر

ّدَ َیـؤس ، لر ـةر عس یت بس
ت
ل لر

ـي  تر انس مس
س
: و

َ
َقـول ـكس تس ّنس

س
ى و ـرس  تس

س
ل

س
. و ـمت هر یت

س
ل ا عس

س
ـذ خر

َ
ـنر و یت

س
ذ

ّس
ـةس الل انس مس

س ت
األ ـدس وس هت عس

ت
ـكس ال لر

ـهر ذس یت
س
ل وا إر

ّدَ َیـؤس وس
؟  ـاةر افس َموس

ت
برال ـي  لر دس  ـهس شت تس لر َتـَه  دت اهس عس تس ـي  َر ا یثس مر ـا وس َتهس یت ّدس

س
و

ـَر  یت ـٌد غس حس
س
ـاقس و یثس مر

ت
ال ـدس وس هت عس

ت
ـكس ال لر

ـظس ذس فر  حس
س

ل ا، وس نس تر ـیعس ـَر شر یت ـٌد غس حس
س
ـكس و لر

ي ذس ّدر ـا َیـؤس اهَّللر مس وس وس
 . َبَهـمت ر

ّ
ذ َیکس وس َرَهـمت  کر َینت فس َرَهـمت  یت غس تریـهر 

ت
أ یس وس  ، َهـمت ََ

ّدر َیصس وس َفَهـمت  رر
عت یس فس َتـوَه 

ت
أ یس

س
ل َهـمت  ّنس إر وس ا.  نس تر ـیعس شر

ـرر  فت خس
ت
َد برال ـهس شت اهَّللر یس ـمت وس هر یت

س
ل عس َد، وس ـهس شت اهَّللر یس َکـمت وس

س
ل . فس َرَکـمت یت ـكس غس لر

ـظت ذس فس حت ـمت یس
س
ـَه ل ّنس

س
ـكس و لر

ذس وس
ـاٌن  َس َه لر

س
ل ي َء وس جر ؛ یس ةر امس یس قر

ت
مس ال ـوت ـمت یس هر یت

س
ل ـنس اهَّللر عس ـَة مر غس الر بس

ت
ـَة ال َحّجس

ت
َهـوس ال ، وس ـرر َکفت

ت
ال َجَحـودر وس

ت
ال وس

دس 
س

ـّد جس ـاَه وس افس ـنت وس مس َد لر ـهس شت ـَرَه، یس کر  َینت
س

ل ـَق وس
ت
ل خس

ت
َفـَه ال رر

عت ـی، یس
س
ول

َ ت
ترـهر األ ـي َصورس ـانر فر نس یت عس ـٌق وس اطر نس

ـنت  ر مس
َکلّ ـی 

س
ل َد عس ـهس شت یس ، وس ـةر انس مس

س ت
اءر األ دس

س
و ـاقر وس یثس مر

ت
ال ـدر وس هت عس

ت
ـظر ال فت َه برحر

ـدس نت ـاقس عر یثس مر
ت
ال ـدس وس هت عس

ت
ال

. ارر ـکس نت ر
ت

ال ـرر وس َکفت
ت
 برال

ـاقس یثس مر
ت
ـيس ال َر نس ـدس وس حس جس ـرس وس کس نت

س
و

انس  : کس
س

ـال َس  .
س

َت: ل
ت
ل ََ ـَر؟  جس حس

ت
انس ال ـا کس ي مس رر

ـدت ـلت تس هس ، فس ـةر ّنس جس
ت
ـنس ال ـَه اهَّلَل مر جس رس خت

س
ـا و ـَة مس

ّس
ل ـا عر ّمس

س
أ فس

 
س

ل ّوس
س
انس و ، کس ـاقس یثس مر

ت
ةر ال ئرکس

اس مس
ت
نس ال  اهَّلَل مر

س
ذ خس

س
ـا و ّمس

س
ل . فس دس اهَّللر نت ـةر عر ئرکس

اس مس
ت
ـاءر ال مس ـنت َعظس ـکًا مر

س
ل مس

اقس  یثس مر
ت
َه ال مس قس

ت
ل

س
أ ، فس ـهر قر

ت
ل یعر خس مر ی جس

س
ل ینًا عس مر

س
َه اهَّلَل و

س
ـذ خس اّتس َك، فس

س
ل مس

ت
ـكس ال لر

ـّرس ذس َس
س
و ـنس برـهر وس ـنت آمس مس

ـاقر  یثس مر
ت
ارس برال ـرس َت ر

ت
ٍة، ال ـنس َکّلر سس ـي  َه فر ـدس نت َدوا عر ـّدر نت َیجس

س
ـقس و

ت
ل خس

ت
دس ال بس عت ـتس است َه، وس ـدس نت ـَه عر عس دس وت

س
و وس

ـَرَه  ّکر
س

، َیذ ـةر ّنس جس
ت
ال ـي  مس فر ـعس آدس ـَه اهَّلَل مس

س
ل عس َثـّمس جس  . ـمت هر یت

س
ل  عس

س
ـّل جس ـّزس وس  اهَّلَل عس

س
ـذ خس

س
و ي  ـذر

ّس
ال ـدر  هت عس

ت
ال وس

ٍة.  ـنس َکّلر سس ـي  ارس فر ـرس َت ر
ت

َه ال ـدس نت َد عر ـّدر َیجس ـاقس وس یثس مر
ت
ال

ـهر  یت
س
ل  اهَّلَل عس

س
ـذ خس

س
ي و ـذر

ّس
ـاقس ال یثس مر

ت
ال ـدس وس هت عس

ت
ـاَه اهَّلَل ال َس نت

س
، و ـةر ّنس جس

ت
ـنس ال جس مر ـرر خت

َ
و َم وس ـی آدس صس ـا عس ّمس

س
ل فس

 ، مس ی آدس
س
ل ابس اهَّلَل عس ا تس ّمس

س
ل انس . فس ـرس یت ائرهًا حس َه تس

س
ل عس جس ؟ع؟، وس ـهر ّیر صر وس لر ـٍد؟ص؟ وس ّمس َمحس هر لر ـدر

ت
ـی َول

س
ل عس وس

ضر  رت
س
ـأ َهـوس بر ؟ع؟ وس مس ـی آدس

س
ل ـةر إر ّنس جس

ت
ـنس ال ـاَه مر مس رس ، فس ـاءس ضس »ت ٍة بس ةر َدّرس ـي َصـورس ـكس فر

س
ل مس

ت
ـكس ال لر

 ذس
س

ل ـّوس حس
ـّزس  ـَه اهَّلَل عس قس طس نت

س
و ٌة. وس ـرس هس وت ـَه جس ّنس

س
ـنت و ـرس مر ثس کت

س
َفـَه برأ رر

عت  یس
س

َهـوس ل ، وس ـهر یت
س
ل ـسس إر ـهر آنس یت

س
ل ـرس إر ظس ـا نس ّمس

س
ل . فس ـدر نت هر

ت
ال

اَن،  طس ـیت ـكس الّشس یت
س
ل ذس عس وس حت ـتس ، است ـلت جس

س
: و

س
ـال َس  .

س
: ل

س
ـال َس ـي؟  َفنر رر

عت تس
س
َم و ـا آدس ـَه: یس

س
 ل

س
ـال قس ، فس

س
ـّل جس وس

 : مس دس  آلر
س

ـال قس . فس ـةر ّنس جس
ت
ـي ال مس فر ـعس آدس انس مس کس ـي  تر

ّس
ترـهر ال ـی َصورس

س
ل  إر

س
ل ـّوس حس . َثـّمس تس ّبرـكس ـرس رس کت ـاكس  ذر َس نت

س
أ فس
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دس 
س

ّد جس َه، وس
س
ل ّبس َس ـَه وس

س
عس ل ضس خس ی، وس کس بس اقس وس یثس مر

ت
ـرس ال کس ذس َم وس هر آدس یت

س
ل ـبس إر ثس وس ـاَق؟ فس یثس مر

ت
ال ـَد وس هت عس

ت
ـنس ال یت

س
و

ًة  یس افر اءس صس ضس »ت ًة بس ـرر َدّرس جس حس
ت
ةر ال رس هس وت ی جس

س
ل  إر

ّس
ل جس ّزس وس ـَه اهَّلَل عس

س
ل ّوس . َثـّمس حس ـاقر یثس مر

ت
ال ـدر وس هت عس

ت
ارس برال ـرس َت ر

ت
ال

ـَه 
س
ل مس ـا، حس یس عت

س
ا و ذس  إر

انس ـکس یمـًا. فس ظر عت تس ـَه وس
س
 ل

ً
ل ـاس جت ، إر ـهر اترقر ـی عس

س
ل َم؟ع؟ عس ـَه آدس

س
ل مس حس ـي َء، فس َتضر

 
ّس

َه َکل
س
ارس ل ـرس َت ر

ت
َد ال ّدر َیجس ، وس ـةس

س
ّک َس برهر برمس

نس
ت
أ  یس

س
ال ـا زس مس . فس ـةس

س
ّک ـی برـهر مس افس ـی وس ّتس ؟ع؟ حس

َ
ئریـل رس بت ـَه جس نت عس

َه  ّنس
س
، ألر انر ـکس مس

ت
ـكس ال لر

ـي ذس ـرس فر جس حس
ت
ـعس ال ضس ـةس وس بس عت کس

ت
ـی ال نس ـا بس ّمس

س
 ل

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس  إر

ـٍة. َثـّمس
س
ل یت

س
ل ٍم وس ـوت یس

كس  لر
ـي ذس فر . وس انر کس مس

ت
ـكس ال لر

ـي ذس َه فر
س

ـذ خس
س
، و مس ـدر آدس

ت
ـنت َول ـاقس مر یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
یـنس و ـی حر

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس

انر  کس ـنت مس مس مر ی آدس ّحس نس . وس ـنر کت ـكس الّرَ لر
ـي ذس ـعس فر ـكس َوضس لر

س
ذ لر ، وس ـاقس یثس مر
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یـد: از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم: بـراى چـه خداونـد  ـن می گو عیس یـر بـن اس َبکس
رکانر دیگـر؟ و بـراى  کـه فعـًا در آن اسـت َـرار داد نـه در اس متعـال حجـر را در َرکنـی 
چـه بوسـیده می شـود؟ و بـراى چـه از بهشـت اخـراج شـد؟ و بـراى چـه میثـاق و عهـد 
بنـدگان در آن َـرار داده شـده نـه در سـایر ارکان؟ فدایـت شـوم از ایـن علـل مـرا باخبـر 

کـه مـن در سـرگردانی ام و تحّیـر. کنیـد 

امـام؟ع؟ فرمودنـد: از مَـأله ای پرسـیده ای و سـخت پی گیـرى می کنـی، پـس نیـک 
گـوش فـراده. إن شـاء اهَّلل بـه تـو خبـر می دهـم. خداونـد،  بنگـر و دلـت را فـارغ بـدار و 
رد و نـزد  گرانبهـا بـود، از بهشـت ب»ـرون آو کـه سـنگی  تبـارك وتعالـی، حجـر السـود را 

1. الکافي ج4 ص184 ح 3.
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یـرا میثـاق و پ»مـان در آن بـود.  گرفـت، ز حضـرت آدم َـرار داد، و در آن رکـن را َـرار 
ّیـه بنـی آدم از پشـت ایشـان خـارج شـد، حـق تعالـی در  توضیـح ایـن کـه: زمانـی کـه ذر
کـرد، از همـان  گرفـت، بـا ایشـان در همـان مـکان دیـدار  همـان مـکان از آنهـا پ»مـان 
ائم آل محّمد؟مهع؟  ائم؟ع؟ فرود می آید، اّولین کَـی که باَ  مـکان پرنـده بـر حضـرتَ 
ب»عـت کنـد همـان پرنـده اسـت کـه بـه خدا سـوگند جبرئیـل اسـت؟ع؟. حضرتش بر 
همـان مقـام تکیـه خواهـد داد و آن تکیـه گاه، حّجـت و برهـان بـر حضـرت َائـم؟ع؟ 
کـه بـا آن جنـاب در آن مـکان وفـای بـه  کَـی  اسـت چنانکـه شـاهد اسـت بـراى هـر 
عهـد کنـد، و نیـز شـهادت می دهـد بـراى کَـی  کـه میثـاق و عهـدى را کـه خداوند از 

گرفتـه اسـت بـه آن حضـرت ادا کنـد. بنـدگان 

اّمـا علـت ایـن کـه آن را بوسـیده و اسـتامش می کنند، آن اسـت که بدیـن گونه مردم 
تجدیـد عهـد و میثـاق می کننـد و ب»عـت خـود را یـک بـار دیگـر تجدیـد می نماینـد، و 
ر  جس عهـدى را کـه از آنهـا در عالـم میثـاق گرفتـه شـده، ادا می کننـد. لذا هر سـال نزد حس
کـه وَتـی  آمـده و آن پ»مـان و میثـاق را بـا آن تجدیـد می کننـد. مگـر توجـه نمی کنـی 
کـرده و میثاَـم را تجدیـد نمـودم تـا برایـم  یـی: امانتـم را اداء  بـه حجـر رسـیدى، می گو

شـهادت دهـی کـه بـه عهـدم وفا کـرده ام.

بــه خــدا ســوگند غیــر از شــیعیان مــا احــدى آن عهــد را وفــاء نمی کنــد و اساســًا غیــر از 
گاه نــزدش  کــس آن عهــد و میثــاق را نــگاه نداشــته اســت. شــیعیان هــر  ایشــان هیــچ 
وَتــی  کــه  در حالــی  و تصدیقشــان می کنــد،  را می شناســد  آنهــا  می آینــد، حجــر 
ینــد تکذیبشــان  کــرده و در آنچــه می گو دیگــران بــه حضــورش می رســند، انکارشــان 
کَــی آن امانــت و عهــد را حفــظ و  کــه غیــر از شــما شــیعیان،  می نمایــد. بــدان روی 
ى نکــرده، در نتیجــه بــه نفــع شــما و علیــه دیگــران شــهادت می دهــد. یعنــی  نگهــدار
کردیــد و غیــر شــما آن پ»مــان را شکَــته و  کــه شــما بــه عهــد وفــا  شــهادت می دهــد 
یامــت، حّجــت بالغــت خداونــد متعــال   َ ز یده انــد. شــهادت حجــر در رو رز بــه آن کفــر و

بــر آنــان اســت.

یا و دو چشـــم دارد. این هیأت  گو کـــه زبانی  ز َیامـــت حجـــر می آید، در حالی  در رو
حجـــر همـــان صورت اّولی او اســـت که تمام خائـــق، او را با آن صورت شـــناخته و 
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کـــه با آن در  انـــکارش نمی کنند. حجر در َیامت شـــهادت می دهد برای هر کَـــی 
دنیـــا بـــه عهدش وفـــا نموده و پ»مـــان و میثاق را با اســـتامش تجدید کـــرده و بدین 
یل داده اســـت. اما هر  وســـیله نشـــان داده که آن را نگاه داشـــته و امانت را به آن تحو
کَـــی آن را انکار نمـــوده و میثاق را فرامـــوش کند، َطعًا در حّقش شـــهادت به کفر 

و انـــکار می دهد.

گفتم: نه. ت اخراجش از بهشت: آیا می دانی اصل حجر السود چیَت؟ 
ّ
و اّما عل

حضـرت فرمودنـد: حجـر فرشـته اى عظیـم الشـأن و از بـزرگان مائکـه بـود. وَتی حق 
کـه اَـرار  گرفـت، از میـان فرشـتگان او اّولیـن نفـرى بـود   از فرشـتگان پ»مـان 

ّ
عـّز وجـل

ى تعالـی بـر جمیـع مخلوَـات، امینـش َـرار داد و میثـاق  رد. لـذا بـار نمـود و ایمـان آو
کـه نـزد او در هـر  خائـق را در او بـه رسـم امانـت سـپرد و از تمـام مخلوَـات خواسـت 
سـال، اَـرار بـه میثـاق و عهـدى را کـه خداونـد از آنهـا گرفتـه اسـت، تجدیـد نماینـد.

سـپس حـق تعالـی حجـر را بـا آدم در بهشـت َریـن َـرار داد تـا ایـن میثـاق را بـه وی 
اَـرار  گرفتـه شـده  بـه عهـد و پ»مـانر  او  نـزد  نیـز هـر سـال جنـاب آدم  ر شـود، و  یـادآو
کنـد و آن را بدیـن وسـیله تجدیـد نمایـد. وَتـی آدم عصیـان نمـود و از بهشـت ب»ـرون 
شـد، خداونـد متعـال عهـدى را کـه از آدم و فرزندانـش بـراى محّمـد؟لص؟ و وصّیـش 
ى را به نَـیان انداخـت  و او را متحّیر  صلـوات اهَّلل علیـه گرفتـه بـود، از یـاد آدم بـرد و و
کـه حـق، جـلّ وعـا، توبـت آدم را پذیرفـت، آن فرشـته  و مبهـوت َـرار داد. هنگامـی 
رد، سـپس از بهشـت بـه طـرف آدم پرتابـش  )حجـر( را بـه صـورت گوهـری سـفید درآو
گرفـت،  گوهـر را دیـد بـا آن انـس  کـرد. آدم در آن وَـت در سـرزمین هنـد بـود. وَتـی آن 
که آن یگ سـنگ َیمتی اسـت، شـناختی نَـبت به آن نداشـت.  ولی ب»ش از این 
گفـت: اى آدم آیـا مـرا می شناسـی؟  رد و  خداونـد، عـّز وجـل، آن سـنگ را بـه َنطـق آو
آدم؟ع؟ گفـت: خیـر. سـنگ گفـت: بلـی، مـرا می شناسـی، امـا شـیطان بـر تـو غالـب 
ردگارت را از یـادت بـرد. سـپس بـه همـان صورتـی که در بهشـت بـا آدم بود،  شـد و پـرو

کـه حـق تعالـی از تـو گرفـت؟ درآمـد و گفـت: کجـا رفـت آن عهـد و میثـاق 

 آدم به سوى او پرید، میثاق به یادش آمد و گریَت، براى سنگ خضوع و خشوع کرد 
کرد. و آن را بوسید، و اَرار به عهد و میثاق را نزد او تجدید 
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ى ســفید و شــفاف و نورانــی و  ســپس خداونــد متعــال آن فرشــته را بــه ســنگ َدّر
کــرد. آدم؟ع؟ در مقــام تجلیــل و تعظیــم برآمــده و آن را بــه دوش  درخشــنده تبدیــل 
گرفــت. و هــر گاه خَــته می شــد، جبرئیــل؟ع؟ آن را از آدم می گرفــت و بــا خــود می بــرد. 
ى پ»وســته آدم؟ع؟ بــا آن مأنــوس  و بــه همیــن منــوال می رفتنــد تــا بــه مّکــه رســیدند. بــار
کنــارش در مّکــه بــه ســر می بــرد و در هــر روز و شــب، اَــرار بــه میثــاق و عهــد  بــود و در 

می کــرد و آن را تجدیــد می نمــود.

ــرار داد. ایــن همــان  ســپس وَتــی خداونــد کعبــه را بنــا نمــود، آن ســنگ را در آن مــکانَ 
گرفــت و آن فرشــته عهــد و میثــاق را در همــان جــا  کــه حــق تعالــی پ»مــان  مکانــی بــود 
ــت، حــق تعالــی حجــر را در آن رکــن َــرار داد، نــه در 

ّ
در خــود فــرو بــرد. بــه همیــن عل

ــر. ــاى  دیگ رکن ه

سـپس خداونـد آدم را از جـاى خانـه، بـه طـرف صفـا، و حـّوا را بـه جانـب مـروه رانـد. 
رار داد. وَتی آدم از صفا چشـمش به  درتـش در همان رکنَ  بعـد حجـر را گرفـت و بـاَ 
 اهَّلل گفـت و خـدا را تمجیـد 

ّ
کبـر و ل الـه ال حجـر افتـاد کـه در رکـن نصـب شـده، اهَّلل ا

بـرو شـدن بـا رکنـی کـه حجـر در آن  و تعظیـم نمـود. لـذا سـّنت اسـت کـه در هنـگام رو
ینـد. خداونـد عهـد و میثـاق را در آن حجـر بـه ودیعـه نهـاد.  اسـت، از صفـا تکبیـر بگو
یـرا خداونـد وَتـی از  در ب»ـن فرشـتگان، تنهـا او بـود کـه آن میثـاق را در خـود فـرو بـرد، ز
بوبّ»ـت خود و نبّوت حضرت محّمـد؟لص؟ و وصایت حضرت  فرشـتگان راجـع بـه ر
ید. نخَـتین کَـی که با  امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ اَرار خواسـت، پشـت مائکه لرز
شـتاب بـه آن اَـرار کـرد، همـان فرشـته )حجر( بـود، و از او محّب تر نَـبت به محّمد 
و آل محّمـد صلـوات اهَّلل علیهـم هیـچ فرشـته اى نبـود. از ایـن رو خداونـد او را از ب»ـن 
یا  یامـت خواهـد آمـد در حالی که زبان گو  َ ز آنهـا برگزیـد و میثـاق را در او نهـاد. و او رو
و چشـم ب»نـا دارد و بـراى تمـام آنـان کـه بـا او در آن مـکان تجدیـد عهـد کـرده و امانـت 

را حفـظ نموده انـد، شـهادت خواهـد داد.

کتـاب مـن ل یحضـره  شـیخ صـدوق رحمـه اهَّلل در علـل الشـرائع متـن حدیـث، و در 
رده اسـت.1  الفقیـه بخشـی از آن را آو

1. علل الشرائع ج2 ص429 ح1؛ من ل یحضره الفقیه ج2 ص191.
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که فرمود: کلینی رحمه اهلل، به سندش از ابوحمزه، از امام باقر؟ع؟ نقل می کند   .19

ـَة  َجَمعس
ت
ال تر  یس َسـّمر ـفس  یت کس  :

ٌ
َجـل رس ـَه 

س
ل  

س
ـال َس  :

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر

س
و ـنت  ةس عس ـزس مت ـي حس بر

س
و ـنت  يعس

 ، ـاقر یثس مر
ت
ـي ال ـهر فر ّیر صر وس ـٍد وس ّمس ـةر َمحس یس

س
ل وس ـَه لر قس

ت
ل ـا خس یهس ـعس فر مس  جس

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس : إر

س
ـال َس ـًة؟  َجَمعس

ـَهد1. قس
ت
ل یـهر خس ـهر فر عر مت جس ـةر لر َجَمعس

ت
مس ال ـوت اَه یس ـّمس َس فس

ز جمعه را به این نـام نامیدند؟  یـد: فـردی از امـام باَـر؟ع؟ پرسـید: چـرا رو ابوحمـزه گو
ـمر میثـاق بـرای ولیـت محمـد و 

س
، آفریـدگان خـود را در عال

ّ
فرمـود: خداونـد، عـز وجـل

کـرد، لـذا بـه دلیـل جمـع خایـق آن را جمعـه  وصـّی او علیهمـا وآلمـا الَـام جمـع 
نامید. 

امـام  از  بـن جهـم  از حسـن  بـه سـندش  کافـی  النـکاح  کتـاب  کلینـی رحمـه اهلل در   .20 
که فرمود:  کرده است  رضا؟ع؟ روایت 

انر  َتبس کت یس ال: وس مـًا... إلی ونَ  وت ینس یس عر بس رت
س
مر و حر ي الّرس َکـوَن فر ـةس تس فس طت ّنس الّنَ ـٍر؟ع؟: إر فس عت َبـو جس

س
 و

س
ـال َس ي

َرَج  خت یس ًة، فس ـرس جت َه زس رس جس زس کًا فس
س
ل ـثس اهَّلَل مس عس ، بس لس جس

س ت
ـَه األ

س
ـلس اهَّلَل ل مس کت

س
ا و ذس ـإر . فس ـهر یت نس یت 2 عس ـنس »ت ـاقس بس یثس مر

ت
ال

اق د3. یثس مر
ت
ـيس ال َر دت نس َس وس

دو  آن  فرمـود:  کـه  آن  تـا  می مانـد...  ـم  رحر در  ز  رو چهـل  نطفـه  فرمـود:  باَـر؟ع؟  امـام 
سـر  بـه  را  او  زمـان  خداونـد  وَتـی  یَـند.  می نو چشـمش  دو  ب»ـن  را  میثـاق  فرشـته، 
کـه او را ضربـه ای می زنـد، و او ب»ـرون مـی رود در  رسـاند، فرشـته ای بـر او می فرسـتد، 

کـرده اسـت.  کـه میثـاق را فرامـوش  حالـی 

که فرمود:  کرده است  کافی، از ُزراره، از امام باقر؟ع؟ روایت  کلینی رحمه اهلل در   .21

ـبر 
ت
ـي َصل  فر

ـاقس یثس مر
ت
ـا ال هس یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
ـا و ّمس ـي مر تر

ّس
ـةس ال فس طت ـقس الّنَ

َ
ل خت نت یس

س
ادس و رس

س
ا و ذس  إر

س
ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر

ائري  ضس َس هر  یت
س
ل ا عس َتبس کت : ا ـنر یت کس

س
ل مس

ت
ی ال

س
ل ي اهَّلَل إر ـال: َثّمس َیوحر ... إلـی ونَ  یـهر ـَه فر

س
ـَدو ل بت ـا یس وت مس

س
مس و آدس

َتَب؟  کت ـا نس ّبر مس ـا رس : یس نر
س

َقـول یس ـانر . فس َتبس کت ـا تس ـي مس اءس فر ـدس بس
ت
ـيس ال ا لر طس رر

ـتس اشت ي وس ـرر مت
س
 و

س
ـذ افر نس ي وس رر

ـدس َس وس
َح  ـوت

ّس
ا الل ذس ـإر ا. فس ـَهمس ـانر َرؤوسس عس فس رت یس ، فس ـهر ّمر

َ
سر و

ت
و ـی رس

س
ل ا إر ـَکمس ـا َرؤوسس عس فس نر ارت

س
ـا و مس هر یت

س
ل ـي اهَّلَل إر َیوحر فس

1. الکافي ج3 ص415 ح7.
کتاب: يفید. 2. در اصل 

3. الکافي ج6 ص13 ح3.
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ّیًا  ـقر َه شس َس ا یثس مر َه وس
س
ل جس

س
و َه وس تس ینس زر َه وس تس حر َصورس وت

ّس
ي الل انر فر دس جر یس یهر فس انر فر َظـرس نت یس ، فس ـهر ّمر

َ
ـةس و هس بت َع جس ـرس قت یس

ـا  یـعس مس مر ـانر جس َتبس کت یس ، فس ـهر بر احر ـی صس
س
ل ـا عس َدَهمس حس

س
ـي و لر َیمت : فس

س
ـال َس  . نرهر

ت
ـأ یـعس شس مر جس یدًا وس ـعر وت سس

س
و

ـنس  »ت ـهر بس نر
اس عس جت یس ـابس وس تس کر

ت
ـانر ال مس تر خت ـانر ، َثـّمس یس َتبس کت ـا یس ـي مس اءس فر ـدس بس

ت
انر ال طس رر

ـتس شت یس ، وس حر ـوت
ّس
ـي الل فر

د1 _ تـا آخـر حدیث.  ـهر یت نس یت عس

ـــب  ـــه در صل ک ـــا  ـــد، از آنه ـــه ای ب»افرین ـــه نطف ک ـــد  کن ، اراده 
ّس

ـــل جس ـــّز وس ـــد، ع ـــی خداون وَت
ـــه  ـــگاه ب ـــت،.... آن ـــرده اس ک ـــداء  ـــان بس ـــاره ش ـــه در ب ک ـــا  ـــا آنه ـــه ی گرفت ـــاق  ـــا میث آدم از آنه
ــید، و  یَـ ــاره اش بنو ــرا در بـ ــذر مـ ــرر نافـ ر و امـ ــدس ـ َس ــا و  ضـ َس ــه  کـ ــد  ــر می فرمایـ ــته امـ دو فرشـ
ینـــد: خدایـــا چـــه  کنیـــد. دو فرشـــته می گو یَـــید شـــرط  ـــداء را در تمـــام آنچـــه می نو بس
ـــد.  ی ـــه ســـوی ســـرر مـــادرش بردار کـــه ســـر خـــود را ب ـــه آنهـــا وحـــی می فرســـتد  یَـــیم؟ ب بنو
ـــر پ»شـــانیر مـــادرش نصـــب شـــده اســـت.  کـــه ب آنـــان ســـر برمی دارنـــد. لوحـــی می ب»ننـــد 
ــه  کـ ــان او را _  ــر و پ»مـ ــرآمد عمـ ینـــت و سـ ــه آن می نگرنـــد. در آن لـــوح، صـــورت و ز بـ
شـــقّی اســـت یـــا ســـعید _ و تمـــام شـــؤون او را می ب»ننـــد. یکـــی از آنهـــا بـــرای دیگـــری 
ـــداء را در مـــوردر آنچـــه  یَـــند و بس ـــا هـــم تمـــام آنچـــه در لـــوح اســـت می نو مـــا می کنـــد. ب ار
یَـــند، شـــرط می کننـــد. ســـپس آن نوشـــته را َمهـــر می کننـــد و در پ»شـــانی او  می نو

ــد.  ــرار می دهنـ َـ

که می گوید: کافی از محمد بن اسماعیل آورده  کتاب العقیقۀ  کلینی رحمه اهلل در   .22

ـي  ـا فر ـلس اهَّلَل مس عس جت نت یس
س
ـی و

س
ل َحبت

ت
ل َعـو لر دت َجـلَ یس ، الّرس اكس ـدس ـَت فر

ت
ل ـٍر؟ع؟: َجعر فس عت ـي جس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

نس  »ت ـَه بس ََ ا یثس مر ال: وس ـَهٍر... إلـی ونَ  شت
س
ةر و عس بس رت

س
ـنس و »ت بس ـَه وس نس »ت ـا بس َعـو مس دت : یس

س
ـال َس ّیًا2.  ـور ـرًا سس کس ـا ذس هس نر طت بس

ـّزس  ـثس اهَّلَل عس عس ـا َخَروَجـَه بس نس ا دس ذس ـی إر ّتس ، حس ـهر ّمر
َ
ـنر و طت ـي بس بـًا فر صر تس  َمنت

َ
ال ـزس  یس

س
ل . وس ـهر یت

س
ل َظـَر إر نت ـهر یس یت نس یت عس

د3. ـاقس یثس مر
ت
ـی ال َس نت یس ـَرَج وس خت یس ًة فس ـرس جت َه زس ـرس جس زس ـکًا، فس

س
ل ـهر مس یت

س
ل  إر

ـلّس جس وس

کـه  بـرای همَـرش  مـردی  فدایـت شـوم!  پرسـیدم:  امـام جـواد؟ع؟  از  یـد:  گو راوی 
ـرار دهد. فرمـود: در طول  بـاردار اسـت، دعـا می کنـد کـه فرزنـدش را پَـر و تندرسـتَ 
چهـار مـاه دعـا کنـد... تـا آنکـه فرمـود: و میثـاق او را در پ»شـانی اش می نهـد کـه بـدان 

1. الکافي ج6 ص13 ح4.
یاد. کتاب: يمَتو 2. در اصل 

3. الکافي ج6 ص16 ح6.
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ـرار گرفتـه اسـت تا زمانی که وَـت خروجش فرا   َ می نگـرد. و همچنـان در شـکم مـادر
رسـد کـه فرشـته ای می فرسـتد کـه او را بـه ب»ـرون می راند. او در حالی ب»ـرون می آید که 

کرده اسـت.  میثـاق را فرامـوش 

23. کلینی رحمه اهلل در کتاب العقیقۀ کافی، از ُزرارة بن َاعَین، از امام جعفر صادق؟ع؟ 
که فرمود:  کرده است  روایت 

ـَث  عس بت مـًا، إلـی ون َـال: َثـّمس یس وت یـنس یس عر بس رت
س
ـا و یهس تت فر ّرس قس ـتس ، است ـمر حر ـي الّرس ـَة فر فس طت ـتر الّنَ عس َس ا وس ذس يإر

ـا  َتبس کت ا اَه وس رس ـّور ـی، صس ثس نت
َ
وت و

س
ـرًا و کس یـَد اهَّلَل، ذس ـا َیرر مس ـا کس قس

َ
ل ـا: اخت َهمس

س
 ل

َ
ـال َیقس ، فس ـنر یت َس س

ّا ـنر خس یت کس
س
ل اهَّلَل مس

ّرر 
ّس

ـي الـذ ـهر فر یت
س
ل ذتـَه عس خس

س
ي و ـذر

ّس
ـاقس ال یثس مر

ت
ـا ال َتبس کت ا یدًا، وس ـعر وت سس

س
ّیًا و ـقر شس ـَه  وس تس ّیس نر مس ـَه وس َس زت رر ـَه وس

س
ل جس

س
و

َجَرَه  زت یس ـٌر، فس اجر َه زس
س
 ل

َ
ال کًا َیقس

س
ل هر مس یت

س
ل ـثس اهَّلَل إر عس ، بس هر ّمر

َ
نر و طت ـنت بس ـا َخَروَجـَه مر نس ا دس ذس ـإر . فس ـهر یت نس یت ـنس عس »ت بس

د1. ـكر
س
ل مس

ت
ةر ال ـرس جت ـنت زس ـي مر کر بت ضر یس رت

س ت
ـی األ

س
ل ـَع إر قس یس ـاقس وس یثس مر

ت
ـی ال َس نت یس عـًا، فس زس َع فس ـزس فت یس فس

ز بمانـد... تـا آنکـه فرمـود: سـپس خـدا دو فرشـتت  چـون نطفـه در رحـم افتـد چهـل رو
کـه خـدا خواهـد، پَـر یـا  گفتـه شـود: ب»افرینیـد چنـان  آفریننـده را بفرسـتد و بـه آنهـا 
کـه  ى و شـقاوت و سـعادت او را و پ»مانـی  ز ید و مـرگ و رو دختـر، صورتـش را بَـاز
یَـید. چـون ولدتـش نزدیـک شـود خـدا  خـدا از او در ذر گرفتـه میـان دو چشـمش بنو
کند  که او را نهیب زند و بهراسـد و پ»مان را فراموش  فرشـته اى به نام يزاجرد فرسـتد 

و بـه زمیـن افتـد و از نهیـب فرشـته گریـه کنـد.

کـه عبـداهلل بـن  کـرده اسـت  کافـی، روایـت  کتـاب الشـهادات  کلینـی رحمـه اهلل در   .24
سـنان  گویـد:

نس  ـی بت َس ی یَد عر مًا َیرر وت جس یس رس ، خس ةر یرس حر
ت
َهـوس برال اسر وس ّبس عس

ت
ـي ال بر

س
ـی و

س
ل ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت َبوعس

س
مس و ـدر َس ـا  ّمس

س
يل

نس  یت
س
ی و

س
ل َه: إر

س
 ل

س
ال قس ي. فس اضر قس

ت
ةس ال َرمس َن َشـبت َه ابت عس مس ، وس ةر َکوفس

ت
ال ةر وس یرس حر

ت
نس ال »ت َه بس

س
ل بس قت ـتس است ـی، فس َموسس

. كس وس طت رس اهَّلَل خس ّصس َس ـدت  َس  :
س

ال قس . فس َتكس دت رس
س
: و

س
ـال قس ؟ فس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس

س
ـا و یس

َه  نت ي عس نر
س
ل

س
ـأ ـيت ٍء سس ي شس در اهَّللر فر بت ا عس بس

س
ا و  یس

َ
َقول ا تس : مس ةس َرمس َن َشـبت ـَه ابت

س
 ل

س
ـال قس ـَه. فس عس ـی مس ضس مس : فس

س
ـال َس  

بس  َکتر اٍب  تس کر لر  ّوس
س
نت و ي عس نر

س
ل

س
ـأ : سس

س
ال َس ؟  ا َهوس مس : وس

س
ال قس ـيت ٌء. فس یهر شس ي فر در نت َکنت عر مت یس

س
ل یَر، فس مر

س ت
األ

ي  ـنر  فر یت عس
ت
ضس ال ـرت ـَه عس تس ّیس ؟ع؟ َذّرر مس ـی آدس

س
ل ضس عس ـرس  عس

س
ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس ، إر ـمت عس : نس

س
ـال َس  . ضر رت

س ت
ـي األ فر

1. الکافي ج6 ص17 ح7.
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ـرًاد1 _ تا آخر حدیث.  افر کس رًا فس افر کس نًا وس مر َمؤت نًا فس مر َمؤت ـکًا وس لر مس ـکًا فس لر مس ّیـًا وس بر
نس ّیـًا فس بر

، نس ّرر
ّس

رر الـذ َصـوس

زی  هنگامـی کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه سـوی ابـو العبـاس رفتـه بود کـه در حیره بـود، رو
بـرای دیـدن عیَـی بـن موسـی ب»ـرون آمـد. پـس عیَـی بـن موسـی ب»ـن حیـره و کوفـه 
اضـی همـراه ایشـان بـود. پـس بـه ایشـان  بـرو شـد، در حالـی کـه ابـن شـبرمتَ  بـا امـام رو
یـد ای اباعبـداهَّلل؟ فرمـود: تـو را می خواسـتم. گفـت: خداوند راه  گفـت: بـه کجـا می رو
کوتاه کرد. پس با او راه پ»مود. ابن شبرمه به ایشان گفت: ای اباعبداهَّلل، امیر  شما را 
کـه جوابـی برایـش نداشـتم، آیـا بـه مـن جوابـش را می فرمای»ـد؟  از مـن چیـزی پرسـید 
ایشـان فرمـود: از چـه چیـزی پرسـید؟ گفـت: پرسـید اولیـن کتابی که در زمین نوشـته 
شـده چیَـت؟ فرمـود: آری، خداونـد عـز وجـل، دودمـان آدم را پ»ش چشـمانش به او 
یـزی بودنـد، پ»امبـری از پـس پ»امبـری و شـاهی از  کـه بـه صـورت مـوران ر نشـان داد 

پـس شـاهی و مؤمنـی از پـس مؤمنـی و کافـری از پـس کافـری... تـا آخـر حدیث.

کتـاب علـل  25. شـیخ صـدوق ابوجعفـر محمـد بـن علـی بـن بابویـه قمـی رحمـه اهلل در 
کرده اسـت  الشـرائع، از محمد بن سـنان، از امام اباالحسـن علی بن موسـی الرضا؟ع؟ روایت 

کـه در جـواب مسـئله اسـتالم حجـر چنیـن پاسـخ دادنـد: 

اَس  فس الّنس ر
ّ
َکل ّمس  نت ثس مر َر. فس جس حس

ت
ـَه ال مس قس تس

ت
مس ال ي آدس نر اثریقس بس وس  مس

س
ـذ خس

س
ـا و ّمس

س
ـی ل

س
ال عس تس كس وس ـارس بس يإّنس اهَّللس تس

َتَه  دت اهس عس ي تس َر ا یثس مر ا وس َتهس یت ّدس
س
ـي و تر انس مس

س
: و رر

جس حس
ت
دس ال نت  عر

َ
ال ّمس َیقس ـنت ثس مر ، وس ـاقر یثس مر

ت
ـكس ال لر

ةر ذس ـدس اهس برَمعس
ةر  امس یس قر

ت
مس ال ـوت َر یس جس حس

ت
ّنس ال یئس جر یس

س
ـَه: ل نت يس اهَّلَل عس ضر انس رس مس

ت
ـل  سس

َ
ل ـوت َس ـَه  نت مر . وس ـاةر افس َموس

ت
ـي برال دس لر ـهس شت تس لر

اةد2. افس َموس
ت
اَه برال افس نت وس مس َد لر ـهس شت انر یس تس ـفس شس ـاٌن وس َس َه لر

س
ٍس، ل یت بس ََ بري 

س
لر و بس لس جس ثت مر

ّس نمودن حجر السـود این اسـت که خداوند وَتی پ»مان از بنی آدم  سـّر اسـتام و مس
ـف شـده اند 

ّ
گرفـت، حجـر آن میثـاق را در خـود فـرو بـرد. بـه همیـن خاطـر، مـردم مکل

آن میثـاق را بـا اسـتام حجـر تجدیـد کننـد. لذا در مقابل حجر السـود که می رسـند، 
کـردم و میثـاق و عهـد خـود را بـا تـو تجدیـد  ینـد: امانـت را ادا  خطـاب بـه آن می گو

می کنـم تـا شـهادت دهـی کـه بـه آن وفـا کـرده ام. 

1. الکافي ج7 ص378 ح1.
2. علل الشرائع ج2 ص424 ح2.
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همچنیـن کام سـلمان فارسـی علیـه الرحمـه اشـاره بـه همین معنـا دارد کـه فرموده: 
کـه یـک  کـوه ابـو َبیـس در حالـی  ز َیامـت، همانـا حجـر السـود می آیـد همچـون  رو
کرده اند، شـهادت می دهد  که با او تجدید عهد  زبان و دو لب دارد و به نفع کَـانی 

کـه ایشـان بـه عهدشـان وفـا نموده اند.

26. صـدوق رحمـه اهلل در کتـاب علـل الشـرائع، از ابـو بصیـر و ُزراره و محمـد بـن ُمسـلم، از 
کـه می فرماید: کرده اسـت  امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

ـرر  جس حس
ت
ل  لر

س
ـال َس . َثـّمس  ـادر بس عر

ت
ـی ال

س
ل ـاقس عس یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
، َثـّمس و دس ـوس ست

س ت
ـرس األ جس حس

ت
ـقس ال

س
ل ـی خس

س
ال عس ّنس اهَّللس تس يإر

َهـم د1. َس ا یثس ـَدونس مر اهس عس تس َنـونس یس مر َمؤت
ت
ال ـَه، وس مت قر تس

ت
ال

خداونـد تعالـی حجـر السـود را آفریـد، سـپس از بنـدگان پ»مـان و میثـاق گرفـت. بعد 
به حجر السـود فرمود: این میثاق و پ»مان را فرو ببر، و اهل ایمان میثاق و عهدشـان 

را نـزد حجر السـود تجدیـد می کنند.

کتاب از عبداهلل بن َابی َیعفور، از امام صادق؟ع؟  27. شیخ صدوق رحمه اهلل در همان 
که فرمود: روایـت می کند 

ـرس  کس ا نس ـا تس مس ـا، وس اَهنس ـفس هس
س
ل تس ـاقر ائت یثس مر

ت
ـي ال ـا فر هس نت فس مر ـارس عس ـا تس مس ٌة، فس ـدس ّنس احس َجَنـوٌد َمجس وس رت

س ت
ّنس األ يإر

َه 
س
ّنس ل اهَّللر إر ا وس مس

س
. و در ـوس ست

س ت
رر األ

جس حس
ت
ا ال

س
ذ ي هس ـاَق َهوس فر یثس المر ا وس اَهنس ـفس هس

س
ل ـاقر اختس یثس مر

ت
ـي ال ـا فر هس نت مر

ینس  مر رر
َمجت

ت
ّنس ال کر

س
ل ، وس نر بس

ّس
نس الل اضًا مر »س  بس

س
ـّد شس

س
انس و کس دت  قس

س
ل قًا، وس

ت
ل ـانًا ذس َس لر مًا وس فس نر وس یت َذنس

َ
و نر وس یت نس یت عس

س
ل

ن د2. وت رس ا تس ـلر مس ثت مر ـغس کس
س
ل بس ، فس یـنس قر افر َمنس

ت
ال َه وس َمونس لر ـتس َت یس

ارواح لشـکرهایی هَـتند آراسـته و منّظـم در صفـوفر متعـّدد. پـس آنچـه از ارواح در 
ـمر میثـاق بـا هـم آشـنا و هـم صـف بودنـد، در اینجـا و عالـم دنیـا بـا یکدیگـر َالفـت 

س
عال

ـم نیـز 
س
و َانـس دارنـد. و آنچـه از آنهـا در عالـم میثـاق ب»نشـان تفرَـه بـوده، در ایـن عال

ب»نشـان اختـاف و مخاصمـه می باشـد. و میثـاق و عهـد در ایـن حجـر نهفتـه اسـت.

گـــوش و یـــک دهـــان  ســـپس حضـــرت فرمودنـــد: بـــه خـــدا ســـوگند حجـــر دو چشـــم و دو 
یـــا دارد. ایـــن ســـنگ در ابتـــدا ســـفیدتر از شـــیر بـــود، ولـــی بـــه واســـطه  گو و یـــک زبـــان 

1. علل الشرائع ج2 ص424 ح5.
2. علل الشرائع ج2 ص426 ح7.
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ـــه ایـــن وضعـــی  ـــا ب گناهـــکاران و منافقـــان، رفتـــه رفتـــه تیـــره شـــد ت اســـتام مجرمیـــن و 
کـــه می ب»نیـــد. رســـید 

ــه  ک کتــاب از امــام صــادق؟ع؟ روایــت می کنــد  28. شــیخ صــدوق رحمــه اهلل در همــان 
فرمــوده اســت: 

نس  فس مر ارس عس ا تس مس . فس در
یـاس مر

ت
 ال

س
ل بت َس ـٌة _ 

ّس
ل ظر

س
َهـمت و ـادر _ وس بس عر

ت
ـاقس ال یثس  مر

س
ـذ خس

س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

ف د1.
س
ل تس ا اخت هس نت ـرس مر کس ا نس ا تس مس ، وس ـفس

س
ل تس احر ائت وس رت

س ت
األ

تعالـــی، از بنـــدگان، پ»ـــش از آن که زاده شـــوند، در حالـــی که به  بـــاركس وس خداونـــد، تس
شـــباح بودنـــد، میثاق و پ»مـــان گرفت. پـــس ارواحی که به واســـطه اّتفاق  صـــورتر اس
روى و اّتحـــاد میثـــاق باهم آشـــنا شـــدند، در این عالم ب»نشـــان اّتفاق شـــد، و ارواح 
مر دنیا ب»نشـــان 

س
کـــه بـــه دلیل تباَیـــن، با هـــم آشـــنایی نداشـــتند، در عال  و اشـــباحی 

اختاف پ»دا شد.

 29. صدوق رحمه اهلل در کتاب علل الشرائع از ابن ُاَذینه، از امام صادق؟ع؟ روایت کرده
که می فرماید:  است 

نر  مر َمؤت
ت
ـةر ال مس اس ـنت عس : مر

س
ـال قس ٌة. فس

س
ـّد یـهر حر ـا: فر نس

ت
َقل ـا. فس ابرنس حس صت

س
ـنت و َجـًا مر ـا رس نس رت کس

س
ذ َه، فس ـدس نت ـا عر يَکّنس

ّنس اهَّللس  إر  :
س

ـال قس فس ٌة. 
س

ـّد ـمت حر یهر فر ـا  ابرنس حس صت
س
و ـةس  اّمس ّنس عس إر ـَه: 

س
ل ـا  نس

ت
َقل فس  :

س
ـال َس ٌة. 

س
ـّد یـهر حر فر َکـونس  تس نت 

س
و

 ، ارس وا الّنس
َ
َخل دت نت یس

س
َتمت َهـمت _ و نت

س
و یـنر _ وس مر یس

ت
ابس ال حس صت

س
رس و مس

س
َهـمت و

س
و رس ـا ذس ـتر مس َت ـي وس ـی فر

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس

َهـمت  الر _ وس ـمس ـابس الّشر حس صت
س
ـرس و مس

س
و . وس ـجر هس وس

ت
ـكس ال لر

ـنت ذس َة مر
س

ـّد حر
ت
ال ـٌج؛ فس هس َهـمت وس ابس صس

س
أ ـا فس وهس

َ
ل خس دس فس

ـارد2. َس َهـمت وس
س
ل ٌت وس ـمت َهـمت سس

س
ـّمس ل ـنت ثس مر ـوا، فس

َ
ل عس فت ـمت یس

س
ل ، فس ـارس ـوا الّنس

َ
َخل دت نت یس

س
َفوَهـمت _ و الر َمخس

ینـــة نقل کرده که گفت: محضـــر امام صادق؟ع؟ بودیم. نـــام یکی از اصحاب  ابـــن َاذس
ى تندى و تیزى اســـت. امام؟ع؟ فرمودنـــد: از عائم  و یـــاران برده شـــد، گفتیـــم در و
مؤمن، این اســـت که در او تیزى و تندى اســـت. عرضه داشـــتیم: در تمام اصحاب 
مـــا تنـــدى و تیـــزى هَـــت، ســـّر آن چیَـــت؟ حضـــرت فرمودنـــد: خداونـــد، تباركس 
تعالـــی، هنگامـــی کـــه انَـــان را می آفریـــد، بـــه اصحـــاب یمیـــن _ کـــه شـــما همان  وس
گروهیـــد _ فرمـــود: داخـــل آتش شـــوید. اصحاب یمین داخل آتش شـــدند و ســـوزش 

1. علل الشرائع ج1 ص84 ح1.
2. علل الشرائع ج1 ص85، باب 80 )این باب همین یک حدیث را دارد(.
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آتش به ایشـــان رســـید. این حّدت و تیزى، از اصابت همان ســـوزش آتش اســـت. از 
ـــمال _ که مخالفین شما هَـــتند _ امر شد که آنها نیز وارد آتش  طرفی به اصحاب شر
 شـــوند، ولی آنها وارد نشـــده و َهرًا ســـوزش آتـــش را لمس و حس نکردند. لذا ایشـــان

 وَار و سنگینی دارند.

ـل بـن 
َ

30. شـیخ صـدوق رحمـه اهلل در دو کتـاب خـود، خصـال و معانـی األخبـار، از ُمفّض
اَل  ىي الَمو�تٰی �تٰ ح�يِ

�فَ �تُ ِر�فیي َک�ي
أَ
ِ ا

ّ که امام صادق؟ع؟ ذیل آیۀ 260 سـوره بقره »َر�ب کرده  ُعَمر روایت 
« کالمـی فرمـود1. ]آنـگاه شـیخ صـدوق ذیـل آن حدیـث و  ىي �ب

ُ
ل �فَّ �تَ طَم�أِ لٰی َولِٰك�ف ِل�يَ َ اَل �ب ِم�ف �تٰ وأ م �تُ

َ
َول

أَ
ا

آیـۀ قـرآن چنین فرموده اسـت:[ 

ردگارا بـر مـن بنما کـه مـردگان را چگونه زنده  يوَتـی حضـرت ابراهیـم عـرض کـرد: پـرو
ـل، فرمـود: مگـر  جس کـرد. خداونـد، عـّزس وس کـرد، خداونـد دعایـش را مَـتجاب  خواهـی 

کـرد: آری. رده اى؟ حضـرت ابراهیـم عـرض  ایمـان نیـاو

رده باشـد لزم اسـت. کـه هر گاه  و ایـن چنیـن پاسـخ بـر هـر فـردى کـه بـه خـدا ایمـان آو
کـه  یـد: آری، چنـان  رده اى؟ بایـد بگو از هـر فـرد مؤمـن سـؤال شـود: مگـر ایمـان نیـاو

گفـت. ابراهیـم 

ردگار شـما نیَـتم؟ همه گفتند:   وَتـی خـدا بـه همـه ارواح بنـی آدم فرمـود: آیا من پرو
کـه جـواب مثبـت داد، محمـد؟ص؟ بـود. بـه خاطـر همیـن  کَـی  بلـی، و نخَـتین 
از همـه پ»غمبـران و  و  گردیـد  اولیـن و آخریـن  ر  کـه سـرو بـود  پ»شدسـتی در جـواب 
ید، از  تـر شـد. کَـی کـه بـه ایـن سـؤال هماننـد ابراهیم پاسـخ نگو تـر و بال مرسـلین وال
کَـی از ابراهیـم  گـردان اسـت . خداونـد عـّز وجـلّ فرمـوده اسـت: و چـه  ى  آی»ـن او رو

روی گـردان اسـت مگـر بی خـردان2«.

که مورد نیاز بود، برگرفتیم.  که ما قسمتی از آن را  کالم، بسی طوالنی است   این 

که فرمود:  کرده  کتاب ِخصال از امام صادق؟ع؟ روایت  31. شیخ صدوق در 

َم  ـوت یس
ت
، ال اكس ـدس ـَت فر

ت
ل : َجعر

س
ـال َس ؟  ـَرجت خت ـمت تس

س
ـكس ل

س
ـا ل َن مس ـا َفـاس : یس یـهر الر وس ـنت مس َجـٍل مر رس  لر

س
ـال َس ـَه  يإّنس

1. خصال ص304، ح84؛ معاني األخبار ص126 ح1.
2. بقره: 130.
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 :
س

ال َس ـَه  ّنس
س
؟ص؟ و ّير بر

ـنر الّنس ـاءس عس ي جس ـذر
ّس
یـثر ال در حس

ت
ل : لر

َ
َجـل  الّرس

س
ـال َس ؟  ـدر حس

س لت ـا لر مس : وس
س

ـال َس ـَد.  حس
س ت
األ

. فر ـیت َّس ـّدر ال  حس
س

ـل ثت ـّدًا مر ـَه حس
س
ّنس ل ـإر ، فس ـدر حس

س ت
 األ

س
ـّد َروا حس

س
ـذ احت

ـّزس  اءر اهَّللر عس ـمس ست
س
ـنت و ـٌم مر ـدس است حس

س ت
ّنس األ ـإر ؟ص؟، فس  اهَّللر

َ
َسـول ـكس رس لر

 ذس
س

ـال َس ـا  َبـوا، مس
س

ذ کس َبـوا 
س

ذ کس  :
س

ـال َس  
.

ّس
ل جس وس

يس  ـّمر ََ : فس
َ

َجـل  الّرس
س

ـال َس ا.  مس هر ـمر يس براست : َسـّمر
س

ـال َس ؟  ـنر یت نس ثت ر
ت

ال ، فس اكس ـدس ـَت فر
ت
ل ـَت: َجعر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس  

كس  ـارس بس تس ّنس اهَّللس  إر  ، ـمت هس افت فس ـتس  ثت ا َحّدر ذس إر ؟ع؟:  ـدر اهَّللر بت َبـو عس
س
و ـَه 

س
ل  

س
ـال قس فس ـا؟  َکونس یس ـمت 

س
ل وس ا  مس هر ـمر براست

ـَه،  ّیَ صر یـهر وس ـَم فر
س
ل ي َیظت ـذر

ّس
مس ال ـوت یس

ت
ال ـَه؟ص؟، وس ّیَ بر

یـهر نس ـَض فر بس ي َیقت ـذر
ّس
مس ال ـوت یس

ت
ـمس ال لر ـدت عس َس ـی 

س
ال عس تس وس

ـقس 
ت
ل خس

ت
 ال

ـلّس جس ـّزس وس ـعس اهَّلَل عس مس : جس
س

ـال َس ـَة؟  َجَمعس
ت
ال ـَت: فس

ت
ل ََ ا... إلـی ون َـال:  مس هر ـمر اَه براست ـّمس َس فس

ـةد1 _ تـا آخـر حدیـث.  َجَمعس
ت
مس ال ـوت ـا یس نس تر یس

س
ل وس لر

آن حضـرت بـه یکـی از دوسـتان خـود فرمـود: فانـی چرا ب»رون )سـفر( نرفتـی؟ گفت: 
آن  چیَـت؟  یکشـنبه  ز  رو مگـر  فرمـود:  اسـت.  یکشـنبه  ز  رو ز  امـرو گـردم،  فدایـت 
ز  کـه فرمـود: از تیـزىر رو کـه از پ»امبـر )ص( نقـل شـده  گفـت: بـه خاطـر حدیثـی  مـرد 
یکشـنبه بترسـید کـه تیـزىر آن ماننـد تیزىر شمشـیر اسـت. امـام فرمـود: دروغ گفتند، 
د )در عربی: یکشـنبه(،  حس دروغ گفتنـد، پ»امبـر )ص( چنیـن نفرمـوده اسـت، بلکـه اس

نامـی از نام هـاى خداونـد اسـت. 

نفـر  دو  آن  نـام  بـه  فرمـود:  چیَـت؟  )دوشـنبه(  اثنیـن  پـس  گـردم  فدایـت  گفتـم: 
کـه هنـوز  گفتـم: بـه نـام آن دو نفـر نامیـده شـده در حالـی  ى شـده اسـت.  نامگـذار
گفتـه می شـود، آن را بفهـم.  آنهـا بـه دنیـا نیامـده بودنـد؟ فرمـود: وَتـی بـه تـو حدیثـی 
کـه بـه وصـّي  ى را  ز کـه پ»امبـر؟ص؟ از دنیـا رفـت و نیـز رو ى را  ز بـه راسـتی خداونـد، رو
کـرد... تـا آنکـه گفـت:  ى  ز را بـه نـام آن دو نفـر نامگـذار او سـتم شـد، دانَـت و آن رو
کـرد.  مـع  ز، آفریـدگان را بـراى ولیـت مـا جس گفتـم: جمعـه؟ پاسـخ داد: خداونـد در آن رو

32. شـیخ صـدوق رحمـه اهلل در کتـاب توحیـد از َابوَبصیـر، از امـام صـادق؟ع؟ کـه روایت 
کـه می فرماید: کـرده اسـت 

دت  َس ، وس مت عس : نس
س

ال َس ؟  ةر امس یس قر
ت
مس ال ـوت َنونس یس مر َمؤت

ت
اَه ال رس لت یس ، هس

س
ّل جس ـّزس وس ، عس ـنر اهَّللر نرـي عس رت بر

خت
س
ـَه: و

س
ـَت ل

ت
ل ََ ي

1. الخصال ص383 ح61.
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لی. وا بس
َ
ال  َ ّبرَکمت رس ـَت بر َت س

ل
س
: و َهمت

س
 ل

س
ال َس ینس  : حر

س
ال َس ی؟  تس ـَت: مس

ت
َقل . فس ـةر امس یس قر

ت
مر ال ـوت  یس

س
ـل بت َس َه  وت

س
و رس

ـتس  َت س
ل

س
، و ةر امس یس قر

ت
مر ال وت  یس

س
ل بت َس ا  یس نت

َ
ـي الّد َه فر نس وت رس یس

س
یـنس ل نر مر َمؤت

ت
ّنس ال إر : وس

س
ـال َس ًة، َثـّمس  ـاعس تس سس ـکس   َثـّمس سس

ا؟ 
س

ذ ـكس هس تر
َت ي وس اَه فر ـرس تس

ا  ذس  إر
ـكس ّنس إر

 فس
س

: ل
س

ـال قس ؟ فس ـكس نت ا عس
س

ـذ هس َث بر ـّدر حس
َ
أ اكس فس ـدس ـَت فر

ت
ل ـَه: َجعر

س
ـَت ل

ت
َقل یـٍر: فس صر َبـو بس

س
 و

س
ـال َس

تر  َس یت
س
ل یٌه کفر. وس بر

شت كس تس لر
ّنس ذس

س
رس و

س
ّد َس َه، َثّمس 

َ
َقول ا تس ی مس نس عت  برمس

ٌ
ل اهر ٌر جس کر َه َمنت رس کس نت

س
أ ، فس  برهر

ثتتس
س

ّد حس
د1. َدونس حر

ت
َمل

ت
ال َهونس وس ـّبر َمشس

ت
َفَه ال صر ـا یس ّمس ی اهَّلَل عس

س
ال عس . تس ـنر یت عس

ت
ـةر برال یس ؤت الّرَ کس ـبر 

ت
ل قس

ت
ـَة برال یس ؤت الّرَ

ـّز  یـد: بـه حضـرت صـادق؟ع؟ گفتـم: بـه مـن خبـر ده در بـارۀ خداونـد، عس  ابـو بصیـر گو
ز  رو از  پ»ـش  و  ى،  آر فرمـود:  را می ب»ننـد؟  او  َیامـت  ز  رو آیـا مؤمنـان در  کـه   ، ـلّ جس وس
کـه بـه ایشـان  کـردم: در چـه زمـان؟ فرمـود: در هنگامـی  َیامـت او را دیده انـد. عـرض 

ى.  گفتنـد: آر ردگار شـما؟  لـی،  یعنـی: آیـا نیَـتم پـرو ـوا بس
َ
ّبرَکـمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
فرمـود:  و

ز  از رو نیـز، پ»ـش  از آن فرمـود: مؤمنـان در دنیـا  کـرد، بعـد  حضـرت زمانـی سـکوت 
را نمی ب»نـی؟ او  تـو در همیـن وَـت  آیـا  را می ب»ننـد.  او  َیامـت 

یـد: گفتـم: فـداى تـو گـردم، آیـا مـن ایـن کام را از شـما نقل کنـم؟ فرمود:   ابـو بصیـر گو
کـه نَـبت بـه معنـای ایـن سـخن جاهـل  کنـی، منکـرى  گاه چنیـن  یـرا تـو هـر  نـه، ز
کفـر اسـت. دیـدن بـه دل  کـه ایـن تشـبیه و  باشـد، آن را انـکار می کنـد و می پنـدارد 
چـون دیـدن بـه چشـم نیَـت. خـدا برتـر اسـت از آنچـه فرَـه مشـّبهه و ملحـدان، او را 

می کننـد. وصـف 

ه در امالی از جابر، از امام باقر،   33. شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ُقّدس سّرُ
کرده است:  از پدرش، از جدش؟مهع؟ روایت 

ائرهر  دس تر ي ابت ّجس اهَّلَل بركس فر تس ي احت ذر
ّس
تس ال نت

س
: و ـّيٍ لر عس  لر

س
ال َس  ) ـهر آلر ـهر وس یت

س
ل ـی اهَّلَل عس

ّس
ل  اهَّللر )صس

س
َسـول يإّن رس

ٌد  ّمس َمحس : وس
س

ـال َس ی. 
س
ل ـوا: بس

َ
ال َس ؟  ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
: و َهـمت

س
 ل

س
ـال قس احًا، فس ـبس شت

س
َهـمت و امس َس س

ـَث و یت ـقس حس
ت
ل خس

ت
ال

ی.
س
ل وا: بس

َ
ال َس ي؟  َسـولر رس

ـنت  ا مر ـوت تس عس ارًا وس بس کت ـتر  است
ّس

ل یعـًا إر مر ـَق جس
ت
ل خس

ت
ـی ال بس

س
أ ـي؟ فس ّیر صر ـٍب وس الر ـي طس بر

س
ـَن و ـّيَ بت لر عس : وس

س
ـال َس

1. ومالی طوسی ص232 رَم412/4.
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د1. یـنر مر یس
ت
ـاَب ال حس صت

س
َهـمت و ، وس یـلر لر

قس
ت
 ال

َّ
ـل َس

س
و َهـمت  ، وس

ٌ
یـل لر

َس ـٌر  فس نس  
ّس

ل إر  ،
ـكس تر یس

س
ل وس

کـه خداونـد در ابتـداى آفرینـش  کـس  یـی آن  پ»امبـر اکـرم؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود: تو
کـرد. بـه ایشـان  رد – بـه تـو احتجـاج  ح در آو ـبس کـه آنهـا را بـه صـورت شس انَـانها _ وَتـی 
ردگار شـما نیَـتم؟. گفتنـد بلی. فرمـود: آیا )گواهـی می دهید که(  فرمـود: آیـا مـن پـرو
گواهید که( علی بن ابی طالب  ى. گفت: )و  گفتند: آر محّمد رسـول خدا اسـت؟ 

وصـی من اسـت؟

ى تکبـر و عنـاد، ایـن مطلـب را رد کردنـد، مگـر گـروه کمـی کـه بَـیار  تمـام مـردم از رو
اندک انـد، و هـم ایشـان اصحـاب یمیـن هَـتند.

سـیِد َاَجـّل علـی ابـن طـاووس رحمـه اهلل در کتـاب الیقین به نقل از کتـاب التنزیل تألیف 
کاتـِب ثقـه محمـد بـن احمـد بـن َابـی َثلـج و نیز به نقل از کتـاب محمد بن عبـاس بن علّی بن 
مـروان؛ همچنیـن شـیخ جلیـل طبری رحمه اهلل در کتاب بشـارة المصطفی لشـیعة المرتضی 

_ کـه نسـخه آن نـزد مـا موجـود اسـت _ آن را روایت کرده اند. 

که  گوید: 34. شیخ طوسی رحمه اهلل از َاصَبغ بن ُنباته آورده 

ّنرـي  ، إر یـنس نر مر َمؤت
ت
یـرس ال مر

س
ـا و : یس

س
ـال قس ، فس َجـلٌ ـاَه رس تس

س
أ ؟ع؟، فس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـدس و نت َـًا عر الر ـَت جس يَکنت

ضس   رت
س ت
؟ع؟ األ یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـتس و کس نس : فس

س
ـال َس  . ـةر نریس

اس عس
ت
ـي ال ـكس فر ّبَ حر

َ
ـا و مس ـّرر کس ر َّ ـي ال ـكس فر ّبَ حر

َ س
أل

ـي  ـكس فر هس جت َف وس ـرر عت
س
ـا و ، مس اهَّللر ـتس وس بت

س
ذ کس  :

س
ـال قس ـَه، فس سس

ت
و ـعس رس فس ًة، َثـّمس رس ـاعس هر سس ـدر ـي یس انس فر کس برَعـوٍد 

یدًا. ـدر بـًا شس جس ـكس عس لر
ـنت ذس ـَت مر بت جر عس ـَغ: فس بس صت

س ت
 األ

س
ـال َس  . اءر ـمس ست

س ت
ـي األ كس فر ـمس  است

س
ل َوَجـوهر وس

ت
ال

ـّرر  ر َّ ـي ال ـكس فر ّبَ حر
َ س
ّنرـي أل ، إر یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرس ال مر

س
ـا و اهَّللر یس : وس

س
ـال قس ـَر، فس َجـٌل آخس ـاَه رس تس

س
ـی و ّتس حت حس ـرس بت

س
ـمت و

س
ل فس

ـَه،  سس
ت
و عس رس فس یًا، َثّمس رس ور

ضر طس رت
س ت
ـي األ ـكس فر لر

هر ذس  برَعودر
ـتس کس نس : فس

س
ـال َس  . ـةر نریس

اس عس
ت
ـي ال ـكس فر ّبَ حر

َ
ـا و مس کس

اس  ، فس اقس یثس مر
ت
 ال

س
ـذ خس

س
مس و ـوت ـا یس هس َس ا یثس  اهَّلَل مر

س
ـذ خس

س
ـٌة، و َحومس رت ـٌة مس ینس ـا طر نس تس ینس ّنس طر ، إر

ـتس َت دس : صس
س

ـال قس فس

ـةد2 _ تـا آخـر حدیـث.  امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل ـٌل إر اخر ـا دس یهس َخـَل فر دت  یس

س
ل ، وس

ٌ
ـاّذ ـا شس هس نت  مر

َّ
ـذ شر یس

1. التوحید ص117 ح20.
2. ومالی طوسـی ص409 رَم921. صّفار در بصائر الدرجات همین حدیث را با سـندی دیگر از برَی از خلف 
بـن حّمـاد از سـعد السـکاف از وصبـع بـن نباتـه روایـت می کنـد. همچنیـن همیـن حدیـث را شـیخ مفیـد در 

اختصـاص ص310 روایت کرده اسـت.
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ابـن َنباتـه گفـت: خدمـت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ نشَـته بودم. مـردى وارد شـد و گفت: 
کـه در آشـکارا  پنهانـی دوسـت دارم، همـان طـور  را در  المؤمنیـن مـن شـما  امیـر  یـا 

دوسـت مـی دارم.

امیـر المؤمنیـن؟ع؟ بـا چوبـی کـه در دسـت داشـت، بـه زمیـن  زد، آنـگاه سـر برداشـت 
یـی، بـه خـدا ََـم چهـره تـو را در میـان چهره هـا و اسـمت را در  گفـت: دروغ می گو و 

میـان اسـمها نمی ب»نـم.

صبـغ گفـت: مـن از شـنیدن ایـن مطلـب سـخت  در تعجـب شـدم. در همیـن زمـان  اس
مـرد دیگـرى آمـد. او نیـز گفـت: یـا علی من حضرتـت را در پنهانی چنان دوسـت دارم 

کـه در آشـکارا دوسـت می دارم.

کـه در دسـت داشـت، بـه زمیـن زد. سـپس سـر برداشـت  امـام؟ع؟ مدتـی بـا چوبـی 
ز میثـاق  گفتـی، سرشـت مـا سرشـتی مـورد رحمـت اسـت. در رو و فرمـود: راسـت 
خداونـد از آنهـا پ»مـان گرفـت، هرگز کَـی از این گروه خارج نمی شـود و کَـی داخل 

ز َیامـت .  آنهـا نمی گـردد تـا رو

کـه رسـول  کـرده  35. شـیخ طوسـی رحمـه اهلل در همـان کتـاب از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 
خـدا؟ص؟ فرمود: 

نت 
س
نرـي و رس مس

س
و ، وس ـهر تر بس صس ـنت عس ترهر مر ـیرس شر ـلر عس ضس فت

س
ـی و

س
ل ـيس إر نت َیوصر

س
َه و ـرس مس

س
ـی و ّتس ّیـًا حس بر

ـضس اهَّلَل نس بس َس ـا  يمس
بري 

س
ـنر و ّير بت لر ـكس عس ّمر ـنر عس ـی ابت

س
ل ـَد إر ّمس ـا َمحس صر یس وت

س
: و

س
ـال قس ؟ فس ّبر ـا رس ـنت یس ـی مس

س
ل ـَت: إر

ت
َقل . فس ـيس وصر

َ
و

كس  لر
ـی ذس

س
ل عس ، وس ـكس ّیَ صر ـَه وس ّنس

س
ـا و یهس ـَت فر بت تس کس ، وس ةر فس ـالر َّس َکَتـبر ال

ت
ـي ال ـَه فر ّتَ بس ثت

س
ـدت و َس ّنرـي  إر

ـٍب، فس الر طس
 ، ـةر ّ»س َبوبر ـي برالّرَ َهـمت لر اثریقس وس َت مس

ت
ـذ خس

س
ي، و َرَسـلر ائرـي وس یس بر

نت
س
اثریـقس و وس مس ئرـقر وس

اس خس
ت
ـاقس ال یثس َت مر

ت
ـذ خس

س
و

د1. ةر یس
س

ل وس
ت
ـّيٍ برال لر عس لر ، وس ةر َبـّوس ـَد برالّنَ ّمس ـا َمحس ـكس یس

س
ل وس

هیـچ پ»امبـرى را خداونـد َبـض روح نکـرد جـز اینکـه بـه او دسـتور داد بـه برتریـن فـرد 
در میـان خانـواده خـود وصیـت کنـد. بـه مـن نیـز دسـتورر وصیـت داده اسـت. گفتـم: 
یت علـّی بن  خدایـا چـه کَـی را وصـّي خـود سـازم؟ فرمـود: وصیـت کـن بـه پَـر عمو
کتاب هاى گذشـته نوشـته ام و در آنها معین نموده ام  که من نام او را در  ابی طالب، 

1. امالی طوسی ص104 رَم 160.
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ـرار، پ»مـان مـردم و انبیـاء و رسـل را گرفتـه ام. از آنها  کـه او وصـّی تـو اسـت و بـر همیـنَ 
بوب»ـت خـود و نبـّوت تـو و ولیـت علـی بـن ابـی طالـب پ»مـان گرفته ام. بـه ر

کـه نسـخۀ آن نـزد مـا  شـیخ اجـل محمـد بـن ابـی القاسـم طبـری در بشـاره المصطفـی _ 
کـرده اسـت.1 موجـود اسـت _ آن را روایـت 

کیفیـت صلـوات بـر  کتـاب الَغیبـة حدیثـی طوالنـی در  36. شـیخ طوسـی رحمـه اهلل در 
کـه آغـاز آن چنیـن اسـت:  کـرده اسـت  محمـد و آلـش روایـت 

بّی»نس  خاتـمر الّنس ـلینس وس ـّید المرسس ر علی َمحّمٍد سس
ّ

ـل هـّمس صس
ّ
يبَـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم، الل

الد2. فی فـی الظر ـبر فـی المیثاق، الَمصطس جس میـن، الَمنتس
س
ّبر العال َحّجـةر رس وس

ر فرسـتادگان و خاتـم  بَـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم. خدایـا! درود فرسـت بـر محمـد، سـرو
ـمر 

س
ک شـده در عال ـمر میثـاق، پـا

س
پ»امبـران و حجـت خداونـد جهانهـا، برگزیـده در عال

ال.  ظر

کوفی رحمه اهلل در تفسـیرش از امام  37. شـیِخ محدثین در عصر خود، ُفرات بن ابراهیم 
ابوجعفـر محمد بـن علی؟امهع؟ آورده که گوید:

تر 
ت
ــأ يس فس ادر ــوس

ت
اَن ال طس ــیت ــی الّشس تس

س
ــَه: و

س
 ل

س
ــال َس  . ــكس یت ّبس

س
: ل

س
ــال َس  ! ــّيَ لر ــا عس  اهَّللر ؟ص؟: یس

َ
ــول َس  رس

س
ــال َس ي

ــارس  ا صس ذس إر ــی  ّتس ــدًا، حس حس
س
و ــرس  یس ــمت 

س
ل فس یــهر  فر ارس  ــدس فس يس ،  ادر ــوس

ت
ال ــی  تس

س
أ فس  . یــهر فر ــنت  مس َظــرت  انت فس يس  ادر ــوس

ت
ال

 :
س

ــال َس ؟ص؟.   اهَّللر
َ

َســول ي رس نر
س
ــل سس رت

س
: و

س
ــال َس ــا؟  ــَع َهنس نس صت ــا تس : مس

س
ــال قس خًا. فس ــیت ــيس شس قر

س
ــهر ل ابر ــی بس

س
ل عس

ــنت   مر
ٌ

ــا ل َبــّد مس  : فس
س

ــال َس  . ــمت عس : نس
س

ــال َس َعــوَن. 
ت
ل ــا مس ــتس َهــوس یس نت

س
َکــوَن و نت تس

س
ــي و غر بس نت : یس

س
ــال َس ــي؟  َفنر رر

عت تس
 :

س
ــال قس ــي... فس ّنر ــمت عس ََ  :

س
ــال َس ؟ع؟.  ــّيٌ لر ــَه عس عس رس صس ــَه فس عس ارس صس ــَه. فس نت  مر

س
 َبــّد

س
 ل

س
ــال َس  . ــكس عس ارر صس

َ
نت و

س
و

ــمت  ََ  :
س

ــال َس ؟ع؟.  یــنس نر مر َمؤت
ت
ــَر ال ی مر

س
ــَه و عس رس صس ، فس ــمت عس : نس

س
ــال َس ى.  ــرس خت

َ
ًة و ــّرس  مس

س
ــال َس ؟  َعــكس ارر صس

َ
 و

س
ل

س
و

 . كس ــرس ّشر بس
َ
ــی و ّتس ــي حس ّنر عس

 
س

ذ خس
س
أ : فس

س
ـال َس  . ّرر

ّس
ـلس الـذ ثت هر مر ـرر هت ـنت ظس ـَه مر تس ّیس جس  َذّرر ـرس خت

س
؟ع؟ و مس ـقس اهَّلَل آدس

س
ل ـا خس ّمس

س
: ل

س
ـال قس ـَه فس نت ـامس عس قس فس

اقس  یثس  مر
س

ذ خس
س
أ مت ، فس ـهر َر َف نت

س
لی  و َهمت عس دس ـهس شت

س
أ : فس

س
ال َس لی.   وا بس

َ
ّبرَکمت َال رس ـَت بر َت س

ل
س
:  و

س
ال قس َهمت فس َس ا یثس مر

كس  ّبَ حر
َ
ٌد و حس

س
كس و

س
 ل

َ
َقول اس یس اَح، فس وس رت

س ت
كس األ َروحس َوَجـوَه وس

ت
كس ال هس جت فس وس ـرس عس ، فس ـكس َس ا یثس مر ـٍد وس ّمس َمحس

1. بشارة المصطفی ص74.
2. الغیبة ص277.
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ـه د1 _ تا آخر حدیث.  تس فت رس  عس
ّس

ل  إر
َضـكس غر بت

َ
ـٌد و حس

س
ـكس و

س
 ل

َ
َقـول  یس

س
ل ـَه، وس تس فت رس  عس

ّس
ل إر

رسـول خـدا فرمـود:  ای علـی! گفـت: در خدمتـم. فرمـود: شـیطان بـه وادی آمده، پس 
بـرو بـه وادی نظـری ب»فکـن و ببین چه کَـی در آن اسـت. امیرالمؤمنین آمد و کَـی 
گفـت: اینجـا چـه  بـرو شـد. پ»رمـرد  را ندیـد. وَتـی بـه درر وادی رسـید، بـا پ»رمـردی رو
می کنی؟ پاسـخ داد: رسـول خدا مرا فرسـتاده اسـت. پ»رمرد گفت: مرا می شناسـی؟ 
فرمود: باید شـیطان باشـی ای ملعون. شـیطان گفت: باید با تو کشـتی بگیرم. فرمود: 
ک افکنـد. شـیطان گفـت: از  گریـزی نیَـت. کشـتی گرفتنـد و حضرتـش او را بـه خـا
کشـتی  گفـت: آیـا یـک بـار دیگـر بـا تـو  کـه شـیطان  روی سـینه ام برخیـز..... تـا آنجـا 
گفـت: از روی سـینه ام  نگیـرم؟ فرمـود: بلـی. بـاز هـم حضرتـش او را شکَـت داد. 
برخیـز تـا بشـارتت دهـم. برخاسـت. شـیطان گفت: چون خـدا آدم را آفریـد، نژادش را 
ردگار شـما  رد و از آنها پ»مـان گرفت. فرمود: من پرو یـز بـرآو از پشـتش بـه ماننـد مـوران ر
نیَـتم؟ گفتنـد: آری، و آنهـا را گـواه خودشـان سـاخت و بـراى محّمـد پ»مان گرفت 
گرفـت، تـو چهـره اى شناخته شـده اى و روحـت را روحهـا  و پ»مـان ولیـت تـو را هـم 
ید تو را دوسـت دارم، جز اینکه او را می شناسـی، و کَـی با  می شناسـند. کَـی نگو

تـو اظهـار دشـمنی نکنـد جز اینکـه او را بشناسـی.

کرده است.2  کتاب مناقب آن را روایت  ابن شهرآشوب نیز در 

گوید:  که  کوفی رحمه اهلل در تفسیر خود از سعاد آورده  38. فرات 

�فَ  �ي ِ �ف
َّ
َوال ِه 

َ
الّل ٌد َرُسوُل  ُمَ�ّمَ  : ـةر یس

ت
هر اآل ـذر ـنت هس لس عس ـَه َسـئر ّنس

س
و ـٍر؟ع؟،  فس عت ـي جس بر

س
و ـنت  اٍد عس ـّعس ـنت سس يعس

ـي  فر َهـمت 
س
ل ي  ـرر َیجت ـا  مس کس ا  نس تر ـیعس ـي شر فر اهَّلَل  اَه  ـرس جت

س
و ـلٌ  ثس مس  : 

س
ـال قس فس اِر3... 

�فَّ
ُ
ك

ْ
ال ی 

َ
َعل اُء 

َ
ّد سثِ

أَ
ا َمَ�ُ� 

ي  َهمت فر َس ا یثس ـمت مر هر یت
س
ل  عس

س
ـذ خس

س
ـي و تر

ّس
ـةر ال ایس غس

ت
ل َجَهـمت لر رر

َیخت ـامر وس حس رت
س ت
ـي األ َعَهـمت فر رس زت ، َثـّمس یس بر ـاس صت

س ت
األ

ـي  َه فر نس ـکس ست
س
و ـرس وس یت خس

ت
ـَه اهَّلَل ال مس هس

ت
ل

س
ـنت و مس اَء... إلـی ون َـال: فس دس َشـهس ـاَء وس یس قر تت

س
َهـمت و نت مر ؛ فس ـقر

ت
ل خس

ت
ال

ل د4. ّوس
س ت
ـقر األ

ت
ل خس

ت
ـي ال ـَه فر َس ا یثس ـا مر هس یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
ـي و تر

ّس
ـَه  ال تس ایس ـَه غس نت ـغس مر

س
ل ، بس ـهر بر

ت
ل َس

1. تفَیر فرات الکوفی ص147 ح185.
2. مناَب آل وبی طالب ج2 ص86.

3. الفتح: 29.
4. تفَیر فرات الکوفی ص423 ح560.
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ٌد  ـّعاد روایـت می کنـد کـه از امـام باَـر؟ع؟ پرسـیدند در بـارۀ تفَـیر آیه شـریفه  يُمَ�ّمَ  سس
کـه  اِر...د. امـام؟ع؟ فرمودنـد: ایـن مثلـی اسـت 

�فَّ
ُ
ك

ْ
ی ال

َ
اُء َعل

َ
ّد سثِ

أَ
�فَ َمَ�ُ� ا �ي ِ �ف

َّ
ِه َوال

َ
َرُسوُل الّل

که براى آنها در اصاب جریان داد،  گونه  کرد، همان  ى  خداوند در شـیعیان ما جار
آنـگاه در رحم هـا کشـت می شـوند و بعـد از مـدت معینـی آن ها را از بـه آن صورت که 
از آنهـا در آفرینـش پ»مـان گرفـت از رحم هـا خـارج می سـازد. گروهـی از آنهـا از متقیـن 
و شـهداء بـه حَـاب می آینـد... تـا آنجـا کـه فرمـود: پـس کَـی کـه خداونـد خیـر را بـه 
او الهـام کنـد و در دلـش جـای دهـد، بـه غایـت آن خیـری می رسـد کـه بـر آن در خلـق 

اول از او پ»مـان گرفتـه. 

که فرمودند: کرده  39. فرات بن ابراهیم رحمه اهلل در تفسیر خود، از رسول اهلل؟ص؟ روایت 

ي  َر ا یثس  اهَّلَل مر
س

ـذ خس
س
دت و قس

س
َه.  ل

س
يس ل ـا هادر َه  فس

ت
ل لر نت َیضت مس َه، وس

س
 ل

ـلّس ـاس َمضر ـدر اهَّلَل فس هت ـنت یس ! مس ـّيَ لر ـا عس يیس
ما 

�فَّ اإِ  :
س
و ـرس َس َثـّمس  ي.  تر اعس ـفس یَکـمت شس ، فر ـةر امس یس قر

ت
ال مر  ـوت یس ـی 

س
ل إر  

كس تر ـیعس شر ترـكس وس
ّدس وس ـلر مس هت

س
و ـكس وس َس ا یثس مر وس

ـي د2. لر ـا عس َتكس یس ـیعس 1،  َهـمت شر
ا�بِ �ب

ْ
ل
�أَ

ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
ُر ا

َ
ّک

دفَ �تَ َ �ي

گمراه  که را  گمراهش سـازد. و هر  کَـی نتواند  کند،  که را خدا هدایت  ای علی! هر 
کنـد هدایتگـری نـدارد. خداونـد پ»مـان مرا و پ»مان تو را و دوسـتداران تو و شـیعیانت 
گرفتـه. شـفاعتم بـرای شـما اسـت. سـپس ایـن آیـه را خوانـد: يتنهـا  ز َیامـت  را تـا رو

رزان تذکـر می پذیرنـدد. و فرمـود: آنـان شـیعیان تو هَـتند  ای علی.  خـردو

کتـاب خـود  ه، در  ینـب ُقـّدس سـّرُ 40. محمـد بـن ابراهیـم ُنعمانـی معـروف بـه ابـن ابـی ز
کـه امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:  الغیبـة از علـی بـن ابـی حمـزه روایـت می کنـد 

نت   مس
ّس

ل ـهر إر یت
س
ل َبَت عس ثت  یس

س
قـًا، ل

س
ـاّبًا َموّف مت شس هر یت

س
ل ـَع إر جر رت ـَه یس ّنس

س
ـاَس، ألر َه الّنس ـرس کس نت

س س
ـَم أل ائر

قس
ت
ـامس ال َس ـدت  َس ـوت 

س
يل

ل د3. ّوس
س ت
ّرر األ

ّس
ي الـذ ـَه فر َس ا یثس  اهَّلَل مر

س
ـذ خس

س
ـدت و َس

ــزد  ــید ن ــی رش ــکل جوان ــه ش ــرا ب ی ــند، ز ــردم او را نمی شناس ــد، م کن ــام  ــم َی ــی َائ وَت
کــه خداونــد پ»مانــی از او در عالــم ذّر اّول  کَــی  آنهــا برمی گــردد. او را نمی پذیــرد مگــر 

گرفتــه باشــد. 

1. زمر: 9.
2. تفَیر فرات الکوفی ص245 ح330.

3. الغیبة نعمانی ص194 ح43.
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ُنعمانـی همیـن حدیـث را در جـای دیگـر از کتـاب خـود، و شـیخ الطائفـة ابو جعفر طوسـی 
رحمـه اهلل در کتـاب الغیبـة خـود، آن را بـا اندکـی تغییـر در بعضـی الفـاظ آورده اند1� 

کتـاب الغیبـة، خطبـه ای طوالنـی بـه روایـت اسـحاق  41. محمـد بـن ابراهیـم نعمانـی در 
بـن غالـب، از امـام صـادق جعفـر بـن محمـد؟امهع؟ در بـارۀ احـوال ائمـه؟مهع؟ و صفـات آنها نقل 

کـه ضمـن آن می فرمایـد:  کـرده 

اَه اهَّلَل  فس طس ـی، اصت جس تس َمرت
ت
ائرَم ال

قس
ت
ال ی  وس بس تس َمجت

ت
ي ال ـادر هس

ت
ال ـی وس ضس تس َمرت

ت
ـَب ال جس تس َمنت

ت
ـاَم َهـوس ال مس ر

ت
ال يفس

 
س

ـل بت َس  
ً

ـّا َه  ظر
س
و ـرس یـنس بس ـةر حر ّیس رر بس

ت
ـي ال فر َه، وس

س
و رس یـنس ذس ّرر حر

ّس
ـي الـذ ـهر  فر نر یت ـی عس

س
ل ـَه عس عس نس طس اصت . وس ـكس لر

س
برذ

ـه د2 _ تـا آخـر حدیـث.  شر رت یـنر عس مر ـنت یس ًة عس ـمس َس ـهر نس قر
ت
ل خس

َائـم  و  انتخاب شـده  کننـدۀ  هدایـت  و  پَـندیده  برگزیـدۀ  همـان  امـام،  پـس   
امیدبخـش اسـت. خـدا او را بـراى ایـن برگزیـده اسـت. خداونـد او را پ»ش چشـمش، 
در ذر همچـون سـایه ای در سـمت راسـت عـرشر خـود آفریـد، پ»ش از آنکـه جانداری 

کـرد. ب»افرینـد و در میـان مـردم او را خلـق 

کرده است3�  کافی نیز آن را روایت  کلینی در 

کـه نسـخه  42. شـیخ ثقـه ابومحمـد جعفـر بـن احمـد قمـی رحمـه اهلل در کتـاب العـروس _ 
کـه امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:  کـرده  آن نـزد مـا موجـود اسـت _ روایـت 

هر صلوات  تر »ت ـــلر بس هت
س
و ٍد وس ّمس ـــةر َمحس یس

س
ل وس قس لر

ت
ل خس

ت
ـــعس ال مس ّنس اهَّللس جس

س
ـــًة ألر َة َجَمعس َجَمعس

ت
تر  ال یس يَســـّمر

علیهمد. اهَّلل 

یـرا خداونـد در آن تمـام آفریـدگان را بـرای ولیـت محمد و  جمعـه را جمعـه نامیدنـد، ز
اهـل ب»تـش صلـوات اهَّلل علیهـم جمع کرده اسـت. 

کرده است.4  مانند آن را شیخ طوسی رحمه اهلل در مجالس خود روایت 

کاظـم(؟ع؟  کـه امـام ابـی الحسـن اول )امـام  کتـاب روایـت می کنـد  43. قمـی در همـان 

1. الغیبة نعمانی ص219 ح20؛ الغیبة طوسی ص420 ح398.
2. الغیبة نعمانی ص231 ح7.

3. کافی ج1 ص203 ح2.
4. ومالی طوسی ص688 ح1461.
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می فرمایـد:

 . َهـمت َس ا یثس یـهر مر  اهَّلَل فر
س

ـذ خس
س
ي و ـذر

ّس
َم ال ـوت یس

ت
َهـوس ال ، وس ـةر َجَمعس

ت
مس ال ـوت 1 یس ـاءس یس صر وت

س ت
األ ـاءس وس یس بر

نت
س ت
ـقس اهَّلَل األ

س
ل يخس

ةد2. امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل  إر

ٌ
ـاّذ ـا شس یهس  فر

َّ
ـذ شر  یس

س
ـٍة ل َزونس خت ـٍة مس ینس ـنت طر ا مر َتنس ـیعس شر ـَن وس حت ـا نس نس قت َخلر

کـه  زی اسـت  ز جمعـه آفریـد. و جمعـه همـان رو خداونـد پ»امبـران و اوصیـا را در رو
آفریـده  ارزشـمند  از طینتـی  مـا  و شـیعیان  مـا  گرفـت.  را  پ»مانشـان  آن  در  خداونـد 

کـس تـا َیامـت از آن مَـتثنی نمی شـود. شـدیم و هیـچ 

44. سـید ثقـۀ اجـّل علـی ابـن طاووس رحمه اهلل در کتاب الیقین، به سـند خود از علقمة 
بـن محمـد حضرمـی، از امـام ابوجعفـر محمـد بـن علـی )باقـر العلـوم(؟امهع؟، حدیثـی بسـیار 

کـه قسـمت مـورد نیـاِز آن را ذکـر می کنیـم. امـام؟ع؟ می فرمایـد:  کـرده  طوالنـی روایـت 

 ... ةر یس
س

ل وس
ت
ال ّجر وس حس

ت
ـرس ال یت َه غس مس وت َس ائرعر  ـرس یعس الّشس مر غس جس

ّس
ل دت بس َس ، وس ةر ینس در مس

ت
ـنس ال ؟ص؟ مر  اهَّللر

َ
َسـول ـّجس رس يحس

ـَد  ّمس ـا َمحس : یس
س

ـال قس ، فس
ـلّس جس ـّزس وس ـنر اهَّللر عس ئریـلَ عس رس بت ـاَه جس تس

س
، و ـفر َر وت مس

ت
 برال

ـفس َس ـا وس ّمس
س
ل إلـی ون َـال: فس

َمكس  در قت ـتس َت ا َم نس
س
و َتكس وس

س
َمّد كس وس

َ
ل جس

س
ا و نس ـدت دس َس َه  ّنس : إر

ـكس
س
 ل

َ
َقـول یس مس وس ـاس َّس َؤكس ال ـرر  َیقت

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس إر
ـا  ـی مس

س
ل  إر

ـدت مر اعت ـكس وس تس ّیس صر مت وس ـّدر َس كس وس ـدس هت ـدت عس هس اعت یـٌص، فس حر ـَه مس نت  عس
س

ل ـَه وس نت  مر
س

 َبـّد
س

ـا ل ـی مس
س
ل عس

ـا  یـعر مس مر جس اَبـوتر وس الّتس حر وس ـاس ر َّ ال ـكس وس لر بت َس ـنت  ـاءر مر یس بر
نت
س ت
ـومر األ

َ
اثر َعل یـرس مر ـمر وس

ت
ل عر

ت
ـنس ال كس مر ـدس نت عر

ـيس  تر َحّجس  ، كس ـدر عت بس ـنت  مر ـكس  تر
یفس لر خس وس ـكس  ّیر صر وس ـی 

س
ل إر َه  مت ر

ّ
ـل َس فس  ، ـاءر یس بر

نت
س ت
األ ـاتر  آیس ـنت  مر كس  ـدس نت عر

َه  َس ا یثس مر َه وس ـدس هت دت عس ّدر جس مـًا وس
س
ل اسر عس لّنس ـَه لر مت َر

س
أ ٍب. فس الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ـي عس قر

ت
ل ـی خس

س
ل ـةر عس غس الر بس

ت
ال

يس  ـدر هت عس وس َتَهـمت  قت اثس وس ي  ـذر
ّس
ال ـيس  َر ا یثس مر وس ـي  تر عس »ت بس ـنت  مر ـمت  هر یت

س
ل عس َت 

ت
ـذ خس

س
و ـا  مس َهـمت  رت ّکر

ذس وس ـَه  تس عس »ت بس وس
ـنر  بت ـّير  لر عس ـٍة  نس مر َمؤت وس ـٍن  مر َمؤت ر 

َکلّ ـی 
س
ل وت مس وس َهـمت 

س
ل وت مس وس ـي  ّیر لر وس ـةر  یس

س
ل وس ـنت  مر ـمت  هر یت

س
ل إر َت  ـدت هر عس ي  ـذر

ّس
ال

دت  ـّدر جس ، وس ـةس عس یت بس
ت
ـَم ال هر یت

س
ل  عس

ت
َخـذ مـًا وس

س
ل ّیـًا عس لر ـَد، عس ّمس ـا َمحس ـمت یس َر

س
أ ـال: فس ـٍب... إلـی ونَ  الر ـي طس بر

س
و

ي د تا 
س
ل َمكس عس در قت ـتس َت َم ّيس وس

س
ل  إر

ابرَضكس
َس ّنرـي  إر

، فس هر یت
س
ل َتَهـمت عس قت اثس ي وس ـذر

ّس
َهـَم ال

س
ـي ل َر ا یثس مر ي وس ـدر هت عس

آخـر حدیـث. 

کـه تمـام شـریعت را بـه َـوم خـود  رسـول خـدا از مدینـه بـرای حـج رفـت، در حالـی 
کـه فرمـود: وَتـی بـه توَـف گاه رسـید،  رسـانده بـود، جـز حـّج و ولیـت را... تـا آنجـا 
، نازل شـده و خطاب بـه پ»امبر؟ص؟ گفت: خداوند 

لّس جس جبرئیـل بـه امـر خداونـد، عّزس وس

کتاب: يالولیاءد. 1. در اصل 
کرده است. یش روایت  2. شیخ صفار نیز این حدیث را در بصائر الدرجات ص37 ح11، با اسناد خو
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یـد: زمـان درگذشـتر تـو نزدیـک شـده و مـّدتر رسـالتت  بـر تـو درود می فرسـتد و می گو
گریـزى  کـه از آن هیـچ چـاره و  کـه مـن، تـو را بـه چیـزی  رو بـه پایـان اسـت، و بـدان 
یش را ببند و سفارشـت را بکن، و آنچه  نیَـت )مرگ( فرامی خوانم. پس پ»مان خو
ـاح و تابـوت و آثـار و آیـاتر  ى از خـود و میـراث علـوم انبیـاى پ»شـین، و سر علـم دار
رسـالتت را بـه وصـّی و خلیفـه ات، و حّجـتر بالغـه بـر خلقـم، علـّی بـن وبـی طالـب، 
پـا کـن و عهـد و میثـاق او را تجدیـد کـن.  بَـپار. او را همچـون نشـانه اى بـراى مـردم بر
تمـام پ»مان هـا، و نیـز پ»مانـی را کـه از ولیـت علـی بـن وبـی طالب، ولّی خـود و مولى 
کـه  کـن... تـا آنجـا  ى  ر آنـان و مـولی هـر مـرد و زنر مؤمـن، بَـته ام، بـه ایشـان یـادآو
فرمـود: پـس ای محمـد! علـی را برپـا دار، و برایـش ب»عت بگیر، و پ»مانـم را و میثاَم را 
یـرا مـن تـو را بـه سـوی خـود برمی گیـرم و فرامی خوانـم.  کـن، ز گرفتـه ام تجدیـد  کـه از آنـان 

کرده است.1  کتاب االحتجاج خود روایت  شیخ ثقه طبرسی با اندکی تغییر، آن را در 

 45. سید ابن طاووس رحمه اهلل در کتاب االقبال خود با اسانید صحیح در ضمن اعمال 
کرده است:  عید سعید غدیر، از عمارة بن جوین عبدی از امام صادق؟ع؟ روایت 

يدخلـت علـی وبـي عبـد اهَّلل؟ع؟ فـي الیـوم الّثامـن عشـر مـن ذي الحّجـة، فوجدتـه 
َهـم 

س
ـلس اهَّلَل ل کمس ـی المؤمنیـن، إذ و

س
ل ـَه عس تس صائمـًا، فقـال: إّن هـذا الیـوَم یـوٌم عّظـم اهَّلَل َحرمس

ي  هدر فر العس نس المیثـاقر وس م مر یهر
س
ل  عس

س
ـذ َهم ما وخس

س
دس ل

س
ـّد جس ، وس ـةس عمس یهـم الّنر

س
ل ـمس عس ّمس تس فیـه  الّدیـنس وس

ن  لَهـم مر جعس ـم یس
س
ل نـه، وس بـولر مر لقس َهـم لر قس

س
ّف وس ، وس ـفر َر و ل، إذ ونَـاَهم اهَّلَل ذلـكس المس لـقر األوسّ الخس

رس  ـکس شس دس وس ـجس ین، َثّمس سس تس کعس یهر رس ی فر
ّ
ل ن صس مس ال: فس ـدوا... إلـی ونَ  حس ذیـنس جس

ّس
وهـلر النـکارر ال

َهّمس 
ّ
ـجود، الّدعـاء: الل ََّ ن ال ـهر مر وسر فعر رس عـدس رس عـاءر بس

ّ
ا الَد

س
هـذ عـا بر دس ًة، وس ـّرس ـةس مس ائس  مر

ـلّس جس ـّزس وس اهَّلل عس
دت  لر مت تس

س
ـٌد، ل مس ٌد صس حس

س
ٌد و ـكس واحر ّنس

س
و ، وس كس

س
یكس ل ـرر كس ل شس ـدس حت ـَد وس مت حس

ت
ـكس ال

س
ّنس ل

س
ـأ  بر

كس
َ
ل

س
ـأ ست

س
اّنرـي و

 . هر آلر هر وس یت
س
ل واَتـكس عس

س
ل كس صس

َ
َسـول رس َدكس وس بت دًا عس ّمس ّنس َمحس

س
و ٌد، وس حس

س
َکَفوًا و ـكس 

س
َکـنت ل ـمت یس

س
ل ـدت وس

س
ـمت َتول

س
ل وس

نت  ي مر نر تس
ت
ل عس نت جس

س
ـأ ّيس بر

س
ل تس عس

ت
ل

س
ّض فس نت تس

س
نركس و

ت
ـأ نت شس مـا کانس مر ٍن، کس

ت
ـأ ـي شس ٍم فر ـوت  یس

ـنت َهـوس َکلّس یـا مس
ًا 

َ
ّض فس ي، تس قر

ت
ل و خس ـدس تس ي َمبت كس فر ذلر ي لر نر تس قت

س
ّف وس ، وس ترـكس وس عت لر دس هت

س
و ـكس وس ینر ـلر در هت

س
و ـكس وس تر ـلر إجابس هت

س
و

كس  نت ًة مر فس
ت
و مـًا، رس رس مس کس رس کس

ت
ال َجـودس َجودًا، وس

ت
ال ًا، وس ضت لس فس ضت فس

ت
ـتس ال فت دس رت

س
َجـودًا، َثـّمس و مـًا وس رس کس ـكس وس نت مر

1. الحتجاج ج1 ص66.
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َـیًا  َت نس َکنت ي، وس قر
ت
ل كس خس یدر در جت ـدس تس عت یدًا بس در جت ـي تس ـدس لر هت عس

ت
ـكس ال تس ذلر دت

س
ـّد نت جس

س
لـی  و ـًة إر مس حت رس وس

ـّيس 
س
ل  برـهر عس

ـتس نت نس مس ـكس وس ـي ذلر نر تس رت
س
ّک نت ذس

س
ـأ  بر

ـكس تس مس ـتس نرعت مت مس تت
س
أ ـًا. فس یًا غافر ـیًا سـاهر ـّیًا ناسر َر نت مس

ـه د1 _ تـا آخـر حدیث. 
س
ـي ل نر تس یت دس هس وس

ز هجدهـم ذی الحجـه بـر امـام صـادق؟ع؟ وارد  یـد: رو گو یـن عبـدی  عمـارة بـن جو
بـر  را  کـه خداونـد حرمتـش  زی اسـت  رو ز،  امـرو فرمـود:  دارد.  زه  رو کـه  دیـدم  شـدم. 
کرده و نعمت  کامل  ز برای مؤمنان  یرا دین را در این رو مؤمنان بزرگ داشـته اسـت. ز
گرفته،  که از آنان در )آغاز( خلقت  را بر آنان تمام سـاخته اسـت. و عهد و پ»مانی را 
کـه خداونـد آن موَـف را از یادشـان بـرده و بـرای َبـول از  کـرده اسـت، چـرا  تجدیـد 

جانـب آنهـا توفیقشـان داده، و آنـان را از اهـل انـکار، َـرار نـداده اسـت... 

تـا آنجـا کـه فرمـود: هر کس در آن دو رکعت نماز گزارد، سـپس سـجده کند و خداوند 
گـزارد و پـس از اینکـه سـر از سـجده بـردارد، ایـن دعـا را  را، عـّز وجـل، صـد بـار شـکر 

بخواند: 

یـی  یـژۀ توسـت، یکتایـی و شـریک نـداری، و تو کـه حمـد و خدایـا! از تـو می خواهـم 
کـه  یگانـه...  ای آنکـه هـر لحظـه در شـأنی هَـتی، چنانکـه از شـأن تـو ایـن اسـت 
تفّضـل فرمـودی بـر مـن کـه مـرا از اهـل اجابـت بـه دعـوت خـود و از اهـل دینـت و اهـل 
دعوتـت گردانـدی. در آغـاز آفرینشـم مـرا بـرای ایـن کار توفیـق دادی، بـه تفّضـل و کرم 
کـه بـر مـن فرمـودی، سـپس از سـر روفـت و رحمـت در پـی آن فضلـی دیگـر  و جـودی 
ردی؛ تـا اینکـه ایـن پ»مـان را پـس از تجدیـد آفرینشـم  کرمـی دیگـر آو و جـودی دیگـر و 
کننـده و اهـل  کـردی، حـال آنکـه مـن فرامـوش شـده بـودم و فرامـوش  برایـم تجدیـد 
ر  سـهو و غفلـت بـودم، پـس نعمتـت را بـر مـن تمـام کردی بـه اینکه مـرا به این امـر یادآو

شـدی، و بـدان بـر مـن مّنـت نهـادی و هدایتـم فرمـودی...

46. سـید ابـن طـاووس رحمـه اهلل در کتـاب الیقیـن )بـاب 139( از فضیـل الرسـان، از ابـی 
کرده اسـت:  داود روایـت 

ـدس  نت ـّيَ عر فر َجعت
ت
ـٌر ال ابر جس ، وس تر ـوت مس

ت
ـدس ال نت َتـَه عر رت ضس  : حس

س
ـال َس اَودس  ـي دس بر

س
ـنت و ـانر عس ّسس ـٍل الّرس یت ـنت َفضس يعس

1. إَبال األعمال ج2 ص276.
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َت: 
ت
َقل : فس

س
ال َس َه. 

ت
ل

س
ـأ ٍر است ابر َن جس َد بت ّمس  َمحس

س
ال َس  :

س
ال َس  . رت ـدر قت ـمت یس

س
ل ثس فس ـّدر نت َیحس

س
ـّمس و هس : فس

س
ـال َس  . ـهر سر

ت
و رس

ّيَ  اعر َخزس
ت
ـٍن ال یت َن َحصس اَن بت رس مت ي عر نر

ثس
س

ّد : حس
س

ـال َس  . تس دت رس
س
ي و ـذر

ّس
یـثس ال در حس

ت
ـا ال نس ثت ّدر ! حس اَودس ـا دس بس

س
ـا و یس

ـنس  ـال: مر قس . فس یـنس نر مر َمؤت
ت
ةر ال ـرس مت إر ـّيٍ بر لر ـی عس

س
ل ا عس مس ر

ّ
ـل َس نت َی

س
نـًا و َفاس نـًا وس ـرس َفاس مس

س
؟ص؟ و  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
و

رس  مس
س
ا. َثـّمس و مس

ّس
ـل َس ، فس انس مس

ت
ـل سس ةس وس فس یت

س
ـرس َحذ مس

س
، َثـّمس و هر َسـولر ـنت رس مر ـنس اهَّللر وس : مر

س
ـال قس ؟ فس هر َسـولر ـنت رس مر اهَّللر وس

َکمت  ّیَ لر ـنت وس َتَمونري مس
ت
ل

س
ـأ َکـمت سس ّنس : إر

س
ـال قس ، فس ـهر ّمر

َ
ـاَه ألر خس

س
انس و کس ـي وس خر

س
ةس و ـدس یت ـرس َبرس مس

س
و ، وس مس

ّس
ـل َس ادس فس ـدس قت مر

ت
ال

ـي  نر ـی بس
س
ل ـی عس

س
ال عس  اهَّلَل تس

س
ـذ خس

س
ـا و مس کس ـاقس  یثس مر

ت
َکـَم ال یت

س
ل َت عس

ت
ـذ خس

س
و ، وس َتَکـمت برـهر رت بس خت

س
ـدت و َس ي وس ـدر عت بس

َفـَرون د. کت تس
س
ـا ل َتَموهس ضت قس ـنت نس ئر

س
ـَم اهَّللر ل ایت لـی . وس ـوا بس

َ
ال  َ ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مس : و آدس

ّسان گفت در هنگام مرگر ابو داود، در کنار او حاضر شدم، در حالی که جابرر  فضیل رس
ید ولی نتوانَت. محمد  کنار او بود. گفت: ابو داود سعی کرد سخن بگو َجعفی در 
کـه می خواهـی   بـن جابـر گفـت از او بپـرس. گفـت: بـه او گفتـم: یـا ابـا داود حدیثـی را 

یی، برای ما بازگو کن.  بگو

یـنر َخزاعـی برایم نقـل کرد که رسـول اهَّلل؟ص؟ به فانی  ابـو داود گفـت: عمـران بـن َحصس
گفتنـد:  کـه بـر علـی؟ع؟ بـه عنـوان يامیرالمؤمنیـند سـام دهنـد.  کـرد  و فانـی امـر 
ایـن امـر، از جانـب خـدا و رسـول اسـت؟ حضـرت فرمـود: از خـدا و رسـول اسـت. 
کیَـت و من  که ولّی تان پس از من  همچنین حضرت فرمود: شـما از من پرسـیدید 
گرفت  گرفتم، همانگونه که خداوند از بنی آدم پ»مان  خبرتان دادم و از شـما میثاق 
گـر پ»مـان  گفتنـد: آری. و بـه خـدا سـوگند ا ردگار شـما نیَـتم؟  گفـت: آیـا مـن پـرو و 

ید.  کافـر می شـو بشـکنید، 

47. در نهج البالغة از امیر المومنین؟ع؟ روایت شده است: 

ةر 
س
ـال سس یغر الّرر لر بت ی تس

س
ل عس َهمت وس َس ا یثس ير مر حت وس

ت
ی ال

س
ل  عس

س
ذ خس

س
، و اءس یس بر

نت
س
هر و ـدر

س
ل ـنت وس َه مر انس حس ـی َسـبت فس طس اصت يوس

ـَه،  عس ادس مس ـدس نت
س ت
وا األ

َ
ـذ خس اّتس ـَه وس

س
ّق ـوا حس

َ
ل هر جس ، فس ـمت هر یت

س
ل ـدس اهَّللر إر هت ـهر عس قر

ت
ل ـَر خس ثس کت

س
 و

س
ل

س
ـّد ـا بس ّمس

س
، ل َهـمت تس انس مس

س
و

رس  اتس وس َه وس
س
مت َرَسـل یهر ثس فر عس بس . فس ترـهر ادس بس ـنت عر َهـمت عس تت عس طس تس َت ا ـهر وس تر

فس رر
عت ـنت مس یَن عس اطر ـیس َهـَم الّشس تت

س
ال تس اجت وس

مت  هر یت
س
ل وا عس ّجَ تس حت یس ، وس هر تر مس ـّيس نرعت َر نت َروَهمت مس ّکر

س
َیذ ترهر وس رس طت  فر

اقس یثس َدوَهمت مر
ت
أ ـتس َت یس َه، لر ـاءس یس بر

نت
س
ـمت و هر یت

س
ل إر

یغ د1.  لر بت برالّتس

و خداوند سبحان از فرزندان او پ»امبرانی برگزید و از ایشان بر وحی و تبلیغ رسالت، 

1. نهج الباغة ص43. بخشی است از خطبت اول نهج الباغة.
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کـه ب»شـتر خایـق عهـد و پ»مـان الهـی را شکَـتند  گرفـت در وَتـی  عهـد و پ»مـان 
را  آنـان  َائـل شـدند. و شـیاطین  او شـریک  بـرای  و  را نشـناختند.  ردگار  پـرو و حـق 
کردنـد و ایشـان را از پرسـتش او بازداشـتند. خداونـد  از معرفـت خداونـد منصـرف 
کـرد و پ»امبـران را پـی در پـی می فرسـتاد، تـا  پ»امبـران خـود را در میـان آنـان مبعـوث 
ـی آنان بود بطلبند و نعمت فراموش شـده را به آنان 

ّ
عهـد و پ»مـان خداونـد را کـه جبل

ری کننـد و بـا رسـالت بـا آنـان احتجـاج کننـد.  یـادآو

کتابهـــای تأویـــل الیـــات الباهـــرة نوشـــته عالمـــه محـــدث جلیـــل شـــرف الدیـــن  48. در 
نجفـــی رحمـــه اهلل، معالـــم الُزلفـــٰی تألیـــف محـــّدِث ِنحریـــر نقـــاد بحرانـــی رحمـــه اهلل، و بحـــر 
المعـــارف تألیـــف شـــیخ شـــهید همدانـــی حائـــری رحمـــه اهلل، همگـــی بـــه نقـــل از کتـــاب المعراج 
ه، از عبـــداهلل بـــن عبـــاس  ـــّدس ســـّرُ ـــه صـــدوق ُق ـــن بابوی  تالیـــف شـــیخ َاَجـــّل رئیـــس حافظـــان اب

که  گوید:  آورده اند 

كس  ــارس بس ّنس اهَّللس تس ! إر ــّيَ لر ــا عس : یس
َ

َقــول یس ّیــًا؟ع؟ وس لر ــَب عس اطر َهــوس َیخس ؟ص؟ وس  اهَّللر
س

َســول َت رس عت ــمر يسس
ــامس  مس

س
ــا و َکّنس . فس ــهر لر

اس ــورر جس ــنت َن ــنر مر یت ــكس َروحس قس
س
ل خس ــي وس نر

قس
س
ل خس ــَه، فس عس ــيت ءس مس  شس

س
ل انس وس کس ــی 

س
ال عس تس وس

ــقس 
َ
ل خت نت یس

س
ــلس و بت َس ــكس  لر

ذس ــَه. وس
َ
ل ر

ّ
ل َنهس ــَدَه وس ّمر َنحس ــَه وس َس ّدر َنقس َح اهَّللس وس ــّبر َس ، َن یــنس مر

س
ال عس

ت
ّبر ال شر رس ــرت عس

ــنت  ٍة مر ــدس احر ــٍة وس ینس ــنت طر ــاكس مر ّیس إر ــي وس نر
قس
س
ل ، خس مس ــقس آدس

َ
ل خت نت یس

س
ادس و رس

س
ــا و ّمس

س
ل . فس یــنس ضر رس

س ت
األ اتر وس اوس ــمس َّس ال

ــّمس  . َث ــةر ّنس جس
ت
ــارر ال هس نت

س
و ارر وس ــوس نت

س ت
یــعر األ مر ــي جس ا فر ــنس َس مس غس ــورر وس ــكس الّنَ لر

س
ــا برذ نس نس جس عس ، وس »ــنس ّیر ر

ّ
ل ــةر عر ینس طر

 ، هر رر
هت نت ظس َه مر تس ّیس جس َذّرر رس خت ــتس َه است قس

س
ل ا خس ّمس

س
ل . فس ورس الّنَ ــةس وس ینس ــكس الّطر

ت
ــَه ترل بس

ت
عس َصل دس وت ــتس است مس وس ــقس آدس

س
ل خس

ــی 
س
ل ، عس ــونس ّیَ بر

الّنس ــتس وس نت
س
و ــا وس نس

س
ــةر و ّ»س بر َبو ارًا برالّرَ ــرس َت ــٍق إر

ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
ــأ . فس ــةر ّ»س بر َبو َهــمت  برالّرَ رس ّرس َس َهمت وس قس طس نت ــتس است فس

ــا  ــا یس َتمس رت رس َت س
و ــا وس َتمس َت دس ــی: صس

س
ال عس تس كس وس ــارس بس  اهَّلَل تس

س
ــال قس . فس

ــلّس جس ــّزس وس ــنس اهَّللر عس ــمت مر هر بر رت ََ ــمت وس هر لر ازر نس رر مس
ــدت َس

ــي  مر
ت
ل ــابرقر عر ــي سس ــا فر َتمس َکنت ــكس  لر

س
ذ کس ــي، وس تر اعس ــی طس

س
ل ــي إر قر

ت
ل ا خس َتمس قت ــبس سس ، وس ــّيَ لر ــا عس یس ــَد وس ّمس َمحس

ــكس  لر
س

ذ کس ا، وس َتَکمس ــیعس شر ــا وس َکمس تر ّیس ــنت َذّرر ــَة مر ّمس ئر
س ت
األ ــي وس قر

ت
ل ــنت خس ترــي مر وس فت ــا صس َتمس نت

س
أ ــا؛ فس یَکمس  فر

َتَکم د1 تا آخر حدیث.  قت
س
ل خس

کــرم؟ص؟ بــه علــي؟ع؟ می فرمــود: خداونــد بــود و هیــچ چیــز وجــود  شــنیدم پ»امبــر ا

یـل اآلیـات و کنـز  یـل اآلیـات ج2 ص773. مجلَـی نیـز در بحـار األنـوار ج25 ص3 ایـن حدیـث را از تأو 1. تأو
کـرده. الفوائـد نقـل 
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نداشــت. روح مــن و تــو را از جــال خــود آفریــد. مــا در جلــو عــرش بــه تَــبیح و تقدیس 
و تهلیــل و تحمیــد مشــغول بودیــم، پ»ــش از آنکــه آســمانها و زمین هــا را ب»افرینــد. 
ی»ــن آفریــد و 

ّ
ل کــرد، مــن و تــو را از یــک سرشــت از طینــتر عر وَتــی آفرینــش آدم را اراده 

مــا را بــا آن نــور عجیــن کــرد. مــا را در تمــام نورهــا و نهرهــاى بهشــت فرو برد، ســپس آدم 
یــه  را آفریــد و در نهــاد او، آن طینــت و نــور را َــرار داد. پــس از آفریــدن آدم، فرزنــدان و ذر
ــد. اول  کردن بوب»ــت  ــه ر ــرار ب گرفــت و اَ ــرد و از آنهــا اعتــراف  ک او را از پشــتش خــارج 
بوب»ــت اَــرار نمــود، مــن و تــو بودیــم و ســایر پ»امبــران، بــه نَــبت مقــام و  کــه بــه ر  کَــی 

َربشان به خدا.

خداونـد فرمـود: اى محّمـد و علـي، گواهـی دادیـد و اَـرار کردیـد، و بـر طاعـت از همـه 
گرفتید. در علم سابق من نیز چنین بودید. شما دو تن، برگزیدۀ  خایق من سبقت 
آفریـدگان منیـد و ائمـه از نژادتـان و پ»روانتـان نیـز چنین اند. این چنین شـما را آفریدم. 

سید عالمه نجفی بعد از نقل این حدیث می فرماید:

مرسـلین؟مهع؟  و  انبیـاء  از  برتـر  المؤمنیـن  امیـر  کـه  ایـن  بـر  دارد  لـت  دل حدیـث  ایـن 
یـرا کـه او و پ»امبـرر برگزیـده، بـر آنها سـبقت گرفتند؛ درود خدا بـر آن دو بزرگوار  اسـت، ز

ز می تابـد.  کـه شـب بـر می آیـد و رو کشـان، تـا آن زمـان  و دودمـان پا

 49. کنز جامع الفوائد )منتخب تأویل الیات الباهرة( به نقل از تفسیر محمد بن العباس 
رحمه اهلل از جابِر ُجعفی روایت می کند:

ـّزس  ـَه عس
َ
ل وت َس ـّيَ  لر ـا عس ؟ع؟: یس ـّيٍ لر عس  لر

س
ـال َس ؟ص؟  ـّير بر

ّنس الّنس
س
هر  و ـّدر ـنت جس »ـهر عس بر

س
ـنت و ـٍر عس فس عت ـي جس بر

س
يعـن و

َع�فِ  و�فَ 
ُ
ساَءل �تَ َ �ي ا�تٍ 

�فَّ َ حب �فِیي  �فِ  ِم�ي �يَ
ْ
ال ْصحا�بَ 

أَ
ا  �

َّ
ل اإِ �تٌ  �فَ َرِه�ي �تْ  َکَس�بَ ما  �بِ ٍس  �فْ �فَ يُكّلُ  ـلس :  جس وس

ُك ِم�فَ  ْم �فَ
َ
وا ل

ُ
ال ،  ي�ت ـكس تر یس

س
ل وس ـَرونس لر کر َمنت

ت
َمـونس َهـَم ال رر

َمجت
ت
ال َر«1 وس ْم  �فِیي  َس�تَ

ُ
ك

َ
ك

َ
�فَ ما َسل ِرِم�ي ْ ُم�ب

ْ
ال

ـاَب  حس صت
س
و َهـمت 

س
ل  

َ
َقـول یس فس د 2  �فَ �ي صفِ ا�أِ حف

ْ
ال َمَع  و�فُ  حفُ

�فَ ا 
�فَّ
ُ
َوك �فَ  ِمْسِك�ي

ْ
ال ْطِ�ُم  �فُ ُك  �فَ ْم 

َ
َول �فَ  �ي ِ

ّ
ُمَصل

ْ
ال

ا 
�فَّ
ُ
ـوا: يَوك

َ
ال َس اَء؟  یس ـقر شت

س
ـا و رس یس ـقس ـي  سس َکمت  فر کس

س
ـل ي سس ـذر

ّس
ـا ال مس وتریَتـمت فس

َ
ا و

س
ـذ ـنت هس ـسس مر یت

س
: ل یـنر مر یس

ت
ال

ـا  یس رس  ـقس ـي  سس َکمت  فر کس
س
ـل ي سس ـذر

ّس
ا ال

س
ـذ : هس َهـمت

س
ـوا ل

َ
ال قس �فُ «3. فس �ي �تِ �يَ

ْ
ا ال ا�فَ �ت

أَ
ا �فِ َح�تَّى  �ي ْوِم الّ�ِ �يَ �بُ �بِ ِ

دفّ
َ
ك �فُ

1. مدثر: 42-38.
2. مدثر: 45-43.
3. مدثر: 47-46.
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ـكس  یت
س
ل ا عس ـوت تس عس ـكس وس تر یس

س
ل وس َبـوا بر

ّس
ذ کس ـَدوا وس حس ـَث جس یت ، حس ـاقر یثس مر

ت
َم ال ـوت یـنر یس َم الّدر ـوت یس اَء، وس یس ـقر شت

س
و

َرواد1. بس کت ـتس است وس

ـٌة.  ینس هر تت رس ـبس َس کس ـٍس برمـا  فت  نس
َّ

پ»امبـر اکـرم؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود: یـا علـی در آیـه يَکل
د.  رس ـقس ـي سس َکمت فر کس

س
ـل . مـا سس یـنس مر رر

َمجت
ت
ـنر ال ونس عس

َ
ل َـاءس تس ـاٍت یس ّنس ـي جس یـنر فر مر یس

ت
حـابس ال صت

س
 و

ّس
ل إر

 . ینس ر
ّ
ل َمصس

ت
ـنس ال ـَك مر ـمت نس

س
وا ل

َ
مجرمیـن کَـانی هَـتند کـه منکـر ولیـت تـو هَـتند. يَال

یـنس د. اصحـاب یمیـن بـه آنهـا  خائرضر
ت
ـعس ال َخـوَض مس ـا نس َکّنس ینس وس ـکر َت مر

ت
ـَم ال عر ـَك َنطت ـمت نس

س
ل وس

چـه  ی»ـد  بگو نشـده اید،  جهنـم  کن  سـا ی»ـد  می گو آنچـه  واسـطه  بـه  نـه،  ینـد:  می گو
ـا  تانس

س
ـی و ّتس یـنر حس مر الّدر ـوت »س َب بر ر

ّ
ـذ ـا َنکس ینـد: يَکّنس عاملـی شـما را در جهنـم جـای داد. می گو

یـَن د مـا یـوم الدیـن را دروغ می دانَـتیم. تـا وَتـی مـرگ مـا فرارسـید.  قر یس
ت
ال

ینـد: همیـن موجـب جهنمـی شـدن شـما شـده، اى اشـقیا.  اصحـاب یمیـن می گو
ز میثـاق اسـت. چـون منکـر شـدند و ولیـت تـو را تکذیـب کردند  یـوم الدیـن همـان رو

یدنـد.  رز و بـر تـو سـتم روا داشـتند و تکبـر و

50. در تفسـیر البرهـان و غایـة المـرام تألیـف محـدث عالمـه سـید هاشـم َتوَبلـی بحرانـی 
ه، بـه نقـل از کتـاب اختصـاص تألیـف شـیخ اجـّل مفیـد رحمـه اهلل از جابـر ُجعفـی  ُقـّدس سـُرّ

روایـت می کنـد: 

وا  َم�فُ
آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا : �ي

ةس یس
ت

هر اآل ذر َت هس
ت
و رس قس ٍر؟ع؟،  فس فس عت بري جس

س
دس و نت ي عر الر یس

ّس
ضر الل عت نت بس ًة مر

س
ل یت

س
َت ل يَکنت

ـفس  یت کس ـَر  ابر ـا جس ! یس ـهت ؟ع؟: مس
س

ـال قس : فس
س

ـال َس ِه .2 
َ
ِر الّل

ْ
ك لی  دفِ اْسَ�ْوا اإِ ُمَ��تِ �فَ ُ حب

ْ
ْوِم ال َ لاهتِ ِم�فْ �ي

َ
َ ِللّص

وِد�ي ا �فُ دف اإِ

لی   ا إر وت ـعس است ةر فس َجَمعس
ت
مر ال وت ـنت یس اةر مر لّصس يس لر ذا َنـودر َنـوا إر یـنس آمس ذر

ّس
ـا ال هس ّیَ

س
ـَت:  یـا و

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ؟  تس

ت
و ـرس َس

ـَت: 
ت
ل ََ  :

س
ـال َس ؟  ـمر ظس عت

س ت
ـهر األ یلر ور

ت
أ  برتس

ـَركس بر
خت

َ
ـاس و فس

س
: و

س
ـال َس ـَر...  ابر ـا جس یـٌف یس رر

حت ا تس
س

ـذ : هس
س

ـال َس   . ـرر اهَّللر کت ذر

 
لّس جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس

س
ًة، ألر ةس َجَمعس َجَمعس

ت
ی اهَّلَل ال ّمس َر! سس ابر ا جس : یس

س
ال قس : فس

س
ال َس  . اكس دس يس اهَّلَل فر نر

س
ل عس ی جس

س
ل بس

 
َکلّس ـسر وس نت ر

ت
ال ـّنر وس جر

ت
ـنس ال ـقس اهَّلَل مر

س
ل ـا خس یـعس مس مر جس یـنس وس رر خر

ت
اآل یـنس وس لر ّوس

س ت
مر األ ـوت یس

ت
ـكس ال لر

ـي ذس ـعس فر مس جس

ي  قس اهَّلَل فر
س
ل ـيت ٍء خس  شس

َکلّس ارس وس الّنس ةس وس ّنس جس
ت
ال ارس وس حس بر

ت
ال ینس وس ضر رس

س ت
األ اتر وس اوس ـمس َّس ال ا وس نس ّبَ قس رس

س
ل ـيت ٍء خس شس

 . ةر یس
س

ل وس
ت
؟ع؟ برال ـّيٍ لر عس لر ةر وس َبّوس ٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ةر وس ّ»س َبوبر ـَه برالّرَ

س
َهمت ل نت اقس مر یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
أ . فس ـاقر یثس مر

ت
ال

یل اآلیات ج2 ص738 ح9. 1. تأو
2. الجمعة: 9.
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�فَ 1  ِ��ي ا �ا�أِ �ف �يْ
�تَ
أَ
ا ا �ت

َ
ال  �ت

ً
ْو َکْرها

أَ
 ا

ً
ا َ�ْوعا �ي �تِ

ضر : ا�أْ رت
س ت
األ اتر وس اوس ـمس َّس ل  اهَّلَل لر

س
ـال َس مر  ـوت یس

ت
ـكس ال لر

ـي ذس فر وس

:  یـا 
س

ـل جس ـّزس وس  عس
س

ـال َس . َثـّمس  یـنس رر خر
ت

اآل یـنس وس لر ّوس
س ت
یـهر األ ـهر فر عر مت جس  لر

ـةس َجَمعس
ت
مس ال ـوت یس

ت
ـكس ال لر

ی اهَّلَل ذس ـّمس َس فس

َکـمت  عس مس ي جس ـذر
ّس
ا ال

س
ـذ َکـمت هس مر وت ـنت یس ـةر مر َجَمعس

ت
مر ال ـوت ـنت یس ـاةر مر لّصس يس لر ذا َنـودر َنـوا إر یـنس آمس ذر

ّس
ـا ال هس ّیَ

س
و

ي  فر
ى. فس ـرس َکبت

ت
ـَة ال یس

س
ل وس

ت
ـيس ال هر ، وس ـةس یس

س
ل وس

ت
ةر ال

ـاس ـي برالّصس نر عت ؟ع؟. یس یـنس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
َة و ـاس الّصس ، وس یـهر فر

ـّنَ  جر
ت
ال نر  ـاس قس الّثس وس اهَّلَل  ـقس 

س
ل ـيت ٍء خس  شس

َّ
َکل وس ـَة  ئرکس

اس مس
ت
ال وس ـاَء  یس بر

نت
س ت
األ وس  

َ
َسـل الّرَ ـتر  تس

س
و مر  ـوت یس

ت
ال ـكس  لر

ذس

 ، ـرر اهَّللر کت ـی ذر
س
ل َضـوا إر امت . فس

ّس
ـل جس ـّزس وس ّسر عس ـةر هَّللر یس بر

ت
ل  برالّتس

َنـونس مر َمؤت
ت
ال َضـونس وس رس

س ت
األ اَت وس اوس ـمس َّس ال ـَس وس نت ر

ت
ال وس

؟ع؟  ینس نر مر َمؤت
ت
یرر ال مر

س
ةس و عس »ت ـي بس نر عت َکمت  یس ،  ذلر

س
ل ّوس

س ت
ـي األ نر عت ـعس  یس یت بس

ت
َروا ال ذس ،  وس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـَر اهَّللر و کت ذر وس

ي  نر عت اَة یس تر الّصس یس ضر ََ ذا  إر
. فس َمـونس

س
ل عت َتمت تس نت َکنت هر ، إر تر یس

س
ل وس لر وس ّوس

س ت
ـةر األ »عس ـنت بر َکـمت  مر

س
ـٌر ل یت َتـَه  خس یس

س
ل وس وس

مت  هر تر اعس ـرس اهَّلَل برطس مس
س
، و ـاءس یس صر وت

س ت
ضر األ رت

س ت
ـي برـاأل نر عت ضر . یس رت

س ت
ـي األ ـَروا فر شر تس انت ،  فس یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـةس و »عس بر

ـنت  ـكس عس لر
ـي ذس ـی اهَّلَل فر ّنس کس ؟ع؟،  یـنس نر مر َمؤت

ت
یـرر ال مر

س
ـةر و اعس طس َسـولر وس ـةر الّرس اعس ـرس برطس مس

س
ـا و مس کس ـمت  هر تر یس

س
ل وس وس

ـلر اهَّللر   ضت ـنت فس َغـوا مر تس ابت ـٌر: وس ابر  جس
س

ـال َس ـلر اهَّللر .  ضت ـنت فس َغـوا مر تس ابت .  وس ضر رت
س ت
اَهمت برـاأل ـّمس َس مت فس ائرهر ـمس ست

س
و

َکمت 
ّس
ل عس

س
یرًا ل ثر

َکـَروا اهَّللس کس اذت اءر وس یس صر وت
س ت
ـی األ

س
ل لس اهَّللر عس ضت َغـوا فس تس ابت : وس ـتت

س
ل زر

نت
َ
ا و

س
ـذ کس یـٌف، هس رر

حت : تس
س

ـال َس

َد!  ّمس ـا َمحس : یس
س

ـال قس ـدًا؟ص؟، فس ّمس ـفر َمحس َر وت مس
ت
ـكس ال لر

ـي ذس  فر
ـلّس جس ـّزس وس ـبس اهَّلَل عس اطس . َثـّمس خس َحـونس لر

َتفت

ـا.  هس یت
س
ل َفـوا إر رس صس ، انت انرـيس

ـي الّثس نر عت ـوًا یس هت
س
وت ل

س
  و

س
ل ّوس

س ت
ـي األ نر عت ًة یس ـَدونس ترجـارس احر جس

ت
ال اَك وس

س
ـّک ا الّشَ وت

س
و ذا رس إر

ا  لت  یس ََ ائرمـًا.  ـٍي َ  لر ـعس عس َکـوكس  مس رس تس .  وس ـتت
س
ل زس ا نس

س
ـذ کس یـٌف، هس رر

حت : تس
س

ـال َس هـا،  یت
س
ل ـوا إر

َ
ّض فس ـَت : انت

ت
ل ََ  :

س
ـال َس

ةس  »عس ي بر نر عت ةر یس جـارس ـنس الّتر مر ـور وس هت
ّس
ـنس الل ـٌر مر یت ـاءر خس یس صر وت

س ت
األ ـّيٍ وس لر ـةر عس یس

س
ل ـنت وس ـدس اهَّللر  مر نت ـَد، مـا عر ّمس َمحس

ا 
س

ذ کس ی، هس
س
ل : بس

س
ال قس : فس

س
ـال َس ا.  وت قس ینس اّتس ذر

ّس
ل ا لر یهس سس فر یت

س
ـَت: ل

ت
ل ََ  :

س
ـال َس ا.  ـوت قس یـنس اّتس ذر

ّس
ل انرـي لر

الّثس لر وس ّوس
س ت
األ

ینس د2. َر ازر ـَر الّرس یت اهَّلَل خس ا، وس ـوت قس یـنس اّتس ذر
ّس
َتـمت َهـَم ال نت

س
و ـَة، وس یس

ت
ـتر اآل

س
ل زس نس

جابـر َجعفـی گفـت حضـرت باَـر؟ع؟ فرمود چرا جمعه را به این نـام نامیده اند. گفتم 
یـل و تفَـیر اعظـم آن را  فدایـت شـوم علـت آن را نمی فرمائیـد؟... فرمـود: برایـت تأو

یـم؟! عـرض کـردم چـرا،ت یـا ابـن رسـول اهَّلل، بفرمائید. نگو

کـرد تمـام  ز خـدا جمـع  ایـن رو ز را جمعـه نامیده انـد چـون در  ایـن رو فرمـود: جابـر! 
 جهانیان را از اولین و آخرین و هر چه آفریده از جن و انس و تمام مخلوَات آسمانها 

1. فّصلت: 11.
2. غایة المرام ج4 ص241؛ البرهان ج5 ص379 به نقل از شیخ مفید در اختصاص ص128.
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رده. یاها و بهشت و جهنم و هر چه در میثاق بوجود آو و زمین و در

بوب»ـت خـود و نوبـت محّمـد و ولیت علـی. در همین  از تمـام آنهـا پ»مـان گرفـت بـه ر
ز  ینس . این رو نا طائرعر یت تس

س
تا و

س
هًا. َال رت کس وت 

س
عًا و وت یا طس تر ز خداوند به آسمانها و زمین فرمود ائت رو

ذا  َنوا إر یـنس آمس ذر
ّس
ا ال هس ّیَ

س
را جمعـه نامیـد چـون همـه جهانیـان را جمع کرد بعد میفرمایـد یا و

ز  ز جمعـه. در رو ید در رو ـةر وَتـی دعـوت بنمـاز می شـو َجَمعس
ت
مر ال ـوت ـنت یس ـاةر مر لّصس يس لر َنـودر

کـه شـما را در آن جمـع نمـود. منظـور از صـاة، امیـر المؤمنیـن  ى  ز جمعـه همیـن رو
ز انبیاء و رسـل و مائکه  َکبرى اسـت. در همین رو اسـت، یعنی ولیت، و آن ولیتر 
یـان آمدنـد.  گو و هـر چـه آفریـده و جـن و انـس، آسـمانها و زمینهـا و مؤمنیـن لبیـک 
َروا  ذس یـد. ذکـر خـدا امیـر المؤمنیـن اسـت. وس فامضـوا الـی ذکـر اهَّلل  بجانـب ذکـر خـدا برو
َکـمت  یعنـی ب»عـت امیـر المؤمنیـن و ولیت او.  یـد ب»ـع را، یعنـی اولـی را.  ذلر ـعس  واگذار یت بس

ت
ال

تر  یس ضر ََ ذا  ـإر . فس َمونس
س
ل عت َتـمت تس َکنت نت  َکـمت  یعنـی بهتـر اسـت از ب»عت اولـی و ولیتش.  إر

س
ـٌر ل یت خس

ضر  منظـور از  رت
س ت
ـي األ ـَروا فر شر تس انت ـاَة یعنـي وَتـي ب»عـت امیـر المؤمنیـن تمـام شـد.  فس الّصس

کـه  کـه خـدا امـر بـه اطاعـت و ولیـت آنهـا می کنـد، همچنـان  ارض اوصیـاء اسـت 
رده و )ارض( فرمـود.  کنایـه آو دسـتور اطاعـت پ»امبـر و علـی را داده. بجـاى نـام آنهـا 
ـلر اهَّللر . فرمـود: تغی»ـر  ضت ـنت فس َغـوا مر تس ابت ـلر اهَّللر . جابـر گفـت عـرض کـردم: وس ضت ـنت فس َغـوا مر تس ابت وس
َکـَروا  اذت داده شـده. چنیـن نـازل شـده اسـت: وابتغـوا مـن فضـل اهَّلل علـی الوصیـاء وس
.  از ایـن جـا خداونـد بـه حضـرت محّمـد؟لص؟، خطـاب  َحـونس لر

َکـمت َتفت
ّس
ل عس

س
یـرًا ل ثر

کس اهَّللس 
ًة یعنـی  کان و منکـران ببیننـد ترجـارس ا وَتـی شـکا وت

س
و ذا رس می نمایـد، فرمـود: یـا محّمـد إر

ها اسـت. فرمود: تحریف  یت
س
ل وا إر

َ
ّض فس ـوًا یـا دومـی را، انصرفـوا الیها. گفتم:  انت هت

س
وت ل

س
اولـی را، و

اسـت! ایـن طـور نازل شـده.

،  یعنـی بگو  ـدس اهَّللر نت ـلت  یـا محّمـد مـا عر ََ ائرمـًا.  َکـوكس  یعنـی تـو را وامي گذارنـد بـا علـی ،َ  رس تس وس
اى محّمـد آنچـه از ولیـت علـی و اوصیـاء نـزد خداسـت بهتـر اسـت از لهـو و تجـارت 
ا یعنـی بـرای کَـانی کـه تقـوی پ»شـه کردند.  ـوت قس یـنس اّتس ذر

ّس
ل یعنـی ب»عـت اولـی و دومـی،  لر

و  شـده.  نـازل  طـور  ایـن  چـرا،  فرمـود  نیَـت.  َـرآن  در  ََـمت  ایـن  کـردم:  عـرض 
یـنس . َر ازر ـَر الّرس یت اهَّلَل خس پرهیـزگاران شـما هَـتید. وس

کردیم. کل حدیث را ذکر  کثرت فائده،  به سبب 
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مس  ــبر آدس
ت
ــي َصل ّرر فر

ّس
ــذ ــی ال

س
ل ــاقس  عس یثس مر

ت
 اهَّلَل ال

س
ــذ خس

س
یــنس و ــتس حر یت

س
و رس

س
ــٍر؟ع؟: و فس عت ــي جس بر

س
ــَت ألر

ت
ل ََ ي

ــنس  »ت ّرٌ بس َهــمت ذس َة وس ارس رس ــا َز ــمت یس عس : نس
س

ــال َس ــَه ؟ 
س
َهــمت ل نت ــًة مر نس ایس ــتت َمعس انس کس ــهر  َر

فت ــی نس
س
ل 1 عس َهــمت ضس رس عس فس

 
س

ــل فس کس ــّمس  ، َث ةر ــّوس َب ــٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ــَه وس
س
ــةر ل ّ»س بر َبو  برالّرَ

ــاقس یثس مر
ت
ــكس ال لر

س
ــمت برذ هر یت

س
ل  عس

س
ــذ خس

س
و ــهر ، وس یت دس یس

جس  ــرر نت َیخت
س
ــنت و  مر

س
ــاس َبــّد ــَه. فس تس فس رر

عت ــمت مس هر وبر
َ
ل ََ ــي  ــتس فر بس ثت

س
و ــَه  وس تس یس ــاَهمت  َرؤت َس نت

س
و اقر وس زس رت

س ت
ــاأل َهــمت بر

س
ل

ــاقس  یثس مر
ت
ــهر ال یت

س
ل  عس

س
ــذ خس

س
ــا و ــدس مس حس ــنت جس مس . فس ــاقس یثس مر

ت
ــهر ال یت

س
ل  عس

س
ــذ خس

س
ــنت و  مس

ّس
َکل ــا  یس نت

َ
ــی الّد

س
ل اهَّلَل إر

َه  عس فس ــٍد، نس ّمس ــاقس َمحس یثس ــدت مر حس جت ــمت یس
س
ــنت ل مس . وس ــاقر یثس مر

ت
ــهر برال ّبر رس اَرَه لر ــرس َت ــَه إر عت فس نت ــمت یس

س
ــٍد؟ص؟، ل ّمس َمحس لر

د2. ــهر ّبر رس ــاَق لر یثس مر
ت
ال

یـد: بـه امـام باَـر؟ع؟ گفتـم: آیـا زمانی که خداونـد پ»مان از انَـانها گرفت که  زراره گو
به شـکل ذّره در صلب آدم بودند، و آنان را پ»ش روی خود داشـت، ایا این بر اسـاس 

معاینـت آنها بـود و او را دیدند؟

بوب»ت خود  فرمـود: آری،  ای زراره. در حالـی کـه آنـان در پ»شـگاه او بودنـد. از آنـان بر ر
یت خود  و نبـوت محمـد؟ص؟ پ»مـان گرفـت، سـپس رزق آنـان را بـر عهده گرفـت و رؤ
گزیـر خداونـد  را از یادشـان بـرد، و معرفـت خـود را در دلهاشـان اسـتوار داشـت. پـس نا
کـه بـر محمـد از او  کـه پ»مانـی را  رد. هـر  گرفتـه، بـه دنیـا آو کـه از او پ»مـان  هـر کَـی را 
گرفته انـد، انـکار کنـد، اَـرار او بـه خدایـش در میثاق سـودی به حالش نبخشـد. و هر 

کـس پ»مـان محمـد؟ص؟ را انـکار نکنـد، میثـاق خدایش به او سـود رسـاند. 

که امیر المومنین؟ع؟ می فرماید: کرده  52. در تفسیر البرهان از زّر بن ُحبیش روایت 

َفوَه،  رس عس َهمت وس فس رس نت عس  مس
ّس

ل  إر
ـةس ّنس جس

ت
َخَل ال دت  یس

س
، ل هر یت

س
ل وفًا عس ََ اطر َو ـرس ـاَب الّصر حس صت

س
ـاَء َهـمت و یس صر وت

س ت
يساأل

ـمت  هر یت
س
ل َهـمت عس فس ّرس ، عس

س
ـّل جس ـّزس وس ـاَء اهَّللر عس فس َهـمت َعرس ّنس

س
ـَروَه، ألر کس نت

س
و َهـمت وس رس کس نت

س
ـنت و  مس

ّس
ل ـارس إر َخـَل الّنس دت  یس

س
ل وس

اٌل  ِ ِر�ب ْعرا�ف
�أَ

ْ
ی ال

َ
ـلس : َوَعل جس ـّزس وس  عس

س
ال قس ، فس ابرهر

تس ي کر َهـمت فر فس صس وس ـمت ، وس هر یت
س
ل اثریـقر  عس وس مس

ت
ـذر ال خت

س
ـدس و نت عر

 ، مت هر یت
س
ل یَد عس ـهر ؟ص؟ الّشس ّيَ بر

الّنس ، وس ـمت ائرهر یس لر وت
س
ـی و

س
ل اَء عس دس ـهس َهـَم الّشَ ماُهْم .3 وس ِس�ي ا �بِ

ًّ
و�فَ ُکل ْ�ِر�فُ َ �ي

 ، ـةر اعس برالّطس ـاقس   یثس مر
ت
ال ـَم  هر یت

س
ل عس ؟ص؟  ـّيَ بر

الّنس  
س

ـذ خس
س
و وس  ، ـةر اعس برالّطس ـادر  بس عر

ت
ال اثریـقس  وس مس َهـمت 

س
ل  

س
ـذ خس

س
و

کتاب: يفعرفهمد. 1. در اصل 
2. تفَیر عیاشی ج1 ص181 ح75.

3. األعراف: 46.
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ٍد  ِه�ي
َ سث �تٍ �بِ

ّمَ
أُ
ا ِم�فْ ُکّلِ ا �ف �أْ ا حبِ دف  اإِ

�فَ �يْ
َ
ك

 : �فَ
س

ـل جس ـّزس وس  اهَّللر عس
َ

ل ـوت َس ـكس  لر
ذس ، وس ـمت هر یت

س
ل َتـَه عس تت َنَبّوس ـرس جس فس

ْر�فُ 
أَ
�

ْ
ِهُم ال ى �بِ

َسّوَ
ْو �تُ

َ
ُسوَل ل ُروا َوَعَصُوا الّرَ �فَ َک�فَ �ي ِ �ف

َّ
 ال

ُ
َوّد َ دفٍ �ي ْوَم�أِ َ . �ي

ً
دا ِه�ي

َ ل�ِء سث َك َعلی  هوأُ ا �بِ �ف �أْ َوحبِ

 .2»1 
ً
ا �ث َه َ�ِد�ي

َ
ُمو�فَ الّل �تُ

ْ
ك َ َول� �ي

پـس اوصیـاء بـر صـراط ایَـتاده اند. فقـط آن کـس وارد بهشـت شـود کـه اوصیـا را )بـه 
زخ  کـس بـه دو امامـت( بشناسـد و آنـان نیـز او را )بـه اطاعـت( بشناسـند. و فقـط آن 
رود کـه اوصیـا آنـان را انـکار کننـد و او نیـز اوصیـا را منکـر باشـد، چـه آناننـد شناسـاى 

خـداى تعالی.

ى می گرفـت، بنـدگان را بـه آنـان شناسـاند،  کـه از آنـان میثـاق طاعـت و پ»ـرو آنـگاه 
 

ً
َکّا َفـونس  رر

عت  یس
ٌ

جـال ـرافر رر عت
س ت
ـی األ

س
ل عس کتـاب خـود چگونگـی آنـان را ب»ـان فرمـود: وس و در 

دارنـد  کـه  نشـانه هایی  از  را  همـه  کـه  هَـتند  مردمانـی  اعـراف  در  )و  ـیماَهمت .  َر بر
گـواه  کـه از ایشـان تبعیـت کردنـد. و پ»امبـر  می شناسـند(. و آنـان گواهنـد بـر کَـانی 
اسـت بـر ایشـان و بـرای اطاعـت ایشـان از مـردم پ»مان گرفـت. و پ»امبر از ایشـان برای 
ردگار  اطاعـت پ»مـان گرفـت. پـس نبوتـش بـر آنان جاری شـد. و این همان سـخن پرو
کـه از هـر امتـی شـاهدی بـه میـان  کـه فرمـود: و حـال آنـان  چگونـه باشـد آنـگاه  اسـت 

یـم . ر گـواه بـر اینـان آو یـم و تـو را  ر آو

که  گوید:  کرده  53. در تفسیر عیاشی از حلبی روایت 

ـَث  یت  حس
ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس : إر

س
ـال قس ؟ فس ـرر جس حس

ت
َم ال اس ـتر ـلس است ـمس َجعر ؟ع؟: لر ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

نت   مس َد لر ـهس شت َهوس یس ، فس اقس یثس مر
ت
مس ال قس تس

ت
ال َه فس رس مس

س
أ ، فس ةر ّنس جس

ت
نس ال رس مر جس حس

ت
ـا ال عس ، دس مس ـي آدس نر ـاقس بس یثس  مر

س
ـذ خس

س
و

د3.  اةر افس َموس
ت
ـاَه  برال افس وس

عـّزس  خداونـد،  فرمـود:  چیَـت؟  بـرای  ـر  جس حس سـتامر  ار پرسـیدم:  صـادق؟ع؟  امـام  از 
ـر را از بهشـت فراخوانـد و بـه او امـر فرمـود  جس ، وَتـی از بنـی آدم پ»مـان گرفـت، حس

جـلّس وس
کَـی  گواهـی می دهـد بـه وفـاداریر هـر  کـه او  کـه آن پ»مان نامـه را ببلعـد. ایـن اسـت 

کـرده باشـد.  کـه بـه پ»مـان وفـا 

1. الّنَاء: 41 و 42.
2. البرهان في تفَیر القرآن ج2 ص72 ح53.

3. تفَیر عیاشی ج2 ص39 ح106.
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کتـاب نـوادر تألیـف احمـد بـن  کتـاب سـرائر بـه نقـل از  ـی در 
ّ
یـس حل شـیخ فقیـه ابـن ادر

کـرده اسـت.1  محمـد بـن ابی نصـر َبَزنطـی آن را روایـت 

گوید: که  کرده است  54. عیاشی از ابوبصیر روایت 

ـَت  َت س
ل

س
مت و ـهر َر َف نت

س
ـی و

س
ل َهمت عس دس ـهس شت

س
ـَث و یت حس ّرر وس

ّس
ـنر الـذ نرـي عس رت بر

خت
س
؟ع؟: و ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

ـَث  یت  حس
س

ل ـوت قس
ت
َمـوا ال لر ـفس عس یت ـَت: کس

ت
. فَقل ـرس هس ظت

س
ـا و فس مس ـاس َضَهـمت  خر عت ـّرس بس سس

س
و ـی. وس

س
ل ـوا بس

َ
ال َس ّبرَکـمت  رس بر

اَبـوَهد2.  جس
س
َهمت و

س
ل

س
ـأ ا سس ذس ـا إر ـمت مس یهر  فر

س
ـل عس ّنس اهَّللس جس : إر

س
ـال َس ؟  ّبرَکـمت رس ـَت بر َت س

ل
س
َهـمت و

س
 ل

س
یـل َر

گفـت: در بـارۀ عالـم ذر بـه مـن خبـر بـده و اینکـه مـردم  ابوبصیـر بـه امـام صـادق؟ع؟ 
کـه برخـی پاسـخ مثبـت دادنـد و بعضـی مطلبـی را، بـر  گرفـت  گـواه  را بـر خودشـان 
خـاف آنچـه اظهـار کردنـد، در دل نهان داشـتند. ابوبصیر پرسـید: چگونه دانَـتند 
َـَت برّبکـمد بـه آنهـا شـد؟ فرمـود: خداونـد در 

س
ل ینـد، زمانـی کـه خطـاب ياس سـخن بگو

ینـد.  گو کـه وَتـی از آنهـا پرسـیدند، پاسـخ  آنهـا توانـی نهـاد 

که  گوید: 55. در تفسیر عیاشی از عبداهلل بن میمون قّداح روایت است 

ـٌد،  ـن الّنـاسر وحس نَصَرنـا مر نـا ل یس ّبَ ؟ع؟ یقـول: یـا معشـرس مـن َیحر یـد بـنس علـّيٍ ـمعَت ز يسس
زانـًة مـن الذهـب و   خر

َ
ّبونـا. واهَّلل ألحّبتنـا وشـّد َـتطیعوا ون َیحّبونـا ألحس ـو یس

س
فـإّنس النـاسس ل

ُد  َْسحبُ ِه �ي
َ
ـا هـذه اآلیـة: يَوِلّل ـًة، ثـّم تس

ّ
ل هـم  وظر

س
ل عس لـقس مـا هـو خالـق، ثـّم جس ّضـة، إّن اهَّلل خس الفر

ـا  نا، فس تر میثـاقس شـیعس نـا وس َس  میثا
س

ـذ «3 اآلیـة، ثـّم وخس
ً
ْرها

َ
 َوك

ً
ْر�فِ َ�ْوعا

�أَ
ْ
ماوا�تِ َوال َم�فْ �فِیي الّسَ

ـزداَد فینـا واحـدد4. نَقـَص منهـا واحـٌد، ول یس یس

گـروه دوسـتدار مـا! کَـی از مـردم، مـا را یـاری  یـد فرزنـد امـام سـجاد؟ع؟ گفـت:  ای  ز
گـر مـردم می توانَـتند مـا را دوسـت بدارنـد، چنین می کردنـد. به خدا  یـرا ا نمی کنـد. ز
دوسـتداران مـا خزانـه ای دشـوارتر از خزانـت طـا و نقره انـد. خداونـد هـر چـه خواسـت 
یـد ایـن آیـه را خوانـد: يو  ـه )سـایه ها( گردانیـد. پـس جنـاب ز

ّ
ل آفریـد، سـپس آنهـا را اظر

کـراهد. و  کـه در آسـمانها و زمیـن اسـت، از سـرر میـل یـا بـه ا خـدا را سـجده می برنـد هـر 

1. مَتطرفات سرائر ص561.
2. تفَیر عیاشی ج2 ص42 ح117.

3. الرعد: 15.
4. تفَیر عیاشی ج2 ص207 ح24.
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گرفـت، پـس بـه جمـع مـا یـک نفـر  فرمـود: سـپس خداونـد پ»مـان مـا و شـیعیان مـا را 
افـزوده نشـود و یکـی از آنهـا کاسـته نگـردد. 

باقـر؟ع؟  امـام  کـه  اسـت  کـرده  روایـت  ُثمالـی  ابوحمـزه  از  خـود  تفسـیر  در  عیاشـی   .56
می فرمایـد:

اٍد  ـوس َهـوس بر ، وس مس ـی آدس
س
ل ـةر عس ئرکس

اس مس
ت
ـنس ال ـٍل مر

س
ـي َظل ضر فر رت

س ت
ـی األ

س
ل  إر

ـطس بس ـی هس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

خس  ـرس ، َثـّمس صس مس ـرر آدس هت ـی ظس
س
ل ـحس عس َس مس : فس

س
ـال َس  . ـةس

س
ّک مس ائرـفر وس

ـنس الّطس »ت اٍد بس َهـوس وس ـاَء وس حس وت ـَه الّرس
س
 ل

َ
ـال َیقس

. ّرٌ َهـمت ذس ، وس ـهر تر ّیس ّرر
َ

برذ

 
س

ـال قس ي.  فس ادر ـوس
ت
یرر ال ـفر ـی شس

س
ل َعـوا عس مس تس اجت ـا، فس هس َکورر ـنت  ـلَ مر حت ـَرَج الّنس خت ـا یس مس کس َجـوا  رس خس : فس

س
ـال َس  

 اهَّلَل: 
س

ـال قس ي. فس ادر ـوس
ت
یرر ال ـفر ـی شس

س
ل یـرًا عس ثر

کس ّرًا  ى ذس رس
س
َم: و  آدس

س
ـال قس ى؟ فس ـرس ا تس ـا ذس َظـرت مس : انت مس دس اهَّلَل آلر

ـةر  ّ»س بر َبو برالّرَ ـي  لر ـاقس  یثس مر
ت
ال ـَم  هر یت

س
ل عس  

س
َخـذ آلر كس  ـرر هت ظس ـنت  مر َتَهـمت  جت رس خت

س
و  ، َتـكس ّیس َذّرر ءر 

س
ـَؤل هس َم  آدس ـا  یس

یـَد  ـا َترر مس ّبر فس ـا رس َم: یس  آدس
س

ـال َس  ... اءر ـمس َّس ـي ال ـمت فر هر یت
س
ل َه عس

َ
ـا آَخـذ مس کس ةر  َبـّوس ـٍد؟ص؟ بالّنَ ّمس َمحس لر وس

َهـمت  نت ـكس مر اعس طس
س
ـنت و مس َم: فس  آدس

س
ـال َس ئًا.  ـیت ـي شس َکوا بر ـرر  َیشت

س
نت ل

س
 اهَّلَل: و

س
ـال َس ؟  ـاقر یثس مر

ت
ـي ال َهـمت فر نت مر

 :
س

ـال َس اَؤَه؟  ـزس ـا جس مس ـاكس فس صس ـنت عس مس َم: فس  آدس
س

ـال َس ـي.  تر ّنس َنَه جس ـکر ست
َ
: و

س
ـال َس اَؤَه؟  ـزس ـا جس مس ّبر فس ـا رس یس

ي د1 _ تـا آخـر حدیـث.  ـارر َنَه نس ـکر ست
َ
و

امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: خداونـد در میـان گروهـی از مائـک بـه زمیـن فرود آمد بـر آدم، در 
کـه ب»ـن طائـف و مکـه اسـت. بـر پشـتر آدم دسـت کشـید،  وحـاءد،  وادیـی بـه نـام يرس
آنـان ماننـد زنبورانـی از لنه هـای خـود  کـه ذّره بودنـد، فراخوانـد.  آنـگاه دودمانـش را 

کردنـد. ب»ـرون آمدنـد و اجتمـاع 

ردم تـا از آنهـا  خداونـد فرمـود:  ای آدم! اینـان دودمـان تو انـد کـه از پشـت تـو ب»رونشـان آو
کـه در آسـمان از آنـان  بوب»ـت خـود و نبـوت محمـد پ»مـان بگیـرم، همـان سـان  بـر ر
گرفتـم... آدم گفـت: خدایـا! در ایـن پ»مـان از آنهـا چـه می خواهـی؟ خداونـد  پ»مـان 
کـه اطاعتـت  کَـی  زنـد. آدم پرسـید: خدایـا، پـاداش  فرمـود: اینکـه بـه مـن شـرک نرو
رم. پرسـید: کیفر کَـی که عصیانت کند،  کند چیَـت؟ فرمود: او را به بهشـتم درآو

زخ جـای دهـم.  چیَـت؟ پاسـخ داد: او را در دو

1. تفَیر عیاشی ج2 ص218 ح73.
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57. محـدث جلیـل سـید هاشـم بحرانـی در دو کتـاب خـود، غایـة المـرام و معالـم الُزلفٰی 
کـه  گوید: از جابـر بـن َیزیـد ُجعفـی از امـام باقـر؟ع؟ روایـت کرده اسـت 

ـٍق 
ت
ل ـنت خس مر  

س
و ـدس تس ابت ـا  مس  

َ
ل ّوس

س
ـأ فس  .

س
َهـول جت مس  

س
ل وس ـومس 

َ
ل عت مس  

س
ل وس ـَرَه  یت غس ـيت ءس   شس

س
ل وس اهَّلَل  انس  کس ـَر!  ابر ـا جس يیس

ـا  نس فس َس وت
س
أ 1. فس ـهر تر مس ظس عس هر وس ـنت َنـورر ـَه مر عس ـتر مس یت بس

ت
 ال

س
ـل هت

س
ـا و نس قس

س
ل خس ـدًا؟ص؟، وس ّمس ـقس َمحس

س
ل نت خس

س
ـَه و قس

س
ل خس

سس  ـمت  شس
س

ل ارس وس هس  نس
س

ل  وس
س

ل یت
س
 ل

س
ل انس وس کس  مس

س
ل ضس وس رت

س
 و

س
ل اءس وس ـمس  سس

س
ـَث ل یت ، حس ـهر یت دس ـنس یس »ت اءس بس ـرس ضت ـًة خس

ّس
ل ظر

س
و

ـی 
س
ال عس َح اهَّللس تس ـّبر َس ، َن سر ـمت

س
ـنس الّش سر مر ـمت

س
اعر الّش َشـعس کس ـا  ّبرنس ـنت َنـورر رس ـا مر  َنوَرنس

َ
ـل صر فت . یس ـرس مس َس  

س
ل وس

 ، انس کس مس
ت
ـقس ال

َ
ل خت نت یس

س
 و

ّس
ل جس ـّزس وس ی عس

س
ال عس ّسر  تس ا هَّللر ـدس . َثـّمس بس ترـهر ادس بس ـّقس عر َبـَدَه حس عت نس ـَدَه وس مس حت نس َسـَه وس ّدر َنقس وس

یـنس  نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر ، عس  اهَّللر

َ
َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل َمحس

ّس
ل  إر

ـهس
س
ل  إر

س
: يل انر ـکس مس

ت
ـی ال

س
ل ـبس عس تس کس ـَه وس قس

س
ل خس فس

شر  رت عس
ت
اتر ال َس

ادر ی َسـرس
س
ل بس عس تس کس ، فس شس ـرت عس

ت
2 اهَّلَل ال قس

س
ل َتـَهد. َثـّمس خس رت صس برـهر نس َتـَه وس دت ّیس

س
ـهر و ـَه، بر ّیَ صر وس وس

ةس  ّنس جس
ت
قس ال

س
ل . َثّمس خس كس لر

لس ذس ثت ا مر هس افر رس طت
س
ی و

س
ل ـبس عس تس کس ، فس اتر اوس ـمس َّس قس اهَّلَل ال

س
ل . َثّمس خس ـكس لر

ـلس ذس ثت مر
اءىب   رس . َثـّمس تس اءس ـمس َّس َهَم ال نس ـکس ست

س
و ةس وس ئرکس

اس مس
ت
ـقس  ال

س
ل . َثـّمس خس ـكس لر

ـلس ذس ثت مـا مر هر یت
س
ل ـبس عس تس کس ، فس ـارس الّنس وس

؟ع؟  ّيٍ لر عس لر ةر وس َبـّوس ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ـةر وس ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ
س
ـاقس ل یثس مر

ت
ـَم ال هر یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
و ـی وس

س
ال عس َهـَم اهَّلَل تس

س
ل

 ، َهمت نت بس عس جس تس احت ةر وس ئرکس
اس مس

ت
ی ال

س
ل طس اهَّلَل عس ـخر َس . فس ةر ئرکس

اس مس
ت
ائرَص  ال رس تت فس بس رس طس اضت . فس ةر یس

س
ل وس

ت
برال

 ، ـمت هر یت
س
ل  عس

س
ـذ خس

س
ـا و  برمس

ونس ـّرَ َیقر هر وس طر ـخس ـنت سس یَرونس اهَّللس مر جر ـتس َت ، یس ینس ـنر عس سر ـبت شر سس ـرت عس
ت
َذوا برال ـاس فس

 ، اءس ـمس َّس ارر ال رس َت
ر
ت

كس ال لر
س

َهمت برذ نس ـکس ست
س
و ، وس كس لر

س
وا برذ ـّرَ َس

س
ا و ـدس مس عت َهـمت بس نت ـيس عس ضر رس ـا. فس َه الّررضس ونس

َ
ل

س
ـأ َت یس وس

حنا،  ـّبس َس حس فس ـّبر َس نت َت
س
ـا و نس ارس وس نت

س
ـی و

س
ال عس ـرس اهَّلَل تس مس

س
. َثـّمس و ترـهر ادس بس عر َهـمت لر ارس تس اخت ـهر وس َر

فت نس َهـمت لر ّصس تس اخت وس
 

س
ل َحونس اهَّللس وس ـّبر َس فس َی یت ا کس وت رس ـا دس ـا، مس نس ارر وس نت

س
یَح و ـبر َت  تس

س
ـوت ل

س
ل ا. وس نس یحر ـبر َت ـَة برتس ائرکس ت المس حس ـّبس َس فس

ٌد  ّمس  اهَّلَل، َمحس
ّس

ل  إر
هس
س
ل  إر

س
: يل هر یت

س
ل بس عس تس کس ، فس اءس وس هس

ت
قس ال

س
ل  خس

س
ّل جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس  إر

َه. َثّمس َسونس ّدر فس َیقس یت کس
ـّنس  جر

ت
ـقس اهَّلَل ال

س
ل َتـَهد. َثـّمس خس رت صس برـهر نس َتـَه وس دت ّیس

س
ـهر و ـَه، بر ّیَ صر یـنس وس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر ، عس  اهَّللر

َ
َسـول رس

؟ع؟  ـّيٍ لر عس لر ةر وس َبـّوس ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ـةر وس ّ»س بر َبو َهـمت برالّرَ نت ـاقس مر یثس مر
ت
 ال

س
ـذ خس

س
و ، وس اءس ـوس هس

ت
َهَم ال نس ـکس ست

س
و وس

یَس  لر بت  إر
ـدس حس نت جس  مس

َ
ل ّوس

س
ـأ . فس دس حس ـنت جس َهـمت مس نت ـدس مر حس جس ، وس ـّرس َس

س
ـنت و ـكس مس لر

س
َهـمت برذ نت ـّرس مر َس

س
أ . فس ـةر یس

س
ل وس

ت
برال

حس  ـّبر َس نت َت
س
ا و نس ارس وس نت

س
 و

لّس جس ّزس وس ی عس
س
ال عس رس اهَّلَل تس مس

س
. َثـّمس و هر یت

س
ل ارس إر ـا صس مس ةر وس اوس ـقس ـَه برالّشس

س
ـمس ل َختر ـَه اهَّلَل، فس نس عس

س
ل

قس اهَّلَل 
س
ل . َثّمس خس َحونس اهَّللس ـّبر َس فس َی یت کس ا  وت رس ا دس ، مس كس لر

 ذس
س

وت ل
س
ل ا وس نس یحر ـبر َت َحوا برتس ـّبس َس . فس تت حس ـّبس َس فس

یـنس  نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر ، عس  اهَّللر

َ
َسـول ـٌد رس ّمس  اهَّلَل َمحس

ّس
ل  إر

ـهس
س
ل  إر

س
ـا: يل هس افر رس طت

س
ـی و

س
ل ـبس عس تس کس ، فس ضس رت

س ت
األ

کتاب: يمن نور عظمتهد. 1. در اصل 
کتاب: يکّیفد. 2. در اصل 
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تر  تس بس ثس ٍد وس مس رر عس یت اَت برغس اوس ـمس َّس تر ال امس َس َر _  ابر ا جس ـكس _ یس لر
س

ذ بر
َتـَهد. فس رت صس بـه نس َتـَه وس دت ّیس

س
ـهر و ـَه، بر ّیَ صر وس

. َثّمس  هر ـنت َروحر یـهر مر ـخس فر فس نس اَه وس ـّوس َس ، فس ضر رت
س ت
یـمر األ در

س
ـنت و ؟ع؟ مر مس ـی آدس

س
ال عس ـقس اهَّلَل تس

س
ل َض. َثـّمس خس رت

س ت
األ

ةر  َبـّوس ـٍد؟ص؟ برالّنَ ّمس َمحس لر ـةر وس ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ
س
ـاقس ل یثس مر

ت
ـَم ال هر یت

س
ل  عس

س
ـذ خس

س
أ ، فس ـهر بر

ت
ـنت َصل ـَه مر تس ّیس جس َذّرر ـرس خت

س
و

 . ـكس لر
س

ـّرس برذ َس
س
ـنت و  مس

س
ل ّوس

س
ـا و َکّنس . فس ـدس حس ـنت جس ـدس مس حس جس ـّرس وس َس

س
ـنت و َهـمت مس نت ـّرس مر َس

س
. و ـةر یس

س
ل وس

ت
؟ع؟ برال ـّيٍ لر عس لر وس

ـا  َتَکمس رس تت عر وس ـّيٌ  لر  عس
س

ـوت ل
س
ل وس كس 

س
ل ـوت

س
ل نري، 

ت
ـأ ـّور شس

َ
َعل وس ـي  لر

اس جس ترـي وس ّزس عر وس ـٍد ؟ص؟:  ّمس َمحس لر  
س

ـال َس َثـّمس 
 

س
ل وس ضس  رت

س ت
األ  

س
ل وس انس  ـکس مس

ت
ال  

س
ل وس ـارس  الّنس وس ـةس  ّنس جس

ت
ال ـَت  قت

س
ل خس ـا  مس  ، ـَدونس اشر الّرس ـونس  ّیَ در هت مس

ت
ال ـاَدونس  هس

ت
ال

ـي  ّیر فر صس ـي وس یبر بر حس ـي وس یلر لر ـتس خس نت
س
ـَد! و ّمس ـا َمحس َبَدنرـي. یس عت قـًا یس

ت
ل  خس

س
ل ـةس وس ئرکس

اس مس
ت
 ال

س
ل اءس وس ـمس َّس ال

كس  ـدر عت ـنت بس ـي، َثـّمس مر قر
ت
ل ـنت خس َت مر

ت
و ـدس تس ـنر ابت  مس

َ
ل ّوس

س
و ـّيس وس

س
ل ـقر إر

ت
ل خس

ت
ـّبَ ال حس

س
ـي، و قر

ت
ل ـنت خس ترـي مر رس یس خر وس

ی  قس َوثت
ت
ةس ال وس َعـرت

ت
َتـَه ال

ت
ل عس جس ، وس َتـكس رت صس نس َتـكس وس دت ّیس

س
ـهر و ، بر

ـكس ّیَ صر یـنس وس نر مر َمؤت
ت
یـَر ال مر

س
ـّيٌ و لر یـَق عس ّدر الّصر

ا  قس مس
ت
ل َت خس

ت
و ـدس تس َکمت ابت لر جت

س
نت و . مر ـَدونس تس َمهت

ت
اَة ال َهدس

ت
ءر ال

س
َؤل ى، َثـّمس هس َهـدس

ت
ـارس ال نس مس ائرـي وس یس لر وت

س
َنـورس و وس

وسـبابي وآیاتـي  وسـمائي الَحَـنی وس ماتـي وس لر
کس ّبائـي وس وحر ـي وس قر

ت
ل ـاَر خس یس َتـمت خر نت

س
و ـَت، وس قت

س
ل خس

َت  برَکمت  جت تس احت ي وس تر مس ظس نت َنـورر عس َتَکمت مر قت
س
ل ي. خس قر

ت
ل نس خس »ت بس ـي وس نر »ت ـا بس یمس تـي فر َحّجس الَکبـری وس

ـٌك  الر ـيت ٍء هس  شس
ـَکلَّ . فس  برَکـمت

َ
ل

س
ـأ ست

َ
و   برَکـمت وس

لَ بس قت ـتس ست
َ
َتَکـمت و

ت
ل عس جس ـي، وس قر

ت
ل ـنت خس َکمت مر ا ـوس ـنت سر ّمس عس

 . َکـمت
ّس

ل وس تس ـنت  ـَك مس لر هت  یس
س

ل یـَد وس بر  یس
س

ل ، وس َکـونس لر هت  تس
س

ل یـَدونس وس بر
تس  

س
ـي، ل هر جت َتـمت وس نت

س
و ـي، وس هر جت  وس

ّس
ل إر

اَن  َخـّزس ي وس ـّرر ـَة سر
س
ل مس حس ـي وس قر

ت
ل ـاَر خس یس َتـمت خر نت

س
و ى. وس ـوس هس  وس

ـلّس ـدت ضس قس َکـمت فس رر یت ي  برغس نر
س
ل بس قت ـتس ـنر است مس وس

ضر  رت
س ت
األ ـی 

س
ل إر ـطس  بس هس ـی 

س
ال عس تس اهَّللس  ّنس  إر َثـّمس   . ضر رت

س ت
األ ـلر  هت

س
و وس اتر  اوس ـمس َّس ال ـلر  هت

س
و َة  ـادس سس وس ـي  مر

ت
ل عر

ـهر   یت دس ـنس یس »ت ـا َنـورًا َصَفوفـًا بس نس فس َس وت
س
و ـَه، وس عس ـا مس نس ارس وس نت

س
ـطس و بس هت

س
و ، وس ـةر ئرکس

اس مس
ت
ال ـامر وس مس غس

ت
ـنس ال ـٍل مر

س
ـي َظل فر

ـي  اَه فر ـنس ست
س

ّد َس ـا  مس کس ـهر  ضر رت
س
ـي  و َسـَه فر ّدر َنقس ، وس ائرهر ـمس ـي سس اَه فر نس حت ـّبس ـا سس مس کس  ، ـهر ضر رت

س
ـي و َحَه فر ـّبر َس َن

؟ع؟  مس ةر آدس ّیس اجس َذّرر ـرس خت ادس اهَّلَل إر رس
س
ـا و ّمس

س
ل . فس ائرهر ـمس ي سس اَه فر نس دت بس ـا عس مس ـهر کس ضر رت

س
ـي و َبـَدَه فر عت نس ، وس ائرهر ـمس سس

اَه  نس حت ـّبس َس . فس ونس ّبَ
س
ـهر َیل بر

ت
نت َصل َه مر تس ّیس جس َذّرر ـرس خت

س
، َثـّمس و یـهر ـورس فر ـكس الّنَ لر

كس ذس
س
ـل ، سس ـاقر یثس مر

ت
ـذر ال خت

س
ألر

َهمت 
س
ى ل اءس ـرس . َثّمس تس

لّس جس ـّزس وس َحونس اهَّللس عس ـّبر َس ـفس َی یت کس ا  وت رس  دس
س

ـكس ل لر
 ذس

س
ـوت ل

س
ل ا، وس نس یحر ـبر َت َحوا برتس ـّبس َس فس

ّبرَکـمت .  رس ـَت بر َت س
ل

س
ـهر  و لر وت َس ـدس  نت لـی،  عر   بس

س
ـال َس ـنت   مس

س
ل ّوس

س
ـا و َکّنس . وس ـةر ّ»س بر َبو ـَه برالّرَ

س
َهـمت ل نت ـاقر مر یثس مر

ت
ـذر ال خت

س
برأ

دس  حس جس ـّرس وس َس
س
نت و ّرس مس َس س

أ ، فس ـةر یس
س

ل وس
ت
؟ع؟ برال ـّيٍ لر عس لر ـٍد؟ص؟ وس ّمس َمحس ةر لر َبـّوس َهـمت برالّنَ نت ـاقس مر یثس مر

ت
 ال

س
ـذ خس

س
َثـّمس و

. دس حس ـنت جس مس

ـَن  حت نس َه. وس حس ـّبس سس ـدس اهَّللس وس بس ـٍق عس
ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
و ، وس ـقر اهَّللر

ت
ل  خس

َ
ل ّوس

س
ـَن و حت نس ـٍر؟ع؟: فس فس عت َبـو جس

س
 و

س
ـال َس  َثـّمس 

ـا  نس بر
فس  . »ـنس ّیر مر دس

ت
اآل وس ـةر  ئرکس

اس مس
ت
ال ـنس  ـمت مر ترهر ادس بس عر مت وس هر یحر ـبر َت تس َب  ـبس سس ـقر وس

ت
ل خس

ت
ال ـقر 

ت
ل َب خس ـبس سس
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ا  برنس ، وس ـهر قر
ت
ل یعر خس مر ـنت جس مس مر ـرس کت

س
ـنت و مس اهَّلَل مس ـرس کت

س
ـا و برنس ـدس اهَّلَل، وس ـا َعبر برنس ـدس اهَّلَل وس ـا َوّحر برنس َعـررفس اهَّلَل وس

ا 
و�فَ إَِو�فَّ

ا�فُّ
ْ��فُ الّصَ �فَ

َ
ا ل

ـی : إَِو�فَّ
س
ال عس ـَه تس

س
ل وت َس ـاس  . َثـّمس تس ـبس َس ا ـنت عس ـبس مس َس ا ـا عس برنس ـابس وس ثس

س
ـنت و ـابس مس ثس

س
و

 
َ

َسـول رس فس  2 . �فَ ِد�ي �ا�بِ
ْ
ال ُل  ّوَ

أَ
ا ا  �فَ

أَ
ا

�فَ  �ٌ
َ
َول ْحم�فِ  ِللّرَ �فْ کا�فَ  اإِ ْل 

�تُ ـی : 
س
ال عس تس ـَه 

س
ل وت َس و ُ�و�فَ 1  ِ

ُمَس�بّ
ْ
ال ْ��فُ  �فَ

َ
ل

ـَن  حت یٌك، َثـّمس نس ـرر وت شس
س
ـٌد و

س
ل ـَه وس

س
َکـونس ل نت یس

س
ـرس و کس نت

س
ـنت و  مس

َ
ل ّوس

س
و ـی، وس

س
ال عس ـدس اهَّللس تس بس ـنت عس  مس

َ
ل ّوس

س
؟ص؟ و اهَّللر

نس   مر
َ

ل قر تس نت وَر یس كس الّنَ لر
 ذس

س
ال ا زس مس ؟ع؟. فس مس بس آدس

ت
ورر َصل كس الّنَ لر

س
ا برذ

نس عس دس وت
س
. َثّمس و َسـولر اهَّللر دس رس عت بس

ي  ذر
ّس
ـنر ال نس عس ّیس بس  تس

ّس
ل ـٍب إر

ت
ـي َصل ّرس فر قس ـتس  است

س
ل ـٍب. وس

ت
ـی َصل

س
ل ـٍب إر

ت
ـنت َصل ـامر مر حس رت

س ت
األ بر وس ـاس صت

س ت
األ

 ، ـبر لر
َمّطس

ت
ـدر ال بت ـبر عس

ت
ـي َصل ـارس فر ـی صس ّتس ، حس یـهر ّرس فر قس ـتس ي است ـذر

ّس
فس ال ـّرس شس ـَه وس

َ
ال قس تر ـَه انت نت  مر

س
ـل قس تس انت

ـي  بر
س
ـي و ٌء فر َجـزت ـدر اهَّللر وس بت ـي عس ٌء فر : َجـزت ـنر یت ءس ـوَر َجزت قس الّنَ ـرس تس افت ، فس ـةس مس اطر ـدر اهَّللر فس بت ّمر عس

َ
ـأ ـعس بر َس وس فس

»ـنس  ّیر بر
الّنس بر  ـاس صت

س
و ـي  فر ـي:  نر عت یس  3 ، �فَ ِد�ي ا�بِ الّسَ �فِیي  َك  �بَ

ُّ
ل �تَ َو�تَ ـی:  

س
ال عس تس ـَه 

َ
ل وت َس ـكس  لر

س
ذ فس ـٍب.  الر طس

ّتـی وخرجنـا  ـامر حس حس رت
س ت
األ بر وس ـاس صت

س ت
ـي األ ـی فر

س
ال عس ـا اهَّلَل تس انس رس جت

س
ا و

س
ـذ ـی هس

س
ل عس . فس مت ـائرهر َس ـامر نر حس رت

س
و وس

ا  نس دس
س
ل وس األرحـامر وس ي األصابر وس ری فر ن جس ّمس َـنا مر

س
ـمس وّنا ل عس ـن زس مس مانرنـا. فس زس نـا وس صرر فـي ووانر عس

د4. بس ـذر کس ـد  قس ـاَت، فس هس ّمس
َ ت
األ ـاَء وس بس

ت
اآل

کـه  گفـت: حضـرت باَـر؟ع؟ فرمـود: جابـر! خـدا بـود در حالـی  زیـد َجعفـي  جابـر بـن یس
کـه آفریـد، محّمـد  هیـچ چیـز بـا او نبـود، نـه معلـوم و نـه مجهـول. اولیـن موجـودى 
ـام بـود. مـا اهـل ب»ـت را با او از نـور خود و عظمتـش آفرید، و  َّ مصطفـی علیـه وآلـه ال
بـه صـورت سـایه اى سـبز در مقابـل خـود نـگاه داشـت؛ آن زمـان کـه آسـمان و زمیـن و 
ز و خورشـید و مـاه وجـود نداشـت. نـور مـا از نـور خـدا، مانند پرتو خورشـید  شـب و رو
نَـبت بـه خورشـید بـود. مـا او را تَـبیح و تقدیـس و سـتایش می کردیـم و آنچنان که 

شایَـتت عبـادت اوسـت عبـادت می کردیـم.

 اهَّلَل  
ّس

ل  إر
لـهس بعـد خـدا اراده کـرد کـه مـکان را ب»افرینـد. آن را آفرید و بر مکان نوشـت:  يل إر

محمـد رسـول خداسـت ، علـي امیـر المؤمنیـن و وصـی او اسـت، بـه وسـیله علـي، 
پ»امبـر را تأی»ـد و نصـرت دادمد.

1. الصاّفات: 165 و 166.
2. الزخرف: 81.

3. الشعراء: 219.
4. غایة المرام ج1 ص40 ح7. همچنین در حلیة البرار ج1 ص13 و مدینة المعاجز ج2 ص371.
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قر عـرش همـان جمـات را نوشـت. آنـگاه آسـمانها  سـپس عـرش را آفریـد و بـر َسـرادر
کلمـات را نوشـت. بعـد بهشـت و جهنـم را آفریـد و بـر  را آفریـد و بـر اطـراف آن همیـن 
کن آسـمان  آنهـا نیـز همیـن جمـات را نوشـت. سـپس مائکـه را آفریـد و آنهـا را سـا
بوب»ـت خـود و نبـوت  گردانیـد. آنـگاه خداونـد خـود را بـه آنهـا نشـان داد و از آنهـا بـه ر
گرفـت. مائکـه از ایـن پ»مـان بـه  حضـرت محّمـد؟ص؟ و ولیـت علـي؟ع؟ پ»مـان 
گرفت و از آنها در حجاب شـد. مائکه هفت  هراس افتادند. خداوند بر آنها خشـم 
سـال بـه عـرش پناهنـده شـدند و از خـدا تقاضـا می کردنـد آنـان را از خشـم خـود پنـاه 
دهـد و اَـرار بـه پ»مـان خـود می کردنـد و تقاضـاى رضایـت الهـی می نمودنـد. پـس از 
کن  کردنـد خداونـد از آنهـا راضـی شـد. بـه واسـطه همیـن اَـرار، آنهـا را سـا آنکـه اَـرار 
یـش اختصـاص داد و آنـان را بـراى عبـادت، برگزیـد. گردانیـد و بـه خدمـت خو آسـمان 

نـوارر مـا فرمـان داد کـه تَـبیح کننـد. پـس تَـبیح کردیـم و مائکه  آنـگاه خداونـد بـه اس
گر تَـبیح مـا نبود، آنهـا نمی دانَـتند چگونه  بـر اسـاس تَـبیح مـا تَـبیح نمودنـد. ا

خـدا را تَـبیح کننـد و تقدیـس نمایند.

 اهَّلَل  محمـــد رســـول خداســـت ، 
ّس

ل  إر
لـــهس آنـــگاه خداونـــد هـــوا را آفریـــد و بـــر آن نوشـــت: يل إر

کـــردم و نصـــرت  علـــي امیـــر المؤمنیـــن وصـــی او اســـت، بـــه وســـیله علـــي او را تأی»ـــد 
ــه  ــود بـ ــراى خـ ــان بـ ــود و از ایشـ ــوا نمـ کن هـ ــا ــا را سـ ــد و آنهـ یـ ــن را آفر دادمد. ســـپس جـ
گرفـــت.  بوب»ـــت و بـــراى محّمـــد؟ص؟ بـــه نبـــوت و بـــراى علـــي؟ع؟ بـــه ولیـــت، پ»مـــان  ر
کـــه انـــکار  کَـــی  کـــرد. اولیـــن  کـــه خواســـت انـــکار  کـــرد و هـــر  کـــه خواســـت اَـــرار  هـــر 
گردیـــد و  کار او منتهـــی بـــه شـــقاوت  کنـــد.  نمـــود، ابلیـــس بـــود. خـــدا او را لعنـــت 

کنـــون دارد. کـــه ا وضعـــی 

بعـد خداونـد امـر کـرد انـوار ما تَـبیح کنند. انوار ما تَـبیح کردند. جنیان به واسـطه 
تَـبیح ما تَـبیح کردند. در غیر این صورت نمی دانَـتند چگونه تَـبیح کنند.

اهَّلَل محمـد رسـول   
ّس

ل إر لـهس  إر نوشـت: يل  آن  اطـراف  و در  آفریـد  را  زمیـن  بعـد خداونـد 
کـه پ»امبـر را بـه وسـیله او تأی»ـد و  خداسـت ، علـي امیـر المؤمنیـن و وصـی اوسـت 
نصـرت دادمد. بـه همیـن جهـت _ ای جابـر _ آسـمانها بـدون پایـه پـا بـر جـا اسـت و 

اسـت. اسـتوار  زمیـن 
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سـپس خداونـد آدم را از پهـن دشـت زمیـن آفریـد و از روح خـود در او دمیـد. آنـگاه 
بوب»ـت خـود و نبـوت محّمـد؟ص؟ و ولیـت  رد و از ایشـان بـه ر یـت او را از پشـتش بـرآو ذر
کـه خواسـت، انـکار نمـود. کـرد و هـر  کـه خواسـت، اَـرار  گرفـت. هـر  علـي؟ع؟ پ»مـان 

که به این، اَرار نمودیم. گروهی بودیم  ما اولین 

گـر تو و علي و  آنـگاه بـه محّمـد؟ص؟ فرمـود: بـه عـزت و جـال و مقام والیم سـوگند که ا
عتـرت هدایتگـر و هدایت شـده و راهنمایـت نبـود، بهشـت و جهنـم و مـکان و زمین 
کـه مـرا بپرسـتد. ای محّمـد! تـو  و آسـمان و مائکـه و هیـچ موجـودى را نمی آفریـدم 
دوسـت و حبیب و صفّی و برگزیده خلق من و محبوبترین آنها در نزد منی. و اولین 
کـه او را از میـان مخلوَـات خـود آفریـدم، سـپس بعـد از تـو صدیـق،  کَـی هَـتی 
کـه بـه وسـیله او تـو را نصـرت و تأی»ـد نمـودم و او  امیـر المؤمنیـن، علـي، وصـیر تـو را 
یز محکـم و روشـنی بخش دوسـتان و چـراغ راهنمـا َـرار دادم. و پـس از او  را دسـتاو
ایـن راهنمایـان هدایـت یافتـه را آفریـدم. بـه خاطـر شـما آفریـدم آنچـه آفریـدم. شـما 
کلماتـم و اسـماء حَـنای مـن و اسـباب  برگزیـدگان خلـق هَـتید و دوسـتدارانم و 
من و بزرگترین نشـانه های من و حجتر من میانر من و آفریدگانم هَـتید. شـما را از 
نور عظمت خود آفریدم و به وسـیلت شـما بر غیر شـما احتجاج کردم و شـما را وسـیلت 
ردن خلـق بـه سـوی خـود َـرار دادم و شـما را وسـیلت درخواسـت َـرار دادم. و  روی آو
کـت  ک شـونده اسـت مگـر وجـه خـدا. و شـما وجـه مـن هَـتید و ها هرچیـزی هـا
ک و نابود نمی شـود. هر که به وسـیلت غیر  نمی یاب»ـد و هـر کـه از شـما پ»ـروی کنـد ها
شـما بـه مـن روی آرد، گمـراه اسـت. شـما برگزیـدگان خلـق و حامـل اسـرار و گنجینـه 

رر اهـل آسـمان ها و اهـل زمینیـد.  ـروس علـم مـن و سس

 آنـگاه خداونـد بـا سـایبانی از ابـر و مائکـه بـر زمین آمـد، که انوارر ما اهـل ب»ت با او بود 
و انـوار مـا را در مقابـل خـود َـرار داد. او را در زمینـش تَـبیح می کردیـم، همچنانکـه 

کـه در آسـمان تَـبیح می نمودیم.

رد، ایـن نـور را در آن راه  گرفتـن پ»مـان بـرآو یـه آدم را بـراى  کـرد ذر وَتـی خداونـد اراده 
کـه لبیـک می گفتنـد و بـر اسـاس تَـبیح مـا  رد  یـه او را از پشـتش بـرآو داد. آنـگاه ذر
آنهـا تَـبیح نمودنـد و در غیـر ایـن صورت نمی دانَـتند چگونه تَـبیح کنند. آنگاه 
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کَـانی  بوب»ـت، خـود را بـه آنـان نمایانـد. مـا اولیـن  گرفتـن بـه ر خداونـد بـراى پ»مـان 
ردگار شـما نیَـتم؟  گفتیـم وَتـی فرمـود: آیـا پـرو ى  کـه آر بودیـم 

گرفـت.  پ»مـان  ولیـت  بـه  علـي؟ع؟  بـراى  و  نبـوت  بـه  محّمـد؟ص؟  بـرای   سـپس 
که خواست انکار نمود.  کرد و هر  که خواست اَرار  هر 

حضرت باَر؟ع؟ فرمود: پس ما اولین مخلوق خدا و اولین پرستنده و تَبیح کننده 
او بودیـم. مـا سـبب آفرینـش و موجـب تَـبیح و عبـادت مائکـه و انَـانها بودیم. به 
گردیـد، هـر یـک از آفریـدگان  وسـیله مـا خـدا شـناخته شـد و بـه وحدانیـت پرسـتش 
گرامـی شـد. مـا سـبب پـاداشر پاداش گیـران و کیفـرر  کـه مقامـی یافـت و بـه واسـطه مـا 

تبهکاران هَـتیم.

َحونس . و آیـه  ـّبر َس َم
ت
ـَن ال حت نس

س
ـا ل ّنس إر ـونس وس

َ
اّف ـَن الّصس حت نس

س
ـا ل ّنس إر سـپس ایـن آیـه را تـاوت نمـود: وس

یـنس . عابردر
ت
 ال

َ
ل ّوس

س
ـا و نس

س
أ ـٌد فس

س
ل مـنر وس حت لّرس کانس لر نت   إر

ـلت ََ دیگـر: 

فرمود: پ»امبر اکرم اولین کَـی اسـت که خدا را پرسـتش کرده و اول کَـی اسـت که 
یم. منکر فرزند یا شـریک داشـتن خدا شـده، و ما پس از پ»امبر اکرم َرار دار

سـپس نـور مـا را در پشـت آدم؟ع؟ َـرار داد. پ»وسـته ایـن نـور از پشـت ها و رحمهـا 
کامـًا  کـه منتقـل می شـد،  بـه پشـت و رحمـی دیگـر منتقـل می گردیـد. از هـر پشـتی 
کـه َـرار مـی  کـه ایـن نـور دیگـر از او منتقـل شـده اسـت. و در پشـت دیگـر  آشـکارا بـود 
گرفت، آثار شـرافت نور در او آشـکار می شـد. تا اینکه به پشـت عبد المطلب رسـید 
و بـه رحـمر فاطمـه، مـادرر عبـداهَّلل منتقـل شـد. در ایـن هنـگام بـه دو ََـمت تقَـیم 

گرفـت و ََـمت دیگـر در ابوطالـب.  گردیـد: یـک ََـمت در عبـداهَّلل َـرار 

که  . )و انتقال تو در اهل سـجود(   ینس در ـاجر َّس ي ال كس فر بس
َّ
ل قس تس این اسـت تفَـیر آیت َرآن: وس

 منظور، پشت های پ»امبران و رحمهاى زنان ایشان است. بدین طریق خداوند ما را در 
ره و زمان ب»رون   پشت های پدران و رحم های مادران جای داد، تا اینکه ما را در این دو
م هـا  کـه در پشـت ها و رحر کَـانی نیَـتیم  کـه مـا در شـمار  کـه پنـدارد  رد. پـس هـر  آو
یـد.  جریـان یافته ایـم و پـدران و مـادران )در درازای زمان هـا( مـا را نزاده انـد، دروغ می گو

بـه سـبب کثـرت فوائـد و داللـت بـر مطالـب بسـیار این حدیـث، آن را به تمامـی در مطلب 
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کنی، بوی خوِش  که هر چه َتکرارش  کردیم. ولی این حدیث مانند ُمشـک اسـت  دوم نیز ذکر 
آن بیشـتر به َمشـام می رسد. 

58. عالمـه مجلسـی در بحـار األنـوار جلـد اول )از چـاپ قدیـم( بـه نقـل از شـیخ احمـد 
کـه امـام  ـی بـن ُخَنیـس آورده اسـت 

ّ
ب و دیگـران، بـه ِاسـناِد خویـش از ُمعل

َّ
بـن فهـد در المهـذ

فرمـود:  صـادق؟ع؟ 

َکوا برهر  ـرر  َیشت
س

ل َبَدوَه وس عت نت یس
س
ـادر و بس عر

ت
اقس ال یثس  اهَّلَل مر

س
ذ خس

س
ي و ـذر

ّس
َم ال ـوت یس

ت
زر َهـوس ال ـَرو یت َم  الّنس ـوت ـی! یس

ّس
ل ـا َمعس يیس

د1 _ تا آخر حدیث.  ائرـهر یس لر وت
س
و ـهر وس جر َحجس هر وس َرَسـلر یَنـوا بر در نت یس

س
و ئًا، وس ـیت شس

کـه  گرفتـه  پ»مـان  مـردم  از  کـه خداونـد،  زی اسـت  رو ز همـان  نـورو ز  رو ـی! 
ّ
َمعل ای 

کننـد و چیـزی را بـا او شـریک نگیرنـد، و بـه فرسـتادگانش و حجت هـا و  عبادتـش 
آرنـد.  اولیـای او ایمـان 

که امام صادق؟ع؟ می فرماید: کثیر آورده  59. در تفسیر عیاشی، از عبد الرحمن بن 

َهـوس  ؟ص؟ وس ـّيَ بر
ـّرس برـهر الّنس مس ـه، فس تس ّیس ـاقر َذّرر یثس مر

ت
ـي ال مس فر ـی آدس

س
ل ضس عس ـرس ـی عس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس  يإر

َن؟امهع؟ یت َس َح
ت
ال َن وس َس حس

ت
ال ا، وس وَهمس

َ
ل تت ا تس هس یت

س
ل اَت اهَّللر عس وس

س
ل َة صس مس اطر فس ؟ع؟، وس ّيٍ لر ی عس

س
ل ٌئ عس کر  َمّتس

يد3  ارر ـوس ـنت  جر ـكس مر طت بر
هت

َ
ـٍد، و َس 2 برحس ـهر یت

س
ل َظـرس إر نت نت تس

س
ـاكس و ّیس َم إر

ـا آدس  اهَّلَل: یس
س

ـال قس . فس ـةس مس اطر انر فس ـوس
َ
ل تت یس

تـا آخـر حدیث. 

ایـن  کـرد. در  بـر او عرضـه  عالـی، دودمـانر آدم را در عالـم میثـاق  تس وس كس  بـارس تس خداونـد، 
کـه )بـه ترتیـب( علـی و فاطمـه و حَـن  کـرد، در حالـی  گـذر  میـان رسـول خـدا بـر او 
و حَـین؟مهع؟ پشـت سـر او بودنـد. خداونـد فرمـود: آدم! مبـادا بـه چشـم حَـد بـه او 

بنگـری، وگرنـه تـو را از جـوار خـود هبـوط می دهـم. 

کتاب السـماء والعالم، به نقل از الدر المنثور، از ابی سـعید الُخدری  60. در بحار األنوار، 
گوید:  که  آورده 

 
س

ذ خس
س
ـا و ّمس َکـنت مر نت یس ـوا إر

َ
ل عس فت نت تس

س
َکـمت و یت

س
ل  عس

س
: ل

س
ـال قس ،  فس لر ـزت عس

ت
ـنر  ال لس عس ؟ص؟ َسـئر ـّيس بر

َت الّنس عت ـمر يسس

1. بحار األنوار ج5 ص237 ح15.
کتاب: يالیهمد. 2. در اصل 

3. تفَیر عیاشی ج1 ص41 ح27.
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وَح د1. یهر الـّرَ ـخس  فر ةر َنفر ـرس خت ـی الّصس
س
ل ـتت عس انس کس ، فس ـاقس یثس مر

ت
ـا ال هس نت اهَّلَل مر

گـر  ا نیَـت  بـر شـما  کـی  با فرمـود:  از عـزل  پاسـخ پرسـش  شـنیدم پ»غمبـر؟لص؟ در 
گرفتـه بـر سـر سـنگ هـم جـان در او بدمـد. گـر خـدا پ»مانـش را  کنیـد، ا چنیـن 

کـــه از او در باره عزل پرســـیدند.  61. در بحـــار، بـــه نقـــل از ســـیوطی از ابـــن مســـعود آورده 
داد:  پاسخ 

ـكس  لر
ـنت ذس ـَه مر جس رس خت

س س
ـا أل فس ـی صس

س
ل ـَه عس غس رس فت

س
َجـٍل، َثـّمس و ـبر رس

ت
ـنت َصل ٍة مر ـمس َس ـاقس نس یثس  اهَّلَل مر

س
ـذ خس

س
ـوت و

س
يل

ل د2. ـزر عت  تس
س

تس ل ـئت نت شر إر  وس
ت

ل ـزر اعت تس فس ـئت نت شر ـإر ـا؛ فس فس الّصس

گرفته باشـد، آنگاه بر سـنگی  اگر خداوند پ»مان فردی را که در صلب مردی اسـت، 
گـر خواسـتی عـزل کـن  باشـد، آن را از آن سـنگ ب»ـرون آرد. بدیـن روی، اختیـار داری ا

و گرنـه مکن. 

یارتهـای  کتـاب الحـج، بـه نقـل از مـزار قدیـم، ضمـن یکـی از ز 62. در مسـتدرك الوسـائل، 
کـه امـام؟ع؟ می فرمایـد: ائمـه؟مهع؟ و تجدیـد عهـد بـا آنهـا صلـوات اهلل علیهـم روایـت می کنـد 

ائررر  یلَ الّزس ـبر سس ادر وس بس عر
ت
ـابر ال َس ي رر َخـوذر فر

ت
أ مس

ت
ـاقر ال یثس مر

ت
ال ـدر وس هت عس

ت
یـَد ال در جت ـيس تس ـا هر مس ّنس ـا إر نس تس ارس یس  زر

ّنس يإر
 ، ئرـذًا برـكس

س
ل ـكس وس یت

س
ل مًا عس ر

ّ
ـل َس َم ـكس وس

س
ـرًا ل ائر يس زس

س
ل ـوت ـا مس َتـكس یس ئت ؟مهع؟: جر ـمت ترهر ارس یس ـدس زر نت  عر

س
َقـول نت یس

س
و

ـنت  ةر مر اءس ـرس بس
ت
ال َکـمت وس

س
ل ـةر  یس

س
ل وس

ت
ال ـاقر وس یثس مر

ت
ال ـدر وس هت عس

ت
ـنس ال ـي مر تر بس َس رس ـي  َکـمت فر

س
ل  اهَّلَل 

س
ـذ خس

س
ـا و َد مس ـّدر جس

َ
و

هر  ذر : هس لت ََ ـرر وس بت قس
ت
ی ال

س
ل ی عس نس َیمت

ت
كس ال ـدس عت یس . َثـّمس ضس َکـمت تر اعس ـنت طس ضر مر ـرت فس

ت
فـًا برال رر

تس ، َمعت ائرَکـمت دس عت
س
و

ـي د3. امر مس ـا إر ـكس یس لر
ـي ذس ّنر ـلت مر بس َت ا ـا، فس نس یت

س
ل ـةر عس بس اجر وس

ت
ـةر ال عس یت بس

ت
ـی ال

س
ل ـكس عس

س
ـٍة ل قس افس ـَد َمصس یس

گرفته انـد.  گـردن مـردم بـوده و از آنهـا  کـه بـر  یـارت مـا تجدیـد عهـد و پ»مانـی اسـت  ز
یارتـت آمده ام،  یـد: مـولی مـن! به ز یارتشـان بگو وظیفـت زائـر آن اسـت کـه در هنـگام ز
که خداوند  رده ام، عهد و پ»مانی را  به محضرت سـام می دهم و به آسـتانت پناه آو
گردنـم نهـاده، و ولیت تـان و برائـت از دشـمنان تان را تجدیـد می کنـم. و وجـوب  بـه 

رم.  طاعـت شـما را اَـرار مـی آو

1. بحار األنوار ج57 ص382 ح106. الدر المنثور ج3 ص144.
2. بحار األنوار ج57 ص383 ح107. الدر المنثور ج3 ص144.

3. مَتدرك الوسائل ج10 ص223 رَم 11901.
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بـر مطهـر بنـه و بگـو: ایـن دسـت گشـاده بـا حضرت تو  آنـگاه دسـت راسـت خـود را بـرَ 
یـارت را از مـن بپذیر.  اسـت بـرای ب»عـت واجـب، پـس ای امـام مـن! ایـن ز

توضیـح ایـن روایـت، بـا رجـوع بـه مطالبی که قباًل در مسـئلۀ ِاسـِتالِم َحَجـر و تجدید عهد و 
گرفته شـده از مردم در لمس و ُمصاَفقۀ آن آوردیم، دانسـته می شـود.  میثاِق 

یارتـی از  کتاب هـای خـود، ز یـارت پیامبـر؟ص؟ از راه دور، اصحـاب حدیـث در  63. در ز
کـه ضمـن آن می خوانیـم:  شـیخ مفیـد و سـید ابـن طـاووس و شـهید اّول رحمهـم اهلل آورده انـد 

 ، ینس مر
س
عال

ت
ّبر ال ةر رس ابرقس إلی  طاعس َّ ال ، وس ینس رر اآلخر ینس وس لر ّوس

س
ی األ

س
ل ةس اهَّللر عس كس یا َحّجس یت

س
ل اَم عس َّس  يال

 .... حـاقر ر
ّ
الل ـنر  فائرـتس عس

ت
ال وس  ، ـباقر ر َّ برال ـزس  فائر

ت
ال إلـی ون َـال:   ... هر َرَسـلر لـی   ـنس  عس مر یت َمهس

ت
ال وس

ـةر 
س
یل ضر فس

ت
ـرر ال حت ـي بس َه فر ـتس َت مس ي غس ـذر

ّس
ثـًا، ال عس بت ـمت مس هر رر آخر یثاَـًا وس »ـنس مر ّیر بر

لر الّنس ّوس
س
إلـی ون َـال: و

ـةد1.
س
یل لر جس

ت
ال ـةر 

س
ل زر

نت مس
ت
وال

 سام بر تو،  ای حجت خدا بر پ»شینیان و پَینیان، و ای سبقت گیرنده در اطاعت
ردگار جهانیان، و ای نگاهبان بر فرستادگان... ای رستگار به سبقت و درک کنندۀ    پرو
حـوق... نخَـتین پ»امبـر در میثـاق و آخرین پ»امبر در بعثـت، که )خدایا!( او را در 

َ
ل

برده ای. یـای فضیلت و منزلت وال فرو در

64. در کتاب الکشـکول فیما َجرٰی لل الرسـول نوشـته عالمه اجّل سـید ِنحریر حیدر بن 
علی حسـینی آملی قّدس سـّره _ که نسـخه آن نزد ما موجود اسـت2 _ آمده اسـت: 

؟ص؟ 
َ

الّرسـول اسـتحّقس  بمـا  الصـادق؟ع؟:  مـولي  سـألت  عمـر:  بـن  ـل 
س

المفّض يَـال 
ّر لّمـا َـال اهَّلل تعالـی: ولَـَت برّبکـم. 

ّ
سـیادةس الخلـقر وجمعیـن؟ َـال: بَـبقه فـي الـذ

ّر وجمعیند 
ّ

قس بالجـواب فقـال بلـی. فبعثـه اهَّلل عـّز وجـّل إلـی الـذ  مـن سـبس
س

وکان هـو وّول
تـا آخـر حدیـث. 

ریر تمـام آفریـدگان  مفّضـل از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: چگونـه رسـول؟ص؟ بـه سـرو

1. إَبال األعمال ج3 ص124.المزار شهید اول ص10 و عبارت صفحت 12 آن.
کتابخانه ایشان در نجف اشرف موجود است: شماره 2136 همراه با الزام الناصب شیخ  2. دو نَخه از آن در 
که بر آن نام طهماسب  یة  کتابت سال 1022 همراه با األنوار البدر مفلح بن الحَن الصیمری، و شمارۀ 158 
ومیر  المام  مکتبة  مخطوطات  فهرس  ر.ک:  است.  موجود  لشکر  ضیاء  الدوله  مؤید  مهر  و  َاجار  میرزای 

دس سره. المؤمنین؟ع؟ العامة في النجف األشرف تألیف عامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائیَ 



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
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 رسـید؟ پاسـخ داد: به سـبقتش در عالم ذّر، زمانی که خداوند فرمود: يولََت برّبکمد 
گفـت. بدیـن روی خداونـد عـّز وجـل  گرفـت و يبلـید  و او بـه پاسـخ دادن سـبقت 

برانگیخـت.  تمـام ذّره هـا  بـر  را  حضرتـش 

که  گوید: کرده  65. عیاشی از ابوذر روایت 

ـمت  هر ّیر بر
ـتر نس »ت ـلر بس هت

س
ـرس و یت ، غس ـدر اهَّللر هت ـی برعس فس وس ـَه فس َس ا یثس  اهَّلَل مر

س
ـذ خس

س
ـنت و ّمس ـٌد مر حس

س
قس و ـدس ـا صس اهَّللر مس يوس

إَِو�فْ  َعْهٍد  ِم�فْ  ِرِهْم  َ ْک�ث
ِل�أَ ا  ْد�ف َو�بَ َوما  اهَّللر :   

َ
ل ـوت َس ـكس  لر

ذس وس  . مت هر تر ـیعس ـنت شر مر ـٍة 
س
یل لر

َس ـٍة  ابس صس عر وس
و�فَ 2«3. ِم�فُ وأْ ُ �ي ل�  اِس 

ال�فَّ َر  َ ْک�ث
أَ
ا َولِك�فَّ  ُه: 

ُ
ْول َو�تَ  1 �فَ �ي اِس�تِ �ف

َ
ل َرُهْم  َ ْک�ث

أَ
ا ا  ْد�ف َو�بَ

کَـی راسـت  گرفتـه،  کـه خداونـد پ»مـان آنـان را  کَـانی  بـه خـدا سـوگند، از میـان 
کـه شـیعیان آنهاینـد. ایـن اسـت  گروهـی انـدک  نگفـت بجـز خانـدان پ»امبرشـان و 
کام الهـی کـه فرمـود: يبـرای ب»شـتر آنها )وفا به( پ»مان نیافتیم و ب»شترشـان را فاسـق 

یافتیـمد. و فرمـود: يامـا ب»شـتر مـردم ایمـان نمی آرنـدد. 

کـه نسـخه آن نـزد مـا موجـود اسـت _ از زّر بـن  66. در مختصـر البصائـر سـعد بـن عبـداهلل _ 
کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمود:  کـرده  حبیـش روایـت 

اَء َهمت  یس صر وت
س ت
األ ال: فس یٌر... إلی ونَ  کر نس ٌر وس کس ا َمنت َمَهمس انر است کس

س
ل اَه مس تس

س
َه ، و تس رس َجلَ  َحفت لس الّرس خر دت

َ
ا و ذس يإر

 
ّس

ل ارس إر َخلَ الّنس دت  یس
س

ل َفوَه، وس رس عس َهمت وس فس رس نت عس  مس
ّس

ل  إر
ةس ّنس جس

ت
َخلَ ال دت  یس

س
، ل هر یت

س
ل وفًا عس ََ اطر َو رس اَب الّصر حس صت

س
و

 ، مت هر یت
س
ل اثریقر عس وس مس

ت
ذر ال خت

س
دس و نت مت عر هر یت

س
ل َهمت عس فس ّرس ، عس

لّس جس ّزس وس اَء اهَّللر عس فس َهمت َعرس ّنس
س
َروَه، ألر کس نت

س
و َهمت وس رس کس نت

س
نت و مس

َهَم  ماُهْم ،4 وس ِس�ي ا �بِ
ًّ
و�فَ ُکل ْ�ِر�فُ َ اٌل �ي ِ ِر�ب ْعرا�ف

�أَ
ْ
ی ال

َ
لس : َوَعل جس ّزس وس  عس

س
ال قس ، فس ابرهر

تس کر ي  َهمت فر فس صس وس وس
 ، ةر اعس ادر برالّطس بس عر

ت
اثریقس ال وس َهمت مس

س
 ل

س
ذ خس

س
، و مت هر یت

س
ل یَد عس هر ؟ص؟ الّشس ّيَ بر

الّنس ، وس مت ائرهر یس لر وت
س
ی و

س
ل اَء عس دس هس الّشَ

ّزس  عس  اهَّللر 
َ

ل وت َس كس  لر
ذس وس  . مت هر یت

س
ل عس َتَه  َنَبّوس تت  رس جس فس  ، ةر اعس برالّطس   

اقس یثس مر
ت
ال َم  هر یت

س
ل عس ؟ص؟  ّيَ بر

الّنس  
س

ذ خس
س
و وس

.6»5 
ً
دا ِه�ي

َ ل�ِء سث َك َعلی  هوأُ ا �بِ �ف �أْ ٍد َوحبِ ِه�ي
َ سث �تٍ �بِ

ّمَ
أُ
ا ِم�فْ ُکّلِ ا �ف �أْ ا حبِ دف  اإِ

�فَ �يْ
َ
ك

لس : �فَ جس وس

1. األعراف: 102.
2. رعد: 1.

3. تفَیر العّیاشّي ج2 ص23 رَم 59.
4. األعراف: 46.

5. الّنَاء: 41.
6. بصائـر الدرجـات ص518 ح9. مختصـر البصائـر حلـی ص161 بـه اسـنادش بـه شـیخ طوسـی آن را روایـت 

کـرده اسـت.
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وَتـی انَـان وارد گـور می شـود، دو فرشـته بـه نـام نکیـر و منکـر می آینـد... اوصیـاء که 
صاحبـان صـراط هَـتند بـر آن ایَـتاده اند. هیـچ کس وارد بهشـت نشـود مگر آن که 
ائمـه را )بـه امامـت( بشناسـد و آنـان او را )بـه اطاعـت و ولیـت( بشناسـند. و هیـچ 
زخ نشـود جـز آن کَـی کـه اهـل ب»ـت را )بـه امامـت( نشناسـد و ایشـان او  کـس وارد دو
یـرا آناننـد عرفـای خداونـد عـّز وجل، کـه خداوند آنـان را به  را )بـه ولیـت( نشناسـند، ز
هـر فـرد شناسـاند، زمانـی کـه از آنها پ»مـان گرفت. و ایشـان را در کتابش وصف کرده 
گواهـان بـر پ»ـروان  کّاً بَـیماهمد. آنان انـد  و فرمـود: يوعلـی األعـراف رجـال یعرفـون 
گـواه بـر آنـان اسـت. خداونـد پ»مـان بنـدگان را بـر اطاعـت آنهـا  خـود، و پ»امبـر خـدا 
گرفتـه اسـت. بدیـن روی نبوتـش بـر آنهـا  گرفتـه و پ»امبـر نیـز چنیـن پ»مانـی از مـردم 
کلّ وّمـة  کام خداونـد عـز وجـل: يفکیـف إذا جئنـا مـن  جریـان یافتـه و ایـن اسـت 

بشـهید وجئنـا بـك علـی هـؤلء شـهیداد.

که داود می گوید:  کتاب، از مشیخه حسن بن محبوب، آورده  67. در همان 

ا  ّمَ
َ
�تَ َول

�فَّ َ حب
ْ
وا ال

ُ
ل ْد�فُ �فْ �تَ

أَ
ْم ا �تُ م َحِس�بْ

أ
:  ا ـــلس جس ـــّزس وس لر اهَّللر عس ـــوت َس ـــنت  ؟ع؟ عس ـــدر اهَّللر بت ـــا عس بس

س
َت و

ت
ل

س
ـــأ يسس

ـــَه  نس ّور
نت َیکس

س
ـــلس  و بت َس َنـــَه   ّور

ـــا َهـــوس َمکس ـــمس برمس لر ـــدت عس َس ّنس اهَّللس  : إر
س

ـــال َس ْم .1 
ُ
ك اَهُدوا ِم�فْ �فَ �ب �ي ِ �ف

َّ
ُه ال

َ
ِم الّل

َ
ْ�ل َ �ي

نت 
س
ـــلس و بت َس ـــَه  قس

ت
ل یـــَت خس ـــَه َیمر ّنس

س
ـــمس و لر ـــا عس مس کس  ، ـــدت اهر ـــمت َیجس

س
ـــنت ل مس ـــَد وس اهر ـــنت َیجس ـــمس مس لر عس ، وس ّرٌ ـــمت ذس َه وس

َهـــمد2. یتس َیمر

کـه وارد  کـه می فرمایـد: يآیـا پنداشـتید  از امـام صـادق؟ع؟ در بـارۀ ایـن آیـه پرسـیدم 
ید، در حالـی کـه خداونـد هنـوز افـرادی از شـما را کـه جهـاد کرده انـد،  بهشـت می شـو
یـن،  کـه پدیـد مـی آرد، َبـل از تکو معلـوم نکـرده اسـتد. فرمـود: خداونـد، هـر چیـز را 
بـدان علـم دارد در حالـی کـه ذّر اسـت. خداونـد می دانـد که چه کَـی جهاد می کند 
کـه َبـل از مـردنر آفریـدگان خـود، می دانـد  گونـه  و چـه کَـی جهـاد نمی کنـد. همـان 

کـه آنهـا را خواهـد میرانـد. 

که از امام باقر؟ع؟ در مورد این آیه پرسیدم.  کرده  68. عیاشی از ابی بصیر روایت 

1. آل عمران: 142.
2. مختصر بصائر الدرجات ص169.
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1 اآلیة،  �تَ
�فَّ َ حب

ْ
ُهُم ال

َ
 ل

�فَّ
أَ
ا ُهْم �بِ

َ
ْموال

أَ
َسُهْم َوا �فُ �فْ

أَ
�فَ ا �ي ِم�فِ ُموأْ

ْ
رى  ِم�فَ ال �تَ

ْ َه اسث
َ
 الّل

�فَّ يسألته عن َول اهَّلل: اإِ
ـر؟ع؟:  عفس  وَبـو جس

س
قـال 2. فس ُدو�ف و�فَ الَ�ا�بِ �بُ ا�أ ِ� ال�تّ �ي

َ
�تُ َعل

أ
َرا

ّمَ �تَ
ُ اَل �ث عنـي فـي المیثـاق. �ت : یس

س
ـال َس

یند3. وهـا الّتائربینس العابردر ـن اَرس لکر ل وس

پرسـیدم دربـارۀ ایـن آیـه کـه می فرمایـد: خداونـد از مؤمنـان جـان و مالشـان را می خـرد 
کـرده اسـت.  کـه از آنر آنهـا باشـد. فرمـود: در عالـم میثـاق چنیـن  بـه بهـای بهشـت 
بخـوان:  نـه،  فرمـود:  باَـر؟ع؟  امـام  پـس  خوانـدم.  را  العابـدون  التائبـون  آیـت  سـپس 

العابدیـن. التائبیـن 

کـرده، چنانکـه شـیخ  سـعد بـن عبـداهلل قمـی رحمـه اهلل نیـز بـه اسـناد خویـش آن را روایـت 
اجـّل حسـن بـن سـلیمان حلـی رحمـه اهلل در مختصـر البصائـر4 نقـل کـرده اسـت، _ کـه نسـخه 

آن نـزد مـا موجـود اسـت. 

69. مرحـوم کلینـی از ابوُعبیـده و ُزراره ضمـن روایـت مفصلی از امام باقـر؟ع؟ آورده اند که 
کمه ای در  پـس از شـهادت سـید الشـهدا؟س؟ میـان امام سـجاد؟ع؟ بـا محمد بن حنفیـه محا

ی داد که ضمـن آن می فرماید: کنـار حجراالسـود رو

ــنر  بت ــدر  ّمس َمحس لر ؟ع؟  نر ــیت َس َح
ت
ال ــَن  بت ــّيَ  لر  عس

س
ــال قس فس  . دس ــوس ست

س ت
ــرس األ جس حس

ت
ــا ال یس تس

س
و ــی  ّتس ــا حس قس

س
ل طس انت يفس

 . ــلت ، َثــّمس سس ــرس جس حس
ت
ــكس ال

س
ــقس ل طر نت َینت

س
َه و

ت
ــل سس  وس

ــلّس جس ــّزس وس ــی اهَّللر عس
س
ل  إر

ــلت هر تس ابت ، فس ــتس نت
س
 و

ت
و ــدس : ابت ــةر ّیس فر نس حس

ت
ال

ــّيَ  لر ــَه عس
س
 ل

س
ــال قس ــَه. فس بت ــمت َیجر

س
ل ــرس فس جس حس

ت
ــا ال عس ــّمس دس ، َث  اهَّللس

س
ل

س
ــأ سس ــاءر وس عس

َ
ــي الّد ــٌد فر ّمس ــلس َمحس هس تس ابت فس

ــتس  نت
س
َع اهَّللس و ــادت ــٌد: فس ّمس ــَه َمحس

س
 ل

س
ــال َس  . ــكس ابس جس

س س
ّیــًا أل صر ــتس وس َکنت ــوت 

س
، ل ــّمر ــا عس ؟ع؟: یس نر ــیت َس َح

ت
ــَن ال بت

كس 
َ
ل

س
ــأ ست

س
: و

س
ــال َس ، َثــّمس  ادس رس

س
ــا و ؟ع؟ برمس نر ــیت َس َح

ت
ــَن ال ــّيَ بت لر ــا اهَّللس عس عس دس َه. فس

ت
ــل سس ــي، وس خر

س
ــنس و ــا ابت یس

ــا  ّمس
س
، ل یــنس عر مس جت

س
ــاسر و ــاقس الّنس یثس مر ــاءر وس یس صر وت

س ت
ــاقس األ یثس مر ــاءر وس یس بر

نت
س ت
ــاقس األ یثس یــكس مر  فر

ــلس عس ي جس ــذر
ّس
برال

ــی  ّتس ــَر حس جس حس
ت
كس ال ــّرس حس تس : فس

س
ــال َس ؟ع؟.  ــّيٍ لر ــنر عس نر بت ــیت َس َح

ت
ــدس ال عت ــاَم بس مس ر

ت
ال ــّيَ وس صر وس

ت
ــنر ال ــا مس نس تس رت بس خت

س
و

...د 5.
س

ــَزول نت یس
س
ادس و کس

1. التوبة: 111.
2. التوبة: 112.

3. تفَیر عیاشی ج2 ص112 ح140.

4. مختصر بصائر الدرجات: ص21.
5. الکافي ج1 ص348 ح5.



َمقاِصِد َعلّیهموا  لطم: 402

پس رهَـپار شـدند تا به حجر السـود رسـیدند. علی بن الحَـین؟ع؟ به محمد بن 
حنفیـه فرمـود: تـو اول بـه درگاه خداونـد عـز و جـل تضـّرع کـن و از او بخـواه کـه حجـر را 
رد و سـپس )دربـارۀ امامتـت( بپرس. محمد بن حنفیـه با تضرع و  برایـت بـه سـخن آو
ى دعا کرد و از خدا خواسـت، و سـپس از حجر خواسـت  )که به امامت او سـخن  زار
گـر تـو  یـد(، ولـی حجـر جوابـش نگفـت. علـی بـن الحَـین؟ع؟ فرمـود: اى عمـو! ا گو
وصـی بـودى جوابـت مـی داد. محمـد گفـت: پَـرر بـرادر! تـو دعـا کـن و از خـدا بخـواه. 
علـی بـن الحَـین؟ع؟ بـه آنچـه خواسـت دعـا کرد، سـپس فرمـود: از تـو می خواهم به 
رار داده اسـت )همه  آن خدایـی کـه میثـاق پ»غمبـران و اوصیـاء و همـه مردم را در توَ 
بایـد نـزد تـو آینـد و بپ»مـان خـدا وفـا کننـد( که وصـّی و امام بعد از حَـین؟ع؟ را به ما 

ـر جنبشـی کـرد کـه نزدیـك بـود از جاى خود کنده شـود.  جس خبـر ده. حس

یـة  کـه نسـخه آن نـزد مـا موجـود اسـت1 _ از ُبریـد بـن معاو کامـل الزیـارة _  70. ابـن قولویـه در 
کـه  گویـد:  ِعجلـی آورده 

َه اهَّلَل  ـرس کس ي ذس ـذر
ّس
یلس ال اعر ـمس ست ـنت إر نرـي عس رت بر

خت
س
! و َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ؟ع؟: یس ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

َوْعِد َوكا�فَ َرُسولً� 
ْ
ُ� کا�فَ صاِد�تَ ال

�فَّ َل اإِ ْسماِع�ي ا�بِ اإِ ِك�ت
ْ
ُکْر �فِیي ال : َوادفْ

َ
َقـول ـَث یس یت ابرـهر حس

تس ـي کر فر
اتس  یلس مس اعر ـمس ست  إر

ّنس ؟ع؟: إر
س

ال قس . فس یمس اهر رس بت ـَن إر یلَ بت اعر ـمس ست ـَه إر ّنس
س
َعَمـونس و زت ـاسس یس ّنس الّنس ـإر ا2.. فس �يًّ �بِ

�فَ

ـلس  سر رت
َ
و ـنت  ـی مس

س
ل إر

فس ٍة،  یعس ـرر ـبس شس احر ائرمـًا صس
َس ّسر  ـًة هَّللر انس َحّجس کس یـمس  اهر رس بت إر  

ّنس إر وس  ، یـمس اهر رس بت إر  
ـلس بت َس

ـَن  بت یلَ  اعر ـمس ست إر اكس  ذس ؟ع؟: 
س

ـال َس ؟  انس کس ـنت  مس فس اكس  ـدس فر ـَت 
ت
ل َجعر ـَت: 

ت
َقل فس ؟  نت ذس إر یلَ  اعر ـمس ست إر

 ، ـمت هر یت
س
ل ـبس اهَّلَل عس ضر غس ـَه. فس هس جت َخوا وس

س
ـل سس ـوَه وس

َ
ل تس قس َبـوَه فس

ّس
ذ کس ، فس ـهر مر وت َس ـی 

س
ل ـَه اهَّلَل إر ثس عس ، بس یـلس َر زت حر

. ابر
س

ـذ عس
ت
ـكس ال

س
ل ائریلس مس اطس ـطس ست

س
ـهر و یت

س
ل  إر

ـهس ّجس وس فس

 ، ةر ـّزس عر
ت
ّبَ ال ـكس رس یت

س
ل ـي إر نر هس ّجس ، وس ابر

س
ـذ عس

ت
ـَك ال

س
ل ائریلَ مس اطس ـطس سس

س
ـا و نس

س
! و یلَ اعر ـمس ست ـا إر ـَه: یس

س
 ل

س
ـال قس فس

كس  لر
ي ذس ي فر  لر

ـةس اجس  حس
س

: ل یلَ اعر ـمس ست َه إر
س
 ل

س
ـال قس . فس تس ـئت نت شر ابر إر

س
ـذ عس

ت
اعر ال ـوس نت

س
أ  بر

ـكس مس وت َس بس  ر
ّ

ـذ عس
َ
ألر

ـكس  ّنس إر ّبر  رس ـا  یس  :
س

ـال قس فس ؟  یلَ اعر ـمس ست إر ـا  یس َتـكس  اجس ـا حس مس فس  : ـهر یت
س
ل إر ـی اهَّلَل  حس وت

س
أ فس  ، یـا وسـطاطائیلَ

تس  ـرت بس خت
س
و ، وس ـةر یس

س
ل وس

ت
ـهر برال ائر یس صر وت

س
ألر ةر وس َبـّوس ـٍد برالّنَ ّمس َمحس لر ـةر وس ّ»س بر َبو  برالّرَ

ـكس َر
فت نس  لر

ـاقس یثس مر
ت
تس ال

ت
ـذ خس

س
و

کـرد و آن را در نجـف اشـرف بـه سـال  کـرده بـا نَـخ صحیـح آن مقابلـه  1. عامـه امینـی ایـن نَـخه را تحقیـق 
کـرد. رحمـة اهَّلل علیـه. 1356 َمـری منتشـر 

2. مریم: 54.
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ـاد1 _ تـا آخـر حدیـث.  هس ّیر بر
ـدر نس عت ـنت بس ؟امهع؟ مر ـّيٍ لر ـنر عس نر بت ـیت َس َح

ت
َتـَه برال ّمس

َ
 و

َ
ـل عس فت ـا تس  برمس

ـكس قر
ت
ل ـرس خس یت خس

یـد: بـه حضـرت امـام جعفـر صـادق؟ع؟ گفتـم: ای فرزنـد رسـول اهَّلل!  جلـی گو بریـد عر
َکـرت  اذت وس می فرمایـد:  یـرا  ز کـن،  گاه  آ داده،  خبـر  َـرآن  در  خـدا  کـه  اسـماعیل  آن  از  مـرا 
کـه مـردم  ـا. آیـا چنـان  ّیً بر

 نس
ً

َسـول کانس رس ـدر وس عت وس
ت
قس ال کانس صـادر ـَه  ّنس  إر

س
یل ـماعر ست تـابر إر کر

ت
ـي ال فر

می پندارنـد، او اسـماعیل بـن ابراهیـم؟امهع؟ بـود؟ امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: اسـماعیل 
بـن ابراهیـم، َبـل از حضـرت ابراهیـم، از دنیـا رفـت. از طرفـی حضـرت ابراهیـم؟ع؟ 
ابراهیـم  بـودن  بـا  بـود،  دیـن  و  و صاحـب شـریعت  زمیـن حجـت خـدا  در  خـودش 
چگونـه می شـود اسـماعیل بـه سـوى کَـی برانگیختـه شـده باشـد؟ گفتـم: پـس این 
ى اسـماعیل بـن حزَیـل بـود  ـرآن فرمـوده، کیَـت؟ فرمـود: و  َ اسـماعیل کـه خـدا در
وم  ومش برانگیخت، ولیَ  کـه پ»غمبـرى بـه شـمار می رفت، خدا او را بـراى هدایتَ 
ى، او را دروغگـو دانَـتند و کشـتند و پوسـت صـورت او را کندنـد، سـپس خـداى  و
کـه فرشـتت عـذاب بـود _ نـزد اسـماعیل  َهـار بـر آنـان غضـب نمـود و وسـطاطائیل را _ 
گفـت: مـن وسـطاطائیل هَـتم، ملـک عـذاب. خـدا مـرا  فرسـتاد. او بـه اسـماعیل 
وم تو را به انواع و اََـام عذاب گرفتـار کنم. فرمود: نه،  گـر تـو بخواهـی،َ  فرسـتاده کـه ا
ى  ى وحـی کـرد: پـس چه حاجتـی دار مـن احتیاجـی بـه ایـن نـدارم. خـداى توانـا بـه و
بوب»ـت خـود و نبوت حضرت  ردگارا! تـو بـراى ر ای اسـماعیل؟ اسـماعیل گفـت: پـرو
گرفتـه اى، بهتریـنر خلـق  محّمـد؟لص؟ و ولیـت اوصیـاء آن بزرگـوار، عهـد و پ»مـان 

کـرد...  کـه امتـش بعـد از او بـا حَـین چـه خواهنـد  کـرده اى  گاه  خـود را آ

کّشـی رحمـه اهلل در صفحـۀ 62 رجـال خـود از فضیـل رسـان، دربـارۀ ابـی داود آورده   .71
کـه  گویـد:

 . رت ـدر قت ـمت یس
س
ل ثس فس ـّدر نت َیحس

س
ـّمس و هس : فس

س
ـال َس  . ـهر سر

ت
و ـدس رس نت ـّيَ عر فر َجعت

ت
ـٌر ال ابر جس ، وس تر ـوت مس

ت
ـدس ال نت َتـَه عر رت ضس يحس

 . تس دت رس
س
ي و ـذر

ّس
یـثس ال در حس

ت
ـا ال نس ثت ّدر اَود! حس ـا وبـا دس ـَت: یس

ت
َقل  فس

س
ـال َس َه . 

س
ـل ـٍر: اسس ابر ـَن جس ـَد بت ّمس  َمحس

س
ـال َس

ا  مس ر
ّ
ـل َس نت َی

س
نًا و َفاس نًا وس رس َفاس مس

س
؟ص؟ و  اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
ّيَ و اعر َخزس

ت
ٍن ال یت َن َحصس اَن بت رس مت ي عر نر

ثس
س

ّد : حس
س

ال َس

. َثـّمس  هر َسـولر رس ـنس اهَّللر وس : مر
س

ـال قس ؟ فس هر َسـولر ـنت رس ـنس اهَّللر وو مر ـال: مر قس . فس یـنس نر مر َمؤت
ت
ةر ال ـرس مت إر ـّيٍ بر لر ـی عس

س
ل عس

اَه  خس
س
انس و کس ي _ وس خر

س
ةس و دس یت رس َبرس مس

س
و مس وس

ّس
ـل َس ، فس ادس دس قت مر

ت
رس ال مس

س
هر . َثّمس و یت

س
ل ا عس مس

ّس
ـل َس انس فس مس

ت
ـل سس ةس وس فس یت

س
رس َحذ مس

س
و

1. کامل الزیارات ص138 رَم163/3.
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َت 
ت

ـذ خس
س
ـدت و َس َتَکـمت برـهر وس رت بس خت

س
ـدت و َس ي، وس ـدر عت َکـمت بس ّیَ لر ـنت وس َتَمونري  مس

ت
ل

س
ـأ ـدت سس َس َکـمت  ّنس : إر

س
ـال قس ـهر _ فس ّمر

َ
ألر

َم اهَّللر  ایت لی.  وس ـوا بس
َ
ال  َ ّبرَکمت رس ـَت بر َت س

ل
س
مس  و ي آدس نر ی بس

س
ل ـی عس

س
ال عس  اهَّلَل تس

س
ـذ خس

س
ـا و مس ، کس ـاقس یثس مر

ت
َکـَم ال یت

س
ل عس

َفَرن د1. کت تس
س
ـا ل َتَموهس ضت قس ـنت نس ئر

س
ل

 در هنگام مرگش نزد او حاضر شدم، در حالی که جابر َجعفی کنار او بود. می خواست 
گفتم:  ید ولی نتوانَـت. سـپس محمد بن جابر گفت: از او بپرس. به او  سـخن بگو

یـی، برای مـا بازگوی. پس گفت:   ای ابـا داود! حدیثـی را کـه می خواسـتی بگو

زی رسـول خـدا؟ص؟ بـه فـان و فـان امـر فرمـود  عمـران بـن حصیـن برایـم گفـت کـه رو
کـه بـر علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ بـا عنـوان يامیرالمؤمنیـند سـام دهنـد. پرسـیدند: 
آیـا ایـن امـری از جانـب خـدا اسـت یـا رسـول خـدا؟ فرمـود: از جانـب خدا و رسـولش. 
آنـگاه بـه حذیفـه و سـلمان همیـن سـان امـر فرمـود. آنـان سـام دادنـد، و همیـن گونـه 
گفـت: پ»امبـر فرمـود: شـما  کـه بـرادر مـادری او بـود. سـپس  مقـداد و بـرادرم بریـده، _ 
از مـن در بـارۀ ولـّی خـود پـس از مـن پرسـیدید و مـن بـه شـما خبـر دادم. آنـگاه از شـما 
کـه بـه آنهـا  گرفـت زمانـی  گرفتـم، چنانکـه خداونـد تعالـی از بنـی آدم پ»مـان  پ»مـان 
گر ایـن پ»مان  ردگارتـان نیَـتم؟د گفتنـد: بلـی. و بـه خـدا سـوگند ا فرمـود: يآیـا مـن پرو

ید.  کافـر می شـو را بشـکنید، بـه یقیـن 

72. صاحب الشهاب الثاقب در ذکر این آیه می گوید: 

کـه خداونـد عالـم مـا  کـه جنـاب ختمـی مـآب مکـرر می فرمـود  يدر اخبـار وارد اسـت 
کـرد  کـرد انبیـاء را، و از انـوار انبیـاء خلـق  کـرد از نـور خـود، و از انـوار مـا خلـق  را خلـق 
کـرد مائکـه را، و از انـوار مائکـه جـن را، واز انـوار  مؤمنیـن را، و از نـور مؤمنیـن خلـق 

آنهـا حیوانـات را، و از انـوار آنهـا نباتـات را، و از انـوار آنهـا جمـادات را. 

کـرد و  کـه فرمـود: خداونـد عالـم حقیقـت مـا را خلـق  و در خبـری دیگـر مـروی اسـت 
عطَـه کردیـم، خداونـد مهربـان فرمـود: الحمـد هَّلل رب العالمیـن، پـس من از شـدت 
طره عـرق از جبین مـن چکید، و از  حیـا عـرق کـردم و یکصـد و ب»َـت و چهـار هـزارَ 
ر مـن طـواف می کردنـد و بـه تَـبیح و تهلیـل  طـره پ»غمبـری خلـق شـدند و در دو هـرَ 
گرفـت، خداونـد  مـن، تَـبیح و تهلیـل می کردنـد. پـس، از پ»غمبـران عهـد و میثـاق 

1. اختیار معرفة الرجال ج1 ص308 رَم 148.
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کـه مـردم را دعـوت نماینـد بـه یگانگـی خـدا و نبـوت محمـد؟ص؟ و ولیـت  ایشـان، 
علـی؟ع؟ و آل علـی؟مهع؟، و بـه نبـوت خـود ایشـان، پـس بنـا بـه َابلیـت هـر زمـان، 
گـردد و  پ»غمبـری فرسـتاد، نیابتـًا از جنـاب محمـد؟ص؟، تـا در آخـر انبیـاء مبعـوث 

جمیـع انبیـاء نایـب آن جنـاب بوده انـدد انتهـی. 

کنـــز الفوائـــد )منتخـــب از تأویـــل الیـــات( بـــه نقـــل از ُنَخـــب المناقـــب تألیف  73. در 
کـــه امام باقر؟ع؟  ابـــی عبداهلل حســـین بن جبـــر، رحمه اهلل، با اســـناد از ابـــی َورد عامی آورده 

می فرمایـــد: 

ـٍب،  الر ـي طس بر
س
ـَن و ـّيَ بت لر 1 ، َهـوس عس َح�تُ

ْ
َك ال ِ

َك ِم�فْ َر�بّ �يْ
َ
ل َل اإِ ِ رف

�فْ
أُ
ما ا

�فَّ
أَ
ُم ا

َ
ْ�ل َ َم�فْ �ي �فَ

أَ
:  ا

س
ـل جس ـّزس وس ـَه عس

َ
ل وت َس ي

و�فَ  و�فُ ُ �فَ �ي �ي ِ �ف
َّ
ـی : ال

س
ال عس ـهر تس لر وت  برقس

َصوَفـونس وت مس
ت
َتَه ال ـیعس ـابر شر بس

ت
ل

س ت
ـو األ

َ
ول

َ
و َه، وس ـَدّوَ ـا َهـوس عس ـی َهنس مس عت

س ت
األ وس

یـرد3. در غس
ت
مر  ال ـوت یس ـهر  وس تر یس

س
ل وس ّرر بر

ّس
ـي الـذ ـمت فر هر یت

س
ل َخـوذس عس

ت
أ مس

ت
2،  ال ا�تَ �ث ِم�ي

ْ
و�فَ ال صفُ �تُ �فْ َ ِه َول� �ي

َ
َ�ْهِد الّل �بِ

ّبركس  نت رس كس مر یت
س
ل  إر

س
ل ـزر نت

َ
ما و ّنس

س
َم و

س
ل عت نت یس مس فس

س
رد از حضـرت باَـر؟ع؟ در بـاره آیه  پرسـید: يو ابـو الـوس

ردگارت نـازل شـده حـق اسـت(. فرمـود  کـه می دانـد آنچـه بـر تـو از پـرو ـَق د )کَـی  حس
ت
ال

کـه می دانـدد یعنـی امیـر المؤمنیـن علـی بـن ابـی طالـب، و اعمـی )کـور( در  يکَـی 
کـه چنیـن  لبـاب )خردمنـدان( شـیعیان علـی هَـتند  آیـه دشـمن اوسـت، و اولـو ال
یثـاقس . کَـانی که به عهد  مر

ت
َقَضـونس ال نت ل یس ـدر اهَّللر وس هت  برعس

یـنس َیوَفـونس ذر
ّس
توصیـف شـده اند: ال

ز غدیـر راجع به ولیت علی  و پ»مـان خـدا وفـا دارنـد، و میثاَـی کـه در عالم ذر و در رو
از آنهـا گرفتـه شـده نمی شـکنند.

بیان حال سند چهل حدیث از احادیث نقل شده 
ایـن َتعـدادی از َاخبـار در ایـن مسـئله بـود و بـا آنچه که تحت آیات ذکـر کردیم، جمعًا صد 
کردیـم،  کتفـا  و پنجـاه حدیـث می شـود. مـا بـرای اینکـه سـخن بـه درازا نکشـد، بـه ایـن مقـدار ِا
کثر این  کردیم. ا وگرنه اخبار وارده از فریقین در این َمقام بسـیار اسـت، چندین برابر آنچه ذکر 
اخبـار ذکـر شـده، صحیـُح السـند و بسـیار معتبـر می باشـند کـه بـر َارباِب فّن پوشـیده نیسـت، 

بلکـه بسـیاری از آنهـا در َاعلـٰی درجـۀ صّحت قـرار دارند. 

1. الرعد: 19.
2. الرعد: 20.

یل اآلیات ج1 ص231 ح8. 3. تأو
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کالم خود، به بررسی سند چهل حدیث از میان این احادیث  اینک در اینجا برای اثبات 
می پردازیم؛ پس می گوییم: 

م �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ي

حدیث اول

ی:  حدیث 1 از آیه 1، چهار راو

یان ما است.  ِء راو
ّ

1. َبرقی، احمد بن محمد: فردی ثقه و از َاِجال

2. حسـن بـن علـی بـن َفّضـال: فـردی ثقه و از اصحاب ِاجماع اسـت و کسـی اسـت که به 
اخـذ روایـت از او امر شـده ایم. 

3. ابن ُبَکیر: او عبداهلل بن ُبَکیر بن َاعَین است، فردی ثقه و از اصحاب ِاجماع. 

4. ُزراره: َوثاقـت و َجاللـِت او برتـر از آن اسـت کـه ذکـر شـود. او از نخسـتین طبقه اصحاب 
اجماع اسـت.

پـس سـند در َاعلـٰی درجـۀ ِصّحـت اسـت، ماننـد بیشـتر ایـن چهـل حدیـث. پـس نیـک 
بنگـر. 

حدیث دوم

ی:  حدیث 2 از آیه 1، سه راو

1. َبرقی: ثقه و جلیُل القدر. 

2. احمـد بـن محمـد بـن َابـی َنصـر معـروف بـه َبَزنطـی: ثقـه و جلیـُل القـدر و از اصحـاب 
اجمـاع. 

3. رفاعة: ثقه است و هیچ عیب و اعتراضی بر او وارد نیست.

پس سند در َاعلٰی درجۀ ِصّحت است.

حدیث سوم

ی:  حدیث 3 ازآیه 1، پنج راو

1. َبرقی: ثقه و جلیُل القدر.

2. محمد بن خالد َبرقی: ثقه و استوار.



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 407موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

ِء ِثقات، و از اصحاب اجماع.
ّ

3. ُفضاله: از َاجال

4. جمیل بن َدّراج: وجُه الطائفه، ثقه و از اصحاب اجماع.

5. ُزراره: در َوثاقت و َجاللت بی نیاز از توضیح است.

پس سند در َاعلٰی درجۀ ِصّحت است، مانند بیشتر آنچه خواهد آمد. 

حدیث چهارم

ی: حدیث 7 از آیه 1، پنج راو

1. علی بن ابراهیم: ِثقه و َثبت و مورد اعتماد.

کوفّیین در قم. 2. ابراهیم بن هاشم قمی رحمه اهلل: ِثقه، نخستین ناشر حدیث 

3. محمـد بـن َابـی ُعَمیـر: از اصحـاب ِاجمـاع، از ُمَوّثق تریـن اشـخاص در نـزد خاصـه و 
عامـه، و همچنیـن زاهدتریـن و عابدتریـن و ناسـک ترین آنهـا. 

4. عمر بن ُاَذینه: وجُه الشیعة، در َوثاَقتش اتفاق نظر است.

گویند.  5. ُزراره: ِثقه است و مشهورتر است از آنچه 

حدیث پنجم

گفتیم:  ی مانند آنچه پیشتر  حدیث 8 از آیه 1، پنج راو

1. علی بن ابراهیم

2. ابراهیم بن هاشم

3. ابن َابی ُعَمیر

4. ابن ُاَذینه

5. ُزراره

ششم

ی:  حدیث 11 از آیه 1، شش راو

1. ابو الحسن علی بن الحسین، پدِر شیخ صدوق: شیِخ محّدثاِن قم و ثقۀ آنان. 

2. سعد بن عبداهلل: َوجیه طایفه، ِثقه و َجلیُل القدر.

3. محمـد بـن عیسـی: َنٰجاشـی می گویـد: َجلیـل اسـت در میـان اصحـاب مـا، ِثقـٌة َعیـٌن، 
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روایـات بسـیار و تصانیـف نیکـو دارد. البته برخی مطالب دیگـر گفته اند. عالمۀ َنّقاد محّدث 
نـوری ُقـّدس سـّره می گویـد: الحـق او فـردی ِثقـه و َثبت و َجلیل اسـت.

4. حسن بن علی بن َفّضال: ثقه، از اصحاب اجماع.

5. عبداهلل بن ُبَکیر: ثقه، از اصحاب اجماع.

6. ُزراره: َوثاقت و َجاللتش روشن است. 

هفتم 

ی:  حدیث 4 از آیه 1، پنج راو

که نیازی به ذکر باشد.  ه. مشهورتر از آن است 
ّ
1. صّفار: از ِثقاِت َمشایِخ َاِجل

2. احمد بن محمد: ِثقه َفقیه وجیه.

3. حسن بن موسٰی، معروف به َخّشاب، فردی ِثقه از وجوِه طایفه، بسیار دانا. 

ِء ِثقات.
ّ

4. علی بن حسان: ثقه ثقه، از َاِجال

کثیر: او را ُمعتَمد، بلکه ِثقه دانسته اند.  5. عبدالرحمن بن 

هشتم

ی:  حدیث 4 از آیه 2، سه راو

1. صّفار: ِثقه از َاعاظِم ُشیوِخ طایفه.

2. محمد بن عیســـٰی: ثقه، و ســـخن نجاشـــی و محّدث نوری رحمهما اهلل را در باره اش 
آوردیم. 

ِء ِثقات.
ّ

3. سلیمان جعفری: از َاجال

نهم 

ی:  حدیث 1 از آیه 3، پنج راو

1. محمد بن حسن بن ولید: ثقة ثقه.

ِء ُشیوِخ شیعه. 
ّ

2. صّفار، محمد بن الحسن: ثقه، از َاِجال

3. محمـــد بـــن عیســـی بن ُعَبیـــد: ثقه، ُچنانکـــه از َنٰجاشـــی و عالمه نـــوری رحمهما اهلل 
نقل شـــد.
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یاد قندی: ثقه در روایت و قابل اعتماد. 4. ز

وارد  او  بـر  کـه هیـچ طعنـه ای  القـدر  مـا، جلیـُل  از اصحـاب  ِثقـه  ِسـنان:  بـن  5. عبـداهلل 
نیسـت. در محضـر امـام صـادق؟ع؟ از او یـاد شـد، امـام دربـارۀ او فرمودنـد: »هـر چـه در عمـر 

افـزوده می شـود«.  بـر خیـرش  مـی رود،  پیـش 

دهم

ی:  حدیث 1 از آیه 4، سه راو

کوفیان در قم. 1. ابراهیم بن هاشم قمی رحمه اهلل: ثقه، نخستین ناشِر حدیِث 

ق ترین و زاهدترین مردم و از اصحاِب ِاجماع.
َ
2. ابن ابی ُعَمیر: از موّث

ء و از اصحاِب ِاجماع.
ّ

3. عبداهلل بن مسکان: ثقٌة َعیٌن، از َاِجال

یازدهم 

ی:  حدیث 2 از آیه 8، چهار راو

1. علی بن ابراهیم قمی: ثقه.

کوفیان در قم. 2. ابراهیم بن هاشم قمی رحمه اهلل: ثقه، نخستین نشردهندۀ حدیث 

3. ابن ابی ُعَمیر: از موّثق ترین و زاهدترین مردم.

ِء ِثقات، و از اصحاب اجماع.
ّ

4. ابن مسکان: از َاِجال

دوازدهم 

ی:  حدیث 1 از آیه 9، سه راو

1. علی بن ابراهیم قمی: ثقه.

کوفیان در قم. 2. ابراهیم بن هاشم: ثقه، نخستین نشر دهنده حدیث 

3. محمـد بـن ُفَضیـل: منظـور، محمـد بن قاسـم بن فضیل اسـت زیـرا از ابراهیم بن هاشـم 
روایـت می کنـد، ثقه.

سیزدهم 

ی:  حدیث 1 از آیه 10، پنج راو

1. محمد بن یحیی: ثقه.
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2. احمد بن محمد: ثقه.

3. حسن بن محبوب: ثقه و از اصحاب اجماع.

4. محمد بن ُنعمان: ابو جعفِر َاحَول معروف به مؤمن الطاق، ِثقه و جلیُل القدر.

کـه از شـیعه اسـت، بـل از  گویـد: از َاخبـارش برمی آیـد  5. سـالم بـن ُمسـَتنیر: در تعلیقـه 
َخـواّص یـاراِن ائمـه اسـت. 

چهاردهم 

ی:  حدیث 1 از آیه 11، پنج راو

1. علی بن ابراهیم قمی: ثقه.

2. ابرهیم بن هاشم قمی: حال او ذکر شد.

کالِم َنجاشـی و عالمـه نـوری رحمهمـا اهلل را در بـاره اش  3. محمـد بـن عیسـی بـن ُعَبیـد: 
ی فـردی ثقـه و جلیـل اسـت. کـه و آوردیـم 

4. یوُنـس بـن عبدالرحٰمـن: ثقـه، َوجیـُه الطائفـة، عظیـُم المنزلـة، و از اصحـاب اجمـاع 
اسـت.

5. عبـداهلل بـن ِسـنان: ثقـه و از اصحـاب مـا، جلیـل، و هیچ طعنـه ای بر او وارد نیسـت. در 
محضـر امـام صـادق؟ع؟ از او یـاد شـد. امـام فرمود: »هـر چه از عمرش بیشـتر می گذرد، خیرش 

بیشـتر می شود«. 

پانزدهم

ی:  حدیث2 از آیه 11، پنج راو

1. علی بن ابراهیم: ثقه.

گفته شد. 2. ابراهیم بن هاشم: مکّرر در مورد او 

گفتیم. 3. محمد بن ابی ُعَمیر: قباًل دربارۀ او 

4. ُعَمر بن ُاَذینه: در وثاقتش اتفاق نظر است.

5. ُزراره: وثاقتش معروف است.

ایـن سـند کلینـی در روایـت اسـت. در حالـی که شـیخ صـدوق رحمه اهلل حدیـث را با این 
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کرده اسـت: از پدرم )ثقه(، از سـعد بن عبداهلل قمی )وجیُه الطائفة، ثقه(، از سـه  سـند روایت 
تـن: ابراهیـم بـن هاشـم )کـه قبـاًل از او یـاد شـد( و محمـد بـن الحسـین بـن ابـی الخّطـاب )ثقـه و 
ِء َمشـایخ و ِثقـاِت َاثبات(، همگـی از ابن َابی 

ّ
عظیـُم المنزلـة( و یعقـوب بـن یزیـد )ثقـه، از َاِجال

ُعَمیـر، از ابـن ُاَذینـه، از ُزراره )کـه در بـارۀ آنها سـخن رفت(.

شانزدهم

ی: حدیث 3 از آیه 11، هشت راو

1. ابو جعفر محمد بن بابویه صدوق: شیخ الطایفه و رئیس حافظان حدیث. 

2. ابـــو الحســـن علـــی بـــن الحســـین پـــدر شـــیخ صـــدوق: شـــیخ قمّییـــن و فقیه تریـــن و 
آنهـــا.  واثق تریـــِن 

3. سعد بن عبداهلل: ثقه و وجیه الطائفة.

4. احمد بن محمد: او پسر عیسی بن عبداهلل اشعری است، ثقه و وجیه.

5. محمد بن عیسی بن عبداهلل أشعری: ثقه و شیخ قمیین در زمانش. 

ـــری  ـــا او براب کـــه هیـــچ احـــدی در َجاللـــت و دیـــن و َوَرع ب ـــن ُمَغیـــره: ِثقـــه ِثقـــه،  6. عبـــداهلل ب
نمی کنـــد. 

7. ابن مسکان: ثقه عین، از اصحاب اجماع.

8. ُزراره: ثقه ثقه.

هفدهم 

ی:  حدیث 1 از آیه 12، پنج راو

1. علی بن ابراهیم قمی: ثقه.

2. ابراهیم بن هاشم: قباًل توضیح داده شد.

3. نضر بن سَوید: ثقه جلیل صحیُح الحدیث، هیچ عیبی در او نیست.

4. یحیـی حلبـی: یعنـی یحیـی بـن ِعمـران بـن علـی بـن َابـی ُشـعبه، ثقـه ثقـه، صحیـح 
روایـت می کننـد. آن  از  کـه جماعتـی  دارد  کتابـی  الحدیـث، 

گـر اولی  5. ابـن ِسـنان: بیـن دو نفـر مشـترک اسـت: عبـدهلل بـن سـنان و محمـد بـن سـنان. ا
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که هیچ طعنه ای بر او وارد نیسـت.  که فردی ثقه و از اصحاب ما و جلیل القدر اسـت  باشـد 
گر محمد بن سـنان باشـد، اصحاب  حدیـث امـام صـادق؟ع؟ در مـدح او پیشـتر نقل شـد. و ا
رجـال نظـرات متفاوتـی در بـاره او دارنـد، ولـی محققـان بـا ادلـۀ ُمتَقـن، َوثاقـِت وی را ثابـت 

کرده انـد.

ـر و واقـف بـر احـواِل رجـال، محدث نـوری رحمـه اهلل، در باره او  محـّدِث خبیـر، َنّقـاِد متبّحِ
ید: می گو

ـت َروات اسـت. چنانکـه محققـان و ناَـدانر دَیـق نیز 
ّ
جل ياو نـزد مـا از عمـدۀ ثرقـات و اس

گفته انـدد.
ثاَـت  سـپس آن بزرگـوار رحمـه اهَّلل در بـاره او بـه تفصیـل سـخن گفتـه و شـواهدی بـر وس

یـد: وی نشـان داده و در آخـر می گو
ه برداشـت می شـود، توثیقر محّمد بن سـنان 

ّ
که از مجموعر ادل يصحیح ترین دیدگاه 

استد.

کـه خواهـان تفصیـل باشـد، بایـد بـه جلـد سـوم مسـتدرك الوسـائل صفحـه 557 تـا  کسـی 
کنـد.  561 )از چـاپ قدیـم( رجـوع 

ی را توضیـح دادیم،  کـه َوثاقـت و َجاللـِت و در جـای دیگـر، َهنـگام ذکـِر محمـد بـن سـنان 
می گویـد:

یانـی ایجـاد  يابـن سـنان مشـترک ب»ـن دو ثقـه اسـت کـه عـدم تعی»ـن هرکـدام، هیـچ ز
نمی کنـدد.

هجدهم

ی:  حدیث 1 از آیه 13، شش راو

ه است.
ّ
کلینی، محمدبن یعقوب: ثقه ای در میان مشایِخ َاِجل  .1

2. علی بن ابراهیم: ثقه.

3. ابراهیم بن هاشم: ثقه، قباًل توضیح داده شد.

4. احمـد بـن محمـد بـن ابـی نصـر، معـروف بـه َبَزنطـی: ثقـه و جلیـُل القـدر، از اصحـاب 
کـه نیـاز بـه توصیـف داشـته باشـد.  ِاجمـاع، باالتـر از آن اسـت 
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5. َابان بن ُعثمان: در طبقۀ دوِم اصحاِب ِاجماع قرار دارد.

6. محمد بن علی حلبی: ثقه فقیه وجیه جلیل.

نوزدهم 

ی:  حدیث 1 از آیه 14، چهار راو

1. صفار: از ِثقاِت َمشایخ و وجُه الطائفة.

که در َجاللت و َوثاقت معروف است.  2. احمد بن محمد: همان َبَزنطی است 

3. حسن بن محبوب: ثقه و جلیُل القدر.

4. حسین بن نعیم صّحاف: ثقه عین.

ایـن سـند صّفـار اسـت. امـا کلینـی از محمـد بـن یحیـی عطـار )ثقـه جلیـل(، از احمـد بـن 
محمـد روایـت کـرده و بقیـه سـند مشـترک اسـت. 

بیستم

ی: حدیث 1 از آیه 15، سه راو

کـه مـورد قبـوِل علمـا  کتـاب معتَمـدی  1. جعفـر بـن محمـد بـن ُشـَریح: امامـی و صاحـب 
گرفتـه اسـت. قـرار 

کـه جماعتـی از آن  کتابـی   الروایـة، دارای 
ُ

کوفـی و مقبـول 2. حمیـد بـن شـعیب سـبعی: 
می کننـد. روایـت 

 3. جابر بن یزید ُجعفی: کلمات علما در باره او فراوان است. اما سخن محّقِق نّقاد محّدث 
گوید: ی  کفایت می کند. و نوری رحمه اهلل در باره او، ما را 

ياز اجـّاء رواة و اعاظـم ثقـات، بلکـه از حامـان اسـرار اهل ب»ت و حافظ کنوز اخبار 
آنهاستد.

بیست و یک 

ی:  حدیث 1 از آیه 18، پنج راو

ه ِثقات است.
ّ
1. صفار: از َمشایِخ َاِجل

2. محمد بن احمد: ثقه و جلیُل القدر.
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ِء َمشایخ و ِثقات َاثبات.
ّ

3. یعقوب بن یزید: از َاِجال

امـام  یـاران  از  تـن  شـصت  از  و  رضـا؟ع؟  امـام  از  ثقـه،  و  کوفـی  محبـوب:  بـن  حسـن   .4
کـرد. مـردی جلیـُل القدر بود و از ارکان اربعه در عصر خود شـمرده می شـد  صـادق؟ع؟ روایـت 

و از اصحـاب اجمـاع اسـت.

5. محمـد بـن ُفَضیـل: یعنـی َازدی، کوفـی ثقـه، از اصحـاب امـام رضا؟ع؟ بـه دلیل روایت 
حسـن بن محبـوب از او. 

بیست و دو

ی:  حدیث 1 از اخبار، چهار راو

1. برقی، احمد بن محمد: ثقه.

کثیر الروایة. کوفی ثقه جلیل،  2. علی بن َحَکم: 

3. َابان بن ُعثمان: فقیه و از اصحاب اجماع.

4. ُزراره: َوثاقت و َجاللِت او معروف است.

بیست و سه

ی: حدیث 2، چهار راو

1. برقی، احمد بن محمد: ثقه.

2. حسن بن محبوب: ثقه و از اصحاب اجماع و جلیُل القدر.

3. علـــی بـــن ِرئاب: ثقه و جلیـــُل القدر، صاحب اصـــل کبیر، که جماعتـــی از آن روایت 
کرده اند.

کـــه امام  َکّشـــی بـــه ســـنِد صحیـــح روایـــت کرد  کوفـــی، ابـــو َجهـــم.   4. ُبَکیـــر بـــن َاعَیـــن: 
صادق؟ع؟ بعد از مرگ او فرمود:

، او را در میانر رسول خود و امیرمومنان؟امهع؟ جای دادد. يخداوند، عّزس وجلّ

بیست وچهار

ی: حدیث 3، چهار راو

1. برقی، احمد بن محمد: ثقه.
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2. برقی، محمد بن خالد: ثقه.

3. احمد بن محمد بن ابی نصر َبَزنطی: ثقه و جلیل القدر و از اصحاب اجماع.

4. عبدالکریم حلبی، َعمرو بن صالح َخثَعمی: نجاشی می گوید:

کـرده اسـت. سـپس واَفـی  يکوفـی اسـت و از امـام صـادق و امـام کاظـم؟امهع؟ روایـت 
کـرام اسـت. کتابـی دارد کـه عـده ای از اصحـاب مـا از  شـد. ثقـه ثقـه عیـن ملقـب بـه 

کرده انـدد. آن روایـت 

بیست و پنج

ی: حدیث هفت، سه راو

1. صفار: ثقه وجیه، عظیُم المنزلة، قلیُل السقوط در روایت.

2. حسن بن محبوب: ثقه و از اصحاب اجماع.

کـرده. و ایـن حدیـث را ثقـة  3. صالـح بـن سـهل: محـّدث نـوری رحمـه اهلل او را توثیـق 
کرده انـد.  روایـت  صـدوق،  شـیخ  ثقـه،  حافظـاِن  شـیِخ  و  کلینـی  االسـالم 

بیست و شش

ی: حدیث 8، پنج راو

1. صّفار: ثقه و وجیه الطائفة.

2. احمد بن محمد: همان عیسی اشعری است، فقیه و وجیه و ثقه.

3. حسـن بـن علـی نعمـی: او همـان ابـن الُنعمـان مولـی بنـی هاشـم، معـروف بـه اعلـم 
الحدیـث. صحیـُح  ثبـت  ثقـه  اسـت. 

ء و از اصحاب اجماع.
ّ

4. ابن مسکان: ثقه عین، از َاِجال

 النقل. محّدث نّقاد نوری رحمه اهلل، او را از ِثقات برشـمرده 
ُ

5. عبدالرحیم قصیر: َمقبول
ـه ای بـر َوثاقتش ِاقامه کرده اسـت. 

ّ
و ادل

بیست و هفت

ی: حدیث 7، پنج راو

1. صفار: ثقه و شیخ الروایة.
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2. محمد بن حسین: او همان ابن ابی الَخّطاب است، ثقه عین و بسیار عظیم القدر.

3. حسن بن محبوب: ثقه وجیه، از اصحاب اجماع و از ارکان اربعۀ عصر خویش است.

4. سیف بن ُعَمیره: ثقه.

که   الروایة. عالمه نوری _ 
ُ

5. ابوبکر َحضَرمی: او عبداهلل بن محمد حضرمی است، مقبول
محدثی دانا بر احوال رجال است _ تصریح بر َوثاقتش کرده است. شش تن از اصحاب ِاجماع 
 از او روایـت می کننـد: ابـن ابـی عمیـر، صفـوان، یونـس، عبـداهلل بـن مسـکان، جمیـل بـن دراج

 و عثمان بن عیسی. دو نفر اول جز از وثاقتش نمی گویند و این از نشانه های وثاقت اوست.

بیست و هشت

ی: حدیث 12، شش راو

ه ِثقات. 
ّ
1. صفار: از مشایخ اجل

2. احمد بن محمد: ثقه.

کوفی، ثقه جلیل القدر. 3. علی بن حکم: 

4. سیف بن عمیره: ثقه.

گذشت. 5. ابوبکر حضرمی: َوثاقت او در سند قبلی 

کـرده، از  َکّشـی روایـت  کـه  یفـه بـن ُاَسـید صحابـی پیامبـر؟ص؟: او بـر اسـاس خبـری 
َ

6. ُحذ
مـۀ نقـاد نـوری رحمـه اهلل او را از ِثقـات بـر شـمرده اسـت.

ّ
حوارّیـون امـام حسـن؟ع؟ بـوده. عال

بیست و نه

ی: حدیث 16، شش راو

ة َقّدس اهلل أسراَرهم.
ّ
1. محمد بن یعقوب: ثقة االسالم، شیخ المشایخ األِجل

ِء َمشایخ.
ّ

2. محمد بن یحیی: او ابو جعفر عّطار قمی رحمه اهلل است، ثقه عین، از َاِجال

3. احمد بن محمد: او همان اشعری است، از ِثقاِت فقهاء و وجیِه آنان.

4. حسن بن محبوب: از وجوِه طائفه و ِثقاِت آنها و از اصحاب ِاجماع است.

5. هشام بن سالم: نجاشی می گوید:

کتابی است که جماعتی از آن روایت می کنندد. يثقه ثقه، دارای 
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 الروایـة، بلکـه ثقـه، بـر اسـاس نظـر محـدث نـوری 
ُ

6. حبیـب َسِجسـتانی: حسـن و َمقبـول
رحمـه اهلل.

کلینی اســـت. امـــا شـــیخ الحفظة ثقـــۀ أجـــّل صـــدوق رحمـــه اهلل حدیث را   ایـــن ســـند 
کـــرده اســـت: از محمد بن الحســـن بن ولیـــد )ثقه ثقـــه عین جلیـــُل القدر(،  اینگونـــه روایـــت 
از محمـــد بـــن حســـن صّفـــار )ثقه، از وجوه شـــیوخ طایفـــه(، از احمـــد بن محمد بن عیســـی 

اشـــعری تا آخر ســـند.

سی ام

ی: حدیث 17، پنج راو

ُکلینـی: ثقـة االسـالم، مفتـی طائفـه، مـرّوج مذهـب، موثق تریـن و  1. محمـد بـن یعقـوب 

ثبت تریـن.

2. علی بن ابراهیم: ثقه.

3. ابراهیم بن هاشم: قباًل ذکر شد.

4. ابن ابی ُعَمیر: موثق ترین و زاهدترین مردم نزد مخالف و موافق.

گروه و چهره آن در زمانش. نجاشی می گوید: یة بن عّمار: ُرکن  5. معاو

يشخصیتی وجیه در میان اصحاب ما و مقدم کبیر الشان و عظیم المحّل و ثقه بودد.

کــه  کلینــی از یــک طریــق دیگــر نیــز حدیــث را آورده اســت: از طریــق محمــد بــن اســماعیل، 

مــه حــّر عاملــی در خاتمــۀ وســائل 
ّ

ابوالحســن الُبنُدقــی نیســابوری اســت. شــیخ محــّدث عال

می گویــد:

يشـیخ طوسـی در بـاب )مـن لـم یـرو عنهـم؟مهع؟( او را ذکـر کـرده و او کَـی اسـت کـه 

کلینـی از او و از فضـل بـن شـاذان روایـت کـرده اسـت. اصحـاب متأخـر مـا حدیـث او 

اعـده آنهـا مـدح و توثیـق  ـن و بعضـی صحیـح برشـمرده اند کـه ایـن بـر حَـبَ  َس را حس

اوسـت. او نقـّی الحدیـث اسـت کـه بـا واسـطه و از راوی ضعیـف روایـت نمی کنـد. و 

ایـن هـم مدحـی اسـت بـر او کـه بـا تتبـع بـه دسـت می آیدد.1 

1. وسائل الشیعة ج30 ص462.
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برخـی مـراد از محمـد بـن اسـماعیل را محمـد بـن اسـماعیل بـن بشـیر َبرَمکـی صاحـب 
می گویـد: نجاشـی  دانسـته اند.  الصومعـة 

کرده اندد. ياو ثقه ای مَتقیم است و شماری از اصحاب رجال او را توثیق 

سی و یک

ی: حدیث 18، هفت راو

کلینی: ثقة االسالم، موثق ترین مشایخ َاثبات. 1. محمد بن یعقوب 

2. محمد بن یحیی: ثقه.

ه.
ّ
3. محمد بن احمد: ثقه و از شیوخ اجل

که خالف و طعنی بر او وارد نمی شود. 4. موسی بن عمر: همان ابن َبزیع است، ثقه ای 

کـه محـّدِث نّقـاد نـوری رحمـه اهلل در شـرح حـال او  5. ابـن سـنان: مـراد او، محمـد اسـت 
یـد: می گو

گفته اندد. یان است چنانکه محققان و ناَدان  ه راو
ّ
يو در نزد ما، از ثقات و اجل

کوفی و ثقه. 6. ابوسعید َقّماط: او خالد بن سعید است، به قرینۀ ابن سنان، 

کـه امـام صـادق؟ع؟  کشـی بـه سـند صحیـح روایـت می کنـد  کوفـی.  7. ُبکیـر بـن َاعَیـن: 
بعـد از مرگـش فرمـود:

يخداونـد عـّز وجـّل، او را ب»ـن پ»امبـرش و امیـر مومنـان علیهمـا و علـی آلهمـا الصـاة 
والَـام جـای داده اسـتد. 

سی و دو 

ی:  حدیث 20، پنج راو

ۀ ثقات.
ّ
کلینی: شیخ اجل 1. محمد بن یعقوب 

ه است.
ّ
2. محمد بن یحیی عطار: از ثقات مشایخ اجل

3. احمد بن محمد: او اشعری و وجیه المشایخ و ثقه آنها است.

4. ابن َفّضال: ثقه و وجیه و از اصحاب اجماع.

ء از او روایت می کنند.
ّ

که اجال 5. حسن بن جهم: ابو محمد، ثقه و جلیل 
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سی و سه 

ی:  حدیث 21، شش راو

کلینی رحمه اهلل: ثقه و جلیل القدر.  .1

ه.
ّ
2. محمد بن یحیی عطار: ثقه و از مشایخ اجل

3. احمد بن محمد: ثقه و وجیه.

4. حسن بن محبوب: ثقه و از وجوه طایفه و از اصحاب اجماع.

کبیر. 5. ابن رئاب: ثقه و جلیُل القدر، صاحب اصل 

که نیازی به توصیف داشته باشد. 6. ُزراره: وثاقت و جاللتش روشن تر از آن است 

کـرده اسـت: از علـی بـن ابراهیـم، از پـدرش، از  ُکلینـی حدیـث را از طریـق دیگـر نیـز روایـت 
ابـن محبوب.

سی و چهار 

ی: حدیث22، پنج راو

کلینی: ثقه جلیل القدر َاثبت.  .1

ه.
ّ
2. محمد بن یحیی: همان عطار است، ثقه و از مشایخ اجل

3. احمد بن محمد: ثقه و وجیه.

4. محمد بن الحسین: همان ابن ابی الخطاب است، ثقه عین، عظیم المنزلة.

5. محمد بن اسماعیل: ابن بزیع، ثقه و از عیون طائفه.

سی و پنج

ی:  حدیث 23، شش راو

کلینی: پیشتاز اصحاب حدیث، شیخ ثقه.  .1

2. محمد بن یحیی: ثقه و از مشایخ َاثبات.

3. احمد بن محمد: ثقه، وجیه.

4. ابن محبوب: ثقه و از اصحاب اجماع، یکی از ارکان اربعه عصر خویش.

5. ابن رئاب: ثقه و جلیل القدر.
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6. ُزراره: وثاقت و جاللتش معروف است.

ُکلینـی رحمـه اهلل حدیـث را از علـی بـن ابراهیـم، از پـدرش، از ابـن محبـوب روایـت کـرده تا 
آخر سـند.

سی و شش

ی: حدیث 24، شش راو

ة ااَلثبات.
ّ
کلینی: ثقة االسالم، شیخ االجل  .1

2. عـده ای از اصحـاب مـا: مـراد از ایـن عبارت به تصریـح خودش، علی بن ابراهیم، علی 
بن محمد بن عبداهلل بن ُامّیه و علی بن حسـن اسـت.

3. احمد بن محمد بن خالد: ثقه.

گفته اند. 4. محمد بن خالد َبرقی: ثقه، به تبع آنچه محققان 

کوفی، ثقه. ف بن َحّماد: 
َ
5. َخل

6. عبـــداهلل بـــن ســـنان: ثقه جلیل القـــدر و از اصحـــاب ما، که هیـــچ طعنه ای بـــر او وارد 
. د نمی شو

سی و هفت 

ی:  حدیث 26، هفت راو

1. ابـن بابویـه: ابوجعفـر محمـد بـن علـی بـن بابویه قمی رحمـه اهلل، صدوق الطایفه، شـیخ 
حافظـان ثقـه، رئیـس محّدثیـن، مولـود بـه دعـای موالیمـان حضـرت حجـت صاحـب االمـر 

علیـه الصـالة والسـالم.

2. محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمه اهلل: ثقه ثقه، جلیل القدر.

ه.
ّ
3. محمد بن حسن صفار: از ثقات مشایخ اجل

4. عباس بن معروف: از اجالء ثقات.

5. َحّماد بن عیسی: ثقه. محدث خبیر در احوال رجال، عالمه نوری رحمه اهلل می گوید:

ياو از عیون طایفه و از اصحاب اجماع و دارای مناَب فراوانی استد.

6. حریز: او حریز بن عبداهلل است. نوری رحمه اهلل می گوید:
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او  ثبـت اسـت و هیـچ اشـکالی در  و  ثقـه  آنهاسـت،  رواة و عیـون  از اعاظـم  يحریـز 
.1 نیَـتد

7. ابو بصیر و زراره و محمد بن مسلم.2

سی و هشت

ی:  حدیث 27، هفت راو

1. شیخ صدوق: امام اصحاب حدیث.

 2. ابوالحســـن علـــی بـــن حســـین قمـــی: پـــدر شـــیخ صـــدوق رحمـــه اهلل، ثقـــه و از عیون 
مشایخ طایفه.

3. سعد بن عبداهلل: ثقه، از شیوخ و عیون طایفه.

4. محمد بن حسین بن ابی الخطاب: ثقه جلیل القدر.

گذشت، ثقه و از اصحاب اجماع است. کرات  5. احمد بن محمد بن ابی نصر: به 

6. عبدالکریم بن عمرو َخثَعمی: ثقه ثقه عین.

7. عبـداهلل بـن ابـی َیعفـور: از فقهای شـناخته شـده که ُعیـون طایفه اند، که در شـمار ُزراره 
و َامثـاِل اوسـت. کّشـی بـه سـه طریـق از امـام صادق؟ع؟ نقل می کنـد که در بـاره او می فرماید:

کـه اطاعتـم کنـد و سـخنم را بپذیـرد )در یـک لفـظ  يبـه خـدا سـوگند کَـی را نیافتـم 
کـه عبـداهَّلل بـن ابـی  کنـد( مگـر یـک تـن  آمـده: وصّیتـم را بپذیـرد و امـرم را اطاعـت 
عفـور اسـت. مـن بـه او امـر کـردم و وصّیتـش کـردم، پس امـرم را پ»روی کـرده و کامم  یس

را پذیرفـتد.
در مستدرك الوسائل چنین آمده است.3

سی و نه

ی:  حدیث 29، شش راو

1. شیخ صدوق: شیخ حافظان، ثقه.

1. خاتمت مَتدرك ج4 ص235.
کتاب چنین است. کذا. در اصل   .2

3. خاتمة مَتدرك الوسائل ج4 ص412.
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2. علی بن حسین قمی رحمه اهلل: پدر شیخ صدوق رحمه اهلل، ثقه و از عیون مشایخ.

3. سعد بن عبداهلل: ثقه و وجیه الطائفة.

ء مشایخ و ثقات َاثبات.
ّ

4. یعقوب بن یزید: از َاجال

5. محمد بن ابی عمیر: وثاقت و جاللتش معروف است.

6. ابن ُاذینه: وجه الشیعة، به اتفاق ثقه است.

 پس سند در َاعلٰی مرتبۀ ِصحت است.

چهل 

ی: حدیث 30، هفت راو

1. صدوق: ثقه در میان اصحاب ائمۀ حدیث.

2. علی بن احمد بن موسـی: همان َدّقاق اسـت و از مشـایِخ شـیخ ما صدوق رحمه اهلل، 
کـرده، همـراه با دعـای »رضي اهلل عنه« که برای او آورده اسـت. یـادی را از او نقـل  کـه روایـت ز

کثیر الحدیث. 3. حمزة بن قاسم علوی عباسی: ثقه و جلیل القدر، از اصحاب ما، 

کوفـی َفـزاری: عالمـۀ نّقـاد، شـیخ ُحـّر عاملـی ُقـّدس سـّره،  4. جعفـر بـن محمـد بـن مالـک 
در بـارۀ او می فرمایـد:

ينجاشـی او را ضعیـف دانَـته و شـیخ طوسـی او را موثـق شـمرده و عامـه حلـی در 
 باره اش توَف کرده است. ظاهرًا شیخ طوسی دیدگاه تضعیف را ضعیف برشمرده، 

گرچه برخی او را ضعیف دانَته اندد.1 ید: او ثقه است،  چون می گو

ء 
ّ

ّیـات: او همـان ابـن ابـی الَخّطـاب معـروف، و از اجـال یـد َز 5. محمـد بـن حسـین بـن ز
بـزرگ دارد. ثقـات اسـت و منزلتـی 

کـه َجاللـت و َوثاقـت او  یـاد َازدی: او همـان محمـد بـن ابـی ُعَمیـر اسـت  6. محمـد بـن ز
زبانـزد و از اصحـاب اجمـاع اسـت.

7. مفّضـل بـن ُعَمـر: شـیخ حـّر عاملـی رحمـه اهلل در خاتمـۀ وسـائل در شـرح حـال مفّضـل 
می گویـد:

1. وسائل الشیعة ج30 ص333.
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يشـیخ مفید رحمه اهَّلل در ارشـاد، او را موّثق دانَـته و سـتوده اسـت. کّشـی در جایی 

کـرده و او را وکیـلر امـام  الـتر او را ب»ـان  رده و جس سـایی دربـاره اش آو کتابـش مـدحر رس از 

رده، که می توان  معصـوم و ثقـه دانَـته اسـت. امـا در جای دیگر، نکوهشـی برایـش آو

کـرد.1 همچنیـن نجاشـی  گفتـه شـد، حمـل  راره  کـه در مـورد َز گونـه  آن را بـه همـان 

کـه حَـن بـن  ـی او را ضعیـف می داننـد، در حالـی 
ّ
رحمـه اهَّلل و بـه تبـع او عامـه حل

علـی بـن شـعبه در کتـاب خـود، او را توثیـق کـرده اسـتد2. 

کرده اسـت. این نشـان می دهد  مرحوم شـیخ حّر عاملی مفّضل را در شـمار راویان ثقه یاد 

 بـر نکوهـش او را 
ّ

کـه ایشـان وثاقـت مفضـل را ترجیـح داده اسـت، عـالوه بـر اینکـه روایـات دال

ماننـد روایـات مربـوط بـه ُزراره می داند.

گوید: محّقِق نّقاد محّدث نوری رحمه اهلل در مورد جناب مفّضل 

یـان و از  گروهـی از محّققـان، مفّضـل، در شـمار برتریـن راو يدر نظـر مـا، بـه پ»ـروی از 

افـراد مـورد وثـوق امامـان معصـوم؟مهع؟ اسـتد.

کتـاب  کلمـات و اسـتداللهای مرحـوم نـوری را بـه تفصیـل بخواهـد، بایـد بـه  کـه  کسـی 

مسـتدرك الوسـائل ج 3 ص 562 تـا 571 ]در چـاپ جدیـد: خاتمـۀ مسـتدرك ج 4 ص 95 بـه 

کنـد.  بعـد[ رجـوع 

نتیجۀ بحث سندی

کـه تمامِی آنها صحیحند و  ایـن بـود اخبـار عالـم ذّر و وضعیت سـندِی این چهل حدیث 

کثر آنها در درجه باالی ِصحت قرار دارند و تمامِی رجاِل آنها _ َقّدَس اهلُل َاسـراَرهم _ از راویان  ا

ثقـه و َثبـت و َجلیـِل امامیه انـد. بـه نظـر مـن، ایـن روایـت سـرمایه ای اسـت بـرای کسـی کـه اهل 

تدّبـر باشـد. و کفایتـی اسـت بـرای رهرو حق، که حق برای پیروی شایسـته تر اسـت� 

گاهـی بـرای حفـظ جـان برخـی از یـاران خـاّص خـود در  کـه ائمـت معصومیـن؟مهع؟  1. خاصـت بحـث ایـن اسـت 
برابـر حکومتهـای سـتمگر، از نکوهـش آنهـا سـخن می گفتنـد. زراره و مفّضـل در ایـن شـمار جـای دارنـد. 

یراسـتار(.  کتابهـای علـم رجـال آمـده اسـت. )و تفصیـل مطلـب در 
2. وسائل الشیعة ج30 ص496.
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ـه از آیات و روایـات صحیح و متقن و معتبـر، دیگر نمی توانیم 
ّ
اینـک بـا وجـود ایـن همـه ادل

در برابـر خـدا و ائمـه دیـن، جـرأت ورزیم و با ِاعمال اندیشـه های کاسـد و دیدگاه های فاسـد در 
برابـر کتـاب خداونـد متعال و اخبار خاندان حکمت و عصمت؟مهع؟، بایسـتیم.

 کاش می دانسـتم، از آنچـه بیانگـران وحـی خـدا و زبان های حکمتش به آن خبر دادند، بر 
اسـاس کدامیـن کتـاب یـا کدامیـن سـّنت، اعـراض می شـود؟ چگونـه برخـی افـراد، از معنایی 
ودر  می پوشـند؛  چشـم  می رسـانند،  روشـنی  بـه  روایـات  و  آیـات  در  فـراوان  ادلـه  همـه  آن  کـه 
کتـاب و سـّنت نـدارد و هیـچ روایتـی  کـه هیـچ جایگاهـی در  عـوض، معنایـی از آن می گیرنـد 

بـر آن داللـت نمی کنـد؟ 

کـه ایـن اخبـار از رسـول خـدا، امیرالمؤمنیـن، امـام سـجاد، امـام باقـر، امـام  کـرد  بایـد تأمـل 
صـادق، امـام کاظـم، امـا رضـا و امام حسـن عسـکری صلـوات اهلل علیهـم اجمعین؛ بـه روایت 
ء 

ّ
عـده ای کـه تعـداد آنهـا از پنجـاه بیشـتر اسـت، و همگـِی آنهـا ثقـات و عـدول و َاثبـات و اجـال

اصحـاب امامیه انـد، رضـوان اهلل علیهـم؛ روایـت شـده اسـت. یعنـی: 

1. ابـــوذر غفـــاری )یکـــی از ارکان دیـــن(1 2. حذیفـــه یمانـــی )یکـــی از ارکان چهارگانـــۀ 
اســـالم(، 3. ابوحمـــزه ثمالـــی )ثقـــۀ جلیـــل(، 4. ابـــن عبـــاس )از بـــزرگان صحابـــه(، 5. اصبـــغ 
بـــن نباتـــه )از اصحـــاب خـــاّص امیرالمؤمنیـــن؟ع؟(، 6. زرارة بـــن اعیـــن )ثقـــۀ صـــادق، از شـــش 
تـــن نخســـتین اصحـــاب اجمـــاع(، 7. محمـــد بـــن مســـلم )ورع، موثق تریـــن شـــخص و یکـــی 
از شـــش تـــن اصحـــاب اجمـــاع تخســـتین(، 8. عبـــداهلل بـــن ســـنان )ثقـــۀ جلیـــل القـــدر(، 9� 
ــی )از  ــوذ مکـ ــن خّربـ ــروف بـ ــاع(، 10. معـ ــاب اجمـ ــن، از اصحـ ــۀ عیـ ــکان )ثقـ ــن مسـ ــداهلل بـ عبـ
نخســـتین طبقـــۀ اصحـــاب اجمـــاع(، 11. محمـــد بـــن علـــی حلبـــی )چهـــرۀ شـــاخص شـــیعه در 
یـــة بـــن عمـــار )ثقـــۀ  کـــه هیـــچ طعنـــی در او راه نـــدارد(، 12. معاو زمانـــش، فقیـــه شـــیعه و ثقـــه ای 
کتـــاب(، 14. عبـــداهلل بـــن ابـــی یعفـــور )ثقـــۀ ثقـــۀ  وجیـــه(، 13. ســـلیمان جعفـــری )ثقـــۀ صاحـــب 
جلیـــل(، 15. عمـــر بـــن ُاذینـــة )ثقـــۀ جلیـــل(، 16. عبیـــداهلل حلبـــی )ثقـــۀ وجیـــه(، 17. حســـن 

کـه بـه تفصیـل در سـطور پ»شـین  کمانـک آمـده، خاصـه ای اسـت از ب»انـات مؤلـف  کـه درون  1. توضیحاتـی 
یان چنین توضیحاتی  کلمه ب»ان شـده و البته فقط برای چهل تن از راو رده اسـت. در اینجا در حّد چند  آو

یراستار(.  رده اسـت. )و آو
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ـــل(، 20�  ـــۀ جلی ـــی )ثق ـــن موس ـــة ب ـــه(، 19. رفاع ـــۀ وجی ـــماعة )ثق ـــه(، 18. س ـــت ثق ـــم )ثب ـــن جه ب
کـــه امـــام  خالـــد بـــن یزیـــد )ثقـــه(، 21. ابوهاشـــم جعفـــری )ثقـــه(، 22. بکیـــر بـــن اعیـــن )کســـی 
صـــادق؟ع؟ پـــس از وفاتـــش جایگاهـــش را میـــان رســـول خـــدا و علـــّی مرتضـــی علیهمـــا و آلهمـــا 
ـــتوار  ـــدری )اس ـــعید خ ـــم(، 24. ابوس ـــل ورع و عل ـــه، از اه ـــی )ثق ـــت(، 23. داود رّق ـــالم دانس الس
بـــر ایمـــان(، 25. حذیفـــة بـــن ُاَســـید ِغفـــاری )از یـــاران خـــاص امـــام مجتبـــی؟ع؟(، 26. حســـین 
یـــد )ثقـــۀ عاّمـــی(، 28. ابوبکـــر  کتـــاب(، 27. طلحـــة بـــن ز بـــن نعیـــم صحـــاف )ثقـــه و صاحـــب 
کســـانی از او  کـــه محـــدث نـــوری رحمـــه اهلل او را موّثـــق دانســـته و  حضرمـــی )مقبـــول الروایـــة، 
کســـی جـــز ثقـــه روایـــت نمی کننـــد(، 29. حبیـــب سجســـتانی )او را  کـــه از  کرده انـــد  روایـــت 
ـــی بـــن ُخَنیـــس )ســـتوده، از قـــّوام 

ّ
گروهـــی مقبـــول الحدیـــث می داننـــد(، 30. ُمعل گروهـــی ثقـــه و 

امـــام صـــادق؟ع؟ و افـــراد ســـتوده نـــزد حضرتـــش(، 31. جابـــر جعفـــی )محـــّدث نـــوری رحمـــه 
ــد(، 32�  ــان می دانـ ــای اخبارشـ گنجینه هـ ــان  ــت و حافظـ ــل بیـ ــرار اهـ ــالن اسـ اهلل او را از حامـ
حمـــران بـــن َاعَیـــن )مشـــکور(، 33. ابـــو خدیجـــه )محـــدث نـــوری رحمـــه اهلل ســـالمت او را از 
ــه جلیـــل می دانـــد(، 34�  ــان ثقـ یـ ــد و او را از راو ــان می دهـ ــر او وارد شـــده نشـ ــه بـ کـ طعنهایـــی 
کـــرده انـــد(،  کـــه فقـــط از راوی ثقـــه روایـــت می کننـــد، از او روایـــت  اء )کســـانی 

ّ
عبدالرحمـــن حـــذ

35. محمـــد بـــن اســـماعیل )در ضمـــن تصحیـــح ســـند از او یـــاد شـــد(، 36. عبدالرحمـــن بـــن 
ــر می آیـــد(،  ــه وثاقـــت بـ ــاد بلکـ ــا، اعتمـ ــه از روایـــت آنهـ کـ کرده انـــد  ــانی از او روایـــت  ــر )کسـ کثیـ
ـــان  ی ـــن ســـنان )از ارکان راو ـــاد او پیـــش از ایـــن آمـــد(، 38. محمـــد ب ـــن مســـتنیر )ی 37. ســـالم ب
ـــد(،  ـــر ش ـــانید ذک ـــان اس ـــن بی ـــش در ضم ـــت و جاللت ـــل )وثاق ـــت(، 39. مفض ـــل اس ـــه و جلی ثق
40. صالـــح بـــن ســـهل )ُحســـن حالـــش یـــاد شـــد(، 41. عبدالرحیـــم قصیـــر، 42. عمـــار بـــن ابـــی 
االحـــوص، 43. ســـعاد، 44. زّر بـــن ُحبیـــش، 45. علـــی بـــن حســـن عبـــدی، 46. معمـــر، 47� 

ـــر. ـــو بصی ـــه، 50. اب ـــل، 49. عقب ـــن فضی ـــد ب ـــی، 48. محم ـــداهلل ُجعف ـــن عب ـــد ب محم

دفع توهم
َفسـاد در ادلـۀ منکـران عالـم ذر را دیدیـم. ماننـد قـول بعضی کـه می گویند: »اخبـار وارده در 

مسـئله، محمـول بـر تقیه اسـت«. ایـن گویندگان از چنـد نکته غافلند:

کـه هیـچ موضعـی  اول: در میـان ایـن اخبـار، اخبـار نبـوی و نیـز ادعیـه شـریفه وجـود دارد، 
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در حمـل بـر تقیـه در آنهـا وجـود نـدارد. بعـالوه، تقیـه را می تـوان در یـک، دو و یـا چنـد حدیـث 
کـرد؟ دانسـت، ولـی چگونـه می تـوان هـزار حدیـث مربـوط بـه یـک موضـوع، حمـل بـه تقیـه 

کـه در هـزار  بـر امینـان عـرش الهـی چـه انـدازه مهـم آمـده  کاش می دانسـتم ایـن موضـوع 
کـرم؟ص؟ آغاز و بـا امام عسـکری؟ع؟ ختم  حدیـث تقیـه کـرده باشـند! تـا آنجـا کـه تقیـه بـا نبی ا
شـود؛ و امامـان یکـی پـس از دیگـری مجبـور بـه تقیـه شـوند! تـا جایی کـه مجبـور بـه اظهـار تقیـه 
یـارات شـوند. البتـه گوینـدۀ ایـن سـخن بایـد حتـی قائـل بـه تقیـه در  حتـی در ادعیـه شـریفه و ز

گـردد.  آیـات مذکـوره نیـز 

کـه در میـان ایـن احادیـث،  کثـِر َاخبـار در ایـن مسـآله بـا تقیـه منافـات دارد. چـرا  دوم: ا
مطالـب مهـم و ریشـه های مخالفـت بـا مخالفـان وجـود دارد. اساسـًا چگونـه می شـود در آنهـا 
تقیـه باشـد؟! )جایـی کـه خـالف مذهـب اهـل بیت باشـد، حمل بر تقیه می شـود نـه وقتی که 
 بر والیت علی؟ع؟ و امامت و تسـمیۀ 

ّ
مخالـف عامـه باشـد( در حالـی کـه در آنهـا اخباری دال

ایشـان بـه امیرالمؤمنیـن در روز میثـاق هسـت، و منکـران حضرتـش و مسـتکبران بـر والیـت را 
اصحـاب الشـمال و اهـل آتـش معرفـی می کنـد. 

قـول فاسـد دیگـر در ایـن زمینـه آن اسـت که بعضی اسـتدالل کرده اند که اخبـار این باب، 
یـا مرفوعـه هسـتند یا موقوفـه یا آحاد. که فایـده ندارد.

گاهـی در  گویـا ایـن گوینـده اصـاًل بـه اخبـار مسـأله هیـچ رجوعـی نکـرده، وگرنـه بـا دقـت و آ
اخبـار، درخواهـد یافـت کـه جـز دو یـا سـه حدیـث، هیچ خبـر مرفوعـه و موقوفه ای در میـان آنها 

گـر اخبـار ایـن مسـاله متواتـره نباشـد، هیـچ مصداقـی بـر »متواتـر« باقـی نمی ماند.  نیسـت. و ا

احادیـث  ایـن  در  سـند  ضعـف  بـه  رّد،  بـرای  کـه  اسـت  کسـی  آِن  از  دیگـر،  فاسـد  کالم 
کـرده و چشـمهایش را بسـته  کـه ایـن قائـل اشـتباه  متمّسـک شـده اسـت. امـا مـن مطمئّنـم 
کثـر آنهـا در اعلـی درجـۀ صّحـت  کـه ا اسـت. زیـرا صّحـت اسـانید را دیدیـم و مشـاهده کردیـم 
ـۀ سسـت و اقـوال فاسـد، هرگز به اخبـار مراجعه 

ّ
قـرار دارنـد. گویـا اسـتدالل کنندگان بـه ایـن ادل

نکـرده و هرکـدام دیگـری را کورکورانـه تبعیـت کرده انـد. و چـه قبیـح اسـت تقلید دراین مسـأله 
و مسـائلی ماننـد آن. 
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ۀ منکران و پاسخ به آنها به شکل کامل
ّ
عمدۀ ادل

ۀ منکران که در صفحات پیشـین بدان اشـاره شـد، این اسـت 
ّ
 باید دانسـت که عمدۀ ادل

ّیـۀ مسـتخرجه از خلقـت اول، یـا بایـد از عقـال باشـند و بـا داشـتن عقـل واجـد شـرایط  کـه ذّر

که خلقت اّول و میثاق بعد از خلقت شان  گروه اّول باشند، باید  گر از  تکلیف باشند، یا نه. ا

گر از  را در ایـن عالـم بـه یـاد داشـته باشـند، زیـرا فـرد عاقـل اینگونه مـوارد را فراموش نمی کنـد. و ا

گـروه دوم _ یعنـی افـراد فاقـد عقـل _ باشـند، خطـاب به آنها و تکلیفشـان کاری قبیح اسـت1� 

پاسخ 

گوینـدۀ آن بـه دور اسـت، چنانکـه بـر  کـه ایـن دلیـل، از سـاحت مقـدس  پوشـیده نمانـد 

کسـانی بـدون  کـه چگونـه  خواننـده پوشـیده نمی ماَنـد. و بسـیار بسـیار جـای تعجـب اسـت 

کـه بـا دّقـت و بررسـی، آن را در  کرده انـد،  کورکورانـه، از ایـن دلیـل تبعیـت  تأّمـل و جاهالنـه و 

غایـت ضعـف و فسـاد می یابیـم. 

اول

کـه شـرط تکلیـف اسـت و بـدون آن تکلیـف قبیـح اسـت، هیـچ ارتباطـی  عقـل تکلیفـی 

قـوه عاقلـه  بـه  امـر تمییـز  امـر متغایرنـد. چـون  آنهـا دو  نـدارد، بلکـه  بـه عالـم حفـظ و نسـیان 

برمی گـردد، ولـی امـر حفـظ بـه قـوه حافظـه مربـوط می شـود. پـس چه تالزمـی بین عقـل تکلیفی 

و حفـظ وجـود دارد؟ 

از معلومـات اولیـه ایـن اسـت کـه قوای بشـری انسـانی _ چه ملکی و چه ملکوتـی _ هرکدام 

وظیفـه ای مقـّرر و تکلیفـی خـاّص از امـور مملکـت بـدن بـر عهده دارنـد، که ارتباطـی به وظیفۀ 

کـه هـر امـری از امـور ایـن  گانـۀ باصـره و سـامعه و ناطقـه،  دیگـر نـدارد. ماننـد رابطـۀ قـوای سـه 

گر یکی از آنها از انجـام وظیفه مقرره عاجز  مملکـت بـه یکـی از آنهـا برمی گـردد، بـه گونه ای کـه ا

گـردد، دیگـری نمی توانـد بـه جـای آن، انجـام وظیفـه کنـد، بلکـه مشـغول انجام وظایـف مقّررۀ 

خـود می مانـد. یعنـی وجـود هرکدام از آنها وابسـته به وجود دیگری نیسـت. نـه وجود قوۀ باصره 

وابسـته بـه وجـود قـوۀ سـامعه اسـت و نـه وجود قوۀ ناطقه وابسـته به وجـود قوۀ باصره اسـت و... 

1. امالی سید مرتضی ج1 ص20 – 23.
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بدیـن سـان، هیـچ تالزمـی بیـن عاقـل بودن انسـان و این مطلب که وقایع گذشـته را در حافظه 
داشته باشـد، نیست.

کـه عقـل شـرطی بـرای تکلیـف  گونـه  کـه همـان  گفـت، آن اسـت  نهایـت آنچـه می تـوان 
اسـت، شـرط دیگـر آن حفـظ و یـادآوری اسـت نسـبت بـه آنچـه کـه بـه آن مکلف شـده اند، لذا 
ت 

ّ
بـرای اینکـه تـالزم بیـن ایـن دو امـر موجـود باشـد، باید حفظ، دائـر مدار عقل باشـد، یعنی قل

که بطالن این مطلب بسـیار واضح اسـت.  کثرت عقل باشـد.  ت و 
ّ
کثرت حافظه مانند قل و 

دوم

بهرمنـدی از قـوۀ عقـل در زمـان تکلیـف، ضرورتـی بـرای حفـظ تکلیـف و فرامـوش نکـردِن 
آن را بـرای مکلـف ایجـاد نمی کنـد، حتـی بـا اراده پـروردگار خویـش و بـا انقضـاء زمـان تکلیف 
کـه آن فـرد، عاقـل باشـد. و از بیـن رفتـن اقتضـای حکمـت الهیـه  و همچنیـن تـا ابـد تـا زمانـی  

موجـب نسـیان نمی شـود. 

سوم

یات خلقت و از لوازم بشریت می توان نامید. توضیح اینکه:  این نسیان را از ضرور

مـا واقعیاتـی می بینیـم ماننـد: قرینـه بـودن ارواح علویـۀ نورانیـۀ بشـریه بـا طبـع حیوانـی و 
کی،  اجـزاء زمینـِی ظلمانـی، و هبـوط آن از عوالـم ملکوتـی بـه کره و سـکونتش در ایـن زمین خا
کـی، و ظهور  و انقـالب جوهـر نورانـی و انعـکاس صفـات ذاتـی و مبـدل شـدنش بـه کدورت خا

ظلمـات عنصـری در آن، و پوشـیده شـدن روشـنایی آن بـا پوششـهای جسـمانی.

مقتضـای ایـن چگونگی هـا، قهـرًا و بالضـروره، مسـتلزم مخفـی مانـدِن معلومـات واالی 
کنون  ملکوتـی اسـت کـه در عالـم خویـش، آن را بـا صفا و اشـراق و نورانیتش درک می کـرد، اما ا
بـا دوری از آن عالـم، آن قضایـا در پوشـش و پـرده قـرار می گیرند. انسـان، بعـد از تکدر و تیرگی، 
و پنهانـِی صفـات بـا آمـدن بـه عالـِم فرودیـن، و پوشـیده شـدن آن بـا حجاب هـای ُملکـی، و 
آنچـه در  از  اطـالع  و  وقـوف  امـکان  اسـتعمال پوشـش های ظلمانـی، دیگـر  از  قصـور حـواّس 
عوالـِم علـوی مشـاهده می کـرد را از دسـت می دهـد و بـرای او اسـتعمال حـواّس باطنـی و قـوای 

ملکوتـی دیگـر ممکـن نیسـت.
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گذشـتن از موانـع بشـری و رهایـی از پرده هـای  البتـه رفـع موانـع و از بیـن رفتـن حجابهـا و 

کمـال رسـاند و آن را از تاریکـی  کـی و عنصـری، دو صـورت دارد: یکـی اینکـه نفـس را بـه  خا

کنـد و آن را بـا روشـنایی انـوار ارواح روشـن سـازد. صـورت دیگـر  اوصـاف و سـوء اخـالق تزکیـه 

اینکه با مرگ و جدایی روح از قالب تن، و رهایی آن از زندان عنصری و رفتنش از دار غربت 

که برای انسـان، اسـتعمال  به عالِم اصلی خویش، حقایق را ببیند. در این دو صورت اسـت 

کـه در عوالـم ملکوتـی  حـواس روحـی و جنـود باطنـی محّقـق می شـود و بدیـن طریـق، آنچـه را 

یـادی بـه ایـن مطالـب اشـاره شـده اسـت.  علـوی اسـت، درک می کنـد. در اخبـار ز

گرچـه در ذات خـود  کـه از عالـم امـر اسـت،  بـه عبـارت دیگـر، ایـن نفـس ملکوتـی بشـری 

سـمع و بصـر و فـؤاد و حـواّس دارد، لکـن ایـن حـواس بدنی و الیه های جسـمی، پرده و پوشـش 

کاربـرد احسـاس های درونـی اسـت. تاریکـی بـر آن حـواّس و قـوای روحـی اسـت، و موانعـی بـر 

روشـن اسـت کـه بـا حـواّس ظلمانـی هیوالیـی فقـط امـور ظلمانـی هیوالیـی درک می شـود، 

بـه سـبب اینکـه منشـأ ُمـدِرک )درک کننـده( و ُمـدَرک )درک شـونده( یکـی اسـت. همین گونه 

اسـت حـواّس روحـی، کـه بـا آن، امـور نورانـی ملکوتـِی امـرِی غیبـی، درک می شـود؛ البتـه زمانی 

کـه صفـا و نورانیـت آن، بـا اقتـراِن اجـزاء زمینـِی بشـری، در حجابهـای ظلمانـی مخفـی نمانـد 

کـه فطـرت روحانـی، بـا حجاب هـای  کـی اثـر نگیـرد. تـا زمانـی   و از تاریکی هـای عنصـرِی خا

کـدر  نفـس محجـوب شـود و بـه حکومـت و غلبـه او مقهـور شـده و بـا تاریکی هـای نفسـانی 

گشـته اسـت، بـرای او اسـتفاده از حـواّس و مشـاهدۀ عالـِم خـود، ممکـن نیسـت. همچنیـن 

کـه در درون آن  یـادآوری مشـاهدات ملکوتـی و معلومـات ِعلـوی و درک تمـام شـواهد الهـی 

اسـت، بـرای او ممکـن نیسـت. در اینجاسـت کـه انسـان نسـبت به حـواّس روحی، »ُصـّمٌ ُبکٌم 

ُعمـي« می شـود. 

کـه در اینجـا بـا نقـل قسـمتی از قصیـده  در ایـن مـورد، ابـن سـینا چـه نیکـو سـروده اسـت، 
دلنشـین و معـروف او، بـه سـخن تنـوع می بخشـیم.

یـــَك ِمَن الَمَحـــّلِ األرَفِع
َ
ـــِعَهَبَطـــت إل َوَتَمّنُ ٍز  َتَعـــّزُ ذاُت  َورقـــاُء 

عـــاِرٍف ـــِة 
َ
ُمقل ُکّلِ  َعـــن  َتَتَبرَقـــِعَمحجوَبـــًة  ـــم 

َ
َول تـــي َســـَفَرت 

َّ
ال َوِهـــَي 
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ٰمـــا ّبَ یـــَك َوُر
َ
ُکـــرٍه إل ـــت َعلـــٰی 

َ
ِعَوَصل َکِرَهـــت ِفراَقـــَك َوهـــَي ذاُت َتَفّجُ

ت
َ
ّمـــا واَصل

َ
نَفـــت َومـــا أِلَفـــت، َفل

َ
الَبلَقـــِعأ الَخـــراِب  ُمجـــاَوَرَة  ألَفـــت 

هـــا َنِســـَیت ُعُهـــودًا ِبالِحمـــٰی َتقَنـــِعَوأُظّنُ ـــم 
َ
ل ِبِفراِقهـــا  َوَمنـــاِزاًل 

ـــت ِبهـــاَء ُهبوِطهـــا
َ
َصل

َ
َعـــن میـــِم َمرَکِزهـــا ِبـــذاِت األجـــرِعَحّتـــٰی إَذا اّت

قیـــِل َفأصَبَحت
َ

ـــِعَعِلَقـــت ِبها ثاُء الّث
َ

الُخّض َوالُطلـــوِل  الَمعاِلـــِم  َبیـــَن 

ـــِعَتبکي َوَقد َنِســـَیت ُعُهودًا ِبالِحمٰی
َ
ُتقل ّمـــا 

َ
َول َتهمـــي  ِبَمداِمـــٍع 

ی الَفضاِء األوَســـِعَحّتٰی إذا َقُرَب الَمســـیُر إلی الِحمٰی
َ
حیـــُل إل َوَدَنـــا الّرَ

شـــاهٍق ذروة  فـــوق  ُد  ُتغـــّرِ ُیرفـــعوغـــدت  لـــم  مـــن  کل  یرفـــع  والعلـــم 

ـــٍة َخفّیَ ِبـــُکّلِ  عاِلَمـــًة  ـــم ُیرَقِعَوَتعـــوُد 
َ
میـــَن، َفَخرُقهـــا ل

َ
ِفـــي العال

الِزٍب َضربـــَة  کاَن  إن  َتســـَمِعَفُهُبوُطهـــا  ـــم 
َ
ل لمـــا  ســـاِمعًة  لَتکـــون 

عـــاٍل إلٰی َقعِر الَحضیِض األوَضِع؟َفـــأِلّيِ َشـــيٍء أهَبَطت ِمن شـــاِهٍق

ِلِحکَمـــٍة ـــُه 
ٰ
الل أهَبَطَهـــا  کاَن  بیـــِب األوَرِعإن 

َّ
ِ الل

ّ
ـــی الَفذ

َ
َیـــت َعل طِو

ها
َ

ـــرُك الَکثیُف َفَصّد َقَفٌص َعـــِن األوِج الَفســـیِح الَمْرَبِعإذ عاَقَها الّشِ

ِبالِحمـــٰی ـــَق 
َّ
ل

َ
َتأ َبـــرٌق  هـــا 

َ
َیلَمـــِع1َفَکأّن ـــم 

َ
ل ـــُه 

َ
َفَکأّن انَطـــوٰى  ُثـــّمَ 

ـۀ خـود کـه ذکر شـد، به پیشـوایان خود رجـوع می کردند _ 
ّ
گـر منکـران در ایـن ادل بـه راسـتی، ا

کـه بیـان هـر مطلبـی را دارنـد _ بـرای این مسـئله خـود راه خـروج می یافتند و برای گمراهی شـان 
فرجـی پیـدا می کردنـد. زیـرا بسـیاری از آیـات و اخبـار داللـت دارد بـر تکلیـف و مخاطبـه و 
اسـتنطاق در عالـم اظلـه و ذر، و اینکـه خداونـد بـه بنـدگان خـود امـر فرمـود در آتـِش آزمـون وارد 

1. ایـن چکامـت مشـهور و شـاخص ابـن سـینا سـی ب»ـت دارد و بـه عنـوان يالقصیـدة الطیریـةد شـهرت دارد. آن را 
یـخ  ـکان در وفیـات العیـان ج2 ص160؛ ذهبـی در تار

ّ
یبعـه در َعیـون النبـاء ص446؛ ابـن خل ابـن ابـی َاصس

رده انـد. محقـق تهرانـی در  السـام ج29 ص230؛ و سـید محَـن امیـن در اعیـان الشـیعة ج6 ص78 آو
یعـة ج17 ص121 شـروح آن را برشـمرده، ضیـاء الدیـن دّری بـه فارسـی برگردانـده و مـا هـادی سـبزواری  الذر
رده اسـت. متن َصیده در دو کتاب  شـرحی فارسـی بر آن ضمن کتابش اسـرار الحکم ص358 تا 374 آو
ابـن سـینا آمـده: منطـق المشـرَی»ن و نیـز القصیـدة المزدوجـة فـی المنطـق، ص23. محمـد محیـي الدیـن 

عبدالحمیـد نیـز بـر آن تعلیقـه زده اسـت.
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کـه آنهـا را از ایـن امـر معـاف  شـوند و اصحـاب الشـمال چنـد بـار، از خـدای متعـال خواسـتند 
بـدارد. تمامـی ایـن اخبـار داللـت دارد بـر اینکه ذرات بشـری در خلقت اول، قـوه عاقله دارند و 

از مقتضـای امـر تکلیـف و مخاطبـه برخوردارنـد. 

در حدیثـی کـه مرحـوم کلینـی و عیاشـی روایـت کرده انـد، بـه ایـن مطلـب اشـاره شـده؛ کـه 
در حدیـث 15 بـه ِاسـناد از ابـی بصیـر نقـل شـد کـه می گوید: بـه امام صـادق؟ع؟ گفتم: »کیف 

أجابـوا و هـم ذّر؟ قـال؟ع؟: جعـل فیهـم مـا إذا سـألهم أجابوه، یعنـی المیثاق«. 

 همچنین امام امیرالمؤمنین؟ع؟ در حدیث سیزدهم ذیل آیه اول که ذکر شد، به صراحت
که ذرات بشری در خلقت اول عاقل بوده اند. امام می فرماید:  می فرماید 

یتـه مـن صلبـه فـي  يوخبـرك وّن اهَّلل تعالـی لّمـا خلـق آدم مَـح ظهـره فاسـتخرج ذّر
ّر فألزمهـم العقـل و َّررهـم وّنـه الـرّبد1 تـا آخـر حدیـث.

ّ
هیئـة الـذ

کـرد،  را مَـح  او  آفریـد، پشـت  را  آدم  وَتـی  تعالـی  کـه خـدای  تـو خبـر می دهـم  بـه 
رد. پـس عقـل را بـر ایشـان الـزام کـرد و  یـز ب»ـرون آو دودمانـش را از پشـتش ماننـد مـوران ر

ردگار اسـت و آنهـا بندگاننـد. کـه او پـرو مقـّرر داشـت 

کردنـد.  همچنیـن بـه فراموشـی میثـاق و موقـف و دّقـت و ثبـت آن بـر روی قلـوب تصریـح 
کـه پنـج  کردنـد،  و آن را پـس از افتـراق اجـزاء ملکوتـی بشـری از پرده هـای ُملکـی عنصـری ذکـر 
حدیـث در ایـن زمینـه ذیـل آیـه یکـم ذکـر شـد )حدیـث 1، 2، 11، 25 و 26( بعـالوۀ روایـت دوم 

کـه ذیـل آیـه هشـتم نقل شـد. 

بیـان هنـگام فراموشـی و ذکـر اینکـه از طـرف خداونـد متعـال و بـه امـر حضـرت الهـی بـه 
مـوکالن امـر بشـر بـوده، نیـز در بسـیاری از اخبـار آمـده اسـت، از جملـه: حدیـث 20، 22، 23 و 

کـرد. کـه می تـوان بـه آنهـا رجـوع   45

فراموشی میثاق مقتضای حکمت الهی است
ـــاد  ـــه ی ـــأه ب ـــن نش ـــد و آن را در ای ـــاد برده ان ـــت آن را از ی کیفی ـــت و  ـــاق و موقعی ـــان ها، میث انس
کـــه در آن، نوعـــی از عنایـــت و  نمی اورنـــد. ایـــن را فقـــط می تـــوان مقتضـــای حکمـــت دانســـت، 

1. األمالي طوسی ص476 ح 1041.
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ـــود، نوعـــی  گـــر چنیـــن عنایتـــی نمی ب رأفـــت و مهربانـــی از جانـــب خداونـــد متعـــال وجـــود دارد. ا

ــود _ از  ــاری خـ ــاب اختیـ ــر از انتخـ گـ ــد. و ا ــاد می شـ ــدگان در ایـــن خلقـــت ایجـ ــرای بنـ ــزام بـ الـ

کـــه در خلقـــت اول  گاه می بودنـــد وآنچـــه را  کـــه در تکلیـــف اول داشـــتند، آ انقیـــاد و اســـتکبار _ 

بـــه آن رســـیدند، بـــه یـــاد می داشـــتند، در ایـــن دنیـــا نیـــز ملـــزم بودنـــد بـــه انتخـــاب آنچـــه در آنجـــا 

برگزیده انـــد. 

گـر انسـان آنچـه  کـه طبیعـت بشـری آن را اقتضـا می کنـد. چـون ا ایـن امـری اسـت فطـری 

کـه در عالـم ِعلـوی نورانـی ملکوتـی بـه آن دسـت یافتـه، بـه یـاد مـی آورد و نسـبت بـه آن صفـا  را 

گاه بـود، و همچنیـن  کـه قبـل از هبـوط از آن مـأل اعلـی داشـته آ و نورانیـت و آسـایش و راحتـی 

گاهـی داشـت، فـرو  ـم و میثـاق و تکلیـف خـود آ
َ
بـه تمـام تفصیـالت حـاالت خـود در آن عال

فرسـتادنش از آن جایـگاه بلنـد بـه ایـن زمیـن َپسـت، و پوشـیده شـدن نورانیتـش بـا پرده هـای 

کـی ملکوتـی اش بـا تاریکی هـای زمینـی، و دوری او از حریـم قـدس  عنصـری، و درآمیختـن پا

کوتـاه شـدن دسـتش از آن بهشـت قـرب و روح و ریحـان و نعیمـش بـه مـدت طوالنـی  الهـی، و 

کـه اسـیر نفـس  و زندانـی شـدنش در دار دنیـای پـر از بـال و معـروف بـه نیرنـگ، سـبب می شـد 

گـردد. ایـن یـادآوری بنـدگان را بـه عنـاد وامـی دارد و بعضی از نفـوس را _ هرچند که در تکلیف 

اول از اقرارکننـدگان بودنـد _ بـه انـکار و اسـتکبار در برابـر عبودیـت در ایـن نشـأه می کشـاند. 

خداونـد، مـا را از دشـواری های روز جـزا در امـان خـود نـگاه دارد و شـادی و سـرور را در آن روز به 

کرمـه.  مـا ارزانـی دارد. بمنـه و 

اول  تکلیـف  و  میثـاق  در  انسـانها  کـه  را  آنچـه  مهربانـی اش  و  رأفـت  بـه  خداونـد  پـس 

گذراندنـد، از یـاد آنهـا بـرد، چنانکـه گویـی هیـچ چیـزی نبوده اسـت. همچنانکـه تمامی آنچه 

کـرد،  ِگل خلـق  کـرده را از یـادش بـرد. انسـان را از  گذرانـده و مشـاهده  کـه در عالـم ملکـوت  را 

کـرد و تکلیـف را از ابتـدا تشـریع نمـود، تـا احـدی بـه پیشـینۀ امـرش  و عالـم تکلیـف را تجدیـد 

مؤاخـذه و بـه آنچـه کـه دارا بـود ملـزم نگـردد. آنـگاه در همیـن دنیا، هـر که به اختیـار خود ایمان 

کفـر را خواسـت، بـدان پایبنـد شـود.  یـا 
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فصل

ذکر کلماتی از علمای امامیه رضوان اهلل علیهم در باب عالم ذر به نثر و نظم
کـه عالـم ذر را نفـی کرده انـد، بسـنده می کنیـم بـه کالم سـید نحریـر،  از کلمـات دانشـورانی 
شـریف مرتضـی قـّدس سـّره، به سـبب جامعیت بیشـتری که نسـبت بـه مدارک دیگـران دارد، 

و آن را خاتمـۀ مطلـب قـرار می دهیـم.

امـا در اینجـا کلمـات دانشـورانی را کـه در تأییـد و اثبـات عالـم ذر سـطوری نگاشـته اند _ از 
آن روی کـه دیـدگاه آنهـا مفـاد آیـات و روایات اسـت _ می آوریم1. همچنین در قسـمت منظوم، 

کلمـات منظـوم بعضـی از علمـای عامه و فضالیشـان نقل می شـود. 

1. کالم شیخ صدوق
ـة و الدیـن، ابـن بابویـه قمـی قدس سـره در 

ّ
رئیـس حافظـان، شـیخ الحدیـث، صـدوق المل

رسـالة العقائـد خـود می گوید:

، هیچ مخلوَـی را برتر از حضرت  يواجـب اسـت اعتقـاد بـه اینکـه: خداوند، عـّز وجلّ
نـزد  خلـق  گرامی تریـن  و  محبوب تریـن  آنـان  اسـت.  نیافریـده  ائمـه؟مهع؟  و  محمـد 
بودنـد.  اَرارکننـدگان  نخَـتین  انبیـاء،  از  میثـاق  اخـذ  هنـگام  و  هَـتند  خداونـد 
ـید2. و خداونـد، نبـّی خـود حضـرت 

س
ل ـوا بس

َ
ال َس ّبرَکـم  رس َـَت بر

س
ل

س
م و ـهر َر لـی ونَف َهم عس دس شـهس

س
و يوس

ـم ذر بـر دیگـر پ»امبـران برانگیخـت. و خداونـد، عـّز وجـّل، بـه هـر 
س
محمـد؟ص؟ را در عال

ـدر معرفـت خـدا و معرفـت بـه نبّی مـا، حضرت محمد؟ص؟، و سـبقت  پ»امبـری بـهَ 
آن پ»امبـر در اَـرار بـه ایـن مقامـات، آنچـه را کـه بایـد عطـا کنـد عطا فرمـود. همچنین 
یـم کـه خداوند، تبارك وتعالی، تمـام آفریدگان را برای او و اهل ب»تش؟مهع؟  عقیـده دار

کـرد...د 3. تـا اخـر کام صـدوق.  خلـق 

1. عامـه مجلَـی کام هـر دو گـروه )اثبـات کننـدگان و نفـی کننـدگان عالم ذر( را در بحـار األنوار ج5 ص264 
رده اسـت.  تا 290 آو

2. اعراف: 172.
3. العتقادات فی دین المامیة ص93.
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2. کالم شیخ مفید
ـة، مشـهور بـه مفیـد، 

ّ
ـة، رئیـس المل

ّ
کالم شـیخ مشـایخ االجل عالمـه مجلسـی رحمـه اهلل، 

محمـد بـن محمـد بـن نعمـان، طّیـب اهلل َرمَسـه، را چنیـن نقـل می کنـد:

کـه  یة ذکـر شـده اسـت  ـه، در جـواب المَـائل الَـرو س اهَّلَل روحس
س

ـّد َس از شـیخ مفیـد، 
ّیـه از ائمـت هدایتگـر؟مهع؟ و اینکـه  ی»ـد در بـارۀ اخبـار مرو از او پرسـیدند: يچـه می گو
خداونـد، ارواح را دو هـزار سـال َبـل از آفرینـش آدم؟ع؟ آفریـد و دودمـان را از پشـت 
ی»ـد در معنـی َـول رسـول اهَّلل؟ص؟ کـه  رد، و چـه می گو یـز ب»ـرون آو او بـه شـکل مـوران ر
ف(؟د. 

س
ل ـا اختس نهس رس مر کس ا نس ا تس مس ـفس وس

س
ل ا ائتس نهس فس مر ـارس عس مـا تس ة، فس ـدس ّنس فرمـود: )األرواَح َجنـوٌد َمجس

شـیخ مفیـد پاسـخ خـود را از بررسـی اخبـار در مـورد اشـباح آغـاز می کنـد تـا آن جـا کـه 
یـد:  می گو

یز، حدیثی اســت  و امــا حدیــث خــروج دودمــان از پشــت آدم؟ع؟، بــه صــورت موران ر
که خداوند  که با اختاف در الفاظ و معانی آمده است، و صحیح آن چنین است 
دودمــان را از پشــت آدم ماننــد ذّر خــارج کــرد، و افــق را بــا آنهــا پــر کــرد و بر بعضــی از آنها 
یکــی بــر آن آمیختــه نمی گــردد، و بــر بعضــی ظلمتــی َــرار  کــه هیــچ تار نــوری َــرار داد 
یکــی و هــم نــور َــرار داد.  کــه نــوری بــر آن وارد نمی شــود. و بــر بعضــی دیگــر هــم تار داد 
کــه بــر  یکــی  کــه آدم؟ع؟ آنــان را مشــاهده نمــود، از فراوانــی آنهــا و از نــور و تار هنگامــی 
کــرد. پــس پرســید: خدایــا اینــان کیاننــد؟ خداونــد، عــز وجــل،  آنهــا َــرار دارد، تعجــب 
کثــرت و پــر شــدن آفــاق از  ــو هَــتند. خداونــد می خواســت  فرمــود: اینــان دودمــان ت
کثــرت، ماننــد همیــن ذّری  کــه نَــل او در  آنهــا را بــه او بشناســاند، و بــه او خبــر دهــد 
کــرده اســت. و می خواســت َــدر و منزلــت او را بشناســاند و او  کــه مشــاهده  هَــتند 
را بــه برتــری و فراوانــیر نَــلش بشــارت دهــد. پــس آدم؟ع؟ گفــت: خدایا چــرا بر بعضی 
نــوری می ب»نــم بــدون ظلمــت، و بــر بعضــی ظلمتــی می ب»نــم بــدون نــور، و بــر بعضــی 
کــه بــر روی آنهــا  هــم نــور می ب»نــم و هــم ظلمــت؟ خداونــد متعــال بــه او فرمــود: آنانــی 
یکــی اســت، اصفیــاء من انــد از فرزنــدان تــو، و کَــانی هَــتند کــه مــرا  نــوری بــدون تار
کنان بهشــتند.  اطاعــت می کننــد و در هیــچ امــری مــرا عصیــان نمی کننــد. اینــان ســا
کّفارنــد از  گرفتــه، اینــان  یکــی، بــدون هیــچ نــوری، آنهــا را فــرا  کــه تار کَــانی  و امــا 
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کــه هــم نــور و  کَــانی  کــرده و اطاعتــم نمی کننــد. و امــا  کــه مــرا عصیــان  فرزندانــت، 
هــم ظلمــت دارنــد، اینــان اعمــال بــد خــود را بــا اعمــال خــوب درمی آمیزنــد. پــس امــر 
ــه ــان را ب گــر بخواهــم، آن ــان را عــذاب می کنــم و ا گــر بخواهــم آن ــا مــن اســت؛ ا  اینــان ب

 فضل خود می بخشم.

کـه چگونـه خواهنـد بـود، اطـاع داد. و آنـان را بـه  آنـگاه خداونـد او را از فرزندانـش، 
کـرده اسـت، هماننـد سـاخت، و آن را نشـانه ای بـر فراوانـیر  کـه از پشـت او خـارج  ذّر 
ـرار دارد. احتمـال مـی رود کـه آنچه را از پشـت او خارج سـاخت و اجَـام  فرزندانـشَ 
کار آدم؟ع؟  کار را انجـام داد تـا فرجـام  دودمـان او را بـدون روح َـرار داد، خداونـد ایـن 
ـدرت و سـلطنت و عجایـب صنعـش آشـکار کنـد و   َ را بـه او نشـان دهـد و بـرای او از
بـل از بودنشـان _ اطـاع دهـد، تا یقین آدم؟ع؟ نَـبت به خدایش  او را بـه کائنـات _َ 
ـک به اوامـرش و اجتناب از  َّ فزونـی یابـد و او را بـه فزونـی در طاعـت فراخوانـد و بـه تم

کند. مناهـی اش دعـوت 

کـه بـر اسـاس آنهـا، از دودمـان آدم؟ع؟ در ذّر اسـتنطاق شـده و آنهـا  و امـا اخبـاری 
گرفتـه شـده و بـه آن اَـرار نمودنـد؛ همگـی از  گفته انـد، و آنـگاه از آنهـا پ»مـان  سـخن 
کـه در آنهـا حـق بـا باطـل درآمیختـه. حـّد مـورد اعتمـاد در  اخبـار تناسـخی هَـتند، 
ول بـه ادلت عقلّیه  مـورد اخـراج دودمـان، همـان سـخن اسـت که گفتیم، نه آنچـه درَ 
و نصـوص سـمعیه اسـتمرار یافتـه، و کام مشـهور چیـزی جـز تخلیط نیَـت که _ با 

کـه گفتیـم _ هیـچ اثـری بـر اسـاس آن ثابـت نمی شـود.  وصفـی 

فصل

ی»ـم: اهـل  د اسـتناد کنـد، گو �ف ل�ي ا�ف ... عف دف گـر کَـی بـه آیـت 172 سـوره اعـراف يوادف ا�ف و ا
یه و عاّمـه بـر اسـاس ظاهـر ایـن آیـه، بـه انطـاق دودمـان و مخاطبـت آنها  تناسـخ و حشـو

و اینکـه آنهـا زنـده و سـخنگو بوده انـد، گمـان برده انـد. 

جـاز در لغـت اسـت، ماننـد دیگـر آیـات  کـه: ایـن آیـه مس جـواب گمـان آنهـا ایـن اسـت 
کـه طولنـی اسـت1.  کام شـیخ مفیـد  جـاز و اسـتعاره اند...د تـا آخـر  کـه مس مشـابه 

یة ص44-47؛ بحار األنوار ج5 ص263 نقل از آن. 1. المَائل الَرو
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ُمحّصِل کالم شیخ مفید و مناقشه در آن

نتیجـه کالم شـیخ ُقـّدس سـره، ایـن اسـت کـه او نه کاًل حدیـث ذّر را نفی کـرده و نه اثبات 

یـه بـه شـکل مـوران ریـز از پشـت  می کنـد، بلکـه مطالـب را از هـم جـدا می کنـد. او بـا اخـراج ذر

آدم موافـق اسـت و ایـن مقـدار را صحیـح می دانـد، لکـن اسـتنطاق سـایر افـراد بشـر غیـر از پـدر 

گفتـار ایشـان چنیـن اسـتنباط می شـود _ ماننـد  خـود آدم؟ع؟، در نظـر او صحیـح نیسـت. از 

کـه آنها مانند صورتهای پاسـخگو  آنچـه در توجیـه حدیـث اشـباح بـدان تصریـح کرده اسـت _ 

و ارواح سـخنگو نیسـتند، بلکـه بـه شـکل بشـری خود هسـتند. 

کـه بـر خلقـت اول و خـروج  َفسـاِد ایـن جداسـازی بـر خواننـده روشـن اسـت. زیـرا َاخبـاری 

دودمـان آدم از پشـت او داللـت دارنـد، همگـی بـر اخـذ عهد و میثاق نیز داللـت می کنند. این 

کـه در اخبـار صحیـح فراوانـی بـه آن  عمـل ممکـن نمی شـود مگـر بـا انطـاق و اسـتنطاق آنهـا، 

تصریـح شـده اسـت. هیـچ حدیثـی در زمینـۀ عالـم ذر نمی تـوان یافـت کـه ایـن مضمـون در آن 

نباشـد، حتی همان حدیثی که شـیخ آن را صحیح دانسـته و در کالم خود آورده و اسـتنطاق 

آدم؟ع؟ را می رسـاند. 

که می فرماید:  کالم معصوم؟ع؟ است  در صدر حدیث، 

یـة آدم مـن ظهـره لیأخـذ علیهـم المیثـاق بالربوبّ»ـة  يإن اهَّلل، عـز وجـل، لّمـا وخـرج ذّر

لـه و بالنبـّوة لـکّل نبـّي فـکان وّول مـن وخـذ لـه علیهـم المیثـاق بنبّوتـه محمـد بـن 

عبـداهَّلل؟ص؟ ثـم َـال اهَّلل آلدم: انظـرد تـا آخـر حدیـث.

کـــه در کالم شـــیخ بزرگوار، نفـــی و انـــکار آن را   ظاهـــر آن بـــر همـــان معنـــا داللـــت می کند 

می بینیـــم. بـــا ایـــن که می دانـــد گرفتن عهد و میثـــاق، همانا بـــه معنی خروج دودمـــان آدم از 

پشـــت اوست.

از لفـظ »ثـّم« )در عبـارت: ثـم قال...( این گونه فهمیده می شـود که اسـتنطاق آدم؟ع؟ بعد 

از اخـذ میثـاق از دودمـان آدم بـه ربوبیـت و نبـوت بـود. شـگفتا! چگونـه می شـود کـه بخشـی از 

حدیـث صحیـح باشـد و بخـش دیگـر آن صحیـح نباشـد؟ و در هیـچ حدیـث دیگـری غیـر از 

کـه گفتـه شـد _ وجـود نـدارد. و هیـچ  ایـن حدیـث، اثـری یـا نمونـه ای از اسـتنطاق آدم _ آنگونـه 



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 437موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

حدیـث دیگـری کـه بـر ایـن معنـا داللـت کنـد، وارد نشـده اسـت، تـا شـیخ معّظـم مـا رحمـه اهلل 
بتوانـد آنگونـه کـه بخواهـد، بـه آن اسـتدالل کند.

آنهـا صحیـح نمی بـود _  اقـرار  از دودمـان بشـر و  گـر حدیـث اخـذ میثـاق  ا خالصـه آنکـه: 

کـه دودمـان آدم  کـه آمـده اسـت  گویـد: »و امـا اخبـاری  کـرده و  چنانکـه شـیخ مـا خـود تصریـح 

کالمـش _ در آن حـال، چیـزی نمی مانـد جـز وجـود خلقـت اول و  اسـتنطاق شـدند...« تـا آخـر 

 خروج دودمان آدم از پشت او به صورت ذّر، که آن را صحیح می داند و آن را بدون هیچ دلیل

 _ چـه علیـل و چـه غیـر علیـل _ اسـتوار یافتـه اسـت. نمی دانم کدام حدیـث را یافته که داللت 

بـر خـروج دودمـان آدم از پشـت او می کنـد، بـی آنکـه قضیـۀ اخـذ عهـد و میثـاق را بازگویـد، تـا 

شـیخ اعظـم مـا قـدس سـره بـه آن اعتمـاد کـرده و سـخنش را بـدان مسـتند کرده باشـد؟ 

گر در احادیث مسـأله  ّیـه، همان اسـت که ما گفتیم. ا پـس کالم مـورد اعتمـاد در اخـراج ُذر
کالم از سـاحت  کـه ایـن  کنـی و نیـک بنگـری، درمی یابـی  و آیـات باهـره آن، درسـت دقـت 
بـه تفصیـل  قائـل  و  بودنـد،  ایشـان مسـتقیمًا منکـر قضیـه  کاش  بـه دور اسـت.  ایشـان جـدًا 

نمی شـدند، مطالـب را از هـم جـدا نمی کردنـد. 

بیان عالمه مجلسی در پاسخ به کالم شیخ مفید

شـیخ محدث نّقاد ما عالمه مجلسـی در جلد سـوم بحار االنوار ص74 به بعد ]از چاپ 
سـنگی[ به سـخنان شـیخ مفید قدس سـره این چنین پاسـخ می دهد:

ت ضعیف و ب»انهای 
ّ
يکنار گذاشـتنر ظواهر آیات و اخبار مَـتفیضه با این چنین ادل

گر بـه دلیل و  یـدن نَـبت بـه خداونـد و ائمـه دیـن؟مهع؟ اسـت. و ا رز سَـت، جـروت و
اعتراض هایـی توجـه شـود کـه آنهـا وارد کرده انـد، خواهیـم دید که با ایـن دلیل، حّتی 
کـردنر آن همـه اخبـار  یـد، چـه رسـد بـه رّد  رز بـه رّد خبـر واحـد هـم نمی تـوان جـروت و

موافـق بـا ظاهـر آیـه کریمه و امثـال آن1«.

3. کالم ابن جوزی
امـام حافـظ جمـال الدیـن ابوالفـرج عبدالرحمـن بـن علـی بـن جـوزی حنفـی واعـظ، در 

1. بحار األنوار ج5 ص267.
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کتابـش1 می گویـد: فصـل چهـل و دوم از 

َـَت برّبکـم، در طهـارت توحیـد اسـت، امـا چـون بـه پلیدی هـای 
س
ز ول يمؤمـن از رو

ک ک شود، و هیچ نتواند آن لباس آلوده را پا  هوس آلوده شود، لباس معاملت او ناپا
کند مگر آبر دانش در خانت عزلتد.

گوید: همچنین در فصل چهل و چهارم 

ید، به سوی باغ های سودمندی  در دار معاملت،  يای منکر و ای نکیر، به ب»رون فرو شو
ی»ـده، بـه دهانـی  گلـی از یقیـن بو  پـس بنگریـد آیـا خـاری از شـک در او خلیـده، یـا 

گفته استد. ز الَت، بلی  که در رو

4. بیان محدث عاملی
شـیخ محـدث نحریـر مـا، حافـظ کبیـر، عالمه وجیه، شـیخ محمد بن حسـن حـر عاملی، 
کـه در روز ذّر، خداوند متعال تمام خلق  قـّدس سـّره، در کتـاب الفصـول المهمـة در ایـن باب 
را بـه اقـرار بـه توحیـد و ماننـد آن مکلـف نمـود، بعـد از ذکـر هفـت حدیـث از احادیـث مسـأله، 

ید:  می گو

یاد هَـــتند، بـــه طوری که این مَـــأله از حـــّد تواتر  ياحادیـــث در ایـــن مورد بَـــیار ز
گذشـــته و در کتـــب حدیثی ما ب»ش از هـــزار حدیث دارد. شـــاید برخی از اصحاب 
ـــم مـــا به دلیـــل ضعیفر ظّنـــیر و ناتمامـــی آن را انـــکار می کننـــد، در حالی که 

ّ
متکل

کـــودکان هـــم از جواب آن  جـــوابر آن در ظاهـــر حدیـــث هم موجود اســـت، و حتی 
یرا  عاجـــز نیَـــتند. منکران در برابـــر آیات َـــرآن و روایات متواتـــر مقاومتـــی ندارند. ز
گـــر مـــردم در آن وَت دارای عقل کاملـــی بودند، هرگز در ایـــن دنیا دچار  ینـــد: ا می گو
نَـــیان نمی شـــدند، وگرنـــه تکلیف از آنها ســـاَط می شـــد. در حالی کـــه این اخبار 
کـــه خالقـــی دارند و ایـــن را حتـــی کودکان  کـــه آنـــان می فهمیدند  گواهـــی می دهـــد 
چهارســـاله و مانند آن هم می دانند. شـــّک نیَـــت که بعد از هزاران ســـال، آنچه را 
گفته انـــد، فراموش می کنند. همچنین پوشـــیده نماند  که در آن وَت شـــنیده اند و 

1. نـام کتـاب ابـن جـوزی مشـخص نشـد. همچنیـن معلـوم نیَـت چـرا مؤلـف، سـخن ابن جـوزی حنفـی را در 
رده. این بخـش آو
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کـــه مقدمه دیگر نیـــز باطل اســـت. واهَّلل الهاديد1. 

کالم ایشان بود. خداوند مقام او را رفعت دهاد.  این 

5. کالم شیخ فخر الدین ُطَریحی
مه لغوی متبّحر، شـیخ فخرالدیـن طریحی نجفی صاحب 

ّ
شـیخ محـدث فاضـل مـا، عال

مجمـع البحریـن در صفحـه 95 کتـاب ]چاپ سـنگی[ ضمن حدیثـی از ائمه؟مهع؟ می گوید: 

گرفت.  که از بنی آدم يالَـت بربکمد  گرفت، همانطور  يخداوند از شـیعه ما میثاق 
کنـد، خداونـد بهشـت را بـه او خواهـد داد. بعضـی از اهـل  کـس بـه مـا وفـا  پـس هـر 
کـه فعـل ارواح در عالـم ابـدان، موافـق  کرده انـد  ینـد: ائمـه؟مهع؟ تصریـح  ب»نـش می گو
کـه در عالـم ارواح و عالـم ابـدان بـه  ز میثـاق اسـت. مـراد از کَـانی  بـا فعـل آنهـا در رو
ـف 

ّ
مـا وفـا کردنـد، عمـل کـردن اسـت بـه آنچـه خداونـد آنهـا را بـرای تَـلیم بـه مـا مکل

کـرد. انتهـید2. نمـوده، و خداونـد بـرای او بهشـت را عطـا خواهـد 

طریحی قدس سّره ذیل مادۀ »قبض« در صفحه 357 از کتاب ]چاپ سنگی[ می گوید: 

ل  ـی النارر وس
س
 إل

س
قال ـًة فس بضس َس ضس  بس َس ـة وس ّنس ـی الجس

س
 إل

س
قـال ـًة فس بضس َس ـضس  بس قس يدر حدیـث آمـده: يفس

َابالـيد. یکـی از عرفـا گفتـه اسـت: ایـن بـرای بعضـی از مـردم ایجـاد اشـکال می کنـد! 
کـه خداونـد متعـال َومـی را در اصـل خلقـت، بـرای  گفتـه: چگونـه می شـود  آنـگاه 
ری از معصیـت کنـد؟! این  جهنـم ب»افرینـد و سـپس آنهـا را مکلـف بـه اطاعـت و دو
گفتـه اسـت:  ک از آن اسـت. در جـواب  بـا عـدل خداونـد منافـات دارد و او منـّزه و پـا
گـر چنیـن  کام آل محّمـد صلـوات اهَّلل علیهـم هیـچ اعتراضـی وارد نیَـت. و ا بـر 
اتفاَـی افتـاد، بـه سـبب عـدم فهـم شـنونده اسـت از آنچـه منظـور آنـان بـوده اسـت. 
حال آنکه در حدیث آن بزرگواران آمده اسـت که ارواح دو هزار سـال پ»ش از خلقت 
بوب»ت خداونـد و نبوت  ابـدان خلـق شـده اند. و خـدای سـبحان آنـا را بـه اَـرار بـرای ر
لب و زبـان اَرار  محمـد؟ص؟ و امامـتر علـی و اهـل ب»تـش؟مهع؟، امـر فرمـود. برخـی بـهَ 
َماَوا�تِ  َم َم�ف �فِی الّسَ

َ
سل

أ
ُه ا

َ
کام الهـی: يَول کردنـد، و بعضـی فقـط بـه زبـان. ایـن اسـت 

1. الفصول المهمة ج1 ص425.
2. مجمع البحرین ج4 ص530.
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کـه  رود در آتـش امـر فرمـود،  «1. آنـگاه فریقیـن را بـه و ُ�و�ف َ رحب ُ ِ� �ي �ي
َ
 إَول

ً
رها

َ
 َوك

ً
ر�فِ َ�وعا

أ
َوال�

کردنـد، همـراه بـا  بعضـی بـا اَـرار بـه َلـب و زبـان وارد شـدند و برخـی بـه زبـان اَـرار 
کـه: يخدایـا! مـا را آفریـدی تـا بَـوزانی؟د، پـس طاعـت و معصیـت بـرای  اعتراضـی 
کنـد، طینتـی  ارواح اسـتوار شـد. سـپس خداونـد وَتـی اراده فرمـود تـا بدنهـا را خلـق 
ک را بـر آن جریان داد. از این گل، جَـم محمد و خاندان  ک آفریـد و آب گـوارای پـا پـا
ک  کـش؟مهع؟ را آفریـد. از سـوی دیگـر، طینـت پلیـدی آفریـد و آبـی شـور و تلـخ و ناپا پا
بـه مقتضـای حکمـت و لطـف خـود در هـم  را،  ایـن دو طینـت  بـر آن جریـان داد. 
آمیخـت. آنـگاه آن را همچـون چـرم مالیـد و در نتیجـه هـر یـک دچـار آمیختگـی بـا 
دیگـری شـد. خداونـد روح هـای مؤمـن را ابتـدا در طینـت طیبـه جـای داده اسـت، 
یرا از سـنخ  یانش نمی رسـاند، ز پـس هـر آنچـه از آمیختگـی بـا دیگـری بدان رسـیده، ز
و جوهـر آن نیَـت. روح کافـر را نیـز ابتـدا از طینـت خبیثه آفریده، لذا آنچه از طینت 
یرا از سـنخ و معدن آن نیَت.  طیبه با آن آمیخته شـده، سـودی بدان نمی رسـاند، ز
پـس مؤمـن کـه گرفتـار گنـاه می شـود یـا ناصبی کـه گاهـی کار خیری انجـام می دهد، 

بـه سـبب ایـن امتـزاج طینتهـا اسـت. 

نیـز وارد شـده کـه حکمـت امتـزاج، اشـتباه میـان دو صـورت اسـت: صـورت مؤمـن و 
 صورت ناصب که اگر چنین نبود، هر یک از دیگری کامًا ممتاز می شد. و این سبب
 رنج مؤمن و آزار او می شد. و برای اینکه اعمال در ظاهر، شبیه شوند. و همچنین برای 
ابل تشـخیص نباشـد. این مخصوص  اینکـه مؤمـن در دولـت سـتمگران کار کند وَ 
بضـه ای کـه در حدیـث آمـده، در ابدان بـوده که فقط  بدن هاسـت، نـه روح هـا. پـسَ 
َالبـی بـرای ارواح مؤمـن و کافر بوده اسـت. کـه در خلقت فقط تابع ارواح در تکلیف 

و معـاد اسـت. پـس در حدیـث با این توجه اشـکالی نیَـت. انتهید2.

طریحی قّدس سّره ذیل مادۀ »وثق« در صفحه 447 ]چاپ سنگی[ می نویسد:

ومس  ٌرّ یس َهــم ذس ــةر وس لیس ا برالوس نس تر ــیعس ــاقس شر یثس  اهَّلَل مر
س

ــذ خس
س
يدر حدیــث امــام باَــر؟ع؟ آمــده اســت: يو

ز، ارواح بــه بــدن کوچکــی مانند  د. توضیــح ایــن کــه: در آن رو ّرر
ّس

ــی الــذ
س
ل ــاقس عس یثس  المر

س
ــذ خس

س
و

1. آل عمران: 83.
ی در مختصر بصائر الدرجات ص225 آروده است. 

ّ
2. حدیث را حَن بن سلیمان حل
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کــه برخــی اَــرار و برخــی  مــور، تعلــق گرفــت. ســپس خداونــد آنهــا را بــه اَــرار فراخوانــد، 
کــه حدیــث  ــد دانَــت  ــود. حــال بای ــد. و تکذیــب، از همیــن جــا ب کردن دیگــر انــکار 
گرفتــن از بنــدگان ب»ــن فریقیــن مشــهور اســت، و بعضــی از علمــا )از هــر دو  عهــد 
گذشــته، ایــن را ثابــت  گــروه( هنــگام پاســخ می کوشــند از ظاهــر آن بگریزنــد. و مــا در 

کردیم. انتهید1.  

6. کالم محقق مولی محمد صالح مازندرانی
مۀ جلیل مولـی محمدصالـح مازندرانی، قّدس 

ّ
کّشـاِف ِنـکاِت اخبـار، عال شـیخ محقـق، 

یادة وقـوع التکلیـف األّول« می گوید:  سـّره، در شـرح خـود بـر کافـی، ذیـل »بـاب آخـر منه وفیـه ز

بـل از تکلیـف  ياز روایـات چنیـن می تـوان فهمیـد کـه تکلیـف اّول همـان اسـت کـهَ 
در دار دنیـا بـا ارسـال رسـل و انـزال کتـب متعـدده، اتفـاق افتاده اسـت:

 نخَتین بار در عالم ارواح محض بود. 

بار دوم، در هنگام تخمیر طینت، َبل از آفرینش آدم از آن، بود. 

که آنها را از پشـت او خارج سـاخت و  بار سـوم بعد از آفریدن آدم از آن بود، هنگامی 
آنهـا _ در حالـی کـه ذّر بودند _ به سـمت راسـت و چـپ حرکت می کردند. 

 هرکس مطیع این تکالیف سگانه بود، در تکلیف دنیا هم فرمانبر است. و کَی که در 
که  کرده باشد، در این دنیا نیز عصیان می کند. البته ]غیر از دنیا  آن عوالم عصیان 
یامت خواهد بود،  زَ  عالم چهارم است[ عالمر پنجمر تکلیف نیز وجود دارد، که در رو
کرده  که نبّی اکرم؟ص؟ را درک  کودکان و دیوانگان و پ»رانی  و آن اختصاص دارد به 
که در جای خود ذکر شده است. انتهید2. گروه های دیگر  ولی عاَل نبوده اند، و نیز 

یتهم« می نویسد: ی در همان باب، در شرح »واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذر و

ردن دودمـان از  ي)مـن ظهـور( بـدل اسـت از )بنـی آدم(، بـدل بعـض از کّل. و ب»ـرون آو
ردن آنهـا از پشـت ایشـان، نَـلی بعـد از نَـل دیگـر و گـواه  پشـت آنهـا، یعنـی ب»ـرون آو
کّل همـه در صلـب آدم، بـه همـان ترتیـب وجـود  یـرا مـواّد  گرفتـن آنهـا بـر خودشـان. ز

1. مجمع البحرین ج4 ص465.
کافی مازندرانی ج8 ص15. 2. شرح 
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گرفتن آنها در این دنیا وجود داشـت. پس اخراج آنها از پشـت بنی آدم، همان اخراج 
لـت  آنهـا از پشـت آدم اسـت. پـس منافاتـی نـدارد بـا آنچـه بـر اخـراج از پشـت آدم دل
کـه خداونـد کـه هنگامـی  کامـی از ابـن عبـاس نقـل شـده   دارد. در تأی»ـد مطلـب، 
ز َیامت  که تا رو   متعال آدم را آفرید، بر پشت او مَح کشید، سپس هر موجودی را 
الوا بلـید. در آن   خلـق می کنـد، از آن خـارج سـاخت. سـپس گفـت: يالَـت بربکمَ 
ز َیامت.  لم خشـک شـد بدانچه مقّدر شـده اسـت تا رو هنگام منادی ندا داد که:َ 

و روایت شـده اسـت که دودمان آدم به شـکل انَـان به مقدار ذّر بود. 

یـد: هنگامی کـه آدم از حـج خـود فراغـت یافـت و در  محمـد بـن جریـر طبـری می گو
کرد، خداوند متعال  کوه عرفات اسـت _ اسـتراحت  که وادیی پشـت  وادی نعمان _ 
یامـت خـارج نمـود، و آدم آنهـا را مشـاهده کـرد. آنانـی   َ ز از پشـت او دودمانـش را تـا رو
کـه در سـمت چـپ او  کـه در سـمت راسـت او بودنـد، اهـل بهشـت شـدند، و آنانـی 

زخ بودنـد.  َـرار داشـتند، اهـل دو

کام خداونـد متعـال  ینـد:  کّشـاف یکـی از آنهاسـت _ می گو کـه صاحـب  گروهـی _   
ـید از بـاب تمثیـل و تخی»ـل اسـت _ تـا آخـر کام آنهـاد1.

س
ل ـوا بس

َ
ال َس ّبَکـم  رس َـَت بر

س
ل

س
در آیـه يو

گوید:  الَعاِبِدین« 
ُ

ل َنا أّوَ
َ
ٌد َفأ

َ
حماِن َول َکاَن ِللّرَ و در شرح روایت دیگری، ذیل آیۀ »ُقل ِإن 

بوب»ت را با  رود در آتش و اَرار بـه ر یـرا او نخَـتین کَـی اسـت کـه امـر الهـی بـرای و  يز
 تمام حقیقت و صداَت، گردن نهاد. پس اگر خدا فرزندی می داشت، باید نخَتین 
کـه چنیـن عقیـده ای  کنـد. حـال  کـه بـه داشـتن فرزنـد بـرای خـدا اَـرار  کَـی باشـد 
نـدارد و آن را نفـی می کنـد، روشـن می شـود کـه خداونـد فرزنـدی نـدارد. از ایـن سـخن 
چنیـن می تـوان فهمیـد کـه جـزای شـرط حـذف شـده و آنچـه یـاد شـده، تعلیـل بـرای 
گـر خدای رحمان فرزندی می داشـت، من نخَـتین  ائـم مقـام اوسـت؛ یعنـی: ا  َ آن و

یـرا مـن نخَـتین عبـادت کننـدۀ او هَـتمد2.  اَـرار کننـده بـه آن می بـودم، ز

گفته های دیگری نزدیک به این مضمون در جاهای دیگر دارد.  وی _ رحمه اهلل _ 

کتاب ص17. 1. همان 

کتاب ص20. 2. همان 
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7. بیان صاحب کفایة الموّحدین در توجیه اخباِر متشابه
سـید المحّققیـن، فقیـِه َوجیـه و عالمۀ متبّحر، سـید اسـماعیل طبرسـی نـوری1، قّدس اهلل 

ه، در بـاب هشـتم از جلـد اول کفایـة الموحدیـن در توجیـه اخبار متشـابه گوید:  سـّرَ

 يو از جمله آن اخباری که فی الجمله استشمام کرده شده است از او مقالت جبریه،
 اخبار وارده در باب طینت است، چون َولهم؟مهع؟:

ـٍإ  مس حس ـنت  مر ـاٍل   بس خس ـةر  ینس طر ـنت  مر ـا  نس َدّوَ عس ـقس  َخلر وس ٍة  ـدس احر وس ـٍة  ینس طر ـنت  مر ـا  نس قت َخلر ا  نس تس ـیعس شر وس ـا  ّنس يإر

 
س

ـل هت
س
و ـَه  نت ـقس مر

س
ل خس بـًا فس

ت
ذ ـاًء عس ـقس مس

س
ل  خس

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس ـَنون د2، و چـون َولهـم؟ع؟: يإر َت مس

ا  ـكس مس لر
 ذس

س
ـوت ل

س
ل ـا فس طس

س
ل تس اخت ـا فس َهمس رس مس

س
ـهر َثـّمس و تر یس صر عت ـلس مس هت

س
ـَه و نت ـقس مر

س
ل خس ـاًء َمـّرًا فس ـقس مس

س
ل خس ـهر وس تر اعس طس

ـقس 
س
ل ـی خس

س
ال عس ّنس اهَّللس تس ـراد3، و چـون َولهـم؟مهع؟: يإر افر کس  

ّس
ل ـَر إر افر کس

ت
 ال

س
ل نـًا وس مر  َمؤت

ّس
ل ـَن إر مر َمؤت

ت
ـدس ال

س
ل وس

ةر  ینس كس الّطر
ت
ـنت ترل ینس  مر نر مر َمؤت

ت
وبس ال

َ
ل ََ ـقس 

س
ل خس َهمت وس انس دس بت

س
و َهـمت وس وبس

َ
ل ََ »ـنس  ّیر ر

ّ
ل ـةر عر ینس ـنت طر »ـنس مر ّیر بر

الّنس

َهـمت  وبس
َ
ل ََ یٍن  ـّجر سر ـةر  ینس طر ـنت  مر ـارس 

س
َکّف

ت
ال ـقس 

س
ل خس وس ـكس  لر

ذس َدونر  ـنت  مر یـنس  نر مر َمؤت
ت
ال انس  ـدس بت

س
و ـقس 

س
ل خس وس

ـند 4، و امثـال ذلـک از اخبـار وارده در بـاب طینـت،  یت تس ینس ـنس  الّطر »ت ـطس بس
س
ل خس َهـمت فس انس دس بت

س
و وس

مقصـود اشـارۀ اجمالّیـه اسـت بـه ذکـر آن. 

و امـا وجـه استشـمام شـبهت جبریـه، آنکـه بعـد از اینکـه هـر یـک از کافـران بـه حَـب 
اصـل طینـتر خـود، از اهـل عصیـان و طغیـان خلـق شـده اسـت. پـس بـه مقتضـای 
ـاف آن بـر  همـان طینـت اصلیـت خـود، مجبـول خواهـد بـود بـر معصیـت َهـرًا، و خر
کـه خـارج از اختیـار اسـت. و ایـن معنـی  ـت او خواهـد بـود 

ّس
ل بر ـاف طبیعـت و جر خر

ّیـه اسـت، لغیـر. بعینـه، همـان مقالـت جبر

 1. کفایة الموحدین في عقائد الدین در سـه جلد به زبان فارسـی تألیف حاج سـید اسـماعیل بن احمد علوی
گرد میـرزا حبیـب  ر نجـف اشـرف بـود. شـا  نـوری طبرسـی َدوسـی اسـت. فقیـه و محـدث و از زهـاد مجـاو
اهَّلل رشـتی و میـرزا محمدحَـن شـیرازی بـود کـه در کتابهایـش از او بـه يالَـید األسـتاذد یـاد می کنـد. در اول 
شـعبان 1321 هجـری َمـری در کاظمیـن وفـات یافـت و در صحـن شـریف مدفـون گشـت. وعیـان الشـیعة 

یعـة ج18 ص10. ج3 ص312، الذر
2. ابوبصیر از امام باَر؟ع؟، بصائر ج 1 ص 15.

3. علل الشرائع ج 1 ص 82 از امام صادق؟ع؟.
4. بصائر الدرجات ج 1 ص 15، امام سجاد؟ع؟.
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امـا جـواب از ایـن شـبهه، پـس، از وجوهـی اسـت بـه اختـافر مَـالکر اصحـاب در 
ائلند به اینکه  ّی»ن از اصحـاب،َ  ایـن بـاب. چـه آنکه جمله ای از ایشـان چـون اخبار
اخبـار طینـت و امثـال آن، از متشـابهات اخبـار اسـت؛ و آنچـه لزم اسـت، همـان 
تصدیـق بـه مضامیـن آنهاسـت، علـی وجـه الجمال؛ و وکـول علم تفاصیـل آن اخبار 
اسـت بـه سـوی ائمـه اطهـار صلـوات اهَّلل علیهـم اجمعیـن. و ایـن مَـلک، طریـق 

احتیـاط و نجـات اسـت در امثـال ایـن مَـائل از عقائـد. 

تبـاعر ایشـان  و جمعـی از علمـاء چـون شـیخ مفیـد علیـه الرحمـة و سـّید مرتضـی و اس
هم، حمـل نمودنـد  سـرارس س اهَّلَل اس

س
ـرین چـون طبرسـی و غیـر او، َـّد َّ و جملـه ای از مف

کنایـه اسـت از علـم  جـازات، و آنکـه مـراد بـه آنهـا  کنایـات و مس مثـال ایـن اخبـار را بـر  اس
آنچـه  بـه  و  سـیئات،  و  حَـنات  از  تکلیـف،  دار  در  عبـاد  اعمـال  بـه  تعالـی  حـق 
مَـتوجب می شـوند از مثوبـات و عقوبـات بـر وفـق اعمـال، و اشـاره اسـت بـه سـوی 
یـا بـه ماحظت این  ابلّیـات ایشـان در دار دنیـا. گو  َ فیـن و

ّ
اختـاف اسـتعدادات مکل

کأّنهـم مخلوَیـن مـن طینـات مختلفـة. اختافـات، 

بـل از آن کثیـری از علماء  و جماعتـی از علمـاء چـون سـید جزائـری علیـه الرحمـة وَ 
کثیـری از متأّخریـن، برنـای ایشـان بـر صّحـتر اخبـار طینـت ]اسـت[ و  و همچنیـن 
آنکـه همـت آنهـا محمـول بـر حقیقـت اسـت، چـه آنکـه ایـن اخبـار بـه حَـب سـند، 
لـة نیـز از ظواهـر معتبـره، بلکـه بعضـی از آنها از  فـوق مرتبـت تواتـر اسـت و بحَـب الدل
نصـوص اسـت؛ و اینکـه ایـن اخبـار، مبتنـی می باشـند بر تکلیف سـابقی کـه واَع در 
عالـم ذّر و کائـن در زمـان اخـذ میثـاق اسـت، کـه حـق تعالـی خلق ارواح نمـود در بدو 
م، و همچنین اخذ 

س
بوبّ»ت گرفت از ایشـان در آن عال ـم، و اخـذ میثـاق به ر

س
ایجـاد عال

میثـاق گرفـت بـه رسـالت و امامـت. پـس بعضی تَـلیم آن نمودند بالطـوع و الرغبة، 
و بعضـی َمعـررض شـدند از َبول.

ـم نیـز، همـت ایشـان در کمـال اختیـار و شـعور و تمیـز و عقـل بودنـد، ماننـد 
س
و در آن عال

ب  ـم اصوس
س
آنچـه در ایـن عالـم تکلیـف ظاهـری کـه ماحظـه می شـود؛ بلکـه در آن عال

کـه شـاهد بـر ایـن مطلـب باشـد، نیـز  ـت. و اخبـاری  ثافس کس بودنـد بـه عالـم طبیعـت و 
لـت دارد بـه تحقیـق تکلیـف در ابتـداء امـر؛ کـه حـق تعالـی بعـد از  کثیـر اسـت کـه دل
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خلـق ارواح از اصحـاب یمیـن و یَـار، خلـق فرمـود آتشـی را، و امـر فرمـود به اصحاب 
ردنـد اصحاب یمیـن و یکدفعه داخل  یمیـن کـه داخـل شـوند در آتـش. پـس هجوم آو
ـمال  آتـش شـدند، فصـارت النـار علیهـم بـردًا وسـامًا. و امـر فرمـود بـه اصحـاب شر
کـه داخـل آتـش شـوند، ابـاء و امتنـاع نمودنـد از دخـول در آتـش. بلکـه در بعضـی از 
ردگار ما  ـمال عـرض نمودنـد کـه: اَالـه بنمـا  ای پـرو اخبـار وارد اسـت کـه اصحـاب شر
از مخالفـت، کـه مـا داخـل آتـش خواهیم شـد مانند اصحاب یمین؛ پـس اَاله فرمود 
حـق تعالـی، و مجـددًا امـر فرمودنـد بـه دخـول نـار. پـس بعضـی از آنها سـرعت نمودند 

در دخـول و بعضـی مخالفـت نمودنـد. 

و بالجملـه اخبـار وارده بـه اینکـه در بـدو ایجـاد تکلیفـی از جانـب حـق تعالـی توجـه 
نمـود بـه سـوی خائـق از ارواح، بَـیار اسـت. و بنـا بـر ایـن، اشـکالی نخواهـد بـود 
از  ـر شـده باشـد  گـر َمخّمس ا داءر اهـل طاعـت  کـه طینـت َسـعس یـرا  در اخبـار طینـت؛ ز
کـه بـه مقتضـی آن موّفـق و مَـّدد اسـت، در دار  ـذب و طینـت طیبـت طاهـره  مـاء عس
کـه اطاعـت نمـوده  تکلیـف نیـز بـه حَـن اختیـار اسـت. پـس بـه جهـت آن اسـت 
اسـت و بندگـی نمـود خداونـد عالـم را در بـدو ایجـاد، از روی اختیـار و تمیـز و عقـل، 

وفّضـل اهَّلل علیـه بتلـك النعمـة بـازاء تلـك الطاعـة. 

گر َمخّمر شـده اسـت از ماء مالح َمّر و  و طینت اشـقیاء و اهل مخالفت و عصیان، ا
ثـه کـه بـه مقتضـای آن مخـذول و غیـر موّفق اسـت در دار تکلیف  طینـت خبیثـت ملّوس
بـه سـوء اختیـار خـود، پـس بـه جهـت آن اسـت کـه عصیـان و مخالفت نموده اسـت 
امـر الهـی را در بـدو ایجـاد، از روی اختیـار و تمیـز و عقـل، فخذلـه اهَّلل تعالـی بتلـك 

الطینـة الخبیثـة بإزاء تلـك المخالفة.

و بالجملـه اَتضـاء طینـت طیبـه مـر اعمـال صالحـه، و اَتضـاء طینـت خبیثـه مـر 
ر و فَـاد را، نخواهـد بـود مگـر بـه جهـت سـبق تکلیـف در بـدو عالـم ایجـاد،  شـرو

حضـرت صـادق ع فرمـوده: 

َر  خس
ت

اآل اٌت وس ٌب َفـرس
ت

ـذ ـا عس َدَهمس حس
س
، و ـنر یت رس حت ـقر بس

ت
ل خس

ت
إر ال

ـدس تس ـي َمبت ـقس فر
س
ل ـی خس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

ـرر  حت بس
ت
ال ـی 

س
ل عس اَه  ـرس جت

س
و َثـّمس   . اتر َفـرس

ت
ال بر 

ت
ـذ عس

ت
ال ـرر  حت بس

ت
ال ـنس  مر مس  آدس ـةس  بس َترت ـقس 

س
ل َثـّمس خس ـاٌج.  جس

َ
و ـٌح 

ت
ل مر

 ، ـنر مس یت
س ت
مس  األ ـفر  آدس تر

ـنت کس ـًة مر ضس بت َس ـضس  بس َس . َثـّمس  مس ـَق آدس
ت
ل َهـوس خس ـَنونًا وس َت  مس

ً
ـأ مس ـَه حس

س
ل عس جس ـاجر فس جس

َ ت
األ
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فر   تر
ـنت کس ًة مر ضس بت َس ضس  بس َس ـي. َثـّمس  الر بس

َ
 و

س
ل ـةر وس ّنس جس

ت
ـي ال ءر فر

س
ـَؤل : هس

س
ـال قس ، فس مس ـبر آدس

ت
ـي َصل ـا فر هس

س
و رس

س
ذ فس

ـا  ّمس عس  
َ

ل
س
ـأ ست

َ
و  

س
ل وس ـي  الر بس

َ
و  

س
ل وس ـارر  الّنس ـي  فر ءر 

س
ـَؤل هس  :

س
ـال قس فس مس  آدس ـبر 

ت
َصل ـي  فر ـا  هس

س
و رس

س
ذ فس  ، ـرر َس یت

س ت
األ مس   آدس

ـدر اهَّللر ع:  بت َبـو عس
س
 و

س
ـال َس  . نس وت

س
ل تس ـَیبت ءر سس

س
ـَؤل هس ءر وس

س
ـَؤل ـي هس فر ـَد وس عت اَء بس ـدس بس

ت
ءر ال

س
ـَؤل ـي هس ـي فر لر  وس

َ
ـل عس فت

س
و

ـتس  بت جس وت
س
ـا برـمس و نس ّبس ـا رس ـوا: یس

َ
ال قس ، فس ـمت هر قر الر ـی خس

س
ل ّرٌ عس َهـمت ذس الر وس ـمس ـاَب الّشر حس صت

س
ـٍذ و ئر مس وت ـّجس یس تس احت فس

ـمس 
س
ل عت تس وس َسـلر  برالّرَ ـا  نس وس

َ
ل بت تس وس ـا  نس یت

س
ل عس ـّجس  تس حت تس نت 

س
و ـلر  بت َس ـنت  مر  ،

َ
ل ـدت عس

ت
ال ـَم  کس حس

ت
ال ـتس  نت

س
و وس ـارس  الّنس ـا  نس

س
ل

نس 
ت

َکـمت اآل یت
س
ل ـةر عس َحّجس

ت
َرَکـمت برال بر

خت
َ
ـا و نس

س
أ ـی: فس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس  اهَّلَل تس

س
ـال قس ـا. فس نس تس یس صر عت مس ـكس وس

س
ـا ل نس تس اعس طس

ـی 
س
ل إر ـی اهَّلَل  حس وت

س
أ فس ـدر اهَّللر ع:  بت َبـو عس

س
و  

س
ـال َس  . ـارر بس خت ر

ت
ـدس ال عت بس ارر 

س
ـذ عت ر

ت
ال ـةر وس یس صر عت مس

ت
ال ـةر وس اعس ـي الّطس فر

 
س

ال َس . َثـّمس  َهـمت
س
ـتت ل جس رس خس ـا. فس هس نت َج َعَنقـًا مر ـرر َق، َثـّمس َتخت ـهس شت ـارس تس نت َمـرر الّنس

س
، و ـارر نر الّنس ـازر ـٍك خس الر مس

یـنس  ائرعر ـا طس وهس
َ
َخل : ادت

س
ـال َس . َثـّمس  یـنس ائرعر ـا طس هس

َ
َخل دت  نس

س
ـوا: ل

َ
ال قس . فس یـنس ائرعر ـا طس وهس

َ
َخل َهـَم: ادت

س
اهَّلَل ل

ـَث  یت حس ـا  یهس فر ـاكس  نس جت اجس حس وس ـا  هس نت مر ـكس  یت
س
ل إر ـا  نس بت رس هس ـا  ّنس إر ـوا: 

َ
ال َس  . یـنس هر ارر کس ـا  هس بر َکـمت  ّنس بس ر

ّ
ذ عس

َ س
أل وت 

س
و

ـنر  کر
س
ل ؟ وس یـنس ائرعر ـا طس هس

َ
َخل دت ـفس نس یت کس ، فس الر ـمس ـابر الّشر حس صت

س
ـنت و ـا مر نس تس رت ّیس صس ـا وس نس یت

س
ل ـا عس هس تس بت جس وت

س
و

ـدر  بت َبـو عس
س
 و

س
ـال َس  . ـمت یهر فر ـا وس ینس ـتس فر

ت
ل دس ـدت عس َس َکـونس  ـيت تس کس ـا  هس ـي َدَخولر یـنر فر مر یس

ت
ـابس ال حس صت

س
 و

ت
و ـدس ابت

 . ینس ائرعر ارس طس هر الّنس ـذر وا هس
َ
َخل : ادت

س
ال قس ، فس ـهر یت دس ـنس یس »ت ّرٌ بس َهـمت ذس یـنر وس مر یس

ت
ـابس ال حس صت

س
ـرس و مس

س
أ ؟ع؟: فس اهَّللر

دًا  ـرت ـمت بس هر یت
س
ل ـا اهَّلَل عس هس رس ّیس صس یعـًا، فس مر ـا جس یهس َجـوا فر

س
ل وس ـا، فس هس ـي َدَخولر َرونس فر ـادس بس تس َقـوا یس فر طس : فس

س
ـال َس

یـنر  مر یس
ت
ال ـابر  حس صت

س
ـي و ى فر ـادس نس ـی 

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس ّنس اهَّللس  إر  

َثـّمس ـا.  هس نت َهـمت مر جس رس خت
س
و َثـّمس  مًا،  ـاس سس وس

ـَن  حت نس ـا،  نس ّبس رس ـا  یس ـی 
س
ل بس  : یـنر مر یس

ت
ال ـاَب  حس صت

س
و  

س
ـال قس فس ؟  ّبرَکـمت رس بر ـَت  َت س

ل
س
و  : الر ـمس الّشر ـابر  حس صت

س
و وس

َتكس  ّیس رر َن بس حت ا، نس نس ّبس ـا رس ی یس
س
ل : بس الر ـمس اَب الّشر حس صت

س
 و

س
ال َس . وس ینس ائرعر یـنس طس ّرر ، َمقر َقـكس

ت
ل خس َتـكس وس ّیس رر بس

هًا  رت کس عًا وس وت ضر طس رت
س ت
األ ـماواتر وس َّس ـي ال نت فر مس مس

س
ـل ست

س
َه و

س
ل  اهَّللر : وس

َ
ل ـوت َس ـكس  لر

ذس . وس یـنس هر ارر َقـكس کس
ت
ل خس وس

د1 انتهـی الحدیـث الشـریف.  ّسر یَدَهـمت هَّللر حر وت  تس
س

ـال َس   . َعـونس جس ـهر َیرت یت
س
ل إر وس

فین در آن عالم، خوب واضح و ظاهر اسـت. و در این 
ّ
لت بر اختیار هؤلء مکل و دل

ـمال خواهد  حدیـث شـریف، اشـاره فرمـوده اسـت بـه اینکه بـداء از برای اصحاب شر
بـود. چنانچـه در اخبـار منقولـه از حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در بـاب کیفیـت اخـذ 
کثیـره _ در  میثـاق نیـز مذکـور اسـت. چنانچـه در بحـار، بـه طـرق عدیـده و بـه اسـناد 
جلـد سـّیم بحـار کـه کتـاب عـدل اسـت، و هـم در جلـد چهار]دهـم[ بحار که سـماء 
کّشـی،  ]و[ عالـم اسـت _ نقـل نمـوده اسـت از علـل و از تفَـیر علـی بـن ابراهیـم و از 

1. کنز الدَائق ج2 ص146.
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سـناد خـود از حضـرت امـام محمـد باَـر؟ع؟، و از حضـرت امـام جعفـر  هـر یـک بـه ار
شـاهد  محـل  آنچـه  کـه  حدیـث،  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حضـرت  از  و  صـادق؟ع؟ 

اسـت، ذکـر می نمای»ـم: 

ــا  تس
ت
ل کر اتر وس ــرس َف

ت
بر ال

ت
ــذ عس

ت
ــاءر ال مس

ت
ــنس ال ــهر مر ینر مر »س ــًة بر فس  َغرت

ّس
ــل جس ــّزس وس ــا عس نس ّبَ فس  رس ــرس تس اغت َــال؟ع؟: يفس

»ــنس  ّیر بر
ــَق الّنس

َ
ل خت

س
ــكر و نت ــا: مر هس

س
 ل

س
ــال قس . فس تت ــدس مس ــی جس ّتس ــهر حس ّفر

کس ــي  ــا فر هس
س
ل صس

ت
ل صس یــٌن، فس مر ــهر یس یت دس یس

َهــمت  اعس بس تت
س
و ــةر وس ّنس جس

ت
ــی ال

س
ل  إر

ــاةس عس
َ

الّد یــنس وس در تس َمهت
ت
ــةس ال ّمس ئر

س ت
األ یــنس وس حر الر يس الّصس ــادر بس عر ینس وس ــلر سس َمرت

ت
ال وس

ى  ــرس خت
َ
ــًة و فس فس َغرت ــرس تس . َثــّمس اغت ونس

َ
ل ــئس َت َهــمت َی   وس

َ
ــل عس فت

س
ــا و ّمس  عس

َ
ل

س
ــأ ست

َ
 و

س
ل ــي وس الر بس

َ
 و

س
ل ــةر وس امس یس قر

ت
مر ال ــوت ــی یس

س
ل إر

ــَق 
َ
ل خت

س
ــكر و نت ــا: مر هس

س
 ل

س
ــال َس . َثــّمس  تت ــدس مس جس ــهر فس ّفر

کس ــي  ــا فر هس
س
ل صس

ت
ل صس ــاجر ، فس جس

َ ت
ــحر األ الر مس

ت
ــاءر ال مس

ت
ــنس ال مر

ــةر  امس یس قر
ت
مر ال ــوت ــی یس

س
ل ــارر إر ــی الّنس

س
ل  إر

ــاةس عس
َ

الّد ینر وس اطر ــیس انس الّشس ــوس خت إر ــاةس وس َعتس
ت
ال ــةس وس نس اعر رس فس

ت
ال یــنس وس ارر ّبس جس

ت
ال

ــكس  لر
ــي ذس َطَه فر ــرت شس : وس

س
ــال َس   . ونس

َ
ل ــئس َت َهــمت َی ــلَ  وس عس فت

س
ــا و ّمس  عس

َ
ل

س
ــأ ست

َ
 و

س
ل ــي وس الر بس

َ
 و

س
ل َهمت وس اعس ــیس شت

س
و وس

ــهر  ّفر
کس ــي  ــًا فر یع مر ــنر جس یت اءس مس

ت
ــطس ال

س
ل خت

س
ــّمس و . َث ــنر ی مر یس

ت
ــابر ال حس صت

س
ــي و ررطت فر

ــتس شت ــمت یس
س
ل اَء، وس ــدس بس

ت
ال

یــن د1 الخبــر.  ــنت طر ٌة مر
س
ل ــا َســاس َهمس ــهر وس شر رت امس عس

س
ــّد ََ ــا  َهمس

س
ّف کس ــّمس  ــا َث َهمس

س
ل صس

ت
ل صس فس

چــه شــرط نمــودن بــداء در اصحــاب شــمال _ دون یمیــن _ ظاهــر اســت در اینکــه 
کــرده  از بــرای هــؤلء، یــک نحــو فَــحه وتوســعه می باشــد در آنچــه بــه آن تکلیــف 
گــر نَــبت داده شــود بــه  شــده اند از طاعــت و انقیــاد، چــه آنکــه بــدا در ایــن اخبــار، ا
ســوی حــق تعالــی، پــس آن بــه معنــی اظهــار مــا خفــی علیهــم اســت، از تــرک طاعــات 
ــی ظاهــری. یعنــی  َّ و عتــّو و سرکشــی، چــه در ابتــداء امــر و چــه در عالــم تکلیــف ح
حــق ســبحانه و تعالــی ظاهــر خواهــد نمــود بــر ایشــان، آنچــه بــر ایشــان مخفــی اســت 
از امتحــان و اختبــار بــه اوامــر و نواهــی اتبــاع رســل و انبیــاء و وئمــة المهدّی»ــن صلــوات 
ــت در آنچــه بــه  ــعه و اختیــار اس ــان توس ــرای ایش ــه از ب ــن، و اینک ــم اجمعی اهَّلل علیه
گــر بــداء نَــبت داده  کــرده خواهنــد شــد در همــه عوالــم. و ا ــن و اختبــار  او َممتحس
شــود بــه ســوی مخلوَیــن _ چنانچــه ظاهــر ایــن اخبــار اســت _ پــس آن بــه معنــی بــداء 
در ندامــت اســت، و بــه معنــی يتجــّدد روی بعــد ان لــم یکــند اســت، و بــه معنــی 
کــه  يابــداء بعــد الجهــلد اســت، یعنــی: حــق ســبحانه شــرط نمــود بــه ایشــان بــدا را، 
ــّو و سرکشــی، و تَــلیم نماینــد امــر حــق تعالــی را و انقیــاد و  گــر دســت بردارنــد از َعَت ا

1. تفَیر علی بن ابراهیم ج1 ص37.
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فروتنــی نماینــد ماننــد اصحــاب یمیــن، پــس اَالــه خواهنــد نمــود حــق تعالــی عثــرات 
ــداد ســعداء، چنانچــه در حدیــث  ت ایشــان را؛ و محَــوب خواهنــد شــد از عر

ّ
ل و زس

ــمال طلــب اَالــه نمودنــد از حــق تعالــی،  کــه اصحــاب شر ســابق نیــز اشــاره فرمودنــد 
فأَالهــم اهَّلل تعالــی. 

و مقتضای ظاهر شـرایع و ارسـال َرَسـل و انزال َکتب به سـوی کّفار و َعتاة و متمّردین 
کـه اختیـار عبـاد و اَالـت حـق  و فراعنـه و طواغیـت از جمیـع امـم نیـز، همیـن اسـت 
تعالـی ثابـت اسـت از بـرای ایشـان در اعمـال و عقائـد باطلـه. و مقتضـای رحمـت 
الهـی نیـز همیـن اسـت کـه طـرد و منع ننمایـد عباد خـود را از باب رحمـت خود، بعد 

از رجـوع ایشـان از َعتـّو و سرکشـی و انابـت ایشـان بـه سـوی حـق تعالـی.

لـت دارنـد بـر ایـن مدعـی. و از  و ادعیـه و مناجـات وارده از ائمـت طاهریـن؟مهع؟ نیـز دل
یاءر  شـقر

س
ن األ امحني مر یاءر فس شـقر

س
نس األ إن َکنَت مر ولهم؟مهع؟: يوس ـدر اسـتَ  ادعیـه لیالـیَ 

اءد1.  دس ـعس ََّ ن ال کَتبنـي مر ا وس

بـداء اسـت مـن  کل شـیء _ چنانچـه مقتضـی اخبـار  بـداء فـی  و مقتضـی تعمیـم 
ـَه برالبـداءد2 _ نیـز آن اسـت کـه بـداء در ایـن 

س
قـّرس ل ّتـی یس بّیـًا حس ـثس اهَّلَل نس عس َولهـم؟مهع؟: يمـا بس

گـر کَـی در آن عوالـم، برنـا بـر تحّقـق اخبـار اخـذ میثـاق و اخبار  امـر ثابـت باشـد، کـه ا
کفـران را، و محَـوب  طینـت، اختیـار نمـود بـه سـوء اختیـار خـود عتـّو و سرکشـی و 
ـی ظاهری  َّ گر در این عالم تکلیفر ح ـمال، آنکه ا داد اصحاب شر شـده اسـت از عر
توبـه و انابـه نمایـد بـه سـوی حـق تعالـی بـه نحـو صـدق و واَعیـت و ثبـاتر َـدم، و 
بـول نمایـد توبـه و انابت  مراجعـت نمایـد از جهـل و عنـاد خـود، آنکـه حـق تعالـی از اوَ 
او را و ملحـق فرمایـد او را بعبـاده الصالحیـن، و محَـوب فرمایـد او را از سـعداء، إن 

شـاء اهَّلل تعالـید. 

8. کالم سید نعمة اهلل جزایری
سـّید سـَند، محـّدث وجیـه، العالمـة الحجـة، سـید نعمـت اهلل جزایـری، در صفحـه 93 

1. زاد المعاد ج1 ص129.
2. کافی، ج8 )روضه(،ص 165، حدیث177.
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کتـاب األنـوار النعمانیـة1 ]چـاپ قدیـم[ تحـت عنـوان »نـوٌر میثاقـّيٌ یشـتمل علـی التکلیـِف 
گویـد: االّول« 

بـل از داخل  گاه بـاش کـه اخبـار بـه حـّد اسـتفاضه بـل تواتـر رسـیده کـه ایـن ارواح،َ  يآ
کـوت بودنـد، نوعـی از تکلیـف الهی 

س
ل ـمر مس

س
نگامـی کـه در عال شـدن در ایـن اجَـام، هس

پ»مان هـای  و  عهدهـا  مکـّرر،  طـور  بـه  سـبحان  خداونـد  و  شـده،  حاصـل  آنهـا  در 
محکمـی از آنهـا گرفتـه اسـت بـه اینکـه او خدای واحد و بدون هیچ شـریکی اسـت، 
کـه عمـوم هـم بـه آن اَـرار کردنـد. امـا اَـرار بـه ولیـت علـی و اهـل ب»ـت او؟مهع؟ در یکی 
رواح خالص  که اینان اس از پ»مان ها و شـاید در نخَـتین پ»مان بوده باشـد، در حالی 
بـرو شـوند، اَرار و اذعان کرده اند. از اینجاسـت که  بـل از اینکـه بـا ذرات رو بودنـد، وَ 
ائمـه؟مهع؟ فرموده انـد کـه خداونـد ولیت امامـان؟مهع؟ را در همان عالـم عهد و میثاق، 
ر شـدند و نپذیرفتند، که سـعادت  از مـردم گرفـت. یکـی از ایـن پ»مان هـا را مردم منکر

و شـقاوت از آنجـا نمودار شـد.

بدین روی، سّید الموّحدین؟ع؟ می فرماید: 

يخـدای سـبحان اسـامیر شـیعیان مـا و اسـامی پـدران و مـادران آنهـا را، چـه آنها که تا 
یامـت می آیند،   َ ز کنـون بـه دنیـا آمده انـد و چـه کَـانی را کـه هنـوز نیامده انـد، و تا رو

در صحیفـه ای نوشـته کـه آن صحیفه نزد ماسـتد2. 

ایـن نوشـته در آن میثـاق بـوده و ایـن صحیفـه را ائمـه؟مهع؟ بـه ارث برده اند تـا این زمان 
ناب اسـت. کـه بـه مـولی مـا، صاحـب الزمان؟ع؟ رسـیده، و اکنون نزد آن جس

گاهـی فـردی نـزد امـام علـی؟ع؟ می آمـد و می گفـت: من شـیعت تو هَـتم، امـا آن امامر 
َهمـام او را دروغگـو می شـمرد و می فرمـود: مـن نـام تـو را در صحیفـت شـیعه نمی ب»نـم. 

آنـگاه مشـخص می شـد کـه سـخن آن فـرد، ادعایـی ب»ش نبوده اسـت. 

موسـوی  بـن عبـداهَّلل  اهَّلل  نعمـة  بـزرگ سـید  تألیـف محـدث  النَـانیة  النشـأة  معرفـة  فـي  النعمانیـة  األنـوار   .1
گردان عامه مجلَـی طاب ثراه و از مازمان ایشـان  جزایری شوشـتری )1050-1112 هـ.ق( اسـت که از شـا

بـوده اسـت و از سـوی شـاه سـلیمان صفـوی )درگذشـته 1105 هــ.ق( شـیخ السـام بـوده اسـت.
2. مضمـون احادیـث متعـدد بنگریـد: بصائـر الدرجـات، ج1، ص173؛ مـن ل یحضـره الفقیـه، ج4، ص419؛ 

معانـی األخبـار، ص102؛ مناَـب، ج1، ص253.
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کـه خدمـت امـام صـادق؟ع؟ می رسـید،  نگامـی  گاهـی فـردی از خـواّص شـیعه، هس
امـام  بـاره آن می پرسـید.  او در  از  ق می کنـد.  تـوّرَ را  کتابـی  کـه  را می دیـد  حضرتـش 
یامت در آن وجـود دارد.  زَ  می فرمودنـد: ایـن کتابـی اسـت کـه نام های شـیعیان تـا رو
ایشـان  و  ببینـی؟  آن  در  را  پـدرت  و  اسـم خـود  داری  آیـا دوسـت  سـپس می فرمـود: 
می گفـت: بلـی، سـپس امـام بـه او نشـان مـی داد. ایـن نمی توانـد از ارواح باشـد، مگـر 
بعـد از اینکـه خداونـد سـبحان بـه آنهـا نوعـی از فهم و شـعور عطا کرده باشـد که با آن 
ناطی برای  یرا آن تکلیـف اول، مس معنـی تکلیـف و ثـواب و عقـاب را فهمیده باشـد؛ ز

حـکام در ایـن تکلیـف بعـدی می شـود.  کثـر اس ا

ه روایت می کند: ینس سنادش از ابن َاذس راه، به ار شیخ صدوق طابس ثس

ـةر  مس اس ـنت عس : مر
س

ـال قس ٌة. فس
س

ـّد یـهر  حر ـا: فر نس
ت
َقل ـا. فس ابرنس حس صت

س
ـنت و َجـًا مر ـا رس نس رت کس

س
ذ َه، فس ـدس نت ـا َجلوسـًا عر يَکّنس

ّنس اهَّللس  : إر
س

ـال قس ٌة. فس
س

ـّد ـمت حر یهر ـا فر ابرنس حس صت
س
ـةس و اّمس ّنس عس ـَه: إر

س
ـا ل نس

ت
َقل ٌة. فس

س
ـّد یـهر  حر َکـونس فر نت تس

س
ـنر و مر َمؤت

ت
ال

 ، ارس وا الّنس
َ
َخل دت نت یس

س
، و َتمت َهـمت نت

س
و ، وس یـنر مر یس

ت
ابس ال حس صت

س
رس و مس

س
، و َهمت

س
و رس ـا ذس ـتر مس َت ـي وس ـی فر

س
ال عس تس كس وس ـارس بس تس

َهـمت  ، وس الر ـمس ـابس الّشر حس صت
س
ـرس و مس

س
و . وس ـجر هس وس

ت
ـكس ال لر

ـنت ذس َة مر
س

ـّد حر
ت
ال ـٌج، فس هس َهـمت وس ابس صس

س
أ ـا فس وهس

َ
ل خس دس فس

ـارد1. َس َهـمت وس
س
ل ٌت وس ـمت َهـمت سس

س
ـّمس ل ـنت ثس مر ـوا، فس

َ
ل عس فت ـمت یس

س
ل ، فس ـارس ـوا الّنس

َ
َخل دت نت یس

س
َفونـا، و الر َمخس

ـة نقـل کـرده کـه گفت: محضـر امام صـادق؟ع؟ بودیم، نام یکـی از اصحاب  ینس ابـن َاذس
ى تنـدى و تیـزى اسـت. امـام؟ع؟ فرمودنـد: از عائـم  و یـاران بـرده شـد. گفتیـم: در و
او تیـزى و تنـدى اسـت. عرضـه داشـتیم: در تمـام اصحـاب مـا  کـه در  ایـن  مؤمـن 

تنـدى و تیـزى هَـت، سـّر آن چیَـت؟

 حضرت فرمودند: خداوند تبارك و تعالی، هنگامی که انَان را می آفرید به اصحاب 
ید، پس اصحاب یمین  گروه می باشـید فرمود: داخل آتش شـو که شـما همان  یمین 
داخـل آتـش شـده، سـوزش آتـش بـه ایشـان رسـید، ایـن حـّدت و تیـزى از اصابـت 
همان سـوزش آتش می باشـد و از طرفی به اصحاب شـمال که مخالفین ما هَـتند 
هرًا سـوزش آتـش را لمس  امـر شـد کـه آنهـا نیـز بـه آتـش وارد شـوند ولـی آنها وارد نشـدهَ 

و حـس نکردنـد لـذا ایشـان داراى وَـار و سـنگینی می باشـند.

1. علل الشرائع ج1 ص85 باب 80.
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لت دارند. اما آیات: گرفتنر میثاق در عالم نخَت دل خبار بر  روایات و اس

َعلی   َهَدُهْم 
ْ سث

أَ
َوا ُهْم  �تَ َّ �ي ّرِ

دفُ ُهوِرِهْم  �فُ ِم�فْ  َدَم 
آ
ا �فىي   َ �ب ِم�فْ  َك  َر�بُّ  

دفَ �فَ
أَ
ا  

يإَِودفْ می فرمایـد:  خداونـد 
�فَ  ل�ي ا�فِ ا عف ا َع�فْ هدف

ا ُک�فَّ
�فَّ اإِ اَم�تِ  �ي �تِ

ْ
ْوَم ال َ �ي وا 

ُ
ول �تُ �تَ �فْ 

أَ
ا ا  ِهْد�ف

َ لی  سث َ �ب وا 
ُ
ال ْم �ت

ُ
ك ِ

ّ َر�ب �بِ ْس�تُ 
َ
ل
أَ
ا ِسِهْم  �فُ �فْ

أَ
ا

.1 د  و�فَ
ُ
ِطل ُم�بْ

ْ
ال َ�َل 

�فَ ما  �بِ ا  �ف
ُ
ْهِلك �تُ

�فَ
أَ
ا ْ�ِدِهْم  َ �ب ِم�فْ   

�تً �يَّ ّرِ
دفُ ا 

�فَّ
ُ
َوك ُل  �بْ

�تَ ِم�فْ  ا  �ف اوأُ �ب
آ
ا َرَك 

ْ سث
أَ
ا ما 

�فَّ اإِ وا 
ُ
ول �تُ �تَ ْو 

أَ
ا

ینـد: معنـای آیـه ایـن اسـت کـه خداونـد متعـال، دودمـان آدم را  ـران می گو َّ ب»شـتر مف
کرد و فرمود: من  یز، از پشـت او خارج سـاخت و آنها را بر آدم عرضه  به شـکل موران ر
از دودمـان تـو عهـد می گیـرم کـه مـرا عبـادت کننـد و برایـم شـریکی نگیرنـد، پـس رزق 
آنـان بـر عهـده مـن خواهـد بـود. سـپس فرمـود: آیا مـن خدایتان نیَـتم؟ گفتنـد: بلی. 
یـی خدایمـان. سـپس بـه مائکـه فرمـود: شـهادت دهیـد.  کـه تو شـهادت می دهیـم 
خداونـد  کـه  گفته انـد  مفَـران  برخـی  همچنیـن  می دهیـم.  شـهادت  گفتنـد:  آنهـا 
ـرار داد تـا سـخنان او را بشـنوند و بفهمند. سـپس آنان را  متعـال آنهـا را عاَـل و فهیـمَ 
بـه پشـت آدم بـاز گردانـد، در حالـی کـه تمـام مـردم در آنجـا محبـوس بودنـد، تـا این که 
هرکـدام را کـه در آن زمـان خـارج سـاخته بـود، خـارج کند. هرکَـی که به دین اسـام 
ثابـت بـود، او بـه همـان فطـرت اولیـه خـود اسـت و کَـی کـه کافر و جاحد گشـت، از 

فطـرت اولیـه خودش بازگشـته اسـت. 

ـٌد  ّمس َمحس ّبرَکـم وس رس َـَت بر
س
کـه خطـاب اینگونـه بـود: يول  در بعضـی از اخبـار معتبـره، آمـده 

ـید. پـس این را از آیه حذف کردنـد، همچنان که در 
س
ل ـوا بس

َ
ال لـّيٌ إماَمَکـم؟،َ  عس َکـم وس بّیَ نس

کردنـد. پـس در ایـن میثـاق بـه ولیـت ائمـه؟مهع؟ نیـز اَـرار  آیـات دیگـر دخـل و تصـرف 
خبـار،  کردنـد، پـس عـدم َبـول آن، بایـد در میثاَـی دیگـر باشـد، تـا بتـوان ب»ـن تمـام اس

کرد.  جمـع 

کـــه اخبـــاری  کـــه ذکـــر شـــد، همـــان اســـت  یـــل آیـــه بدیـــن ســـان  کـــه تأو بایـــد دانَـــت 
کثیـــری از مفَـــران نیـــز  لـــت می کننـــد، و جمـــع  کیـــزه بـــر آن دل بـــا ســـندهای پا
پذیرفته انـــد. ولـــی ســـید مرتضـــی طـــاب ثـــراه، و شـــیخ مـــا طبرســـی رحمـــه اهَّلل، آن را 

کرده انـــدد.  رد 

1. اعراف: 172 و 173.
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کرده و بعد از آن می گوید: کالم سید مرتضی را اجمااًل ذکر  آنگاه محدث جزایری 

یل در تمـام ظواهر لفـظ آیه دارد،  يشـگفتا از ایـن تفَـیر، بـا وجـود احتیاجـی کـه به تأو
گرایـش  لـت کنـد، چگونـه عـده ای بـدان  کـه بـر آن دل و بـا آنکـه هیـچ خبـری نیَـت 
خبـار فـراوان در  کردنـد، بـا وجـود اس همـال  کـه مـا برگزیدیـم _ ار یافتنـد، و معنـای اول را _ 

کـه آن را پذیرفته انـد!؟ کام مفَـران  بـارۀ آن و 

ید که حَـن بصری و یاران او عقیده  گو یل در کتاب الحجة 
س

بو َهذ  به همین دلیل، اس
 داشتند که نعمتهای اطفال در بهشت به سبب ایمانی است که در عالم ذر داشتند. 
رده؛ سپس   از سوی دیگر، اخباری هَت مانند آنچه که شیخ ما کلینی طاب ثراه آو

اخبار اندکی در این باب ذکر می کندد1.

« _ که درتحقیق اخبار  همچنیـن سـید جزایـری در همـان کتاب، تحت عنوان »نـوٌر طینّيٌ
 طینت است _ بعد از ذکر اخبار و نقل اقوال در بارۀ آنها می گوید: 

 يوجه پنجم، آن چیزی است که به نظر من می رسد، ولی با اَتباس از ائمه اطهار؟مهع؟. 
خاصه اینکه: از انوار سـابقه روشـن شـد که خلق ارواح َبل از آفرینش عالم ذّر بوده 
 است، و خداوند سبحان آتشی برافروخت و آن ارواح را به دخول به آتش مکلف نمود. 
ری کرده و در آن وارد نشدند.   آنگاه برخی از آن ارواح گردن نهادند و کَانی نیز، از آن دو
 از اینجا بود که ایمان و کفر پدید آمد، لکن با اختیار. هنگامی که خداوند می خواست 
کـه بـه هـر نوعـی از روح، بدنـی مناسـب بـا آن تعلـق  کنـد  بـرای آن ارواح، بـدن خلـق 
گیـرد، بـرای ارواح طیبـه بدنـی ماننـد آنهـا آفریـد و بـرای ارواح خبیثـه نیـز جَـم های 
ـرار داد. پـس خداونـد هـر آنچـه را کـه انجام داد پاداش یا کیفـری در مقابل آن  خبیثـهَ 
ل را در هم آمیخـت، اثر آن اختاط را  تکلیـف سـابق بـود. البتـه هنگامـی که آن دو گر

قاَمـهد2.  هـی کاَمـه َرفـعس مس ـرار داد. انتس بـول اعمـال حَـنه و ضـّد آنَ   َ در

9.کالم عالمه میرزا حبیب اهلل خویی
مـه وجیـه حـاج میـرزا حبیب اهلل 

ّ
سـید محّقـق مدّقـق، فقیـه عصـر و فریـد دهـر خویـش، عال

1. األنوار النعمانیة ج1 ص275-278، تحقیق سید محمدعلی َاضی طباطبایی، چاپ تبریز.
2. النوارالنعمانیة ج1 ص295-294.
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علـوی موسـوی قـّدس سـّره1 در جلـد اول ]از چـاپ قدیـم[ شـرح نهـج البالغـة کالم امام؟ع؟ در 
خطبـۀ اول نهـج البالغـة را آورده اسـت: 

ــغر  یـ لر بت ــی تس ـ
س
ل عس ــمت وس َهـ َس ا یثس ــير مر ـ حت وس

ت
ـــی ال

س
ل  عس

س
ــذ ـ خس

س
ــاءس و ـ یس بر

نت
س
هر و ــدر ــنت ولـ ـ َه مر انس حس ــبت ـــی َسـ فس طس اصت يوس

وا 
َ

ـــذ خس اّتس ـــَه وس
س

ّق ـــوا حس
َ
ل هر جس ـــمت فس هر یت

س
ل ـــدس اهَّللر إر هت ـــهر عس قر

ت
ل ـــَر خس ثس کت

س
 و

س
ل

س
ـــّد ـــا بس ّمس

س
َهـــمت ل تس انس مس

س
ةر و

س
ـــال سس  الّرر

ـــثس  عس بس ـــهر فس تر ادس بس ـــنت عر َهـــمت عس تت عس طس تس َت ا ـــهر وس تر
فس رر

عت ـــنت مس یَن عس اطر ـــیس
س

َهـــَم الّش تت
س
ال تس اجت ـــَه وس عس ادس مس ـــدس نت

س ت
األ

ـــّيس  َر نت َروَهـــمت مس ّکر
س

َیذ ـــهر وس تر رس طت ـــاقس فر یثس َدوَهمت مر
ت
أ ـــتس َت یس َه لر ـــاءس یس بر

نت
س
ـــمت و هر یت

س
ل ـــرس إر اتس وس َه وس

س
ـــمت َرَســـل یهر فر

ــه د ـ تر مس نرعت

که حدیث را به تمامی در بخش اخبار آورده ایم. 

سید خویی رحمه اهلل در شرح آن می گوید:

ب»شـتر  کـه  زمانـی  یعنـی:  إلیهـم،  اهَّلل  عهـد  خلقـه  کثـر  و بـّدل  لمـا  فرمـود:  يامـام؟ع؟ 
 آفریدگان، عهد خداوند و میثاقر گرفته شده از آنها در باب توحید و معرفت و نبوت
  و ولیت را عوض کردند. چنانکه در آیه شریفه و اخبار متواتره به آن اشاره شده است. 

خداوند سبحان می فرماید: 

ِسِهْم...د تا آخر آیه2.  �فُ �فْ
أَ
َهَدُهْم َعلی  ا ْ سث

أَ
ُهْم َوا �تَ َّ �ي ّرِ

ُهوِرِهْم دفُ َدَم ِم�فْ �فُ
آ
�فىي  ا َ َك ِم�فْ �ب  َر�بُّ

دفَ �فَ
أَ
»إَِودفْ ا

ینـد: خداونـد، دودمـان آدم را از پشـت او بـه شـکل  ـران و محدثـان می گو َّ ب»شـتر مف
یـز خـارج سـاخت، سـپس آنهـا را بر آدم عرضه داشـت و فرمود: مـن از دودمان  مـوران ر
زی آنهـا  کـه تنهـا مـرا بپرسـتند و بـر مـن شـرک نورزنـد، و رو تـو عهـد و میثـاق می گیـرم 
یند:  بـر عهـدۀ مـن اسـت. سـپس می فرمایـد: آیـا مـن خـدای شـما نیَـتم؟ آنهـا می گو
یـد: شـهادت  یـی خـدای مـا. سـپس بـه مائکـه می گو کـه تو آری شـهادت می دهیـم 

ینـد: شـهادت می دهیـم.  دهیـد، و آنهـا می گو

کـه خطـاب او را  گردانیـد  گفته انـد: خداونـد متعـال، آنهـا را فهمیـده و عاَـل  برخـی 

یـــی )1324-1268  1. ســـید حبیـــب اهَّلل بـــن محمـــد بـــن هاشـــم بـــن عبدالحَـــین هاشـــمی علـــوی موســـوی خو
ـــامر  ع ـــی از اس ـــده و بعض ـــام مان ـــه ناتم ک ـــة  ـــاج البراع ـــام منه ـــه ن ـــة دارد ب ـــج الباغ ـــر نه ـــل ب ـــرحی مفص هــــ.ق( ش
یعـــة ج23 ص157، طبقـــات وعـــام  کرده انـــد و در 21 جلـــد چـــاپ شـــده اســـت. )الذر کامـــل  معاصـــر، آن را 

الشـــیعة ج14 ص362(. 
2. اعراف: 172.
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کـه تمـام  بشـنوند و آن را بفهمنـد، سـپس آنهـا را بـه صلـب آدم بازگردانـد، در حالـی 
مـردم در آنجـا محبـوس بودنـد، تـا هر که را در آن وَت خارج کـرده بود، خارج گرداند. 
کافـر و  کـه  کـه بـر دیـن اسـام ثابـت مانـد، بـر فطـرت اول خـود مانـده و هـر  پـس هـر 
جاحـد گشـت، فطـرت اولیـه او تغی»ـر یافتـه اسـت. برخـی از دانشـوران، ایـن تفَـیر را 
 بـا وجـوه مختلـف _ کـه بالـغ بـر ده مـورد اسـت _ رّد کرده اند. یکی از آنها سـّید مرتضی 

کرده استد. کتاب الغرر والدرر به شدت مخالفت  که در  رضي اهَّلل عنه، است 

کالم سید مرَتضی را نقل می کند. بعد از آن می گوید: آنگاه شارح خویی 

ــل  ــدان حم ــه را ب ــه آی ــه آنچ ــه، ب ــرر آی ــاق ظاه ــدم انطب ــه اهَّلل، از ع ــی رحم ــید مرتض يس
کرده انــد _ از وجــود عالــم اخــذ میثــاق و اخــراج دودمــان آدم از پشــت او ماننــد ذر _ 
کــه در  کــه دو وجهــی  م اســت، لکــن بــر او اشــکال می شــود 

ّ
کــه مَــل یــد  ســخن می گو

کــرده نیــز، ماننــد آن اســت، بلکــه مخالفــت بــا ظاهــر در آن دو وجــه،  یــل آیــه ذکــر  تأو
کرده انــد؛ بعــاوه بــر هــر یــک از آنهــا در هیــچ  کــه آنــان ذکــر  ب»شــتر اســت از آن وجهــی 

خبــری، شــاهدی وجــود نــدارد.

کـه ذکـر  بـه دلیـل عقـل،  آن  بـودن  بـه محـال  ایـن َضیـه و حکـم  انـکار اصـل  امـا  و 
کرده انـد، هیـچ وجهـی نـدارد و بـا دلیـل مذکـور _ در مقابل اخبار متواتـری که وجود آن 
یادی در تفَـیر آیه  عالـم را می رسـاند _ بـه هیـچ وجـه پذیرفتـه نمی شـود. بلکه اخبار ز

ر اسـت.  رسـیده، کـه نقـل تفصیلـی آنهـا مـال آو

یـم، مانند آنچه علی  ر مـا فقـط برخـی از آنهـا را بـرای تبّرک و توضیح و استشـهاد می آو
بـن ابراهیم روایت کرده اسـت.

آنگاه سید خویی شش حدیث از احادیث مسأله را نقل می کند. بعد از آن می گوید:

بالجملـــه خاصـــت آنچـــه ذکـــر کردیم، آنکـــه مـــراد از عهدر گرفتـــه شـــده از خلق، که 
بوب»ت خـــدا و نبوت  آن را عـــوض کرده انـــد، همـــان میثـــاقر گرفته شـــده از آنهـــا به ر
رســـولش؟ص؟ و ولیت ائمه؟مهع؟ اســـت. این اســـت مراد کام امیرالمؤمنین؟ع؟ که 
باد، از  ـــهد، یعنـــی همان حـــّقر لزم بـــر عر

س
ّق هلـــوا حس جس در همیـــن خطبـــه می فرمایـــد: يفس

ل بـــه آن گواهی می دهـــد که ذیل  بس معرفـــت و توحیـــد، چنانکـــه روایـــت معاذ بـــن جس
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ید:  گذشـــت. معـــاذ می گو فصل چهـــارم خطبه 

ی 
س
ل  عس

ّس
ـل جس ّزس وس ـّقَ اهَّللر عس ا حس ي مس رر

ـدت  تس
ت

ـل ـاَذ! هس ـا َمعس : یس
س

ـال قس ؟ص؟. فس ـّير بر
فقـَت الّنس ـَت رس َکنت  :

س
ـال َس ي

 
ّس

ـل جس ـّزس وس ـّقَ اهَّللر عس : حس  اهَّللر
َ

َسـول  رس
س

ـال قس ـَم. فس
س
ل عت

س
َه و

َ
َسـول رس ـَت: اهَّلَل وس

ت
ل ََ ثـًا.  اس ـا ثس هس

َ
َقول ؟ یس ـادر بس عر

ت
ال

ئًاد1 تـا آخـر. ـیت َکوا برـهر شس ـرر  َیشت
س

نت ل
س
ـادر و بس عر

ت
ـی ال

س
ل عس

خداونـد  حـّق  می دانـی  معـاذ!  يای  فرمودنـد:  ایشـان  بـودم.  اکـرم؟ص؟  نبـی  همـراه 
گفتـم: خـدا و رسـولش   بـر بنـدگان چیَـت؟ ایـن جملـه را سـه بـار فرمـود. 

ّ
عـز وجـل

داناینـد. پ»امبـر فرمـود: حـّق خداونـد عـز وجـل، بـر بنـدگان، ایـن اسـت کـه به او شـرک 
گذشـت.  رنـدد تـا آخـر، چنانکـه پ»شـتر  نیاو

کـه ذکـر  گَـترده تر از آن باشـد، و از فروعـی  کـه مـراد حدیـث،  البتـه احتمـال مـی رود 
کنـد، یعنـی: جملـت يواّتخـذوا  لـت  شـد، بـه نظـر می رسـد ایـن جمـات نیـز بـر آن دل
کـه فرمایـد: يلیَـتأدوهم میثـاق  األنـدادد یعنـی شـریک ها را بـا او برگرفتنـد. تـا آنجـا 
یروهـم آیـات القـدرةد، کـه پنـج هـدف غایـی از بعـث رسـل و ثمره هایـی را  فطرتـه... و

کـه بـر آن مترّترـب اسـت، ب»ـان مـی دارد. 

گواه آن  مراد از میثاق فطرت، همان میثاق توحید و نبوت و ولیت اسـت، چنانکه 
سنادش از عبدالرحمن بن کثیر   است حدیثی که شیخ صدوق در کتاب توحید به ار

«2 می فرماید: 
ݦ
هٰا٭ �يْ

َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩفݨّ ݨَ طݧ ى �فَ �تٖ

ݩَّ
ِه اݠل �ݩݩݩتَ اللّٰ ْطرݦَ ِ که امام صادق؟ع؟ ذیل آیت ي�ݦݨف رده،  آو

يالتوحید، و محمد رسول اهَّلل، و علّي امیرالمؤمنیند3 صلوات اهَّلل علیهما و آلهما. 

ید: که می گو رده  وی از ابن مَکان از زراره آو

رس  طس ي فس تر
ّس
تس اهَّللر ال رس طت : فر ابرهر

تس ي کر  فر
س

ّل جس ّزس وس  اهَّللر عس
َ

ل وت َس كس اهَّلَل،  حس
س
ل صت

س
ٍر؟ع؟: و فس عت بري جس

س
َت ألر

ت
ل ََ  ي

َت: 
ت
ل ََ  . َهمت ّبَ َه رس ّنس

س
هر و تر

فس رر
عت ی مس

س
ل اقر عس یثس مر

ت
دس ال نت یدر عر حر وت ی الّتس

س
ل َهمت عس رس طس : فس

س
ال َس ها.  یت

س
ل اسس عس  الّنس

َهمد.  ََ
ازر نت رس  مس

س
ل َهمت وس ّبَ نت رس َموا مس

س
ل عت مت یس

س
كس ل لر

 ذس
س

وت ل
س
: ل

س
ال َس َه َثّمس  سس

ت
و  رس

س
أ طس

ت
أ طس : فس

س
ال َس َبوَه؟  اطس خس وس

گفتـم: اصلحـک اهَّلل ! منظـور از آیـت يفطـرة اهَّلل التـی فطـر النـاس   بـه امـام باَـر؟ع؟ 

1. توحید صدوق ص28.
2. روم: 30.

3. توحید صدوق ص329.
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علیهـاد چیَـت؟ فرمودنـد: آنهـا را در عالـم میثاق بر توحید به معرفت خود سرشـت 
ردگارشـان اسـت. گفتـم: آیـا بـا او بـه مخاطبـه سـخن گفتنـد؟ امـام؟ع؟ سـری  کـه پرو
کیَـت و نـه  ردگارشـان  گـر چنیـن نمی بـود، نـه می دانَـتند پرو تـکان داد و فرمـود: ا

کیَـت.1 زی رسـان آنهـا  می دانَـتند رو

کـه از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: در آیـت يفطـرة اهَّلل التـی  رده  نیـز از عبـداهَّلل بـن سـنان آو
فطـر النـاس علیهـاد آن فطـرت چیَـت؟ فرمـود:

ّبرَکـمت ،  رس ـَت بر َت س
ل

س
  و

س
ـال قس یـدر فس حر وت ـی الّتس

س
ل َهـمت عس َس ا یثس  مر

س
ـذ خس

س
یـنس و َهـَم اهَّلَل حر رس طس َم فس ـاس ست ر

ت
ـيس ال يهر

ـرد2.  افر کس
ت
ال وس ـَن  مر َمؤت

ت
ال ـم  یهر فر وس

ردگار  همان اسام است، هنگامی که از آنها برای توحید میثاق گرفت و پرسید: آیا پرو
کافر بودد.  شما نیَتم؟ و در ب»ن آنها مومن و 

 شارح خویی می افزاید:
یذّکروهم منَـّی نعمتـهد، یا آن نعمتی  ـول امـام؟ع؟ که فرمود: يو  َ يمـراد از نعمـت در
اسـت کـه در عالـم ذّر و میثـاق بـر عبـاد منت نهـاد، همانگونه که گذشـت، یا تمامی 
بـر اسـاس ظاهـر لفـظ نَـیان،  رزد. ولـی  کـه انَـان از آنهـا غفلـت مـی و نعمتهایـی 

معنـای اول ظاهـر اسـت. انتهـید.3

شـارح خویـی رحمـه اهلل در فصـل شـانزدهم از شـرح خطبه اول، در توضیـح قول امام؟ع؟: 
»مأخـوذًا عـن النبّییـن میثاقـه« پس از اشـاره ای بدانچه یاد شـد، می گوید:

يدر فصـل چهاردهـم در ضمـن شـرح َـول امـام؟ع؟: يلّمـا بـّدل... إلیهـمد اشـاره شـد 
کـه خداونـد بـر تمامـی خلـق بـر توحیـد خـدای متعـال و نبـوت محمـد؟ص؟ و امامـت 
کـه در اینجـا مـواردی  گرفـت. اینـک شایَـته اسـت  ز میثـاق پ»مـان  ائمـه؟مهع؟ در رو
کـه اخـذ میثـاق پ»امبـران سـام اهَّلل علیهـم را بـه طـور خـاّص برسـاندد4. را ذکـر کنیـم 

کنند. که عالقمندان رجوع  سپس مواردی از اخبار را آورده 

1. توحید صدوق ص330.
2. توحید صدوق ص329.

3. منهاج البراعة ج2 ص144-150، نقل به تلخیص و اختصار.
4. منهاج البراعة ج2 ص165.
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10. کالم سید شرف الدین نجفی 
مـه متبّحـر نّقـاد، سـّید شـرف الدیـن نجفـی قـّدس سـّره در کتـاب تأویـل الیـات1 

ّ
سـید عال

کـه منتخـب آن اسـت( آورده اسـت: )بـر اسـاس کنـز جامـع الفوائـد 

يامیرالمؤمنیـن؟ع؟ از همـه انبیـاء و مرسـلین برتـر اسـت، چنـان کـه از طریـق مؤالـف 
کـه خداونـد سـبحان او را امیرالمؤمنیـن نامیـد و  و مخالـف بـه اثبـات رسـیده اسـت 
بـر دودمـان آدم امیـر گردانیـد، زمانـی کـه ذّر بودنـد. و آنـان بـه ایـن مطلـب اَـرار کردنـد. 
امیـر افضـل اسـت از افـراد تحـت امـر خـود، و لم در "المؤمنیـن" بـرای اسـتغراق اسـت 
کام الهـی  کـه شـامل تمـام مؤمنـان، از جملـه انبیـاء و مرسـلین می شـود؛ بـه دلیـل 
کـه در سـورۀ صاّفـات در مـورد چندیـن پ»امبـر خـود فرمـود. در مـورد نـوح؟ع؟: يانـه 
مـن عبادنـا المؤمنیـند، در مـورد ابراهیـم؟ع؟: يانـه مـن عبادنـا المؤمنیـند، در مـورد 
موسـی و هـارون؟امهع؟: يانهمـا مـن عبادنـا المؤمنیـند، و در مـورد الیـاس؟ع؟: يانه من 
عبادنـا المؤمنیـند. و اینـان از انبیـاء مرسـلین هَـتند کـه سـه نفـر آنهـا نـوح و ابراهیـم 
و موسـی؟مهع؟ اولـو العـزم هَـتند. و هـارون و الیـاس از پ»امبـران مرسـل هَـتند. پس 
کـه امیـر، برتـر اسـت از مأمـور علیـهد  یـرا  امیـر المؤمنیـن؟ع؟ از ایشـان افضـل اسـت، ز

تـا آخـر کام او2. 

11. کالم شیخ حسن بن سلیمان حلی
فقیـه وجیـه فاضـل جلیـل متبحر شـیخ حسـن بن سـلیمان حلـی رحمه اهلل )زنده به سـال 
گرد امام عالمه شـهید اول، در مختصر بصائر الدرجات )که اصل این بصائر نوشـتۀ  802( شـا
سـعد بـن عبـداهلل قمـی رحمـه اهلل اسـت(3 ذیـل حدیـث حلـی کـه در همیـن کتـاب در بخـش 

سـترآبادی  یـل اآلیـات الظاهـرة فـي فضائـل العترة الطاهرة نوشـته سـید شـرف الدین علی حَـینی ار 1. کتـاب تأو
یل شـده، ب»ـان می دارد.  کـی متوفـی 940 کـه در آن آیاتـی را کـه بـه اهـل ب»ت؟مهع؟ تأو رس کس گرد محقـق  غـروی شـا
یعـة ج3 ص304(. عامـه امینـی در ایـن کتـاب، فـراوان از آن یـا منتخـب آن )کنـز جامـع الفوائد( نقل  )الذر
کرده اسـت. کتاب دو بار جاپ شـده: یک بار به تحقیق حَـین اسـتادولی )َم: جامعه مدّرسـین، 1409( 
و بـار دیگـر: بـه تحقیـق مرحـوم سـید محمدباَر موحد ابطحی )َم: مؤسَـة المام المهـدی؟ع؟، 1407(. در 

ایـن کتـاب، به همین چاپ اسـتناد شـده. 
یل اآلیات ج1 ص187. 2. تأو

یَـــندۀ بصائـــر اصل که کتـــاب حلی مختصر آن اســـت، چه کَـــی باشـــد، اختاف  3. در ایـــن مـــورد کـــه نو
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آیات مربوط به عالم ذر، ذیل آیه سیزدهم نقل شد، می گوید: 

کـه مدعـی محبـت خـدا و  يبنـده خـدا و فقیـر و مَـکین او حَـن بـن سـلیمان _ 
 محبت رسول خدا؟ص؟ و اهل ب»ت او؟مهع؟ است، هر چند بّ»نه ای برای این محّبت
 نـدارد _ در بـارۀ کام امـام؟ع؟ کـه فرمـود: يفلـن یَـتطیع هـؤلء ان یکونـوا مـن هـؤلء و 

یـد: ل هـؤلء ان یکونـوا مـن هـؤلءد1، می گو

ق از مذهب آل محمد؟مهع؟ آن اسـت 
س

ظاهر آن جبر اسـت. در حالی که ثابت و محّق
یرا با پـاداش و کیفر منافات دارد.  کـه جبـر، مراد حضرتش نیَـت، ز

 بـه ایـن برداشـت ظاهـری چنیـن پاسـخ می دهیـم: پ»امبر؟ص؟، بـه امری باطنی اشـاره
 دارد کـه در علـم خداونـد عـّز وجـل جریـان یافتـه اسـت کـه امـر مخلوَاتش به او شـروع 
 و به او ختم می شود. سبب آن طاعتر اطاعت کنندگان و معصیتر معصیت کنندگان 

در بـدو خلـق و بـه صـورت ذّر بـوده اسـت، چنانکـه امـام؟ع؟ خـود در صـدر حدیـث 
کـه  علمـی  از  می دهـد  خبـر  امـام؟ع؟  عبـارت،  ایـن  در  اسـت.  کـرده  ب»ـان  و  شـرح 
خداونـد متعـال بـه او آموختـه و بـر او اظهـار کرده و درباره آن بـا امام؟ع؟ گفتگو کرده و 
ایـن علـم از غیـب بـه شـهود و از سـّر به عانیه منتقل شـده اسـت. اما ایـن، فقط خبر 
ـدرت و اختیار را از مکلفین بـردارد. پس تکلیف  دادن اسـت، نـه اینکـه بـا ایـن کار،َ 
رار دارد. و ما باید این  در ظاهـر جریـان دارد، نـه در باطنـی کـه در علم خداوند متعالَ 

تکلیـف را تصدیـق کنیـم و بپذیریـم. انتهید2.

کتاب می نویسد: این شیخ بزرگوار در جای دیگر 

کـه می فرمایـد: يَبـض َبضـًة فقـال إلـی کـه بـر ایـن عبـارت حدیـث  گفتنـد   يبـه مـن 
بضًة وَال إلی النار ول وباليد، اشکال گرفته اند و گفته اند:  بضَ   الجّنة ول وبالي، ثمَ 

نظـــر وجـــود دارد. نظـــر مصنـــف در متـــن آمده، ولی نظـــر عامه آَابـــزرگ تهرانی این اســـت که ایـــن کتاب، 
یعة ج20  مختصـــر بصائر صفار اســـت و حلـــی احادیثی از منابـــع دیگر بر ایـــن مختصر افزوده اســـت. )الذر
کتـــاب محفوظ اســـت و این اختـــاف نظـــر، اعتبار کتاب حلـــی را کم  ص182(. ]بـــه هـــر حـــال، اعتبار 

یراســـتار[.  و نمی کند. 
گفت.  کتاب مطالبی خواهیم  ید: در توضیح این حدیث به تفصیل در مطلب چهارم  گو 1. مصنف 

2. مختصر بصائر الدرجات ص151.
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ـف بـه 
ّ
زخ ب»افرینـد، سـپس آنهـا را مکل کـه خداونـد خلقـی را بـرای دو آیـا روا اسـت 

 طاعت و ترک معصیت کند؟ و آیا این با عدل او منافات ندارد در حالی که خداوند 
سبحان منّزه از آن است؟

گاه بـاش کـه بـر کام آل محمد؟لص؟  ـی پاسـخ می دهـد:( آ
ّ
)حَـن بـن سـلیمان حل

هیـچ اعتراضـی وارد نیَـت. ایـراد فقـط بـه سـبب عـدم فهـم شـنونده بـه مقصـود و 
کـه ارواح دو هـزار  ینـده پ»ـش می آیـد. ایـن مضامیـن در حدیـث آمـده اسـت  گو مـراد 
سـال پ»ـش از خلقـت ابـدان آفریـده شـدند، و خدای سـبحان بـه آنها امر فرمـود که به 
بوبّ»ـت خـود و نبـّوت محمـد؟ص؟ و امامت علی و اهل ب»ـت؟مهع؟ اَرار کنند. برخی  ر
لـب و زبـان اَـرار کردنـد و بعضـی فقط به زبان. این اسـت کام الهی: يوله وسـلم  بـهَ 
گـروه امـر  إلیـه ترجعـوند. سـپس بـه هـر دو  مـن فـي الَـماوات واألرض طوعـًا وکرهـًا و
رده بودند، وارد شـدند. اما  لـب و زبان اَرار آو فرمـود وارد آتـش شـوند. گـروه اول کـه بهَ 
رده بودنـد، گفتنـد: خدایـا! مـا را آفریـدی تـا بـه آتش  گـروه دوم کـه فقـط بـه زبـان اَـرار آو

بَـوزانی؟ بدیـن روی اطاعـت و معصیـت ارواح، از آنجـا اسـتوار شـد. 

آنـگاه کـه خـدای سـبحان دخـول ارواح در اجَـاد را اراده کـرد، طینـت طیبـه را آفرید 
ک را بـر آن جریـان داد، و از برگزیـدۀ آن بدن هـای محمـد و آل محمـد  و آب گـوارای پـا
صلـوات اهَّلل علیـه و علیهـم را آفریـد. همچنیـن طینـت خبیثه آفرید و آب شـور پلید 
را بـر آن جریـان داد. آنـگاه خداونـد هـر دو طینـت را به مقتضـای حکمت و لطفش در 

هـم آمیخـت... و ایـن فقـط در بدنها بود نـه در ارواح. 

کـه َالـب ارواح مؤمـن  پـس َضیـت ذکـر شـده در حدیـث، در مـورد بدن هایـی اسـت 
کافـر می شـوند و در مـورد خلقـت و تکلیـف و معـاد، تابـع ارواح انـد. بدیـن ترتیـب،  و 

اشـکالی در حدیـث وجـود نـداردد. 

ردوبادی
ُ
12. کالم میرزا محمد قاسم ا

فقیه وجیه، حجةاالسـالم میرزا محمد قاسـم بن محمد تقی اردوبادی قدس سـّره، مقیم 
نجـف اشـرف و مدفـون در آن، متوفـی سـال 13331 در تالیـف خـود بـه نـام الشـهاب المبیـن 

1. ابوالقاســم َاردوبــادی )1274-1333( یعنــی: محمدَاســم بــن محمدتقــی بــن محمــد َاســم بــن عبدعلــی 
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که نسخه آن نزد ما موجود است _ می گوید:  فی افناء الجاحدین و المارقین1 _ 

رآن عظیم الشأن، ذکر عالم ذّر که عبارت از تکلیف ارواح است...  صصَ  يازجملهَ 

درت یامت و سهولت آن در جنبَ  زَ   و ایضآ در اثبات آن عالم، تقریب است به رو
 خداى تعالی مثل:

إبراهیـم وموسـی وعیَـی  ابـن  إذ وخذنـا مـن النبّی»ـن میثاَهـم ومنـك ومـن نـوح و يو
مریـم ووخذنـا منهـم میثاَـًا غلیظـًا. لیَـأل الصادَیـن عـن صدَهـم ووعـّد للکافریـن 

عذابـًا ولیمـًاد )احـزاب / 7 و 8(

یـاد کـن _ یـا محّمـد _ وَتـی را کـه گرفتیـم از پ»غمبـران، عهـد و پ»مـان آنهـا را، و از تـو و 
نـوح و ابراهیـم و موسـی و عیَـی بـن مریـم، و گرفتیـم از آنهـا عهد مؤّکد شـدید.

یـد کـه خداونـد عالـم، اخـذ عهد و پ»مـان فرمود، از همـه انبیاء  و علـی بـن ابراهیـم گو
عهـود دائمـه بـراى خـود، یعنـی بـه عبـادت خـود، و دعـوت نمـودن خلـق را بـه طـرف 

خـودش، عـّز جاله. 

بعـد تصریـح فرمـود بـه خصـوص ایـن پنج نفر را کـه افضل انبیاینـد. و تقدیم حضرت 
ر کائنـات اسـت بـه جهـت اینکـه از همه  رسـول اهَّلل؟ص؟ بـه جهـت افضلّیـت آن سـرو
بـه رسـول خـدا و  ایمـان  را َبـول نمـود. و میثـاق دومـی مؤّکـد  انبیـاء سـابقه میثـاق 
ی اهَّلل علیهما و آلهما المعصومین _ اسـت. و امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ّ
امیرالمؤمنین _ صل

بــن حَــن اردوبــادی تبریــزی نجفــی مشــهور بــه ابوالقاســم، منَــوب بــه َاردوبــاد اســت، شــهری در مــرز فعلــی 
ب»ــن ایــران و َفقــاز در آذربایجــان ایــران، نزدیــک رود ارس. او فقیــه بلندپایــه، عالــم والمقــام، ادیــب و شــاعر 
ــدان  ــا؟ع؟، در هم ــهد الرض ــه مش ــی ب یارت ــفر ز ــد و در راه س ــز زاده ش ــود. در تبری ــود ب ــان خ ــد زم ــع تقلی و مرج
درگذشــت. فرزنــد ادیــب و دانشــمندش میــرزا محمدعلــی پ»کر او را به نجف اشــرف منتقــل کرد و در یکی از 
رده و 52 تألیف کرد. در اعیان الشیعة ج2 ص410 شرح حال او را آو  حجره های صحن شریف علوی دفن 

او را نام می برد. 

کـه در  کتـاب بـه زبـان فارسـی در ب»ـان اعجـاز َـرآن و نبـوت خاصـه و ذکـر معجـزات رسـول خـدا اسـت.  1. ایـن 
یراسـتار ایـن ترجمـه بخشـی از  یعـة ج14 ص255(. ]و پاسـخ بـه شـبهات زمـان خـودش نوشـته اسـت. )الذر
کـرده و مقالـه ای در معرفـی آن در یادنامـه محقـق طباطبایـی  کتـاب را در فصلنامـه سـفینه شـماره33 نقـل 
نوشـته اسـت. بایـد دانَـت کـه عامـه امینـی متـن منقـول از مرحـوم اردوبـادی را بـه عربـی ترجمـه کـرده و ما 

متـن را کـه فارسـی بـود، از اصـل مخطـوط کتـاب نقـل کردیـم.[
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را نصـرت کننـد. شـاهد ایـن آیـه دیگـر اسـت کـه می فرمایـد:
کتـاب وحکمـة، ثـم جاءکـم رسـول  إذ وخـذ اهَّلل میثـاق النبّی»ـن لّمـا آتیتکـم مـن  يو

بـه ولتنصرّنـهد )آل عمـران / 81( مصـّدق لمـا معکـم لتؤمنـّن 

کـه اهَّلل _ سـبحانه و تعالـی _ اخـذ فرمـود از پ»غمبـران  کـن _ یـا محّمـد _ وَتـی را  یـاد 
کتـاب و حکمـت الهّیـه، بعـد از آن رسـول آیـد.  میثـاق بـه آنچـه دادیـم بـه شـما از 
کـه تصدیـق می نمایـد آنچـه را بـا شماسـت. هـر آینـه بـه او ایمـان  عامتـش آن اسـت 

یـد و البّتـه بـه او نصـرت نمای»ـد... ر ب»او

یـرا ظاهـر هـر دو آیـه مبارکه، اجتمـاع انبیاء  و اظهـر بـه حَـب لفـظ، عالـم ذّر اسـت، ز
اسـت در مخاطـب شـدن بـه خطـاب مَـتطاب حضـرت اَـدس الهی عّز شـأنه.

آخر آیه دوم هم شاهد است و می فرماید:
يَـال ووَررتـم ووخذتـم علـی ذلکـم إصـرى، َالـوا وَررنـا َـال فاشـهدوا وونـا معکـم مـن 

)81  / )آل عمـران  الشـاهدیند 

گفتنـد:  گرفتیـد بـر ایـن امـر؟ انبیـاء  خـداى تعالـی فرمـود: آیـا اَـرار نمودیـد و عهـد مـرا 
اَـرار نمودیـم. فرمـود خداونـد عالـم: پـس شـاهد باشـید، و مـن هـم بـا شـما از شـاهدانم.

وجـه شـهادت، خطـاب جمـع اسـت بر یکدیگر کـه ظاهرش اجتماع اسـت، هرچند 
کـه متفـّرق را بـا صیغـه جمـع خطـاب نماینـد؛ اّمـا  بـه اعتبـار تعـّدد هـم جایـز اسـت 
خـاف ظاهـر اسـت، خصوصـآ شـهادت بعضـی بـه دیگـرى بـا اجتمـاع مناسـب تر 

اسـت...

ّیتهـم ووشـهدهم علـی ونفَـهم  إذ اخـذ رّبـك مـن بنـي آدم مـن ظهورهـم ذّر و مثـل: يو
کّنا عن هذا غافلین وو تقولوا  ولَـت برّبکم َالوا بلی شـهدنا، ون تقولوا یوم القیامة إّنا 
ّیتهـم مـن بعدهـم وفتهلکنـا بمـا فعـل المبطلـون.  إّنمـا وشـرك آباؤنـا مـن َبـل وکّنـا ذّر

هـم یرجعـوند )اعـراف / 174-172(
ّ
وکذلـك نفّصـل اآلیـات ولعل

ّیه آنها را... که اخذ نمودیم از بنی آدم ذّر یاد کن _ یا محّمد _ وَتی را 

که خود آنهاست. اضافه ب»انّیه است. و مثل: ّیه بودند  که اولد آدم، ذر یعنی وَتی 

یتهم في الفلک المشحوند )یس )36( / 41( يو آیة لهم وّنا حملنا ذّر
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که َپر بود. ّیه آنها را در کشتی  یعنی: آیه الهیه است براى آنها که حمل نمودیم ذّر

ّیـه، خـود آنهاسـت؛ یعنـی عهـد از اولد آدم، مشـتمل بـه تمـام مشـّخصات  مـراد از ذّر
کـه در صـورت ذّر بودنـد، از همـه جمیعـآ در  نیَـت، بلکـه از ارواح بنـی آدم اسـت 

یك جـا، چنانکـه ظاهـر لفـظ آیـه شـریفه اسـت.

]ادامه ترجمه آیه شریفه[

و آنهـا را شـاهد گرفـت بـر نفـس خودشـان. و عهـد مأخـوذ ایـن بـود کـه: مـن آیـا نیَـتم 
ز  یند رو ردگار شـما؟ گفتنـد: بلـی، شـاهد شـدیم بـه جهت کریه شـدنر اینکـه بگو پـرو
کـه  ینـد ایـن اسـت و جـز ایـن نیَـت  کـه غافـل بودیـم از ایـن، یـا اینکـه بگو َیامـت 
کوچـك بودیـم، آیـا ماهـا راهـاك  پـدران مـا شـریك َـرار داده بودنـد تـو را، مـا اطفـال 

کـه اهـل باطـل بودنـد؟ می کنیـد بـه سـبب افعـال آنهـا 

کـه معـارف در فطـرت بنـی آدم  کردیـم  یعنـی ایـن اعـام و تکلیـف را در عالـم ارواح 
گردیـده نبـود و فریـب نخورنـد. و هرکـس  بـه فعـل پـدران و اجـداد خودشـان  بمانـد 
مخالفـت نمایـد دیگـر جـاى عـذر نداشـته باشـد؛ چنانکـه خـود پـدران و اجـداد آنهـا 

عـذر ندارنـد، بـه سـبب اینکـه تکلیـف بـه عمـوم اولد آدم شـد.

بـل از انتقـال  ّیـه. پـس لمحالـهَ  و آیـه مبارکـه صریـح اسـت در اخـذ میثـاق از همـه ذر
ـد خواهـد شـد.

ّ
بـل از تول بـه ارحـام وَ 

پس مقصود از لفظ يظهورهمد، ارواح اسـت. و مصداق خارجی او را خداوند تبارك 
ـوه اى خلـق نمـود که  ـدرت کاملـه خـود در آنهـاَ  و تعالـی می دانـد. خداونـد عالـم بـهَ 

خطـاب مَـتطاب را شـنیدند و فهمیدند و جـواب دادند.

در خبـر وارد اسـت صراحتـآ، و دلیـل سـماع و فهـم اسـت التزامـآ. و اخبـار موافـق بـه 
ى صحیح  دما، و مقـدار ایـن ظاهـر اسـت متواتـر. همـه صحیح اسـت به اصطـاحَ 

اسـت بـه اصطـاح جدیـد...

]نقد برخی سخنان در باب آیه ذّر [

کـه َائلیـن بـه  یـد  ر بـه روى کاسـد خـود، احادیـث معتبـره را انـکار نمـوده، می گو مغـرو
کرده انـد.  یـل آیـه  کرده انـد و تأو ى بعضـی مرفـوع و بعضـی موَـوف نقـل  عالـم ذّر، آثـار
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یـرا کـه بنـا بـر ایـن بایـد خداونـد عالـم فرمـوده بود:  ـرآن بـه ایـن شـهادت دارد. ز و ظاهـرَ 
ّیتهم(  ّیتـه مـن ظهـرهد پـس اینکـه فرمـود: )مـن بنـي آدم ذّر إذ وخـذ رّبـك مـن آدم وذّر يو
و )مـن ظهورهـم( منافـی این اسـت. و ایضآ سـیاق آیه این اسـت کـه این مخاطبین، 
پـدران مشـرك داشـتند و همـه انَـان، اولد آدم اسـت، پدرشـان آدم. و آدم را مشـرك 

گفتـن جایز نیَـت.

کـه در  کالم سـید مرتضـی بهـره بـرده  سـپس مرحـوم اردوبـادی در جـواب ایـن سـخنان از 
یـم تـا سـخن بـه درازا نکشـد. پـس می گویـد: اینجـا بـه تلخیـص می آور

ایـن ایـراد کام اهـل تفریـط بـود. اّمـا اهـل افـراط گفته انـد: مـراد ایـن اسـت کـه خـداى 
بـا زبـان  تعالـی حقایـق را نشـر نمـود در پ»ـش علـم خـود، و آنهـا را اسـتنطاق فرمـود 
ئـل نصـب نمـود. و در عقـل آنهـا چیـزى  َابلّیـت و اسـتعداد و ذات، و او را در آنهـا دل
گرفتـن بنـی آدم  کـه آنهـا را داعـی باشـند بـه اَـرار خـدا؛ و ایـن بـه منزلـه شـاهد  مرکـب 
بـه نفَـهاى خودشـان ]اسـت[ مثـل يَکـند گفتـن وَت خلقـت اشـیاء، و مثل گفتن 
که اینجاها َول حقیقی  که آمدیم در حال طاعت، و معلوم اسـت  آسـمانها و زمین 
نیَـت، بلکـه تمثیـل اسـت وَتی که آنها در اصاب آباء عقلیـه و معدنهاى اصلّیه 
کـه آنهـا رَائـق در حقائـق مذکـوره بودنـد. و از ایـن آبـاء بـه يظهـورد  بودنـد، در حالتـی 
تعبیـر شـد بـه جهـت اینکـه هریـك ظهـر اسـت یـا ظاهرکننـده و یـا ظاهر اسـت نـزد او، 
ّیـه بودنـد، ظاهـرًة در حـّد ذات خـود آنهـا را شـاهد  بـه جهـت اینکـه صـور عقلّیـه نور

ّیـه دادنـد. ّیـات نور گرفـت. یعنـی آنهـا شـهادت ذوات عقلّیـه و هو

پـس بـه اسـتعانت ایـن َـّوه، خطـاب يولَـت برّبکـمد را شـنیدند، چنانکـه در دنیـا 
بـا توالـی بدنّیـه می شـنودند. و بـا زبـان ایـن عقـول عـرض نمودنـد در جـواب خطـاب 
یـی خـداى مـا کـه بر مـا وجود مقّدسـه ربانّیـه داده اى،  حضـرت رّب الربـاب: بلـی، تو

کام شـریف تـو را شـنیدیم و جـواب خطـاب تـو را عـرض نمودیـم.

ر نیَـــت ایـــن جـــواب با لَـــان ملکـــوت کـــه در عالم مثال باشـــد کـــه پای»ن تر از  دو
رآنّیـــه توضیح به این   عقـــل اســـت و هر چیزى را ملکوتی هَـــت چنانکـــه در آیاتَ 

بود. فرمود:

يفَبحان الذي ب»ده ملکوت کلّ شيءد )یس / 83(
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تَبیح و تنزیه است خداى متعال را که در دست َدرت اوست ملکوت هر شیء.

از  ذّره  هـر  بـراى  و  اسـت.  ایـن همـه اش حیـات  و  اسـت.  ملـك  باطـن  ملکـوت،  و 
ذّرات، لَـان ملکوتـی هَـت کـه نطـق می کنـد با تَـبیح و تمجیـد و توحید خداى 
یزه در دسـت مبارك حضرت رسـول خدا؟ص؟ تَـبیح  تعالی. و به این زبان، سـنگ ر
ز  یامـت، زمیـن بـا ایـن زبـان، از اخبـار خـود خبـر می دهـد. با ایـن زبان رو  َ ز نمـود. و رو
ـرآن مجید   َ َیامـت، جـوارح واعضـاى بنـی آدم نطـق می کنـد، چنانکه هـر دو فقره در

تصریح شـده.

]پاسخ به توجیه عالم ذّر[

یـات آنهـا،  یـات آنهـا کفایـت می کنـد اینکـه... ایـن تأو یـد: در بطـان تأو ـف گو
ّ
مؤل

یـرا کـه راه رفتن ذّر و مخاطبه خـداى تعالی با  ـرآن و حدیـث اسـت. ز تکذیـب ظاهـرَ 
اصحـاب یمیـن و شـمال و مخاطبـه بـا انبیـاى اولوالعـزم و افروختـه شـدن و تکلیـف 
بـه اصحـاب یمیـن و شـمال بـه دخـول نـار و اطاعـت اصحـاب یمیـن بـه دخـول نـار و 
ترسـیدن اصحـاب شـمال و داخـل نبـودن بـه آتـش و اعتـذار اصحـاب شـمال _ الـی 
ول، نه در خیال... و مفاسـد این جور  آخـره _ همـه واضـح و لیـح اسـت در حقیقـتَ 
کلمـات بـه حصـر نمی گنجـد. و حقیقـت ایـن، اسـتبداد و اطاعـت نکـردن بـه اهـل 
عصمت سـام اهَّلل علیهم اسـت... و حّد وسـط این اسـت که در معنی آیه ذکر شـد 
بوا به من 

ّ
موافـق ظاهـر آیـه و نصـوص کثیـره... و ازجملـه آیه يفمـا کانوا لیؤمنوا بمـا کذ

رند.  َبـلد و معنـی آن گذشـت در ضمـن آیـه سـابقه چنانکـه ب»ان شـد. ایمـان نمی آو
بـه چیـزى کـه در سـابق تکذیـب نموده اند.د1.

کرد. سپس وجه استدالل به این آیه را از آنچه از اخبار استفاده می شود ذکر 

13. کالم عالمه قطب الدین اشکوری
عالمـه حجـت، قطـب الدیـن محمـد بـن شـیخ علـی بـن عبدالوهـاب اشـکوری دیلمـی 

یراسـتار: کتـاب الشـهاب المبیـن مرحـوم اردوبـادی بـه زبان فارسـی اسـت. مرحوم عامـه امینی در  1. توضیـح و
کـرده  گفتـار عامـه اردوبـادی را بـه صـورت ترجمـه و تلخیـص بـه عربـی نقـل  کتـاب المقاصـد العلیـة  متـن 
کتـاب نقـل شـد  کتـاب اردوبـادی بـر اسـاس نَـخه خطـی  اسـت. در اینجـا، متـن عبـارات فارسـی از اصـل 

کـه بـه شـماره 10963 در کتابخانـت آیـة اهَّلل مرعشـی در َـم موجـود اسـت. 
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کتـاب محبـوب القلـوب در ترجمـه حکیـم سـقراطیس می گویـد: الهیجـی1 در 

بوب»ـت  ع آن در ر يارواح بـر بعضـی از اشـراَات شـهودیه مطلـع بـوده و نَـبت بـه َمبـدر
الوا بلید.  اَرار داشـته اسـت، چنانکه در این آیه شـریفه آمده اسـت: يالَـت بربکمَ 
امـا بـا انـس گرفتـن بـه بدنهـای ظلمانـی و فـرو رفتـن در پرده هـای هیولیـی، از مولـی و 
ر )دنیا( درآید  یاضت، از اسـارتر دار غـرو گر با ر ر مانـده اسـت. حـال، ا َمبـدع خـود دو
رۀ گذشـتت خـود را _ کـه نزدیـک  ر ترَـی یابـد، دو و بـا مجاهـدت از التفـات بـه عالـم زو
ر اعصـار و زمـان، منـدرس شـود _ بـار دیگـر بـاز خواهـد یافـت. ایـن همـان  بـود بـه مـرو
معرفتـی اسـت کـه ينـور علـی نـورد اسـت. و از اینجاسـت کـه شـیخ گنجـه )نظامی( 

یـد:  در خمَـه می گو

ک کتو آن بودی که پیش از صحبت خا افـــال بـــام  بـــر  داشـــتی  والیـــت 
نشـــانها آن  پرســـند  بـــاز  گـــر  تـــو  نـــداری هیـــچ حرفـــی یـــاد از آنهـــاز 

کزیـــن هـــم نـــاوری یادچو فـــردا بگذری زیـــن محنت آباد یقیـــن دارم 

نـــارد قصـــۀ دوش یـــاد  کـــو  فرامـــوش«2کســـی  فـــردا  را  امـــروز  کنـــد 

إذ أخذ....« )اعراف: 172( می گوید:  ی در تفسیر آیۀ شریفۀ »و و

ینـد و گاهـی بـر هـر بشـری گفتـه می شـود  يبـدان کـه گاه "آدم" را بـه آدمر ابـو البشـر می گو
گفتـه می شـود: آدم َملکـی، آدم  و شـاید بـر معنایـی اعـم از ایـن معناهـا باشـد، مثـًا 
ملکوتـی، آدم جبروتـی و آدم لهوتـی. و بـه همیـن معنـا در بعضـی از خطبه هـای امیـر 
کثـرت  یـرا هـر چـه در عالـم طبـع و عالـم  مؤمنـان؟ع؟ آمـده اسـت: يونـا آدم األولد3، ز
کثـرت و تفصیـل اسـت،  یـر و مثالـی بـه نحـو  وجـود دارد، در عالـم مثـال، دارای تصو

گردان میردامـــاد )متوفی  طـــب الدین محمد بن ما شـــیخ علی شـــریف لهیجی اشـــکوری، از شـــا 1. مولـــیَ 
بعـــد از 1075(، کتـــاب او محبوب القلوب اســـت که بخشـــی از آن در شـــرح حالت حکماء چاپ شـــده 
اســـت، در ســـه بخش: بخش اول: فاســـفت پ»ش از اسام، بخش دوم: فاسفت اســـام، بخش سوم: ائمت 
کتاب دیگر او ثمرة الفؤاد اســـت. نقل به تلخیص رده اســـت.   اطهار؟مهع؟. در خاتمه، شـــرح حال خود را آو

یعة ج20 ص141.  از: الذر
کردن زندگیر پس از مرگ(. گنجوی، بخش 100 )در یاد  2. منظومت خَرو و شیرین نظامی 

یی ج19  3. مشـــارق ونـــوار الیقیـــن ص268؛ منهـــاج البراعـــة في شـــرح نهـــج الباغة از میـــرزا حبیـــب اهَّلل خو
ص323.
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یـد او بعینـه همـان اسـت بـدون هیـچ اختـاف  گـر او را ببینـد، می گو بـه گونـه ای کـه ا
و تمی»ـزی. او دارای حقیقتـی در عالـم عقـول عرضیـه و اربـاب انـواع اسـت، و نیـز 
کـه در ایـن عالـم  حقایقـی در عالـم عقـول طولیـه دارد بـه نحـو اتـّم و ابَـط از آنچـه 
اسـت. از آن عوالـم بـه ذر تعبیـر می شـود. وهـر آنچـه در مـا فوق عالم طبع یافت شـود، 
تمـام آن علـم و شـعور و سـمع و بصـر و نطـق اسـت، بـر خـاف آنچـه در ایـن عالـم 
اسـت کـه شـعور و سـمع و بصـر و نطقـش بـا ابزارهای متمایزه ای اسـت کـه در موضع 

بصـر سـمع و نطـق و... نیَـتد.

گوید: که   تا آنجا 

 بعد از آنکه دانَتی که تمام اشیاء _ خصوصًا ما فوق عالم طبع _ نَبت به خداوند
شهاد   متعال، همگی علم و شعور و سمع و بصر و نطق اند، جای تأّمل نمی ماند که ار
َـرار همگـی بـر حقیقـت لغـوی خـود هَـتند، بلکـه ب»ـش از حقیقتشـان  سـماع و ار و ار
و  فـات 

ّ
تکل و  مفَـران  یـل  تأو بـه  نیـازی  پـس  دارنـد.  حقیقـت  طبـع  عالـم  فـوق  در 

ا َع�فْ 
ا ُک�فَّ

�فَّ اَم�تِ اإِ �يَ �تِ
ْ
ْوَم ال َ وا �ي

ُ
ول �تُ �ف �تَ

أَ
ی»ـد: »ا جازهـای آنهـا نیَـت تـا از روی کراهت بگو مس

َ�َل  َما �فَ ا �بِ �فَ
ُ
ْهِلك �تُ �فَ

أَ
ْ�ِدِهْم ا َ �ف �ب �تً ِمّ �يَّ ِرّ ا دفُ

�فَّ
ُ
ُل َوك �بْ

ا ِم�ف �تَ �فَ اوأُ �بَ
آ
َرَك ا ْ سث

أَ
َما ا

�فَّ وا اإِ
ُ
ول �تُ ْو �تَ

أَ
١٧٢ ا �فَ ِل�ي ا�فِ ا عفَ

دفَ َهـٰ
د. یعنـی شـما را در آنجـا وادار بـه شـهادت و اَـرار کردیـم تـا در تکلیـف خـود  و�فَ

ُ
ِطل ُم�بْ

ْ
ال

ید، پس غافل و تابع دیگران نباشـید و  گاه شـو بوب»ت آ مَـتقلّ باشـید و نَـبت به ر
کـردار زشـت خـود را بـر دیگـری معلـق نکنیـدد. 

استفتائات از علما در خصوص عالم ذر1 
1. میرزا محمد حسین نایینی 

پرسش: 

سـخنر شـیخر و مـاذ مـا آیـة اهَّلل دامـت برکاتـه الَـنیة در موضـوع عالـم ذّر و میثـاقر 
و  نبـوت محمـد؟ص؟  و  بوب»ـت خداونـد متعـال  ر بـرای  بشـری  از ذّرات  گرفتـه شـده 
ـت منقولـه از کتـاب و سـنت، عقیـده بـه آن را تأی»د 

ّ
ولیـت علـی؟ع؟ چیَـت؟ آیـا ادل

کـه مرحـوم امینـی از چهـار تـن از عالمـان زمـان خـود  1. آنچـه در پـی می آیـد، پرسشـی اسـت در بـاب عالـم ذر، 
مری( پرسیده و اصل دستخّط این بزرگان هم اکنون در کتابخانت امیرالمؤمنین؟ع؟   )حدود سالهای 1353َ 

یراستار(  در نجف اشرف نگاهداری می شود. )و
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می کنـد یـا نـه؟ و آیـا شایَـته اسـت که بالجملـه آن را انکار کنیم و حتـی بالجمله به 
یـد. خداونـد اجرتـان دهـاد و از  گذار آن ملتـزم نباشـیم؟ بـا جـواب دادن، بـر مـا منـت 

کنـاد.  اسـام و اهـل آن بهتریـن پـاداش را نصیـب 

پاسخ: 

م �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ي

آنچـه را کـه در کتـاب و سـنت در ایـن خصـوص آمـده، رّد و انـکار آن جایـز نیَـت. و 
اصـر باشـد، بایـد علـم آن را بـه خـدا و رسـول و آل طاهریـن  گـر چـه عقـل از ادراک آنَ  ا

او صلـوات اهَّلل علیهـم اجمعیـن برگردانـد. واهَّلل االعالـم.
محمد حَین الغروی النائینی  

28 ذیحجه 1353   

2. شیخ محمد حسین اصفهانی

پرسش: 

حجة السام ادام اهَّلل تعالی برکاته،

کتـاب و سـنت، مـا را در  آیـا ادلـت موجـود در  چـه می  فرمای»ـد در موضـوع عالـم ذر، 

عقیـده بـه آن یـاری می کنـد یـا نـه؟ آن را ب»ـان کنیـد. خداوند اجرتان دهاد و از اسـام 

و اهلـش نیکـو پـاداش دهـاد. 

پاسخ:

م �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ي

ـت کتـاب و سـنت بـر ایـن عقیـده یاری می کند، و شـاید ثبـوت آن بالجمله از 
ّ
آری. ادل

مات باشد، واهَّلل اعلم.
ّ
مَـل

حّرره الجانی محمد حَین الصبهانی  

3. میرزا علی شیرازی
پرسش:

حجة السام، متع اهَّلل تعالی المَلمین بطول بقائکم،

ـت کتـاب و سـنت، مـا را در اعتقـاد بـه آن 
ّ
چـه می فرمای»ـد در موضـوع عالـم ذر؟ آیـا ادل
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ید. خداوند شـما را از اسـام  گذار یاری می کند یا خیر؟ بر ما، با جواب دادن، منت 
و اهـل آن نیکـو پـاداش دهاد.

پاسخ:

م �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ي

از  زگار،  کمـک می نمایـد، وشـاید در ایـن رو کتـاب و سـنت فـی الجملـه  آری ادلـه 
باشـد.  یـات  ر ضرو

  الحقر علی الجنتی الشیرازی

4. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء
پرسش:

چـه می فرمایـد شـیخ اجـلّ مـا حجـة السـام دامـت بـرکات وجـوده، در موضـوع عالم 
بوب»ـت خداونـد  ر بـرای  از ذرات بشـری  بـا خطـاب خـود  کـه خداونـد  و میثاَـی  ذّر 
ت نقلـی از کتاب 

ّ
متعـال و نبـوت محمـد؟ص؟ و ولیـت علـی؟ع؟ گرفتـه اسـت؟ آیـا ادل

و سـنت عقیـده بـه آن را تأی»ـد می کنـد یـا نـه؟ و آیـا انـکار و رّد آن و عـدم تصدیـق آن 
بالجملـه صحیـح اسـت؟ پاسـخ دهیـد، مأجـور باشـید، خداونـد از اسـام اهلـش 

یتـان دهـاد.  جـزای نیکو

پاسخ:

م �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ي

لـت بـر وجـود عالـم ذر دارد، وصحیـح  کتـاب و سـنت فـی الجملـه دل ـت نقلـی از 
ّ
ادل

کـرد. خداونـد سـبحان بـر  کلـی آن را انـکار و بالجملـه آن را رد  کـه بـه طـور  نیَـت 
گاه اسـت.  حقایـق مخلوَـات و عوالـم ابداعـات و آیـات متشـابه خـود آ

کاشف الغطاء محمد حَین آل   

کالم برخی علما درباره عالم ذر به نظم
کنـون برخـی از اقـوال منثـور عالمـان بـزرگ نقـل شـد. امـا آنچـه بـه صـورت نظـم در ایـن  تـا 
موضـوع، از علمـای امامیـه رضـوان اهلل علیهـم رسـیده و همچنیـن از سـایر طبقـات فریقیـن 

کـه بـرای اختصـار، تعـدادی از آنهـا را ذکـر می کنیـم: یـاد اسـت  آمـده، بسـیار ز
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1. سید صدرالدین عاملی
سـید محقـق جلیـل فقیـه وجیـه، عالمـۀ حجـت، شـیخ األجلة سـید صـدر الدیـن محمد 

موسـوی عاملـی بغـدادی اصفهانـی نجفـی قـّدس اهلل سـّره1 می گوید: 

ـــه
ٰ
الل ِصفـــاِت  ِبَشـــطِر  ـــْكَعلـــّيٌ 

َ
الَفل َیـــُدوُر  َوفیـــَك  َحبیـــٌب 

ُقـــول
َ
أ ُکنـــُت 

َ
ل ـــّوُ 

ُ
الُغل  

َ
ـــوال

َ
ـــْكَفل

َ
ل الُمَهیِمـــِن  ِصفـــاِت  َجمیـــُع 

الِمثـــال ـــُه 
ٰ
الل أراَد  ّمـــا 

َ
ـــْكَول

َ
ل

َ
َمّث ـــُه 

َ
ل الَمثیـــِل  ِلَنفـــِي 

الُوجـــود َقبـــَل  ِرّ 
ّ

الـــذ ـــِم 
َ
عال ـــْكَفِمـــن 

َ
ل ّهَ

َ
أ َقـــد  اهلُل  ـــی« 

َ
»َبل ِلَقـــوِل 

الـــَورٰی َخلـــِق  ـــَة 
َّ
ِعل ُکنـــَت  ْكَوَقـــد 

َ
ـــی الَمل ِمَن الِجـــّنِ َواِلنـــِس َحّتَ

الَجـــواب َرّدَ  ِجبِریـــَل  مـــَت 
َّ
ـــْكَوَعل

َ
َهل َقهـــٍر  َبحـــِر  فـــي  َولـــوالَك 

گرد تو می گردد. علی در ناحیت صفات الهی است. حبیبی و فلک 

پس اگر غلو نبود می گفتم که همت صفات خداوند مهیمن را داری.

ووَتی خداوند خواست تا برای نفی همانند خود، نمونه ای ب»اورد تو را به تصویر کشید.

بل از وجود، چون يبلید گفتی، شایَته این مقام کرد. پس خداوند تو را در عالم ذر،َ 

و تو علت آفرینش همگان از جن و انس و حتی مائکه بوده ای.

ک می شد. یای َهر الهی ها و تو به جبرئیل پاسخ دادن را آموختی وگرنه در در

2. میرزا حبیب خراسانی
عالمـۀ ِنحریـر َاَجـّلِ فقیـه وجیـه اصولـی عـارف حکیـم، محقق نّقـاد حاج میـرزا حبیب اهلل 
ـَب اهلل َمضَجَعـه در مـدح موالیمـان  ابـن حـاج میـرزا هاشـم موسـوی اصفهانـی خراسـانی طّیَ

می گویـد: امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

گرفـــتچون خرد بر کف قلم در مکتب عالم گرفت ـــم 
َ
الُیعل َاســـراِر  از  رموزآمـــوزی  دل 

1. سـید صدرالدیـن موسـوی عاملـی )1193-1263( از اعـام بـارز امامیـه در فقـه و حدیـث و رجـال و علـوم 
کـه بـه زبـان فارسـی و عربـی شـعر می سـرود و اشـعارش  کـه عـاوه بـر ایـن فنـون، ادیبـی شـاعر بـود  عرب»ـت، 
در مجموعه هـا فـراوان اسـت. )تراجـم الرجـال ج1 ص50(. عامـه آَابـزرگ تهرانـی در الکـرام البـررة ص167 

یعـة ج17 ص87 بـه القصائـد الکثیـرة او اشـاره می کنـد.  گفتـه و در الذر شـرح حـال او را 
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پیـــر عقـــِل  َاســـما،  تعلیـــِم  م خانـــۀ 
ّ
معل م« گرفتدر 

َ
کودک آسا بر دهان، انگشِت »ال أعل

از گران بارّی امرش پشِت گردون َخم گرفتبر سماوات و زمین حمِل امانت عرضه شد

ک از ِگل آدم گرفتاز حجاِب قدس، نورش در سرای ُانس تافت دست فیضش دامن خا

گرفتصوِت »إّني جاِعٌل« در هفت بنِد ناِی چرخ دم دمید و شش جهت آواِز زیر و بم 

ســـت
َ
گرفتنغمۀ »قالوا َبلٰی« رجُع الَصدا ُشـــد از َال کوِس وحدت از زمیـــن تا قّبۀ اعظم 

وجـــود توقیـــع  چـــو  را  خالفـــت  منشـــور  گرفتداد  م«  َکـــّرَ َقد 
َ
یـــِب ُطغـــرای »ل نـــاِم آدم ز

پـــای امرش نغمه پر از عیســـِی مریم گرفتدسِت عهدش عهد از موَسی بن ِعمران می ِسَتد

ست
َ
ی علـــی محکـــم گرفتَالَغَرض از جمله ذّراِت جهان دسِت َال

ّ
عهـــدۀ عهـــِد تـــوال

نهـــان امـــا  بـــود  همـــراه  انبیـــا  تمـــاِم  شد عیان چون نور احمد در جهان پرچم گرفتبـــا 

که مطلع آن چنین است: ی قصیدۀ دیگری در مدح امام امیر المومنین؟ع؟ سروده  و

اســـت صـــالة  قبلـــۀ  کـــه  تـــو  ی  اســـترو صفـــات  عالـــم  مجموعـــۀ 

ضمن آن می گوید:

کـــس آن  کوثـــر  تـــو  لـــب  ز  کـــز خـــط تـــو در کفش برات اســـتنوشـــد 

بســـتم تـــو  بـــا  الســـت  ز  آن عهـــد همیشـــه بـــا ثبات اســـتعهـــدی 

کتابـم صرعـی الحقائـق1  دیـوان ایـن عالمـۀ عـارف را در نجـف دیـدم. شـرح حـال او را در 
گزیده ای مفید از اشـعار نیکو  که در بارۀ عالمان شـهید شـیعه نوشـته ام. در آن منبع،  آورده ام 

و زیبـای او را آورده ام. 

3. شیخ جابر کاظمی 
کـه خـدای، او را در رحمـت خـود جـای  یـب، شـیخ جابـر کاظمـی _  شـیخ فاضـل ادیـب ار

یـه می سـراید:  دهـاد2 _ در تخمیـس قصیـدۀ ُازر

1. عامـه امینـی کتابـی بـه ایـن عنـوان نـدارد. ظاهـرًا مـراد او کتـاب شـهداء الفضیلـة باشـد کـه ایـن عنـوان دیگـر 
بـرای آن اسـت. 

صیده از شـیخ کاظم  ل صلـوات اهَّلل علیهـم وجمعیـن. اصـلَ  یـة فـي مـدح النبـي والوصـّي واآل زر
َ
2. تخمیـس األ

َـمتهای مختلـف آن در صفحات پ»شـین این کتاب  َازری و تخمیـس آن از شـیخ جابـر کاظمـی اسـت.َ 
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ر
ّ

نـــُت ِفـــي الذ ـــٍة َتَحّصَ َوَحیـــَدرأَنـــا فـــی ُجّنَ ٰطـــٰه  ِلِل  ِبِوالئـــي 

ـــر
ّ

ِبالَش ٰجـــاَش  ـــُه 
ُّ
ُکل الَکـــوُن  رَفـــإَذا 

َ
األ ـــی 

َ
َعل ـــت 

َ
هیل

ُ
أ ـــو 

َ
َول ٰبالـــي 

ُ
أ ٰمـــا 

ِوالٰهـــا َنیـــِل  َبعـــَد  ـــماواُت  الّسَ ِض 

مـن در سـپری هَـتم کـه در عالـم ذر، بـا ولیتـم نَـبت بـه آل طـه و حیـدر، در پنـاه آن 
درآمدم.

 پس بعد از نیل این ولیت، اگر شر تمام عالم را فراگیرد و آسمان ها بر زمین فروافکنده 
کی ندارم. شود، هیچ با

ی ضمن آن می گوید: و

ـــر
َ

َبّش فیـــِه  ُمرَســـٍل   
ُ

ُکّل أخَبـــرُمرَســـٌل  ـــِة  ّیَ الَبر ِئ  بـــاِر ِبـــِه  َو

ر
َّ

َوالـــذ آَدَم  َخلـــِق  حیـــَن  ُکـــم 
َ
رَول

َ
َواأل ـــماواُت  الّسَ ِباســـِمِه  َهـــت  َنّوَ

ُذکاٰهـــا ِبُصبـــِح  َهـــت  َنَوّ َکٰمـــا  ُض 

فرستاده ای که همه رسولن بشارتش را داده اند و آفریننده انَانها خبرش را داده است.

کردنـد،  کـه خداونـد آدم و ذر را آفریـد، آسـمانها و زمیـن نامـش را آشـکار  و هنگامـی 
کـرد. کـه صبـح روشـنش را آشـکار  همچنـان 

گوید: نیز در ضمن آن 

ر
ُ

ِبالـــّد الَعواِلـــَم  ـــُه 
ُ

َکّف ت ِبجوِدَهـــا الَبحُر َوالَبرَغَمـــَرت  َحیـــُث َعّمَ

ر
َّ

ِم الذ
َ
رَفهَي َمجـــَری الَنداِء ِمـــن ٰعال

َ
َواأل ـــماواُت  الّسَ عاَشـــِت  أنُمـــٌل 

َجدواٰهـــا َعلـــٰی  فیِهمـــا  َوَمـــن  ُض 

کـرد. چنـان کـه بخشـندگی خـود را بـر همـه جـا،  م هـا را از گوهـر پـر 
س
دسـت او همـه عال

یـا و خشـکی، شـامل کـرد. در

پس دسـت او، از عالم ذر، مجرای بخششـند. سرانگشـتانی که آسـمانها و زمین و هر 
که در آنهاسـت در عطا و بخشـش آنها به سـر می برد.

یـه( چـاپ شـده و شـیخ محمدرضـا مظفـر شـرح  کتـاب بـه سـال 1370 در نجـف )مطبعـه حیدر نقـل شـد. 
حال هر دو شاعر را در مقدمه کتاب آورده است.
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4. میرزا محمد علی اردوبادی
شـیخ مفضـال مـا، دانشـور اجـّل، پرچـم علـم و ادب، عالمه میـرزا محمدعلی فرزند شـیخ 

میـرزا قاسـم اردوبـادی ایـن شـعر خـود را در تبریز برایـم خواند:

مـــا
َ
ّرِأبـــا َحَســـٍن إن َیجَحـــدوَك َفطال

ُ
ِبُمنَتَثـــِر الَحصباِء عیـــَض َعن الّد

ـــًة ـــم َیکِفِهـــم ُخـــّمُ الَغدیـــِر َمَنّصَ
َ
ّرِأل

َّ
ِم الذ

َ
َعلی ساِلِف المیثاِق في عال

گـر تـو را انـکار می کننـد، پـس بَـیار گذشـته اسـت کـه بـه جـای در و  ای ابوالحَـن، ا
گوهـر، سـنگریزه های پراکنـده می  خواهنـد.

لت کند؟ آیا جایگاه غدیر خم، برای آنان کافی نبود که بر پ»مان گذشته در عالم ذر دل

که در آن، عالمان شـهید شـیعه را سـتوده. این عالمان   این عالم بزرگ قصیده ای سـروده 
یـخ  تار در  کتـاب  ایـن  شـده اند.  یـاد  الفضیلـة  شـهداء  کتابمـان  در  کـه  همانهاینـد  شـهید، 

زندگانـی عالمـان شـهید امامـی، رضـوان اهلل علیهـم، نوشـته شـده اسـت. 

گوید: ی در این قصیده درازدامن  و

ُهم
َ
ث َعِن الَبحِرَوُقـــل ِفیِهُم ما ِشـــئَت ِمـــن َفخٍر ل َوما ِشـــئَت ِمن أمٍر َفَحـــِدّ

مـــا
َ
إّن َو َوهنـــًا  ِللَمـــوِت  َنَزلـــوا  ّرَِومـــا 

َّ
ِم الذ

َ
ُه المیثاُق فـــي عال

َ
َحداُهـــم ل

ـــٍد
َ

ُمؤّک ِبَعهـــٍد  جـــاُؤوا  إذ  ـــم ُیلـــَف ِمنُهم َبعـــَدُه َوجُه ُمـــزَوّرَِهناِلـــَك 
َ
َفل

یا بگو. که خواهی بگو، و اگر چیزی خواستی از در برای ایشان هر فخری را 

 آنان از روی ناتوانی به سوی مرگ نرفتند، بلکه پ»مانشان در عالم ذر، آنان را به سوی
 مرگ برد.

آنجا که پ»مان مؤکدی داشتند. پس هیچ چهرۀ منحرفی با آنها مواجه نخواهد شد.

5. شیخ صالح تمیمی
مـدح  در  قصیـده ای  ضمـن  در  تمیمـی1  صالـح  شـیخ  بالغـت،  زمامـدار  یـب،  ار ادیـب 

ی بغدادی معروف به شیخ صالح تمیمی ادیب و نگارندۀ نظم و 
ّ
یش بن علی کاظمی نجفی حل 1. صالح بن درو

نثر، زاده و مدفون در کاظمین )متوفی به سال 1261(. عامه شیخ آَابزرگ تهرانی در الکرام البررة ص653، 
یعة جزء دوم از ج9 ص587 دیوانش را یاد می کند. شرح حالش را بنگرید:  شرح حالش را آورده و در الذر

ة خاَانی ج3 ص142؛ المَك األذفر آلوسی ص148.
ّ
وعیان الشیعة ج7 ص369؛ شعراء الحل
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می گوید:

َعظیـــُم  
َ

قـــال َوالَعظیـــُم   
ٌ
النبـــاُءَنَبـــأ ُیغِنَهـــا  ـــم 

َ
ل َقـــوٍم  یـــَل  َو

ر
َّ

ِم الذ
َ
م َتُکن ِفي الُعموِم ِمن عال

َ
هـــاُءل َینهـــی َعـــِن الُعمـــوِم الّنِ ِر َو

6. عبدالباقی موصلی
خاتـم؟ص؟  پیامبـر  مـدح  در  امـوی1  عمـری  موصلـی  عبدالباقـی  یگانـه،  فاضـل  ادیـب 

می سـراید:

ـــم َیُکـــن َشـــي
َ
ـــيُکنـــَت َشـــیئًا َوآَدُم ل َوالّطَ شـــِر  ِبالّنَ یـــَت األســـراَر  َفَحَو

الَفـــی ِقســـَمُة  ـــَمت  َتَقّسَ ـــِم الَغیـَوَقدیمـــًا 
َ
ـــوِم ِمـــن َعال

ُ
ـــَك ذاُت الُعل

َ
ل

األســـماُء ِلَدَم  َوِمنهـــا  ــــِب 

أنَتـــا ِرّ 
َّ

الـــذ ـــِم 
َ
َعال إیَجـــاِد  ُکنَتاِســـُرّ  ُمضَمـــرًا َبیَن الـــکاِف َوالّنـــوِن 

ُوِلدتـــا أن  إلـــٰی  َبلـــٰی  ـــوا 
ُ
قال  

ُ
 ِفـــي َضٰماِئـــِر الَکـــوِن ُتختاُمنـــذ

ْ
ـــْم َتـــَزل

َ
ل

َوالٰبـــاُء ٰهـــاُت  ّمَ
ُ
األ ـــَك 

َ
ل ُر 

گوید:  ی در قصیدۀ دیگر  و

َوَثبـــاُت ـــُه 
َ
ل ِللُهـــدٰی  ی الَحّقِ َوْقَفٌة َوُثباُتٰباِســـٌل 

َ
َوَعل

ُمضَمـــراُت َوتـــاَرًة  واُتظاِهـــراٌت 
َ
َجل َبعِدٰها  ِمن  واٌت 

َ
َخل

الضمـــارا و  الظهـــار  َمتـــه 
ّ
عل

ِبُســـرَعْه أٰجـــاَب  إْذ  ّرِ 
َّ

الـــذ ـــُم 
َ
َســـمَعهٰعال ّبِ  الـــّرَ ُملقیـــًا َنحـــَو َدعـــَوِة 

َوضَعـــه اهلُل  َف  َشـــّرَ الِحبـــُر  ُنقَطـــَة البـــاِء ِمـــن َبلـــٰی کاَن في َعهـذلـــَك 

القـــرارا ـــَد  َفأّیَ ســـٍت 
َ
ل

َ
أ ــــِد 

ِبلیـــٍن تـــُه 
َ
الَبیـــت قاَبل َقریـــٍنَکعَبـــُة   

َ
َجـــّل

َ
أ هـــا 

َ
ل تـــُه 

َ
َرأ إذ 

1. عبدالباَـی بـن سـلیمان بـن احمـد عمـری فاروَـی موصلی بغـدادی )1204-1278( ادیب شـاعر مورخ، زادۀ 
صایـد او التریاق الفاروَـی یا الباَیـات الصالحات  موصـل کـه بـه بغـداد رفـت و در آنجـا درگذشـت. دیـوانَ 
یعـة  نـام دارد. اشـعاری در مـدح اهـل ب»ـت؟مهع؟ در آن می تـوان یافـت. عامـه شـیخ آَابـزرگ تهرانـی در الذر

کـه از دیوانـش خلـوص ولی او آشـکار اسـت. یـد  ج3 ص11 در ذیـل دیوانـش می گو
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کـــُن ُذو الَمقاِم الَمکیِن قاِبلینـــيذلَك الّرُ  تـــي 
َ
ِقبل یـــا  الُمنـــادي 

اختیـــارًا تـــُه 
َ
َفقاَبل ِبســـحوٍر 

نیز سروده است: 

َصت
َ

ِبأســـِرهاِبِمرآِة َوجِه الُحّبِ لي َقد َتَشّخ الُوجـــوِد  أفـــراِد  ِکُل  َهیـــا

صَبحَت شاِخصًا
َ
ت ِبها َعیَنّيَ َوأ ِلَغیِرهـــاَفَقَرّ ِتفاتـــي 

ْ
ال َعـــّزَ  َوَقـــد  یهـــا 

َ
إل

ِلناِظـــري ِســـواُه  مـــا  ُتراثـــي  َر ِمنُه َما اْنَطوٰی َتحَت َســـتِرهاَوفیهـــا 
َ
م أ

َ
َفل

ٍة  َذّرَ
ُ

ُکّل ت 
َ
ت ِبهـــا َحیُث انَجل

َّ
هـــاَتَجل َذّرِ ـــَم 

َ
عال رواُح 

َ
األ ـــَرِت 

َ
ّک

َ
َفذ

 الَعقِل َطوعًا ِلَنحِرهاَوَکـــم ِمن َهیوالهـــا َبَدت ِلـــَي صوَرٌة
َ

َجَعلُت ِعقال

بابـــًة
ُ
ل ِمنهـــا  األلبـــاُب  ـــَرت  ّبـــي ِلفافـــًا ِلَقســـِرهاَفَحّیَ

ُ
ت ل

َ
َخـــذ

َ
َقـــد اّت

و او راست:

ّرِ َطرف الَعین حیَن َرمٰی
َّ

ِم الذ
َ
َوَمـــا انَثنٰی َعنـــُه َقلٌب َغیُر َمســـحوِرِمن عال

َتَرَکـــت َفٰمـــا  أحـــداٍق  أقـــُدَح  َشـــخصًا بمان ألســـت غیر مخموِرأداَر 

ّرِ َعرَبَدًة
َّ

فِخ ِفي الّصوِرَوَقـــد َعـــَرت َنَســـمات الـــذ م َتصُح ِمنها لَیوِم الّنَ
َ
ل

7. صالح بن قاسم حویزی 
 فاضل بارع، صالح بن قاسم حویزی نجفی مشهور به صالح حّجی متوفای حدود  1275 1

 می گوید: 

نبٰیـــاُء
َ
األ َوَمـــا  الُهـــدٰی  َنبـــّيَ  َســـٰماُءیـــا  نـــَت 

َ
َوأ أرٌض   ٰ ّ

إال ِمنـــَك 

َفیـــٍض  
ُ
َمبـــَدأ نبٰیـــاُء 

َ
األ َمـــا 

َ
َوالنِتهـــاُءِإّن البِتـــداُء  ـــَك 

َ
َول

ِر
َّ

ُحوا اهلَل فـــي الذ ســـٰماَك َســـّبَ
َ
ِر َوفـــي الَبعِث في ِصفاِتـــَك ٰجاُؤواَبـــل ِبأ

الهِتـــداُءَعَرَفـــوا فیـــَك َبعـــَض َمعًنـــی َفتاُهوا ِبـــِه  َیُکـــن  ـــم 
َ
ل ـــو 

َ
ل فیـــِه 

یزی نجفی مشـهور به شـیخ صالح حّجی مدفون در نجف.  1. شـیخ صالح بن َاسـم بن محمد بن احمد حو
ادیـب فاضـل بـود کـه در علـوم آلـی و دینـی مشـارکت داشـت. ضمنًا شـاعری اسـت که در جلَـات شـعری 
بـا ادبـای زمانـش حضـوری جـّدی داشـت. سـید محَـن امیـن در وعیـان الشـیعة ج7 ص376 شـرح حـال 

رده اسـت.  او و نمونه ای از شـعرش را آو
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 8. سید محمد موسوی 
کـه آن را بـه غلـط بـه عالمـه سـید عدنـان  کسـا سـروده،  ی قصیـده ای در نظـم حدیـث  و
ـره )خرمشـهر( نسـبت داده انـد. ولـی از پایـان چکامـه برمی آیـد  بحرینـی رحمـه اهلل مقیـم ُمَحّمَ

گویـد: کـه نـام ناظـم، سـید محمـد موسـوی اسـت. در اواخـر ایـن قصیـده 

انَحَرُفـــوا َقـــِد  أقوامـــًا  اهلُل  َس 
َ

َقـــّد ِتبیـــاِنال  َبعـــَد  ـــوا 
ُّ
َوَضل شـــاِد  الّرَ َعـــِن 

إیمانيَوُحرَمـــِة الَبیـــِت َوالهـــادي َوِعتَرِتـــِه َوِتلـــَك غایـــاُت أقســـامي َو

ِتِهم جَمـــَع الّناُس ُطّرًا فـــي َمَحّبَ
َ
و أ

َ
م َیخَتِلف في ٰذِلَك اثناِنل

َ
ّرِ ل

َّ
ِفي الذ

 9. سید ِحمیری
حضرتـش  یـان  راو و  صـادق؟ع؟  امـام  بـا  معاصـر  شـاعران  از   _ ِحمَیـری  اسـماعیل  سـید 

گویـد: بـه مضمـون عالـم ذر  بـا اشـاره  متوفـی 173 _ 

َکهـــاًل َوُغالمًا َوَرضیعـــًا َوَجنیٰنا َدی المیثاِق طینًا َیوَم کاَن الَخلُق طیٰناِطبـــَت 
َ
َول

بًا ِللّطاِهریٰنا1َکنَت َمأُمونًا َوجیهًا ِعنَد ِذي الَعرِش َمکیٰنا في ِحجاِب الّنوِر َحّیًا َطّیِ

10. ابن حّماد 
کرده، می سراید:  که ابن شهرآشوب نقل  ی در بیتی در مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟  و

تي
َّ
ـــُة ال 2ُهـــَو الَیُة الُکبـــرٰی ُهَو الُحّجَ

ّلِ ی الَخلِق ِفی الّظِ
َ
ِبَها احَتّجَ ٰباریٰها َعل

کرد. او بزرگترین نشانه است و حجتی که خداوند در عالم ظل بدان احتجاج 

11. شیخ حر عاملی
ـة عالمـه حجـت، شـیخ محمد بن حسـن حـّر عاملـی در دیوان 

ّ
محـدث اجـّل شـیخ االجل

خـود، ضمـن قصیـده ای طوالنی در مناقـب امیرالمؤمنین؟ع؟ می سـراید:

ُکنــــ ُیِبـــِن  ـــم 
َ
ل  ُســـؤَددًا 

َ
ٰنـــال ُکـــم 

َ
َوالنشـــاُءَول النشـــاُء  ُعـــالُه  ــــَه 

رده و  1. عامـه امینـی شـرح حـال گَـترده ای از سـید حمیـری را در الغدیـر ج2 در شـمار شـاعران غدیریه سـرا آو
یـادی از او در بـاره غدیـر نقـل کـرده از جملـه، ایـن دو ب»ـت اسـت. الغدیـر ج2 ص277. دیوان سـید  اشـعار ز

حمیـری ج1 ص265.

2. در باره ابن حّماد و اشعار علوی او بنگرید: الغدیر ج4 ص140.
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الَعلــــ َبـــِت 
َ

َتَرّک تـــي 
َّ
ال یـــاُءَوالُحـــروُف  َو َوالٌم  َعیـــٌن  ِمنٰهـــا  ــــٰیاُء 

َوَعلـــّيٌ ـــٌد  َمَحّمَ نـــورًا  الالُءکاَن  ـــُه 
َ
ل آَدم  َســـنا  فـــي 

َومیٰثـــا َعهـــٍد   
َ

ُکّل اهلُل   
َ

َوَســـناُءأَخـــذ َســـنًا  َبـــٰدا  إذ  ـــُه 
َّ
ل ٍق 

ـــو ِبّیُ َوالّنَ َکَفخـــِرِه  َفخـــٍر  َوِوالُء1أّيُ  ـــُه 
َ
ل َعهـــٌد  یِهـــم 

َ
َعل َن 

12. مظفر کرمانی
 عالم محقق مدقق، دانشور بی مانند زمان خود، میرزا محمد تقی بن میرزا کاظم متخلص

کرمانی به فارسی سروده است:  به مظفر 

ـــِم جـــان را ســـماواتّی و آفاقـــی جـــدا
َ
بود پیش از این که این آفاق و این ُنه طاق بودعال

سِت رّب و میثاِق َبلٰی
َ
َرمزی از میثاِق ما آن عهد و آن میثاق بودپیش از این عهِد َال

13. شیخ جواد َشبیبی
ادیـِب بـارع، قبلـۀ اهـل ادب، جـواد بـن محمـد بـن َشـبیب نجفـی معـروف بـه َشـبیبی2 

گویـد: 

َدیـــِه
َ
ل مـــا  ـــٌم 

َ
عال ّرُ 

َّ
َوالـــذ ُذَنیـــِهُکنـــَت 

ُ
أ ـــدا  الّنَ ُیســـِمُع  َجَســـٌد 

یـــِه
َ
إل أصُبـــو   

ُ
َوالَمقـــال یـــِهقاِئـــاًل 

َ
َوَعل ُکـــم  ُحّبَ یـــُت 

َّ
َتَغذ َقـــد 

أِس ُفؤدي  ِفي الـــّرَ
َ

 َعظمی َوابَیّض
َ

َشـــّد

الح کاظمی
َ
14. سید محمد بن ف

گوید:  ّیة3  کّرار کاظمی در قصیدۀ  عالم بارع، سید شریف پسندیده، محمد بن فالح 

کـه بـه ترتیـب َافیـه مرتـب شـده بـه ب»َـت هـزار ب»ـت می رسـد و ب»شـتر آن در مـدح  1. دیـوان شـیخ حـّر عاملـی 
کـه بخشـی از نَـخه بـه خـط  یعـة ج9 جـزء اول ص233( ]نَـخه خطـی آن  اهـل ب»ـت؟مهع؟ اسـت. )الذر

یراسـتار[. ـک در تهـران موجـود اسـت. و لر کتابخانـه مس شـیخ حـّر اسـت، در 
کـه در  طائحـی نجفـی بغـدادی )1281-1363( عالـم شـاعر ادیـب  2. جـواد بـن محمـد بـن شـبیب اسـدی بس
بغداد زاده شـد و همانجا درگذشـت و در نجف دفن شـد. از آثارش: دیوان شـعر، تعلیقه بر رسـائل، و دیوان 

رسـائل. بنگریـد: معجـم المؤلفیـن ج3 ص168؛ وعیـان الشـیعة ج4 ص282.
یـد: يادیـب شـاعر مفلـق، از بزرگـواران  گو رده و  کتـاب شـهداء الفضیلـة آو 3. مؤلـف شـرح حـال او را در حاشـیت 
یـت او در مناَـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نزدیـک بـه چهارصد و سـی ب»ت دارد و مشـهور  صیـدۀ کرار هاشـمی کـهَ 
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َوَمـــن بـــي 
َ
َکأ َوَمـــن  أبـــي  َدُرّ  ـــريهلِل  َوَتَبّصُ ِبـــِه  َمعِرَفتـــي  ثـــُت  ّرِ ُو

ي لي أحادیـــَث الِوال ـــم ُینَکـــِرَکـــم ٰباَت َیـــرو
َ
ـــذي ل

َّ
ّرِ ال

َّ
ـــِم الـــذ

َ
َعـــن عال

َفوَقـــُه ـــن  َعّمَ األرواِح  ـــِم 
َ
عال ـــِرَعـــن  الُمَتَکّثِ َخلِقـــِه  ِمـــن  ُیـــرٰی  ـــن  ِمّمَ

َوالــــ یـــِه 
َ
َعل الُعهـــوَد   

َ
أَخـــذ ِبـــِه   

ٌ
ـــِرُکّل ّخِ

َ
ــــمیثاِق ِمـــن مـــاٍض َوِمـــن ُمَتأ

15. سید حسین بحرالعلوم1
 عالمۀ کم نظیر، سید حسین بحرالعلوم در موارِد بسیار، در اشعارش به عالم ذر اشاره می کند. 

از جمله: 

یک. در قصیده ای در رثای امام سبط شهید؟ع؟: 

الــــ َحیـــَدِر  َســـلیُل  الِخَیـــْرَقضـــٰی  ِخیـــَرة  ــــَکّراِر 

مـــِرِه
َ
أ َوَطـــوُع  َوالَقـــَدْرَقضـــٰی  الَقضـــاَء  ُیجـــِري 

ـــُه
ُ

َوَکّف الَمَطـــْرَقضـــٰی...  ِبَهّطـــاِل  تـــزري 

الـــذ ـــِم 
َ
عال ِمـــن  َخـــْرَشـــهاَدًة  اّدَ اهلُل  ـــُه 

َ
ل َذّرِ 

ینـــد. آنکه  ـــدر در فرمان او  َ ضا و یـــان رفت. آنکـــهَ  کـــرار، بهتریـــن نیکو زادۀ حیـــدر 
کـــه خداونـــد از عالم ذر بـــرای او   دســـتش ابـــر پربـــاران را کوچـــک شـــمرد. شـــهادتی 

اندوخته بود.

اسـت. بـزرگان ادب بـر ایـن َصیـده تقریظ هایـی نوشـته اند و نَـخه ای از آن را در اختیـار دارم. مطلـع آن 
چنیـن اسـت:

د. رر َوس َس یٍث 
س
 ل

س
َکّل ت  أردس ت فس طس سس رر            وس زال األحوس ت برالغس

أرزس ت فس رس ظس نس
یـد: سـید حَـین بـن رضـا بـن مهـدی بحرالعلـوم نجفـی )1221 – 1306(  گو 1. در وعیـان الشـیعة ج6 ص18 
فقیـه اصولـی ادیـب شـاعر کـه در اواخـر عمـر، ب»نایـی خود را از دسـت داد، بـه ایران برای درمان سـفر کرد و به 

صیـده ای سـرود بـا ایـن مطلع: یـارت مشـهد الرضـا؟ع؟ رفـت. چـون بـه حـرم مطهـر نزدیـک شـد،َ  ز

رر
ثس
س
ل و سٍم وس ن رس كس مر

س
ع ل دس م تس

س
ل رر          فس َد الغیس لیب رغٍم یس تكس عس

س
ل م ونحس کس

ـــین  ـــید حَ ـــاره س ـــوم در ب ـــی بحرالعل ـــی نق ـــید عل ـــال س ـــرح ح ـــن ش ـــة ضم ـــهداء الفضیل ـــی در ش ـــه امین عام
کـــه ســـال 1306 از بـــالی بـــام خانـــه اش  گردان صاحـــب جواهـــر،  یـــد: يیکـــی از نوابـــغ فقـــه و ادب از شـــا گو
کـــه اصـــل آن را جـــدش عامـــه بحرالعلـــوم  افتـــاد و درگذشـــت... از جملـــه آثـــارش، شـــرح الـــدرة الفقهیـــة 
کـــه بـــه خـــط نـــوه اش ســـید حَـــن همـــراه بـــا دیـــوان عالمـــه  ســـروده اســـت. دیـــوان شـــعر او معـــروف اســـت 

ـــده امد.  بحرالعلـــوم دی
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گوید:  دو. همچنین 

َثَمـــِن َوال  َمـــّنٍ  ِبـــال  َقلبـــي  کـــَت 
َ
یمتثـــِلَمل تهـــواه  بمـــا  أوانـــه  َفُمـــر 

م
َ
ـــَك ل

َ
َتبَرح َعِن الَقلِب فـــي ِحّلٍ َوُمرَتَحِلإن ِغبـــَت ُمرَتِحـــاًل َعّنـــي َفإّن

ٰ َوالَهـــوٰی َقَســـمًا ّ
َکال ســـُت أقَطـــُع 

َ
ِة إن َتقَطـــع َو إن َتِصِلَول َحبَل الَمـــَوّدَ

 َهوٰی َمن َوجـــُدُه ِبَك ال
ُ

ـــِم األَزِلَوَهل َیـــزول
َ
ـــم َیَزل ِمن عال

َ
 َبل ل

ُ
َینَفـــّك

گوید: سه. در چکامه ای دراز دامن در ستایش خاندان نور؟مهع؟ 

ٰمـــا
َ
ل والُهـــم 

َ
ل کـــواِن  األ ـــُة 

َّ
ِعل ُٰهـــم 

ُر ِمـــن َمـــالٍء أو َخـــال ـــَق الُمَصـــّوِ
َ
َخل

َنـــت ِمـــن نـــوِرِه ُکّوِ الُعلٰیِتلـــَك الَحقیَقـــُة  ـــماواِت  الّسَ ـــبع  الّسَ َفأناَرِت 

ٰنـــا
َ
ٰفـــي َفتـــَرٍة ِمـــن ُرســـِله ُبِعَثـــت ل

ال األّوَ ـــراَز  الّطِ َطواِئُفهـــا  َتحکـــي 

َل الـ
َّ
َکل ٰأســـماُؤَها الُحســـنٰی ِبها َقد 

ـــال
َّ
َفَتَکل َعرِشـــِه  ُســـراِدَق  بـــاري 

ی الـــَورٰی َفرُض الَوالَیـــِة ِعنَدٰما
َ
ُکم قالـــوا َبلٰی«َوَعل ســـُت ِبَرّبِ

َ
ل

َ
نـــادٰی: »أ

ُهم
َ
َفَهـــل َترٰی ِفي الَکـــوِن ِمن ِمثٍل ل

َ
ٰأ

ـــال
َ

َمّث الُمَهیِمـــُن  ِبِهـــُم  َوِلنـــوِرِه 

گر ایشان نبودند آفریننده هیچ نمی آفرید. ایشان علت ایجاد عالم هَتند، و ا

کرد. حقیقت از نور او آفریده شد و هفت آسمان بلند را روشن 

کـه  کَـانی را فرسـتاد  کـه رسـولی نفرسـتاده بـود، بـرای مـا  خداونـد، در زمـان فترتـی 
نمونـت برترنـد.

کرد. خداوند با نام های نیکوشان سراپردۀ عرش را آذین 

هنگامی که خداوند ندا داد: يولَت بربکمد ولیت بر همه مردم واجب شد.

آیـا ماننـد ایشـان در همـه خلقت، می شناسـی؟ حال آنکه خداونـد مهیمن، نور خود 
یر کشـیده اسـت. را با آنان به تصو

ید:  گو چهار. در ضمن َصیده ای در رثای سبط شهید؟ع؟ هم 

َدی الَخطِب َتفدي أنُفسًا دونيال َتحَفلي الَیوَم ِمن َخطٍب َینوُب َفلي
َ
َصحٌب ل

َخـــروا نـــًا ِلـــَي اّدَ
ّ

ّرِ حاشـــاُهم َیخونونيَفَهـــل ُتخالیـــَن ُخال
َّ

ـــِم الذ
َ
ِمن عال
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کـه در هنـگام  کـه یارانـی دارم  ز انـدوه هیـچ مصیبتـی را بـرای مـن نداشـته بـاش  امـرو
سـختی جانشـان را برایـم فـدا می کننـد.

آیا گمان می کنی یارانی که از عالم ذر برای من ذخیره شده اند، به من خیانت کنند؟

ی
ّ
16. سید حیدر حل

گوید:  این شاعر نوآور فاضل در تخمیس قصیدۀ عموی دانشور خود سید مهدی حلی، 

یَنبا ـــقُت َز
َ

ُکنـــُت َذّرًا َقد َتَعّش بافُمـــذ 
ُّ

ـــِم األصـــالِب ِزدُت َتَعذ
َ
َوفـــي عال

حـــِم ُمطِربا ـــِة الّرَ
َّ
َوأشـــَیباَوُکنـــُت ِبها في ظل َوَکهـــاًل  ِطفـــاًل  ـــقُتها 

َ
َتَعّش

والقـــِد1 الـــّرأس  َرعَشـــة  َعَرتـــه  ِهمـــًا  و 

ینب شدم و در هنگامی که در پشت پدرانم بودم   از هنگامی که ذره ای بودم عاشق ز
کرده بود. عشقش مرا آشفته تر 

یکی رحم به عشـق او خرسـند بودم. در کودکی و بزرگَـالی و پ»ری که در سـر  و در تار
امتم رعشـه افتاد عاشـقش بودم. وَ 

17. شیخ حسین نجف
کبر، شیخ حسین نجف2، قصیده ای سروده با مطلع:  عالمۀ ا

َفأضحٰی ِبســـاَط األرِض في َسیِرها ُیطوٰیِبَك العیُس َقد ساَرت إلٰی َنحِو َمن َتهوٰی
یی زمین از حرکت آنها درهم   شـــترها تو را به ســـوی معشـــوَت می برند، چنان که گو

می پ»چد.

ید:  گو در ضمن آن 

ـــرٰی  ِمَن الّسَ
ُ

هواَتـــروُح َوَتغـــدو ال َتمـــّل
َ
ت ل

َ
َخذ

َ
 اّت

َ
َوما َســـِئَمت َیومـــًا َوال

ي، تحقیق علي الخاَاني، ج1 ص111
ّ
1. دیوان الَید حیدر الحل

2. شـــیخ حَـــین ابـــن حـــاج نجـــف بـــن محمـــد تبریـــزی الصـــل نجفـــی )1159-1251(، مدفـــون در یکی از 
زگارش بـــود و در علوم  حجره هـــای صحـــن شـــریف علـــوی، فقیـــه و ادیـــب و شـــاعر و از عالمـــان مهـــم رو
مختلف دســـت داشـــت. دیوانـــی در مدح و رثای ائمـــه؟مهع؟ دارد و جز در بـــاره خاندان نـــور در باره احدی 
شـــعری نَرود. شـــرح حال او را بنگرید: الکرام البررة ج1 ص432؛ موسوعة طبقات الفقهاء ج3 ص240؛ 

معجم المؤلفیـــن ج4 ص65.
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هـــا
َّ
ُکل هـــا أن َتقَطـــَع البیـــَد 

َ
َوأن َتخـــرَق الفـــاَق َتقَطُعهـــا َعـــدواَوحـــّق ل

 َقد َســـَمت
ُ

یَتـــُؤّمُ ِحمـــًی فیـــِه َمناِزل ـــة الَمأو ـــوًا َوَتشـــریفًا َعلٰی جّنَ
ُ
ُعل

ها ِرّ ُوّدَ
َّ

ـــِم الـــذ
َ
ها َعنها اصطباٌر َوال َسلوٰیَوَقـــد أِلَفـــت ِمـــن عال

َ
یَس ل

َ
َفل

زی خَـته نشـده و  چـه شـبگیر و چـه ایـوار، از رفتـن مالـی نخواهنـد یافـت و هیچ رو
بـه چیزی دیگر مشـغول نمی شـوند.

کنند یا با سبکی و تیزی به نهایت آفاق برسند. که همت ب»ابان را طی  و حق دارند 

کـــه منزلگاه های بلنـــدی دارد که بر بهشـــت شـــرافت و  بـــه ســـوی موطنـــی می روند 
برتـــری دارند.

راری برای رســـیدن  از عالـــم ذر بـــا محبـــت آن منازل الفـــت گرفته اند، پـــس صبر وَ 
به آنهـــا ندارند.

18. سید مفتی عباس شوشتری
 آیة اهلل سید عباس مفتی شوشتری1 درگذشتۀ 1306، در قصیده ای طوالنی _ که در دیوان 

او صفحه 6 آمده _ می سراید:

 الَوصـــّيُ الُمرَتضٰی
َ

َوفـــاُء«َفاعَمل ِبما قال ُهـــّنَ 
َ
ل َفمـــا  ِذکَرُهـــّنَ  »َدع 

هـــا
َ
ِخالل ُســـقیُت  یـــالٍت 

َ
ِلل الِمســـقاُءَســـقیًا  الَکوَثـــِر  َوســـاِقي  َعذبـــًا 

حـــاُءٰیـــا ُحســـَنها ِمن َخمـــَرٍة َقـــد أتَرَعت
َ
الُصل َفَتنـــاَزَع  کاســـاُتها 

فوِس َفعاَفٰها ُکّلِ الّنُ ـــَعداُءَعَرَضت َعلـــٰی  الّسُ َوذاَقَهـــا  ـــقاِء  الّشِ أهـــُل 

ذي
َّ
ّرِ َوالَعهـــِد ال

َّ
َوِشـــقاُءٰهـــذا َحدیـــُث الـــذ َســـعادٌة  فیـــِه  کاَن  َقـــد 

أرواُحُهـــم ـــت 
َ
نِزل

ُ
أ مـــا  إذا  َواألعضـــاُءَحّتـــٰی  األبـــداُن  َن  َوَتَکـــّوَ

فوا
َ
َجـــزاُءَفالّنـــاُس فـــي أمـــِر الَوصـــّيِ َتخال الَجـــزاِء  َیـــوَم  ِهـــم  ِ

ّ
َوِلُکل

کبر ابن سـید محمد جعفر موسـوی شوشـتری از خاندان  1. مفتـی سـید عبـاس _ یـا: محمـد عبـاس _ ابـن علـی ا
 محـدث سـید نعمـت اهَّلل جزایـری مقیـم لکهنو در هنـد )1214-1306( صاحب تألیفـات فراوان که عامه 
گَـتردۀ او در اعیـان الشـیعه ج7 ص411 بـه بعـد آمـده و  کـرده اسـت. شـرح حـال  یعـه یـاد  طهرانـی در الذر

کتـاب الغدیـر ج7 ص402 او را در شـمار شـاعران غدیـر یـاد می کنـد. مصنـف در 



...د كس ّبَ  رس
س

ذ خس
س
ذت و إر 481موا  لطم: در ب»ان آیه کریمه:يوس

که آنان را وفایی نیَت. گفته است عمل کن: یاد آنان را رها کن  به آنچه مرتضی 

زنده باد آن شبهایی که در آن آبی گوارا به من نوشاندند و ساَی من، ساَی کوثر بود.

چـه نیکـو بـود آن شـرابی کـه جامهـای آن پـر می شـد و صالحـان آنهـا را بـه هـم تعـارف 
می کردنـد.

جام هایـی کـه بـر همـه عرضـه شـد، امـا شـقاوتمندان نگرفتنـد و سـعادتمندان از آنهـا 
چشیدند.

که جانهای ایشان فرود آمد و بدن ها و اعضا آفریده شدند. تا آنجا 

ز جـزا، جزایی  پـس مـردم در مَـألت وصـی اختـاف کردنـد و بـرای هـر کدامشـان در رو
است.

وی در چکامه ای دیگر می سراید:

ُکْم« سُت ِبَرّبِ
َ
ل

َ
رُت َعهدي في »أ

َ
ّک

َ
ُکنُت ناســـیاَتذ ِبِإمَرِتـــِه ِمـــن َبعـــِد مـــا 

َبعـــَدُه ـــَة  َواألِئّمَ َعلّیـــًا  ِحـــّبُ 
ُ
َومـــا ِزلـــُت فیِهـــم ِللُهموِم ُمقاســـیاأ

ِبَشـــأِنِهم ارفـــع  الُغـــّرِ  َســـماِء  ُمضاهیـــاُبـــدوُر  َیکـــوُن   
ٌ

ِنـــّد ُهـــُم 
َ
ل َوَهـــل 

ردم. پ»مانم را در يالَت بربکمد پس از فراموشی فرایاد آو

علـی و امامـان پـس از او را دوسـت مـی دارم و همچنـان در محبـت ایشـان، متحمـل 
انـدوه می شـوم.

که خود را با ایشان برابر کند؟ بدرهای روشن آسمانند و وال مقام. آیا همتایی دارند 

19. محمد باقر الری
ید: محمد باَر لری متخلص به يصحبتد1 می گو

َمعاُت َوجِهَك أشـــَرَقت، َوُشـــعاُع َطلَعِتَك اعَتلٰی
َ
ل

ُکم« نزنـــی؟ بزن، که: بلٰی، بلٰی ز چه رو »ألســـُت ِبَرّبِ

یـد: وی از اعـام سـدۀ سـیزدهم اسـت کـه در باغـت و فصاحـت زبانزد بـود. عاوه بر  1. مصنـف در بـاره اش گو
داشـتن منصب علمی و پ»شـواییر روحانی بر مردم که در لرسـتان عهده دار بود. به سـال 1351 درگذشـت. 

شـرح حال او در فارسـنامت ناصری ج2 ص285 آمده اسـت. 
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کوِس بلٰی زدم به جواِب طبِل ألســـِت او، ز وال چـــه 

همـــه خیمـــه زد بـــه دِر دلم، ســـپِه غـــم و َحَشـــِم بال

پی خواِن دعوِت عشق او، همه شب ز خیِل کروبیان

ال َرَســـد این َســـفیِر مهیمنی، که گروِه غـــم زده: الّصَ

مـــن و مهـــِر آن مِه خوبرو، که چو زد صـــالی بلٰی بر او

ـــهیُد ِبکرَبال
َ

که: أَنا الّش به نشـــاط و قهقهه شـــد فرو، 

20. ابن َعَرنَدس
صیده اش ی1 درَ 

ّ
 عامت فقیهر ناسک، ابن عرندس، شیخ صالح بن عبدالوهاب حل

ید:  گو  

ـــُه
ُ
َجالل  

َ
َجـــّل اهلِل  نـــوُر  الّنـــوُر  ـــُفع َوالَوتُرُهـــُم 

ّ
یتوُن َوالَش ُهـــُم الّتیـــُن َوالَزّ

آَدمـــا اهلُل  ـــِق 
ُ
َیخل ـــم 

َ
ل والُهـــُم 

َ
یـــٌد فـــي الُوجـــوِد َوال َبکـــُرَفل کاَن َز َوال 

َع الَبدُرَوال ُســـِطَحت أرٌض َوال ُرِفَعت َسما
َ
َوال أشـــَرَقت َشـــمٌس َوال َطل

َعرِشـــِه َفـــوَق  َمکتوَبـــٌة  ّرَُوأســـماُؤُهم 
َّ

ـــَق الذ
َ
َوَمکنوَنـــٌة ِمن َقبـــِل أن ُیخل

ُهْم
ُ
ُهم ِفي الکاِئناِت َوَفضل ِســـّرَُسرٰی ِسّرُ ِهم  ِســـّرِ ِمـــن  فیـــِه  َنبـــّيٍ   

ُ
َفـــُکّل

هم
َ
سری سّرهم في الکائنات و فضل

یتون و شفع و وتر. آنان نورند، نور خداوند جل جاله، آنان انجیرند و ز

ید و بکری در وجود نمی آمدند. گر ایشان نبودند، خداوند آدم را نمی آفرید و ز ا

گَـترده نمی شـد و آسـمانی برپـا نمی شـد و خورشـیدی نمی تاب»ـد و ماهـی  زمینـی 
طلـوع نمی کـرد.

بر عرش خداوند نام ایشان نوشته است و َبل از آنکه ذرات خلق شوند، نهفته بود.

سـر ایشـان و برتری ایشـان در کائنات منتشـر شـد و در هر پ»امبری از سـر ایشـان سـری 
است.

رده، همـراه بـا نکته ای در بـارۀ آن که از کتاب  یـت او را در الغدیـر آو 1. از عالمـان شـاعر سـدۀ نهـم. مصنـف، غدیر
یحـی نقل کرده اسـت.  المنتخـب َطرس
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21. کاظم کویتی
وی در تخمیس شعری مشهور می سراید:

ْتَنفسي ِبُحّبِ َعلّيِ الُمرَتَضی افَتَتَنْت
َ
 َقِبل

ٰ
ـــا ِللـــِوال ّمٰ

َ
ّرِ ل

َّ
ـــِم الـــذ

َ
فـــي عال

نَشـــَدت َطَربًا ِمن َبعِد ٰما ُوِضَعْت
َ
َشـــِرَبْتَفأ هـــا 

َ
إّن ّمـــي 

ُ
أ اهلُل  َب 

َّ
َعـــذ ال 

َبـــِن
َ
ِبالل تنیـــِه 

َّ
َوَغذ الَوصـــّيِ  ُحـــّبَ 

َمـــِن ـــِم الّزَ
َ
رَضَعتنـــي ِبـــِه فـــي عال

َ
ِمَنـــِنَفأ ِبـــال  َعطفـــًا  إیماِنهـــا  ِبـــَدّرِ 

ـــٍن
َ
َوکاَن لـــي واِلـــٌد َیهـــوٰی أبـــا َحَســـٍنکاَنـــت َتهیـــُم ِبـــِه ِســـّرًا َوفـــي َعل

َفِصـــرُت ِمـــن ذي َوذا أهـــوٰی أبا َحَســـِن

کـه در عالـم ذر  گرفتـار شـده اسـت، در آن هنـگام  جانـم بـه محبـت علـی مرتضـی 
پذیرفـت. را  ولیـت 

ـرار یافـت سـرود: خداوند ب»امرزاد مـادرم را که محبت آن  پـس از خوشـی پـس از آنکـهَ 
وصی را نوشـید و با شـیر آن را به من نوشـاند.

و مرا از روی عطوفت، بی منتی با شیر ایمانش شیر داد.

که عاشق ابوالحَن بود. و پدری داشتم 

که از این پدر و آن مادر، عاشق ابوالحَن شدم. پس این شد 

22. ابوالقاسم زاهی
 ابوالقاسم زاهی، علی بن اسحاق بغدادی1 درگذشته به سال 352، می سراید: 

َفَقـــْط یاســـیَن   
َ

آل یـــا  ســـاَدتي  َهَبـــْطیـــا  اهلِل  ِمـــَن  الَوحـــُي  یُکـــُم 
َ
َعل

َوال الَفـــرُض  ُیقَبـــِل  ـــم 
َ
ل ُکـــُم  وال

َ
کَرِم َشـــْطل ِرحنـــا ِلَبحـــِر الَعفـــِو ِمن أ

َوَمـــن ّرِ 
َّ

الـــذ ِفـــي  الَعهـــِد  َشـــَرْطأنُتـــْم ُوالُة  َقـــد  یٰنـــا 
َ
َعل اهلُل  َهواُهـــُم 

ِبَغیِرُکـــم قاَیَســـُکم  أَحـــٌد  َمْطمـــا 
َّ
ـــرِب الل

ُ
َومـــاَزَج الَسلَســـَل ِبالّش

 ِبالَحصٰی
َ

َکَمن ٰضاَهی الِجبال  
ّ

ِبالُنَقـــْطإال َجهـــاًل  األبُحـــَر  قاَیـــَس  أو 

نقـل  را  او  کـرده و همیـن اشـعار  یـاد  را  او  الغدیـر ضمـن شـعرای غدیریـه سـرای سـدۀ چهـارم،  1. مصنـف در 
ص391(.  ج3  )الغدیـر  می کنـد. 
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ران من، ای آل یاسین، وحی خداوند تنها بر شما فرود آمد. ای سرو

یای عفو نمی رفتیم. اگر شما نبودید هیچ واجبی پذیرفته نمی شد، و از کریم ترین شط به در

کرده است. شما در عالم ذر ولی عهد بودید که خداوند محبت ایشان را به ما شرط 

هیچ کس شـما را با غیر شـما مقایَـه نکرده اسـت و آب خوشـگوار را با آب گل آلود 
نیامیخته است،

یاها را به نقطه ها! یزه ها را به کوه ها همانند کرده باشد یا در مگر آنکه از نادانی، سنگ ر

23. معتوق بن شهاب موسوی
که در دیوان او ص 10 آمده می سراید: وی در چکامه ای در مدح نبّی اعظم؟لص؟ 

ـــٌة ِمثـــُل مـــاِء الُمـــزِن َقـــد َطُهُروا ّیَ ـــروا َفَصَفـــت أوصـــاُف ذاِتِهـــُمُذر َوُطّهِ

ُهـــْم
َ
ل الُعُهـــوَد  اهلُل   

َ
أَخـــذ ـــٌة  َعلٰی َجمیِع الَورٰی ِمن َقبِل َخلِقِهُمأِئّمَ

َقت سوَرُة األحزاِب ما َجَحَدْت
َ

َوجـــَه َفضِلِهـــُمَقد َحّق َوأباَنـــت  أعداُؤُهـــم 

ک ک گردانیده شـدند، پس اوصاف ذات آیشـان پا کند و پا یه ای که مانند باران پا  ذر
 و و روشن شد.

گرفت. امامانی که خداوند پ»مان ها را برایشان از همه مردم پ»ش از خلقتشان 

سـورۀ احـزاب، انچـه را دشمنانشـان انـکار می کردنـد روشـن کـرد و وجـه برتـری ایشـان 
را آشـکار کـرد.

24. ابن فارض
ایـن ب»تهـا سـرودۀ عمـر بـن فـارض یا نوادۀ او شـیخ علی اسـت، چنانکـه در دیوان ابن 

الفارض ص 760 نقل شـده اسـت:

ـــٌة ذاِئـــُعَفٰهـــا أنـــَت َنفـــٌس ِبالُعـــال ُمطَمِئّنَ ـــهاَدِة 
َ

الّش أهـــِل  فـــي  َك  َوِســـّرُ

ُکم ســـُت ِبَرّبِ
َ
َقد ُقلُت في َمبدٰی أل

َ
ُمَتتاِبـــُعل َوالـــِوال  َشـــِهدنا  َقـــد  َبلـــٰی 

ٰهـــا
َ
إّن ـــهاَدُة 

َ
الّش ِتلـــَك  ـــذا  َحّبَ َوُتداِفـــُعَفیـــا  ســـاِئاًل  َعّنـــي   

ُ
ُتجـــاِدل

تـو روحـی هَـی کـه در بـال آرام گرفتـه اسـت و سـر تو در میـان آنان که شـهادت دادند 
پراکنده اسـت.
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بوب»ـت خـدا شـهادت می دهیم  آنجـا کـه الَـت بربکـم آشـکار شـد، گفتـم: آری بـه ر
و بـه ولیـت نیز.

کرد. که در َیامت، از من در برابر پرسشگر دفاع خواهد  که  خوشا آن شهادت 

25. ابن عربی
کـه در مـدح معصومـان اسـت،  در َصیـده ای منَـوب بـه محیـی الدیـن ابـن عربـی 

می خوانیـم: 

ُکـــْم ســـُت ِبَرّبِ
َ
ل

َ
ُهـــم: أ

َ
ـــداُء ل ّراُتَوَقـــَع الّنِ

َّ
الـــذ َوأجاَبـــِت  َبلـــٰی  قالـــوا 

نِســـُکم
ُ
َفـــواُتَوَحیاِتُکـــم َمـــن فاَتـــُه ِمـــن أ َعنـــُه  الُعمـــِر   

ُ
ُفـــُکّل َوقتـــًا 

ردگار شما نیَتم؟ گفتند: آری، و ذرات پاسخ گفتند. ندایی برایشان آمد:آیا من پرو
ََـم بـه زندگانـی شـما کـه هـر کـس در زمانـی، انـس بـا شـما را از دسـت بدهـد، همـه 

عمـرش را از دسـت داده اسـت.

26. ابوالمحاسن حائری
صیده ای طولنی در ستایش   فاضل گرامی شیخ محمد حَن ابو المحاسن حائری1َ 

گرامی آن جناب سروده، با این مطلع:  که در میاد  رسول خاتم دارد 

َوالَوَطـــْر َوُمنـــاَي  َنفســـي  ـــَمْرَحبیـــَب  َوالّسَ َوَحدیثـــي  نســـي 
ُ
أ ِذکـــُرَك 

گفتـار مـن و  ای محبـوب مـن، آرزوی مـن، خواسـتت مـن! یـاد تـو مونـس مـن اسـت و 
َصـت شـبانت مـن.

ید: گو ضمن آن 

َوأَثـــْرَمَدحـــُت فـــي َمـــدِح َعلـــّيٍ أحَمٰدا ِبَوحـــٍي  َنفـــٌس  ُهمـــا  َحیـــُث 

َبیَنُهٰمـــا ٍة  ُخـــّوَ
ُ
أ إلـــٰی  نُظـــر 

ُ
َفْهـــَو َبدیـــٌع ِمـــن ِجنـــاٍس ذي َخَطْرأ

َقـــد جاَءنـــا ـــذي 
َّ
ال الّنـــوُر  َهـــا  أّیُ َوُســـَوْریـــا  َوحـــٍي  آیـــاِت  ِمـــن  ِبالّنـــوِر 

َهَدیَتنـــا َقـــد  ِة  ـــَنّ َوالُسّ ِســـَیْرِبالَوحـــِي  َوفـــي  ُســـَوٍر  فـــي  هادیـــًا  یـــا 

 1. ادیب شـاعر، محمدحَـن بن حمادی بن محَـن جناجی مالکی حائری ابو المحاسـن، درگذشـته به سال 
زارت معارف عراق را عهده دار بود. دیوان شعر بزرگی دارد. معجم المؤلفین ج9 ص188. 1344، مدتی و

»..، �تً
َ ا�ث

َ
ل

َ ا �ث َوا�بً رفْ
أَ
ْم ا �تُ �ف

ُ
� »َوك �ف ر�ي � سث �ي

آ
ا�ف ا �ي در �ب
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ْت
َ
َبـــَدأ َقـــد  ًة  ُنُبـــّوَ ـــِم َذْرَوخاِتمـــًا 

َ
َقبـــَل الـــَورٰی َوالَخلـــُق في عال

که ایشان بنا بر َرآن و روایت، یکی هَتند. گفتم. چرا  در مدح علی، احمد را ثنا 

که بدیع است و همتایی بزرگی است. به برادری ایشان نظر کن، 

ردی. که نور وحی و آیات و سوره ها را برای ما آو ای نوری 

که در سوره ها و سیره ها هادی هَتی. کردی. ای  با وحی و سنت ما را هدایت 

و نبوتی را که پ»ش از خلق همه، وَتی که همه در عالم ذر بودند آغاز شد، پایان دادی.

27. شرع االسالم
فاضل طالب، شرع السام1 َصیده ای در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد با مطلع:

 َقـــدَر الَحـــّقِ فـــی الَقـــوِل َعلْي
َ

َجلـــْيإّن َوَمعنـــاُه  ِصّدیـــٌق  ُهـــَو 

ید: ضمن آن می گو

ـــُه
َ
ل الَخلـــِق  ِمـــَن  الَعهـــُد   

َ
ِخـــذ

ُ
ِلأ

َ
ل

ُ
َقبـــَل َخلِق الَکـــوِن ِعنـــَد الّظ

َبـــٰدا ِرّ 
َّ

الـــذ ـــِم 
َ
عال فـــي  ـــُه 

َ
ِلإّن األّوَ َیـــوَم  الَعهـــِد  ا 

َ
ٰهـــذ  

ُ
أخـــذ

َنصـــَرُه َیرُجـــوا  َو ـــوُه 
ُ
ُیوال الَعَمـــِلأن  ِفـــي  نَســـُه 

ُ
أ ـــوا 

ُ
ُیوال َو

َوَکـــذا ا 
ٰ

ِبٰهـــذ ـــّصُ  الّنَ الُجَمـــِلأثبـــَت  َبعـــَد  األخبـــاِر  ُمفـــَرُد 

ِهـــُم ِ
ّ
ُکل الـــَورٰی  إجمـــاُع  َبَطـــِلثـــّمَ  إمـــاٍم  َحـــّقَ  ناِشـــرًا 

گرفته شد، در عالم اظله، پ»ش از آنکه عالم خلق شود. از خلق، برای او پ»مان 

گرفته شده است. ز اول  همانا او در عالم ذر آشکار شد. این عهد در رو

کنند. یش را بخواهند و در عمل از او تبعیت  که ولیت او را بپذیرند و یار

ـرآن، و همچنیـن روایـات ایـن را ثابت کرده اسـت. و پـس از آن نیز اجماع همه  نـصَ 
مـردم کـه حق امام پهلوان را منتشـر کرده اسـت. 

1. شـــیخ طالـــب بن اســـد بن جعفـــر معروف به شـــرع الســـام، از همپ»مانان امـــارت جزائر در جنـــوب عراق، 
کری در کتابش  فاضل شـــاعر، زاده نجف و درگذشـــته به ســـال 1346. بَـــیار شـــعر می  سرود. حَین شـــا
رده و برخی از اب»اتـــش در مدح اهل  علـــّي فـــی الکتـــاب و الَـــنة و األدب ج5 ص63، شـــرح حـــال او را آو

رده اســـت.  ب»ـــت؟مهع؟ و در باب غدیر را آو
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هارم مطل�ب حچ
، �تِ َم�فَ َم�يْ

ْ
ال ْصَحا�بُ 

أَ
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ْ
ال ْصَحا�بُ 

أَ
ا �فَ  ، �تً

َ ا�ث
َ
ل

َ �ث ا  َوا�بً رفْ
أَ
ا ْم  �تُ �ف

ُ
»َوك  � �ف ر�ي � سث �ي

آ
ا ا�ف  �ي �ب  در 

 » و�فَ ُ �ب ّرَ ُم�تَ
ْ
َك ال �أِ ـٰ ولَ

أُ
، ا و�فَ �تُ ا�بِ

و�فَ الّسَ �تُ ا�بِ
، َوالّسَ َم�تِ

أَ
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ْ
ْصَحا�بُ ال

أَ
َم�تِ َما ا

أَ
ا ْ َمسث

ْ
ْصَحا�بُ ال

أَ
  َوا

)11 – 7 :�� )وا�ت

گرداناد و ما را از اصحاب یمین قرار دهاد _  گاه باش _ خداوند ما را بر قول ثابت، استوار   آ
بازگردانـده  آن  بـه سـوی  آنچـه  اعتبـار  بـه  را  بنـدگان خـود  تمـام  وتعالـی،  تبـارك  کـه خداونـد، 
خواهند شـد، به دو گروه اصحاب یمین و ِشـمال تقسـیم کرده اسـت. سـپس اصحاب یمین 
را در دو ِقسـم قـرار داده: جمعـی از آنهـا را برگزیـده و بـه عنـوان »سـبقت« شناسـانده و بـه همیـن 
سـبب آنهـا را امیـن خـود بـر آفریـدگان قـرار داد، آنهـا را بـا روح القـدس بـر دیگران برتـری داد. پس 
سـابقون گروهـی از اصحـاب یمیـن و طایفـه ای از آناننـد کـه از آنـان بطـور ویژه یاد کـرده، زیرا در 
آن هنـگام کـه خداونـد آتـش آزمـون را در عالـم ذر برافروخت، آنـان در ورود به آن آتش بر دیگران 
سـبقت گرفتـد. ایـن نکتـه را بـه تفصیـل در مطلـب سـوم )آیـۀ هفدهـم از سلسـلۀ آیـات( تحت 

عنـوان آیـۀ »والسـابقون السـابقون اولئـك المقّربـون« آوردیم.

گـواه بـر حقیقـت ایـن تقسـیم، روایـت علـی بـن ابراهیـم قمی رحمه اهلل، اسـت به ِاسـنادش 
گوید:  کـه  از حذیفـة بـن َیمان 

 ... ةر
اس َه ون َینادي برالّصس رس مس

س
أ ی براٍل، فس

س
ل  إر

لس سس رت
س
؟ص؟، و  اهَّللر

س
َسول ّنس رس

س
انر  و مس یس

ت
نر ال ةس بت فس یت

س
نت  َحذ  يعس

إلی ون َال ؟ص؟: 

ـَه : 
َ
ل وت َس ـكس  لر

ذس ـمًا، وس َت َر ـا  مس هر رر یت ـي خس ـي فر نر
س
ل عس جس ؛ فس نر یت ـمس َت َر ـقس 

ت
ل خس

ت
ـقس ال

س
ل ّنس اهَّللس خس

س
و َرَکـمت  بر

خت
َ
و
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ابر  حس صت
س
ـَر و یت ا خس نس

س
و یـنر وس مر یس

ت
ابر ال حس صت

س
ـنت و ـا مر نس

س
أ ـمالر . فس حـاَب الّشر صت

س
و یـنر  وس مر یس

ت
حـاَب ال صت

س
و

ـَه: 
َ
ل وت َس ـكس  لر

ذس وس ثـًا.  اس ثت
س
و ـا  هس رر یت خس ـن  مر ـي  نر

س
ل عس جس فس ثـًا،  اس ثت

س
و نر  یت ـمس َت قر

ت
ال  

س
ـل عس جس َثـّمس   ، یـنر مر یس

ت
ال

حـاَب  صت
س
و مـا  ةر  مس ـئس شت مس

ت
ال حـاَب  صت

س
و وس  ، ـةر نس مس یت مس

ت
ال حـاَب  صت

س
و مـا  ـةر  نس مس یت مس

ت
ال حـاَب  صت

س
أ فس

. ینس ـابرقر َّس ال ـَر  یت خس ـا  نس
س
و وس ینس  ـابرقر َّس ال ـنس  مر ـا  نس

س
أ فس  ، ـابرَقونس َّس ال ـابرَقونس  َّس ال وس  ، ةر مس ـئس شت مس

ت
ال

ـاَس  ـا الّنس هس ّیَ
س
ـَه: یـا و

َ
ل وت َس ـكس  لر

ذس ـًة، وس
س
یل بر

َس ـا  هس رر یت ـي خس ـي فر نر
س
ل عس جس  ، فس

س
ائرـل بس َس ثس   ـاس ثت

س ت
 األ

س
ـل عس َثـّمس جس

ـدس اهَّللر  نت َکـمت عر مس رس کت
س
ّنس و َفـوا إر عارس تس  لر

س
بائرـل َس َکـمت َشـَعوبًا وس نا

ت
ل عس جس ثـی  وس نت

َ
و ـٍر وس کس ـنت ذس َکـمت مر نا قت

س
ل ـا خس ّنس إر

ی 
س
ل َمَکمت عس رس کت

س
و مس وس ـدر آدس

ت
َد َول ـّیر ـا سس نس

س
و ، وس ائرـلر بس ـَر القس یت ـي خس تر

س
یل بر

قس بیـر، فس لیـٌم خس ، إّنس اهَّللس عس َکـمت قا تت
س
و

یَد  ما َیرر ّنس َه: إر
َ
ل وت َس كس  لر

ذس تـًا. وس »ت ا بس هس رر یت ن خس ي مر نر
س
ل عس جس  َبَ»وتًا، فس

س
ائرـل بس  القس

س
ـل عس ، َثـّمس جس ـرس خت  فس

س
ل ، وس اهَّللر

یـرًاد تـا آخـر حدیـث1. هر طت َکـمت تس رس ّهر َیطس ـتر وس یت بس
ت
ـلس ال هت

س
ـسس و جت َکـَم الّرر نت ـبس عس هر

ت
َیذ اهَّلَل لر

یـد: رسـول خـدا؟ص؟ به بال امر فرمـود تا مردم را به نمـاز فراخواند...  حذیفـت یمانـی گو
ید: تـا آنجا کـه گو

حضرتـش فرمـود: خـدا خلـق را دو ََـمت آفریـد و مـرا در بهتریـن ََـم نهـاد. و ایـن 
و اصحـاب شـمال. مـن  یمیـن  عـّز وجـل، اسـت در ذکـر اصحـاب  گفتـار خـداى، 
از اصحـاب یمیـن هَـتم و ایـن دو ََـم را سـه ََـم فرمـود، و مـرا در بهتریـن آنهـا 
گفتـار خـداى، عـز وجـل، اسـت )در سـوره واَعـه(: ياصحـاب میمنـه،  نهـاد. و ایـن 
کدامند اصحاب میمنت، اصحاب مشـأمه، کدامند اصحاب مشـأمه، و سـابقون 
همـه  سـپس  سـابقونم.  یـنر  بهترر مـن  سـابقونم،  از  مـن  فرمـود:  حضـرت  سـابقوند، 
گفتـار  ایـن سـه ََـمت را َبیلـه َبیلـه سـاخت و مـرا در بهتریـن َبیلـه نهـاد. و ایـن 
بیله هـا سـاختیم تـا همدیگـر  خداسـت )در سـوره حجـرات( يمـا شـما را شـعبه ها وَ 
ین شـما اسـت همانا خداوند  را بشناسـید. براسـتی گرامي ترین شـما نزد خدا با تقواترر
ر فرزندان  علیم و خبیر اسـتد، فرمود: پس َبیله من بهترین َبیله اسـت و من سـرو

یـنر آنـان نـزد خـداى، جـل ثنـاؤه، و بـر خـود نبالـم. آدمـم، محترم ترر

بائـل را چندخانـدان کـرد و مـرا در بهتریـن خاندان نهاد. و ایـن گفته خداى،  سـپسَ 

یخ  1. تفَیر َمی ج2 ص347؛ غایة المرام ج4 ص153؛ بحار األنوار ج16 ص315. همچنین: المعرفة والتار
کوفـی  ـوی و مناَـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ج2 ص145 رَـم 70 نوشـته محمـد بـن سـلیمان  َس نوشـته یعقـوب فس

همیـن مضمـون را از ابـن عبـاس روایت کرده اسـت. 
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شـما  از  را  پلیـدى  می خواهـد  خـدا  يهمانـا  احـزاب(:  سـوره  )در  اسـت  جـل،  و  عـز 
کنـدد. کیـزه  خانـدان ببـرد و شـما را خـوب پا

در چندین حدیث، از قول معصومین؟مهع؟ آمده است:

ينحن الَابقون الَابقون و نحن اآلخروند1. 

مای»م مراد از يالَابقون الَابقوند و مای»م مراد از يآخروند. 

که در آیه آمده و مقربان و برگزیدگان  که مراد از »سابقون«   از برخی اخبار استفاده می شود 

از اصحاب یمین ، علی؟ع؟ و شـیعیان او هسـتند، به سـبب سـبقتی که برای ورود به بهشت 

کتـاب  کـه بـه خداونـد متعـال دارنـد. شـیخ الطائفـه طوسـی رحمـه اهلل در  می گیرنـد و قربـی 

امالـی بـه اسـناد خویـش از ابـن عبـاس روایـت کـرده کـه  گویـد:

 از رسول خدا؟ص؟ در مورد آیه يوالَابقون الَابقون اولئك المقربون في جنات نعیمد 
پرسیدم. پ»امبر؟ص؟ فرمودند: 

بـون مـن اهَّلل  ـابقون إلـی الجّنـة، المقّر َّ يَـال لـی جبرائیـل: ذاك علـّي وشـیعته، هـم ال
بکرامتـه لهمد2. 

جبرئیـل بـه مـن گفـت: اینـان علـی و شـیعه اش هَـتند. ایناننـد پ»شـتازان بـه سـوی 
ینـد.  کـه بـه سـبب کرامتـی کـه خداونـد بدانهـا داده، مقربـان او بهشـت، 

کــه تحــت دو عنــوان و دو قســمت یــاد می شــوند. و خداونــد،  گروه انــد،  پــس مــردم ســه 

ک  آنهــا را در دو عالــم تکلیــف و دو نشــأۀ خلقــت آفریــده اســت. بــر اســاس ایــن تقســیم، بــه خــا

ســپرده می شــوند، و بــر مراتــب ســه گانه برانگیختــه می شــوند، و هــر صنفــی در مرتبــه ای محشــور 

کثــرت، در هــر مرتبــه ای دیگــر اســت. ــا وجــود  ــه تنهایــی، ب کــدام ب کــه هــر   می شــود، هرچنــد 

گفت.   در آینده باز هم در این مورد سخن خواهیم 

از  روایـت  بـه  الرضـا؟ع؟ ج1 ص71،  وخبـار  باَـر؟ع؟؛ عیـون  امـام  از  ابـن شهرآشـوب ج3 ص403  مناَـب   .1
حضـرت علـی؟ع؟؛ نیـز: الغدیـر ج2 ص306، بـه نقـل از محدثـان و منابـع سـنی همچـون: الریـاض النضـرة 
الصواعـق  المنثـور ج6 ص154؛  الـدر  الطالـب ص46؛  کفایـة  الزوائـد ج9 ص102؛  ج1 ص157؛ مجمـع 

الخـواص ص11.  تذکـرة  المحرَـة ص74؛ 
2. األمالي طوسی ص72.
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بیان تقسیم سه گانه در بعضی از روایات 
در چندین حدیث در باره این سـه ِقسـم مطالبی آمده اسـت، هرچند _ چنان که دانسـتیم 
کنون سـه حدیث در این زمینه می خوانیم: _ در حقیقت آنان را در یک قسـم جمع می کند. ا

1. ثقـــه جلیل، محمد بن حســـن صّفـــار رحمه اهلل در بصائـــر الدرجات، از جابـــر، از امام 
می کند:  روایـــت  باقر؟ع؟ 

ــقس 
س
ل ّنس اهَّللس خس ــَر! إر ابر ــا جس : یس

س
ــال َس  . وحر ــنر الــّرَ ــٍر؟ع؟، عس فس عت ــا جس بس

س
َت و

ت
ل

س
ــأ : سس

س
ــال َس ــٍر  ابر ــنت جس يعس

ــَث  یت ، حس ــهر ابر
تس کر ــي  ــكس فر لر

ــنس  ذس ّ»س بس  وس
س

ل ــازر نس ثس مس ــاس َهــمت ثس
س
ل زس نت

س
و ــاٍت وس قس بس ثر طس ــاس ــی ثس

س
ل ــقس عس

ت
ل خس

ت
ال

حــاَب  صت
س
ةر مــا و مس ــئس شت مس

ت
حــاَب ال صت

س
و ــةر وس نس مس یت مس

ت
حــاَب ال صت

س
ــةر مــا و نس مس یت مس

ت
حــاَب ال صت

س
أ :  فس

س
ــال َس

ــمت  َه ینس فس ــابرقر َّس ــنس ال ــرس مر کس ــا ذس ــا مس ّمس
س
أ ــونس . فس َب ّرس َمقس

ت
ــكس ال ولئر

َ
ــابرَقونس و َّس ــابرَقونس ال َّس ال ةر وس مس ــئس شت مس

ت
ال

َروحس  َقــَدسر وس
ت
اٍح، َروحس ال وس رت

س
ــةس و َس مت ــمت خس یهر ــلس اهَّلَل فر عس ، جس ینس ــلر سس ــَر َمرت یت غس ونس وس

َ
ــل سس ــاء َمرت یس بر

نت
س
و

ــنت  ت مر ــرت کس ــا ذس ــا مس ّمس
س
... إلــی ون َــال: وس و نر ــدس بس

ت
َروحس ال ةر وس وس ــهت َروحس الّشس ةر وس ــّوس َق

ت
َروحس ال ــانر وس یمس ر

ت
ال

ــابس  حس صت
س
ــن و ت مر ــرت کس ــا ذس ــا مس ّمس

س
و ــال: وس ّقــًا... إلــی ونَ  َنــونس حس مر َمؤت

ت
َهــَم ال ــةر فس نس مس یت مس

ت
ــابر ال حس صت

س
و

ــا آخــر حدیــث1.  ــاب د ت تس کر
ت
ــلَ ال هت

س
َهــمت و نت مر ةر فس مس ــئس شت مس

ت
ال

یـد: از امـام باَـر؟ع؟ در بـارۀ روح پرسـیدم. فرمـود: ای جابـر! خداونـد  گو  جابـر َجعفـی 
کتابـش  در  را  ایـن  و  داد.  جـای  جایـگاه  سـه  در  و  آفریـد  طبقـه  سـه  بـر  را  آفریـدگان 
بـوند. در مـورد  آشـکار سـاخته آنجـا کـه فرمـود: يفأصحـاب المیمنـة... وولئـك المقّر
سـابقین، آنـان انبیـاء مرسـل و غیـر مرسـل هَـتند که خداونـد در آنها پنـج روح نهاده 
کـه  اسـت: روح القـدس، روح الیمـان، روح القـّوة، روح الشـهوة، روح البـدن. تـا آنجـا 
فرمـود: اصحـاب المیمنـة مؤمنـان راسـتین اند... اصحـاب المشـئمة اهـل کتـاب از 

ایشـانند. 

گویند:  کلینی رحمهما اهلل، به اسناد خود از جابر ُجعفی از امام صادق؟ع؟  2. صفار و 

ـةس  ثس اس ـاسس ثس ـقس الّنس
س
ل ّنس اهَّللس خس ـَر إر ابر ـا جس ؟ع؟: یس ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
 و

س
ـال َس  :

س
ـال َس ـّير  فر َجعت

ت
ـٍر ال ابر ـنت جس يعس

حـاَب  صت
س
ـةر مـا و نس مس یت مس

ت
حـاَب ال صت

س
أ ـًة فس اثس واجـًا ثس زت

س
َتـمت و َکنت ـی : وس

س
ال عس  اهَّللر تس

َ
ل ـوت َس َهـوس  ـاٍف ، وس نس صت

س
و

ـكس  ولئر
َ
ـابرَقونس و َّس ـابرَقونس ال َّس ال ةر وس مس ـئس شت مس

ت
حـاَب ال صت

س
ةر مـا و مس ـئس شت مس

ت
حـاَب ال صت

س
و ـةر وس نس مس یت مس

ت
ال

1. بصائر الدرجات ص467 ح 5.
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ـةس  َس مت مت خس یهر  فر
س

ـل عس ، جس ـهر قر
ت
ل ـنت خس ـَة اهَّللر مر اّصس خس ؟ص؟ وس  اهَّللر

َ
َسـول ـابرَقونس َهـوس رس َّس ال .  فس َبـونس ّرس َمقس

ت
ال

... إلـی ون َـال:  ـانر یمس ر
ت

ـَروحر ال َهـمت بر دس ّیس
س
و ـاءس وس یس بر

نت
س
َثـوا و ـهر َبعر بر

، فس َقـَدسر
ت
ـَروحر ال َهـمت بر دس ّیس

س
اٍح، و وس رت

س
و

ـان د تـا آخـر حدیـث1.  یمس ر
ت

ـةر َروحس ال نس مس یت مس
ت
ـابس ال حس صت

س
یـنس و نر مر َمؤت

ت
ـي ال  فر

س
ـل عس جس وس

جابـر جعفـی گفـت: حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: ای جابـر! خداوند مردم را سـه گونه 
ـةر مـا  نس مس یت مس

ت
حـاَب ال صت

س
أ ـًة فس اثس واجـًا ثس زت

س
َتـمت و َکنت آفریـده، ایـن آیـه اشـاره بـه همـان اسـت:  وس

ـابرَقونس  َّس ـابرَقونس ال َّس ال ةر وس مس ـئس شت مس
ت
حاَب ال صت

س
ةر ما و مس ـئس شت مس

ت
حاَب ال صت

س
و ـةر وس نس مس یت مس

ت
حـاَب ال صت

س
و

َبونس . ّرس َمقس
ت
ـكس ال ولئر

َ
و

کـه در آنهـا پنـج روح َـرار داده  کـرم و برگزیـدگان از میـان مردمنـد  سـابقون، پ»امبـر ا
و بـه روح القـدس ایشـان را تأی»ـد نمـوده، بـا روح القـدس بـه مقـام پ»امبـرى مبعـوث 
کرده... و در مؤمنین که اصحاب یمین هَـتند  شـده اند و به روح ایمان تأی»دشـان 

روح ایمـان َـرار داده اسـت...

کـرده  صفـار رحمـه اهلل بـه ِاسـناد خویـش از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حدیثـی طوالانـی روایـت 
است:

ـاٍت،  قس بس ـةر طس ثس اس ـی ثس
س
ل َهـوس عس ـقس وس

ت
ل خس

ت
ـقس اهَّلَل ال

س
ل : خس

َ
َقـول َهـوس یس ؟ص؟ وس  اهَّللر

س
َسـول َت رس عت ـمر ّنرـي سس  يإر

حاَب  صت
س
و ةر وس نس مس یت مس

ت
حاَب ال صت

س
أ :  فس ابر تس کر

ت
ي ال ی فر

س
ال عس َه تس

َ
ل وت َس كس  لر

س
ذ ، فس

س
ل ازر نس ثس مس اس َهمت ثس

س
ل زس نت

س
و وس

اَء  یس بر
نت
س
أ ینس  فس ـابرقر َّس نس  ال تس مر رت کس ا ذس ا مس ّمس

س
أ َبونس . فس ّرس َمقس

ت
كس ال ولئر

َ
ـابرَقونس و َّس ـابرَقونس ال َّس ال ةر وس مس ـئس شت مس

ت
ال

تس  رت کس ـا ذس ـا مس ّمس
س
و ـال: وس اٍح... إلـی ونَ  وس رت

س
ـةس و َس مت ـمت خس یهر ـلس اهَّلَل فر عس ، جس ینس ـلر سس ـَر َمرت یت غس ونس وس

َ
ـل سس َمرت

ـاَب  حس صت
س
ـا و ّمس

س
و ... إلـی ون َـال: وس ـمت انرهر یس عت

س
ّقـًا برأ َنـونس حس مر َمؤت

ت
َهـَم ال ـةر فس نس مس یت مس

ت
ـابر ال حس صت

س
ـنت و مر

ىد تـا آخـر حدیث که طولنی اسـت2.  ـارس صس الّنس َهـوَد وس یس
ت
َهـَم ال ةر فس مس ـئس شت مس

ت
ال

کـه  امیـر المؤمنیـن صلـوات اهَّلل علیـه فرمـود: همانـا مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 
می فرمود: خداوند، عز وجل، مردم را سـه طبقه آفرید و در سـه درجه جای داد، و این 
ةر  مس ـئس شت مس

ت
حاَب ال صت

س
و ةر وس نس مس یت مس

ت
حـاَب ال صت

س
أ ـرآن: فس  َ ـول خـدا، عز وجل، اسـت در همـانَ 

َبـونس )کـه در سـوره واَعـه ب»ـان می فرماید(. ّرس َمقس
ت
ـكس ال ولئر

َ
ـابرَقونس و َّس ـابرَقونس ال َّس ال وس

1. بصائـر الدرجـات ص469 ح 6؛ ]بحـار األنـوار ج25 ص52 بنگریـد: توضیـح عامـه مجلَـی ذیـل حدیـث. 
یراستار[  و

یراستار[. 2. بصائر الدرجات ص449؛ الکافي ج2 ص281 ح 16؛ بحار األنوار ج25 ص64 ]و
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امـا آنچـه در بـاره سـابقون فرمـوده، آنهـا انبیـاء هَـتند، مرسـل و غیـر مرسـل، کـه خـدا 
آنهـا همـان  و  فرمـوده  یـاد  را  َـرار داده... سـپس اصحـاب میمنـه  پنـج روح  آنهـا  در 

مؤمنیـن حقیقـی هَـتند... و امـا اصحـاب مشـأمه یهـود و نصاراینـد. 

تفصیل کالم در وجه این تقسیم 
ایـن تقسـیم الهـی عوامـل موِجبـه ای دارد و بـر سرنوشـت هـر فـردی از آحـاد فریقیـن، تأثیـری 

نـدارد. در توضیـح ایـن مطالـب بیـان ِنکاتـی الزم اسـت. 

بایـد بدانیـم از آنجـا کـه خداونـد، تبارك وتعالی، عمل هیچ عمل کننده ای را _ مرد باشـد یا 
زن _ تباه نمی سـازد و اطاعت و سرکشـی، حتمًا اثری در پیشـگاه او خواهد داشـت و هر عمل 
کننـده ای بـا طاعـت و معصیـت خویـش، بـه اقتضـای فعلـش مسـتحّق قـرب و بعد و شـرافت 
کار  کـه بـه قـدر ذره ای  کرامـت و اهانـت می شـود، پـس هـر  و ذلـت و علـّو منزلـت و انحطـاط و 

نیـک کـرده باشـد یـا قـدر ذره ای بـدی کرده باشـد، جـزای آن را خواهـد دید.1 

ـــم خاصـــی اختصـــاص دارد. پـــس اطاعت کننـــدگان درگاه الهـــی، و 
َ
و ایـــن امـــر بـــه عال

اقرارکنندگان به ربوبیتش و اهل والیت نســـبت به شناســـندگان خدا در خلقت اول، با انقیاد 
و طاعـــت خـــود در عالم اظلهف مســـتحّق کرامت و تفضیل و تشـــریف شـــدند، و به تبجیل 
 و تجلیـــل از ســـوی خداوند متعال شایســـتگی یافتنـــد؛ همچنانکه انکار منکران و سرکشـــی

 مستکبران موجب اهانت و خّفت آنان شد. 

کـه برتـری انبیـاء و اوصیـاء بـر دیگـران، و تفضیـل بعضـی  در مطلـب سـوم هـم دانسـتیم 
گونـه فضائـل وتشـریفات الهـی بـر آنـان، همگـی از جهـت عمـل و  از آنـان بـر یکدیگـر، و ایـن 

ـم ذّر اول، بـوده اسـت. 
َ
شایسـتگی بـه دسـت آمـدۀ آنـان در عال

که بعد از محقق شـدن اعمال در خارج، آثاری بر آنها مترتب  که همانطور  پوشـیده نماند 
می شـود، می تـوان قبـل از تحقـق آن اعمـال نیـز _ چنانچـه علـم بـه تحقـق آن اعمـال در آینـده 

داشـته باشـیم _ آثـاری بـر آن اعمـال مترتب کرد. 

کـه هـر عقـل سـلیمی آن را می پذیـرد.  ایـن مطلـب، معهـود و متعـاَرف بیـن مـردم اسـت 

1. زلزلة: 7 و 8.



ًة،..د ثس اس اًجا ثس وس زت
س
َکنَتمت و 493موا  چهارم: در ب»ان آیه شریفه يوس

کـه یکـی از فرزندانـش، قابلیـت و  گمـان بـرد یـا حتـی احتمـال بدهـد _  مثـاًل پـدری بدانـد _ یـا 
که در آینده او را به خواسته و آرزویش برساند. در این حالت، او را بر دیگر  استعداد آن را دارد 
فرزنـدان ترجیـح داده و او را نسـبت بـه فرزنـدان دیگر امتیاز می دهد و بطـور ویژه عزیز می دارد و 

برمی گزینـد، بـه اعتبـار آینـده ای کـه خواهـد داشـت. و همیـن گونـه اسـت عکـس قضیـه. 

پـس اینکـه خداونـد، اهـل طاعـت را بـر دیگـران برتری می دهـد و آنان را به تشـریف و تکریم 
کوچـک و خـوار مـی دارد، همـه اینهـا، همـان  خـود امتیـاز می دهـد، و اینکـه اهـل معصیـت را 
کـه می توانـد بعـد از تحقـق طاعـت و معصیـت باشـد، می توانـد قبـل از تحقـق طاعـت و  طـور 
که سرنوشـت هر  که پیشـاپیش می داند  معصیت ایشـان و بر اسـاس علم ازلی خداوند باشـد 

یـک از بندگانـش چـه خواهـد بـود و چـه خواهنـد کرد.

آثـار انقیـاد و طاعـت یـا اسـتکبار و معصیـت انسـان در خلقت اول و روز السـت _ چنانکه 
در مطلب سـوم دانسـتیم _ بعد از تحّقق آنها مترّتب شـده اسـت. إن شـاء اهلل در آینده در این 
زمینـه بیشـتر توضیـح خواهیـم داد. امـا بایـد دانسـت کـه گاه، ترّتـِب آثـار بر طاعـت و معصیت 
که بندگان  فین، قبل از تحقق یافتن شـان اسـت به سـبب علم باری تعالی به جایگاهی 

ّ
مکل

بـدان خواهنـد رسـید. و از جملـه آثـار مترتبـه بـر عمـل قبـل از تحّقـق آن، _ بـه سـبب علـم بـاری 
تعالـی بـدان _ امـر آفرینـش روحـی و اختالف افراد بشـر در آن اسـت. خداونـد از میان بندگانش 
کلمـه الهیـه ثانویـه،  صاحبـان والیـت مطلقـه را بـه نبـوت و وصایـت برگزیـد، و ارواحشـان را از 
هـزاران سـال قبـل از همـگان آفریـد و بدیـن سـان برتـر و شـریفتر از دیگـران قـرار داد. آنـگاه ایـن 
ارواح را در اشـباح قدسـی جـای داد و بـر مرکب هـای نـوری سـوار کرد؛ اشـباح نـوری که مخزون 
کـه  گاه نکـرد، آنـان  و مکنـون در علـم سـابق او بـود و هیـچ نبـّی مرسـل و فرشـته مقربـی را از آن آ
از کلمـۀ الهیـۀ اولیـه آفریـده شـده بودنـد، چنـان که در اخبار زیادی وارد شـده اسـت و برخی از 

آنهـا پیـش از ایـن یاد شـد. 

خداونـد چنیـن شـرافتی بـه آنهـا داد، زیـرا علـّو همـت آنـان را در اطاعـت می دانسـت، و 
کـه بـه  سـبقت آنهـا را نسـبت بـه دیگـران در عبودیـت می دانسـت. همیـن سـان اسـت برتـری 
کـه مطیـع خداونـد در  را  آنـان  انبیـاء داد در خلقـت ارواحشـان داد، و هـم اینچنیـن پیـروان 
والیـت بودنـد برتـری داد. و هـر کسـی را کـه خداونـد کرامـت او را خواسـت، روحـش را از طینت 
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ّییـن آفریـد، همـه اینهـا بـه خاطـر ایـن اسـت کـه از طاعـت و ایمـان و انقیـاد آنـان خبر داشـته 
ّ
عل

کـه از والیـت او خـارج می شـوند و  کسـانی  اسـت. بـر عکـس آن، ارواح مسـتکبران و جبـاران و 
کـه  کنـد، از طینـت سـجین آفریـد چـون بـه سرنوشـت آنـان  کـه خـواری او را اراده  هـر آنکـس را 

گاهـی داشـت. سرکشـی و اسـتکبار و عصیـان بـود آ

و ایـن تشـریف و تکریـم و اهنـت و تحقیـر، مقتضـای شـأن هـر یـک از افـراد بشـر بـر اسـاس 
کـه در پیـش می گیـرد.  طاعـت یـا عصیانـی اسـت 

کـه امـام اصحـاب حدیـث وشـیخ آنـان جنـاب صـدوق  ایـن مطلـب از حدیثـی برمی آیـد 
کـرده اسـت:  قـّدس سـّره در علـل الشـرایع بـه اسـناد خویـش از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

رًا  حت بس بًا وس
ت

ذ ـرًا عس حت : بس ـنر یت رس حت ـقس بس
س
ل ، خس ضس رت

س ت
األ اتر وس اوس ـمس َّس ـقس ال

س
ل ـا خس ّمس

س
ـی ل

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

لس  ّبس . َثـّمس جس اجر جس
َ ت
ـرر األ حت بس

ت
نس ال ـا مر هس یت

س
ل ـّنس عس شس ، وس بر

ت
ـذ عس

ت
ـرر ال حت بس

ت
ـنس ال مس مر ـةس آدس بس ـقس َترت

س
ل خس اجـًا. فس جس

َ
و

حًا  ـبس َه شس امس َس س
، و وحس یـهر الـّرَ َفـخس فر نت نت یس

س
ادس و رس

س
ـا و ّمس

س
ل ـاءس اهَّلَل. فس ـا شس ـَه مس کس رس تس ، فس یـمر در

س ت
كس األ ـرت كس عس ـرس عس مس فس آدس

ـضس  بس َس . وس ـةر ّنس جس
ت
ـی ال

س
ل ءر إر

س
ـَؤل : هس

س
ـال قس ، فس ّرر

ّس
الـذ کس َجـوا  رس خس ، فس ـنر مس یت

س ت
ـهر األ فر تر

کس ـنت  ـًة مر ضس بت َس ـضس  بس قس فس
یـنر  مر یس

ت
ـابس ال حس صت

س
ـی و

س
ال عس ـقس اهَّلَل تس طس نت

س
أ . فس ـارر ـی الّنس

س
ل ءر إر

س
ـَؤل : هس

س
ـال َس ، وس ـرر َس یت

س ت
ـهر األ فر تر

کس ـنت  ـًة مر ضس بت َس

ـمت 
س
ل ـا وس نس

س
ـنت ل ّیر ـمت َتبس

س
ل ـارس وس ـا الّنس نس

س
ـتس ل قت

س
ل ـمس خس ّبر لر ـا رس : یس ـارر َس یس

ت
ـلَ ال هت

س
 و

س
ـال قس ، فس ـارر َس یس

ت
ـابس ال حس صت

س
و وس

ّنري  إر هر وس یت
س
ل  إر

ـَرونس ائر َتمت صس نت
س
ا و ي برمس مر

ت
ل عر كس لر لر

: ذس َهـمت
س
 ل

لّس جس ـّزس وس  اهَّلَل عس
س

ـال قس ؟ فس
ً

َسـول ـا رس نس یت
س
ل  إر

ـثت عس بت تس
یَکم د تـا آخـر حدیث1.  لر بت

َ
ـأ سس

رد: یکی شـیرین و دیگرى  یا پدید آو وَتـی حـق تعالـی آسـمانها و زمیـن را آفرید، دو در
یـاى تلـخ بـر آن پاشـید.  یـاى شـیرین آفریـد. سـپس از در ک آدم؟ع؟ را از در تلـخ. خـا
بعـد آدم را از آن آفریـد. آنـگاه آن را همچـون چـرم مالیـد. سـپس رهایـش نمود. و وَتی 
خواسـت در آن روح بدمـد، او را بـه صـورت شـبح و تمثالـی برپـا داشـت. بعـد یـک 
یـزى از آن خارج شـدند. پس فرمـود: اینها  مشـت از کتـف راسـتش برداشـت. اجـزاء ر
اهـل بهشـت هَـتند. یـک مشـت هـم از کتـف چپـش برداشـت و فرمـود: اینهـا اهـل 
جهّنـم هَـتند. بعـد حـق تعالـی اصحـاب یمیـن )ذّراتـی را کـه از راسـت ب»ـرون آمده 
رد.  گشـتند(، بـه سـخن درآو کـه از چـپ خـارج  بودنـد(، و اصحـاب یَـار )ذّراتـی را 

1. علل الشرائع ج2 ص425 ح 6؛ بحار األنوار ج5 ص245 و ج96 ص217.
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ردگارا، چـرا آتـش را بـراى مـا آفریـدى، و حـق را  اصحـاب یَـار عرضـه داشـتند: پـرو
بـراى مـا روشـن نکـردى و بـه سـوى مـا رسـولی مبعـوث نداشـتی؟

 بـه آنهـا فرمـود: بـه خاطـر آنکه سرنوشـت شـما را می دانم و من شـما 
ّ

خداونـد عـّز و جـل
را بـه می آزمایـم . 

که به همین مطلب داللت دارند، آوردیم1�  پیش از این نیز، اخبار دیگری را 

کـه بعضـی از بنـدگان او بـا طاعـت خویـش خواهـان  چـون خداونـد متعـال می دانسـت 
کـه پسـندیدۀ او باشـد و سـرانجام آن  تقـرب بـه او هسـتند، و تـن بـه انجـام اعمالـی می دهنـد 
کـه بعضی دیگـر، گردن بـه عبادت  اعمـال رسـیدن بـه بهشـت اسـت و همچنیـن می دانسـت 
گردنکشـی روزگار می گذراننـد و سـرانجامی جـز  او نمی نهنـد، والیـت او را انـکار می کننـد و بـه 
که لیاقت و شایسـتگی اش را  کسـی را از جایی آفرید  آتش نخواهند داشـت، برای همین، هر 

داشـت و منتهـای امـرش و بازگشـتنش بـه همانجاسـت.

 پـس هنگامـی کـه بنـدگان بـه اعتبار اعمال اختیـاری خود گروهی در بهشـت و گروهی در 
دوزخ قـرار می گیرنـد، خداونـد متعـال بـا علـم بـه اینکـه گروهـی بـر اسـاس ایـن اختیـار، بـه کجـا 
خواهنـد رسـید و هـر فرقـه ای بـه کجـا برمی گـردد، آنهـا را همـان گونـه آفریـد و همـان را اصلشـان 

قرار داد. 

که به اسـناد خود آورده اند  اشـاره به این مطلب در علل الشـرایع و بصائر الدرجات اسـت 
کـه امام باقـر؟ع؟ می فرماید:

َه   قس
َ
ل خت نت یس

س
ـّبس و حس

س
انس و کس ـّبس وس حس

س
ـا و ّمس ـّبس مر حس

س
ـنت  و ـقس مس

س
ل خس ، فس ـقس

ت
ل خس

ت
ـقس ال

س
ل ، خس

س
ـّل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس  يإر

ةر  ینس نت طر َه  مر قس
َ
ل خت نت یس

س
ـضس و غس بت

س
ا و انس مس کس ، وس ضس غس بت

س
ا و ّمس ضس مر غس بت

س
ـنت و ـقس مس

س
ل خس ، وس ـةر ّنس جس

ت
ـةر ال ینس ـنت طر مر

ـارد تا آخـر حدیث2. الّنس

ــه  ــت، از آنچ ــت می داش ــه را دوس ــس آنچ ــد، پ ــدگان را آفری ، آفری ــلّ ــّز وج ــد، ع خداون

کتاب. 1. بنگرید به مطلب سوم در همین 
2. الکافـي ج2 ص10 ح 3؛ بحـار األنـوار ج64 ص99 ح 16؛ علـل الشـرائع ج1 ص118 ح 3؛ بصائـر الدرجـات 
کافـی  شـرح  ببینیـد:  یـر  ز منابـع  در  را  حدیـث  ایـن  شـرح   .216 و  ص164  البصائـر  مختصـر  1؛  ح  ص80 

ص92. ج3  البحریـن  مجمـع  ص99؛  ج62  األنـوار  بحـار  ص26؛  ج8  مازندرانـی 
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دوســت می داشــت آفریــد. و دوســت داشــت آنــان را از گل بهشــت ب»افرینــد. و آنچــه 
یــد. و آنچــه آفریدنــش را دشــمن  را دشــمن داشــت، از آنچــه دشــمن می داشــت آفر

یــد.  زخ آفر گل دو می داشــت، از 

از  نظـر  قطـع  ذاتشـان،  اعتبـار  بـه  هـو،  حیـث  ِمـن   _ انسـان ها  اسـت:  چنیـن  آن  توضیـح 
صفـات و شـؤون هـر فـرد و مزایـای شـخصی او کـه کسـب کرده اسـت _ هیچ یـک از آنان برتری 
و مزّیـت و ترجیحـی بـر همدیگـر ندارنـد و همـه در برابـر آفریـدگار خود یکسـانند. برتـری و مزّیت 
و ترجیـح و محبوبیـت و مبغـوض بـودن نـزد پـروردگار، امـری اسـت کـه فقـط بـر اسـاس طاعـت 
و معصیـت آنـان معتبـر اسـت. یعنـی اهـل طاعـت را بـه سـبب طاعاتشـان دوسـت مـی دارد، 
کسـی او را  گاه خداونـد بدانـد  و اهـل معصیـت را بـه سـبب عصیانشـان دشـمن مـی دارد. هـر 
اطاعـت خواهـد کـرد، هرگـز او را دشـمن نمـی دارد. و هـر که را عاصی و شـقی بشناسـد، هرگز او 

را دوسـت نخواهـد داشـت.

کافـی، در »بـاب السـعادة  کلینـی و صـدوق، رحمهـم اهلل، در محاسـن و توحیـد و  برقـی و 
کـه می فرمایـد: کرده انـد  والشـقاوة« بـا ِاسـناد از امـام صـادق؟ع؟، روایـت 

یدًا  عر َه اهَّلَل سس مس لر نت عس مس َه ؛ فس قس
ت
ل قس خس

َ
ل خت نت یس

س
لس و بت َس ةس  اوس قس الّشس ةس وس ادس عس َّس قس ال

س
ل  خس

لّس جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر
مت 

س
ّیًا ل ـقر َه شس مس لر انس عس نت کس إر ـَه، وس ضت غر مت  َیبت

س
ل ـَه وس

س
ل مس ـضس عس غس بت

س
ـّرًا و ـلس شس مر نت عس إر ـدًا، وس بس

س
ـَه و ضت غر ـمت َیبت

س
ل

ـّبس اهَّلَل  حس
س
ا و ذس ـإر . فس ـهر یت

س
ل یـَر إر صر ـا یس مس ـَه لر ضس غس بت

س
و ـَه وس

س
ل مس ـّبس عس حس

س
حـًا و الر ـلس صس مر نت عس إر ـدًا، وس بس

س
ـَه و ّبس َیحر

دًاد تا آخـر حدیث 1. بس
س
ـَه و ّبس ـمت َیحر

س
ئًا ل ـیت ـضس شس غس بت

س
ا و ذس إر ـدًا وس بس

س
ـَه و ضت غر ـمت َیبت

س
ئًا ل ـیت شس

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: بـه راسـتی خـدا سـعادت و شـقاوت را آفریـد، پ»ـش از آنکـه 
گاه او را دشـمن نـدارد  کـه را خـدا بـا سـعادت آفریـد، هیـچ  آفریـدگان را ب»افرینـد. هـر 

یَـد: مـراد از  1. محاسـن ج1 ص279؛ توحیـد ص357 ح 5؛ الکافـي ج1 ص152 ح 1. عامـه امینـی می نو
ینـید. چنانکـه  گونـه احادیـث، يخلـق تقدیـرید اسـت نـه يخلـق تکو آفرینـش سـعادت و شـقاوت در ایـن 
در بـاب افعـال عبـاد آمـده کـه مخلـوق خداسـت. یعنـی َبـل از آفرینـش آفریـدگان مقـّدر شـده و نـزد خـدای 
تعالـی معلـوم اسـت. در چندیـن حدیـث بـه ایـن مطلـب تصریـح شـده که برخـی از آنهـا در آینده یـاد خواهد 
شـد. مراد از سـعید و شـقّی کَـی اسـت که فرجام امرش به سـعادت یا شـقاوت پایان پذیرد. در حدیثی که 
شـیخ حافظـان حدیـث رئیـس المحدثین شـیخ صدوق در علل الشـرائع از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایت کرده، 
بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت. حضرتـش می فرمایـد: يإّن حقیقـة الَـعادة ون یختـم المـرء بالَـعادة، و إّن 

حقیقـة الشـقاوة ون یختـم المـرء عملـه بالشـقاءد ]معانـي األخبـار ص345[.
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گـر  کـردارش را دشـمن دارد، ولـی خـودش را دشـمن نـدارد. امـا ا کار از او سـر زد،  گـر  و ا
شـقی بوده باشـد، او را هرگز دوسـت ندارد، و اگر عمل صالحی از او سـر زد، کردارش 
کـه بـه سـوى آن مـی رود. را دوسـت دارد و خـودش را دشـمن دارد، بـه خاطـر سـرانجامی 

 پـس چـون خـدا چیـزى را دوسـت دارد، دیگـر هرگـز آن را دشـمن نـدارد. و چون چیزى 
را دشـمن دارد، دیگر هرگز آن را دوسـت ندارد.

خداونـد بـا داشـتن علـم ازلـی بـه آنچـه هـر فـرد بشـر، چـه چیـزی برمی گزینـد تـا بـه آن برسـد، 

گـروه جایگاهـی  کـدام از دو  و بـا شـناختی پیشـینی، از محبوبـان و مبغضـان خـود، بـرای هـر 

کـه اهـل طاعتـش را بـزرگ دارد و  قـرار داد بـه آنچـه شایسـته آن اسـت ولیاقـت دارد. و خواسـت 

شـرافت بخشـد و بر دیگران برتری دهد. همچنین واجب گردانید که کسـانی که او را دوسـت 

ندارنـد، از آنچـه دوسـت نـدارد آفریده شـوند. 

کـه امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: »فخلـق مـا احـّب...« خداونـد، عـز وجـل،  در سـطور پیـش دیدیـم 

اهـل طاعـت خـود را از طینـت بهشـت و اهـل معصیتـش را از طینـت دوزخ آفریـد. 

کـه علـت اختـالف در  کـه طاعـت و معصیـت اسـت  ایـن  بـه  همچنیـن اشـاره می کنـد 

خلقـت آدمیـان و علـت ایجـاد آنهـا بـه نحـو مخصـوص از محلـی معلـوم اسـت، نـه بـر عکـس. 

بـه ایـن معنـی کـه هـر یـک از افـراد بشـر، بـا انتخـاب طاعت یـا معصیـت، موجب خلقتشـان از 

که شایسـتگی آنان بر اسـاس اختیارشـان در  محلی مخصوص از علّیین یا سـفلّیین شـده اند 

آینـده بـوده اسـت. نـه اینکـه آفرینـش آنهـا از آن جـای مخصـوص در افعـال عبـاد مؤثـر باشـد و 

کنـد.  خلقـت هـر فـرد او را مجبـور بـه ارتـکاب معصیـت یـا طاعـت 

کـرده اسـت: اصحـاب  کـه خـدای تعالـی انسـانها را بـه دو صنـف تقسـیم  اینچنیـن بـود 

یمیـن و اصحـاب ِشـمال. و سرنوشـت انسـان ها بـر اسـاس طاعـت و معصیـت، موجـب ایـن 

گـروه اصحـاب یمیـن و اصحاب شـمال تقسـیم کرده اسـت. پس  تقسـیم بنـدی شـده و بـه دو 

کـه برمی گزینـد، سـبب شـرافت  کارهـای نیکـو  کـه انسـان مطیـع بـه آن می رسـد و  جایگاهـی 

گـروه اصحـاب یمیـن قـرار داده و در همـه عوالـم بـه آن شـناخته می شـود.  او شـده و او را در 

کـه بـه سـبب اعمـال زشـتش بـه  وهمچنیـن اسـت اسـتکبار انسـان عاصـی از عبـادت و آنچـه 
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آن می رسـد باعـث اهانـت او شـده و او را از اصحـاب شـمال قـرار داده و در همـه عوالـم بـه آن 
شـناخته می شـود.

ایـن تقسـیم بنـدی الهـی، هیـچ تأثیـری بـر افعـال عبـاد نـدارد و بـه انـدازه ذره ای در انجـام 
یـت در 

ّ
اعمـال اثـر نمی کنـد، چـه رسـد بـه اینکـه تمـام اعمـال بـر آن مترّتـب شـود و جنبـۀ عل

کارهای او داشـته  کند و تأثیری در  ف سـلب 
ّ
کارهای بندگان داشـته باشـد و اختیار را از مکل

کنـد.  از او سـلب اختیـار 

بـه عبـارت روشـن تر: خداونـد، تبـارك وتعالـی، بـه علـم سـابق ازلیـش نسـبت بـه فرجـام امور 
گاهـی او از انتخـاب هـر فـرد نسـبت بـه  بنـدگان _ از نزدیکـی و دوری بـه خـود _ و همچنیـن آ
گـرد آورد و در  آنهـا، بنـدگان شـریف و سـعادتمندان را  از  پیمـودن آن دو مسـلک و تبعیـت 
که طاعت و انقیاد و فوِز رسـیدن به سـعادت عبودیت  کسـانی را  جهت یمین قرار داد، یعنی 

را در آنهـا دیـد. 

کـه اسـتکبار  گـرد آورد، یعنـی کسـانی را  کـه َپسـت و شـقّی بودنـد  از سـوی دیگـر، کسـانی را 
گـروه را نشـانه و  و سرکشـی را در آنهـا دیـد، در سـمت چـپ )ِشـمال( قـرار داد. آنـگاه ایـن دو 
کفر و مردان واال از دون صفتان در ملکوت شـناخته شـوند  که اهل ایمان از اهل  عالمتی داد 
کـرد.  و آنهـا را بـا همیـن نشـانه ها بـه اهـل خالفـت و اولیـاء والیـت و امنـاء دولـت خـود معرفـی 

ایـن مسـأله بـه خداونـد متعـال برمی گـردد و فعلـی از افعـال اوسـت، کـه بنـا بـر مصالح کون 
فیـن اسـت و هیـچ ارتباطـی بـه افعـال بنـدگان نـدارد تـا شـک یـا احتمـال 

ّ
و خـارج از عالـم مکل

تأثیـر بـر آن برود. 

گر پادشـاهی تمـام رعایای  حقیقـت ایـن امـر را بـا مثالـی در خـارج درخواهیـم یافت. مثاًل: ا
خـود را بـرای آزمایـش، یـک جـا بـرای گرفتـن بیعـت جمـع کنـد، در حالی کـه از قبـل بـه حاالت 
گاهـی و  کـه در مسـیر قبـول یـا انـکار قـرار می گیرنـد. آنـگاه بـر اسـاس همیـن آ گاهـی دارد  آنـان آ
که از اطاعت کنندگان  گروه قرار دهد. در نتیجه آنان را  گرفتن بیعت، آنها را در دو صف و دو 
می دانـد در راسـت، و آنـان را کـه از سرکشـان می دانـد در چـپ قـرار دهد، و هرکـدام از آنان را به 
کند. وقتی پادشـاه آنان را همانگونه  اولیاء امور و حافظان و حّکام و خدمتکاران خود معرفی 
یافـت کـه فکـر می کـرد و بـر آن اسـاس تقسـیم کـرده بـود. پـس از گذشـت زمانـی، تمـام آنانـی که 
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کـه در چـپ او قـرار داشـتند، از او سـر  کردنـد و تمامـی آنانـی  در راسـت او بودنـد بـا او بیعـت 
کـه رعایـای خـود را بـه  کار ایـن پادشـاه _  کـه  کـرد یـا احتمـال داد  پیچیدنـد. آیـا می شـود گمـان 
مقتضـای علـم خـود در دو گـروه قـرار داده _ بـر فرجام امورشـان اثر کند؟ و آیا آنـان را از اختیاری 

کـه بایـد داشـته باشـند، خارج می سـازد؟

کـرده و  تقسـیم الهـی چیـزی جـز ایـن نیسـت. خداونـد، بندگانـش را بـه دو صنـف تقسـیم 
آنـان را در دو گـروه تحـت عناویـن اصحـاب یمیـن و اصحاب ِشـمال قرار داده اسـت. این کار 
کـه در مقـام اخـذ بیعـت و میثـاق بوده، هیچگونه تأثیـری بر اعمال بندگان و افعـال آنها ندارد؛ 
بلکـه فقـط نشـانه و عالمتـی اسـت کـه خداونـد متعـال بـه وسـیلۀ آن اهـل طاعـت و معصیـت 
کـرد. خداونـد  خـود را بـه اهـل ملکـوت و حافظـان ِسـر و خلفـاء و اولیـای امـر خویـش معرفـی 
بدیـن سـان اهـل طاعـت خـود را بـه عنـوان »هـؤالء إلـی الجنـة« و اهـل معصیـت را بـا عنـوان 
»هـؤالء إلـی النـار« شناسـاند، همانگونه که در حدیث صـادق اهل بیت عصمت صلوات اهلل 

علیهـم أجمعیـن دیدیـم کـه اندکـی پیـش از ایـن گذشـت. 

دلیل عقلی و نقلی بر این مطلب
که عقل، این امر را می سـتاید و آن را از لوازم تعریف الهی و مقتضای شـؤون  روشـن اسـت 
گـر ایـن تقسـیم در میـان نمی بـود و خداونـد، بنـدگان را بـه  ربوبیـت و مقامـات الهـی می دانـد. ا
گـروه جـای نمـی داد و اهـل طاعـت خـود را تحـت یـک  اعتبـار حـاالت و فرجـام خـود، در دو 
ِگـرد نمـی آورد و اهـل هـر فرقه را بـا عنوانی جامع  عنـوان و اهـل معصیـت را تحـت عنوانـی دیگـر 
گـروه  کـه از ایـن دو  ئکـه خویـش نمی شناسـاند، و هـر  کلمـه ای واحـد بـه اهـل ملکـوت و مال بـا 
گـرد نمـی آورد؛ در آن  کـه می خواسـت  کسـی  کـه خواسـتار شناسـایی اش باشـد همـراه بـا هـر  را 
کـه در مقـام شناسـاندن اهـل طاعـت و معصیتـش بـرای  حـال بـر خداونـد متعـال الزم می شـد 
هـر کسـی کـه خواهـان معرفـی ایشـان بـود، فـرد فـرد افـراد بشـر را بشناسـاند و از حـاالت آنهـا خبر 
کند، به اینکه »این شـخص به سـوی بهشـت اسـت«  گروه را اعالم  دهد و حقیقت فرد فرِد هر 
گـر ایـن نحـو از شناسـاندن نمی بـود، می بایسـت هـر  و »ایـن شـخص بـه سـمت دوزخ اسـت«. ا

یـک از مـردم، شناسـاندنی خـاص بـه خـود، بـه عـدد تمامـی افراد مـردم دارا باشـد. 

کـه خداونـد برگزیـد، از بهتریـن تعاریـف و دارای کاملتریـن عالمـات و  پـس شناسـاندنی را 
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نشـانه ها بـوده اسـت. بـا ایـن نشـانه و عالمـت، حقیقـت امـر بنـدگان او در تمـام عوالم شـان از 
کبـری و غیـر آنهـا شـناخته می شـوند، چنانکـه پوشـیده  خلقـت اول و نشـأۀ حاضـره و قیامـت 
که خداوند بندگانش را به او شناسـاند، از اهل ملک و ملکوت و غیب  کس  نیسـت. پس هر 

و شـهود، آنـان را بـا ایـن عالمـت و نشـانه می شناسـاند. 

یازده وجه در بیان مراد از یمین و ِشمال 
خداونـد متعـال بنـدگان خـود را بـه دو گـروه اصحـاب الیمیـن و اصحـاب الشـمال تقسـیم 
گروه بهشت و دوزخ را معّین ساخت، و به وسیلۀ آنها اهل طاعت و معصیت  نمود، و با آنها 
را در عوالـم و نشـآت بـه فرشـتگان و آدمیـان شناسـاند. در مـورد ایـن دو گروه، یـازده وجه مطرح 

اسـت از آنچـه گفته شـده و می تـوان گفت: 

وجـه اول: مـراد از اصحـاب یمیـن و شـمال، »اصحـاب برکت و شـومی« اسـت، زیرا سـعدا 
بـه سـبب طاعـت خـود خوشـبخت و اشـقیا بـه سـبب معصیـت خود شـوم هسـتند. به همین 
گویـی از  دلیـل، اعـراب دسـت چـپ را »شـومی« و سـمت چـپ را »االشـأم« می نامنـد. »ُیمـن« 
گفته انـد: منطقـۀ  کـه از جانـب چـپ )ِشـمال( می آیـد.  یمیـن می آیـد، و »شـوم« چیـزی اسـت 

یمـن و شـام را بدیـن نامهـا نامیدنـد، زیـرا در سـمت راسـت و چـپ کعبـه قـرار گرفته انـد. 

ایـن وجـه بـه قرینـۀ آیه شـریفه: »وأصحـاب المیمنة«، »واصحاب المشـئمة« بـه موضوع ما 
نزدیک اسـت. 

وجـه دوم: مـراد، جهـت واالیـی و َپسـتی اسـت بـه صـورت تمثیـل؛ زیـرا ُعلـّو برتـر از ِسـفل 
اسـت، همان گونـه کـه یمیـن برتـر از شـمال اسـت. اهـل ِشـمال کسـانی اند کـه بـه سـمت سـفل 
)پسـتی( می رونـد، و اهـل یمیـن آنان انـد کـه بـه سـمت علو )بـاال( می رونـد. می تـوان از این وجه 

کـرد.  بـه اصحـاب ملـک و ملکـوت، یـا اصحـاب روح و جسـم تعبیـر 

 وجه سوم: اصحاب یمین کسانی اند که نامۀ اعمال آنها را به دست راست آنها می دهند، 
کـه نامـۀ اعمال شـان به دسـت چپ آنهـا داده می شـود. پس هر  و اصحـاب شـمال کسـانی اند 
کـه نامـه اش بـه دسـت راسـتش داده شـود، مؤمن اسـت و بهشـت مأوای اوسـت. و هر  آن کـس 

آن کـس کـه کارنامـه اش بـه دسـت چـپ او داده  شـود، دوزخ موعد و جایگاه اوسـت. 
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وجـه چهـارم: اصحـاب یمیـن آناننـد که از سـمت راسـت به سـوی بهشـت برده می شـوند. 
و اصحـاب شـمال آناننـد کـه از سـمت چـپ بـه سـوی آتـش جهنم برده می شـوند. 

گفته است:  کرده اند. یکی از مفّسران در این زمینه  بیشتر مفسران این وجه را ذکر 

در سـایت وجـود حـق  یـرا وجـودش  ز اسـت،  واحـدی  ماننـد شـخص  يتمامـی عالـم 
کـه همـان سـایت وجـود حقـت الهیـه اسـت.  کـه وحـدت طبعـی و جمعـی دارد  اسـت، 
که همان روح اعظم و عقل اول اسـت و مشـتمل اسـت  او دارای روحی واحد اسـت 
کلیـت عقلیـت بـه صـورت اشـتمالی عقلـی؛ و ماننـد انَـان دارای دو  بـر مجمـوع ارواح 

جانـب اسـت:

کــه همــان مدّبــرات َعلــوی  کــه ملکــوت اعلــی در آن اســت،  یکــی: ســمت یمیــن، 
ــرازخ نــوری اســت. در آن بهشــت، ســعداء هَــتند. برخــی از فرشــتگان  ــه ب متعلــق ب
آنجــا، برخــی بنــدگان خــدا را بــه ســوی رضــوان او ســوق می دهنــد، و برخــی از آنــان 
کــه همــان  کــه نامه هــای اعمــال حَــنه مان را می نویَــند  نویَــندگان حَــنات اند 
بــرار بدســت آنــان اســت. ]در َــرآن می فرمایــد:[  مائکــت علّی»ــون هَــتند و نامه هــای اس
کتابــت در اینجــا عبــارت اســت از تصویــر حقایــق.   .1َ �ف �ي ّ

�يِ
ّ
ِعِل یي  �فِ

َ
ل َراِر  ْ �ب

�أَ
ْ
ا�بَ ال �فَّ ِک�تَ اإِ

نویَــندگان همــان تصویرگــران و نقش بنــدان هَــتند. نامــت عمــل، همــان محــلّ 
تصویــر و نقــش اســت. َلــم واســطه ای اســت ب»ــن دســت راســت نویَــنده و نوشــته. 
لــم همان  در اینجــا مــراد از کاتــب، همــان جوهــر ملکوتــی فّعــال َعلــوی اســت، مــراد ازَ 
نیــروی علمــی تصویرگــر اوســت و مــراد از صحیفــه، نفــوس ناطقــت خالــی از نقــوش در 
کتابــت آســمانی  کــس نمی توانــد ایــن  کــه هیــچ  ابتــدای فطــرت اســت. شــّک نیَــت 
ــرا ایــن نوشــته های غیبــی در عالــم غیــب  ی کــی ببینــد، ز کــدر و خا ــا ایــن حــواس  را ب
اتفــاق افتاده انــد، در حالــی کــه ب»شــتر مــردم اعتقــادی بــه عالــم غیــب ندارنــد و تنهــا بــه 

محَوســات اعتمــاد و اطمینــان دارنــد.

مال، که ملکوت سفلی در آن است، یعنی همان مدّبرات سفلیه که  دوم: سمت شر
برازخ ظلمانیه آنها را پوشانده است. و جحیم اشقیا در آن است. و مانند گروه َبلی 
زخ را بـه سـمت آتش می کشـانند و گروه دیگر  دو گـروه از مائکـه دارد: گروهـی اهـل دو

1. مطففین: 18.
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�تٌ  َ�َها َسا�أِ ٍس ّمَ �فْ اَء�تْ ُکّلُ �فَ یَـندگان اعمال زشـت فّجارند، به دلیل آیت شـریفت َو�بَ نو
یش ردگار خو ـداد هَـتند که نَـبت به اوامر پرو اظ شر ٌد 1. گروه اول، مائکت غر ِه�ي

َ  َوسث

 عصیـان نمی کننـد و فقـط فرمان خداوند را انجـام می دهند. و گروه دوم، مائکه ای 
یان و  ر و اَوال دروغگو گناهان و شـرو که َلمهایی از آتش به دسـت دارند و  هَـتند 
یَـند که سـزاوار سـوختن اسـت، به دلیل اخبار  سـتمگران را در صحیفه هایی می نو
ا�بَ  �فَّ ِک�تَ کـه در آن اسـت، چنانکـه در ایـن آیـه آمـده اسـت: اإِ دروغ و کلمـات واهیـه 

�فَ 2. �ي �بِ
ّ
ِ دف

َ
ُمك

ْ
ل

ّ
ٍ ِل دف ْوَم�أِ َ ٌل �ي ْ وٌم، َو�ي ْر�تُ ا�بٌ ّمَ ، ِک�تَ �فٌ �ي ّ

ْدَراَك َما ِس�بِ
أَ
، َوَما ا �فٍ �ي ّ

یي ِس�بِ �فِ
َ
اِر ل حبَّ

�فُ
ْ
ال

یـرا مـراد از اصحـاب یمیـن و  ایـن وجـه بـه آنچـه ابتـدا یـاد شـد، بـه هـم نزدیک انـد؛ ز
اصحـاب شـمال در وجـه اول، همـان گیرنـدگانر نامه هـای اعمـال بـه یمیـن و شـمال 
کـه آرزو و مقصـدش  کَـی  گروهنـد: هـر آن  هَـتند. مـراد از آنهـا در وجـه اخیـر، دو 
آن  هـر  نیـز  و  باشـد،  ّی»ـن 

ّ
عل بـا  بهشـت سـعادتمندان  و  اعلـی  بـه ملکـوت  رسـیدن 

زخ اشـقیا با اهل سـّجین  کَـی کـه آرزو و مقصـدش رسـیدن بـه ملکـوت سـفلی و دو
باشـد. شـّک نیَـت کـه هـر کـس نامت اعمالش را با دسـت راسـت بگیـرد، با مائکه 
سـمت راسـت و علی»ن محشـور می شـود. اما هر کَـی که نامه اعمالش را به دسـت 
زبانیـة الجحیـم، یعنـی  و  آتـش  از پشـت بگیـرد، مـورد شـکنجت مَـئولنر  یـا  چـپ 
ـّجین و  ـمال خواهنـد بـود و در طبقـت سر ـکال و اصحـاب شر شـکنجه کنندگان اهـل نس

در زمـرۀ شـیاطین خواهـد بـود.

پــس نتیجــه در ایــن دو وجــه _ یعنــی وجــه اول و چهــارم _ یکــی اســتد. پایــان کامــی 
کــه نقــل شــد. 

کرد.  که باید در این مورد تأّمل بیشتری  روشن است 

کـه حسـنات انجـام می دهنـد. و اصحـاب  وجـه پنجـم: اصحـاب یمیـن کسـانی هسـتند 
کی می نویسـد که در سـمِت راست او قرار 

َ
ِشـمال اهل سـیئات هسـتند. حسـنات انسـان را َمل

کـه در سـمت چـپ او جـای دارد. پـس فعـل نیـک و محمـود بـه  کـی 
َ
می گیـرد و سـیئات را َمل

یمیـن نسـبت می گیـرد و فعـل بـد و مذمـوم بـه ِشـمال منسـوب می شـود. 

1. ق: 21.
2. مطففین: 10-7.
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وجـه ششـم: اصحـاب یمیـن و شـمال، اصحـاب سـمت راسـت و سـمت چـِپ آدم ابـو 
البشـر؟ع؟ _ بـه اعتبـار خلقـت _ هسـتند. ایـن وجـه از حدیثـی اسـتفاده می شـود کـه در روایت 

کـه می فرمایـد:  کافـی از امـام باقـر؟ع؟ آورده 

ه  مینر ـــن یس ررّ مر
ّس

جـــوا کالذ رس خس ـــدیدًا فس ـــرکًا شس ها عس کس رس هـــا فعس
س

ذ ـــَة وخس ت الطینس ـــرس مس ّمـــا اختس
س
ل  يفس

هد1 تا آخر حدیث. مالر شر وس

یز از  پـس آنـگاه کـه گل تخمیـر شـد، آن را گرفـت و سـخت مالیـد، پـس ماننـد ذرات ر
راسـت و چپش خارج شـدند.

که در متن حدیث ذکر شده است.  ضمیر به آدم؟ع؟ برمی گردد 

در علل الشرایع از امام صادق؟ع؟ آورده است: 

َجوا  رس خس نر فس مس یت
س ت
ـهر األ فر تر

نت کس ًة مر ضس بت َس ضس   بس قس حًا. فس ـبس ـَه شس امس َس س
، و وحس یـهر الـّرَ َفـخس فر نت نت یس

س
ادس و رس

س
ـا و ّمس

س
ل يفس

. ارر ی الّنس
س
ل ءر إر

س
َؤل : هس

س
ال َس ، وس ـرر َس یت

س ت
هر األ فر تر

کس نت  ًة مر ضس بت َس ضس  بس َس . وس ةر ّنس جس
ت
ی ال

س
ل ءر إر

س
َؤل : هس

س
ال قس ، فس ّرر

ّس
الذ  کس

ارد2 تا آخر حدیث. َس یس
ت
ابس ال حس صت

س
و ینر وس مر یس

ت
ابس ال حس صت

س
ی و

س
ال عس قس اهَّلَل تس طس نت

س
أ  فس

وَتی خواست در آن روح بدمد، او را به صورت شبح و تمثالی بر پا داشت. بعد یک 
یـزى از آن خـارج شـدند. پـس  مشـت از کتـف راسـتش برداشـت. بـا فاصلـه اجـزاء ر
فرمود: اینها اهل بهشـت هَـتند. یک مشـت هم از کتف چپش برداشـت و فرمود: 
کتـف  کـه از  اینهـا اهـل جهّنـم هَـتند. بعـد حـق تعالـی اصحـاب یمیـن و ذّراتـی را 
کتـف چـپ خـارج  کـه از   راسـت ب»ـرون آمـده بودنـد و اصحـاب یَـار یعنـی ذّراتـی را 

رد.  گشتند، به سخن در آو

عیاشی در حدیثی طوالنی از همان امام؟ع؟ _ که در جای خود ذکر خواهد شد _ آورده است:

ةر  ّنس جس
ت
ي ال ءر فر

س
ـَؤل  هس

س
ال قس مس فس ـبر آدس

ت
ي َصل ـا فر هس

س
و رس

س
ذ ـنر فس مس یت

س ت
مس  األ ـفر  آدس تر

ـنت کس ـًة مر ضس بت َس ـضس  بس َس يَثـّمس 
ـي... د3 تـا آخر حدیث. الر بس

َ
 و

س
ل وس

 سپس مشتی از کتف راست آدم برگرفت و آن را در پشت آدم َرار داد و گفت: اینان
کی ندارم...  در بهشتند و با

1. الکافي ج2 ص7؛ بحار األنوار ج64 ص111 ح 22.
2. علل الشرائع ج2 ص425 ح 6؛ بحار األنوار ج5 ص245 ح 35.

3. تفَیر عیاشی ج1 ص182 ح 78.
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وجـه هفتـم: مـراد از آنـان، اصحـاب سـمت راسـت و چـِپ جبرئیـل _ بـه اعتبـار وصـف 
که از طینت سـمت راسـت او آفریده شـده، اهل بهشـت اسـت  خلقت _ اسـت. هر آن کسـی 

کـه از طینـت سـمت چـپ او آفریـده شـده، اهـل دوزخ اسـت.  کسـی  و آن 

که  کافـــی از امـــام صـــادق؟ع؟ روایت شـــده  کـــه در  ایـــن وجـــه از حدیثـــی برگرفته شـــده 
می فرمایـــد: 

ـنت  ٍة مر ـاعس لر سس ّوس
س
ـي و ؟ع؟ فر

س
ئریـل رس بت ـثس جس عس ؟ع؟، بس مس ـقس آدس

َ
ل خت نت یس

س
ادس و رس

س
ـا و ّمس

س
 ل

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر

اءر  ـمس َّس ی ال
س
ل ةر إر ـابرعس َّس اءر ال ـمس َّس نس ال َتَه مر ضس بت َس تت  غس

س
ل ًة بس ضس بت َس ـهر   ینر مر »س  بر

ـضس بس قس . فس ـةر َجَمعس
ت
مر ال ـوت یس

ـا  یس
ت
َعل

ت
ةر ال ـابرعس َّس ضر ال رت

س ت
ـنس األ ى مر ـرس خت

َ
ـًة و ضس بت َس ـضس  بس َس ـًة. وس بس اٍء َترت ـمس ر سس

ّ
َکل ـنت   مر

س
ـذ خس

س
و ـا. وس یس نت

َ
الّد

ـی 
س
ول

َ ت
ـةس األ ضس بت قس

ت
ـكس ال َس مت

س
أ ـَه، فس تس مس لر

کس  
ـلّس جس ـّزس وس ـرس اهَّلَل عس مس

س
أ ى. فس ـوس َقصت

ت
ةر ال ـابرعس َّس ضر ال رت

س ت
ـی األ

س
ل إر

ـنس  مر وًا وس رت ضر ذس رت
س ت
ـنس األ ا مر رس

س
ـذ ، فس ـنر یت تس قس

ت
ل یـنس فر ـقس الّطر

س
ل فس . فس هر الر ـمس ى برشر ـرس خت

َ ت
ـةس األ ضس بت قس

ت
ال ـهر وس ینر مر »س بر

یَقـونس  ّدر الّصر ـاَء وس یس صر وت
س ت
األ ـاَء وس یس بر

نت
س ت
األ َسـلَ وس ـكس الّرَ نت : مر ـهر ینر مر »س ي بر ـذر

ّس
ل  لر

س
ـال قس وًا. فس رت اتر ذس اوس ـمس َّس ال

ي  ـذر
ّس
ل  لر

س
ـال َس . وس

س
ـال َس ـا  مس کس  

س
ـال َس ـا  َهـمت مس

س
ـبس ل جس وس ـَه، فس تس امس رس کس یـَد  رر

َ
ـنت و مس اَء وس دس ـعس ََّ ال َنـونس وس مر َمؤت

ت
ال وس

َه،  تس وس ـقت شر َه وس انس وس یَد هس رر
َ
نت و مس یَت وس اغر وس الّطس َرونس وس افر کس

ت
ال َکونس وس ـرر َمشت

ت
ال اَرونس وس ّبس جس

ت
كس ال نت : مر هر الر ـمس برشر

ـال د1 تـا آخـر حدیـث.  َس ـا  مس  کس
س

ـال َس ـا  َهـمت مس
س
ـبس ل جس وس فس

امام صادق؟ع؟ فرمود: به راستی خدا عز و جل، چون خواست آدم؟ع؟ را ب»افریند، 
ز جمعه جبرئیل را فرسـتاد تا با دسـت راسـتش مشـتی برگرفت که  در سـاعت اول رو
کی برداشـت، و مشـت  از آسـمان هفتم به آسـمان دنیا می رسـید، و از هر آسـمان خا
دیگـرى از زمیـن هفتـم بریـن تـا زمیـن هفتـم فرودیـن برگرفـت. سـپس خـدا عـز وجـل 
کلمـه خـود )جبرئیـل( را دسـتور داد تـا مشـت اول را بـه دسـت راسـت و مشـت دوم را 
َـمت شـکافت: آنچه از  ل را به دوَ  بـه دسـت چـپ خـود نـگاه داشـت، سـپس آن گر
پاشـید. آنگاه خداى  پاشـید و آنچه از آسـمانها بود به نوعی در زمیـن بـود، بـه نوعـی در
تعالـی نَـبت بـه آنچـه در دسـت راسـتش بـود، فرمـود: رسـولن و پ»غمبـران و اوصیاء 
و صدیقـان و مؤمنـان و سـعادتمندان و هـر کـه ارجمندي اش را خواسـتم، از توسـت. 
پـس آنچـه در بـاره آنهـا فرمـود، چنـان کـه فرمـود ثابـت و لزم شـد. نیـز نَـبت بـه آنچـه 
کـه  کفـار و طغیانگـران و هـر  در دسـت چپـش بـود، فرمـود: سـتمگران و مشـرکان و 

1. الکافي ج2 ص5. محدث مجلَی در بحار األنوار ج64 ص87 توضیحی ذیل حدیث دارد. 
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کـه  ى و شـقاوتش را خواسـتم از توسـت. پـس آنچـه در بـاره آنهـا فرمـود، چنـان  خـوار
فرمـود، ثابـت و لزم شـد. 

وجه هشتم: مراد از اصحاب یمین، اصحاب و شیعیان حضرت علی؟ع؟ هستند. 

کاشـانی در تفسـیر الصافـی ذیـل آیـۀ »وأصحـاب الیمیـن مـا أصحـاب الیمیـن«  محـدث 
گویـد: )واقعـه: 27( 

یمیـن،  اصحـاب  و  اسـت،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  یمیـن  یـد:  می گو رحمـه اهَّلل  يَمـی 
هَـتندد1.  او  شـیعیان 

گوید: کان من أصحاب الیمین«  کاشانی ذیل آیۀ شریفۀ »وأما إن 

يپـس سـام بـر تـو بـاد،  از صاحـب یمیـن. یعنـی: از جانـب بـرادران تـو، کـه بـر تـو سـام 
می کننـد. ایـن چنیـن گفتـه شـده اسـت.

یـد: یعنـی هـر کـس کـه از اصحـاب امیرالمؤمنین؟ع؟ باشـد. سـام باد بر  َمـی می گو
تـو،  ای محمـد، از اصحـاب یمیـن، کـه عذاب نخواهند شـدد2.

که می فرماید: کافی از امام صادق؟ع؟ آمده است  در 

؟ع؟: یا علّي هم شیعتك فَلم ولدك منهم ون یقتلوهمد3. يَال رسول اهَّلل؟ص؟ لعلّيٍ

رسـول خـدا؟ص؟ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود:  ای علـی! آنهـا شـیعیان تـو هَـتند و 
فرزنـدان تـو از ایشـان بـه سـامت هَـتند )یعنـی( از اینکـه آنـان را بکشـند.. 

فیـض کاشـانی ذیـل آیـۀ »کل نفس بما کسـبت رهینـة اال اصحاب الیمیـن« )مدثر: 38 – 
کـه علـی بـن ابراهیـم قمـی گویـد: یمیـن امیـر مؤمنان؟ع؟ اسـت و اصحـاب الیمین  39( آورده 

شـیعیان او هستند.4

مرحوم فیض همچنین در ذیل آیۀ »وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال« می فرماید:

1. صافی ج5 ص122.
2. صافی ج5 ص130 و 131.

3. الکافي ج8 ص260 ح 373؛ برهان ج4 ص285؛ نور الثقلین ج5 ص229؛ تفَیر اصفی ج2 ص1261.
4. صافی ج5 ص125.
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َمـی گفتـه اسـت: اصحـاب شـمال دشـمنان آل محمد صلـوات اهَّلل علیهـم و یاران 
میم هَـتند. 1 ـموم و حس ایشـانند که در سس

ین« به نقـــل از قمی 
ّ
بیـــن الضال

ّ
کاشـــانی ذیل آیۀ شـــریفۀ »وأمـــا إن کان من المکذ فیـــض 

ید: گو

مال، همانها هَتند که آنها را با افعالشان توصیف ین یعنی اصحاب شر
ّ
 مکذب»ن ضال

که به آنها داده است.  نمود تا از افعال آنها بر حذر دارد، و خبر دهد از وعیدی 

که در حدیثی از امام محمد باقر؟ع؟ آورده است: اینان مشرک اند.  کافی آورده  کاشانی از 

گوید: »آنان دشمنان آل محمدند؟ص؟«2� و قمی 

که امام باقر؟ع؟ فرمودند:  َکَسَبت َرهیَنة...« آورده   َنفٍس ِبما 
ُ

فرات بن ابراهیم ذیل آیۀ »کّل

»اینان شیعیان ما اهل بیت هستند«3�

در همـان کتـاب بـه سـند خویـش آورده کـه امـام باقـر؟ع؟ می فرمایـد: »شـیعه علـی بـن ابـی 

طالـب، بـه خـدا سـوگند، اصحـاب یمین هسـتند«4�

وجه اینکه یمین، علی؟ع؟ باشـد و دشـمنان او از اصحاب ِشـمال باشـند، روشـن اسـت 

که در صفحات پیش گذشـت، مشـخص می شـود5�  و بر کسـی پوشـیده نیسـت و از وجوهی 

وجـه نهـم: مـراد از یمیـن، سـمت راسـت علـی؟ع؟ و مـراد از ِشـمال، سـمت چـِپ اوسـت، 

برای این که او دارنده و صاحب بهشـت و جهنم و تقسـیم کنندۀ آنهاسـت که ُمنادی بهشـت 

در روز قیامـت از سـمت راسـت و منـادِی جهنـم از سـمت چپـش ندا می کند. 

ه، در بصائر الدرجات به سند خویش از امام صادق؟ع؟  این مضمون را صّفار، قّدس سّرُ

 وصحـاب 
ّ

إل رهینـة  کَـبت  بمـا  نفـس  آیـت يکل  ذیـل  الثقلیـن ج5 ص458  نـور  در  1. صافـی ج5 ص250. 
نقـل می کنـد.  تفَـیر َمـی  از  را  الیمیـند )سـوره مدثـر( همیـن مطلـب 

2. صافی ج5 ص131؛ اصفی ج2 ص1261؛ َمی ج2 ص350؛ الکافي ج2 ص30.
کوفی ص513؛ شواهد التنزیل ج2 ص389؛ بحار األنوار ج7 ص193. 3. تفَیر فرات 

کوفی ص514. 4. تفَیر فرات 
5. در این مورد همچنین بنگرید: مرآة األنوار )مشهور به مقدمه تفَیر برهان( ذیل مادۀ يیمند.



ًة،..د ثس اس اًجا ثس وس زت
س
َکنَتمت و 507موا  چهارم: در ب»ان آیه شریفه يوس

روایت کرده اسـت که فرمودند: 

َدَه  عس صت ئرق، یس
اس خس

ت
میَع ال اَه  جس رس ـٌر یس بس نت عس مر ، َوضر ةر امس یس قر

ت
َم ال ـوت انس یس ا کس ذس ؟ع؟:  إر ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
 و

س
ـال َس ي

ـرس  شس عت ـا مس : یس ـهر ینر مر ـنت یس ي عس ـذر
ّس
ي ال ـادر ه. َینس َـارر ـنت یس ـٌك عس

س
ل مس ـهر وس ینر مر ـنت یس ـٌك عس

س
ل َقـوَم مس  یس

ٌ
َجـل رس

ي  ادر َینس ـاَء. وس شس نت یس ا مس هس
َ
ل خر ، َیدت ةر ّنس جس

ت
َب ال احر ٍب؟ع؟ صس الر بري طس

س
ـَن و ـّيَ بت لر ا عس

س
ـذ ! هس ئرـقر

اس خس
ت
ال

 ، ـارر ـَب الّنس احر ـٍب؟ع؟ صس الر ـي طس بر
س
ـَن و ـّيَ بت لر ا عس

س
ـذ ! هس ئرـقر

اس خس
ت
ـرس ال شس عت ـا مس : یس هر ـارر َس ـنت یس ي عس ـذر

ّس
ال

ـاَءد1. شس نت یس ـا مس هس
َ
ل خر َیدت

ـرار می دهنـد و مـردى بـر بـالى آن  یامـت منبـرى را کـه تمـام خائـق می ب»ننـد،َ   َ ز رو
ایَـتاده و فرشـته اى در سـمت راسـت و فرشـته دیگـر در سـمت چپـش ایَـتاده اند. 
فرشـته  سـمت راسـت نـدا می کنـد: اى خائـق! ایـن مـرد، علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ 
کـه را بخواهـد داخـل آن می نمایـد. سـپس فرشـته   کـه هـر  اسـت، صاحـب بهشـت 
ابـی طالـب؟ع؟ اسـت،  بـن  ایـن علـی  مـردم!  یـد:  نمـوده و می گو نـدا  سـمت چـپ 

کـه را بخواهـد، داخـل آن می کنـد. کـه هـر  زخ  صاحـب دو

که  وجه دهم: مراد، اصحاِب سـمت راسـت و چِپ رسـول اهلل؟ص؟ هسـتند، زیرا هنگامی 
خداونـد، تبـارك وتعالـی، کتـاب الـکّل و دیـوان الـکّل را بـه او داد، دیـوان اهـل بهشـت و کتاب 
کارنامـۀ مشـخصات  کتـاب دوزخیـان و  َاسـماء و معّرف هـای آنـان را سـمت راسـت او نهـاد و 

کـه او نبـّی کّل و امام کّل اسـت.  آنهـا را سـمت چـپ او قـرار داد، چـرا 

کـه شـیخ وجیـه، صّفـار، رحمـه اهلل، در بـاب پنجـم از جـزء  ایـن مضمـون در حدیثـی آمـده 
کـه می گویـد:  چهـارم بصائـر الدرجـات بـه ِاسـناِد خویـش از عبدالصمـد بـن بشـیر آورده 

ی  هس تس ی انت ّتس ؟ص؟ حس ّير بر
اءر الّنس ـرس ست ي إر انر فر ذس

س ت
َة األ ّصس َر انر وس ذس

س ت
؟ع؟ َبَدّوَ األ ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـدس و نت ـرس عر يَذکر

ّمَ 
ُ :  �ث

س
ـال َس  . ـكس

س
ل بت َس ـوٌق 

َ
ل خت نرـي مس زس اوس ـا جس ـی: مس هس تس َمنت

ت
َة ال رس ـدت ر َّ ـتر ال

س
ال قس : فس

س
ـال َس  . ةر رس ـدت ر َّ ـی ال

س
ل إر

ـابس  تس کر ـهر  یت
س
ل ـعس إر فس دس : فس

س
ـال َس ْوح�. 2 

أَ
ِدِه ما ا لی  َع�بْ ْوح�  اإِ

أَ
ا ْد�فی  �فَ

أَ
ْو ا

أَ
�فِ ا ْ ْوَس�ي ا�بَ �تَ کا�فَ �ت ی �فَ

َّ
َدل �تَ ا �فَ َد�ف

َه  حس تس فس ، فس هر ینر مر »س ینر بر مر یس
ت
ـاَب ال حس صت

س
 و

س
ذ خس

س
و : وس

س
ال َس  . الر ـمس ابر الّشر حس صت

س
و یـنر وس مر یس

ت
ـابر ال حس صت

س
و

َم�فَ 
آ
ـَه : ا

س
 ل

س
ال قس : فس

س
ـال َس  . ـمت هر ائرلر بس َس ـمت وس ائرهر اَء آبس ـمس ست

س
و ـةر وس ّنس جس

ت
ـلر ال هت

س
اَء و ـمس ست

س
یـهر و ا فر

ذس ـإر . فس ـهر یت
س
ل ـرس إر ظس نس فس

1. بصائر الدرجات ص435؛ علل الشرائع صدوق ج1 ص164.
2. النجم: 10-8.
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ـنس برـاهَّللر   آمس
ٌّ

َکل َنـونس  مر َمؤت
ت
ال  اهَّللر ؟ص؟:   وس

َ
َسـول  رس

س
ـال قس : فس

س
ـال َس  1. �ِ ِ

َر�بّ ِ� ِم�فْ  �يْ
َ
ل اإِ َل  ِ رف

�فْ
أُ
ا ما  ُسوُل �بِ الّرَ

ْو 
أَ
ا ا  �ف ِس�ي

�فَ �فْ  اإِ ا  �ف
دفْ ا�فِ وأ �تُ ل�  ا  �ف َّ َر�ب ؟ص؟:    اهَّللر   

َ
َسـول رس  

س
ـال قس فس  :

س
ـال َس هر .  َرَسـلر وس ـهر   َکَتبر وس ـهر  تر

ائرکس مس وس
ـَف  اعت نـا برـهر وس

س
ـةس ل َس نـا مـا ل طا

ت
ل ّمر ل َتحس نـا وس ّبس :  رس

س
ـال َس ـَت. 

ت
ل عس ـدت فس َس  اهَّلَل: 

س
ـال قس : فس

س
ـال َس ا.2  �ف

أْ
َطا حفْ

أَ
ا

 ، ـةس یفس حر ى الّصس ـوس : َثـّمس طس
س

ـال َس ـَت. 
ت
ل عس ـدت فس َس  اهَّلَل: 

َ
َقـول ـكس یس لر

 ذس
َّ

َکل ، وس ةر ـورس ََّ ـرر ال ـی آخر
س
ل ـا، إر ّنس عس

ـارر  ـلر الّنس هت
س
اَء و ـمس ست

س
ـا و یهس ا فر ذس ـإر ، فس الر ـمس ـابر الّشر حس صت

س
ـةس و یفس حر ـحس صس تس فس . وس ـهر ینر مر »س ا بر هس ـکس َس مت

س
أ فس

  . َنـونس مر ٌم ل َیؤت ـوت َس ّنس هـَؤلءر  ّبر إر  اهَّللر ؟ص؟:  رس
َ

َسـول  رس
س

ـال قس : فس
س

ـال َس  . ـمت هر ائرلر بس َس ـمت وس ائرهر اَء آبس ـمس ست
س
و وس

ـنت  مر غس  ـرس فس ـا  ّمس
س
ل فس  :

س
ـال َس َمـونس . 

س
ل عت یس فس  ـوت َس فس ـاٌم  سس  

ت
ـل ََ وس َهـمت  نت عس ـحت  فس اصت فس اهَّلَل:    

س
ـال قس فس  :

س
ـال َس

 
س

ل ـزس ، َثـّمس نس یـهر ةر فر
ـاس الّصس ـتر وس یت بس

ت
ـةس ال ّصس َر ـّصس  َس ، َثـّمس  َمـورر عت مس

ت
ـتر ال »ت ـی بس

س
ل  إر

، َرّدس ّبرـهر ـاتر رس اجس َمنس
ـٍب؟ع؟د3.  الر ـي طس بر

س
ـنر و ـّير بت لر ـی عس

س
ل ـا إر َهمس عس فس دس ، فس ـانر تس یفس حر ـَه الّصس عس مس وس

کـه بـه  نـزد امـام صـادق؟ع؟ آغـاز اذان و داتَـان اذان در اسـراء پ»امبـر؟ص؟ تـا آنجـا 
سـدره رسـید یـاد شـد. امـام فرمـود: سـدرۀ منتهـی گفـت: هیـچ مخلوَـی َبـل از تـو از 
کنـار مـن نگذشـته اسـت. فرمـود: آنـگاه نزدیـک آمـد و بر او نـازل گردید، بـدان نزدیکی 
ـدر دو کمـان یـا نزدیکتـر از آن شـد. پـس به بنـده خد وحی کـرد آنچه را که  کـه بـا او بـهَ 
وحـی کـرد. فرمـود: پـس کتـاب اصحـاب یمین و اصحاب شـمال را بـه او داد. فرمود: 
کتـاب اصحـاب یمیـن را بـه دسـت راسـت گرفـت و آن را بـاز کـرد و در آن نظـر افکنـد 
کـه در آن نام هـای اهـل بهشـت اسـت و نـام پدرانشـان و َبائلشـان. پـس بـه او  و دیـد 
رد. پـس رسـول  ردگارش بـر او نـازل شـده اسـت ایمـان آو گفـت: پ»امبـر بـه آنچـه از پـرو
خـدا؟ص؟ گفـت: ومؤمنـان همه به خداوند و مائکـه و کتابهایش و پ»امبرانش ایمان 
ردنـد، خداونـدا مـا را بـه سـبب فراموشـی و خطـا مؤاخـذه نفرمـا. پـس خـدا فرمـود:  آو
ردگارا، بـار تکلیفـی فـوق طاَـت مـا بـر دوش مـا منـه، و ب»امـرز و  کـردم. پـرو اجابـت 
کـردم. پـس آن  گنـاه مـا را... تـا آخـر سـوره. در هـر بـار خـدا می فرمـود: اجابـت  ببخـش 
پ»چیـد و در دسـت راسـت نـگاه داشـت. و صحیفـت اصحـاب شـمال  صحیفـه را در
زخ و نـام پدرانشـان و َبائلشـان بـود. پـس رسـول  را گشـود پـس در آن نام هـای اهـل دو

1. البقرة: 285.
2. البقرة: 286.

3. بصائر الدرجات ص210، ح1.



ًة،..د ثس اس اًجا ثس وس زت
س
َکنَتمت و 509موا  چهارم: در ب»ان آیه شریفه يوس

رنـد. پـس  کایمـان نیاو کـه  گروهـی هَـتند  ردگارا، همانـا اینـان  خـدا؟ص؟ فرمـود: پـرو
خـدا فرمـود: پـس روی از آنهـا بگـردان و بگـو بـه سـامت )تـا برونـد در ضالـت( که به 

گاه می شـوند. کفـر و عصیانشـان( آ کیفـر  زودی )بـر 

ردگارش فـارغ شـد بـه ب»ـت المعمور  پـس هنگامـی کـه پ»امبـر از مناجـات خـود بـا پـرو
 بازگردانده شد. سپس داستان ب»ت و نماز در آن را بازگو کرد. سپس فورد آمد در حالی 

که دو صحیفه با او بود. پس آنها را به علی بن ابی طالب؟ع؟ داد.

که امام باقر؟ع؟ می فرماید: ِکنانی آورده  کتاب، به اسناد از ابی الصباح  در همان 

 :
س

ـال َس َه   ـرس کس ـنت ذس ّمس ـي عس بر
س
ـي و نر

ثس
س

ّد : حس
س

ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت ـي جس بر
س
ـنت و ـّير عس انر نس کر

ت
ـاحر ال ّبس ـي الّصس بر

س
ـنت و يعس

ـرس  شس نس اٌب. فس تس ى کر ـرس َت َی
ت
هر ال در ي یس فر ـاٌب وس تس ـی کر نس َیمت

ت
هر ال ـدر ـي یس فر ؟ص؟، وس  اهَّللر

َ
َسـول ـا رس نس یت

س
ل جس عس ـرس خس

ةر  ّنس جس
ت
ـلر ال هت

س
اٌب ألر تس یـمر ، کر حر نر الّرس مس حت ـمر اهَّللر الّرس َت : بر

س
و ـرس قس ـی، فس نس َیمت

ت
هر ال ـدر ـي یس ي فر ـذر

ّس
ـابس ال تس کر

ت
ال

ـرس  شس : َثـّمس نس
س

ـال َس ـٌد.  احر َهـمت وس نت َقـَص مر نت  یس
س

ل ـٌد وس احر ـمت وس یهر اَد فر  َیـزس
س

، ل ـمت ائرهر اءر آبس ـمس ست
س
و مت وس ائرهر ـمس ست

س
برأ

مت  ائرهر ـمس ست
س
برأ ـارر  الّنس ـلر  هت

س
ألر یـمر  حر الّرس ـنر  مس حت الّرس ـنس اهَّللر  مر ـاٌب  تس کر  :

س
و ـرس قس فس ى،  ـرس َت َی

ت
ال هر  ـدر »س بر ي  ـذر

ّس
ال

ـٌد.د1. احر َهـمت وس نت َقـَص مر نت  یس
س

ل ـٌد وس احر ـمت وس یهر اَد فر  َیـزس
س

، ل ـمت هر ائرلر بس َس ـمت وس ائرهر اءر آبس ـمس ست
س
و وس

که در دسـت راسـتش نوشـتاری و در دسـت چپش  پ»امبر اکرم ب»رون آمد، در حالی 
گشـود و خوانـد: بَـم اهَّلل  کـه در دسـت راسـت داشـت،   نوشـتاری بـود. نوشـتاری را 
 الرحمن الرحیم ، کتاب اهل بهشت به نام هاشان و نام پدرانشان، یک نفر در ایشان
یـاد نمی شـود. بعـد نوشـتار دسـت چـپ خـود را گشـود و خوانـد: نوشـته ای از   کـم یـا ز
بایلشـان،  زخ بـا نام هاشـان و نام پدرانشـان وَ  خداونـد رحمـن رحیـم، کتـاب اهـل دو

یاد نمی شـود. یـك نفـر در ایشـان کـم یـا ز

که امام صادق؟ع؟ فرمود:  کتاب، به ِاسناد از محمد بن عبداهلل آورده  نیز در همان 

َرونس  دت تس
س
: و

س
ـال َس  ، هر ّفر

ـی کس
س
ل ابرضًا عس

َس ـی  نس َیمت
ت
َه ال ـدس ـعس یس فس ، َثـّمس رس ـاسس ؟ص؟، الّنس  اهَّللر

َ
َسـول ـبس رس طس يخس

مت  ائرهر اَء آبس ـمس ست
س
و ـةر وس ّنس جس

ت
لر ال هت

س
اَء و ـمس ست

س
ـا و یهس : فر

س
ـال قس ـَم. فس

س
ل عت

س
َه و

َ
َسـول رس ـوا: اهَّلَل وس

َ
ال َس ـي؟  ّفر

ـي کس ـا فر مس
ـي  ـا فر َرونس مس ـدت تس

س
ـاَس! و ـا الّنس هس ّیَ

س
: و

س
ـال قس ى، فس ـرس َت َی

ت
َه ال ـدس ـعس یس فس . َثـّمس رس ـةر امس یس قر

ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل ـمت إر هر ائرلر بس َس وس

مت  هر ائرلر بس َس ـمت وس ائرهر اَء آبس ـمس ست
س
و ارر وس لر الّنس هت

س
اَء و ـمس ست

س
ا و یهس : فر

س
ـال قس ـَم. فس

س
ل عت

س
َه و

َ
َسـول رس ـوا: اهَّلَل وس

َ
ال َس کّفـي؟ 

1. بصائر الدرجات ص211 باب 5 ح 2؛ بحار األنوار ج17 ص146 ح 40، و ج16 ص125 ح 21.
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یٌق  رر
فس ةر وس ّنس جس

ت
ـي ال یٌق فر رر

،  فس
س

ل دس عس ـمس اهَّلَل وس کس ، حس
س

ل دس عس ـمس اهَّلَل وس کس : حس
س

ـال َس . َثـّمس  ـةر امس یس قر
ت
مر ال ـوت ـی یس

س
ل إر

د1. یرر ـعر َّس ي ال فر

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ بـراى مـردم خطبـه خوانـد، سـپس دسـت 
کـرد، و فرمـود: اى مـردم! می دانیـد در مشـت مـن  راسـت خـود را مشـت بَـته بلنـد 
 چیَت؟ گفتند: خدا و پ»غمبرش داناترند. فرمود: در آن است نامهاى اهل بهشت

ز َیامت.   و نامهاى پدران و َبایل آنها تا رو

سپس دست چپش را بلند کرد و فرمود: اى مردم! می دانید در این مشتم چیَت؟ 
بایل  زخیـان و نامهاى پدران وَ  گفتنـد: خـدا و پ»غمبـرش داناترنـد. فرمود: نامهاى دو

ز َیامت. آنهاست تا رو

 سپس فرمود: خدا حکم فرموده و عدالت نموده، خدا حکم فرموده و عدالت نموده،
زخ اند. گروهی در دو گروهی در بهشت و   

کـه در سـمت راسـت و چـپ قلـب  وجـه یازدهـم: مـراد، اصحـاب نفـس و عقـل هسـتند 
گفـت: »اصحـاب الرحمـن و الشـیطان«.  انسـان قـرار دارنـد، و می تـوان 

که انسـان در اصل فطرت خود از جانب خداوند متعال، به نام های متقابله  توضیح این 
ممـزوج اسـت از دو جهـت نـور و ظلمـت، و مرّکـب اسـت از روح و بـدن و سـّر و علـن. روح او 
جوهـری اسـت لطیـف، نـوری علـوی و سـماوی کـه حاصـل دمیـدن خداونـد متعـال اسـت. و 
بـدن او جوهـری کـدر و ظلمانـی و زمینـی و سـفلی اسـت کـه حاصـل ترکیـب اجسـاد و امتـزاج 
اضـداد اسـت. هرکـدام از آنـان شـوق و رغبـت نسـبت بـه عالـم خویـش دارند که به سـوی مبدأ 

ابـدی خویـش مایل می شـوند.

کـه بیـن دو طـرف و میـان دو نشـأه واقـع شـده اسـت،  قلـب ملکوتـی، امـری اسـت انسـانی 
رویـی بـه سـمت بـدن و قـوای جسـمانی دارد و وجهـی بـه سـمت روح و قـوای روحانـی. 

کـه خـود ماننـد آیینـه ای بیـن آن دو نصـب شـده  قلـب سـّری ملکوتـی دو قـوه علمـی دارد 

1. بصائـر الدرجـات ص212؛ الکافـي ج1 ص444؛ مولـی محمـد اردب»لـی در جامـع الـرواة ج1 ص396 در بـاره 
که برای اهل تحقیق مفید اسـت. در ادامت آن  که در طریق حدیث آمده، نکته ای دارد  يحَـن بن سـیفد 
نیـز نکتـه ای از محقـق متـن عربـی کتـاب ب»ان شـده اسـت. بنگرید: متـن عربی کتاب، حاشـیت ص356. 
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اسـت: یکـی از آنـان در سـمت راسـت و دیگـری در چـپ او قرار دارند، یکـی مانند ملک که به 
همیـن نـام و قـوه عاقلـه نامیـده می شـود و دیگـری مانند شـیطان که بـه همین نام و قـوه وهمیه 
ـم و مدّبـر وجـود دارد؛ یکـی از آنـان انسـان را امـر بـه خیـر و نهـی 

ّ
نامیـده می شـود. در آنهـا دو معل

از شـّر می کنـد، و دیگـری امـر بـه شـّر و دوری از خیـر می کنـد. ایـن دو، در قلبهـای آدمیـان تأثیـر 
می گذارنـد، یکـی بـا سـعادت و خیـر، و دیگـری بـا شـقاوت و شـّر. قلـب از دو سـوی، مـورد تأثیـر 
متضـاّد آنهـا قـرار می گیـرد کـه شایسـته اسـت به یکـی لفظ نور و بـر دیگری لفـظ تاریکی اطالق 

کـه قابل شـمارش نیسـتند.  شـود؛ هـر کـدام شـاخه هایی و خادمـان فراوانـی دارد 

اشاره به دو قوۀ موجود در انسان، در اخبار وارده
یـادی بـا عبـارات مختلـف در مـورد ایـن دو قـوه اشـاره شـده اسـت. ماننـد ایـن  در اخبـار ز

احادیـث:

کـه امـام   1. شـیخ قمّییـن، فقیـه ثقـه، ِحمَیـری، در ُقـرب ااِلسـناد بـه ِاسـناد خویـش آورده 
صادق؟ع؟ می فرمایند:

ر  هس َهما ظس یـن: روح الیمـان، یَـاّره بالخیر، والشـیطان یَـاّره بالّشـّر، فأّیَ يإن للقلـب َاَذنس
هد1. بس

س
ل ـه غس بر علی صاحر

َلـب دو گـوش دارد: روح ایمـان کـه خیـر را در گـوش انَـان نجـوا می کنـد، و شـیطان 
کـرد، بـر انَـان غالـب  گوشـش نجـوا می کنـد. هـر یـک بـر دیگـری غلبـه  کـه شـّر را در 

می شـود. 

که  گوید: کرده  2. شیخ ثقه، جناب صدوق به ِاسناد خویش از ابی عبدالرحمن روایت 

ـٍد. 
س
ل وس  

س
ل وس ـاٍل  مس  

س
ل وس ـٍل  هت

س
و ـي  فر َف  ـرر عت

س
و ـاس  فس ـَت،  نت زر

ـا حس مس ّبس َر ّنرـي  إر ؟ع؟:  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر
س
ألر ـَت 

ت
ل ََ ي

ـَه  عس مس  وس
ّس

ل ـٍد إر حس
س
ـنت و ـسس مر یت

س
ـَه ل ّنس : إر

س
ـال قس ـٍد. فس

س
ل  وس

س
ل ـاٍل وس  مس

س
ل ـٍل وس هت

س
ـي و َف فر ـرر عت

س
ـاس و ـَت فس حت رر

ـا فس مس ّبس َر وس
ـنت  انس مر کس َنـَه  انس َحزت کس ا  ذس ـإر ـَه. فس نت ـكر مر

س
ل مس

ت
ـنت َدَنـّور ال انس مر کس َحـَه  رس انس فس کس ا  ذس ـإر اٌن. فس طس ـیت شس ـٌك وس

س
ل مس

َمَرَکـمت 
ت
أ یس ـرس وس قت فس

ت
َدَکـَم ال عر طاَن یس ـیت ـی:  الّشس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس  اهَّللر تس

َ
ل ـوت َس ـكس  لر

ذس ـَه. وس نت انر مر طس ـیت َدَنـّور الّشس
یـم د2. لر ـٌع عس اهَّلَل واسر ـًا وس ضت فس ـَه وس نت ًة مر ـرس فر غت َدَکـمت مس عر اهَّلَل یس شـاءر وس حت فس

ت
برال

1. َرب السناد ص33 ح 108؛ وسائل الشیعة ج20 ص313. 
2. علل الشرائع ج1 ص93؛ مشکاة األنوار ص490؛ آیه در سوره بقره: 268.
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ر می گردم و منشـأ آن نـه اهل و نه  بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: بَـا مـن محزون یا مَـرو
مـال و نـه فرزنـد اسـت و هیچ سـببی برایش نمی ب»نم، جهت آن چیَـت؟

حضـرت فرمودنـد: سـبب آن هیـچ کـس نیَـت. جهتـش صرفـًا همیـن اسـت کـه بـا 
ر و نشـاط بـر انَـان عـارض شـود،  انَـان، فرشـته و شـیطانی می باشـند. هـر گاه سـرو
گیـرد،  کـه حـزن و غـم او را فـرا  از ناحیـه نزدیـک شـدن فرشـته بـه او اسـت. و هـر زمـان 
بـه خاطـر نزدیـک شـدن شـیطان بـه اوسـت. و دلیـل بـر آن کام حـّق، تبـارك و تعالی، 
اسـت: يشـیطان به شـما وعده فقر می دهد و وادارتان می کند به اعمال زشـت، ولی 
خـدا بـه شـما وعـده آمـرزش و احَـان می دهـد و او صاحـب رحمت بی منتهاسـت و 

بـه همـه امور داناسـتد.

کرم؟ص؟: 3. از رسول ا

ّمة. فأما لّمة الشیطان، 
س
كر ل

س
ال: إّن للشیطان لّمًة بابن آدم وللمل يعن رسول اهَّلل؟ص؟ ونهَ 

ـك، فإیعـاد بالخیـر وتصدیـق بالحـق. 
س
 فإیعـاٌد بالشـّر وتکذیـٌب بالحـّق. وومـا لّمـة المل

ن اهَّلل ولیحمـد اهَّلل. ومن وجد األخـرى، فلیتعّوذ باهَّلل  فمـن وجـد ذلـك، فلیعلـم بأنـه مر
َدَکم  عر ــَه یس

ّس
الل شـاءر وس حت فس

ت
َمَرَکمت برال

ت
أ یس رس وس قت فس

ت
َدَکَم ال عر طاَن یس ـیت من الشـیطان الرجیم. ثّم َرو: الّشس

ًاد1. ضت فس َه وس نت ًة مرّ ـرس فر غت ّمس

کـه فرمـود: همانـا شـیطان خطـوری در َلـب انَـان  از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده 
دارد و فرشـته نیـز خطـوری دارد. آنچـه شـیطان در خاطـر انَـان می انـدازد وعـدۀ شـر و 
تکذیـب حـق اسـت. و آنچـه فرشـته در خاطـر انَـان می انـدازد وعـدۀ خیـر و تصدیـق 
کـه از سـوی خداونـد اسـت و خـدا را  کـه آن را در خـود یافـت، بدانـد  حـق اسـت. هـر 
کـه دیگـری را یافـت از شـر شـیطان رجیـم بـه خـدا پنـاه بـرد. سـپس  کنـد. وهـر  شـکر 
کارهـای زشـت وادارد، و خـدا بـه  َرائـت فرمـود: شـیطان شـما را وعـده فقـر دهـد و بـه 

شـما وعـده آمـرزش دهـد، و خـدا را رحمـت بی منتهاسـت.

ص219  ج5  ترمـذی  سـنن  نیـز:  اسـت.  کـرده  نقـل  عاّمـه  طریـق  از  ص70  ج5  مازندرانـی  کافـی  شـرح  در   .1
علی ج8 ص417 ح 4999؛ صحیح ابن حّبان ص40؛  یس ـن می داند؛ مَـند ابو َس ح،2988 که حدیث را حس
کـرده اسـت. آیـت  تحفـة الشـراف مـّزی ج7 ص339؛ ابـن اثیـر ذیـل مـادۀ يلّمـةد بـه مضمـون حدیـث اشـاره 

َـرآن در سـورۀ بقـره: 268.
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که می فرماید: 4. از امام صادق؟ع؟ است 

ـَة  ّمس
س
ل ، وس ـةر شس احر فس

ت
ـَرَه برال مت

س
و ـرر وس قت فس

ت
ـَدَه برال عت انر وس طس ـیت

س
ـَة الّش ّمس

س
ل ـٌة. فس ّمس

س
ـكر ل

س
ل مس

ت
ل لر ـٌة وس ّمس

س
انر  ل طس ـیت

س
لّش يلر

ـةد1. یس صر عت مس
ت
ـنر ال َیـَه عس هت نس ـاقر وس فس نت ر

ت
ـَرَه برال مت

س
ـكر و

س
ل مس

ت
ال

شـیطان خطـوری در َلـب دارد و ملـک، خطـوری. خطـور شـیطان انَـان را بـه فقـر 
وعـده می دهـد و بـه کار زشـت امـر می کنـد. امـا خطور ملـک او را به انفـاق امر می کند 

و از معصیـت بـاز مـی دارد. 

4. در حدیث دیگر است:

يلبن آدم لّمتان، لّمة من الملك ولّمة من الشیطاند2.

گونه خطورات َلبی است: خطوری از ملک و خطوری از شیطان.  فرزند آدم را دو 

کرده: کافی به ِاسناد خویش از امام صادق؟ع؟ روایت  5. در 

كر 
س
ل مس

ت
ـَة ال ّمس

س
ل . فس ـكر

س
ل مس

ت
ـنس ال ـٌة مر ّمس

س
ل انر وس طس ـیت ـنس الّشس ـٌة مر ّمس

س
: ل ـانر تس ّمس

س
يَـال امیرالمؤمنیـن؟ع؟:  ل

َةد3. ـوس َت قس
ت
ال َو وس ـهت َّس انر ال طس ـیت َة الّشس ّمس

س
ل ـَم، وس هت فس

ت
ال ـَة وس

َّس
الّرر

گونه خطور وجود دارد: خطوری از شیطان و خطوری از   امیر المؤمنین؟ع؟ فرمود: دو 
َاوت است.  ملک. خطور شیطان، نازکدلی و فهم است. و خطور شیطان، سهو وَ 

که می فرماید:  کردهه  کتاب، به ِاسناد از امام صادق؟ع؟ روایت  6. در همان 

ـٌد  شر ـٌك َمرت
س
ل ـا مس اَهمس دس حت ـی إر

س
ل . عس ـانر َذنس

َ
ـَه و

س
ل  وس

ّس
ل ـٍب إر

ت
ل َس ـنت  ـا مر : مس

س
ـال َس ؟ع؟  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـنت و يعس

ـي  اصر عس مس
ت
َمـَرَه برال

ت
أ اَن یس طس ـیت َجـَرَه. الّشس زت ا یس

س
ـذ هس َمـَرَه وس

ت
أ ا یس

س
ـذ ـٌن. هس تر

اٌن  َمفت طس ـیت ى شس ـرس خت
َ ت
ـی األ

س
ل عس وس

یـٌد، مـا  عر
َس ـمالر  ـنر الّشر عس یـنر وس مر یس

ت
ـنر ال :  عس ـلس جس ـّزس وس  اهَّللر عس

َ
ل ـوت َس َهـوس  ـا. وس هس نت َجـَرَه عس زت ـَك یس

س
ل مس

ت
ال وس

یـٌدد4. تر یـٌب عس َر ـهر رس یت دس
س
 ل

ّس
ل ٍل إر ـوت َس ـنت  ـَظ مر فر

ت
ل یس

حضـرت ابـو عبـد اهَّلل امـام صادق؟ع؟ فرمود: هر دلی دو گوش دارد: بر گوش راسـت، 

یراستار[  1. فقه القرآن راوندی ج1 ص233. ]و
2. النهایة ج4 ص273؛ بحار األنوار ج67 ص50؛ مجمع البحرین ج4 ص142.

3. الکافي ج2 ص330 باب القَوة ح 3؛ بنگرید: تعلیقت عامه طباطبایی ذیل حدیث. 
4. الکافـي ج2 ص266 بـاب يون للقلـب وذنیـن...د ح 1؛ آیـه یـاد شـده در سـوره ق: 17 و 18؛ بنگریـد: تعلیقـه 

کاشـانی و عامـه طباطبایـی بـر حدیـث؛ المیـزان ج3 ص185. فیـض 



َمقاِصِد َعلّیهموا  چهارم: 514

 فرشـته راهبـر و بـر گـوش چـپ، شـیطان فتنه گـر اسـت. آن یـک امـر می کنـد و این یک 
 باز می دارد. شیطان به گناهان وسوسه می کند. وفرشته او را از آن گناهان بازمی دارد. 
ید: يبر چپ و راسـت او دو نگهبان نشَـته. سـخنی  این اسـت کام خدا که می گو

رد جز این کـه در برابرش محافظی مهیا ایَـتادهد. بـر زبـان نیـاو

که می فرماید:  کرده است  کتاب، به ِاسناد از امام صادق؟ع؟ روایت  7. در همان 

اَن: طس یت
س

َه الّش
س
 ل

س
ال َس ، وس

ت
ل عس فت  تس

س
: ل انر یمس ر

ت
َه َروَح ال

س
 ل

س
ال ٍب، َس نت

س
َد برذ بت عس

ت
ّمس ال ا هس ذس إر

. فس نر یت َذنس
َ
بر و

ت
ل قس

ت
ل  لر

ّنس  يإر
انر د1. یمس ر

ت
َه َروَح ال نت عس مر ا، َنزر هس نر طت ی بس

س
ل انس عس کس ا  ذس إر . وس

ت
ل عس  افت

حضـرت ابـو عبـد اهَّلل امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: همانـا َلـب انَـان دو گـوش دارد. هـر 
رانـد، سـروش ایمـان بـر گـوش راسـت او نـدا دهد  گاه انَـان خواهـش گنـاه در دل بپرو
گنـاه  گـر آن انَـان در دل  کـه بکـن. و ا یـد  گو گـوش چـپ  کـه مکـن. و آواز شـیطان بـر 

رفـت، سـروش ایمـان از او رخـت برمی بنـدد.

کرده است:  کتاب، به اسناد از از امام صادق؟ع؟ روایت  8. در همان 

َذٌن 
َ
و ـاَس، وس ّنس خس

ت
اَس ال ـوس ست وس

ت
ا ال یهس َفَث فر نت َذٌن یس

َ
ـهر و فر وت ـي جس : فر ـانر َذنس

َ
ـهر و بر

ت
ل قس لر  وس

ّس
ل ـٍن إر مر ـنت َمؤت ـا مر يمس

َه د2. نت ـَروٍح مر َهمت بر دس ّیس
س
و ـَه : وس

َ
ل وت َس كس  لر

س
ذ . فس ـكر

س
ل مس

ت
ـنس برال مر َمؤت

ت
ـَد اهَّلَل ال ّیر

َیؤس ـَك. فس
س
ل مس

ت
ـا ال یهس َفـَث فر نت یس

َلب مؤمن دو گوش دارد: بر یکی شیطان وسوسه گر به کمین نشَته، بر دیگرى فرشته 
یت  الهام به ارشـاد او همت بَـته. خداوند بنده مؤمن را با همین فرشـته تأی»د و تقو

کردد. یت  ید: يمؤمنان را با روح خود تقو که می گو  می کند. این است کام خدا 

9. امام الموّحدین امیرالمؤمنین؟ع؟ این معنی را اینگونه تعبیر نمود:

نهاد3. زَجَر عس  تس
َ

الَعَقول ر سوٍء وس واطر وبر خس
َ
لَقل  لر

يإّنس

که عقل از آنها باز می دارد.  خطورهای زشتی به دلها می رسد 

 توضیح حدیث
گـروه نیـک و بـد  کـه قلـب انسـان را، بـه افعـال و اعمـال تحریـک می کنـد، بـه دو  خواطـری 

1. الکافي ج2 ص267 همان باب ح 2؛ بحار األنوار ج60 ص206 ح 35 و ج67 ص44 ح 2. 
2. الکافي ج2 ص267؛ مجمع البیان ج10 ص499، نقل از عیاشی. 

3. عیون الحکم ص157.
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تقسـیم می شـوند. یعنـی: عواملـی کـه بـه سـوی خیـر فرامی خواند و نفعـش به آخـرت برمی گردد 

کـه بـه شـّر فرامی خوانـد و سـرانجام، آدمـی را بـه  و خیـرش بـه خـودش بازمی گـردد، و عواملـی 

ضـرر می کشـاند. ایـن دو خاطـر متضـاّد هسـتند. خاطـِر پسـندیده را »الهـام« و خاطـر نکوهیـده 

را »وسـواس« می نامنـد. 

گزیـر مبـدأ و سـبب دارنـد. سـبب خواطـِر  کـه خـود، نا خواطـر تمامـًا رویدادهایـی هسـتند 

که در سـمت  ک نامیده می شـود، 
َ
که به سـمت نیکی ها فرامی خواند، در لسـان شـرع َمل نیکو 

کـه قلـب بـرای پذیـرش الهـام  راسـت قلـب اسـت. نیکی هـا حاصـل فرمـان اوسـت، و لطفـی 

کـه بـه سـمت شـّر  ـک پیـدا می کنـد، »توفیـق« نـام دارد. امـا سـبب خواطـر زشـت 
َ
و دعـوت َمل

فرامی خوانـد، شـیطان نـام دارد کـه سـمت چـپ قلـب اسـت، و بدیهـا حاصل فرمان اوسـت و 

پذیـرش قلـب بـرای وسوسـه شـیطان، »ِاغـواء« و »خـذالن« نامیـده می شـود. 

ب است.  کلمۀ »خواطر« تعبیر از سبب به مسّبَ کالم امیر مؤمنان؟ع؟،  در 

کـردن  کـه در برابـر قـدرت خداونـد متعـال بـرای دگرگـون  ایـن دو قـوۀ علمیـه، دو جوهرنـد 

قلوب و شناسـاندن آن، مسـّخر شـده اند، مانند انگشـتان آدمی که در تسخیر قدرت انسانند، 

تـا اجسـام را بگرداننـد. 

کـرم _ درود خـدا بـر او و خاندانـش بـاد _ اشـاره بـه همیـن مطلـب دارد  در حدیـث پیامبـر ا

کـه می فرمایـد: 

شاَءد1. یفس یس کس َبَه  ر
ّ
ل حمنر َیقس ن وصابرعر الّرس ینر مر عس »نس إصبس نر بس لَب الَمؤمر َس ي

 َلب مؤمن ب»ن دو انگشت از انگشتان خدای رحمان است، هر طور مشّیت کند،
 آن را می گرداند. 

 خداوند متعال، برتر است از اینکه دارای انگشتی جسمانی مرّکب از گوشت و استخوان

1. صـدوق در علـل الشـرائع ج2 ص605 آن را نقـل کـرده بـا توضیـح مفیـدی کـه برای اهل تحقیق مغتنم اسـت. 
کـم نیشـابوری ج4 ص321؛ سـنن ابـن ماجـه رَـم  از طریـق اهـل سـنت: المَـتدرك  علـی الصحیحیـن حا
ون  )بـاب  بـاب 39  ابـی عاصـم ص98  ابـن  نوشـته  الَـنة  رَـم 1216؛  الَعّمـال ج1 ص242  کنـز  3834؛ 
یـل خبـر، سـید مرتضـی در  القلـوب ب»ـن إصبعیـن مـن وصابـع الرحمـن(؛ امالـی مرتضـی ج2 ص2؛ در تأو

گفته انـد.  امالـی و عامـه طباطبایـی در المیـزان ج9 ص48 مطالبـی 
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  و خون یا دیگر اشیاء ُملکی و ملکوتی باشد، بلکه روح انگشتان و معنای آن، واسطۀ تحریک 
کـه بخواهـد، بـا انگشـتان  و دگرگونـی و قدرتـی بـر تغییـر و تصریـف اسـت. انسـان هـر آنچـه را 
ـک و شـیطان را بـه تسـخیر خـود می گیـرد تا هر 

َ
انجـام می  دهـد. خداونـد، تبـارك وتعالـی، نیـز َمل

کـه بخواهـد، انجـام بدهـد. حکمـت و سـّنتتش بدیـن سـان جریـان و اسـتمرار دارد.  آنچـه را 

که در اینجا نمی گنجد.  البته این حدیث نبوی وجوه دیگری نیز دارد 

تقابل بین دوقوه و نیروهای آنها در انسان
 ایـن دو قـوه، سـپاهیان و یـاران و خدمتـکاران و نیروهایـی دارند که در قلب انسـان همواره 
کـدام از  باهـم در داد و سـتدند. هرکـدام از ایـن دو قـّوه، دافعـه و جاذبـه ای بـر خاطـر دارنـد. هـر 
آنـان خواهـان تسـخیر دیگـری اسـت تـا دیگـری را بـه خدمـت و بردگـی بگیـرد. دریچـه قلـب، 
کنـد،  گویـد و خطـورات او غلبـه پیـدا  کـه گشـوده شـود و دعـوت او را پاسـخ  بـر هرکـدام از آنـان 
حکـم و غلبـه و امـارت بـرای اوسـت، و بـرای او تمّکـن بـر قلـب حاصـل می شـود. بـر ایـن قلـب 
ُملکـِی بشـرِی خلقـی، احاطـه می یابـد که منبع روح بخاری اسـت، و آثار امـارت و حکومت او 
ـم کوچک نمایان می شـود و حکمش جریان 

َ
در تمامـی اجـزاء مملکـت بـدن و رگهـای ایـن عال

می یابـد و تمامـی رعایـای او تحـت سـلطنتش خواهنـد بـود. 

قلـِب امـری، بـه سـبب داشـتن لطافـت و صفـای روحـی و نورانیـِت فطـری و ذاتـی، بـه یـک 
کـه  کـی و شـیطانی اسـت، ماننـد آیینـه ای اسـت 

َ
گـروه آثـار َمل انـدازه شایسـتۀ پذیرایـی هـر دو 

همـه گونـه نـوری بـر آن وارد شـده و تصویرهـای مختلـف و متضـادی _ بـه سـبب آن دو نیرویـی 
بـه سـبب ورود خواطـر  کـه در سـمت چـپ و راسـت او قـرار دارنـد _ در آن نمایـان می شـود. 
پسـندیده و ناپسـند از طـرف ملـک و شـیطان، دائمـًا در حالـت تغییـر و انتقـال و شـکل پذیری 
و انفعـال اسـت. پـس آنچـه از حسـنات دیـده می شـود، از سـوی خـدا اسـت، ولـی سـیئات از 

جانـب شـیطان اسـت. 

کرده، در اینجا مفید کلینی رحمه اهلل به ِاسناِد خویش روایت  که   حدیثی از امام باقر؟ع؟ 
 است. می فرماید:

ـَد  شت الّرَ َة، وس
س
ل اس

س
الّض ى وس َهدس

ت
ال ـَل، وس اطر بس

ت
ال ّقَ وس حس

ت
ال اَن، وس طس ـیت الّشس ـا َهـوس اهَّلَل وس مس ّنس ـاَس إر ـا الّنس هس ّیَ

س
ـا و يیس
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اٍت  ـنس َس نت حس انس مر ـا کس مس اَت. فس ئس ـّیر َّس ال اَت وس ـنس َس حس
ت
ال ـَة، وس بس َر ا عس

ت
ال ـَة وس

س
ل جر

ت
اآل ـَة وس

س
ل اجر عس

ت
ال ، وس ـّيَ غس

ت
ال وس

ـَه اهَّلَلد تـا آخـر حدیث1. نس عس
س
انر ل طس ـیت

س
لّش لر

اٍت فس ئس ـّیر ـنت سس انس مر ـا کس مس ، وس ـهر
ّس
ل لر

فس

 همانا خداست و شیطان، حق است و باطل، هدایت است و گمراهی، راه راست 
 است و گمراهی، دنیاست و آخرت، حَنات است و سیئات، پس هر چه حَنات 

است از خداست. و هر چه سیئات است از شیطان، لعنه اهَّلل.

ک گشوده شود و دعوت او را پاسخ گوید و خطورات نیک بر او مستولی 
َ
گر قلب به سمت َمل  ا

و خطورات بد شیطانی از او دور شود، و ملک بر او غلبه کند و بر این مملکت بدنی مستولی و 
حکومتش مستقر شود و مجال را بر شیطان تنگ کند و آثار حکومت عقلی و ملکی و رحمانی 
در آیینه قلب نمودار شود و به وسیلۀ نور علم و معرفت و یقین متجلی شود، دارندۀ این قلب، 
کرده و خود را به حکومت عقل هیکل های  کی را به تن 

َ
که حقیقِت َمل کی است 

َ
بشری َمل

ملکوتی قدسی همانند کرده، بلکه او از آنها هم واالتر است و آنان خادمان اویند. 

گـــر آدمی به جایی رســـید که شـــیطان بـــر قلب او غلبه کنـــد و خواطر ســـیئه در آن راه  امـــا ا
یابد و آن را اســـتقرار و مأوای خویش قرار دهد، ســـربازان و حزبش مملکت او را تحت تســـخیر 
و تســـلط خـــود گیرنـــد و پـــر از وسوســـه هایی باشـــد کـــه او را به ســـمت دنیـــا و نابـــودی آخرت 
گوشـــت و خون او آمیخته شـــود و آثار ســـلطه شـــیطانی در  بکشـــاند، و شـــهوات شـــیطانی با 
تمامـــی َاجـــزای مملکت بدنـــی او همچون خـــون در رگ ها جریـــان یابد. همچنانکـــه در این 

حدیث شـــریف نبوی؟ص؟ آمده اســـت:

يإن الشیطان لیجري من ابن آدم مجری الدمد2. 

همانا شیطان در فرزند آدم، به سان خون، جریان دارد. 

 همانگونه که در احادیث شـریفه آمده اسـت، چنین فردی، بشـری شـیطانی اسـت که در 
شـکل حقیقـت شـیطانی و صورتـی حیوانـی در آمـده و هماننـد میمون هـا و خوک هـا محشـور 

خواهد گشـت. 

1. الکافي ج2 ص15 ح 2؛ محاسن ص251؛ بحار األنوار ج67 ص228 ح 3 و 4.
2. عوالـي اللئالـي ج1 ص325 ح 66؛ بنگریـد: مَـند احمـد بـن حنبـل ج3 ص156؛ صحیح بخاری، کتاب 

الحـکام، باب 21.
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نتیجه کالم
کـه بـه وسـیلۀ دو  کـه انسـان ها بـه سـببب فرجـام خـود  گرفتیـم  از مطالـب پیشـین نتیجـه 
کـه در لسـان شـرع بـه ملـک و شـیطان تعبیـر  نیـروی علمـی عقلـی و وهمـی بـدان می رسـند _ 
می شـود _ بـه دو گـروه تقسـیم می شـوند: گـروه بهشـتیان و گـروه دوزخیـان، یـا اصحـاب یمیـن و 
ِشـمال. اینـان بـه ایـن اعتبـار کـه در سـمت راسـت و چـپ قلـب قـرار دارنـد، یمینـی و ِشـمالی 
گـروه بهشـت و دوزخ بـر حسـب پیـروی از ایـن دو  کـدام از دو  می شـوند، و اختـالف مراتـب هـر 
کی آنچه را باید، به دسـت مـی آورد و با حکومت 

َ
نیـرو اسـت؛ انسـان بـا پیـروی از قـوه عقلیـۀ َمل

کـردن قـوۀ عقلیـه و دسـتیابی بـه معـارف الهیـه، مظهـری از حقیقـِت ربوبـی خواهـد شـد. پـس 
ـِم ُقـدِس او بـرای فرشـتگان ممکـن 

َ
بدیـن روی، او بهتـر از فرشـتگان می شـود و رسـیدن بـه عال

نخواهـد بود. 

که مورد پیروی اصحاب ِشمال و امیر  گونه اســـت پیروی از قوۀ وهمیۀ شـــیطانی،  همین 
آنهـــا و لّبیک گفتن به دعوت شـــیطان اســـت؛ همان که انســـان را از حقیقـــت خویش خارج 
پایان که پســـت تر و فرومایه تر از چار  ســـاخته و او را به َپســـتی می کشـــاند تا به جایی می رســـد 

 خواهد شد. 

 در این مورد روایتی که شیِخ اصحاِب حدیث، َجناِب صدوق رحمه اهلل در علل الشرایع
گوید: کرده، مفید است. عبداهلل بن سنان   به ِاسناِد خویش روایت 

؟ع؟،  قس ـادر ـٍد الّصس ّمس ـنس َمحس ـرس بت فس عت ـدر اهَّللر جس بت ـا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ  : سس

س
ـال َس اٍن  ـنس ـنر سر ـدر اهَّللر بت بت ـنت عس يعس

ٍب؟ع؟:  الر بري طس
س
َن و ّيَ بت لر ینس عس نر مر َمؤت

ت
یَر ال مر

س
 و

س
ال َس  :

س
ال قس ؟ فس مس َنو آدس َل وم بس ضس فت

س
َة و ئرکس

اس مس
ت
َت: ال

ت
َقل فس

ًة  وس ـهت شس ائرـمر  هس بس
ت
ال ـي  فر ـبس 

س
ّک رس وس ٍة،  وس ـهت شس برـاس  ـًا  قت عس ـةر  ئرکس

اس مس
ت
ال ـي  فر ـبس 

س
ّک رس  

س
ـّل جس وس ـّزس  عس اهَّللس  ّنس   إر

 ، ةر ئرکس
اس مس

ت
نس ال ٌر مر یت َهوس خس َه  فس تس وس هت َه شس

َ
ل قت بس عس

س
ل نت غس مس ا. فس مس هر یت

س
ل مس کر ي آدس نر ي بس بس فر

س
ّک رس ٍل، وس قت  براس عس

ائرم د1. هس بس
ت
نس ال ّرٌ مر َهوس شس َه فس

س
ل قت َتَه عس وس هت تت شس بس

س
ل نت غس مس وس

از امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم: آیـا فرشـتگان برترنـد یـا فرزنـدان آدم؟ حضـرت فرمودنـد: 
، در فرشـتگان،  امیـر المؤمنیـن علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ فرمودنـد: خداونـد، عـّز وجلّ
پایان، شهوت را بدون عقل؛ و در فرزندان آدم هر دو   عقل را بدون شهوت؛ و در چهار

1. علل الشرائع ج1 ص4 ح 1؛ بحار األنوار ج57 ص299 ح 5؛ وسائل الشیعة ج15 ص209.
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را َرار داد. حال، کَی که عقلش بر شهوتش غالب گردد، به یقین از فرشتگان بهتر 
پایان بدتر می باشد. است. و آن که شهوتش بر عقلش غلبه کند، حتمًا از چهار

کـه برتری بعضی از افراد بشـر بـر بعضی دیگر در  ایـن خالصـۀ مطلـب و ِاجمـاِل کالم اسـت 
خلقـت اول، و تشـریِف بعضـی بـر بعضـی دیگـر در آفرینـش ارواح آنهـا را می رسـاند، که چگونه 
کردنـد، آنهـا را در اصحـاب یمیـن و دیگـران را در اصحـاب  بعضـی را بـر بعضـی دیگـر تکریـم 
ِشـمال جـای دادنـد، و ایـن قبـل از آزمایـش آنهـا بـا تکلیـف بـود و قبـل از صـدور آنچـه موجـب 
که به آن می رسـند.  تفضیل و تشـریف می شـود، بر اسـاس علم خداوند متعال بود به فرجامی 

و امـا برتـری بعضـی بـر بعـض دیگـر در آفرینـِش دوم، و برتـری دادن بـه جمعـی نسـبت بـه 
ّییـن و بدن هـای مؤمنـان را از مرتبـۀ 

ّ
کـه اجسـام انبیـاء را از طینـت عل دیگـران در آفرینـش _ 

سـبب  بـه   _ آفریـد  سـّجین  طینـت  از  را  ُمعاِنـدان  و  کّفـار  بدن هـای  و  آفریـد،  آن  از  پایین تـِر 
گردن نهادن یا  اسـتحقاق و شایسـتگِی هر فرد اسـت و اهلّیِت او در آنچه روز تکلیف اول، با 

گردنکشـِی خـود، بـدان رسـیده اسـت.

کـه در روز  بدیـن روی بـه لحـاظ طینـت، مختلـف آفریـده شـدند، بـه حسـب فرجام خـود، 
کـه هـر فـرد در زمـان آزمونـش در عالـم ذّر  میثـاق بـه اختیـار خـود برگزیدنـد و بـه اقتضـای آنچـه 
کـرد. بـا ایـن وجـود، علـم خداونـد متعـال، در بـارۀ فرجـام امـر آنهـا در ایـن نشـأه نیـز  انتخـاب 

موجـب آن می شـود. 

پـس هـر آنچـه کسـی در تکلیـِف اول برگزیـد، یعنـی سـلوک و پیـروی یکی از ایـن دو راه، که 
در تکلیف دوم هم به آن می رسـد، همان، موجب آفرینش او از محّل مخصوص به خودش، 

ّیین یا از سـّجین می شـود.
ّ
و بـا خلقـت ویـژۀ خودش، از عل

کسـی را نسـبت بـه اسـتحقاِق عملـی و قابلیـِت ذاتـِی ثابـت او، بـه  خداونـد متعـال، هـر 
کـه شایسـتۀ اوسـت و بـه آن برمی گـردد و پایانـش بـه آن می رسـد آفریـد، و  اعمالـش و آنچـه را 
کارهـا و اختیـارات او نـدارد. ییـن یـا سـفلّیین هیـچ تأثیـری بـر 

ّ
کـس از عل آفرینـِش خـاّص هـر 

کیفیـــت آفرینـــش اول و خصوصیـــات آن، نـــه در عالـــِم  کـــه دانســـتیم،  پـــس همانطـــور 
تکلیـــِف اول بـــر فرجـــام امـــوِر بنـــدگان اثـــر می گـــذارد، و نـــه در آفرینـــِش دوم. زیـــرا خصوصیـــت 
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ـــت آن، نـــه تأثیـــری در َافعـــال بنـــدگان و فرجامشـــان در 
ّ
کیفیـــت ِجِبل آفرینـــش در خلقـــت دوم و 

ـــر  ـــب َجب ـــه موج ـــات دارد، و ن ـــار مناف ـــا اختی ـــه ب ـــود، ن ـــاد می ش ـــتلزِم َفس ـــه مس ـــم دارد، ن ـــن عال ای
ــا می شـــود.  در َافعـــال آنهـ

دفع توّهم

اشکال

کـه در ایـن  گفتـه شـود: بعضـی از احادیـث مأثـوره از اهـل بیـت عصمـت و طهـارت  شـاید 
مـورد آمـده اسـت، تأثیـِر خصوصیـِت طینـِت آفرینـش بـر عمـل را می رسـاند، و از آنهـا چنیـن 
کیفیـِت آفرینـش از علّییـن و سـفلّیین در َافعـاِل بنـدگان دخالـت دارد.  کـه  برداشـت می شـود 
لـذا نـه فقـط در سـعادت و شـقاوت و هدایـت و ضاللـت آدمـی تأثیـر دارد، بلکـه در تمامـِی 

َافعـاِل جزئـی بشـری، چـه حسـنات و چـه سـّیئات مؤثـر اسـت. 

در این زمینه به ده حدیث اشاره می کنیم:

کافـی و علـل الشـرایع بـه ِاسنادشـان از ابوحمـزه ثمالـی از امـام صـادق؟ع؟  1. در بصائـر و 
کرده انـد:  روایـت 

ـقس 
س
ل خس ـَه، وس نت ـا مر نس قس

س
ل ـا خس ّمس ا مر نس تر ـیعس ـوبس شر

َ
ل ََ ـقس 

س
ل خس ، وس »ـنس ّیر ر

ّ
ل ـی عر

س
ل عت

س
و ـنت  ـا مر نس قس

س
ل ّنس اهَّللس خس يإر

هر  ـذر ـاس هس ـا. َثـّمس تس نس قت ـا َخلر ّمس ـتت مر قس ـا َخلر هس ّنس
س
ـا ألر نس یت

س
ل ي إر ـور هت وَبَهـمت تس

َ
َقل ؛ فس ـكس لر

ـنت َدونر ذس َهـمت مر انس دس بت
س
و

َهُدُه  ْ َسث �ي وٌم  َمْر�تُ ا�بٌ  ِک�ت و�فَ  �يُّ ِ
ّ
ِعل ما  ْدراَك 

أَ
ا َوما  �فَ  �ي ِ

�يّ ِ
ّ
ِعل یي  �فِ

َ
ل راِر  ْ �ب

�أَ
ْ
ال ا�بَ  ِک�ت �فَّ  اإِ ا 

َّ
َكل  : ـةس یس

ت
اآل

و�فَ .1  ُ �ب ّرَ ُم�تَ
ْ
ال

ـنت  َهـمت مر انس دس بت
س
و ـَه، وس نت َهـمت مر قس

س
ل ـا خس ّمس مت مر هر تر ـیعس ـوبس شر

َ
ل ََ ـقس 

س
ل خس یٍن، وس ـّجر ـنت سر ـا مر نس َدّوس ـقس عس

س
ل خس وس

ا 
َّ
: َكل ـةس یس

ت
هر اآل ذر اس هس َه. َثـّمس تس نت َقـوا مر ـا َخلر ّمس ـتت مر قس ـا َخلر هس ّنس

س
ـمت ألر هر یت

س
ل ي إر ـور هت وَبَهـمت تس

َ
َقل ؛ فس ـكس لر

َدونر ذس
وٌم 2«3. ا�بٌ َمْر�تُ �فٌ ِک�ت �ي ِ

ّ ْدراَك ما ِس�ب
أَ
�فٍ َوما ا �ي ِ

ّ یي ِس�ب �فِ
َ
اِر ل حبَّ

ا�بَ ال�فُ �فَّ ِک�ت اإِ

کـه مـا را  خـدا مـا را از وعلـی علی»ـن آفریـد، و دلهـاى شـیعیان مـا را از همانـی آفریـد 

1. المطففین: 21-18.
2. المطففین: 9-7.

 3. علل الشرائع ج1 ص116؛ بصائر الدرجات ص35؛ الکافي ج1 ص389؛ تفَیر َمی ص717؛ بحار األنوار 
ج5 ص235 ح 10.
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آفریـده اسـت. و پ»کرهایشـان را از درجـه پای»نـش آفریـد. از ایـن رو دلهـاى شـیعیان 
یـرا از آنچـه مـا آفریـده شـده ایم، آفریده شـده اند. سـپس این آیه  بـه مـا متوجـه اسـت، ز
رائـت فرمـود: يهرگـز! نامـه نیـکان در علی»ـن اسـت، تـو چه دانی علی»ن چیَـت؟  راَ 

کتابـی اسـت نوشـته کـه مقربـان شـاهد آننـدد. 

  و دشمن ما را از سّجین آفرید، و دلهاى پ»روانشان را از همانی آفرید که آنها را آفریده
آنهـا  بـه  ایـن رو دلهـاى پ»روانشـان  از  آفریـد.  از پای»ن تـرر آن  را  اسـت. و پ»کرهایشـان 
یـرا اینهـا آفریـده شـدند از آنچـه آنهـا آفریـده شـدند. سـپس ایـن آیـه را  متوجـه اسـت، ز
تاوت فرمود: ياصًا نامه بدکاران در سـجین اسـت، تو چه دانی سـجین چیَـت؟ 

کتابـی اسـت نوشـته شـدهد.

2. در بصائـــر الدرجـــات و علل الشـــرایع به ِاسنادشـــان از امام ســـجاد علی بن الحســـین 
کـــه می فرماید:  کرده اند  صلـــوات اهلل علیهما روایـــت 

ــوبس 
َ
ل ََ ــقس 

س
ل خس . وس ــمت َه انس دس بت

س
و ــمت وس َه وبس

َ
ل ََ  ، »ــنس ّیر ر

ّ
ل ــةر عر ینس ــنت طر »ــنس مر ّیر بر

ــقس الّنس
س
ل ــی خس

س
ال عس ّنس اهَّللس تس يإر

ــارس 
س

َکّف
ت
ــقس ال

س
ل خس . وس ــكس لر

ــنت َدونر ذس یــنس مر نر مر َمؤت
ت
انس ال ــدس بت

س
ــقس و

س
ل خس ، وس ــةر ینس ــكس الّطر

ت
ــنت ترل یــنس  مر نر مر َمؤت

ت
ال

َن  مر َمؤت
ت
ــَد ال لر ا یس

س
ــذ ــنت هس مر . فس ــنر یت تس ینس ــنس الّطر »ت ــطس بس

س
ل خس . فس َهــمت انس دس بت

س
و َهــمت وس وبس

َ
ل ََ یٍن،  ــّجر ــةر سر ینس ــنت طر مر

یَب  ا َیصر اَهنس نت هس مر ، وس ةس ئس ــّیر َّس َن ال مر َمؤت
ت
یَب ال ا َیصر اَهنس ــنت هس مر . وس ــنس مر َمؤت

ت
ــَر ال افر کس

ت
ــَد ال لر یس ــرس وس افر کس

ت
ال

یــنس رر افر کس
ت
ــوَب ال

َ
ل ََ ــَه، وس نت َقــوا مر ــا َخلر ــی مس

س
ل  إر

ــّنَ حر یــنس تس نر مر َمؤت
ت
ــوَب ال

َ
َقل . فس ةس ــنس َس حس

ت
ــَر ال افر کس

ت
 ال

َهد1. نت َقوا مر ا َخلر ی مس
س
ل  إر

ّنَ حر  تس

ل و سرشـت( علّی»ن  ، دلهـا و پ»کرهـاى پ»غمبـران را از طینـت )گر خداونـد، عـّزس وجـلّ
آفریـد و دلهـاى مؤمنـان را هـم از آن طینـت آفریـد، و پ»کرهـاى مؤمنـان را از پای»ن تـر از 
ـّجین آفریـد، هـم دلهـا و هـم پ»کرهایشـان را. آنـگاه  آن آفریـد. و کافـران را از طینـتر سر
ایـن دو طینـت را در هـم آمیخـت. بـه همیـن جهـت، از مؤمـن کافـر متولـد می شـود و 
از کافـر، مؤمـن. و نیـز بـه همیـن سـبب مؤمـن بـه گنـاه و بـدى می رسـد و کافـر ثـواب و 
یـرا طینـت هـر یـک از آنهـا بـه طینـت دیگـرى آمیختـه اسـت(. پس  نیکـی می کنـد )ز
دلهـاى مؤمنـان، بدانچـه از آن آفریـده شـده، می گراینـد و دلهاى کافـران بدانچه از آن 

آفریـده شـده تمایـل یابند.

1. بصائر الدرجات ص35 باب 9 ح 5؛ علل الشرائع ج1 ص82؛ الکافي ج2 ص2.
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کرده اند: کافی به ِاسنادشان از امام صادق؟ع؟ روایت  3. در بصائر، علل و 

نت  ا مر نس تر ـــیعس اَح شر وس رت
س
قس و

س
ل خس ، وس كس لر

قر ذس وت ـــنت فس ا مر اَحنس وس لق ورت »نس وخس ّیر ر
ّ
ل ـــنت عر ـــا مر نس قس

س
ل يإن اهَّللس خس

 ، َهمت نس »ت بس ـــا وس نس نس »ت ةر بس ابس رس قس
ت
ـــكس ال

ت
ـــلر ترل جت

س
نت و مر . فس ـــكس لر

نت َدونر ذس ـــاَدَهمت مر َس جت
س
ـــقس و َخلر »ـــنس وس ّیر ر

ّ
ل عر

اد1. نس یت
س
ل إر  

ـــّنَ حر وَبَهمت تس
َ
ل ََ

خداونـد، مـا را از علّی»ـن آفریـد و روح مـا را از فـوق آن، و روح شـیعیان مـا را از علّی»ـن 
یشـاوندی میان ما و آنهاسـت که  آفریـد و بـدن آنهـا را از پای»نتـر از آن. بـه دلیـل این خو

دلهایشـان بـه سـوی مـا گرایـش می یابد. 

که می فرماید:  4. در بصائر از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

ّنَ  حر ّمس تس ـــنت ثس مر َه. وس نت ا مر نس
س
ل عس ـــا جس ّمس ا مر نس تر ـــیعس احس شر وس رت

س
لس و عس جس ، وس »ـــنس ّیر ر

ّ
ل ـــنت عر ـــا مر نس

س
ل عس ّنس اهَّللس جس يإر

قس 
س
ل خس یٍن، وس ـــّجر نت سر ا مر نس َدّوس ـــقس عس

س
ل خس . وس كس لر

ـــنت َدونر ذس َهمت مر انس دس بت
س
ـــقس و

س
ل خس ـــا، وس نس یت

س
ل اَحَهـــمت إر وس رت

س
و

ي  ور
هت ـــّمس تس نت ثس مر ، وس كس لر

ـــنت َدونر ذس َهـــمت مر انس دس بت
س
قس و

س
ل خس ـــَه، وس نت َهـــمت مر قس

س
ل ـــا خس ّمس مت مر هر تر ـــیعس احس شر وس رت

س
و

د2. مت هر یت
س
ل إر اَحَهـــمت  وس رت

س
و

رار داد.  رار داد، و روح شیعت ما را از همان آفرید که ما را از آنَ  خداوند، ما را از علّی»نَ 
 بدین روی، روح آنها به سوی ما تمایل دارد، و بدن آنها را از پای»ن تر از آن آفرید. دشمن 
ما را از سـّجین آفرید و ارواح پ»روان آنها را از همان آفرید که روح آنها را. و بدنهایشـان 

را از پای»ن تر از آن آفرید. بدین روی، ارواح پ»روانشـان به سـوی ایشـان تمایل دارد. 

که می فرماید:  کتاب از امام صادق؟ع؟ روایت شده است  5. در همان 

ـقس 
س
ل خس ـَه. وس نت ـا مر نس قس

س
ل ـا خس ـنت َدونر مس ـا مر ینس ّبر ـقس  َمحر

س
ل خس ، وس »ـنس ّیر ر

ّ
ل ـنت عر ـا مر نس قس

س
ل  خس

ـلّس جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر
د3. ٍ

َکلّ ـی 
س
ل  إر

َکلٌّ ى  ـوس هت ـكس یس لر
س

ذ لر
ـَه. فس نت َهـمت مر قس

س
ل ـا خس ّمس ـمت مر یهر ّبر ـقس َمحر

س
ل خس یٍن، وس ـّجر ـنت سر ـا مر نس َدّوس عس

خداونـد، عـّزس وجـّل، مـا را از علّی»ـن آفریـد و محّبـان مـا را از پای»ن تر از آنچـه ما را آفرید، 
خلـق کـرد. دشـمن مـا را از سـّجین آفریـد و دوسـتداران آنها را از همان آفریـد که آنها را 

خلـق کـرد. بدیـن روی هـر گروه بـه اصل خود گرایـش می یابند. 

 1. بصائر ص39 ح 1؛ علل الشرائع ج1 ص117 ح 15؛ بحار األنوار ج5 ص243 ح 31؛ الکافي ج1 ص389 ح 1؛
 بحار األنوار ج58 ص44 ح 21.

2. بصائر ص40 باب 10 ح 2؛ بحار األنوار ج25 ص12 ح 25.

3. بصائر ص36 باب 9 ح 9؛ بحار األنوار ج25 ص11 ح 18.
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کتاب از امام سجاد علی بن الحسین؟امهع؟ روایت شده است:  6. در همان 

ی 
س
ل تر إر وت مس

ت
كس ال

س
ل ـثس مس عس بس ا. وس هس تر ینس نت طر ٍة مر ینس ـاَه برطر تس

س
أ ، فس ـةر ّنس جس

ت
ـی ال

س
ل  إر

س
ئریـل رس بت ـثس جس عس ّنس اهَّللس بس يإر

ا  نس
س
ل عس جس . فس ـنر یت فس ا نرصت هس ـمس َس َس ، َثـّمس  ـنر یت تس ینس ـعس الّطر مس جس ـا. فس هس تر ینس ـنت طر ـٍة مر ینس َه برطر ـاءس جس ، فس ضر رت

س ت
األ

ـَب  غس ـا َیرت ّمس ا مر نس تر ـیعس ـنت شر انس مر کس ـا  مس ـا. فس نس تر ینس ـنت طر ا مر نس تس ـیعس  شر
س

ـل عس جس ، وس نر یت ـمس َت قر
ت
ـرر ال یت ـنت خس مر

ا  یَرهس صر مس ، وس ـةر یثس بر
خس

ت
ةر ال ینس ـنس الّطر َهمت مر طس

س
ال ا خس ّمس اكس مر

س
ـذ ، فس ـةر یحس بر

قس
ت
ـالر ال مس عت

س ت
ـنس األ ـَه  مر نت ـمت عس هر بر

اكس 
س

ـذ ، فس ةر ـنس َس حس
ت
ـالر ال مس عت

س ت
ـنس األ مر ٍم وس ـوت صس ٍة وس ـاس صس ـّرٍ وس ـنت بر ـا مر نس َدّور ـي عس انس فر کس ـا  مس . وس ـةر ّنس جس

ت
ـی ال

س
ل إر

د1. ارر ـی الّنس
س
ل یَرَهـمت إر صر مس ، وس ـةر بس ّیر

ـا الّطس نس تر ینس ـنت طر َهـمت مر طس
س
ال ـا خس مس لر

رد. و  لر بهشـت آو لـی از گر همانـا خداونـد جبرئیـل را بـه بهشـت فرسـتاد پـس بـرای او گر
رد. پـس هـر دو گل را  ل زمیـن آو لـی از گر فرشـتت مـرگ را بـه زمیـن فرسـتاد پـس بـرای او گر
کـرد. پـس مـا را از نیمـت بهتـر َـرار داد و پ»ـروان مـا را  رد، سـپس بـه دو نیمـه  روی هـم آو
ـرار داد. پـس رغبتـی کـه پ»ـروان ما به اعمال زشـت دارنـدن از آن آمیختگی  ل مـاَ  از گر
کار نیکـو و  گـر دشـمن مـا  گل خبیـث اسـت، و سرنوشتشـان بهشـت اسـت. و ا بـه 
ک مـا دارد و  زه و اعمـال حَـنه انجـام دهـد از آمیختگـی اسـت کـه بـا گل پا نمـاز و رو

سرنوشتشـان بـه سـوی آتش اسـت.

کتاب از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:  7. در همان 

ا  نس تس یعس قس شر
س
ل خس ، وس »نس ّیر ر

ّ
ل قر عر وت ةر فس ینس نت طر ا مر نس وبس

َ
ل ََ قس 

س
ل خس ، وس »نس ّیر ر

ّ
ل ةر عر ینس نت طر ا مر نس قس

س
ل ّنس اهَّللس خس يإر

ّنَ  حر وَبَهـمت تس
َ
ل ََ تت  ارس صس ، فس »ـنس ّیر ر

ّ
ل ـةر عر ینس نت طر َهمت مر وبس

َ
ل ََ ـقس 

س
ل خس . وس ـكس لر

ـنت ذس لس مر ـفس ست
س
ـةر و ینس ـنت طر مر

ـاد تا آخر حدیث2. ّنس ـا مر هس ّنس
س
ـا ألر نس یت

س
ل إر

 خداوند، )بدن( ما را از طینت علّی»ن و دلهایمان را از طینت فوق علّی»ن و شیعیان
ّی»ن آفرید. بدین جهت 

ّ
  ما را از طینت پای»ن تر از آن آفرید، و دلهایشان را از طینت عل

که آنها از ما هَتند.  گرایش می یابد  دلهایشان به ما 

گفت: که به امام صادق؟ع؟  َکیسان روایت است  کافی از عبداهلل بن  8. در محاسن و 

ــا  ّمس
س
: و

س
ــال قس . فس ــانس َس یت کس ــَن  ــَد اهَّللر بت بت كس عس

س
ل ــوت ــا مس نس

س
اكس و ــدس ــَت فر

ت
ل ؟ع؟: َجعر ــدر اهَّللر بت ــي عس بر

س
ــَت ألر

ت
ل ََ ي

ــلر  بس جس
ت
َت برال

ــدت ــي َولر ّنر ــَه: إر
س
ــَت ل

ت
َقل : فس

س
ــال َس  . ــكس َف رر

عت
س
ــَت و َت س

ل ــتس فس نت
س
ــا و ّمس

س
و ــَه، وس َف رر

عت
س
أ ــَب فس َس الّنس

1. بصائر ص37 باب 9 ح 10.
2. بصائر ص44 ح 18؛ بحار األنوار ج5 ص249 ح 40.
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س

َجــل ى الّرس رس
س
ــأ . فس ــكس لر

ــرر ذس یت غس اتر وس ــارس جس ــي الّتر ــاسس فر ــَط الّنس الر خس
َ
ــا و نس

س
و ، وس ــاررسس ضر فس رت

س
ــأ َت بر

ت
ــأ شس نس وس

ــَط  الر خس
َ
و . وس ترَکــمت اوس دس ــنت عس ّیَنــَه عس بس أتس َشــَه، فس ّتر

فس
َ
، َثــّمس و ــةر انس مس

س ت
األ ــقر وس

َ
َخل

ت
ــنس ال َس حس تر وس ــمت َّس ــنس ال َس حس

 . َکمت تر یس
س

ل ــنت وس ّیَنــَه عس بس أتس َشــَه، فس ّتر
فس
َ
ًة، َثــّمس و ــاّرس عس زس ــٍة وس انس مس

س
ــةس و

ّس
ل َر ــقر وس

َ
َخل

ت
یــهر َســوءس ال ى فر رس

س
ــأ ، فس

س
َجــل الّرس

كس  ــارس بس ّنس اهَّللس تس
س
! و ــانس َس یت کس ــنس  ــا ابت ــتس یس مت لر ــا عس مس

س
ــي: و  لر

س
ــال قس : فس

س
ــال َس ؟  ــكس لر

َکــوَن ذس ــفس یس یت کس فس
هر  ــذر عس هس ــزس ــّمس نس یعــًا، َث مر ــا جس َهمس طس

س
ل خس ، فس ــارر ــنس الّنس ــًة مر ینس طر ــةر وس ّنس جس

ت
ــنس ال ــًة مر ینس  طر

س
ــذ خس

س
ــی و

س
ال عس تس وس

ــا  ّمس مر ، فس ــقر
َ
َخل

ت
ــنر ال َت َح تر وس ــمت َّس ــنر ال َت َح ــةر وس انس مس

س ت
ــنس األ ــكس مر ئر

س
ول

َ
ــنت و ــتس مر یت

س
و ــا رس مس . فس هر ــذر ــنت هس مر

ــنت  ءر مر
س

ــَؤل ــنت هس ــتس مر یت
س
و ــا رس مس ــَه. وس نت َقــوا مر ــا َخلر ــی مس

س
ل  إر

َعــوَدونس َهــمت یس ، وس ــةر ّنس جس
ت
ــةر ال ینس ــنت طر َهمت مر ــتت َّس مس

ــی 
س
ل  إر

َعــوَدونس َهــمت یس . وس ــارر ــةر الّنس ینس ــنت طر َهمت مر ــتت َّس ــا مس ّمس مر ، فس ةر ــاّرس عس الّزس ــقر وس
َ
َخل

ت
َســوءر ال ــةر وس انس مس

س ت
ــةر األ

ّس
ل َر

ــَه د1. نت َقــوا مر ــا َخلر مس

ربانت گردم، من عبد اهَّلل ید: به امام جعفر صادق؟ع؟ گفتم:َ   عبد اهَّلل بن کیَان گو
کر شما هَتم. فرمود: تبارت را می شناسم، اما تو را نمی شناسم.  بن کیَان چا

ـل زاده شـده و در سـرزمین فـارس بـزرگ شـده ام، و در  بس عـرض کـردم: مـن در منطقـت جس
گاهـی بـا شـخصی معاشـرت  کارهـاى دیگـر بـا مـردم معاشـرت دارم.  امـر تجـارت و 
ى می ب»نم، سـپس مذهبش  ى  و َحَـن َخلق و امانت دار می کنم و از او خوش رفتار
مـرد  بـا  دیگـر،  از سـوی  اسـت.  بـا شـما دشـمن  بررسـی می کنـم، معلـوم می شـود  را 
کـی می ب»نـم، سـپس  دیگـرى معاشـرت می کنـم و از او بدَخلقـی و کمـی امانـت و ناپا

بررسـی می کنـم، معلـوم می شـود ولیـت شـما را دارد، ایـن چگونـه اسـت؟

لی از بهشـــت برگرفت  گر  ، جلّ فرمود: ابن کیَـــان! مگـــر نمی دانی که خداونـــد، عّز وس
زخ، ســـپس آن دو را بـــه هـــم آمیخت، آنـــگاه ایـــن را از آن، و آن را از این  لـــی از دو گر و 
جـــدا ســـاخت. )آنهـــا را از هـــم جـــدا ســـاخت و مؤمنـــان را از گل بهشـــت و کفار را 
ى در  ى و حَـــن خلـــق و خوش رفتار یـــد(. پـــس آنچـــه از امانـــت دار زخ آفر از گل دو
دشـــمنان مـــا ببینـــی، از جهت تمـــاس آنها با طینت بهشـــتی )پ»ـــش از جدا کردن 
آنها از یك دیگر( اســـت، و ایشـــان عاَبـــت به اصل خلقت خود برگردند )و یکَـــره 
زخی شـــوند(. و آنچـــه از بی امانتی و بدَخلقی و آلودگی در دوســـتان ما می ب»نی،  دو

کافـی مازندرانـی ج8 ص9؛ بحـار األنـوار  1. محاسـن ج1 ص136 بـاب 7 ح 20؛ الکافـي ج2 ص4 ح 5؛ شـرح 
ج5 ص251 ح 45 و ج64 ص86 ح 9.
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زخی اســـت، و بالخره به اصل خلقـــت خود برگردند   در اثـــر تمـــاس آنها با طینت دو
)و یکَره بهشتی شوند(.

کـه در آخـر  کافـی و علـل الشـرایع از امـام صـادق؟ع؟ حدیثـی طوالنـی روایـت شـده  9. در 
می فرمایـد:  آن 

 . الر ـمس ابر الّشر حس صت
س
خر و طت

س
ـنت ل َهمت مر ابس صس

س
ـا و ّمس مر ، فس ـمت هر َر ر خس ابرـكس وس حس صت

س
قر و ـزس ـنت نس ـتس مر یت

س
و ـا رس مس يوس

ابر  حس صت
س
خر و طت

س
نت ل َهمت مر ابس صس

س
ا و ّمس مر ، فس مت هر ارر َس وس َکمت وس فس

س
ال نت خس اءر مس ـیمس ـنر سر َت نت َح تس مر یت

س
و ا رس مس وس

د1. ینر مر یس
ت
ال

کـه  آنچـه از سبکَـری و ضعـف روی یارانـت می ب»نـی، بـه دلیـل آمیختگـی اسـت 
ـمال بـه آنهـا رسـیده اسـت. و آنچـه از َحَـن سـیما و وَـار مخالفـان  از اصحـاب شر

میـن اسـت.  می ب»نـی، از آمیختگـی اصحـاب یس

ید َشّحام، از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:  10. در علل الشرایع از ز

نت  ٍة مر ینس ـي طر وَر فر ـكس الّنَ لر
ـخس ذس سس ـنت َنـوٍر، رس ٍع مر ـدس تس ـنت َنـوٍر َمبت ـا مر نس قس

س
ل ـی خس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

ٍة  ینس نت طر َهمت مر انس دس بت
س
ـقس و

س
ل خس ا، وس نس انس دس بت

س
َه و نت ـقس مر

س
ل ا خس ّمس ا مر نس تر ـیعس وبس شر

َ
ل ََ ـقس 

س
ل خس ، وس »ـنس ّیر ر

ّ
ل ـی عر

س
ل عت

س
و

تابس  ّنس کر  إر
س

ّا : کس
س
و ـرس َس ـَه. َثّمس  نت ـا مر نس قت ـا َخلر ّمس ـتت مر قس ـا َخلر هس ّنس

س
ـا ألر نس یت

س
ل ى إر ـوس هت وَبَهـمت تس

َ
َقل . فس ـكس لر

َدونس ذس
كس  ارس بس ّنس اهَّللس تس إر َبونس . وس ّرس َمقس

ت
َدَه ال ـهس شت وٌم یس ََ رت تاٌب مس ونس کر ّیَ ر

ّ
ل راكس ما عر دت

س
مـا و »ـنس وس ّیر ر

ّ
ل ـي عر فر

س
ـرارر ل بت

س ت
األ

ـنت  ـٍة مر ینس ـنت طر َهـمت مر انس دس بت
س
ـقس و

س
ل خس یٍن، وس ـّجر ـنت سر ـٍة مر ینس ـنت طر ـا مر ائرنس دس عت

س
ـوبس و

َ
ل ََ ـقس 

س
ل ـی خس

س
ال عس تس وس

 . ـمت هر یت
س
ل ى إر ـوس هت وَبَهـمت تس

َ
َقل . فس َهـمت انس دس بت

س
ـَه و نت ـقس مر

س
ل ـا خس ّمس مت مر هر تر ـیعس ـوبس شر

َ
ل ََ ـقس 

س
ل خس ، وس ـكس لر

َدونر ذس
ٍذ  ئر مس وت ـلٌ یس یت وٌم وس ََ رت تـاٌب مس یٌن کر ـّجر راكس ما سر دت

س
مـا و یٍن وس ـّجر ـي سر فر

س
ـارر ل تـابس الَفّجس ّنس کر : إر

س
و ـرس َس َثـّمس 

بر»ن د2. ر
ّ

ذ َمکس
ت
ل لر

ى کـه از نـور آفریـد، خلـق کـرد. آن نـور در طینتی  خداونـد، تبـارك وتعالـی، مـا را از نـور
لـوب پ»روانمـان را از آنچـه بدنهـاى مـا را از آن  از اعلـی علّی»ـن رسـوخ نمـوده آفریـد، وَ 
آفریـد ایجـاد کـرد، و بدنهایشـان را از طینتـی پای»ن تـر از آن خلـق نمـود. لـذا دلهایشـان 
کـه مـا آفریـده شـدیم. سـپس ایـن  یـرا از آن چیـزی آفریـده شـدند  بـه مـا مایـل اسـت. ز

1. الکافـــي ج2 ص11 ح 2؛ علـــل الشـــرائع ج1 بـــاب 76 ص83 ح 5؛ بحـــار األنـــوار ج5 ص240 ح 22 و ج64 
ص122 ح 25.

2. علل الشرائع ج1 ص117 ح 14؛ بحار األنوار ج5 ص243 ح 30؛ با اشاره به آیات مطففین: 18-21 و 9-7.
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ـونس  ّیَ ر
ّ
ل عر مـا  راكس  دت

س
و مـا  وس »ـنس ،  ّیر ر

ّ
ل عر ـي  فر

س
ل ـرارر  بت

س ت
األ تـابس  کر ّنس  إر  

س
ّا کس فرمودنـد:  تـاوت  را  آیـات 

َبـونس . ّرس َمقس
ت
َدَه ال ـهس شت ـوٌم یس ََ رت تـاٌب مس کر

پـس از آن فرمودنـد: حـّق تبـارك و تعالـی َلـوب دشـمنان مـا را از طینـت سـّجین و 
بدن هاشـان را از طینت دیگرى آفرید و دلهاى پ»روانشـان را از آنچه بدن های ایشـان 
کـرد آفریـد. از ایـن رو دلهـاى پ»روانشـان بـه ایشـان مایـل اسـت. سـپس ایـن  را خلـق 
تاٌب  یٌن کر ـّجر راكس ما سر دت

س
ما و یٍن  وس ـّجر ي سر فر

س
ارر ل تـابس الَفّجس ّنس کر  إر

س
ّا رائـت فرمـود: کس آیـات راَ 

یامـت بـدکاران بـا نامه عمل سیاهشـان در   َ ز »ـنس  )البتـه رو بر ر
ّ

ذ َمکس
ت
ل ـٍذ لر ئر مس وت  یس

ٌ
ـل یت ـوٌم وس ََ رت مس

گاه توانی شـد، کتابی اسـت نوشـته  عذاب سـّجینند و چگونه به حقیقت سـّجین آ
شـده، واى بـه حـال منکران(.

این احادیث همگی ُمسـَند اسـت و عالقمندان می توانند به سـند آنها در منابع یادشـده 
کنند.  رجوع 

پاسخ

در ایـن مـورد اخبـار دیگـری نیـز وجـود دارد کـه تأثیـر خصوصیـت خلقت در افعـال بندگان 
و تأثیـر طینـت در فرجـام انسـان را می رسـاند؛ لیکـن ایـن اخبـار بـاز هـم چیـزی بیـش از ایجاب 
بـه افعـال  ـت نسـبت 

ّ
کیفیـت جبل بـر اعمـال مناسـب آن، و سـببیت  خصوصیـت طینـت 

مقتضـی را نشـان نمی دهـد؛ و مجـرد آن، موجـب فسـاد نمی شـود زیـرا علیـت را نمی رسـاند. 

که تأثیر طینت و خلقت بر افعال بشری ایجاد می کند،  در توضیح آن می گوییم: فسادی 
کـه منافـی بـا اختیـار باشـد و ایـن اختیـار را از بنـدگان در مقـام عمـل بگیـرد.  در مـوردی اسـت 
ـت شـود. ایـن ممکـن 

ّ
بـه طوری کـه اراده فقـط تابـع آثـار طینـت و خصوصیـت خلقـت و جبل

نیسـت مگـر اینکـه کیفیـت خلقـت و خصوصیـت طینـت، مؤثـر در افعـال عبـاد باشـد، امـا به 
نحـو علّیـت نـه اقتضا. 

گر تأثیر و سببّیت و ایجاب آن بر وجه اقتضا باشد نه علّیت، هرگز فساد نمی آورد. زیرا  اما ا
که بر وجه علیت نباشد، تأثیر آن وابسته است به عدم وجود مانع  سبب اقتضایی و مؤثری 
و وجود شرِط آن. این شرِط تأثیر مقتضی، در تمام اسباب اقتضایی است. پس بر این وجه، 
ت وخلقت، وابسته است به عدِم ارادۀ فرِد مکلف 

ّ
کیفیِت جبل تأثیر خصوصیِت طینت و 
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بر خالف مقتضای آن؛ زیرا اراده مکلف بر خالف آنچه طینت اقتضا می کند، مانع تأثیر و 
گر مکلف، مقتضای طینت و کارهای مناسب آن را اراده نکند،  تحقق آثار آن می شود، بلکه ا
مانع ترّتِب آثار و مقتضیات آن می شود. پس تا زمانی که مکلف، خالف مقتضای طینت را 
اراده کند، هیچ اثری بر افعال او نمی گذارد، و تأثیر آن وابسته به ارادۀ مکلف است. و آنچه فرد 

مکلف با اختیار می خواهد، سازگار است با آنچه طینت اقتضا و استدعا دارد.

خالصـه اینکـه سـبب اقتضایـی و مؤثـر بـر وجـه اقتضـاء، تأثیـر آن و تحقـق اثـر آن تابـع اراده 
مکلـف اسـت، و تاثیـر و ایجابـش مشـروط بـه آن اسـت؛ و ایـن نـه بـا اختیـار منافـات دارد، و نه 

موجـب جبـر و فسـاد می شـود. 

اشکال

ت، فسـاد نمی آورد، زیرا 
ّ
گر گفته شـود: دانسـتیم که خصوصیت طینت و خلقت و جبل  ا

که اخبار  سـببیت و ایجاب آن در افعال عباد، بر وجه اقتضاء اسـت نه علیت. نیز پذیرفتیم 
ده گانـۀ یادشـده، علیـت را نمی رسـاند، بلکـه نتیجـه ای بیـش از اقتضـاء نـدارد. اینـک معنای 

این سـه حدیث چه می شـود؟

که امام باقر؟ع؟ می فرماید:  کافی به ِاسناد خویش از ُزراره آورده  یک. در 

قس 
َ
ل خت نت یس

س
لس و بت َس  

لّس جس ّزس وس ّنس اهَّللس عس . إر ـانر نس فس اثت
س
ل تس ا اخت قر مس

ت
ل خس

ت
اَء ال دس تر ـفس ابت یت ـاَس کس ـمس الّنس لر ـوت عس

س
يل

اجـًا  جس
َ
حـًا و

ت
ل َکـنت مر ـي. وس تر اعس ـلس طس هت

س
و ـي وس تر ّنس ـكس جس نت ـقت مر

َ
ل خت

س
بـًا و

ت
ذ ـاًء عس َکـنت مس  :

س
ـال َس ـقس 

ت
ل خس

ت
ال

َن  مر َمؤت
ت
َد ال لر ـارس یس كس صس لر

نت ذس مر ا. فس جس زس تس امت ـا فس َهمس رس مس
س
ـي. َثّمس و تر یس صر عت ـلس مس هت

س
و ي وس ـارر ـكس نس نت ـقت مر

َ
ل خت

س
و

 
س

ل ، وس ءر
س

ـَؤل ـنت هس َکوَنـوا مر نت یس
س
ءر و

س
ـَؤل یَع هس طر ـتس َت ـاس یس ... إلـی ون َـال: فس ـنس مر َمؤت

ت
ـَر ال افر کس

ت
ال ـرس وس افر کس

ت
ال

د1. ءر
س

ـَؤل نت هس ءر مر
س

ـَؤل هس

گـر مردم بداننـد آغاز آفرینش چگونه بـوده، دو تن با یکدیگر )در  امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: ا
امـر دیـن( اختـاف نمی کردنـد. خداونـد، عـز وجـل، پ»ـش از آنکـه خلـق را ب»افرینـد، 
فرمـود: آبـی گـوارا بـاش، تـا از تـو بهشـت و اهـل طاعـت خـود را ب»افرینـم، و آبـی شـور و 
زخ و اهل معصیتم را ب»افرینم. سـپس به آن دو آب دسـتور فرمود  تلخ باش تا از تو دو

ـدر بـا   َ ضـاء و یَـد: يمـا اختلـف اثنـاند یعنـی در مـورد بحـثَ  1. الکافـي ج2 ص6 ح 1. عامـه مجلَـی می نو
هـم اختـاف نمی کردنـد، یـا در مـورد امـر دیـن بطـور کلی. )بحـار األنـوار ج5 ص253(.
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تـا آمیختـه شـدند. از ایـن جهـت اسـت که مؤمن کافر را زاید و کافـر مؤمن را... تا آنجا 
کـه فرمـود: پـس نـه ایـن دسـته توانند از آنها باشـند و نه آنهـا توانند از اینها باشـند.

کرده است:  کتاب به اسناد خویش از امام صادق؟ع؟ روایت  دو. در همان 

ـضس  بس َس َثـّمس   . یـنر الّطر ـی 
س
ل ـاءس عس مس

ت
ال  

س
ـل سس رت

س
و ؟ع؟،  مس ـقس آدس

َ
ل خت یس نت 

س
و ادس  رس

س
و ـا  ّمس

س
ل  

ّس
ـل جس ـّزس وس ّنس اهَّللس عس يإر

َکوَنـوا  نت یس
س
ءر و

س
ـَؤل یعس هس طر ـتس َت ـنت یس

س
ل ـال: فس ... إلـی ونَ  هر ـدر »س ـنر بر یت تس َس رت ـا فر هس َس ّرس ـا، َثـّمس فس هس کس رس عس ـًة فس ضس بت َس

ءد تـا آخـر حدیـث1.
س

ـَؤل ـنت هس َکوَنـوا مر نت یس
س
ءر و

س
ـَؤل  هس

س
ل ءر وس

س
ـَؤل ـنت هس مر

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: چـون خداونـد، عـز وجـل، اراده فرمـود آدم را ب»افرینـد، آب را 
کـرد، سـپس مشـتی برگرفـت و آن را بمالیـد، آنـگاه آن را بـا دسـت  ک روان  بَـوى خـا
کـه فرمـود: از ایـن رو اینهـا نتواننـد از آن هـا  َـدرت خـود، دو نیمـه سـاخت... تـا آنجـا 

شـوند و آن هـا نتواننـد از اینهـا گردنـد. 

که می فرماید: کرده  سه. در بصائر به ِاسناد خود، از فضیل بن زبیر، از امام باقر؟ع؟ روایت 

قس  َخلر »نس وس ّیر ر
ّ
ل ـنت عر ا مر نس قت ـٍت َخلر »ت لَ بس هت

س
ـا و ّنس : إر

س
ـال َس ؟ص؟   اهَّللر

س
َسـول ّنس رس

س
ـتس و مت لر ـا عس مس

س
ـلَ و یت ـا َفضس يیس

ـوَب 
َ
ل ََ ـقس  َخلر ، وس ـكس لر

ـنت ذس لس مر ـفس ست
س
ـنت و ا مر َتنس ـیعس ـقس شر َخلر ـَه، وس نت ـا مر نس قت ي َخلر ـذر

ّس
ـنس ال ـا مر وَبنس

َ
ل ََ

ـَه،  نت َقـوا مر ي َخلر ـذر
ّس
ـنس ال وَبَهـمت مر

َ
ل ََ ـقس  َخلر یٍن، وس ـّجر ـنت سر َقـوا مر ـا َخلر نس َدّوس ّنس عس إر ـَه. وس نت ا مر نس تر ـیعس شر

لت  هس ـَه. فس نت َقـوا مر ـا َخلر ّمس مت مر هر تر ـیعس ـوَب شر
َ
ل ََ ـقس  َخلر ، وس ـكس لر

ـنت ذس لس مر ـفس ست
س
ـنت و َتَهمت مر ـیعس ـقس شر َخلر وس

ـلَ  هت
س
و یَع  طر ـتس َت یس ـلت  هس وس یٍن؟  ـّجر سر ـلر  هت

س
و ـنت  مر َکـونس  یس نت 

س
و »ـنس  ّیر ر

ّ
ل عر ـلر  هت

س
و ـنت  مر ـٌد  حس

س
و یَع  طر ـتس َت یس

؟د تـا آخرحدیـث2.  »ـنس ّیر ر
ّ
ل ـلر عر هت

س
ـنت و َکوَنـوا مر نت یس

س
یٍن و ـّجر سر

که از علی»ن که رسول خدا؟ص؟ فرمود: ما اهل ب»تی هَتیم   ای فضیل، آیا ندانَتی 
لوب ما از همان که آفریده شدیم خلق شده. و پ»روان ما از پای»ن تر از آن،   آفریده شدیم، وَ 
شدند،  آفریده  سّجین  از  ما  دشمنان  همانا  و  شد.  آفریده  آن  از  ما  پ»روان  َلوب   و 
که خودشان آفریده شدند، پ»روان آنان از پای»ن تر از آن آفریده   و َلوب ایشان از همان 
لوب پ»روانشان از آنچه آفریده شدند خلق شده. پس آیا هیچ یک از اهل علی»ن   شدند، وَ 
می تواند که از اهل سّجین گردد؟! و آیا اهل سّجین می توانند از اهل علیّ»ن باشند؟!

1. الکافي ج2 ص7 ح 3.
2. بصائر الدرجات ص38 ح 16.
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ـــت و خصوصیـــِت طینـــِت او _ 
ّ
پـــس عـــدم توانایـــی مکلـــف بـــر ِخـــالِف مقتضـــای ِجِبل

کـــه ایـــن اخبـــار و دیگـــر احادیـــث بـــه مضمـــون آن می رســـاند _ ظاهـــر آن، معنـــای علیـــت  ُچنـــان 
می دهـــد! 

پاسخ

کـه از ایـن اخبـار  ـت و طینـت، 
ّ
کـه عـدم توانایـِی بنـدگان بـر ِخـالِف ُمقتضـای ِجِبل گفتیـم 

نتیجـه گرفته انـد، موجـب علیـِت خصوصیـِت طینت و خلقـت در افعاِل بندگان نمی شـود، 
و منافـِی بـا اختیـار نیسـت. زیـرا عـدم توانایـی نسـبت بـه یـک فعـل، می توانـد صورت هـای 

کنیـم: مختلـف داشـته باشـد. و می توانیـم بـرای آن سـه وجـه تصـور 

وجـه اول: اینکـه فعـل، ذاتـًا ُمحـال و ُممتنـُع الوقـوع باشـد. و عـدم توانایـی در انجـام آن، 
کـه در ایـن آیـات شـریفه آمـده اسـت: شـاید از ایـن جهـت باشـد. همانگونـه 

.1» ُصُرو�فَ �ف َ َسُهْم �ي �فُ �ف
أَ
� ا

َ
ْصًرا َول ُهْم �فَ

َ
ُ�و�فَ ل ِط�ي َْس�تَ � �ي

َ
»َول

کرد. که آنها نه هرگز به مشرکان و نه به خود یاری توانند  در صورتی 

.2» ُصُرو�فَ �ف َ َسُهْم �ي �فُ �ف
أَ
� ا

َ
ْم َول

ُ
ْصَرك ُ�و�فَ �فَ ِط�ي َْس�تَ � �ي

َ
ِ� ل ْدُعو�فَ ِم�ف ُدو�فِ �فَ �تَ �ي ِ �ف

َّ
»َوال

درت بر یاری شـما  و آنهایـی را کـه شـما خـدا می خوانیـد جـز خـدای یکتـا هیچ یـکَ 
بلکـه بـر یاری خـود ندارند.

.3» و�فَ ْصَ��بُ ُ ا �ي
�فَّ � ُهم ِمّ

َ
ِسِهْم َول �فُ �ف

أَ
ْصَر ا ُ�و�فَ �فَ ِط�ي َْس�تَ � �ي

َ
ا ل �فَ �ف ُدو�فِ ُ�ُهم ِمّ ْم�فَ ِلَه�تٌ �تَ

آ
ُهْم ا

َ
ْم ل

أ
»ا

کـه بتواننـد عـذاب مـا را از اینـان منـع  آیـا بـرای ایـن مشـرکان غیـر مـا خدایانـی هَـت 
ـدرت بـر دفـاع از خـود دارند و نه آنها از سـوی ما  کننـد، در صورتـی کـه نـه آن خدایـانَ 

همراهـی و حمایـت شـوند؟

.4» ُ�و�فَ ِط�ي َْس�تَ � �ي
َ
ا َول �أً �يْ

َ ْر�فِ سث
�أَ

ْ
َماَوا�تِ َوال �فَ الّسَ ا ِمّ �تً ُهْم ِررفْ

َ
ْمِلُك ل َ � �ي

َ
ـِ� َما ل

َّ
ِ الل ُدو�فَ ِم�ف ُدو�ف ْ��بُ َ »َو�ي

کـه از  و بت پرسـتان خـدا را نمی پرسـتند و بـه جـای او بت هایـی را پرسـتش می کننـد 

1. اعراف: 192.
2. اعراف: 197.

3. انبیاء: 43.
4. نحل: 73.
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زی به مشـرکان دهند نیَـتند و توانایی )بر هیچ  که رو آسـمان و زمین مالک چیزی 
کار( ندارند.

د  ُرو�فَ ْ�صفَ ٌد ّمُ �ف ُ ُهْم حب
َ
ْصَرُهْم َوُهْم ل ُ�و�فَ �فَ ِط�ي َْس�تَ � �ي

َ
، ل َصُرو�فَ �ف ُ ُهْم �ي

َّ
َ�ل

َّ
 ل

ِلَه�تً
آ
ـِ� ا

َّ
ِ الل وا ِم�ف ُدو�ف

دفُ حفَ
 »َوا�تَّ

تا آخر آیه 1.

گرفتند، تا مگر یاری شوند. هرگز آن خدایان کمترین   و به جای خدا، خدایانی دیگر 
کرد. نصرتی به آنها نتوانند 

وجـه دوم: اینکـه بـه سـبب کوتاهـی یکـی از مقّدمـات خارجـی باشـد کـه شـرط فعل باشـد 
و فعـل، متوقـف بـر آن باشـد. نمونـۀ آن در ایـن آیـات اسـت: 

لًا«2. �ي ِ� َس�بِ �يْ
َ
ل َطاَع اإِ ِ َم�فِ اْس�تَ �ت �يْ �بَ

ْ
ُّ ال اِس ِح�ب

ی ال�فَّ
َ
ـِ� َعل

َّ
»َوِلل

کـه توانایـی  کَـی  یـارت آن خانـه بـه امـر خـدا واجـب اسـت بـر هـر  و مـردم را حـّج و ز
بـرای رسـیدن بـه آنجـا دارد.

ا«3. �فً �فَ ِمْسِك�ي �ي ْ�َ�اُم ِس�تِّ اإِ
ِطْع �فَ َْس�تَ ْم �ي

َّ
َم�ف ل »�فَ

گر نتواند، باید شصت مَکین را طعام دهد. پس ا

ْم َ�ْولً�«4.
ُ
ك ِطْع ِم�ف َْس�تَ ْم �ي

َّ
»َوَم�ف ل

گیرد. که زن  که را توانایی آن نباشد  و هر 

ــــُدو�ف ْه�تَ َ �ي  �
َ
َول  

ــــ�تً
َ
ل ِح�ي ُ�ـــــو�فَ  ِط�ي َْس�تَ �ي  �

َ
ل  ِ َ�ا�ف

ْ
ِول

ْ
َوال َساِء  ّ

َوال�فِ اِل  �بَ الِرّ ِم�فَ  �فَ  �ي َ��فِ صفْ ُمْس�تَ
ْ
ال  �

َّ
ل  »اإ

لًا«5. �ي َ َس�بِ

گریـز و چـاره ای برایشـان  کـه ناتـوان بودنـد و  کـودکان  گـروه از مـردان و زنـان و  مگـر آن 
ـر نبـود و راهـی نمی یافتنـد. َّ می

این قسم از استطاعت را »استطاعت ظاهری عملی« نام می نهیم. و این، َمناِط تکلیف 

1. یس: 75-74.
2. آل عمران: 97.

3. مجادله: 4.
4. نَاء: 25.
5. نَاء: 98.
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ـی _ وابسـته بـدان اسـت. و بـر 
ّ
کل کـه تمـام تکالیـف _ چـه جزئـی و چـه  و شـرِط عـاّمِ آن اسـت 

مبنـای عقـل، تکلیـف بـدون آن قبیح اسـت. 

وجـه سـوم: اینکـه تحّقـق فعـل و عـدم توانایـی مکلـف بـه آن ُمحال باشـد، بدان سـبب که 
بـر وقـوِع فعـل و تحقـِق آن در خارج، اراده ای نداشـته باشـد، در نتیجـه، با وجود تمّکن بر انجام 
آن، بـه اختیـاِر خـود آن کار را انجـام ندهـد. یعنـی انسـان _ با وجـود تمامّیت مقدمات خارجی 
کاری  گـرد آمـدن تمـام آن مقدمـات _ خـود را از  کـه تکلیـف وابسـته بـدان اسـت و بـا وجـود 
بـازدارد و آن بـار را بـر نـدارد، و خـود را نسـبت بـه آن ملـزم نکنـد، بـه هـر هـدِف دینـی یـا دنیوی، و 

هـر انگیـزۀ عقلی یا نفسـی. 

که در شـرع و عرف بسـیار  این قسـم از اسـتطاعت را »اسـتطاعت ارادِی باطنی« می نامیم 
گـر شـخصی تمـام مـوارد اسـتطاعِت مالـی و جسـمی و  کاربـرد دارد و متعـارف اسـت. مثـاًل ا
 مقدمات حّج را دارا باشد، ولی خود را برای رفتن به حج و انجام اعمال آن آماده نکند، بلکه
 تـرک حـج را برگزینـد، بـه او عـدم اسـتطاعت نسـبت می دهنـد و می گوینـد: »فالنـی نمی توانـد 

حـج بـرود« )یعنـی اصـاًل نمی خواهـد(. یـا مثـاًل می گوینـد: »فالنـی نمی توانـد فالنـی را ببینـد«. 

کـه خواهـان  کـه انسـان اراده دارد و ممکـن نیسـت عملـی از او سـربزند  ایـن بـدان رو اسـت 
آن نباشـد. پـس تـا زمانـی کـه خواهـان نباشـد، غیر مسـتطیع اسـت.

ایـن معنـی در شـعر و نثـر بسـیار اسـتعمال شـده اسـت، ماننـد قـول عالمـه نحریـر شـیخ 
عیسـی بـن شـجاع نجفـی قـدس سـره: 

ـــُه
َ
إّن أِلمـــِرَك  ُخلفـــًا  ســـَتِطع 

َ
أ ـــم 

َ
واِجـــُبَفل ـــِة  ّیَ الَبِر ُکّلِ  َعلـــی  مـــٌر 

َ
أل

کـه بـر همـگان  پـس مـن توانایـی مخالفـت امـر تـو را نـدارم، همـان امـر تـو امـری اسـت 
واجـب اسـت.

گونه ناتوانی، به شیوۀ تمثیل می گوید: شیخ طبِرسی رحمه اهلل، در مورد این 

يامیـر، مـرا در ایـن مـورد امـر نمـود، ولی اسـتطاعت انجام امـر او را نـدارم؛ یعنی: خود را 
مجبـور بـه اطاعـت از امیر نمی کنـمد. انتهی1. 

1. مجمع البیان ج2 ص202.
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 همچنین سّید مرتضی رحمه اهلل در امالی خود )صفحه 72 از جزء 4( در تأویل آیۀ شریفۀ 

کالمی طوالنی می گوید: اَل«1 بعد از ذکر 
َ ْم�ث

أَ
�

ْ
َك ال

َ
وا ل ُ َر�ب

�فَ صفَ ْر َک�يْ طفُ »ا�فْ

کاری را بــرای خــود ســنگین می دانــد، ایــن  کــه  کَــی  عــادتر اهــلر لغــت در مــورد 
ینــد: او َــادر بــه انجــام آن نیَــت و توانایــی و َــدرت آن را نــدارد. مثــًا  کــه بگو اســت 
گفتــن بــا فــان شــخص نیَــت، و حتــی تــاب  ینــد: فانــی َــادر بــه ســخن  می گو
ــت و  ــدت زحم ــنگین پنداری و ش ــا س ــدف آنه ــه ه ک ــد آن.  ــدارد. ومانن ــدن او را ن دی

مشــقت اســت. 2

این مطلب در آیات و احادیث متعدد آمده است. 

آیۀ اول:

.3» ْر�فِ
�أَ

ْ
ا �فِیي ال ْر�بً ُ�و�فَ صفَ ِط�ي َْس�تَ � �ي

َ
ـِ� ل

َّ
ِل الل �ي ْحِصُروا �فِیي َس�بِ

أُ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
َراِء ال �تَ �فُ

ْ
»ِلل

کـه در راه خـدا بازمانـده و ناتـوان شـده اند و توانایـی آنکـه  مخصـوص فقیرانـی اسـت 
در زمیـن بگردنـد ندارنـد.

که موسی؟ع؟ از او تبعیت نمود: و آیات مکّرری در مورد عاِلمی 

ًرا«4. َ َص�بْ َع َمِعیي ِط�ي ْس�تَ
�ف �تَ

َ
َك ل

�فَّ »اإِ

که با من صبر پ»شه کنی. تو نمی توانی 

کنز الفوائد می گوید:  َکراَجکی، در  شیخ فقیه متکلم، ابوالفتح 

فصل

جـــازًا _ به نفـــیر اســـتطاعت تعبیر  ـــعًا و مس بـــدان، ویـــدك اهَّلل تعالـــی، نفیر فعـــل _ توّسَ
می شـــود. مثًا با اینکه می دانیم شـــخصی به خاطر ســـنگینی و منزجـــر بودن فعل، 
ی»ـــم: تـــو توانایـــی انجـــام آن را نـــداری. هر چند  آن را انجـــام نمی دهـــد، بـــه او می گو

1. فرَان: 9؛ اسراء: 48.
2. امالـی شـریف مرتضـی ج 4 ص 72، عامـه مجلَـی هـم د بحـار األنـوار ج 5 ص 62 سـخن سـید مرتضـی را 

کرده. نقـل 
3. بقره: 273.

کهف: 67، 72 و 75.  .4
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کـــه در حقیقت توانایی داشـــته باشـــد. و کَـــی به شـــخصی کـــه از او متنّفر اســـت 
کـــه دیدن مـــن برای تو ســـنگین  یـــد: تـــو نمی توانـــی مـــرا ببینی. بـــه این معنی  می گو
زه گرفتن  ـــادر به رو ی»م: توَ  زه او را اذیـــت می کند، می گو اســـت. یا بـــه ب»ماری که رو
یان می رســـاند و  زه بگیرد، لکن به او ز نیَـــتی، بـــا اینکه در حقیقـــت او می توانـــد رو

او را بـــه مشـــقت می اندازد. 

مـی کـه حضـرت موسـی؟ع؟ او را پ»ـروی نمـود، بـر همین مبنا  آیـه شـریفه در مـورد عالر
َم�فِ 

ّ
َ�ِل �ف �تُ

أَ
ٰی ا

َ
ُ�َك َعل �بِ

�تَّ
أَ
ُه ُموَسٰى َهْل ا

َ
اَل ل یـل می شـود. خداونـد در ایـن آیه می فرمایـد: ي�تَ تأو

کـه تـو صبـر نخواهـی  ًرا«1 بـه ایـن معنـی  َ َص�بْ َع َمِعیي ِط�ي ْس�تَ
�ف �تَ

َ
َك ل

�فَّ اَل اإِ ًدا �تَ ْ ْم�تَ ُرسث
ّ
ا ُعِل ِمّمَ

کار من بر طبعر تو سـنگین اسـت. در اینجا نداشـتن صبر  کرد و بر تو آسـان نیَـت، و 
را بـه عـدم اسـتطاعت تعبیـر کـرده اسـت، وگرنـه او هـم َـادر اسـت و هـم اسـتطاعت 
بـر ایـن َـول  ًرا«2  ـُ� َصا�بِ

َّ
الل اَء  َ �ف سث اإِ ُد�فِیي  حبِ

کـه می فرمایـد: يَس�تَ دارد. جـواب موسـی؟ع؟ 
سـؤال  بـا  بایـد  جـواب  آنکـه  بـا  َمَـتطیعًاد.  اهَّلل  شـاء  يإن  یـد:  نمی گو دارد.  لـت  دل
مطابقـت داشـته باشـد. لـذا جـواب حضـرت موسـی؟ع؟، همانگونـه که ذکـر کردیم، 
لـت بـر ایـن دارد کـه اسـتطاعت یادشـده در ابتـدا، عبـارت اسـت از توانایی انجام  دل
کار می برنـد. و ایـن شـعر هـم بـه ایـن مناسـبت  فعـل مجـازًا. مـردم هـم آن را بَـیار بـه 

سـروده شـده اسـت:

سُت اسَتطیُع َترَکها
َ
اِلثـــِمأَری َشـــَهواٍت ل َضـــَرَر  َواَقعُتهـــا  أن  ُر 

َ
حـــذ

َ
وأ

فُس َتنهاِني َوُتبِصُر ُرشـــَدها  الّنَ
َ

کـــَرُه ِإتیـــاَن الِعتـــاِب َعلـــی ِعلـــِم َفـــال َوأ

کـه توانایـی ترکشـان را نـدارم. و نمی خواهـم آنهـا را مرتکـب  شـهوت هایی را می ب»نـم 
شـوم و گنـاه کنـم.

نفـس مـن مـرا نهـی نمی کنـد و مَـیر هدایـت خـود را نمی ب»نـد. نمی خواهـم از روی 
گاهـی سـرزنش شـوم. آ

گر آن  هاد، آن اسـت که ا رکس طیَع تس َـَت اسـتس
س
یم که َصد شـاعر در عبارت يل شـک ندار

را تـرک کنـد، برایـش سـنگین خواهـد بـود و او ایـن را نمی خواهـد. او اسـتطاعت را در 

کهف: 66 و 67.  .1
کهف: 69.  .2
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عَتها  َس َر ون وا
س

یـرا اگر چنین می کـرد، عبارت يووحـذ حقیقـت، از خـود نفـی نمی کنـد، ز
لمد معنایی نداشـت. لی عر قابر عس َه إتیـانس العر کـرس

س
و ثـمد و همچنیـن عبـارت يوس ال

ْمَع  ُ�و�فَ الّسَ ِط�ي َْس�تَ وا �ي
یل می شود: يَما َکا�فُ که این آیه شریفه تأو نیز بر همین معناست 

تأّمـل بـود و  اینـان سـنگین  بـرای  آیـات الهـی  بـه  گـوش دادن   .1» ِصُرو�فَ �بْ ُ �ي وا   َوَما َکا�فُ

 و تدّبـر در آیـات را ناخـوش می داشـتند، لـذا خـود را ناتـوان از شـنیدن جلـوه دادنـد. 
یـد: گو کـه حاضـر بـه شـنیدن براهیـن و بّ»نـات نیَـت. اعشـی  ماننـد انَـان لجبـاز 

ُمرَتحـــُل کـــَب  الّرَ  
َ

إّن ُهَریـــَرَة  ع  ُجـــُل2َوّدِ َهـــا الّرَ ّیُ
َ
َوَهـــل ُتطیـــُق َوداعـــًا أ

که سواران در حال رفتنند. ای مرد، آیا توانایی وداع داری؟ هریره را وداع کن 

ـدرت را از او سـلب کـرده، بـه  ـادر بـه وداع کـردن اسـت، ولـی شـاعرَ   َ می دانیـم کـه او
سـبب کراهیـت و سـنگینی کار.3

آیه دوم

.4» ِصُرو�فَ �بْ ُ وا �ي
ْمَع َوَما َکا�فُ ُ�و�فَ الّسَ ِط�ي َْس�تَ وا �ي

»َما َکا�فُ

و هرگز توانایی شنیدن نداشتند و نمی دیدند.

سـید شـریف مرتضی قّدس سـّره، در أمالي خود )ج 3 ص 15(، در بیان وجوه تأویل این 
آیـه می فرماید: 

آنان بخاطر کراهیت و ســـنگینی که از استماع آیات الهی دارند، خود را به نشنیدن 
ی»م فانـــی _ از شـــدت عداوتی که به فان فـــرد دارد _  می زننـــد، همچنانکـــه می گو
ید و ســـخنانش را بشـــنود. همیـــن گونه به  نمی توانـــد او را ببینـــد و بـــا او ســـخن بگو
ی»م: ياو برای  ناد دارد، می گو کَـــی که نَبت به شـــنیدن برهان ها و بّ»نات الهی عر
ری کـــردد. همچنانکه  شـــنیدن حق، اســـتطاعت ندارد و حتـــی نمی توان به او یادآو

ید:   اعشی می گو

1. هود: 20.
قـات سـبع منتشـر شـده اسـت. 

ّ
کـه بـه ضمیمـت معل ر او اسـت  ـع چکامـت نـام آو

س
طل 2. ب»ـت از اعشـی اسـت و مس

خزانـة األدب ج8 ص395.
3. کنز الفوائد ص46 و 47 )چاپ مصطفوی َم 1410، ط 2(.

4. هود: 20 .
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ُمرَتحـــُل کـــَب  الّرَ  
َ

إّن ُهَریـــَرَة  ع  ُجـــُلَوّدِ الّرَ َهـــا  ّیُ
َ
أ َوداعـــًا  ُتطیـــُق  َوَهـــل 

که سواران در حال رفتنند. ای مرد، آیا توانایی وداع داری؟ هریره را وداع کن 

درت از او، به سبب کراهیت و سنگینی  ادر به وداع است، ولی نفیَ   می دانیم که اوَ 
کار است.  نَبت به این 

ـروند یعنی: ب»ناییر آنها کاری برایشـان انجام نمی دهد و آنها  مـا کانـوا َیبصر عبـارت يوس
یـرا از تأّمـل و تدّبـر در آیـاتر الهـی روی می گردانند. هنگامی که سـود  را سـود نرسـاند، ز
ب»نایـی از آنهـا گرفتـه شـد، می تـوان خـود دیـدن را هـم از آنهـا نفـی کـرد؛ همچنانکه به 
گفتـه می شـود: چـرا نمی شـنوی و  کـه از حـق و تأّمـل در آن روی گـردان باشـد،  کَـی 

نمی ب»نـی و تعّقـل نمی کنـی؟ و ماننـد اینهـا.1

آیه سوم

ُ�و�فَ َسْمً�ا«2. ِط�ي َْس�تَ � �ي
َ
وا ل ِر�ي َوَكا�فُ

ْ
ك َطاٍء َع�ف دفِ ُهْم �فِیي عفِ �فُ ْع�يُ

أَ
�فَ َکا�فَ�تْ ا �ي ِ �ف

َّ
»ال

کَـانی که بر چشم شـان پرده بود، و از یاد من غافل بودند، و هیچ توانایی بر شـنیدن 
نداشتند.

امام جعفر صادق؟امهع؟ فرمودند:

رر 
کت ر

ّ
ـــي برالذ نر عت : یس

س
ـــال َس ي .  ـــرر کت ـــنت ذر طـــاٍء عس ـــي غر َیَنَهـــمت فر عت

س
ـــتت و یـــنس کانس ذر

ّس
ـــَه : ال

َ
ل وت َس ـــَت: 

ت
ل ََ ي

 
س

اَنوا ل کس  :
س

ـــال َس عًا.  ـــمت یَعونس سس طر ـــتس َت َه:  ل یس
َ
ل وت َس َت: 

ت
ل ََ ي.   رر

کت ـــَه:  ذر
َ
ل وت َس َهوس  ؟ع؟،  وس ـــّيٍ لر ـــةر عس یس

س
ل وس

َه 
س
َهمت ل نت ٍة مر اوس ـــدس عس َه وس

س
ٍض ل ةر َبغت

س
ـــّد شر َه، لر رس کت َعوا ذر ـــمس َت نت یس

س
َهمت و دس نت ّيٌ عر لر رس عس ا َذکر ذس  إر

یَعونس طر ـــتس َت یس
ه د3. تر »ت بس ـــلر  هت

س
ألر وس

ي . فرمـــود: منظور از ذکـــر، ولیت  رر
کت ـــنت ذر طـــاٍء عس ي غر َیَنَهـــمت فر عت

س
ـــتت و یـــنس کانس ذر

ّس
گفتـــم: ال

عًا. فرمود: وَتی سخن از علي؟ع؟ پ»ش  ـــمت یَعونس سس طر تس َت علي؟ع؟ اســـت. گفتم:  ل یس
آنها می شـــد، تاب شـــنیدن آن را نداشـــتند، به واســـطه شـــدت کینه و دشـــمنی با او 

خاندانش. و 

1. امالی مرتضی ج3 ص15.
کهف: 101.  .2

3. تفَیر َمی ص407 و 408؛ بحار األنوار ج24 ص377 ح 104.
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که می گوید: ی نقل است  کتاب عیون أخبار الرضا؟ع؟ و توحید، از هرو در 

طـاٍء  ـي غر َیَنَهـمت فر عت
س
ـتت و کانس یـنس  ذر

ّس
: ال

ّس
ـل جس ـّزس وس لر اهَّللر عس ـوت َس ـنت  ـا؟ع؟ عس َمـوَن الّررضس

ت
أ مس

ت
 ال

س
ل

س
ـأ يسس

ـنس  مر ـَع  نس مت یس  
س

ل ـنر  یت عس
ت
ال ـاءس  طس غر ّنس  إر ؟ع؟: 

س
ـال قس فس عًا،  ـمت سس یَعونس  طر ـتس َت یس ل  کاَنـوا  وس ي  ـرر کت ذر ـنت  عس

بري 
س
نر و ـّير بت لر ةر عس یس

س
ل وس ینس بر رر افر کس

ت
هس ال ـّبس  شس

ّس
ـل جس ـّزس وس ـّنس اهَّللس عس کر

س
ل ، وس َعَیـونر

ت
ى برال  َیـرس

س
ـَر ل کت ر

ّ
الذ ، وس ـرر کت ر

ّ
الذ

یَعونس  طر ـتس َت  یس
س

ل ، وس یـهر ؟ص؟ فر ـّير بر
 الّنس

س
ل ـوت َس ونس 

َ
ل قر ثت ـتس َت اَنـوا یس کس َهـمت  ّنس

س
، ألر ـانر یس َعمت

ت
ـٍب؟ع؟ برال الر طس

عًاد تـا آخـر حدیـث1.  ـمت سس

 ،
ّ

وجـل عـّز  خداونـد،  کام  بـارۀ  در  الرضـا؟امهع؟  موسـی  بـن  علـی  حضـرت  از  مأمـون 
ُ�و�فَ  ِط�ي َْس�تَ وا ل� �ي ِر�ي َوكا�فُ

ْ
ك طاٍء َع�فْ دفِ ُهْم �فِیي عفِ �فُ ْع�يُ

أَ
�فَ کا�فَ�تْ ا �ي ِ �ف

َّ
دربـارۀ ایـن آیـه پرسـید کـه: ال

. حضـرت فرمـود: پوشـش چشـم از ذکـر منـع نمی کنـد، و ذکـر بـه چشـمها دیـده 
ً
َسْم�ا

که به ولیت علی بن ابی طالب؟ع؟  کَانی را  نمی شود، ولیکن خداوند، عز وجل، 
یرا که ایشـان گفتار پ»غمبر؟ص؟ را در شـأن او  کافـر شـده اند بـه کـوران تشـبیه فرمـوده، ز

کـه آن را بشـنوند. گـران می شـمردند و نمی توانَـتند 

آیه چهارم

َماِء«2. �فَ الّسَ َدهتً ِمّ ا َما�أِ �فَ �يْ
َ
َل َعل ّ

ِ رف
�فَ ُ �ف �ي

أَ
َك ا ُع َر�بُّ ِط�ي َْس�تَ َم َهْل �ي َ �فَ َمْر�ي ْ َ�ى ا�ب ا ِع�ي و�فَ �يَ ُّ َحَواِر�ي

ْ
اَل ال دفْ �تَ »اإِ

ّیـون گفتنـد: ای عیَـیر بـن مریـم، آیـا خـدای تـو می توانـد کـه بـرای  هنگامـی کـه حوار
مـا از آسـمان مائـده ای فرسـتد؟

در تفسیر صافی ذیل آیه می گوید:
درت.3 گفته اند: این استطاعت، مقتضای حکمت و اراده الهی است، نه مقتضایَ 

گوید:  در مجمع البیان 

کار را در  کـه: آیـا خداونـد ایـن  دیـدگاه ابوعلـی فارسـی در مـورد معنـای آیـه ایـن اسـت 
یی تـو باشـد؟ چـون بـرای آنـان جایـز  کـه دلیلـی بـرای راسـتگو حـق تـو انجـام می دهـد 
یـرا آنهـا  کـه شـّکی در آن نَـبت بـه َـدرت خداونـد متعـال داشـته باشـند، ز نیَـت 

1. عیون وخبار الرضا ج2 ص123؛ توحید ص353؛ احتجاج ج2 ص196.
2. مائده: 112.

3. تفَیر صافی ج2 ص97؛ اَوال در این زمینه را بنگرید: بحار األنوار ج14 ص260.
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یی و صّحـت امر او  یـی از او پرسـیدند تا راسـتگو مؤمـن و عـارف بـه مَـئله بودنـد. گو
را بداننـد تـا اشـکال و شـبهه ای بـرای او باَـی نگذارنـد. بدیـن روی بعـد از آن گفتنـد: 

لبـيد1.  َس ـّنس  ئر طمس یس وَبنـاد، َچنانکـه ابراهیـم؟ع؟ گفـت: يلر
َ
ل ََ ـّنس  طمئر تس يوس

آیه پنجم

ٍء...«2. ْ ىي
َ ٰی سث

َ
ِدُر َعل �تْ َ � �ي

َّ
وًكا ل

ُ
ْمل ًدا ّمَ لًا َع�بْ َ ـُ� َم�ث

َّ
َر�بَ الل »صفَ

که َادر بر هیچ چیز نیَت... خدا مثلی زده: بندۀ مملوکی 

ایـن برخـی از آیـات بـود کـه داللـت بـر اسـتطاعت و عدم آن در معنای سـوم می کـرد، یعنی 
فعـل و عدم آن. 

یازده حدیث در این زمینه

کـه اختصـار، امـکان نقـل  یـاد اسـت  کـه داللـت بـر ایـن معنـی می کنـد، بسـیار ز اخبـاری 
کتفـا می کنیـم: همـه آنهـا را نمی دهـد. لـذا بـه نقـل ده حدیـث بـرای اثبـات دعـوی خـود ا

که می فرماید: 1. در خصال، با ِاسناد، از امام جعفر صادق، از پدرش،؟امهع؟ آمده است 

یَع  طر ـتس َت  یس
س

ـيس ل ر
ّ
ل َمصس

ت
ّنس ال

س
ـكس ألر لر

ذس ـي، وس ر
ّ
ل َمصس

ت
ـی ال

س
ل  عس

س
ل ـال: وس ـی... إلـی ونَ 

س
ل َموا عس ر

ّ
ـل َس  َت

س
يل

م... د. تـا آخـر حدیث3.  ـاس َّس ـَرّدس ال نت یس
س
و

یرا نمازگزار نمی تواند جواب سام دهد.  گزار، ز سام مدهید... بر نماز 

کرده:  2. در عقاب األعمال به ِاسناِد خویش از ابوحمزه ثمالی، از امام باقر؟ع؟ روایت 

ـرس  ّیر نت َیعس
س
و ، وس ـهر َر

فت ـنت نس ـَه مر نت ـی عس مس عت ـا یس ـاسر مس ـنت َعَیـوبر الّنس ـرس مر صر نت َیبت
س
بـًا و یت ءر عس ـرت مس

ت
ـی  برال فس يکس

ـه د تـا آخرحدیـث4.  کس رت یَع تس طر ـتس َت  یس
س

ـا ل ـاسس برمس الّنس

1. مجمع البیان ج3 ص452.
کـه در َیـد بردگـی اسـت، چیـزی از امـوال را مالـک  کـه مملـوک تـا زمانـی  لـت دارد  2. نحـل: 75. ایـن آیـه دل
نمی شـود. پـس عبـارت يل یقـدر علـی شـیءد بـه معنـای نفـی َـدرت از او نیَـت، بلکـه نفـی تصـرف در 
یَـد: يهـر بخـش از امـوال را کـه مولیـش بـه او اجـازۀ تصـرف دهـد، برایش  طـب راونـدی می نو امـوال اسـت.َ 
مبـاح اسـتد. فقـه القـرآن َطـب راونـدی ح 2 ص215. بـه هـر حـال، عـدم امـکان تصـرف بـه عنـوان نفـی 

َـدرت تعبیـر شـده اسـت. بنگریـد: المیـزان ج6 ص339-358 و ج12 ص299 و 309. 
3. خصال ج2 ص751؛ بحار األنوار ج76 ص9.

4. عقاب األعمال ص166؛ بحار األنوار ج72 ص47، به نقل از األمالي طوسی و مجالس مفید. 
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کافی است که عیب دیگران را ببیند و از خود غافل باشد و مردم   برای عیب انَان 
که خود هم دارد و توان ترک آن را ندارد.  کند  را به عیبی سرزنش 

که می گوید:  کرده  یة بن عّمار روایت  کتاب التجاره، از معاو 3. در تهذیب األحکام، 

ي  ـدر نت ـسس عر یت
س
ل ، وس یـرس رر

حس
ت
ـعس ال »ت ـَب مّنـي بس

َ
ل طت  یس

َ
َجـل ـي الّرس یَئنر جر ؟ع؟: یس ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

ـيت ٍء، َثّمس  ی شس
س
ل عس عس مر تس جت ـی نس ّتس ، حس ـلر جس

س ت
األ ـحر وس بت ـي الّرر ـَه فر

َ
ل اور َس َ

و ـهر  وس یت
س
ل ـي  عس نر

َ
ل اور َیقس ـيت ٌء، فس ـَه شس نت مر

ا  ّمس هر مر یت
س
ل  إر

ّبَ حس
س
عًا َهـوس و »ت دس بس جس نت وس  إر

تس یت
س
و رس

س
: و

س
ـال قس . فس هر یت

س
ل َعـوَه إر دت

س
أ یـرس فس رر

حس
ت
ـَه ال

س
ي ل رر

ـتس شت
س
أ ـَب فس هس ذت

س
و

نت 
س
یَع و طر ـتس َت تس

س
، و ـكس لر

ـتس ذس نت
س
تس و ـدت جس وت وس

س
، و ـكس عس دس یس ـهر وس یت

س
ل  إر

ـررفس صس نت نت یس
س
یَع و طر ـتس َت یس

س
، و كس ـدس نت عر

د1. سس
ت
ـأ اس بس : فس

س
ـال َس  . ـمت عس ـَت: نس

ت
ل ََ ـَه؟  عس دس تس ـَه وس نت ـررفس عس صس نت تس

گفتـم: شـخصی نـزد مـن می آیـد و  یـد: بـه امـام صـادق؟ع؟  یـه بـن عمـار می گو معاو
درخواسـت پارچـه حریـر از مـن می کنـد کـه چیـزى از آن نـزد مـن موجـود نیَـت. پـس 
دربـاره سررسـید و سـود آن بـا هـم گفتگـو می کنیـم تـا بـه توافق می رسـیم. سـپس حریر 

را می خـرم و او را فرامی خوانـم.

ى ب»ابد، آیا می تواند تو را  کالیی بهتر از آنچه تو دار گر  که ا امام؟ع؟ فرمود: به من بگو 
ى  گر تو خریدار بهترى یافتی، می توانی به سوى او برو  رها کند و به سوى آن برود؟ یا ا

ى! امام؟ع؟ فرمود: پس اشکال ندارد! گفتم: آر و شخص اول را ترک کنی؟ 

که می فرماید:  کرده است  کافی به ِاسناِد خویش از امام صادق؟ع؟ روایت  4. در اصول 

ئًا  ـیت كس اهَّلَل شس ـرس ـا تس اهَّللر مس ـی وس ّتس ـيت ٍء، حس َکّلر شس ـانس  یس آنر تربت َقـرت
ت
ـي ال  فر

س
ل ـزس نت

س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس يإر

دت  َس  وس
ّس

ل ، إر آنر َقرت
ت
ـي ال  فر

س
ل زر

نت
َ
ا و

س
ذ انس هس وت کس

س
: ل

َ
َقول ٌد یس بت یعس عس طر ـتس َت  یس

س
ـی ل ّتس ـاَد، حس بس عر

ت
ـهر  ال یت

س
ل ـاَج  إر تس حت یس

د2. یهر ـَه اهَّلَل فر
س
ل زس نت

س
و

ـرآن، تبیـان هـر شـیئی را فرسـتاده. تـا آنجـا کـه _ بـه خـدا   َ خداونـد، تبـارك وتعالـی، در
کـه مـورد نیـاز مـردم باشـد، رهـا نکـرده اسـت. بـرای اینکـه  سـوگند _ هیـچ چیـزی را 
ـرآن نـازل شـده بـودد، مگـر آنکـه خداونـد   َ یـد: يکاش ایـن مطلـب در کَـی نتوانـد بگو

آن را فروفرسـتاده اسـت. 

1. تهذیـب األحـکام ج7 ص50 ح 219؛ الکافـي ج5 ص200 ح 5؛ بحـار األنـوار ج100 ص137؛ وسـائل الشـیعة 
ج12 ص377 ح 7.

2. الکافي ج1 ص59 ح 1؛ بحار األنوار ج103 ص138.



ًة،..د ثس اس اًجا ثس وس زت
س
َکنَتمت و 539موا  چهارم: در ب»ان آیه شریفه يوس

4. نیـز در اصـول کافـی بـه اسـناد خـود روایت کرده که امام باقر؟ع؟ به کسـی در باب شـب 

قدر پاسـخ می دهد:

ا  مس : لر
س

ال َس ا؟  ـاذس مس : لر
س

ال َس  . ـّيس
س
ل ب عس ضس غت  تس

س
َسـولر اهَّللر ل ـنس رس ـا ابت ـٍر؟ع؟: یس فس عت ـي جس بر

س
 ألر

ٌ
َجـل  رس

س
ـال َس ي

 ، رر
ـدت قس

ت
ـةر ال

س
ل یت

س
ـي ل وَح  فر الـّرَ ـَة وس ائرکس مس

ت
 ال

َ
ل ـّزس نس ـا تس مس ّنس إر ـَه... إلـی ون َـال: وس نت كس عس

س
ل

س
ـأ ست

س
نت و

س
یـَد و رر

َ
و

؟  ـمس َحکت
ت
ـكس ال لر

َمـوا ذس لر اَنـوا عس کس ـا  مس : وس
َ

ـائرل َّس  ال
س

ـال َس  . ـادر بس عر
ت
ـنس ال »ت ـهر بس َکـَم بر حت ي یس ـذر

ّس
ـمر ال َحکت

ت
برال

ي  الر یس
س
ي ل َروا فر مس ـی َیؤت ّتس َه حس نت ـيت ٍء مر اءس شس ضس مت  إر

یَعونس طر ـتس َت  یس
س

َهمت ل ّنس کر
س
ل َموَه، وس لر ـدت عس َس ـی 

س
ل : بس

س
ـال َس

ارس  کس نت یَع إر طر ـتس ست
س
 و

س
ٍر ل فس عت ا جس بس

س
ا و : یس

َ
ـائرل َّس  ال

س
ال َس  . ةر

س
ل بر

َمقت
ت
ةر ال ـنس َّس ی ال

س
ل  إر

َعونس نس صت فس یس یت کس  ، رر
دت قس

ت
ال

ـاد تا آخـر حدیث.1 ّنس ـسس مر یت
س
ل َه فس ـرس کس نت

س
ـنت و ـٍر؟ع؟: مس فس عت َبـو جس

س
 و

س
ـال َس ا. 

س
ـذ هس

مردی به امام باَر؟ع؟ گفت: ای فرزند رســـول خدا، از من خشمگین مباش. فرمود: 
کـــه فرمود:  کـــه می خواهم از شـــما بپرســـم... تا آنجا  گفـــت: برای آن چیـــزی  چـــرا؟ 
کرده نازل می شـــوند.  که بـــرای بندگان مقرر  مائکه و روح در شـــب َـــدر با حکمی 
پرســـید: مگـــر آن حکـــم را نمی دانَـــتند؟ فرمـــود: آری، می داننـــد ولـــی نمی تواننـــد 
مطلبـــی را امضاء کنند تا در شـــب هاى َدر دســـتور یابند که تا ســـال آینده چگونه 
کنـــم. امام فرمود:  رفتـــار کنند. مرد ســـائل گفت: من نمی توانم ایـــن موضوع را انکار 

کند، از ما نیَت. که انکار آن   هر 

کافی )ص4(، به ِاســـناِد خـــود از امام صـــادق؟ع؟ روایت می کند  کتـــاب النـــکاح  5. در 
فرمود: که 

ـــاءس  َس جس الّنر ّوس زس تس نت تس
س
تس و عت طس ـــتس ـــفس است یت کس ـــي  خر

س
ا و : یس

س
ـــال َس اَه،  خس

س
ـــيس َیوَســـَف؟ع؟، و قر

س
ـــا ل ّمس

س
يل

ضس  رت
س ت
لَ األ قر ـــٌة َتثت ّیس كس َذّرر

س
َکـــونس ل نت تس

س
تس و عت طس ـــتس نر است : إر

س
ال َس نري  رس مس

س
ـــي و بر

س
ّنس و : إر

س
ـــال قس ي؟ فس ـــدر عت بس

د2. لت عس افت فس یحر  ـــبر َت برالّتس

وَتی یوسـف؟ع؟ با برادرش ماَات کرد، پرسـید: برادر! چگونه توانَـتی پس از من 
گر بتوانی دودمانی داشـته باشـی  ازدواج کنـی؟ پاسـخ داد: پـدرم بـه مـن امـر فرمـود کـه ا

کـه زمیـن را با تَـبیح خداوند سـنگین کنـد، چنین کن. 

1. الکافي ج1 ص252 و 253.
2. الکافي ج5 ص329 ح 4؛ ج5 ص333؛ ج6 ص2 ح 4.
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6. نیـز در کتـاب الطهـاره کافـی )ص 30( بـه اسـناد خویـش از ُزراره، از امام باقر؟ع؟ روایت 
کرده اسـت:

ـي  ـا فر  مس
َ

َخـذ
ت
أ ائرـَض تس حس

ت
تر ال ـارس ـفس صس یت کس َتَه 

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ـٍر ؟ع؟،  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و ةس عس ارس رس ـنت َز يعس

 ، هر رر یت ي غس ا فر هس در ـي یس ا فر عس مس ضس نت تس
س
یَع و طر ـتس َت ائرضس تس حس

ت
ّنس ال

س
: ألر

س
ـال قس ؟ فس یـهر ـَع فر ضس  تس

س
ل در وس ـجر َت مس

ت
ال

ـه د1. نت  مر
ّس

ل یـهر إر ـا فر  مس
س

َخـذ
ت
أ نت تس

س
یَع و طر ـتس َت  تس

س
ل وس

بـردارد،  مَـجد  از  چیـزی  می توانـد  حائـض  چگونـه  پرسـید:  باَـر؟ع؟  امـام  از  زراره 
ولـی نمی توانـد چیـزی در مَـجد بگـذارد؟ فرمـود: چـون حائـض می توانـد آنچـه را در 
کـه در آن اسـت بـردارد مگـر  دسـت دارد، در جایـی بگـذارد، ولـی نمی توانـد چیـزی را 

از همـان جـا.

ه علی االئمة؟مهع؟« در حدیثی طوالنی 
ُ
 ورسول

َ
 7. در اصول کافی باب »ما نص اهلل عّز وجّل

از امام صادق؟ع؟ روایت است: 

 
َ

َسـول یهر رس ـغس فر
ّس
ل ـا بس ةر مس ـرس ثت کس ـاسر لر ـاسر برالّنس ـی الّنس

س
ل وت

س
ـّيٌ و لر انس عس ؟ص؟، کس  اهَّللر

َ
َسـول ـضس رس بر

ََ ـا  ّمس
س
ل يفس

ـمت 
س
ل ـّيٌ وس لر یَع عس طر ـتس َت َکـنت یس ـمت یس

س
ـّيٌ ل لر ـی عس ضس ـا مس ّمس

س
ل . فس هر ـدر »س هر بر ـذر خت

س
و ـاسر وس لّنس ـهر لر تر امس َس

إر ؟ص؟ وس اهَّللر

ذًا  ؛ إر هر ـدر
ت
ـنت َول ـدًا مر احر  وس

س
ل ـّيٍ وس لر ـنس عس ـاسس بت ّبس عس

ت
 ال

س
ل ـّيٍ وس لر ـنس عس ـدس بت ّمس ـلس َمحس خر نت َیدت

س
ـلس و عس فت یس َکـنت لر یس

ا  نس تر اعس ـرس برطس مس
س
أ ، فس یكس  فر

س
ل ـزس نت

س
ـا و مس ـا کس ینس  فر

س
ل ـزس نت

س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس َن إر ـیت َس َح

ت
ال ـَن وس َس حس

ت
 ال

س
ـال قس

س
ل

ا  مس ـسس کس ـا الّررجت ّنس ـبس عس هس ذت
س
و ، وس یـكس ـغس فر

ّس
ل ـا بس مس ؟ص؟ کس  اهَّللر

َ
َسـول ـا رس ینس ـغس فر

ّس
ل بس ـكس وس تر اعس ـرس برطس مس

س
ـا و مس کس

مت 
س
يس ل ـا َتَوّفر ّمس

س
ل . فس هر ـرر بس کر ـا لر هس ـی بر

س
ل وت

س
ـَن؟ع؟ و َس حس

ت
انس ال ؟ع؟ کس ـّيٌ لر ـی عس ضس ـا مس ّمس

س
ل . فس ـكس نت ـَه عس بس هس ذت

س
و

حـامر  رت
س ت
ـوا األ

َ
ول

َ
و : يوس

َ
َقـول  یس

ـلّس جس ـّزس وس اهَّلَل عس . وس ـكس لر
ـلس ذس عس فت یس َکـنت لر ـمت یس

س
ل َه وس ـدس

ت
ـلس َول خر نت َیدت

س
عت و طر ـتس َت یس

رس اهَّلَل  مس
س
َن: و ـیت َس َح

ت
 ال

س
ـال قس

س
ذًا ل ، إر هر ـدر

ت
ي َول ـا فر هس

س
ل عس جت یس د،  فس تـابر اهَّللر ـي کر ـٍض فر عت بس لـی  بر وت

س
َضَهـمت و عت بس

ي  فر یكس وس ـغس فر
ّس
ل ا بس مس ؟ص؟ کس  اهَّللر

َ
َسـول ّيس رس ـغس فر

ّس
ل بس ، وس »ـكس بر

س
ـةر و اعس طس ـكس وس تر اعس ـرس برطس مس

س
ـا و مس ـي کس تر اعس برطس

ـی 
س
ل  إر

تت ـارس ـا صس ّمس
س
ل . فس »ـكس بر

س
ـنت و عس ـكس وس نت ـبس عس هس ذت

س
ـا و مس کس ـسس  ـي الّررجت ّنر ـبس اهَّلَل عس هس ذت

س
و ، وس »ـكس بر

س
و

ي  عر
س

ّد انس َهوس یس کس ا  مس کس هر  یت
س
ل يس عس عر

س
ّد نت یس

س
یَع و طر ـتس َت هر یس تر »ت لر بس هت

س
نت  و ٌد مر حس

س
َکنت و مت یس

س
؟ع؟ ل نر ـیت َس َح

ت
ال

ـاد تـا آخـر حدیـث2. عس فت یس ـا لر َکونس ـمت یس
س
ل ـَه، وس نت ـرس عس مت

س ت
ـا األ فس رر

صت نت یس
س
ا و ادس رس

س
ـوت و

س
»ـهر ل بر

س
ـی و

س
ل عس یـهر وس خر

س
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چون پ»غمبر؟ص؟ وفات یافت، براى پ»شـوایی مردم، علی؟ع؟ از همه مردم سـزاوارتر 
گرفته  که رسـول خدا؟ص؟ نَـبت به او فرموده بود، و دسـت او را  بود، به جهت آنچه 
و در میـان مـردم بـه پـا داشـته بـود. و چـون علـی درگذشـت، نمی توانَـت و اَـدام هم 
نمی کـرد کـه محمـد بـن علـی و نـه عبـاس بـن علـی و نـه هیـچ یـك از پَـران دیگـرش 
یـرا در آن صـورت حَـن و  کنـد، ز را )غیـر از حَـنین؟امهع؟( در اهـل پ»غمبـر داخـل 
حَـین می گفتنـد: خداونـد، تبـارك وتعالـی، آیـه اهـل ب»ـت را در بـاره مـا نـازل فرمـود، 
چنـان کـه در بـاره تـو نـازل کـرد و مـردم را به اطاعت ما امر کـرد، چنان که به اطاعت تو 
امـر فرمـود، و رسـول خـدا؟ص؟ نَـبت بـه مـا تبلیـغ کرد، چنان که نَـبت به تـو، تبلیغ 

کـی را از مـا بـرد چنـان کـه از تـو برد.  فرمـود و خـدا ناپا

و چــون علــی؟ع؟ درگذشــت، حَــن؟ع؟ بــه امامت ســزاوارتر بود براى بزرگَــالي اش. 
کــه فرزنــدان خــودش را  و چــون وفــات نمــود، نمی توانَــت و اَــدام هــم نمی کــرد 
ــد، عــّز  کــه خداون ــی  ــرار دهــد، در صورت کنــد و در میــان آنهــا َ در امــر امامــت داخــل 
یــرا در آن  کتــاب خــدا بــه یکدیگــر ســزاوارترندد، ز یشــاوندان در  ، می فرمایــد: يخو وجــلّ
صــورت حَــین؟ع؟ می گفــت: خــدا مــردم را بــه اطاعــت مــن امــر نمــود، چنــان کــه بــه 
اطاعــت تــو و اطاعــت پــدرت امــر فرمــوده و رســول خــدا؟ص؟ در بــاره مــن هــم فرمــوده، 
کــه از تــو و  کــی را از مــن بــرده، چنــان  کــه در بــاره تــو و پــدرت فرمــوده و خــدا ناپا چنــان 

پــدرت بــرده اســت.

او نمی توانَـت در  از اهـل ب»ـت  بـه حَـین رسـید، هیـچ یـک   پـس چـون امامـت 
پـدرش  و  بـرادرش  گـر  ا کـه  همچنـان  کننـد،  امامـت(  ادعـای  )یعنـی  ادعـا  برابـرش 
)یعنـی امـام حَـن و امـام علـی؟امهع؟( می خواسـتند از او امامـت را بگیرنـد )یعنـی بـه 

کنـد. و ایشـان نیـز چنیـن نکردنـد. دیگـری بَـپارند( می توانَـت ادعـا 

کافی )ص 251( به ِاسناد خود از خالد الطویل روایت می کند:  کتاب الوصایا از فروع   .8
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کـــرده اســـت  یـــل روایـــت  ابـــن وبـــی عمیـــر، از عبـــد الّرحمـــن بـــن حّجـــاج، از خالـــد الّطو
ـــزم مـــال  ـــد عزی گفـــت: فرزن ـــد، و  ـــرا فراخوان ـــه هنـــگام احتضـــارش م ـــدرم ب گفـــت: پ کـــه 
کار َـــرار ده، و نصـــف ســـود را خـــود بـــردار و  کوچکـــت را بگیـــر، و آن را ســـرمایه  بـــرادران 
گـــذار، و تـــو ضامـــن نیَـــتی. بعـــد از وفـــات پـــدرم، مـــادر یکـــی  نیـــم دیگـــر را بـــه ایشـــان وا
ـــوال  ـــرد ام ـــن م ـــت: ای گف ـــرد و  ـــی ب ـــی لیل ـــن اب ـــی [ اب ـــزد ]َاض ـــه ن ـــرا ب ـــدرم، م ـــدان پ از فرزن
ـــراى او بازگفتـــم. ولـــی  یتـــم از ســـوى پـــدرم را ب فرزنـــد مـــرا می خـــورد. مـــن داســـتان مأمور
کـــرده باشـــد، مـــن آن را  کار باطلـــی امـــر  گـــر پـــدرت تـــو را بـــه  گفـــت: ا ابـــن وبـــی لیلـــی 
گـــر در آن مـــال  کـــه ا گرفـــت  یـــز نمی کنـــم. ســـپس ابـــن وبـــی لیلـــی، َشـــهودى بـــر مـــن  تجو

کنـــم ضامـــن باشـــم.  تصّرفـــی 

مـن نـزد امـام صـادق؟ع؟ رفتـم، و داسـتان خـود را به آن حضرت عرض کـردم. و از آن 
ول ابـن وبی لیلی را، مـن نمی توانم  حضـرت کَـب تکلیـف کـردم. امـام؟ع؟ فرمـود:َ 

، ضمانی بر عهده تو نیَـت. رّد کنـم، اّمـا در رابطـه میـان تـو و خداونـد، عـّز وجـلّ

امـام  از  بـه ِاسـناِد خویـش  کوفـی اهـوازی  الزهـد نوشـته حسـین بـن سـعید  کتـاب  9. در 
اسـت:  کـرده  روایـت  باقـر؟ع؟ 

ـی 
س
ل ـَه إر نت  عس

س
ل ـّوَ حس یَع الّتس طر ـتس َت  یس

س
یـهر ل ـرًا َهـوس فر مت

س
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ل یـبس عس عر نت یس

س
بـًا و یت ءر عس ـرت مس

ت
ـی برال فس يکس
ه د2.  رر یت غس

بـرای عیـب انَـان کافـی اسـت کـه مـردم را بـر مطلبـی عیـب کنـد کـه خـود نیـز دارد و 
نمی توانـد بـه حالـت خوبـی تغی»ـر کنـد. 

که بر استطاعت در معنای سوم داللت دارند.  اینها شماری از اخباری است 

1. الکافي ج7 ص62 ح 16.
یراستار[. 2. الزهد ص3 باب 1 ح 1. ]این همان مضمون حدیث دوم در همین بخش است. و
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نتیجه کالم
 دانسـتیم کـه اسـتطاعت و عـدم آن، بـر سـه وجـه قابل تصور اسـت: گاهی نسـبت به ذات 
کـه  گاه نسـبت بـه ارادۀ مکلـف و فعـل او  گاهـی بـه اعتبـار مقّدمـات خارجـی آن، و  شـیء، و 
خـود را از آن عمـل بـازدارد. پـس اسـتطاعت و عـدم اسـتطاعت انسـان، در هـر یـک از وجـوه 
سـه گانه، از جهتـی تصـور می شـود و از جهتـی قابـل اعتبـار خواهـد بـود. امـا وجـه سـوم _ یعنـی 
اسـتطاعت ارادی باطنـی _ ماننـد دو قسـم دیگـر، َمنـاِط تکلیـف نیسـت، و تکلیف مشـترط و 

متوّقـف بـر آن نمی شـود. 

بــا علــم نســبت بــه عــدم ایــن اســتطاعت، تکلیــف خواســتن از مکلــف زشــت نیســت، و 
ایــن عــدم اســتطاعت، اختیــار را نفــی نمی کنــد و قــدرت مکلــف را ســلب نمی کنــد. بلکــه 
عمــل و تحقــِق عمــل، موقــوف بــه آن اســت. و وجــود اســتطاعت و عــدم آن، در عمــل، بــه 
ــه  ــود؛ ب ــور می ش ــدِم آن، تص ــل و ع ــا فع ــکل، ب ــن ش ــه همی ــردد. و ب ــه می گ ــو مالحظ ــن نح همی
کــه بــه آن امــر شــده بــود انجــام دهــد، خــود را ملــزم بــه انجــام  گــر انســان، فعلــی را  کــه ا ایــن معنــا 
ــود،  گــر انجــام ندهــد، مســتطیع نخواهــد ب کار را دارد. ولــی ا آن می کنــد، پــس اســتطاعت آن 
زیــرا تحقــق اعمــال در خــارج بــدان متوقــف اســت و وجــود آن تابــع اراده اســت و بــدون آن غیــر 

ممکــن و ممتنــع خواهــد بــود. 

کـه بـر عـدم اسـتطاعت بندگان نسـبت بـه مخالفت بـا مقتضای  پـس احادیـث یادشـده _ 
عـدم  از  مـراد  و  دارد  نظـر  اسـتطاعت  آخـِر  وجـه  همیـن  بـر   _ دارد  داللـت  ـت 

ّ
جبل و  طینـت 

اسـتطاعت در آن، همیـن وجـه سـوم اسـت. پـس عـدم اسـتطاعت بنـدگان بـه اسـتطاعت 
را  کـه آن  بـدان سـبب اسـت  بـه مخالـف مقتضـای طینـت،  بـرای دسـتیابی  باطنـی  ارادِی 
کـرده و  اراده نکرده انـد و بـر آنهـا سـنگین آمـده و بـه اختیـار خـود، از شـهوات نفـس تبعیـت 
گرفته انـد. و  کار خیـر، بازداشـته اند وهـوای نفـس را معبـود خـود  بـه سـوء اختیـار، خـود را از آن 
اینهـا فسـادی ایجـاد نمی کنـد )یعنـی باعـث عقیـده بـه جبر نمی شـود( و این مطالـب، علیِت 
خصوصیـِت طینـت را در پـی نـدارد، و منافـی بـا اختیـار نیسـت و موجـب جبـر باطـل و فاسـد 

نمی شـود.  هـم 

کـه آن فرجـام را خـود فـرد بـه  خالصـه اینکـه خداونـد، تبـارك وتعالـی، فرجـام هـر فـردی را _ 
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که شایسـتۀ اوسـت و به آن بازمی گردد،  اختیار برمی گزیند _ می داند، پس روح او را از هر آنجا 
خلـق می کنـد. و هـر فـرد را نسـبت بـه عمـل اختیـاری او و انتخـاب سـعادت یـا شـقاوت در 
تکلیـف اول، نسـبت بـه قـرب و ُبعـد از حضـرت الهـی شایسـتگی می دهـد. خداونـد در علـم 
ازلـی خـود، سـازگاری انتخـاب هـر شـخصی را بـا انتخـاب او در دنیا و آخرت دانسـته؛ که آنان 
کـه در خلقـت اول سـعیدند، در دنیـا نیـز بـه اختیـار خـود سـعید خواهنـد بـود، و اشـقیاء هـم 
همانگونه انـد. لـذا هـر فـردی را از طینـت شایسـته اش آفریـد و آن را نشـانه و عالمتـی قـرار داد 

بـرای شناسـاندن او. 

پـس در وجـه سـوم از اسـتطاعت، هیـچ احـدی مسـتطیع نخواهد بـود و هیـچ کاری انجام 
کنـد. و خداونـد بـر خـالف آنچـه علمـش ایجـاب  نمی دهـد بـر خـالف آنچـه طینتـش اقتضـا 
ئکـه و پیامبـران و خلفـای خـود خبـر داده، چیـزی را اراده  بـر خـالف آنچـه بـه مال می کنـد و 

نمی کنـد. 

اسـتطاعت در احادیث یادشـده به همین معنی اسـت. و مراد از عدم اسـتطاعت در آن، 
که فسـادی ایجاد نمی کند و منافی با اختیار بندگان نیسـت.  همان عدم فعل و اراده اسـت، 

بیان روایات دیگری در این باره
که به چهار مورد از آنها اشاره می شود: اخبار فراوان دیگری هم این را بیان می کند 

که می گوید:  کافی و توحید به اسناد خود از علی بن اسباط آورده اند  1. در 

اٍل صس عر خر بس رت
س
دس و عت َد بس بت عس

ت
یَع ال طر تس َت : یس

س
ال قس . فس ةر اعس طس تر ست نر الر ا؟ع؟ عس نر الّررضس َس حس

ت
ا ال بس

س
َت و

ت
ل

س
أ  يسس

. نس اهَّللر ٌد مر ارر ٌب  وس بس َه سس
س
، ل حر ارر وس جس

ت
یمس ال لر مر سس َت جر

ت
یحس ال حر بر صس رت َّس ی ال

ّس
ل َکونس َمخس نت یس

س
 و

بر  ـــرت َّس ـــی ال
ّس
ل ـــَد َمخس بت عس

ت
ـــونس ال َک نت یس

س
: و

س
ـــال َس ا. 

س
ـــذ ـــي هس ـــرت لر ر َّ

، فس اكس ـــدس ـــَت فر
ت
ل ـــَت: َجعر

ت
ل ََ  :

س
ـــال َس  

ـــا  ّمس إر
ـــا، فس َدهس جر ـــّمس یس ًة، َث

س
و ـــرس ـــَد امت جر ـــاس یس ـــيس فس نر زت نت یس

س
ـــَد و ی ، َیرر حر ارر ـــوس جس

ت
یمس ال ـــلر ـــمر سس َت جر

ت
یـــحس ال حر صس

ــهر  ـ تر ادس رس ــنس إر ـ »ت بس ــَه وس ـ نس »ت ــيس بس ـ ر
ّ
ل وت َیخس

س
ــَف ؟ع؟، و ــعس َیوَسـ ـ نس تس ــا امت ـ مس کس ــعس  ـ نر تس مت یس ــَه فس ـ َس فت ــمس نس ـ صر عت نت یس

س
و

ـــةد1. بس
س
ل ـــهر برغس صر عت ـــمت یس

س
ل اٍه وس ـــرس کت إر ـــعر اهَّللس بر ـــمت َیطر

س
ل انریـــًا. وس ی زس ـــّمس َس َی ـــيس فس نر زت یس فس

یـد: از حضـرت رضـا؟ع؟ دربـارۀ اسـتطاعت پرسـیدم. فرمـود:  گو بـن اسـباط  علـی 

1. الکافي ج1 ص160 ح 1؛ توحید ص358؛ بحار األنوار ج5 ص37.
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اسـتطاعت بنـده پـس از چهـار خصلـت حاصـل می شـود: 1_ اینکـه راهـش بـاز باشـد 
2_ تندرسـت باشـد 3_  اعضائـش سـالم باشـد 4_ بـراى او سـببی از جانـب خـدا برسـد. 

ربانـت گـردم: سـبب از جانـب خدا را برایم توضیح دهیـد. فرمود: بعد از آنکه  گفتـم:َ 
بنده راهش باز باشـد، تندرسـت باشـد، اعضایش سـالم باشـد، می خواهد زنا کند، 
زنـی را پ»ـدا نمی کنـد و سـپس پ»ـدا می کنـد، آنگاه یا خود را نگاه مـی دارد و خودداری 
می کنـد، چنـان کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ خـودداری کـرد، یا خود را تَـلیمر خواسـت 
یـش می کنـد و زنـا می کنـد و زانـی نامیـده می شـود. نـه )آنکـه سـر باززند( خـدا را به  خو

ر اطاعـت کـرده و نـه )آنکـه زنـا کند( با اجبـار معصیت کرده. زو

که می گوید:  کافی به ِاسناد خویش از فردی از اهل بصره آورده  2. در 

 :
س

ـال قس . فس ةر اعس طس ـتر ست ـنر الر ؟ع؟ عس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ : سس

س
ـال َس ةر  ـرس صت بس

ت
ـلر ال هت

س
ـنت و َجـٍل مر ـنت رس يعس

؟  نس َکـّور ـدت  َس ـا  ّمس ـيس عس هر تس نت نت تس
س
یَع و طر ـتس َت تس : فس

س
ـال َس  .

س
: ل

س
ـال َس ؟  نت ـّوس ـمت َیکس

س
ـا ل ـلس مس مس عت نت تس

س
یَع و طر ـتس َت تس

س
و

ي. رر
دت
س
 و

س
: ل

س
ـال َس یٌع؟  طر ـتس َت ـتس َم نت

س
ـی و تس مس ؟ع؟: فس ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
ـَه و

س
 ل

س
ـال قس : فس

س
ـال َس  .

س
: ل

س
ـال َس

مت 
س
، َثّمس ل ةر اعس طس ـتر ست ةس الر

س
مت آل یهر  فر

لس عس جس قًا فس
ت
ل ـقس خس

س
ل ّنس اهَّللس خس ؟ع؟: إر ـدر اهَّللر بت َبـو عس

س
ـَه و

س
 ل

س
ـال قس : فس

س
ـال َس

 . لس عت فر
ت
كس ال لر

وا ذس
َ
ل عس ا فس ذس ـلر إر عت فر

ت
عس ال لر مس عت فر

ت
تس ال َت لر وس عت فر

ت
ل یَعونس لر طر ـتس َت َهـمت َم ، فس ـمت هر یت

س
ل  إر

ضت ـّور َیفس
ّزس  ّنس اهَّللس عس

س
ـوَه؛ ألر

َ
ل عس فت مت یس

س
ًا ل عت ـوا فر

َ
ل عس فت نت یس

س
ینس و یعر طر ـتس َت َکوَنوا َم مت یس

س
ـهر ل کر

ت
ـي َمل ـوَه فر

َ
ل عس فت ـمت یس

س
ا ل ذس ـإر فس

ٌد.  حس
س
هر و کر

ت
ـي َمل َه فر

اّدس نت َیضس
س
ـنت و ـّزَ مر عس

س
 و

ـلّس جس وس

. ینس رر و
َ

ذ عت اَنوا مس کس ینس  َبورر جت اَنوا مس کس وت 
س
: ل

س
ال َس ؟  َبوَرونس جت اَس مس الّنس : فس ّيَ رر

صت بس
ت
 ال

س
ال َس  

؟ ا َهمت مس : فس
س

ال َس  .
س

: ل
س

ال َس ؟  مت هر یت
س
ل  إر

ضس ّوس فس : فس
س

ال َس  

. ینس یعر طر تس َت لر َم عت فر
ت
عس ال اَنوا مس وَه کس

َ
ل عس ا فس ذس إر

. فس لر عت فر
ت
ةس ال

س
مت آل یهر  فر

لس عس جس ًا، فس عت َهمت فر نت مس مر لر : عس
س

ال َس  

د1. ةر
س
ال سس الّرر ةر وس َبّوس تر الّنَ »ت لَ بس هت

س
َکمت و ّنس

س
و ّقَ وس حس

ت
َه ال ّنس

س
َد و هس شت

س
: و ّيَ رر

صت بس
ت
 ال

س
ال َس  

یـد: از حضـرت صـادق؟ع؟ در بـاره اسـتطاعت پرسـیدم. حضـرت  مـردى بصـرى گو
ى انجـام دهـی کـه بـه وجـود نیامـده باشـد؟ گفت: نـه، فرمود:  فرمـود: تـو می توانـی کار
ى که انجام یافته، باز ایَتی؟ گفت: نه. فرمود: پس تو کی استطاعت  می توانی از کار

ى؟ گفت: نمی دانم.   دار

1. الکافي ج1 ص161 باب الستطاعة ح 2.
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حضـرت بـه او فرمـود: خـدا خلـق را آفریـد و ابـزار اسـتطاعت را در آنهـا َـرار داد، ولـی 
کار و  کار را انجـام دهنـد، هنـگام  گـذار نفرمـود. پـس ایشـان چـون  کار را بـه ایشـان وا
ى را در ملـک خـدا انجـام ندادنـد،  کار گـر  کار دارنـد. ا کار، اسـتطاعت بـر آن  همـراه 
 مقتدرتـر 

ّ
یـرا خداونـد عـّز وجـل اسـتطاعت نداشـته اند آن کارر نشـده را انجـام دهنـد، ز

کنـد. کَـی در َملـك او بـا او ضدیـت  کـه  از آن اسـت 

ر بودنـد )و  گـر مجبـور بودنـد معـذو  مـرد بصـرى گفـت: پـس مـردم مجبورنـد؟ فرمـود: ا
گـذار شـده اسـت؟ فرمـود: نـه.  گفـت: پـس بـه ایشـان وا کیفـر ببیننـد(.  نمی بایَـت 

گفـت: پـس در چـه حالنـد؟ 

 فرمود: )پ»ش از آنکه خدا آنها را ب»افریند( کار و وضع آنها را دانَت، پس ابزار همان 
کار را در وجودشان َرار داد. و چون انجام دهند مقارن عمل استطاعت دارند. 

 مرد بصرى گفت: گواهی دهم که حق همین است، و شما خاندان نبوت و رسالت
 هَتید.

گفت:  که  کافی به ِاسناد از صالح نیلی روایت است  3. در 

وا 
َ
ل عس ا فس ذس ي: إر  لر

س
ـال قس : فس

س
ال َس ـيت ٌء؟  ةر شس اعس طس ـتر ست نس الر ادر مر بس عر

ت
ل  لر

لت ؟ع؟: هس ـدر اهَّللر بت ـا عس بس
س
َت و

ت
ل

س
ـأ يسس

. مت یهر ا اهَّلَل فر هس
س
ل عس ي جس تر

ّس
ةر ال اعس طس ـتر ، برالست ینس یعر طر ـتس َت اَنوا َم کس لس  عت فر

ت
ال

یـــنس  ـــا حر نس لّزر یعًا لر طر ـــتس َت انس َم کس ـــی  نس ا زس ذس ـــي  إر انر ـــَل الّزس ثت ـــَة مر
س
ل

ت
: اآل

س
ـــال َس ؟  ـــيس ـــا هر مس ـــَت: وس

ت
ل ََ  :

س
ـــال َس

ـــسس  یت
س
: ل

س
ـــال َس ـــّمس  : َث

س
ـــال َس  . كس ـــرس ا تس ذس ـــهر إر کر رت تس یعًا لر طر ـــتس َت انس َم کس نر  ـــزت ـــمت یس

س
ل ـــا وس نس كس الّزر ـــرس ـــَه تس ّنس

س
ـــوت و

س
ل ـــی، وس نس زس

انس  کس كر  ـــرت الّتس ـــلر وس عت فر
ت
ـــعس ال ـــنت مس کر

س
ل یـــٌر، وس ثر

کس  
س

ل یـــٌل وس لر
َس ـــلر  عت فر

ت
ـــلس ال بت َس ةر  اعس طس ـــتر ست ـــنس الر ـــَه مر

س
ل

یعًا. طر ــتس ـ َت َم

ّنس اهَّللس  . إر ـــمت یهر ـــبس  فر
س
ّک ـــي رس تر

ّس
ـــةر ال

س
ل

ت
اآل ـــةر وس غس الر بس

ت
ـــةر ال َحّجس

ت
: برال

س
ـــال َس ـــَه؟  َب ر

ّ
ذ ا َیعس ـــاذس ـــی مس

س
ل عس ـــَت: فس

ت
ل ََ

ـــرس  فس کس یـــنس  ـــنت حر کر
س
ل ـــٍد، وس حس

س
ـــنت و ـــرس مر َکفت

ت
ـــٍم ال تت ةس حس ادس رس  إر

ادس رس
س
 و

س
ل ـــهر وس تر یس صر عت ـــی مس

س
ل ـــدًا عس حس

س
ـــرت و بر ـــمت َیجت

س
ل

ـــنس  ـــيت ٍء مر ـــی شس
س
ل یـــَروا إر صر  یس

س
نت ل

س
ـــهر و مر

ت
ل ـــي عر فر ةر اهَّللر وس ادس رس ـــي إر َهـــمت فر َفـــرس وس کت نت یس

س
ةر اهَّللر و ادس رس ـــي إر انس فر کس

 . ـــرر یت خس
ت
ال

، َفَرونس کت یس َهمت سس ّنس
س
مس و لر : عس

َ
ول ََ س

ي و ّنر کر
س
ل ، وس

َ
ول ََ س

ا و
س

ذ کس سس هس یت
س
: ل

س
ال َس َفَروا؟  کت نت یس

س
َهمت و نت ادس مر رس

س
َت: و

ت
ل ََ 



ًة،..د ثس اس اًجا ثس وس زت
س
َکنَتمت و 547موا  چهارم: در ب»ان آیه شریفه يوس

اٍرد1. یس تر َة اخت ادس رس يس إر ا هر مس ّنس ٍم، إر تت ةس حس ادس رس يس إر تت هر َس یت
س
ل ، وس مت یهر هر فر مر

ت
ل عر رس لر َکفت

ت
ادس ال رس

س
أ  فس

یـد: از امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم، آیـا بنـدگان از اسـتطاعت بهـره اى  گو صالـح نیلـی 
کار را انجـام دادنـد، اسـتطاعت دارنـد، بـا  کـه  دارنـد؟ حضـرت بـه مـن فرمـود: زمانـی 
اسـتطاعتی کـه خـدا در آنهـا نهـاده اسـت. پرسـیدم: آن چیَـت؟ فرمـود: آلـت و ابزار 
کار، کـه چـون زنـا کنـد در زمـان زنا اسـتطاعت آن را داشـته اسـت. و  اسـت. ماننـد زنـا
کند و مرتکب آن نشـود اسـتطاعت ترک زنا داشـته اسـت. سـپس فرمود:  گر ترک زنا  ا
یـادش، نیَـت، بلکـه  کـم و نـه ز گونـه اسـتطاعتی، نـه  بـراى او پ»ـش از عمـل، هیـچ 
گـر آلـت و ابـزار  گفتـم: )ا کـردن، مَـتطیع می شـود.  در صـورت انجـام دادن یـا تـرک 
کار را عـذاب می کننـد؟ فرمـود: بـه سـبب  معصیـت هـم از خداسـت( پـس چـرا زنـا
ى کـه در بنـدگان جـای داده  حجـت رسـا )کـه عقـل او و ب»ـان پ»مبـران اسـت( و ابـزار
کـس را بـر نافرمانـی خـود مجبـور  )و آن َـدرت و اختیـار ایشـان اسـت(. خـدا هیـچ 
نَـازد و از هیـچ کـس کفـر را بـه اراده حتمـی خـود نخواسـته اسـت. ولـی هنگامی که 
کافـر شـود )کشـف می کنیـم( کـه کفـر او در اراده خـدا بوده اسـت. و نیـز در اراده و علم 

خداسـت کـه کفـار بـه سـوى خیـر نمی گراینـد.

کافـر شـوند؟!! فرمـود: مـن چنیـن  کـه  کـرد  کـردم: خـدا نَـبت بـه ایشـان اراده  عـرض 
یـم: خـدا دانَـت کـه ایشـان کافـر می شـوند، پـس کفـر آنهـا  یـم بلکـه مـن می گو نمی گو
را اراده نمـود، بـه سـبب آنچـه نَـبت به ایشـان می دانَـت، این اراده خـدا اراده حتم 

نیَـت، بلکـه اراده اختیار اسـت. 

که می گوید: کافی به ِاسناد از ابو بصیر روایت است  4. در 

 ، ـائرلٌ َه سس
س
ل

س
ـأ ـدت سس َس َـًا وس الر ؟ع؟ جس ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
يت و ـدس ـنس یس »ت ـَت بس َکنت  :

س
ـال َس یـٍر  صر ـي بس بر

س
ـنت و يعس

ـی  ّتس ـةر حس یس صر عت مس
ت
ـلس ال هت

س
اَء و ـقس ـقس الّشس حر

س
ـنس ل یت

س
ـنت و . مر َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ، یس اكس ـدس ـَت فر

ت
ل : َجعر

س
ـال قس فس

ـائرلَ  َّس ا ال هس ّیَ
س
؟ع؟: و در اهَّللر بت َبو عس

س
 و

س
ال قس ؟ فس مت هر لر مس ـی عس

س
ل ابر عس

س
ذ عس

ت
ـهر برال مر

ت
ل ـي عر َهـمت فر

س
ـمس اهَّلَل ل کس حس

لر  هت
س
ـبس ألر هس ، وس كس لر

س
ـمس برذ کس ا حس ّمس

س
ل . فس ـهر ّقر ـهر برحس قر

ت
ل ـنت خس ـٌد مر حس

س
ـَه و

س
َقـوَم ل  یس

س
 ل

س
ـّل جس ـّزس وس ـَم اهَّللر عس َحکت

ـبس  هس وس ـَه، وس
َ
ل هت

س
ـا َهـمت و ـةر مس یقس قر ـلر برحس مس عس

ت
ـلس ال َهـمت ثرقت نت ـعس عس ضس وس ، وس ـهر تر

فس رر
عت ـی مس

س
ل ةس عس َقـّوس

ت
ـهر ال تر ّبس حس مس

َبـولر  قس
ت
ـةس ال َس ا طس َهـمت إر عس نس مس . وس ـمت یهر ـهر فر مر

ت
ل قر عر ـبت َس ، لر ـمت هر تر یس صر عت ـی مس

س
ل ةس عس َقـّوس

ت
ـةر ال یس صر عت مس

ت
ـلر ال هت

س
ألر

1. الکافي ج1 ص162 ح 3.
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 ، ابرـهر
س

ذ ـنت عس ـمت مر یهر جر َتـوا مـا ل َتنت
ت
أ نت یس

س
َروا و ـدر قت ـمت یس

س
ل ، وس ـهر مر

ت
ل ـي عر َهـمت فر

س
قس ل ـبس ـا سس َقـوا مس افس وس ـَه، فس نت مر

َهد.1 ـّرَ َهـوس سر ـاءس وس ـا شس ـاءس مس ـی شس نس عت َهـوس مس . وس یـقر در صت ـةر الّتس یقس قر ـی برحس
س
ل وت

س
ـَه و مس

ت
ل ّنس عر

س
ألر

کـه شـخصی از او پرسـید و  یـد: خدمـت امـام صـادق؟ع؟ نشَـته بـودم  گو ابـو بصیـر 
ربانـت گـردم اى پَـر پ»غمبـر! از چـه جهـت شـقاوت بـه گنهـکاران رسـید تـا  گفـت:َ 

خـدا در علـم خـود بـر عمـل ایشـان حکـم بـه عـذاب کـرد؟

کنـد  امـام؟ع؟ فرمـود: اى سـؤال کننده، هیـچ یـک از خلـق خـدا نتوانـد بحـق او َیـام 
)و چنـان کـه شایَـته اوسـت انجـام وظیفـه نمایـد(. و چـون ایـن مطلب را دانَـت، 
ى معرفتـش را عطا فرمود و سـنگینی عمـل )و اطاعت  یـش نیـرو بـه اهـل محبـت خو
کـه سـزاوار آن بودنـد. و بـه اهـل معصیـت  ى  یـش( را از ایشـان برداشـت، بـه طـور خو
ى معصیـت بخشـید بـراى آنچـه از پ»ـش نَـبت به ایشـان می دانَـت و ایشـان  نیـرو
را از توانایـی پذیـرش از خـود بازداشـت و حـال آنهـا بـا آنچـه از پ»ـش نَـبت بـه ایشـان 
 می دانَت موافق گشت و نتوانَتند آنچه را از عذاب او نجات می دهد انجام دهند.
که:  یرا علم خدا را به حقیقت تصدیق سزاوارتر است. این است معنی این جمله    ز

يخدا خواست هر چه را خواستد و این است راز آن. 

نقدی بر کالم عالمه مجلسی
ه، در مجلـد سـوم بحـار صفحـه 13  س سـّرُ شـیخ بزرگـوار مـا عالمـه محـدث مجلسـی قـّدِ
کـه _ بـا اندکـی تغییـر _ ماننـد خبـر َمـرِد  ]چـاپ قدیـم[ حدیثـی از فقـه الرضـا؟ع؟ ذکـر می کنـد 

کـه مـا از شـیخ المحّدثیـن آوردیـم، آنـگاه می نویسـد:  بصـری اسـت 

 در ایـــن خبـــر ســـخن ازعـــدم تقـــدم اســـتطاعت بـــر فعـــل بـــه میـــان آمـــده اســـت، کـــه موافق
رده است. این خبر، چند وجه دارد:  کلینی آو که   بر اخباری است 

ــدگان  ــه بنـ کـ ــد  ینـ ــاعره می گو ــه اشـ ــا آنچـ ــت بـ ــق اسـ ــرا موافـ یـ ــد، ز ــه ای باشـ اول: تقیـ
َـــدرت و اکتَـــاب دارنـــد، کـــه مقـــارن بـــا فعـــل اســـت و در آن اثـــر نمی گـــذارد؛ بـــر خـــاف 
کـــس بـــه آن معتقـــد نشـــود، کـــه هـــر  کـــه تقـــدم اســـتطاعت را می رســـانند،  یـــادی   اخبـــار ز

 مشرک است. 

1. الکافي ج1 ص153 باب الَعادة و الشقاوة ح 2.
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 دوم: شاید مراد از استطاعت در چنین اخباری، استقال در فعل باشد، به گونه ای 
یرا  ـرار نگیرد. و این ممکن نمی شـود مگـر در حال فعل، ز  َ کـه هیـچ مانعـی جلـو راه او
بـل از انجـام فعـل، خداونـد آن را _ با نابودی یـا ازاله عقل یا عاملی  ممکـن اسـت کـهَ 

دیگـر کـه فعـل بر آن متوَف باشـد _ زایل کند. 

 سوم: شاید بدان معنا باشد که در حین انجام فعل، استطاعت ظاهر شود، و شخص 
که خداوند به او اجازه انجام فعل را داده اسـت،  که پ»ش از آن مَـتطیع بوده  بداند 

ضـاء، بداء نخواهد بود.  همچنانکـه آمـده اسـت که پس ازَ 
البته وجه اول روشن تر به نظر می رسد.1

گویا ایشـان از معانی دقیق اسـتطاعت  حقًا اینگونه بیان به دور از سـاحت ایشـان اسـت. 

کـه حدیـث شـریف را موافـق بـا مذهـب اشـاعره می دانـد! فقـط از ایـن  غافـل شـده تـا جایـی 

کـه ایـن حدیـث اسـتطاعت را همزمـان بـا عمـل می دانـد و تحقـق آن را همـراه بـا فعـل  روی 

کـه در مـورد اسـتطاعت  کـه ایـن خبـر، بـا اخبـار پیشـین  می شـمارد. بـه همیـن روی پنداشـته 

تکلیفّیـۀ ظاهریـه در معنـای اول و دوم آوردیـم، تعـارض دارد. بـه گمـان او، مفـاد ایـن حدیـث، 

کـه تقـّدِم اسـتطاعت بـر عمـل را _ بـه دو معنـای اول و دوم _ می رسـاند، در تضـاد  بـا احادیثـی 

کـه هیـچ تکلیفـی  کـه اسـتطاعت در معنـای سـوم _  اسـت. امـا ایـن نکتـه بـر او پوشـیده مانـده 

یـاد؛ بلکه همراه بـا فعل و  بـر آن متوقـف نیسـت _ قبـل از فعـل اصـاًل وجـود نـدارد، چـه کـم چـه ز

تـرک اسـت، زیـرا چنانکـه روشـن شـد، َمنـاِط اراده و عمـل می شـود.

ایشـان بـه دلیـل عـدم توجـه بـه ایـن مطلـب، بـرای تصحیـح معنـای حدیـث شـریف، بـه 

کـه آن را آشـکارتر از بقیـه می دانـد و  چنیـن وجـوه فاسـدی پنـاه بـرد اسـت. خصوصـًا وجـه اول 

ینـد.  برمی گز

بازگشت به بحث پیشین
از مطالـب پیشـین نتیجـه گرفتیـم کـه خداونـد بنـدگان را در خلقـت اول و میثـاق و عوالـم 
گروه اصحاب بهشـت و دوزخ، و اصحاب یمین و شـمال، قرار داده اسـت.  بعد از آن، در دو 

1. بحار األنوار ج5 ص43.
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گـروه را بـر اسـاس فرجـاِم امورشـان، بـا خـود انتخـاب نموده انـد، بـه آنـان  همچنیـن طینـت هـر 
اختصـاص داد. بعضـی را بـر بعـض دیگـر در خلقـت ملکوتیۀ اولیـه و ُملکیۀ ثانویـه برتری داد، 
و هـر کـدام از آنهـا را از ارواح بشـری و اجسـام آنهـا، نسـبت بـه آنچـه شایسـتگی و اسـتحقاق آن 
ـک 

َ
را در بازگشـت و رجـوع خـود دارد، آفریـد و کسـانی را بـا ایـن خصوصیـات و جهـات، بـه َمل

و َبَشـر شناساند. 

مهـم اینکـه ایـن امـور، هیـچ تأثیـری بـه شـکل علیـت، در هدایـت و ضاللـت و سـعادت و 
شـقاوت بنـدگان و در اعمـال حسـنه و سـیئه آنـان _ چـه کلـی باشـد چـه جزئی _ نـدارد. و هیچ 
دخالتـی در فرجـام امورشـان نیـز نخواهـد داشـت. و ایـن عقیـده َفسـاد برنمی انگیـزد، و هیـچ 

ـف و انتخـاب مقتضـای آن. 
ّ
اثـری بـر آن مترّتـب نخواهـد شـد، مگـر بـا ارادۀ فـرد مکل

برخی از احادیث اهل بیت؟مهع؟ که این مطلب را می رساند
کـه عوالـم پیشـین اثـری بـر افعـال بنـدگان و فرجـام آنهـا در ایـن حیـات دنیـوی  همچنـان 
گـروه، در تکلیـف خـود می یابـد، بـر قلـب  کـه هـر فـردی از دو  نـدارد، بایـد دانسـت: سرنوشـتی 
کـدام از آنهـا بـر پیشـانی او ثبـت می گـردد. خداونـد آن را بـه  او نوشـته می شـود، و انتخـاب هـر 
ئکه و رسـل و خلفـای خود _  عنـوان نشـانه و عالمـت قـرار می دهـد تـا بـه بنـدگان خاّص _ از مال
کرده باشـد، بنمایاند. این حقیقت در روایات فراوانی  که شناسـاندن آنها را به بندگانش اراده 

از اهـل بیـت عصمـت و طهـارت آمـده اسـت.

1. در بصائر الدرجات، از امام باقر؟ع؟ روایت است: 

َکـمت  نت َجـوٌب عس حت ـكس مس لر
ذس ـٌر. وس افر وت کس

س
ـٌن و مر ـَه َمؤت ّنس

س
َتـوٌب و کت ـهر مس یت نس یت ـنس عس »ت بس  وس

ّس
ل ـوٌق إر

َ
ل خت ـسس مس یت

س
يل

مت  هر یت
س
ل َخلَ عس دت سس یس یت

س
م. ل یهر

س
ل واَت اهَّللر عس

س
ل ٍد صس ّمس نت آلر َمحس ةر مر ئرّمس

س ت
نس األ َجوٍب مر حت سس برمس یت

س
ل وس

ینس .  ـمر ّسر وس َمتس
ت
ل یاٍت لر

س
ـكس آل ـي ذلر  فر

ّنس : إر
ـةس یس

ت
هر اآل ـذر ـاس هس ـٌر. َثـّمس تس افر وت کس

س
ـٌن و مر َفـوَه َهـوس َمؤت رس  عس

ّس
ل ـٌد إر حس

س
و

د1. ـَمونس ّسر وس َمتس
ت
َهَم ال فس

 در پ»شـانی هر انَـانی نوشـته شـده که مؤمن اسـت یا کافر. این مطلب از دیده شـما 
کـس وارد بـر آنهـا شـود،  پنهـان اسـت، ولـی ائمـه آل محّمـد؟ص؟ آن را می ب»ننـد. هـر 

1. بصائر الدرجات ص374 ح 1؛ اختصاص ص302؛ بحار األنوار ج24 ص130 ح 16؛ آیه در حجر: 75.
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یـاٍت 
س

ـكس آل ـي ذلر فر ّنس  إر آیـه را خوانـد:  ایـن  کافـر. بعـد  یـا  کـه مؤمـن اسـت  می شناسـند 
ینس  )همانا در آن برای اشارت دانان نشانه هایی هَت(. و فرمود: ائمه؟مهع؟  مر ّسر وس َمتس

ت
ل  لر

متوسمین هَتند.

کتاب، از امام باقر؟ع؟ روایت است:  2. در همان 

ـبس  تس کس ـا،  انرهس دس بت
س
ـي و احس فر وس رت

س ت
ـبس األ

س
ّک ـا رس ّمس

س
ل ـاٍم. فس ـيت عس فس

ت
ل

س
انر برأ ـدس بت

س ت
 األ

س
ـل بت َس احس  وس رت

س ت
ـقس األ

س
ل يإّن اهَّللس خس

مت  هر الر مس عت
س
ـنت و ٍئ  مر ـّیر نت سس هر مر یت

س
ل ا َهمت عس مس ، وس نس ـوت

س
ل تس ـا َهـمت برهر َمبت مس ـٌر، وس افر کس م 

س
ـٌن و مر ـمت َمؤت هر َینر عت

س
ـنس و »ت بس

یاٍت 
س

كس آل ـي ذلر  فر
ّنس :  إر

س
ال قس ـهر فس ّیر بر

ی نس
س
ل آنـًا عس رت ََ ـكس  لر

س
 برذ

س
ل ـزس نت

س
. َثـّمس و ةر رس

ت
ـأ فس

ت
َذنر ال

َ
رر و

ـدت َس ـي  هر فر ـنر َت َح وس
ـي  تر ّیس ـنت َذّرر ـَة مر ّمس ئر

س ت
األ هر وس ـدر عت ـنت بس ـا مر نس

س
، َثـّمس و ـمس ّسر وس َمتس

ت
؟ص؟ َهـوس ال  اهَّللر

َ
َسـول انس رس کس .  وس ینس ـمر ّسر وس َمتس

ت
ل لر

ـَمون د1. ّسر وس َمتس
ت
ي َهَم ال ـدر عت ـنت بس مر

خداونـد، ارواح را دو هـزار سـال َبـل از بدنهـا آفریـد. وَتـی روح هـا را در بدن هـا جـای 
داد، در پ»شـانی آنها رَم زد که مؤمن اسـت یا کافر. و آنچه گرفتار خواهند شـد، و هر 
 کار خـوب یـا بـدى کـه انجـام می دهند، در اندازه گوش موشـی نوشـت. آنـگاه در این
کـرم  ینس . پ»امبـر ا ـمر ّسر وس َمتس

ت
ل یـاٍت لر

س
ـكس آل ـي ذلر ّنس فر کـرد: إر کـرم نـازل   مـورد، آیـه بـر پ»امبـر ا

متوّسـم بـود. مـن نیـز بعـد از او متوّسـم هَـتم و ائمـه از فرزنـدان مـن متوّسـمین هَـتند. 

صّفـار، همیـن حدیـث را ذیـل حدیثـی طوالنی در جـای دیگر کتاب روایت کرده اسـت. 2 
و فـرات بـن ابراهیـم نیـز آن را بـا تغییر اندکی روایت کرده اسـت.3 

 3. در حدیث طوالنی دیگری به اسناد از محمد بن مسلم، از امام باقر از امیرالمؤمنین؟امهع؟
 آمده است:

احس  وس رت
س ت
ـقس األ

س
ل ـی خس

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ؟امهع؟:   إر یـنس نر مر َمؤت

ت
یـَر ال مر

س
 و

س
ـال َس  :

س
ـال َس ـٍر  فس عت ـي جس بر

س
ـنت و يعس

وت 
س
ـٌن و مر ـمت َمؤت هر َینر عت

س
ـنس و »ت ـبس بس تس کس ـا،  انرهس دس بت

س
ـي و احس فر وس رت

س ت
ـبس األ

س
ّک ـا رس ّمس

س
ل ـاٍم. فس ـيت عس فس

ت
ل

س
انر برأ ـدس بت

س ت
ـلس األ بت َس

انس  کس ینس . وس ـمر ّسر وس َمتس
ت
ل یاٍت لر

س
كس آل ـي ذلر  فر

ّنس  : إر
س

ال قس ، فس ـهر ّیر بر
ی نس

س
ل آنـًا عس رت ََ ـكس  لر

س
 برذ

س
ل ـزس نت

س
ـٌر... َثـّمس و افر کس

د4. ـَمونس ّسر وس َمتس
ت
ـي َهـَم ال تر ّیس ـنت َذّرر ـَة مر ّمس ئر

س ت
األ َه، وس ـدس عت ـا بس نس

س
و ـمس وس ّسر وس َمتس

ت
؟ص؟ َهـوس ال  اهَّللر

َ
َسـول رس

1. بصائر الدرجات ص377 ح 9؛ بحار األنوار ج57 ص133 ح 5.
2. بصائر ص375 ح 2.

کوفی ص228. 3. تفَیر فرات 
4. بصائر الدرجات ص376 ح 9.
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در  آنـگاه  آفریـد.  بدن هـا  از  پ»ـش  سـال  هـزار  دو  را  ارواح  وتعالـی،  تبـارك  خداونـد، 
رآن بـر محمد؟ص؟ فروفرسـتاد:   َ پ»شـانی هـر کـدام نوشـت: مؤمـن یـا کافـر... سـپس در
يإّن فـي ذلـك آلیـات للمتوّسـمیند. رسـول خـدا از متوّسـمین بـود و پـس از او مـن و 

امامـان بعـدی از دودمانـش نیـز چنیـن هَـتیم. 

کثیر: کتاب، از عبدالرحمن بن بشر بن  4. در همان 

ـٍل  بس ـی جس
س
ل عـدس عس ، صس یـقر رر

ـضر الّطس عت ـي بس ـا فر نس رت ـا صر ّمس
س
ل ؟ع؟. فس ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـعس و ـَت مس جت جس يحس

 . یـجس جر حس
ت
 ال

ّس
ـل َس

س
و یـجس  وس جر

س
ـرس الّض ثس کت

س
ـا و : مس

س
ـال قس ، فس ـاسر ـی الّنس

س
ل ـرس إر ظس نس فس فس ـرس شت

س
أ فس

ي  ـذر
ّس
ـعر ال مت جس

ت
ا ال

س
ـذ ـاءس هس یَب اهَّلَل َدعس جر ـتس َت  یس

ت
ـل ! هس َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت : یس ـّيَ ر

َّ اَوَد الّرس ـَه دس
س
 ل

س
ـال قس فس

ـّيٍ  لر ـةر عس یس
س

ل وس ـَد لر احر جس
ت
؛ ال  برـهر

كس ـرس نت َیشت
س
ـَر و فر غت  یس

س
ّنس اهَّللس ل ! إر

انس مس یت
س
ـا َسـل بس

س
ـا و ـكس یس حس یت : وس

س
ـال َس ى؟  رس

س
و

ٍن.  ثس وس ابرـدر  عس کس

ـا  بس ـا  یس ـكس  حس یت : وس
س

ـال َس ؟  َکـمت ضس غر َمبت َکـمت وس ّبس َفـونس َمحر رر
عت تس ـلت  ، هس اكس ـدس ـَت فر

ت
ل ـَت: َجعر

ت
ل ََ  :

س
ـال َس

َجـلس  ّنس الّرس ـٌر. إر افر کس وت 
س
ـٌن و مر ـهر َمؤت یت نس یت ـنس عس »ت ـبس بس َکتر  

ّس
ل ـَد إر

س
ـٍد َیول بت ـنت عس ـسس مر یت

س
ـَه ل ّنس إر  !

انس مس یت
س
َسـل

ٌر.  افر وت کس
س
ـٌن و مر هر َمؤت یت نس یت ـنس عس »ت َتوبـًا بس کت ى مس ـرس تس ـا، فس ائرنس دس عت

س
ـنت و ةر مر اءس ـرس بس

ت
برال ـا وس نس تر یس

س
ل وس ـا بر نس یت

س
ل  إر

َخـلَ دت یس
س
ل

ـاد1. نس ّیر لر ـنت وس ـا مر نس َدّوس َف عس ـرر عت ینس ، نس ـمر ّسر وس َمتس
ت
ل یـاٍت لر

س
ـكس آل ـي ذلر ّنس فر :   إر

ـلس جس ـّزس وس  اهَّلَل عس
س

ـال َس وس

 ابن کثیر گفت: در خدمت حضرت صادق؟ع؟ به حج رفتم. در ب»ن راه بر فراز کوه رفت
یاد است، ولی حاجی کم است!  و به مردم نگریَت و فرمود: چقدر داد و فریاد ز

 داود رَی عرض کرد: یا ابن رسول اهَّلل! آیا دعاى این جمعیت که می ب»نم مَتجاب 
کـه شـریک  بـو سـلیمان! خداونـد نمی آمـرزد کَـی را  می شـود؟ فرمـود: واى بـر تـو ای اس

برایـش َـرار دهـد، منکـر ولیـت علـي؟ع؟ ماننـد بت پرسـت اسـت.

گفـت: فدایـت شـوم! آیـا شـما دوسـتان و دشـمنان خـود را می شناسـید؟ فرمـود: ای 
ابـو سـلیمان! هـر بنـده اى کـه متولـد شـود در پ»شـانی او نوشـته اسـت مؤمـن اسـت یـا 
ى از دشـمنانمان اسـت و در  کافـر. شـخص پ»ـش مـا می آیـد مدعـی ولیـت مـا و ب»ـزار
كس  ي ذلر ّنس فر کافر. خداوند در این آیه می فرماید: إر که مؤمن اسـت یا  پ»شـانی او نوشـته 

ینس . مـا دوسـت را از دشـمن تشـخیص می دهیـم. ـمر ّسر وس َمتس
ت
ل یـاٍت لر

س
آل

1. بصائر الدرجات ص378؛ بحار األنوار ج24 ص123 ح 1.
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یۀ ُدهنی از امام صادق؟ع؟ ذیل آیۀ کتاب، از معاو 5. در همان 

َداِم«1.
�تْ
أَ
�

ْ
َواِصىي َوال

ال�فَّ  �بِ
دفُ �فَ وأْ �يُ

َماُهْم �فَ ِس�ي  �بِ
ِرُمو�فَ ْ ُم�ب

ْ
ْ�َر�فُ ال ُ »�ي

گناهـکاران بـا نشانه هایشـان شـناخته شـوند، آنـگاه از موهـای پ»شـانی و پاهایشـان 
گرفتـه شـوند.

فرمود: 

َف  ـرر عت ـی یس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس

س
َعَمـونس و زت ـَت: یس

ت
ل ََ ا؟ 

س
ـذ ـي هس ـونس فر

َ
َقول ـا یس ـَة! مس یس اور ـا َمعس : یس

س
ـال قس يفس

نس  ـوت قس
ت
َیل ، فس ـمت هر امر دس َت س

و ـمت وس یهر اصر وس  برنس
َ

ـذ خس َیؤت ـمت فس هر َمـَر بر
ت
أ یس ، فس ـةر امس یس قر

ت
ـي ال اَهمت فر ـیمس َر یـنس  بر مر رر

َمجت
ت
ال

َهمت 
س
ـأ شس نت

س
ـٍق و

ت
ل ـةر خس فس رر

عت ـی مس
س
ل ـی إر

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ـاَر تس ّبس جس

ت
ـاَج ال تس حت ـفس یس یت کس ـي: وس  لر

س
ـال قس . فس ـارر ـي الّنس فر

 ، اءس ـیمس ر َّ اَه اهَّلَل ال طس عت
س
ا و ائرَمنس

َس امس  َس وت 
س
: ل

س
ال َس ؟  كس لر

ا ذس مس اكس وس دس َت فر
ت
ل َت: َجعر

ت
َقل َقَه ؟ فس

ت
ل َهمت خس وس

...د تـا آخـر حدیـث2. ـمت هر امر دس َت س
و ـمت وس یهر اصر وس  برنس

َ
ـذ خس َیؤت ـرر فس افر کس

ت
َمـَر برال

ت
أ یس فس

ـــذ بالّنواصـــي  ف المجرمـــون بَـــیماهم فَیؤخس امـــام صـــادق؟ع؟ در بـــارۀ آیـــت يَیعـــرس
یند؟  یـــه! در بارۀ این موضـــوع چه می گو یـــت َدهنی فرمود:  ای معاو َـــدامد به معاو واأل
گفـــت: می پندارند که خداوند، تبارك وتعالی، مجرمان را در َیامت به سیمایشـــان 
می شناســـد و امـــر می فرمایـــد که پ»شـــانی و پای آنـــان را بگیرنـــد و به آتـــش درافکنند. 

فرمـود: چگونـه خداونـد، تبارك وتعالی، به شـناخت آفریدگانی نیازمند شـود که خود 
آنان را سـاخته و مخلوَان او هَـتند؟ گفتم: فدایت شـوم، مطلب چیَـت؟

یـام کند، خداوند سـیما را بـه حضرتش  ائـم ماَ  فرمـود: مطلـب ایـن اسـت کـه وَتـیَ 
می بخشـد. آنـگاه امـر می فرمایـد کـه کافـر را با پ»شـانی و پاهایـش بگیرند... 

6. در تفسیر برهان، از محمد بن حنفیه روایت شده است: 

ـَه  بس تس کس ـنت  مس ـن. وس ـدر الَمؤمر بت عس
ت
ـبر  ال

ت
ل َس ـنر   مس یت

س
ـي و َتَبـَه اهَّلَل فر کت ـيت ٌء یس ـتر شس یت بس

ت
ـلس ال هت

س
ـا و نس ـا َحّبَ مس ّنس يإر

ـبس  تس کس ـكس  ولئر
َ
:  و

َ
َقـول َه یس انس حس تس اهَّللس َسـبت عت ـمر ـا سس مس

س
َه. و ـوس حت ـٌد مس حس

س
یَع و طر ـتس َت  یس

س
ـهر ل بر

ت
ل َس ـي  اهَّلَل فر

ـاَند3.  یمس ر
ت

ـتر ال یت بس
ت
ـلس ال هت

س
ـا و نس َحّبَ . فس ـةر یس

ت
ـرر اآل ـی آخر

س
ل ـَه  إر نت ـَروٍح مر َهـمت بر دس ّیس

س
و یمـانس وس ر

ت
ـَم ال هر وبر

َ
ل ََ ـي  فر

1. الرحمن: 41.
2. بصائر الدرجات ص376 باب 17 ح 8؛ اختصاص ص304؛ بحار األنوار ج52 ص320 ح 26.

یل اآلیات ج2 ص676؛ کنز جمع الفوائد: 335؛ آیه در مجادله: 22. 3. البرهان ج4 ص312 ح 8؛ تأو
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لب بنـده مؤمن  محبـت مـا اهـل ب»ـت، چیـزی اسـت که خداوند در سـمت راسـتَ 
کـس نمی توانـد آن  یَـد، هیـچ  کـه خداونـد در َلبـش چیـزی بنو کَـی  یَـد.  می نو
کـه در  کـه خـدای سـبحان می فرمایـد: يآنان انـد  کنـد. آیـا نشـنیده ای  ک  را محـو و پـا
دلهاشـان ایمـان نوشـته اسـت و آن را بـه روحـی از جانـب خـودش آراسـته اسـتد. 

محبـت مـا اهـل ب»ـت، همـان ایمـان اسـت. 

پـس ایـن حقیقـت اسـت کـه ایمـان و کفـر بنـدگان در زمانـی پیـش از ایـن دنیا ثبت شـده و 
انتخـاب سـعادت یـا شـقاوت، در صحیفـۀ دل بـه قلـم الهـی و خطی سـّری قبل از جـای دادن 
ارواح در ابدان و امتزاج آنها باهم، و قبل از هبوط آن ارواح از عوالم علوی ملکوتی ثبت شـده 

اسـت. و ایـن، بـر کارهایشـان در این دنیا اثـری نمی گذارد. 

انتخــاب هــر فــرد بشــر، در تکلیــف اول و فرجامــی کــه در ایــن دنیــا خواهــد داشــت در چهــرۀ 
او نوشــته می شــود، و شــأن هــر هدایــت و ضاللتــی، پیــش از آفرینــش و پیــش از ســفر او بــه عالــم 
ســفلی، تعییــن شــده اســت. خداونــد تعالــی، حــاالت بندگانــش را بــا ایــن نشــان و عالمــت بــه 
جانشــینان خــود در زمینــش شناســانده اســت، و ایــن عقیــده، فســاد نمــی آورد و منافاتــی بــا 
فــان نمی گیــرد. واقعیــت یادشــده اثــری بــر اعمــال بشــر نــدارد. 

ّ
اختیــار نــدارد و اختیــار را از مکل

آنچــه بــر دلهایشــان نوشــته شــده، نقــش و اثــری بــر بنــدگان نــدارد کــه در انتخــاب عمــل و فرجام 
کنــد.  امورشــان اثــر 

کـه آنچـه بـر دلهـای بشـر ثبـت شـده و مـواردی ماننـد معرفـت، انـکار، ایمـان  پیشـتر گفتیـم 
کـه در عالـم میثـاق بـه دسـت آورده انـد، فقـط نشـانه و عالمتـی اسـت. ماننـد بذرهایـی  کفـر  و 
کـه در زمیـِن قلـب، کاشـته می شـوند، در نسـبت بـه ایـن عالـم. پـس خداونـد بـر اسـاس آزمونها 
کـه در فرجامشـان دیـد، و بـر اسـاس ایمـان و  و مشـاهدات حـاالت افـراد و اقـرار یـا اسـتکباری 
کـه از ایمـان ملکـی آنـان دانسـت و آنچـه در  کسـی حاصـل شـد، و آنچـه  کـه از بـرای هـر  کفـری 
ملکـوت انتخـاب کـرده بودنـد، و دانسـت کـه مؤمـن در عالـم اول، مؤمـن در عالم ملکی اسـت 
گروهی  گروه آفرید.  و شـقی عالم اول، شـقی در عالم ملکی اسـت، آنان را در خلق دوم، در دو 

بـه سـوی بهشـت و گروهـی بـه سـوی جهنم. 

چنانکه به پیامبر خود خبر داده بود: 
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ُل«1. �بْ
وا ِم�ف �تَ ُ �ب

َما َکدفَّ وا �بِ
ِم�فُ وأْ وا ِل�يُ َما َکا�فُ

»�فَ

رند. کرده بودند ایمان ب»او که به آنچه پ»ش از آن تکذیب  بر آن نبودند 

و فرمود:

ِر«2. ِ��ي �تٌ �فِیي الّسَ ِر�ي
�تِ َو�فَ

�فَّ َ حب
ْ
�تٌ �فِیي ال ِر�ي

»�فَ

زخ. گروهی در دو گروهی در بهشت خواهند بود و 

پـس تمـام آفریـدگان بـه اعتبـار حالـت سـابق میثاقـی خـود پیـش از آمـدن بـه ایـن عالـم 
عنصـری، بـه سـعادت یـا شـقاوت موصـوف شـده بودنـد. هـر فـردی یـا سـعید اسـت یـا شـقّی. 
سـعید بـه ایـن اعتبـار، سـعید آفریـده شـده و شـقی نیـز بـه همیـن اعتبـار، شـقی آفریـده شـد. 

که به روایت ابوالجارود در تفسیر قمی آمده است:  این است معنای حدیث شریفی 

َم  هر یت
س
ل ّقس عس یقـــًا حس رر

فس دى  وس یقًا هس رر
، فس َعـــوَدونس َکمت تس

س
و دس ما بس : يکس ـــهر لر وت َس ي  ٍر؟ع؟ فر فس عت ـــي جس بر

س
ـــنت و عس

كس  لر
س

ذ کس یدًا، وس ـــعر سس ّیًا وس ـــقر شس ـــرًا وس افر کس نـــًا وس مر َهـــمت َمؤت قس
س
ل یـــنس خس َهـــمت حر قس

س
ل : خس

س
ـــال َس ـــَةد. 

س
ال

س
الّض

نت َدونر  یـــاءس مر لر وت
س
ینس و ـــیاطر وا الّشس

َ
ذ خس َهَم اّتس ّنس  : إر

َ
َقول . یس

ًّ
ـــال ضس یًا وس در تس ـــةر َمهت امس یس قر

ت
مس ال وت َعـــوَدونس یس یس

َهمت  ّنس
س
َعَمونس و زت یس ، وس رس ـــدس َس  

س
ـــونس ل

َ
َقول ینس یس ذر

ّس
َة ال ّیس رر

دس قس
ت
َهـــَم  ال َدونس ، وس تس َهـــمت َمهت ّنس

س
ـــَبونس و َس حت یس اهَّللر وس

وا. 
َّ
ل ـــاؤوا ضس نت شس إر ا وس وت دس تس ـــاؤوا اهت نت شس مت إر هر یت

س
ل  إر

ـــكس لر
ذس ، وس ةر

س
ل اس

س
الّض ى وس َهـــدس

ت
ـــی ال

س
ل َرونس عس ـــادر َس

. ةر ّمس
َ ت
هر األ ـــذر َجوَس هس َهـــمت مس وس

ّیًا  ـــقر َه اهَّلَل شس قس
س
ل نت خس َعوَدونس د مس َکـــمت تس

س
و دس ما بس ّسر يکس َة هَّللر رس َقـــدت

ت
ال َة وس ـــّیس شر مس

ت
؛ ال اَء اهَّللر ـــدس عت

س
بس و

س
ـــذ کس  وس

هر  یت
س
ل َعوَد إر ـــكس یس لر

س
ذ کس َه  قس

س
ل مس خس وت یدًا یس ـــعر َه سس قس

س
ل نت خس مس ّیًا، وس ـــقر هر شس یت

س
ل َعوَد إر كس یس لر

س
ذ کس َه  قس

س
ل مس خس ـــوت یس

دس  ـــعر نت سس یَد مس ـــعر َّس ال ، وس هر ّمر
َ
نر و طت ي بس يس فر ـــقر نت شس ّيَ مس ـــقر  اهَّللر ؟ص؟:  الّشس

َ
َســـول  رس

س
ال َس یدًا.  ـــعر سس

هر ... تا پایـــان حدیث3.  ّمر
َ
ـــنر و طت ي بس فر

ـَم  هر یت
س
ل عس ـّقس  حس یقـًا  رر

فس وس ـدى   هس یقـًا  رر
فس  ، َعـوَدونس تس َکـمت 

س
و دس بس مـا  يکس آیـت  ب»ـان  در  باَـر؟ع؟  امـام 

َةد )همچنانکه شما را آفرید، باز خواهید گشت، گروهی را هدایت و گروهی 
س
ال

س
 الّض

1. یونس: 74.
2. شوری: 7.

3. تفَـیر َمـی ج1 ص226 ذیـل آیـات 29 و 30 سـوره اعـراف؛ بحـار األنـوار ج5 ص9 ح 13؛ نـور الثقلیـن ج2 
ص18.
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کافـر و  را گمراهـی سـزاوار اسـت( فرمـود: خداونـد خلـق را در هنـگام آفرینـش مؤمـن و 
ز َیامت هدایت شـده و گمراه باز خواهند  گونه در رو سـعید و شـقی آفرید، و همان 
�فَُّهْم 

أَ
و�فَ ا ْحَس�بُ َ ِه َو�ي

َ
ِ الّل اَء ِم�فْ ُدو�ف ْوِل�ي

أَ
�فَ ا اِ��ي �ي

َّ وا السث
دفُ حفَ

�فَُّهُم ا�تَّ گشـت. خداونـد می فرمایـد: ياإِ
د )اینـان ولیـت شـیطانها را بـه جـاى خدا پذیرفتنـد و می پندارند که هدایت  ُدو�فَ ُمْه�تَ
کار نیَـت. گمـان دارنـد  ری در  ـدس َس ینـد  کـه می گو یـه هَـتند  ر دس َس یافته انـد(. و اینـان 
گـر خواسـتند  گمراهـی َادرنـد، و بـه دسـت آنـان اسـت ا کـه خودشـان بـر هدایـت و 
گمـراه شـوند. آنـان مجوسـان ایـن امتنـد. دشـمنان  گـر خواسـتند  هدایـت شـوند و ا
ـدرت از آن خداسـت، همچنانکـه شـما را آفرید باز  ینـد. مشـیت وَ  خـدا دروغ می گو
ز خلقت، شـقی آفرید، شـقی باز خواهد گشـت و آن  که در رو خواهید گشـت. آن را 
را کـه هنـگام آفرینـش سـعید آفریـد، بـه سـوی خـدا سـعید بـاز خواهد گشـت. رسـول 
خـدا؟ص؟، فرمـود: شـقی در شـکم مـادرش شـقی اسـت و سـعید در شـکم مـادرش 

سـعید است.

ـعیُد َمـن  َوالّسَ ـِه  ّمِ
ُ
أ کـه می فرمایـد: »الشـقّيُ َمـن َشـقَي فـي بطـن  کالم پیامبـر؟ص؟   و شـاید 

کـه آنـان در ایـن دنیـا بـه  کـردن باشـد بـه اینکـه پایانـی  گاه  ّمـه«1، خبـر دادن و آ
ُ
سـعد فـي َبطـن أ

کـه در میثـاق بـه آن  آن می رسـند، بـر اسـاس آنچـه خـود در ایـن دنیـا برگزیده انـد، بـا وضعیتـی 

ک آنها باشـد؛ زیرا اصل انسـان  ّم« همان طینت و خا
ُ
رسـیده اند، توافق دارد. و شـاید مراد از »أ

ک و ِگل  و آنچـه انسـان از آن زاده می شـود، یـا آنچـه در بدایـت و نهایت گرد مـی آورد، همان خا

اسـت. همچنانکـه لـوح محفـوظ و فاتحـة الکتـاب و محکمـات قـرآن را »ُاّم الکتـاب« و مکـه 

معظمـه را »ُاّم الُقـری« و تـوده شـامل مغـز و حـواّس انسـان را » ُاّم الـرأس« می گوینـد. 

 پس معنای حدیث چنین می شود: سعید در این دنیا آن کسی است که در گل و طینت

که در آنجا شقی شد.   سعید شد، و شقی آن است 

کـــه مـــراد از خلـــق، در حدیـــث ابـــی جـــارود، »خلـــق تکویـــن« باشـــد.  ایـــن در صورتـــی اســـت 

1. الزهـد ص14 ح 28؛ بحـار األنـوار ج5 ص153؛ عوالـي اللئالـي ج1 ص35؛ در منابـع اهـل سـنت: المعجـم 
الکبیـر ج9 ص100؛ المعجـم األوسـط ج3 ص107؛ المعجـم الصغیـر ج2 ص5؛ فیـض القدیـر ج4 ص184 

رَـم 4809؛ کشـف الخفـاء عجلونـی ج1 ص452.
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ـــن را  ـــود، ای ـــه فرم ی ـــدگاه قدر ـــام؟ع؟ در رّد دی ـــه ام ـــد. آنچ ـــر« باش ـــق تقدی ـــراد از آن »خل ـــاید م و ش
تأییـــد می کنـــد. 

کـه: آن کسـی را کـه خداونـد متعـال بـا »علـم ازلـی خـود«  پـس توجیـه حدیـث ایـن می شـود 
کـه سـعادت او را مقـّدر نمـود، سـعید  در اصـل خلقـت، شـقی مقـّدر نمـود، شـقی اسـت. و آن 

خواهد شـد. 

معنای حدیث در بیان عالمه ُطَریحی
گوید:  شیخ ما عالمه طریحی نجفی، در معنای حدیث شریف 

گفته انـد:  کـه  اسـت  آن  گفـت،  می تـوان  حدیـث  معنـای  در  کـه  سـخنی  بهتریـن 
کـه او در  کـه خداونـد علـم دارد  کَـی اسـت  کـه بـه نهایـت شـقاوت رسـیده،  شـقّی 
فعلـش شـقی خواهـد شـد، بـه سـبب انتخـاب کفر و معصیتـی که يفی بطـن امه )در 
کـه از همـان هنـگام شـقّی بـوده و خداونـد ایـن را  یـی  گو کـرده بـود.  شـکم مـادرش(د 
یـرا علـم بـه معلـوم _ همچنـان کـه هَـت  ابـل تغی»ـر نیَـت. ز می دانَـته. و معلـومَ 
گـر  )علـی مـا هـو علیـه( _ تعلـق می گیـرد. و معلـوم از علـم تبعیـت نمی کنـد. مثـًا ا
یـد در علـم خداونـد سـیاه بـوده اسـت، پـس ایـن علـم الهـی او را سـیاه نمی کنـد. نـام  ز
نهـادن او بـه شـقی در شـکم مـادر، نوعـی مبالغـه اسـت. یعنـی: حتمـًا آنگونـه خواهـد 
«1، یعنـی اینکـه تو  و�فَ �تُ ِ

�تٌ إَو�فَُّهم َم�يّ َك َم�يُّ
�فَّ شـد. ماننـد ایـن آیـه شـریفه کـه می فرمایـد: ياإ

خواهـی َمـرد )نـه اینکـه اآلن مـرده هَـتی(.2

ه،  س ِسـّرُ کـه رئیس اصحاب حدیث، شـیخ ما، صدوق ُقّدِ ایـن توجیـه، از صریـح روایتـی 
ی از ابن ابی عمیـر روایت می کند:  کـرده، اسـتفاده می گـردد. و در کتـاب توحیـد روایـت 

نت  ّيَ مس قر
َســـولر اهَّللر ؟ص؟: الّشس لر رس وت َس ی  نس عت نت مس ٍر؟ع؟ عس فس عت نس جس ـــی بت نر َموسس َس حس

ت
ا ال بس

س
َت و

ت
ل

س
ـــأ سس

َهوس  مس اهَّلَل وس لر نت عس ّيَ مس ـــقر : الّشس
س

ال قس . فس هر ّمر
َ
نر و طت ي بس دس فر ـــعر نت سس یَد مس ـــعر َّس ال هر وس ّمر

َ
نر و طت ي بس يس فر ـــقر شس

هر  ّمر
َ
نر و طت ي بس َهـــوس فر مس اهَّلَل وس لر نت عس یَد مس ـــعر َّس ال ، وس اءر یس ـــقر شت

س ت
 األ

س
ال مس عت

س
لَ و مس عت ـــیس َه سس ّنس

س
هر و ّمر

َ
نر و طت ي بس فر

ـــٌر  َّس  َمیس
َکلٌّ وا فس

َ
ل مس ـــهر ؟ص؟: اعت لر وت َس ی  نس عت ـــا مس مس َه: فس

س
َت ل

ت
ل ََ  . اءر دس ـــعس ََّ  ال

س
ال مس عت

س
لَ و مس عت ـــیس ـــَه سس ّنس

س
و

1.زمر: 30.
2. مجمع البحرین ج1 ص249 )ماده شقق(.
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َهمت  قت
َ
ل خت ـــمت یس

س
ل َبَدوَه وس عت یس ـــسس لر نت ر

ت
ال ّنس وس جر

ت
ـــقس ال

س
ل ، خس

ّس
ل جس ـــّزس وس ّنس اهَّللس عس : إر

س
ـــال قس َه؟ فس

س
قس ل ـــا َخلر مس لر

ـــرس  َّس یس .   فس َبَدونر عت یس  لر
ّس

ل ـــسس إر نت ر
ت

ال ـــّنس وس جر
ت
ـــَت ال قت

س
ل ما خس : وس

ّس
ـــل جس ّزس وس ـــَه عس

َ
ل وت َس ـــكس  لر

ذس َصـــوَه. وس عت یس  لر
ى 1. َهدس

ت
ی ال

س
ل ی  عس مس عس

ت
ّبس  ال حس تس نر است مس  لر

َ
ل یت وس

ت
ال َه، فس

س
قس ل ا َخلر مس  لر

س
َکّا

محمـد بـن ابـی عمیـر گفـت: وبو الحَـن حضرت موسـی بن جعفر؟امهع؟ را پرسـیدم از 
ـول رسـول خـدا؟ص؟ کـه فرمود: يشـقی در شـکم مادرش شـقی شـده و سـعید  معنـیَ 

در شـکم مادرش سـعید شده د. 

امـام؟ع؟ فرمـود: شـقی کَـی اسـت کـه خـدا دانَـته کـه او بـه زودى اعمـال اشـقیا را 
که خدا  رد، و حال آنکه او در شـکم مادرش باشـد. و سـعید کَـی اسـت   به عمل آو
رد، و حال آنکه او را در شـکم  دانَـته کـه او بـه زودى اعمـال نیکبختـان را بـه عمل آو

مادرش باشـد. 

 گفتم: پس معنی کام پ»غمبر؟ص؟ چیَت که فرمود: يعمل کنید، که هر کس براى 
آنچه به جهت آن آفریده شده است، توفیق یافته است و برای او آسان شده استد. 

نـس را آفریـد بـراى آنکـه او را بپرسـتند، و ایشـان را  ، جـّن و ار جـلّ فرمـود: خداونـد، عـّز وس
، که   ول خداوند عـّز وجلّ نیافریـد بـراى آنکـه او را نافرمانـی کننـد. و این اسـت معنیَ 
، یعنـی: نیافریـدم پریـان و آدمیـان را مگـر  ِ ُدو�ف ْ��بُ � ِل�يَ

َّ
ل َس اإِ

�فْ �إِ
ْ
�فَّ َوال حبِ

ْ
�تُ ال �تْ

َ
ل فرمـود: َوما �فَ

بـرای آنکـه بپرسـتند مـرا. بـر وجه اختیار، نه به طریق اجبار. پس هـر یک را توفیق داده 
ىر ضالـت و  کـور کـه  بـراى آنچـه او را بـه جهـت آن آفریـده اسـت. پـس واى بـر کَـی 

گمراهـی را بـر راه راسـت برگزیند.

کافـی و توحیـد، از امـام صـادق؟ع؟  کتـاب  کـه پیـش از ایـن، از  ایـن مطلـب را از روایتـی 
کـه فرمودنـد:  آوردیـم، نیـز فهمیـده می شـود، 

مت 
س
یدًا ل ـــعر َه اهَّلَل سس مس لر ـــنت عس مس ـــَه. فس قس

ت
ل ـــقس خس

َ
ل خت نت یس

س
ـــلس و بت َس اءس  ـــقس الّشس ةس وس ادس ـــعس َّس ـــقس  ال

س
ل ّنس اهَّللس خس إر

َه  ّبس مت َیحر
س
ّیًا ل ـــقر َه شس مس لر نت عس إر َه. وس ضت غر ـــمت َیبت

س
ل َه وس

س
ل مس ضس عس غس بت

س
ـــّرًا و لس شس مر نت عس إر ـــدًا. وس بس

س
ـــَه و ضت غر َیبت

ـــدًا...د تـــا آخر حدیث2.  بس
س
اهَّلَل و

1. توحید ص356 ح 3؛ بحار األنوار ج5 ص157.

2. الکافي ج1 ص152 ح 1؛ توحید ص357 ح 5.
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، نیکبختـی و بدبختـی را آفرید 
ّ

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: همانـا خداونـد عـّز وجـل
پ»ـش از آنکـه خلـق خـود را ب»افرینـد. پس هر که خدا او را نیکبخت دانَـت، هرگز او 
کار بدى را انجام دهد، عملش را دشـمن دارد و شـخص  گر  را دشـمن ندارد، حتی ا

گر او را بدبخت دانَـته باشـد، هرگز او را دوسـت ندارد... او را دشـمن ندارد. اما ا

گاه چیـزى  گاه خـدا چیـزى را دوسـت داشـت، هرگـز آن را دشـمن نـدارد. و هـر   پـس هـر 
را دشـمن داشـت، هرگـز آن را دوسـت نـدارد. بـا ایـن وجـه، مـراد از آفرینـش انسـان بـه صـورت 
شـقّی و سـعید، همـان آفرینـش تقدیـری اسـت، نـه آفرینـش تکوینـی. و ایـن معنـی از خلقـت، 

کـه در مـورد آفرینـش افعـال بنـدگان وارد شـده، بیـان شـده اسـت. در احادیثـی 

به عنوان نمونه به این چهار حدیث توجه شود:

1. در عیون أخبار الرضا؟ع؟ به اسناد خویش از عبدالسالم بن صالح ِهَروی آورده که می گوید: 

ـَت 
ت
ل ََ ـٌة.  َس و

َ
ل خت ـادر مس بس عر

ت
 ال

َ
ـال عس فت

س
: و

َ
َقـول ـا؟ع؟ یس ـی الّررضس ـنس َموسس ـّيس بت لر ـنر عس َس حس

ت
ـا ال بس

س
َت و عت ـمر سس

ٌة.1 رس
س

ـّد : َمقس
س

ـال َس ـٌة؟  َس و
َ
ل خت ـی مس نس عت ـا مس ! مس َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ـَه: یس

س
ل

یـد: امـام رضا؟ع؟ فرمود: کارهای بندگان مخلوَند. گفتم ای فرزند رسـول  هـروی گو
خـدا، یعنی چـه مخلوَند؟ فرمود: یعنی مقّدرند. 

 2. در همان کتاب به ِاسناِد خود آورده که امام رضا؟ع؟ در ضمن نوشتار خود برای مأمون 
در مورد »محض السالم« نوشت: 

ی، 
س
ال عس ّسر تس ٌة هَّللر َس و

َ
ل خت ادر مس بس عر

ت
 ال

س
ال عس فت

س
ّنس و

س
و ها، وس عس  َوست

ّس
ل ًَا إر فت َف  نس ر

ّ
ل  َیکس

س
ی ل

س
ال عس تس كس وس ارس بس ّنس اهَّللس تس

س
يو

يت ٍءد تا پایان حدیث2.  َکّلر شس َق  اهَّلَل  خالر یٍن، وس ور
کت قس تس

ت
ل  خس

س
یٍر ل در قت قس تس

ت
ل خس

تعالـــی، هیـــچ کـــس را جز به انـــدازۀ توانـــش تکلیـــف نمی کند. و  خداونـــد، تبـــاركس وس
یـــن. و خداوند  کارهـــای بنـــدگان مخلوق اســـت، بـــه خلق تقدیـــر، نه به خلـــق تکو

خالـــق هر چیز اســـت. 

کتاب توحید، به اسناد از امام صادق؟ع؟ آمده است:  3. در 

یـٍن د ومعنـی ذلـك وّن اهَّلل تبـارك  ور
کت ـقس تس

ت
ل  خس

س
یـٍر ل در قت ـقس تس

ت
ل ـٌة خس َس و

َ
ل خت ـادر مس بس عر

ت
 ال

س
ـال عس فت

س
ّنس و يإر

1. عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص125؛ معاني األخبار ص39 ح 52.
2. عیون وخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص132 باب 35.
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کونهـاد1.  وتعالـی لـم یـزل عالمـًا بمقادیرهـا َبـل 

یـن. )شـیخ  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: کارهـای مـردم، خلـق تقدیـر اسـت نـه خلـق تکو
آنهـا،  یـن  تکو از  پ»ـش  وتعالـی  تبـارك  کـه خداونـد  بدیـن معنـا  یَـد(  صـدوق می نو

نَـبت بـه مقـّدرات آنهـا دانـا بـوده اسـت.

که می گوید:  کتاب، از حمدان بن سلیمان آورده  4. در همان 

 ، ـادر بس عر
ت
ـالر ال عس فت

س
ـنت و َه عس

َ
ل

س
ـأ ست

س
ـا؟ع؟ و ـی الّررضس

س
ل ـَت إر بت تس کس  :

س
ـال َس انس  مس یت

س
ـنر َسـل انس بت ـدس مت ـنت حس يعس

ـّزس  ـمر اهَّللر عس
ت
ل ـي عر ٌة فر رس

س
ـّد ـادر َمقس بس عر

ت
 ال

َ
ـال عس فت

س
و ؟ع؟:  ـبس تس کس ـٍة؟ فس َس و

َ
ل خت ـَر مس یت مت غس

س
ـيس و ـٌة هر َس و

َ
ل خت مس

س
و

ـاٍمد تـا آخـر حدیـث2.  ـيت عس فس
ت
ل

س
ـادر برأ بس عر

ت
ـقر ال

ت
ل  خس

س
ـل بت َس  ،

ّس
ـل جس وس

کارهـــای  یـــد: بـــه محضـــر امـــام رضـــا؟ع؟ نوشـــتم و در بـــارۀ  گو حمـــدان بـــن ســـلیمان 
ـــت:  ـــخ نوش ـــام در پاس ـــوق؟ ام ـــر مخل ـــا غی ـــت ی ـــوق اس ـــا مخل ـــه آی ک ـــیدم  ـــدگان پرس بن
، دو هـــزار ســـال پ»ـــش از آفرینـــش بنـــدگان،  کارهـــای مـــردم در علـــم خداونـــد عـــّز وجـــلّ

ـــت.  ـــوده اس ـــدر ب مق

نقدی بر کالم ُطَریحی در معنای حدیث: استعمال، حقیقی است نه مجاز
کـه فرمـود: »شـقی در شـکم  کالم رسـول اهلل؟ص؟  ه، در بـاب  شـیخ اجـل طریحـی ُقـّدس سـّرُ
مادر شـقی شـده اسـت« مجاز را فهمیده، که خطا اسـت و حدیث شـریف در این وجه به کار 
ُتـوَن« نیز فقـط بر وجه حقیقت اسـت، نه مجاز.  ُهـم َمّیِ

َ
ِإّن ـٌت َو ـَك َمّیِ

َ
نرفتـه اسـت. آیـۀ شـریفۀ »إّن

کـه در معنـای حدیـث یـاد شـد، امـر کامـاًل آشـکار اسـت. در مـورد آنچـه در  در مـورد وجهـی 
کـه ذات، متصـف بـه  کـه هیئـت فاعـل نشـان می دهـد  وجـه اخیـر ذکـر شـد، بـرای ایـن اسـت 
مـاده اسـت و مـاده وصفـی عنوانـی بـرای آن اسـت. و نسـبت دادن و مّتصـف نمـودن امـری 
اسـت کـه وجـود دخلـی در شـکل گیری آن نـدارد و فـرض آن کافـی اسـت، و زمان هـم داخل در 

مدلـول هیئـت مشـتق و مـادۀ آن نیسـت.

امـا نسـبت، گاهـی بـا قطـع نظـر از وجـود مالحظه می گـردد، ماننـد اینکه بگوییم: »االنسـان 
ناطـٌق« یا: »العدم سـابٌق«.

1. توحید ص416 ح 15.
2. توحید ص416 ح 16.
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ید ایسـتاده اسـت«،  و گاهـی بـه اعتبـار وجـود مالحظـه می شـود، یـا در زمان حال مانند: »ز
یـد دیـروز زد«، یـا در آینـده قبـل از تحقق مبـدأ و فاعلیـت آن، مانند آیۀ  یـا در گذشـته ماننـد: »ز

شریفۀ:

.1» و�فَ �تُ ّ
�يِ

ُهم ّمَ
�تٌ إَِو�فَّ ّ

َك َم�يِ
�فَّ »اإِ

تو مرده ای و آنها مرده اند )یعنی تو خواهی مرد و آنها خواهند مرد(.

و آیۀ شریفۀ:

ْوٍم«2. اِس ِل�يَ
اِمُع ال�فَّ َك �بَ

�فَّ »اإِ

رد(. گرد خواهی آو رده ای )یعنی  گرد آو زی  تو مردم را برای رو

که در مورد ابن ملجم لعنة اهلل علیه فرمود: کالم امیرالمؤمنین؟ع؟  و 

يهو َاتلید3.

او َاتل من است )یعنی من به دست او کشته خواهم شد(.

که در مورد ابن سـعد لعنة اهلل علیه می گفتند:  و یا قول صحابه قبل از واقعۀ َطّف )کربال( 
»ایـن قاتـل حسـین؟ع؟ اسـت«4.و ایـن سـخن نـزد آنـان معـروف بـود. و مانند اینکه مـا خطاب 

بـه امام زمـان؟ع؟ می گوییم:
يیا رافع الظلم! یا باسط العدل! یا ممیت الفتن! و یا محیی الَنند.5

کننـدۀ  گَـترانندۀ عـدل، ای میراننـدۀ فتنه هـا، و ای احیـا  ای بردارنـدۀ سـتم، ای 
سـنت ها.

و مانند آنها. 

1. زمر: 30.
2. آل عمران: 9.

3. بنگریـد: مقتـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نوشـته ابـن ابـی الدنیـا، بـه تحقیـق عامـه سـید عبدالعزیـز طباطبائـی، در 
نشـریه تراثنـا شـماره 12 ص113 ح 75.

کر ج45 ص48. یخ دمشق ابن عَا 4. ارشاد شیخ مفید ج2 ص131؛ تار
یارتنامه هـای حضـرت بقیـة اهَّلل ورواحنـا فـداه آمـده اسـت. بنگریـد: بحـار األنـوار ج100،  5. ایـن مضامیـن در ز

المـزار. کتـاب 
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که بر تمامی این موارد و امثال آنها منطبق می شـود  پس مفهوم مشـتق، جهت عاّمی دارد 
و هیچکـدام از آنهـا َمجـاز نیسـت. ِصـدق و ِاطـالق بـر تمامـِی آنهـا حقیقـی اسـت، و سـازگار با 

وجـود موضـوٌع لـه، و تحّقق آن در تمامِی آنها اسـت. 

خالصـه چیـزی دارای مبـدأ باشـد، آن چیـز _ از حیـث ذات _ اعـم اسـت از اینکـه بـا آن 
مبـدأ باشـد یـا نباشـد، و اعـم اسـت از اینکـه آن مبـدأ در زمـان حـال موجـود باشـد یـا پیـش از 
ایـن موجـود بـوده یـا بعـد از ایـن تحقـق خواهـد یافـت. پـس اطـالق ایـن خصوصیـات، مربـوط 
بـه مـوارد اطـالق هسـتند، و داخـل در وضـع نیسـتند. پـس کاربرد لفـظ روایت، بـر وجه حقیقی 

اسـت نـه مجـازی.

نتیجه بحث
برگردیـم بـه بحـث اصلـی. نتیجـه آنکـه انسـان بـه اعتبـار اّتصـاف بـه سـعادت یـا شـقاوت، 
بـا اقـرار بـه والیـت یـا اسـتکبار از قبـول آن در خلقـِت اول، و توافـق آن بـا فرجـام سـعادت یـا 
شـقاوتش در دنیـا و تطابـق آن بـا اختیـار و انتخابـش کـه در میثـاق به آن مّتصف شـده اسـت، 
کرده  که انتخاب  سـعید یا شـقّی آفریده شـده اسـت. این وصف برای هر فرد و ایمان یا کفری 
و در خلقـت اول برگزیـده، بـر قلـب او حـّک شـده اسـت، و بر پیشـانی هر شـخص مؤمن یا کافر 

نگاشـته شـده است. 

و ایـن معنـی می توانـد منظـور اخبـاری باشـد که معرفـت و انکار را از ُصنـع خداوند متعال 
کـه بنـدگان در پدیـد آمـدن آنهـا هیـچ نقشـی ندارنـد، ولـی بـا ایـن همـه  می دانـد، و می گویـد 
نسـبت بـه قبـول آنهـا اختیـار دارنـد. مانند حدیثی که شـیخ رئیس اصحـاب حدیث، جناب 

کـه عبدالرحیـم قصیـر می گویـد:  صـدوق رحمـه اهلل در توحیـد بـه ِاسـناد خویـش آورده 

؟ع؟:... إلـی ون َـال:  ـدر اهَّللر بت ـي عس بر
س
ـی و

س
ل ـنس إر یس عت

س
ـنر و ـكر بت لر مس

ت
ـدر ال بت يت عس ـدس ـی یس

س
ل ـَت عس بت تس يکس

ـَت 
ت
ل نرـي، َجعر رت بر

خت
س
أ ، فس َجَحـودر

ت
ال ـةر وس فس رر

عت مس
ت
ـي ال اقر فر ـرس عر

ت
 برال

اكس ـدس ـَت فر
ت
ل ـاَس َجعر ـفس الّنس

س
ل تس اخت

تس 
ت
ل

س
ـأ : سس ـنس یس عت

س
و ـنر  بت ـكر  لر مس

ت
ال ـدر  بت يت عس ـدس یس ـی 

س
ل ؟ع؟ عس ـبس تس کس ... فس ـانر َس و

َ
ل خت ـا مس َهمس

س
و  ، اكس ـدس فر

ـي  فر  
ـلّس جس وس ـّزس  عس اهَّللر  ـعر  َصنت ـنت  مر ـةس  فس رر

عت مس
ت
ال ّنس 

س
و اهَّلَل  ـكس  مس حر رس ـمت 

س
ل اعت فس  . ـيس هر ـا  مس ـةر  فس رر

عت مس
ت
ال ـنر  عس

ـنت  ـا مر مس یهر ـادر فر بس عر
ت
ل ـسس لر یت

س
ل ـوٌق،  وس

َ
ل خت ـبر مس

ت
ل قس

ت
ـي ال ـَع اهَّللر فر َجَحـودس َصنت

ت
ال ـٌة، وس َس و

َ
ل خت ـبر مس

ت
ل قس

ت
ال

 ، ـةس فس رر
عت مس

ت
ـاَروا ال تس ـانس اخت یمس ر

ت
َم ال ترهر وس ـهت شس بر

. فس ـابر َس تر
کت ـنس الر ـاَر مر یس تر خت ـا الر مس یهر َهـمت فر

س
ل ـٍع، وس َصنت
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ـكس  لر
س

برذ اَنـوا  کس ، فس َجَحـودس
ت
ال ـاَروا  تس ـرس اخت َکفت

ت
ال َم  ترهر وس ـهت برشس . وس یـنس فر ارر یـنس عس نر مر ـكس َمؤت لر

س
برذ اَنـوا  کس فس

ارر  یس تر الخت بر
ـَه اهَّلَل، فس

س
ل

س
ذ نت خس نر مس

س
ل

ت
ـذ خر َهـمت وس

س
یـقر اهَّللر ل فر وت  برتس

ـكس لر
ذس . وس

ً
ل

س
یـنس َضـّا در احر یـنس جس رر افر کس

َهـمت د تـا آخـر حدیـث1.  ابس ثس
س
و َهـَم اهَّلَل وس بس َس ا ـابر عس َس تر

کت الر وس

گفـت: عریضـه اى بـه خدمـت امـام جعفـر صـادق؟ع؟ نوشـتم و  عبـد الرحیـم َصیـر 
کـه بـه آن حضـرت برسـاند بـه ایـن مضمـون  ـن دادم  عیس بـه دسـت عبـد الملـك بـن اس
و  معرفـت  بـاب  در  عـراق  در  مـردم  کرده انـد...  اختـاف  مـورد  چنـد  در  مـردم  کـه 
کـه آیـا ایـن  کرده انـد، پـس مـرا خبـر ده  کـه شـناخت و انـکار اسـت اختـاف  جحـود 
کـه  کـردى در بـارۀ معرفـت  دو امـر مخلوَنـد؟... امـام؟ع؟ در پاسـخ نوشـت: سـؤال 
آن چیَـت. پـس بـدان _ خـدا تـو را رحمـت کنـد _ کـه معرفـت از صنـع خداونـد، عـّز 
کـه در دل  کـه مخلـوق اسـت، و جحـود نیـز صنـع خـدا اسـت  ، در دل اسـت،  وجـلّ
اسـت و مخلـوق اسـت، و بنـدگان را در ایـن دو امـر َصنعـی نیَـت، و ایشـان را در 
اکتَـابر اینها اختیار اسـت. پس بدان سـبب که ایشـان ایمان را خواهش داشـتند، 
معرفـت را برگزیدنـد و بـه ایـن واسـطه مؤمـن و عارف شـدند. و بدان سـبب که ایشـان 
گمـراه  کافـر جاحـد  ایـن واسـطه  بـه  و  برگزیدنـد  را  کفـر را خواهـش داشـتند، جحـود 
کـه ایشـان را توفیـق داده و آنـان را واگذاشـته  شـدند. و ایـن بـه توفیـقر خداونـد اسـت 

کیفـر یـا پـاداش می دهـد.  اسـت. پـس خـدا بـه اختیـار و اکتَـاب، ایشـان را 

 چهار وجه در توضیح و معنای حدیث 
این حدیث چهار وجه دارد.

وجـه اول: اینکـه معرفـت و انـکار، هر یک، به اعتبار افراد و صاحبانشـان مالحظه شـود. به 
اینکـه از معرفـت، معرفـِت دارنـدگان آن اراده شـود، و از انـکار، انـکاِر منکـران خواسـته شـود. بـا 

ایـن همـه، از مـراد از خلـق، خلق تکوین اسـت. 

کـه دو آفریـدۀ خداونـد متعـال اسـت، همـان معرفـت و انـکار  پـس مـراد از معرفـت و انـکار، 
کـه در دلهـا بـه ودیعـت نهـاده و ثبـت شـده اسـت و در عالـم میثـاق بـه  فطـری اصلـی اسـت 
کـه بـر قلب هـای  دسـت آمـده اسـت. پـس بنـدگان بـر همـان معرفـت و انـکار آفریـده شـده اند 

1. توحید ص226 ح 7.
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دارنـدگان آنهـا نگاشـته شـده اسـت. و در ایـن دنیـا بنـدگان را صنعـی بـرای آنهـا نیسـت، بلکـه 
کـه بـر سـعادت اصلـی میثاقـی خـود  در خلـق اول کسـب شـده اند. پـس سـعید، کسـی اسـت 
خلـق شـده اسـت، و شـقّی کسـی اسـت کـه بـر شـقاوت فطـری کـه در سـابق بـر او محقـق شـده 
بود، خلق شـده اسـت. و بندگان در این دنیا برای کسـب معرفت و انکاری که در همین دنیا 
خواهنـد داشـت مختارنـد )نـه آن معرفـت و انـکاری کـه در عالـم میثـاق کسـب کـرده بودنـد(. 

گـروه در ایـن دنیـا بـه آن  کـه معرفـت و انـکار، نسـبت بـه آنچـه دو  همچنیـن ممکـن اسـت 
خواهنـد رسـید، لحـاظ شـود. زیـرا معرفـت وانـکار هـر فـردی، بـر قلـب او نوشـته و ثبـت شـده 

کـه ادلـه آن را سـابقًا خواندیـم.1 اسـت، همانگونـه 

وجـه دوم: معرفـت و انـکار، بـه تنهایـی، بـه اعتبـار اشـخاص در ایـن عالـم موجـود مالحظه 
گـردد. لکـن مـراد از »خلـق اهلل« را خلـق تقدیـر بدانیـم، نـه خلـق تکویـن. پـس معنـی چنیـن 
کـه معرفـت و انـکار، در علـِم خداونـد متعـال، ماننـد سـایر افعـال بنـدگان، مخلـوِق  می شـود 
تقدیـرِی خداونـد متعـال اسـت. یعنـی: مقـّدر اسـت و بـه اعتبـار تقدیـر، آنهـا ُصنعـی در آن 

ندارنـد، ولـی اختیـاِر اکتسـاب دارنـد. 

وجـه سـوم: معرفـت و انـکار بـا هـم، نسـبت بـه هر فـردی از جمیع افراد بشـر مالحظـه گردد، 
و مـراد از خلـق را خلـق تکویـن بدانیـم، و مقصـود از معرفـت و انـکار را شـناخت ایـن دنیـا 
کسـب می کننـد. پـس در ایـن حـال، منظـور از آفرینـش آنهـا،  کـه بنـدگان  و انـکار آن بدانیـم 
آفرینـش موِجـب و مـادۀ آنهاسـت، کـه همـان عقـل و نفس اسـت. زیـرا قلب ملکوتی انسـانی، 
کـه از خداونـد متعـال حاصـل شـده اسـت _ چنانکـه سـابقًا بـه تفصیـل در  در اصـل فطرتـش، 
کـه بیـن دو قـوۀ علمـی نصـب شـده باشـد. یکـی از  گفته ایـم _ ماننـد آیینـه ای اسـت  ایـن بـاره 
ک و شـیطان 

َ
که در اخبار به َمل آنها در سـمت راسـت و دیگری در سـمت چپ او قرار دارند، 

نامگـذاری شـده اند و مـا آنهـا را بـه قـوه عاقلـه و وهمیـه می شناسـیم و تمامـی افـراد بشـر در ایـن 
ی می آورند، او را می شناسـند  دو قوه در یک مسـیر هسـتند. آنان به نور عقل، به سـوی خدا رو
و واحـد می داننـد. و بـه تعلیـم او، شـناخت حاصـل می کننـد و هرچـه بـه او اضافـه شـود، بـه 

کتـاب بـرای بحـث يکفـر اصلـی و جحـود فطـرید بـه حدیثـی از کافـی  1. مصنـف در حاشـیه ایـن موضـع از 
القَـوة، ص330، ح 1(. بـاب  روایـت شـده اسـت )کافـی، ج2،  امـام صـادق؟ع؟  از  کـه  کـرده  اسـتناد 
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خـدا اضافـه شـده و بـه او نسـبت داده می شـود. از سـویی بـه تعلیـم نفـس و قوۀ وهمّیه، انسـان 
پـروردگار خـود را انـکار می کنـد و در فراموشـی قـرار می گیـرد و افعـال مضـاف بـه او، بـه شـیطان 
اضافـه می گـردد و بـه او نسـبت داده می شـود، چنانکـه در روایتـی از امـام باقـر؟ع؟ آمده اسـت:

ه وما کان من سیئات فللشیطاند1. 
ّ
يفما کان من حَنات فلل

پس هر چه کار نیک است برای خداست و هر چه کار زشت است برای شیطان است.

بنـــا بـــر این، مـــراد از خلـــِق معرفت و انـــکار، عبارت اســـت از خلـــِق عقل و نفـــس. و این 
گونـــه تعبیر، تعبیر از ســـبب به مســـّبب اســـت. 

نیز ممکن اســـت مراد از خلق معرفت و انکار در هر شـــخصی بـــه خلق تکوینی، آفرینش 
خـــود آنهـــا باشـــد، نه خلقـــت موجب آنهـــا با ارادۀ ثبـــت و کتابـــت از خلق نســـبت به لحاظ 

ـــم تکلیف که هر فـــردی دارد. 
َ
عال

وجـــه چهـــارم: معرفـــت و انـــکار، هـــر دو با هـــم از هر کســـی لحاظ شـــود، و مـــراد از خلق، 
خلـــق تقدیری باشـــد نـــه خلق تکوینـــی. پس این دو، نســـبت بـــه دو عالم تکلیـــف مالحظه 

می شـــوند: تکلیـــف ذّری و تکلیـــف ُملکِی شـــهودی. 

که به اعتباری می توان آنها را شـــش وجه دانست.   معنای حدیث این چهار وجه را دارد، 
بهترین وجه در این میان، وجه اول و پس از آن وجه دوم است. 

بـــه هـــر حال، خلـــق معرفت و انـــکار در دلهای بشـــر، اثری در فرجـــام امور انســـان ندارد و 
کار را بـــه جبِر فاســـد نمی کشـــاند و اختیار را از انســـان نمی گیـــرد. به این یافته هـــا در حدیث 

که در آن، امـــام؟ع؟ فرمود:  عبدالرحیم قصیر اشـــاره شـــده 

کاَنـوا  ـة فس فس عرر م الیمـان اختـاروا المس ترهر ـهوس شس بر
کتَـاب، فس ـن ال ـا الختیـار مر مس یهر َهـم فر

س
ل يوس

ریـنس  کافر ـكس  کاَنـوا برذلر م الَکفـرس اختـاَروا الَجَحـودس فس ترهر ـهوس برشس فیـن، وس نیـنس عارر ـكس مؤمر برذلر
د2.

ً
َضـّال دیـنس  جاحر

ردن ایـن دو، اختیـار اسـت. بـا خواهـش ایمـان، معرفـت  و بـرای آنـان در بـه دسـت آو
را انتخـاب می کننـد و بـدان سـبب مؤمـن و عـارف شـوند. وبـا خواهـش کفـر، انـکار را 

1. محاسن ص251؛ بحار األنوار ج70 ص228 ح 3.
2. توحید ص226 ح 7.
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گمـراه می گردنـد. کافـر و جاحـد و  انتخـاب می کننـد و بـدان سـبب 

کـه در دلهـای بشـر  کفـر،  کـه معرفـت و انـکار یعنـی ایمـان و  کالم امـام؟ع؟ می رسـاند  ایـن 
کفـر بـه  خلـق شـده اند، بـا اختیـار منافـات نـدارد. معنـای ایـن حدیـث، بـا اکتسـاب ایمـان و 
کیفـر  کـه پـاداش و  ـف، تضـاّدی نـدارد. چـرا 

ّ
اختیـار انسـان و پیـروی آنهـا بـه ارادۀ انسـاِن مکل

الهـی فقـط بـر اسـاس اختیـار و اکتسـاب اسـت. 

آنگاه امام؟ع؟ فرمود:

َهَم  بس َس َـابر عا کتر ال الختیـارر وس بر
َه، فس

س
ل

س
ذ ـن خس ـذلنر مس خر َهـم وس

س
عالـی ل وفیـقر اهَّللر تس  برتس

ـكس ذلر يوس
َهـم...د تـا آخـر حدیث. وثابس اهَّلَل وس

 و این به سبب توفیق خداوند تعالی است برای ایشان و خذلن کَی که او را خذلن 
کند... داده است. پس با اختیار و اکتَاب آنان را عقاب و ثواب 

و ایـــن اشـــاره اســـت بـــه اینکـــه بازگشـــت توفیـــق و خذالن بـــه این دنیاســـت، و ایـــن دو، 
ف هســـتند. هر کس 

ّ
کتســـاب دارنـــد، و این دو، تابـــِع اراده و اختیار مکل مدخلیتـــی در این ا

کـــه حیات دنیا را بر آخـــرت ترجیح داد،  هدایـــت را برگزیـــد، خداونـــد توفیقش می دهد. و هر 
خداونـــد او را گرفتـــار خـــذالن می کنـــد و ضاللـــت را برایـــش اراده می کنـــد. با پیـــروی از ارادۀ 

گزیـــر و جبری.  اختیـــاری نـــه ارادۀ حتمِی نا

ۥ...«1 خواهد  ُ هݧ ݣݣحݨْ َصْدرݨݦَ رݦݦَ
ݨْ َسث ُ�ۥ �ي يَ ْهِد�ݫ َ �فْ �ي

َ
ُه ا دݬݪِ اللّٰ رݪِ

ݩُ ݧ �فݨݨْ �ي ݨݨَ ݧ مݧ
توضیح این مطلب، إن شـــاء اهلل ذیل آیۀ »�فَ

آمد. 

 بیان عالمه مجلسی
گوید:  کالم امام؟ع؟: »إّن الَمعِرَفَة ِمن ُصنِع اهلل«  شیخ محدث مجلسی در توضیح 

یعنـی اصـل معرفـت یـا کمـال آن، بعـد از اکتَـاب و تفکـر انَـان، از طـرف خداونـد 
متعـال اسـت. افاضه کننـدۀ معـارف، خداونـد متعـال اسـت، و تفکـر در آن نقـش 

کیفـر، فقـط بـر اسـاس انجـام آن مبـادی یـا تـرک آنهـا اسـت.  دارد. و پـاداش و 

شاید معنی این باشد که معرفت فقط از طرف باری تعالی است؛ یا به باَی گذاردن 

1. انعام: 125. مصنف به بحثی در این مورد ارجاع داده ولی ظاهرًا موفق به نوشتن آن نشده است. 
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کـه آن فنـد 
ّ
 آن در دلهـای مـردم، یـا بـه ب»ـان انبیـاء و حجـج الهـی؟مهع؟. امـا مـردم مکل

بول  رنـد. مردم بایـد درون خود را پ»ـش از اینَ   را بپذیرنـد و بـه زبـان خـود بـدان اَـرار آو
یـی، از عصبیـت و عنـاد و دیگـر عوامـل محرومیـت از حـق،  بـرای حق جو اَـرار،  و 

َـاد خالـی کننـد تـا بتواننـد حـق را بپذیرنـد.  ماننـد تقلیـد اهـل فس

ایـن اسـت مـراد از ياختیـار از اکتَـابد. سـپس امام؟ع؟ توضیـح می دهد که توفیق 
و خـذلن الهـی نیـز دخلی در این اکتَـاب دارد.1 

بـر هیـچ متأّملـی پوشـیده نمانـد، کـه ایـن توضیـح، بـا قطـع نظـر از صحـت و سـقم آن، غیـر 
تاّم است و در توجیه روایت، قاصر. زیرا در آن، انکار از مخلوقات خداوند محسوب می شود 
کـه  و بنـدگان هیـچ دخالتـی در آفرینـش آن ندارنـد. پـس ایـن بیـان در صورتـی تـاّم خواهـد بـود 

معرفـت بـا جحـود، مقـرون و شـریک در حکم نباشـد.

گفتـه شـد، معنـای چنـد حدیـث  کـه در توضیـح نامـۀ عبدالرحمـن قصیـر  از ایـن بیـان 
می شـود: روشـن 

که می گوید:  کافی از فضیل آورده  1. در 

ي  بس فر تس ا کس یمس َهـمت فر
س
لت ل یمانس . هس ر

ت
ـَم ال هر وبر

َ
ل ََ ـي  ـبس فر تس ـكس کس ولئر

َ
؟ع؟: و ـدر اهَّللر بت ـي عس بر

س
ـَت ألر

ت
ل ََ ي

: لد.2 
س

ال َس ٌع؟  ـمت َصنت هر وبر
َ
ل ََ

لوبهم الیماند پرسـید که  فضیـل از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد آیـت ياولئک کتب فيَ 
آیـا در بـارۀ آنچه در دلهاشـان نوشـته، صنعـی دارند؟ فرمود: نه. 

که می گوید:  یاد آمده است  2. در محاسن به ِاسناد از حسن بن ز

َکـَم  یت
س
ل إر ـبس  ّبس حس  : اهَّللر لر  ـوت َس ـنت  عس ؟ع؟  ـدر اهَّللر بت عس ـا  بس

س
و َت 

ت
ل

س
ـأ سس  :

س
ـال َس ـاٍد  یس زر ـنر  بت ـنر  َس حس

ت
ال ـنر  يعس

د3.  ـةس امس رس کس  
س

ل وس  
س

ل  :
س

ـال َس ـٌع؟  َصنت  ، ـبس ّبس حس ـا  برمس ـادر  بس عر
ت
ل لر ـلت  هس   . وبرَکـمت

َ
ل ََ ـي  فر ـَه  نس ّیس زس وس یمـانس  ر

ت
ال

ّینـه  ز یـاد گفـت: از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد آیـت يحّبـب إلیکـم الیمـان و حَـن بـن ز
گردانیـده، صنعـی  کـه آیـا بنـدگان را در بـارۀ آنچـه محبوبشـان  فـي َلوبکـمد پرسـیدم 

1.بحار األنوار ج5 ص32.
2. الکافي ج2 ص15 ح 2، با اشاره به آیه 22 سوره مجادله.

3. محاسن ج1 ص199؛ بحار األنوار ج5 ص222 ح 6، با اشاره به آیه 7 سوره حجرات.
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هَـت؟ فرمـود: نـه. کرامتـی هـم نیَـت.

که می فرماید:  کتاب، از ابو بصیر، از امام باقر؟ع؟ روایت است  3. در همان 

ـيت ٍء  برشس ـسس  یت
س
ل ونـا  ّبَ َتحر ي  ـذر

ّس
ال َحـّبس 

ت
ال ا 

س
ـذ هس ّنس 

س
و ـَم 

س
ل عت

س س
أل ّنرـي  إر  :

س
ـال َس ـٍر؟ع؟  فس عت جس ـي  بر

س
و ـنت   يعس

َه د1. عس نس ّنس اهَّللس صس کر
س
ل َتَموَه، وس عت نس صس

ید، سـاختت شـما  امـام باَـر؟ع؟ فرمـود: مـن بـه خوبی می دانم که این محبت به ما دار
نیَـت، بلکه خداوند آن را سـاخته است. 

که می فرماید:  کتاب، از امام صادق؟ع؟ روایت است  4. در همان 

یًاد2. بر ا سس هس یت
س
ل َهمت إر

س
لت ل عس جت مت یس

س
ل ةس وس فس رر

عت مس
ت
ادس ال بس عر

ت
فر اهَّلَل ال ر

ّ
ل مت َیکس

س
يل

رار نـداده که بدان  خداونـد، بنـدگان را بـه معرفـت تکلیـف نکـرده، و راهـی بـرای آنهاَ 
دسـت یابند. 

کتاب، از صفوان آمده است:  5. در همان 

ا  هس  بر
نس ـــوت اطس عس تس ٌة یس اعس طس ـــتر ـــاسر است ي الّنس ـــلت فر ٍح: هس الر ـــٍد صس بت عس ـــَت لر

ت
ل ََ  :

س
ال َس انس  ـــوس فت ـــنت صس يعس

اَنوا  کس ا  ذس اٌب إر وس ـــةر ثس فس رر
عت مس

ت
ی ال

س
ل َهمت عس

س
ل فس

س
َت: و

ت
ل ََ  . ـــنس اهَّللر  مر

ٌ
ل ّوَ طس ا َهوس تس مس ّنس ، إر

س
: ل

س
ـــال َس ؟  ـــةس فس رر

عت مس
ت
ال

ا مس ّنس ، إر
س

: ل
س

ال َس وَه؟ 
َ
ل عس فس َروا برهر فس مر

َ
ي و ذر

ّس
ـــَجودر وال ََّ ال َکوعر وس ةر الّرَ

س
ل زر

نت َه برمس
نس وت اطس عس تس ا یس مت مس یهر سس فر یت

س
 ل

اب د3. وس  برالّثس
ٌ

ل ّوَ طس تس مت وس هر یت
س
ل نس اهَّللر عس  مر

ٌ
ل ّوَ طس  َهوس تس

معرفـت  بـه  دسـتیابی  بـرای  مـردم  آیـا  پرسـیدم:  کاظـم؟ع؟  امـام  از  یـد:  گو صفـوان 
اسـتطاعت دارنـد؟ فرمـود: نـه، ایـن موهبتـی از جانـب خداسـت. گفتـم: حـال که در 
ایـن موهبـت نقشـی ندارنـد ماننـد رکـوع و سـجده کـه بدان امر شـدند و انجـام دادند، 
آیـا بـر ایـن معرفـت ثوابـی دارنـد؟ فرمـود: نـه، ایـن موهبتـی از خداونـد بـر آنهاسـت و 

موهبتـی دیگـر ثـواب آن اسـت. 

که می گوید:  6.در قرب السناد، از َبَزنطی روایت است 

 .
س

: ل
س

ال َس ٌع؟  ةر َصنت فس رر
عت مس

ت
ي ال اسر فر لّنس ا؟ع؟: لر نر الّررضس َس حس

ت
بري ال

س
َت ألر

ت
ل ََ  :

س
ال َس ّير  طر نت زس بس

ت
نر ال يعس

1. محاسن ج1 ص149؛ بحار األنوار ج5 ص222 ح 4.
2. محاسن ج1 ص198؛ بحار األنوار ج5 ص222 ح 5.

3. محاسن ج1 ص281.
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د1. ةر فس رر
عت مس

ت
مت برال هر یت

س
ل   عس

َ
ل ّوس طس تس ا یس مس کس ابر  وس مت برالّثس هر یت

س
ل   عس

َ
ل ّوس طس تس : یس

س
ال َس اٌب؟  وس ا ثس هس یت

س
ل َهمت عس

س
َت: ل

ت
ل ََ

یـد از امـام رضـا؟ع؟ پرسـیدم: آیـا مـردم در معرفـت نقشـی دارنـد؟ فرمـود:  گو نطـی  زس بس
گفتـم: آیـا ثوابـی بـر آن دارنـد؟ پاسـخ داد: خداونـد ثـواب را موهبـت می فرمایـد،  نـه. 

چنانکـه معرفـت را بـه آنـان بخشـیده بـود. 

از آنچـه ذکـر شـده، معنـی ایـن احادیـث و ماننـد آنهـا، و عـدم تعـارض بیـن آنهـا، بـرای مـا 
کـه هرکـدام از آنهـا بـه یـک معنـا برمی گـردد؛ بعضـی بـه  روشـن می شـود و مشـخص می شـود 
معرفـت فطـری اصلـی، کـه مـردم بـا آن آفریـده شـده اند: »ولئـن سـألتهم مـن خلـق السـماوات و 
األرض لیقولـّن اهلل«2، و بعضـی بـه کمـال آنهـا اشـاره می کنـد، و بعضـی دیگر به معرفـِت آفریده 

شـده در قلـوب بشـر بـه خلقـت تکوینـی و تقدیـری برمی گـردد. 

کمـک می کنـد. از جملـه  کتـاب احتجـاج آمـده، در فهـم ایـن احادیـث  کـه در  حدیثـی 
کـه مسـائل بسـیاری را از حضرتـش پرسـید.: حدیـث احتجـاج امـام صـادق؟ع؟ بـر زندیـق 

؟ع؟: 
س

ال َس ٌة؟  انس َحّجس یمس ر
ت

هر ال کر رت هر برتس یت
س
ل َه عس

س
ل انس وس یمس ر

ت
یَع ال طر تس َت یس

س
رًا و افر کس َه اهَّلَل  قس

س
ل نت خس مس : فس

س
ال َس ي

فاعـلس 
ت
ـَق ال حس

ت
ل یس ـٌم  ـَر است َکفت

ت
ال . وس اَهـمت هس نس َهـمت وس رس مس

س
و  ، ینس مر ـلر َت َم یعـًا  مر ـَه جس قس

ت
ل ـقس خس

س
ل ّنس اهَّللس خس إر

نت 
س
در و عت ـنت بس رس مر فس ـا کس مس ّنس ـَه إر ّنس ـرًا. إر افر ـَه کس قس

س
ل یـنس خس ـدس حر بت عس

ت
ـقر اهَّلَل ال

َ
ل خت ـمت یس

س
ل ـَد. وس بت عس

ت
ـَه ال

َ
ل عس فت یـنس یس حر

ارس  قس  صس حس
ت
هر  ال ارر ـکس نت إر بر

َه، فس ـدس حس جس ، فس ّقس حس
ت
ـهر ال یت

س
ل ضس عس ـرس عس ، فس ـنس اهَّللر ـَة مر َحّجس

ت
ـَه ال تت مس زر

س
تـًا ل َت ـغس وس

س
ل بس

ـرًاد تـا آخـر حدیـث که طولنی اسـت3.  افر کس

پرسـید: آیـا بنـده اى کـه خـدا کافرش آفریده، تـوان ایمان را دارد؟ با اینکـه او را در ترک 
ایمـان بهانـه دارد )یعنـی خداوند خودش او را کافر آفریده اسـت(.

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: خداونـد همـه خلـق را مَـلمان آفریـد و آنـان را امـر و نهـی 
فرمـود. کفـر اسـمی اسـت کـه هنگام ارتکاب به فاعلش می رسـد، و خداونـد در ابتدا 
کـه حّجـت بـر او تمـام شـده  کافـر شـود  کافـر نیافریـد، و فقـط وَتـی  هیـچ بنـده اى را 

کافـر می گـردد.  باشـد، پـس حـّق بـر او عرضـه می شـود و در صـورت انـکار 

1. َرب السناد ص151.
2. لقمان: 25.

3. احتجاج ج2 ص84؛ بحار األنوار ج5 ص19. در احتجاج: يمکملیند به جای يمَلمیند.
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پیوست اول: معانی رؤیت خداوند
که در اخبار  که رؤیت خدا به چهار معنی قابل بحث اسـت و نفی و اثباتی  باید دانسـت 

کدام به یکی از این معانی آمده اسـت.  اهل بیت علم و حکمت؟مهع؟ وارد شـده، هر 

معنـی اول: رؤیـت خداونـد متعـال بـه دیـدۀ ناتـوان جسـم و درک خداونـد بـا حـواّس ظاهـری 
عنصری. 

کمتریـن آشـنایی بـا فرهنـگ دینـی دارد، ایـن دیـدن را در تمـام عوالـم  کـس  بـی تردیـد، هـر 
ُملکـی و ملکوتـی در دنیـا و آخـرت محـال و ممتنـع می داند. زیرا احسـاس یک شـیء، حالتی 
وضعـی اسـت بـرای جوهـر حسـاس، در نسـبت بـا محسـوس وضعـی. پـس اینکـه مـا چیـزی 
کـه چیـزی بی جهـت را در  کـه وضـع و جهـت نـدارد، محسـوس بدانیـم، ماننـد آن اسـت  را 
یـم. و ایـن فـرض دو  کـه وضعیـت نـدارد را در وضعیتـی بپندار کنیـم یـا چیـزی را  جهـت فـرض 

امـر متناقـض اسـت. پـس ایـن فـرض محـال اسـت. 

کـه احمـد بن اسـحاق به حضـور امام هادی؟ع؟ نوشـت،  ایـن مطلـب از نامـه ای برمی آیـد 
کرده اند:  کلینـی و صـدوق رحمهما اهلل روایـت  کـه 

ـاَس.  یـهر الّنس ـفس فر
س
ل تس ـا اخت مس ـةر وس یس ؤت ـنر الّرَ َه عس

َ
ل

س
ـأ ست

س
؟ع؟ و ـثر الر

ـنر الّثس َس حس
ت
ـي ال بر

س
ـی و

س
ل ـَت إر بت تس يکس

ا  ذس ـإر ـَر. فس صس بس
ت
َه ال

ت
َفـذ نت ـمت  یس

س
اٌء ل ـوس ـّير هس ئر رت مس

ت
ال ائرـي وس ـنس الّرس »ت َکـنت بس ـمت یس

س
ـا ل ـَة مس یس ؤت َجـوَز الّرَ  تس

س
: ل ـبس تس کس فس

ائريس  ّنس الّرس
س
اَه، ألر بس ـتر شت كس الر لر

ي ذس انس فر کس ـَة، وس یس ؤت ّحس الّرَ صر مت تس
س
ـّير ل ئر رت مس

ت
ال ائرـي وس ـنر الّرس اَء عس ـوس هس

ت
ـعس ال طس قس انت

انس  کس اَه، وس بس ـتر شت ـبس الر جس ـةر وس یس ؤت ـي الّرَ ـا فر َهمس نس »ت ـبر بس َموجر
ت
بر ال ـبس َّس ـي ال ـّيس فر ئر رت مس

ت
ى ال ـاوس ـی سس تس مس

د1. اتر بس ـّبس َس َم
ت
ـا برال هس الر ـنر اّترصس  مر

س
 َبـّد

س
ابس ل ـبس ست

س ت
ّنس األ

س
یَه ألر ـبر شت ـكس الّتس لر

ذس

1. الکافي ج1 ص97 ح 4، توحید ص109 ح 7، بحار األنوار ج4 ص34 ح 13.
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و  دیـدن خـدا  دربـارۀ  و  نوشـتم  نامـه  امـام هـادی؟ع؟  بـه  یـد:  گو اسـحاق  بـن  احمـد 
اختـاف مـردم در آن، پرسـیدم. پـس آن حضـرت نوشـت: تـا وَتـی کـه میـان ب»ننـده 
و دیـده شـده )هـدف دیـد( هوایـی )فضایـی( نباشـد کـه دیـد در آن نفوذ کنـد، دیدن 
گـر چنیـن فضایـی از میـان ب»ننـده و هـدف َطـع شـود، دیـدن  صـورت نگیـرد، پـس ا
درسـت نشـود و در آن اشـتباه خواهـد بـود. چـون وَتـی ب»ننـده در سـبب موجـب در 
یرا  ب»ـن آنهـا، مَـاوی آن چیـز باشـد، اشـتباه حاصـل می شـود. و این تشـبیه اسـت. ز

اسـباب بایـد بـه مَـببات متصـل باشـند.

یت، همان است که در اخبار مربوطه محال دانسته اند، مانند حدیث محمد   این قسم رؤ
کافی و توحید به اسناد روایت شده است:  که در  بن عبید از امام رضا؟ع؟، 

ـَة،  اّصس خس
ت
ال ـَة وس اّمس عس

ت
یـهر ال ور رت ـا تس مس ـةر وس یس ؤت ـنر الّرَ َه عس

َ
ل

س
ـأ ست

س
ـا؟ع؟ و ـنر الّررضس َس حس

ت
ـي ال بر

س
ـی و

س
ل ـَت إر بت تس يکس

: ـهر ّطر ـبس برخس تس کس . فس ـكس لر
ـي ذس حس لر ـرس شت نت یس

س
َتَه و

ت
ل

س
ـأ سس وس

ــازس  ـ ا جس ذس ــإر ـ ٌة. فس رس ــَرو ـ ــةر ضس ـ یس ؤت ــةر الّرَ ـ هس ــنت جر ـ ــةس مر ـ فس رر
عت مس

ت
ّنس ال

س
، و ــمت َهـ نس »ت ــعس بس اَنـ مس  تس

س
ــَع ل یـ مر جس

ت
ــقس ال ـ فس  اّتس

نت 
س
ـــنت و ـــَة مر فس رر

عت مس
ت
ـــكس ال

ت
 ترل

ـــلَ خت ـــمت تس
س
ة. َثـــّمس ل رس ـــَرو ـــَة ضس فس رر

عت مس
ت
ـــتر ال عس َس ، وس ـــنر یت عس

ت
ى اهَّلَل برال نت َیـــرس

س
و

ـــًا،  ان یمس ـــةر إر یس ؤت ـــةر الّرَ هس ـــنت جر ـــَة مر فس رر
عت مس

ت
ـــكس ال

ت
ـــتت ترل انس کس نت  ـــإر ـــاٍن. فس یمس إر  بر

ـــتت َس یت
س
وت ل

س
ـــًا و ان یمس  إر

َکـــونس تس
َه. 

َ
ـــّد ـــا ضر هس ّنس

س
ـــاٍن، ألر یمس إر  بر

ـــتت َس یت
س
ـــابر ل َس تر

کت ـــةر الر هس ـــنت جر ـــا مر یس نت
َ

ارر الّد ـــي دس ـــي فر تر
ّس
ـــَة ال فس رر

عت مس
ت
ال فس

ـــَة  فس رر
عت مس

ت
ـــكس ال

ت
َکـــنت ترل ـــمت تس

س
نت ل إر ـــَرَه. وس کت ـــّزس ذر َوا اهَّللس عس ـــرس ـــمت یس

س
َهـــمت ل ّنس

س
ـــٌن، ألر مر ـــا َمؤت یس نت

َ
ـــي الّد َکـــوَن فر ـــاس یس فس

ـــابر  َس تر
کت ـــةر الر هس ـــنت جر ـــي مر تر

ّس
ـــَة ال فس رر

عت مس
ت
هر ال ـــذر ـــَل هس خت ـــمت تس

س
انـــًا، ل یمس ـــةر إر یس ؤت ـــةر الّرَ هس ـــنت جر ـــي مر تر

ّس
ال

ذر  ، إر ـــنر یت عس
ت
ى برال ـــرس  َی

س
 ل

ـــلّس جس ـــّزس وس ّنس اهَّللس عس
س
ـــی و

س
ل یـــلٌ عس لر ا دس

س
ـــذ هس . فس ـــادر عس مس

ت
ـــي ال  فر

َ
ـــَزول  تس

س
ل  وس

س
ـــَزول نت تس

س
و

ـــاَهد1. نس فت صس ـــا وس ـــی مس
س
ل ي إر ّدر ـــَن َتـــؤس یت عس

ت
ال

ـــدن خـــدا و  ـــاره دی ـــه حضـــرت رضـــا؟ع؟ نامـــه نوشـــتم و در ب ـــد: ب گوی ـــن عبیـــد  محمـــد ب
ـــم  کـــه ایـــن مطلـــب را برای ـــد، پرســـیدم و خواســـتم  کرده ان آنچـــه عامـــه و خاصـــه روایـــت 

شـــرح دهـــد.

کـه  حضـرت بـه خـّط خـود نوشـت: همـه اتفـاق دارنـد و اختافـی میـان آنهـا نیَـت 
گـر درسـت باشـد کـه خـدا به  طعـی اسـت، پـس ا ى وَ  ر شناسـایی از راه دیـدن، ضـرو

1. الکافي ج1 ص96 ح 3، توحید ص109 ح 8.
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طعـًا شـناختن او حاصـل شـود. آنـگاه این شـناختن ب»ـرون از این  چشـم دیـده شـود،َ 
نیَـت کـه یـا ایـن دیـدن همـان ایمـان اسـت و یـا ایمان نیَـت.

گـر ایـن شناسـایی از راه دیـدن، همـان ایمـان باشـد، پـس معرفـت خداونـد در دنیـا  ا
یـرا ایـن معرفـت خـاف آن اسـت و بایـد  کَـب اسـت، ایمـان نباشـد، ز کـه از راه 
ـّزس ذکـَره _ را ندیده انـد.  یـرا ایشـان خداونـد _ عس در دنیـا مؤمنـی وجـود نداشـته باشـد، ز
کَـب، در معـاد نابـود  گـر شناسـایی از راه دیـدن ایمـان نباشـد، شناسـایی از راه  و ا

نمی شـود و ایـن چشـم نابـود می شـود.

یـرا دیـدن بـه   _ بـه چشـم دیـده نشـود، ز
ّس

ـل جس ایـن دلیـل اسـت بـر اینکـه خداونـد _ عـّزس وس
گفتیـم می رسـد.  چشـم بـه آنچـه 

همچنین حدیث یعقوب بن اسحاق از امام عسکری؟ع؟: 

؟ع؟:  ـعس
َّس وس اَه. فس ـرس  یس

س
َهـوس ل ـَه وس ّبس ـَد رس بت عس

ت
َبـَد ال عت ـفس یس یت کس َه 

َ
ل

س
ـأ ست

س
ـٍد ؟ع؟، و ّمس ـي َمحس بر

س
ـی و

س
ل ـَت إر بت تس يکس

َتَه 
ت
ل

س
ـأ سس : وس

س
ال َس ى.  نت َیـرس

س
ائري و ـی آبس

س
ل عس ـّيس وس

س
ل ـَم عس عر َمنت

ت
ال يس وس

س
ل ـوت مس ي وس در ـّیر  سس

ـلّس ! جس ـا َیوَسـفس بس
س
ـا و یس

ـنت  ـهر مر بر
ت
ل َه برقس

س
َسـول ى رس رس

س
ـی و

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ؟ع؟: إر ـعس

َّس وس ـَه؟ فس ّبس ؟ص؟ رس  اهَّللر
َ

َسـول ى رس
س
و ـلت رس هس

د1. ـّبس حس
س
ا و ـهر مس تر مس ظس َنـورر عس

کـه: چگونـه بنـده  یـد: بـه امـام حَـن عَـکرى؟ع؟ نوشـتم  گو یعقـوب بـن اسـحاق 
کـه او را نمی ب»نـد؟ آن حضـرت نوشـت: اى ابـو  ردگارش را بپرسـتد، در صورتـی  پـرو
کـه دیـده شـود.  یوسـف! آَـا و مـول و ولـّي نعمـت مـن و پدرانـم بزرگتـر از آن اسـت 
ردگارش را دیده اسـت؟ در جواب  گفت: از آن حضرت پرسـیدم: آیا پ»غمبر؟ص؟ پرو
لـب پ»غمبـرش، آنچـه دوسـت  نوشـت: خداونـد تبـارك و تعالـی از نـور عظمتـش بـهَ 

داشـت نشـان داد.

معنـی دوم: رؤیـت خداونـد بـه چشـم دل و بصیـرت باطـن و حـواّس روحـی قلبـی، بـا حقایـق 
ایمـان نـه بـا اعضـای بدن.

رؤیـت بـا ایـن معنـی در هـر دو عالـم )دنیـا و آخـرت( جایـز اسـت، ولـی چنیـن دیدنـی ویـژۀ 
جانشـینان خداونـد اسـت، یعنـی پیامبـران و امامـان صلـوات اهلل علیهـم، و در درجـۀ بعـد، 

یة ص95 ح 1، توحید ص108 ح 2. 1. الکافي ج1 باب في إبطال الرؤ
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گرامیـان شـده و در پرتـو نـور علمشـان راه پیموده انـد.  کـه پیـرو آن  عالمـان اسـتواری 

یت در چندین حدیث اشاره شده است، از جمله:  به این قسم از رؤ

کافی و توحید از امام صادق؟ع؟ روایت شده است:  1. در 

تس  یت
س
و  رس

ت
ل یـــنس هس نر مر َمؤت

ت
یرس ال مر

س
ا و : یس

س
ال قس ـــهر فس یت

س
ل اَت اهَّللر عس وس

س
ل ینس صس نر مر َمؤت

ت
یـــرر ال مر

س
ی و

س
ل ـــٌر إر بت ـــاءس حس يجس

فس  یت کس : وس
س

ـــال َس َه.  رس
س
ـــمت و

س
ّبًا ل َبـــَد رس عت

س
ـــَت و َکنت ا  ـــكس مس

س
ل یت : وس

س
ـــال قس : فس

س
ال َس ـــَه؟  تس دت بس یـــنس عس ـــكس حر ّبس رس

وَب 
َ
َقل

ت
ـــَه ال تت

س
و نت رس کر

س
ل ، وس ـــارر صس بت

س ت
ةر األ دس ـــاهس ـــي َمشس َعَیوَن فر

ت
َکـــَه ال رر

 َتدت
س

، ل ـــكس
س
ل یت : وس

س
ـــال َس ـــَه؟  تس یت

س
و رس

انر د1. یمس ر
ت

ال ـــقر  ائر
قس برحس

یکـــی از احبـــار نـــزد امیـــر مؤمنان صلـــوات اهَّلل علیـــه آمد و گفـــت: ای امیـــر مؤمنان 
ردگارت را عبادت کـــرده ای، او را دیـــده ای؟ فرمـــود: وای بر تو،  آیـــا هنگامـــی که پـــرو
ردگاری را که نبینم عبادت نمی کنم. گفت: چگونـــه او را دیده ای؟ فرمود: وای  پـــرو
 بر تو، چشـــم ها در مشـــاهدۀ دیدگان او را درک نمی کنند، بلکه دلها با حقایق ایمان

 او را می ب»نند.

کـه بـر اسـاس رؤیـت قلبـی حاصـل از  کـه حـق عبودیـت آن اسـت  از ایـن حدیـث برمی  آیـد 
حقایـق ایمان باشـد.

2. در توحید، از مرازم از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 

د2. هر لبر  برقس
لّس جس ّزس وس َه عس ّبس ؟ص؟ رس  اهَّللر

َ
سول يرآی رس

ردگارش را عز وجل، با َلبر خود دید. رسول خدا؟ص؟، پرو

3. در توحید از امام ابی الحسن؟ع؟ روایت شده است: 

ـهر  بر
ت
ل ، برقس ـمت عس : نس

س
ـال قس ؟ فس

ـلّس جس ـّزس وس ـَه عس ّبس ؟ص؟ رس  اهَّللر
َ

َسـول ى رس
س
و ـلت رس ؟ع؟: هس ـنر َس حس

ت
ـا ال بس

س
َت و

ت
ل

س
ـأ يسس

نت  کر
س
ل رر وس

صس بس
ت
َه برال ـرس مت یس

س
يت ل

س
وى ؟ و َفـؤاَد ما رس

ت
بس ال

س
ذ : مـا کس

َ
َقـول  یس

ـلّس جس ـّزس وس تس اهَّللس عس عت ـمر ـا سس مس
س
آَه. و رس

د3. ادر َفؤس
ت
آَه برال رس

دید؟  را  وجل  عز  پروردگارش  خدا؟ص؟،  رسول  آیا  پرسیدم:  ابوالحَین؟ع؟  امام  از 

1. الکافي ج1 ص97 ح6، بحار األنوار ج4 ص44 ح23 به نقل از توحید.
2. توحید ص116، و نقل آن در بحار األنوار ج4 ص43 ح19.

3. توحید ص116 ذیل ح19. آیه در سورۀ نجم: 11.
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ا  اَد مس َفؤس
ت
بس ال

س
ذ کس ا  فرمود: آری. به َلب خود او را دید. آیا نشنیدی که خداوند فرمود: يمس

لب دید. د )َلب انچه را دید دروغ نشمرد(؟ یعنی با چشم او را ندید، بلکه باَ  ىب
س
و رس

کرده است:  کافی از عبداهلل بن سنان از پدرش از امام باقر؟ع؟ روایت  4. در 

ّيس 
س
ـٍر! و فس عت ا جس بس

س
ا و ـَه: یس

س
 ل

س
ال قس . فس جر ارر ـوس خس

ت
ـنس ال  مر

ٌ
َجـل ـهر رس یت

س
ل  عس

س
ـل خس دس ـٍر ؟ع؟، فس فس عت ـا جس بس

س
َت و ـرت ضس يحس

َه  تت
س
و نت رس کر

س
ل ، وس ـانر یس عر

ت
ةر ال دس ـاهس َعَیوَن برَمشس

ت
َه ال رس مت تس

س
: ل

س
ـال َس ـَه؟  تس یت

س
و : رس

س
ـال َس  . : اهَّللس

س
ـال َس َبـَد؟  عت ـيت ٍء تس شس

ـان د1 تـا آخر حدیث. یمس ر
ت

ائرـقر ال
قس ـوَب برحس

َ
َقل

ت
ال

 نزد امام باَر؟ع؟ بودم. یکی از خوارج آمد و از ایشان پرسید: ای ابوجعفر، چه چیزی 
را می پرسـتی؟ فرمـود: اهَّلل. گفـت: آیـا او را دیـده ای؟ فرمـود: چشـم ها او را بـه مشـاهدۀ 

آشـکار نمی ب»ننـد، ولـی دلهـا او را بـه حقائـق ایمـان می ب»نند.

معنی سوم: دیدن مظهری از مظاهر صفات الهی به همین چشم سر

ی   چه علم به مظهریت آن مظهر داشته باشد یا نه. این امر، جایز است و در همه عوالم رو
ـم یـا انحصـار بـه یـک شـخص. بلکـه بـرای تمـام افـراد 

َ
می دهـد، بـدون اختصـاص بـه یـک عال

کالم امـام حسـین؟ع؟ در دعـای عرفـه: ی دهـد. ایـن اسـت معنیـی  می توانـد رو

راكد. یٌن ل تس ت عس یس مر يعس

که تو را نبیند. کور است چشمی 

همچنین:
ـَر  نـتس الّظاهر

س
و ـيٍء وس َکّلر شس ـرًا فـي  یَتـكس ظاهر

س
و رس ـيٍء فس َکّلر شس فـتس إلـّي فـي  ّرس عس ـذي تس

ّس
يونـتس ال

ـيٍءد. ـَکّلر شس لر
تو همانی که در همه چیز او را شناختم، تو را در هر چیز آشکار دیدم و تو برای همه آشکاری.

و در حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟:
د2. یهر یَت اهَّللس فر

س
و رس  وس

ّ
یئًا إل یَت شس

س
و يما رس

چیزی ندیدم مگر آنکه خدا را در آن دیدم.

گفتیم.  کتاب سخن  در این موضوع در آغاز مطلب دوم 

1. کافی ج1 ص97 ح5؛ و به نقل آن در بحار األنوار ج4 ص26 ح1؛ توحید ص108 ح5.
2. بحار األنوار ج98 ص27؛ المیزان ص8 ح263.
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معنی چهارم: دیدن مظهر مثالی خدا، با چشم دل و چشم امری ملکوتی.

ایـن دیـدن، از اینکـه بیننـده بدانـد آن مظهـر، مثالـی بـرای خداونـد جـّل ذکـره باشـد، جـدا 
 . نیست

کل قدسـی  وقـوع ایـن مطلـب در دنیـا ممکـن نیسـت. ولـی آنچـه از پیامبـر؟ص؟ و دیگـر هیـا
و خلفـای الهـی روایـت شـده کـه خـدا را در ایـن دنیـا دیدنـد، بـه ایـن معنـی اسـت و اینکـه آنان 
پروردگارشـان را بـه صـورت چنیـن و چنـان دیده انـد بـه علت ظهور سـلطان آخرت در ایشـان و 
تجـرد روحشـان اسـت از دنیـا و آنچـه در دنیاسـت، و بـه سـبب خالص شـدن حواس ایشـان از 

حجاب هـا و پوشـش های بشـری بـا قـوای ملکوتـی روحانی اسـت.

کـه در برخـی روایـات آمـده اسـت وارد  یـت  گونـه رؤ از ایـن  بـر نمونه هایـی  پـس اشـکالی 
 نیسـت. از جمله شـیخ ثقه جلیل، جناب ابوالقاسـم ابن قولویه در باب 21 کامل الزیارات، از 

ابن ابی َیعفور از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: 

ــّرس  خس ــی وس کس ذت بس ، إر هر ــرر ــي حجت َن فر ــیت َس َح
ت
ال ؟اهع؟، وس ــةس مس اطر لر فس ــزر نت ــي مس ؟ص؟ فر  اهَّللر

َ
َســول ــا رس مس نس »ت يبس

ــكر  تر »ت ــي بس ــي فر ى لر اءس ــرس ــی تس
س
ل عت

س ت
ــّيس األ لر عس

ت
ّنس ال ــٍد! إر ّمس ــتس َمحس ــا برنت ــَة یس مس اطر ــا فس : یس

س
ــال َس دًا. َثــّمس  ــاجر سس

ــّبَ  َتحر
س
ــَد! و ّمس ــا َمحس ــي: یس  لر

س
ــال َس ــٍة، وس ئس یت ــإر هس یس هت

س
و ٍة وس ــنر َصــورس َس حت

س
ــي و هر فر ــذر ي هس تر ــاعس ــي سس ا فر

س
ــذ هس

 . ّيس نس یت نس عس »ت ــا بس َة مس دس
ت
ل جر ي وس ادر َة َفــؤس رس مس ثس ي وس تر انس حس یت رس ــي وس نر یت َة عس ــّرس ََ ــمت  عس ــَت: نس

ت
َقل ؟ع؟؟ فس نس ــیت َس َح

ت
ال

ــهر  یت
س
ل ــوٍد عس

َ
ل وت ــنت مس كس مر ؟ع؟ _ َبــورر نر ــیت َس َح

ت
سر ال

ت
و ــی رس

س
ل َه عس ــدس ــعس یس ضس وس ــَد! _ وس ّمس ــا َمحس ــي: یس  لر

س
ــال قس فس

ــي  الر
کس نس ــي وس یر زت خر ــي وس ابر

س
ذ عس ي وس طر ــخس سس ــي وس تر نس عت

س
ل ــي. وس انر وس ررضت ــي وس تر مس حت رس ــي وس اتر وس

س
ل صس ــي وس اتر

کس رس بس

ــي  یــنس فر رر خر
ت

اآل یــنس وس لر ّوس
س ت
ــنس األ اءر مر دس ــهس َد الّشَ ــّیر ــَه سس ّنس ــا إر مس

س
ــَه. و عس ازس نس اَه  وس ــاوس نس ــَه  وس بس اصس نس ــَه وس

س
ل تس َس ــنت  ــی مس

س
ل عس

ةد تــا آخــر حدیــث.  ــرس خر
ت

اآل ــا وس یس نت
َ

الّد

ى  ز ــد: رو ــام صــادق؟ع؟ فرمودن ــی عبــد اهَّلل ام کــه حضــرت اب رده  ــی یعفــور آو ــن اب اب
کــه حضــرت امــام  رســول خــدا؟لص؟، در منــزل حضــرت فاطمــه؟اهس؟، بــود، در حالــی 
حَــین؟ع؟ در دامــن آن جنــاب بودنــد. حضــرت گریَــته و بــه ســجده رفت، ســپس 
فرمودنــد: اى فاطمــه، اى دختــر محّمــد! در ایــن ســاعت و در همیــن مــکان، خداونــد 
یباتریــن شــکل، خــود را بــه مــن نشــان داد و گفــت:  علــّی اعلــی  در بهتریــن صــورت و ز
ى؟ گفتــم: آری، نــور دیــده و گل خوشــبو و میــوه  اى محّمــد آیــا حَــین را دوســت دار
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که دســت بر ســر حَــین؟ع؟  دل و پرده ما ب»ن دیدگان من اســت. خداوند در حالی 
ــر او  کــه ب ــه مــن فرمــود: اى محّمــد! برکــت حاصــل می شــود از مولــودى  ــود، ب نهــاده ب
ــت و 

ّ
بــرکات و رحمــت و رضــوان مــن می رســد. و لعنــت و غضــب و عــذاب و ذل

کنــد و بــا او دشــمنی  کــه او را بکشــد و نصــب عداوتــش  عقوبــت مــن بــر کَــی اســت 
ر شــهیدان اســت  او ســرو و َطــع،  بطــور حتــم  برخیــزد.  بــه جنــگ  ى  بــا و و  رد   آو

از پ»شینیان و پَینیان در دنیا و آخرت.

کـه فـراوان اسـت، خالـی از اشـکال نیسـت. امـا نمی تـوان  گونـه اخبـار شـریف  ظاهـر ایـن 
گرچـه  کـرد، چنانکـه بعضـی از معاصـران مـا _  منحصـرًا بـه سـبب معنـای ظاهـری، آنهـا را رّد 
بـه نـاروا جامـۀ عالمـان پوشـیده و بـدون شایسـتگی خـود را در شـمار اهـل فضل جـای داده اند 
کوتاهشـان بـدان نمی رسـد، نمی پذیرنـد و  کـه اندیشـۀ  _ چنیـن می کننـد. آنـان هـر مطلبـی را 
کار، چیـزی جـز جسـارت بـر  نفایـس اخبـار را بـه محـض اینکـه نمی فهمنـد، رّد می کننـد. ایـن 
کالم اوصیای رسـول خدا؟مهع؟ نیسـت. چرا چنین می کنند؟ چون دستشـان در  کتاب خدا و 
علـم الحدیـث کوتـاه اسـت و در ایـن میـدان، ناتواننـد. خداونـد کریـم بـه ما و آنهـا عقلی کامل 

کنـد و مـا را از شـرور نفـس بـاز دارد.  و خـردی برتـر روزی 

متـن حدیـِث یادشـدۀ کامـل الزیـارات، معنایی نیکـو و توجیهی زیبا دارد، گرچه سـندش 
در اصطـالح برخی دانشـوران، ضعیف باشـد. 

کـه چیـزی در نـوع بـا  گفتـه شـد، ایـن نیسـت  کـه  کـه مـراد از »مظهـر مثالـی«  بایـد دانسـت 
کنـد؛ زیـرا »مثـال« متـرادف بـا »ِمثـل« نیسـت1. بلکـه مـراد از آن، مظهـر  خداونـد متعـال برابـری 
حقیقـت مقدسـۀ الوهیـت اسـت. یعنـی: کسـانی کـه خـدای بزرگ را شـناخته اند بـه حقیقت 
گـر امـکان دیدنـش می بـود. البتـه ذات الهـی منّزه از  و شـؤونش، چنانکـه گویـی او را دیده انـد، ا

شـبیه و نظیر و شـکل و صورت و ماهیت اسـت. 

کـه ایـن مظاهـر الهـی، درجاتـی دارنـد و در یـک درجـه نیسـتند. رؤیـت  البتـه روشـن اسـت 
مثالـی بـر اسـاس ایـن تفـاوت و تفاضـل بـرای ایـن ذوات مقدسـه، متفـاوت خواهـد بـود. 

ثل را از خود نفی کرده اسـت:  َل األعلـید. ولی مر ثس ـَه المس
س
ل ـل را بـرای خـود پذیرفتـه اسـت: يوس ثس ـرآن، مس  َ 1. خداونـد در

یراسـتار[  يلیـس کمثلـه شـیءد. تفـاوت میان این دو، گفتاری مفصل و مَـتقل می طلبد. ]و
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ایـن اجمـال کالم در ایـن زمینـه اسـت و در اینجـا مجال تفصیل نیسـت. در این موضوع، 
که شـیخ صدوق رحمه اهلل در توحید و عیون به ِاسـنادش از عبدالسـالم  فوائد فراوانی اسـت 

ی آورده اسـت.  بـن صالح هرو

ي  ـذر
ّس
یـثر ال در حس

ت
ـي ال  فر

َ
َقـول ـا تس ! مس َسـولر اهَّللر ـنس رس ـا ابت ـا؟ع؟: یس ـی الّررضس ـنر َموسس ـّير بت لر عس ـَت لر

ت
ل ََ ي

؟ع؟: 
س

ال قس ؟ فس ـةر ّنس جس
ت
ـي ال ـمت فر هر لر ازر نس ـنت مس َهـمت مر ّبس َرونس رس ـَزو یـنس یس نر مر َمؤت

ت
ّنس ال

س
یـثر و در حس

ت
 ال

َ
ـل هت

س
یـهر و ور رت یس

ـنس  ـهر مر قر
ت
ل یـعر خس مر ـی جس

س
ل ـدًا؟ص؟ عس ّمس ـَه َمحس ّیس بر

 نس
س

ـل
س

ّض ـی فس
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ! إر ـتر

ت
ل ـا الّصس بس

س
ـا و یس

ـا  یس نت
َ

الّد ـي  فر ـَه  تس ارس یس زر وس ـَه  تس عس ابس َمتس ـَه  تس عس ابس َمتس وس ـَه  تس اعس طس ـَه  تس اعس طس  
س

ـل عس جس وس  ، ـةر ئرکس
اس مس

ت
ال وس »ـنس  ّیر بر

الّنس
یـنس  ذر

ّس
ال ّنس  إر   :

س
ـال َس وس اهَّللس .  طـاعس 

س
و ـدت  قس فس  

س
َسـول الّرس ـعر  َیطر ـنت  مس  : 

س
ـل جس وس ـّزس  عس  

س
ـال قس فس ـَه.  تس ارس یس زر ةر  ـرس خر

ت
اآل وس

ـي  فر نرـي  ارس زس ـنت  مس ؟ص؟:  ـّيَ بر
الّنس  

س
ـال َس وس ـمت .  یهر در یت

س
و قس  ـوت فس اهَّللر  ـَد  یس اهَّللس  َیبایرَعـونس  مـا  ّنس إر ـكس  َیبایرَعونس

ـنت  مس . فس ـاتر جس رس
س

ـَع الّد فس رت
س
ـةر و ّنس جس

ت
ـي ال ؟ص؟ فر ـّير بر

ـَة الّنس جس رس . دس ارس اهَّللس ـدت زس قس ترـي فس وت ـدس مس عت وت بس
س
اترـي و یس حس

ـا  ـَه: یس
س
ـَت ل

ت
َقل : فس

س
ـال َس ـی. 

س
ال عس تس كس وس ـارس بس ارس اهَّللس تس ـدت زس قس ـهر فس لر زر

نت ـنت مس ـةر مر ّنس جس
ت
ـي ال ـهر فر تر جس رس ـی دس

س
ل َه إر ارس زس

ـهر  جت ـی وس
س
ل ـَر إر ظس  اهَّلَل الّنس

ّس
ل  إر

ـهس
س
ل  إر

س
ابس ل ـوس ّنس ثس

س
َه و وت وس ي رس ـذر

ّس
ـرر ال بس خس

ت
ـی ال نس عت ـا مس مس ! فس َسـولر اهَّللر ـنس رس ابت

ـَه  جت ـنت وس کر
س
ل ـر،س وس فس ـدت کس قس َوَجـوهر فس

ت
ال ـٍه کس جت وس ـفس اهَّللس بر صس ـنت وس ! مس ـتر

ت
ل ـا الّصس بس

س
ـا و ؟ع؟: یس

س
ـال قس ؟ فس اهَّللر

اهَّللر  ـی 
س
ل إر ـَه  ّجس وس َیتس ـمت   هر بر یـنس  ذر

ّس
ال َهـَم  اهَّلل علیهـم.  َجـَه صلـوات  َحجس وس َه 

َ
َرَسـل وس ـاَؤَه  یس بر

نت
س
و اهَّللر 

 
س

ال َس .  وس ّبرـكس َه رس جت قی  وس بت یس ها فـاٍن. وس یت
س
ل ـنت عس  مس

ـلس : َکلَّ جس ـّزس وس  اهَّلَل عس
س

ـال َس . وس ـهر تر
فس رر

عت مس ـهر وس ینر ـی در
س
ل إر وس

ـي  ؟مهع؟ فر ـهر جر َحجس هر وس َرَسـلر ـاءر اهَّللر وس یس بر
نت
س
ـی و

س
ل ـَر إر ظس الّنس َهُ� .1 فس ْ � َوحب

َّ
ل ْ ٍء هاِلٌك اإِ ىي

َ ـلس : ُكّلُ سث جس ـّزس وس عس
لس  هت

س
ـضس و غس بت

س
ـنت و ؟ص؟: مس ـّيَ بر

 الّنس
س

ـال َس ـدت  َس . وس ـةر امس یس قر
ت
مس ال ـوت یـنس یس نر مر َمؤت

ت
ل یـٌم لر ظر اٌب عس ـوس ـمت ثس اترهر جس رس دس

 
س

ـنت ل یَکـمت مس ّنس فر  علیـه وآلـه الَـام: إر
س

ـال َس . وس ـةر امس یس قر
ت
مس ال ـوت َه یس رس

س
ـمت و

س
ل نرـي وس رس ـمت یس

س
ترـي ل رس تت عر ـي وس تر »ت بس

ل  اٍن، وس ـکس ـَف برمس  َیوصس
س

ـی ل
س
ال عس تس كس وس ـارس بس ّنس اهَّللس تس ! إر ـتر

ت
ل ـا الّصس بس

س
ـا و ـي. یس نر

َس
ارر نت َیفس

س
ـدس و عت انرـي بس رس یس

ـام د2 تـا آخـر حدیـث. هس وت
س ت
األ صـاَر وس بت

س ت
َکـَه األ رر

َتدت

ابـو الّصلـت هـروى گویـد: از امام رضا؟ع؟ پرسـیدم: نظر شـما در باره این حدیث چیسـت 

کـه اهـل حدیـث روایـت می کننـد: »مؤمنـان از منـازل و جایگاه هـای خـود در بهشـت، خـدا 

یـارت می کننـد«؟ حضـرت فرمودنـد: اى ابـو الصلـت! خداونـد تبـارك وتعالـی، حضـرت  را ز

1. القصص: 88.
2. عیون وخبار الرضا: ج1، ص115، باب 11؛ التوحید، ص117، باب8.
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محّمـد؟ص؟ را بـر تمـام آفریـدگان، حّتـی فرشـتگان و انبیـاء عظـام، برتـرى داده اسـت؛ اطاعـت 

یـارت و دیـدار پیامبـر را  و پیـروى از او را بـه منزلـه اطاعـت و پیـروى از خـود قـرار داده اسـت و ز

یـارت و دیـدار خـود شـمرده اسـت. دلیـل بـر ایـن مّدعـی آن اسـت  در دنیـا و آخـرت بـه منزلـه ز

از  کنـد،  از پیامبـر پیـروى  کـس  َه «1 )هـر 
َ
الّل �اَع 

أَ
ا ْد  �تَ

�فَ ُسوَل  الّرَ ِطِع  ُ �ي کـه خداونـد می فرمایـد: »َم�فْ 

ْو�تَ  ِه �فَ
َ
ُد الّل َه �يَ

َ
ُ�و�فَ الّل ا�يِ �ب ُ ما �ي

�فَّ َك اإِ
ُ�و�فَ ا�يِ �ب ُ �فَ �ي �ي ِ �ف

َّ
�فَّ ال کـرده اسـت(. و نیـز فرمـوده اسـت: »اإِ خـدا پیـروى 

ِهْم «2 )کسـانی کـه بـا تـو بیعـت می کننـد، در واقـع بـا خـدا بیعـت می کننـد، دسـت خداونـد  ِد�ي �يْ
أَ
ا

بـاالى دسـت آنهاسـت(. همچنیـن حضـرت رسـول؟ص؟ فرموده انـد: »هر کس در زمـان حیات 

یـارت نمـوده اسـت«، و درجـه و  یـارت مـن بیایـد خداونـد را ز مـن یـا بعـد از مرگـم بـه دیـدار و ز

مقـام پیامبـر؟ص؟ در بهشـت از تمـام درجـات باالتـر اسـت. پـس هـر کـس از درجـه و مقـام خـود 

یـارت کنـد، خداونـد تبـارك وتعالـی را زیارت کرده اسـت.  در بهشـت، حضـرت رسـول؟ص؟ را ز

ابـو الصلـت گویـد: پرسـیدم: ای فرزنـد رسـول خـدا! معنـی ایـن روایـت چیسـت: »ثـواِب گفتـِن 

 اهللُ « نظـر بـه وجـه خـدا اسـت «؟ حضـرت فرمودنـد: اى ابـو الّصلت! هـر کس خداوند 
َّ

»ال ِإلـَه ِإال

را داراى وجـه و صـورت و چهـره اى هماننـد صـورت و چهـره آفریـدگان بداند، کافر اسـت. وجه 

که مردم به توّسـط آنها  کسـانی هسـتند  خدا، انبیاء و پیامبران و حّجت هاى او هسـتند. آنها 

ی   �ت �بْ َ ٍ َو�ي ا�ف ها �ف �يْ
َ
بـه سـوى خداونـد و دیـن و معرفـت او رو می آورنـد. خداونـد می فرمایـد: »ُكّلُ َم�فْ َعل

ْکراِم «3 )هـر کـس کـه بـر روى زمیـن اسـت، از بیـن خواهـد رفت، و وجه  �إِ
ْ
لاِل َوال َ حب

ْ
و ال

َك دفُ ِ
ُ� َر�بّ ْ َوحب

 َوْجَهـُه «4 
َّ

 َشـْي ٍء هاِلـٌك ِإال
ُ

کریـم پـروردگارت باقـی می مانـد(. نیـز می فرمایـد »ُکّل بـا عظمـت و 

)همـه چیـز از بیـن مـی رود جـز وجـه خداونـد(. پس نگاه کـردن به پیامبران الهـی و حّجت هاى 

قیامـت.  روز  در  اسـت  بزرگـی  ثـواب  مؤمنـان،  بـراى  درجاتشـان  و  مقامـات  در  خداونـد؟مهع؟ 

حضـرت رسـول؟ص؟ فرموده انـد: »هـر کـس اهـل بیـت و خانـدان مـرا دوسـت نداشـته باشـد، در 

قیامـت نـه او مـرا می بینـد و نـه مـن او را«، و فرموده انـد: »در میـان شـما کسـانی هسـتند کـه بعد 

1. نَاء: 80.
2. فتح: 10.

3. الّرحمن: 27 و 26.
4. َصص: 88
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از اینکـه از مـن جـدا شـدند، دیگـر مـرا نخواهنـد دیـد«. اى ابـا صلـت! خداوند، تبـارك وتعالی، 

کنـد.  ُکنـه او را درک  جـا و مـکان نـدارد، و بـا چشـم دیـده نمی شـود و افـکار و عقـول نمی توانـد 

َیوَمِئـٍذ  آیـۀ »ُوجـوٌه  افـراد ژرف نگـر پوشـیده نیسـت، چنانکـه در معنـای  بـر  ایـن حقیقـت 
هـا ناِظـرٌة« بیـان شـده اسـت.  ِبّ َر ناِضـرٌة إلـی 

کفایـة، بیتهـای موالنـا الجلیـل  کاظمـی شـارح  شـیخ فقیـه وجیـه عبدالحسـین شوشـتری 
گویـد:  کـرده و  سـید صدرالدیـن عاملـی را تشـطیر 

ـــه
ٰ
الل ِصفـــاِت  ِبَشـــطِر  ـــْكَعلـــّيٌ 

َ
الَفل َیـــُدوُر  َوفیـــَك  َحبیـــٌب 

ُقـــول
َ
أ ُکنـــُت 

َ
ل ـــّوُ 

ُ
الُغل  

َ
ـــوال

َ
ـــْكَفل

َ
ل الُمَهیِمـــِن  ِصفـــاِت  َجمیـــُع 

الِمثـــال ـــُه 
ٰ
الل أراَد  ّمـــا 

َ
ـــْكَول

َ
ل

َ
َمّث ـــُه 

َ
ل الَمثیـــِل  ِلَنفـــِي 

الُوجـــود َقبـــَل  ِرّ 
ّ

الـــذ ـــِم 
َ
عال ـــْكَفِمـــن 

َ
ل ّهَ

َ
أ َقـــد  اهلُل  ـــی« 

َ
»َبل ِلَقـــوِل 

الـــَورٰی َخلـــِق  ـــَة 
َّ
ِعل ُکنـــَت  ْكَوَقـــد 

َ
ـــی الَمل ِمَن الِجـــّنِ َواِلنـــِس َحّتَ

الَجـــواب َرّدَ  ِجبِریـــَل  مـــَت 
َّ
ـــْكَوَعل

َ
َهل َقهـــٍر  َبحـــِر  فـــي  َولـــوالَك 

علی در ناحیت صفات الهی است. حبیبی و فلک گرد تو می گردد.
پس اگر غلو نبود می گفتم که همت صفات خداوند مهیمن را داری.

ووَتی خداوند خواست تا برای نفی همانند خود، نمونه ای ب»اورد تو را به تصویر کشید.

بل از وجود، چون يبلید گفتی، شایَته این مقام کرد. پس خداوند تو را در عالم ذر،َ 
و تو علت آفرینش همگان از جن و انس و حتی مائکه بوده ای.

ک می شد. یای َهر الهی ها و تو به جبرئیل پاسخ دادن را آموختی وگرنه در در
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 اهَّللر 
س

َسـول ا رس دس ي فس ذر
ّس
ال ٌد، وس حس

س
ـي و انر بر یمس ر

ت
ی  ال

س
ل َه  إر

قت ـبر َت ـمت  یس
س
، ل هر َسـولر رس ـنس برـاهَّللر وس ـنت آمس  مس

َ
ل ّوس

س
ـَه و ّنس يإر

َرَه.  یت الر غس جس ـنس الّرر َسـولر اهَّللر مر عس رس َبـَد اهَّللس مس عت ـدس یس حس
س
 و

س
ل ، وس َسـولر اهَّللر ـعس رس انس مس ي کس ـذر

ّس
ال ، وس ـهر َر

فت برنس
 ...د تـا آخر حدیث1.

کـه بـه خـدا و رسـولش  کَـی اسـت  همانـا او )علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟( نخَـتین 
رد، هیچ کس در ایمان بر او سـبقت نگرفته اسـت. او کَـی اسـت که جان  ایمان آو
خـود را فـدای رسـول خـدا کـرد، و همـراه حضرتش بود در زمانی کـه هیچ مردی همراه 

پ»امبـر نبـود که خـدا را عبـادت کند. 

 مراد از مبعث در این حدیث شریف، مبعث اول از دو مبعث رسول خدا؟ص؟ است، چنانکه 
که این مقتضای اطالق منصب آن حضرت  از همین حدیث فهمیده می شود. روشن است 
است. استدعای اطالق نبوتش و عمومیت امرش ضرورتًا وجود مبعثی دیگر برای اوست که بر 

تمام آفریدگان برانگیخته شده، بجز بعثتی که در این دنیا داشته است. 

به این مبعث اول )پیش از این دنیا( در چندین حدیث اشاره شده است، از جمله: 

کفایة الطالب مسندا از ابن عباس روایت شده است: 1. در 

عیـنس  ربس
س
برأ نیـا 

َ
الّد ـقس 

َ
خل یس ون  بـلس  َس نـوٍر  ـن  مر ضیبـًا  َس اهَّلَل  ـقس 

س
ل خس ؟لص؟:  اهَّللر  

َ
سـول رس  

س
يَـال  

َکم  ّیس بر
نـَه نس ـقس مر

س
ل خس نـَه نرصفـًا فس ـّقس مر شس ثـي فس بعس  مس

َ
ل ـرشر کانس وّوس مـامس العس

س
ـَه و

س
ل عس جس ولـف عـاٍم، فس

ـٍب؟ع؟د. لـّي بـَن وبـي طالر ـر عس صـَف اآلخس النرّ وس

1. الیقین ص350. 

پیوست دوم: توضیحی در مورد حدیث کتاب الیقین
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که این  رسـول خدا؟ص؟ فرمود: خداوند شـاخه ای از نور را چهل هزار سـال پ»ش از آن 
دنیـا را خلـق کنـد، آفریـد و آن را مقابـل عـرش َـرار داد. ایـن مبعـث اول مـن بـود. پـس 
کـرد. پـس پ»امبـر شـما را از نیمـی از آن آفریـد و از نیـم دیگـر علـی بـن ابـی  آن را دو نیـم 

طالـب؟ع؟ را1.

2. در بصائر الدرجات، به إسنادش از معمر آمده است: 

ولی. 2 ]َال:[ 
�أُ

ْ
ِر ال

دفُ
ٌر ِم�فَ ال�فُّ �ي دفِ ا �فَ ی : هدف

س
ال عس تس كس وس ارس بس لر اهَّللر تس وت َس نت  ؟ع؟ عس در اهَّللر بت ا عس بس

س
َت و

ت
ل

س
ـأ يسس

ل د3. ّوس
س ت
ّرر األ

ّس
ي الذ ارر براهَّللر فر ـرس َت ر

ت
اَهمت برال عس َث دس یت ـدًا؟ص؟ حس ّمس ـي  َمحس نر عت یس

کـه فرمـوده اسـت:  کام خداونـد تبـارك وتعالـی پرسـیدم  از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ 
ایـن نذیـری اسـت از نذیـران اول. فرمـود: یعنـی محمـد؟ص؟ چنانکـه آنـان را بـه اَرار به 

کـرد. خداونـدی خـدا در ذّر اول دعـوت 

که امام صادق؟ع؟ فرمود:  کرده  3. در حدیثی طوالنی شیخ صدوق از مفّضل روایت 

ـی 
س
ل إر َروٌح  َهـوس  وس ؟ص؟  اهَّللر  

س
َسـول رس ـثس  عس بس ـی 

س
ال عس تس وس كس  ـارس بس تس اهَّللس  ّنس 

س
و ـتس  مت لر عس ـا  مس

س
و  ! ـلَ

س
ّض َمفس ـا  يیس

تس  مت لر ا عس مس
س
: و

س
ال َس ی. 

س
ل َت: بس

ت
َقل اٍم؟ فس يت عس فس

ت
ل

س
قر برأ

ت
ل خس

ت
ـقر ال

ت
ل ـلس خس بت َس اٌح،  وس رت

س
َهـمت و ؟مهع؟ وس ـاءر یس بر

نت
س ت
األ

ـدس  عس وت
س
و ، وس ـكس لر

ـی ذس
س
ل ـةس عس ّنس جس

ت
َهـَم ال دس عس وس ، وس هر ـرر مت

س
ـاعر  و اّتربس ـهر وس تر اعس طس یـدر اهَّللر وس حر وت ـی تس

س
ل اَهـمت إر عس ـَه دس ّنس

س
و

؟ فقلـت: بلـید4. ـارس َه الّنس ـرس کس نت
س
و ـهر وس یت

س
ل اَبـوا إر جس

س
ـا و ـفس مس

س
ال ـنت خس مس

کـــه خداونـــد، تبـــارك وتعالـــی، دو هـــزار ســـال پ»ـــش از  ای مفضـــل، آیـــا ندانَـــتی 
کـــه روح  کـــه روح بـــود بـــر انبیـــا؟مهع؟  آفرینـــش خلـــق، رســـول خـــدا؟ص؟ را در حالـــی 
ــد  ــه توحیـ ــان را بـ ــه ایشـ کـ ــتی  ــا ندانَـ ــود: آیـ ــم: آری. فرمـ گفتـ ــرد؟  کـ ــوث  ــد مبعـ بودنـ
کـــرد و بـــرای ایـــن بـــه آنـــان وعـــدۀ  خـــدا و اطاعـــت از او و تبعیـــت از اوامـــر او دعـــوت 
ــم داد؟ ــد جهنـ ــد وعیـ کردنـ ــکار  ــد و انـ یدنـ رز ــت و ــه مخالفـ کـ ــان را  ــت داد و آنـ   بهشـ

گفتم: آری.

1. کفایت الطالب، باب 84.
2. النجم: 56.

3. بصائر الدرجات: 83.
کاشانی ج1 ص27. 4. الصافي فیض 
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این مطلب همان است که در حدیث نبوی _ که در مقام مفاخره فرمود مورد نظر بود. فرمود:

الّطیند1. اءر وس »نس المس َم بس آدس بّیًا وس يَکنَت نس

ل بود. گر که آدم ب»ن آب و  پ»امبر بودم وَتی 

د2. در َس الجس وحر وس »نس الّرَ َم بس آدس ئَت وس يَنّبر

که آدم ب»ن روح و جَد بود. پ»امبر شدم در حالی 

بیان عالمان شیعی در این زمینه
 1. رئیس المحّدثین، شیِخ حافظان حدیث، بزرگ مردی که به دعای موالیمان امام غائب

کتاب عقاید ]ص 95[ گوید:  گرفت، در   منتَظر زاده شد و در زبان عالمان »صدوق« نام 

 ، ـــةر ّمس ئر األ ـــٍد وس ّمس ـــن َمحس ـــلس مر لقـــًا وفضس ـــق خس
َ
خل ـــم یس

س
عالـــی ل ـــدس وّنس اهَّللس تس قر عتس ـــَب ون نس جر یس يوس

 اهَّلَل میثـــاقس 
س

ـــذ خس
س
ـــا و ّم

س
ـــهر ل ـــرارًا بر ـــم إَ َه

َ
ل وّوس یـــهر ، وس

س
ل ـــم عس َمَه کرس و ـــی اهَّللر وس

س
لـــقر إل ـــّبَ الخس ـــم وحس َه وّنس وس

ـــثس  عس عالـــی بس وّنس اهَّللس تس لـــی ، وس ـــوا بس
َ
ّبرَکـــمت َال رس ـــَت بر َت س

ل
س
مت و ـــهر َر َف نت

س
لـــی  و َهمت عس دس ـــهس شت

س
و »ـــنس  وس بّیر النس

بـــّيٍ   نس
َکلّس عالـــی وعطـــی مـــا وعطـــی  وّنس اهَّللس تس ، وس ّرر

ّس
ـــي الـــذ ـــی األنبیـــاءر فر

س
ـــدًا؟لص؟ إل ّمس ـــَه َمحس بّیس نس

ــا  میـــعس مـ ـــقس جس
س
ل عالـــی خس وّنس  اهَّللس تس ـــه، وس ــرارر بر َـ ـــی ال

س
ه إل ــبقر ـ سس ــا وس نـ بّیس ــهر نس ـ تر

فس عرر ـــدرر مس َس لـــی  عس
؟مهع؟د. ـــهر »تر هـــلر بس ألر ـــه وس

س
ـــقس ل

س
ل خس

ـــر از محمـــد و  کَـــی را برت ـــد هیـــچ  کـــه خداون و واجـــب اســـت اعتقـــاد داشـــته باشـــیم 
ـــد  ـــزد خداون ـــان ن ـــد و مکـــّرم تریـــن آن ـــد و ایشـــان محبوب ترینـــخ لـــق خداون ی ائمـــه نیافر
ـــرار  ـــت اَ گرف ـــان  ـــران پ»م ـــد از پ»امب ـــی خداون ـــه وَت ک ـــتند  ـــانی هَ کَ ـــتند و اول  هَ
گفتنـــد  ردگار شـــما نیَـــتم؟  کـــه آیـــا مـــن پـــرو گرفـــت  گـــواه  کردنـــد پـــس آنـــان را بـــر خـــود 
آری. و اینکـــه خداونـــد تعالـــی پامبـــرش محمـــد؟ص؟ را در عالـــم ذر بـــر ا نبیـــاء مبعـــوث 
کـــه بـــه پ»امبـــر  کـــرد و اینکـــه خداونـــد هـــر چـــه هـــر پ»امبـــری دارد بـــه انـــدازۀ معرفتـــی بـــود 
کـــه در اَـــرار بـــه او داشـــت، و اینکـــه خداونـــد هـــر  مـــا داشـــت و بـــه میـــزان ســـبقتی بـــود 

چـــه آفریـــده اســـت بـــرای او اهـــل ب»تـــش؟مهع؟ آفریـــد.3

1. عوالی اللئالی ج4 ص121.
2. بحار األنوار ج13 ص353.

3. عقاید، ص95.
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که به دیدۀ دقت بنگرد.  کسی  کالم، فوائد فراوان هست برای  در این 

د، احیا کنندۀ سـنت، ابن شهرآشـوب، به این مطلب اشـاره کرده   2. شـیخ محدث مجّدِ
و می گوید:

َم  آدس بّیـًا وس َکنـَت نس ـَه ؟ص؟: 
َ
ول َس نـَه،  َم مر ـٍد؟ص؟ وَـدس ّمس ةر َمحس َنَبـّوس  األنبیـاءر فس

س
َم وّول کانس آدس إن  يوس

د. ـهر تر  فـي طینس
ٌ

نخـول مس

هرچنـد آدم اولیـن پ»امبـر بـوده اسـت، امـا نبوت محمد؟ص؟ از آن پ»شـتر بوده اسـت. 
لر خود بود.1 پ»امبـر؟ص؟ فرمـود: مـن پ»امبـر بـودم در حالـی کـه آدم در گر

گوید:  کشف الُغمة ]ج1 ص23[  کتاب  3. ِارِبلی در 

ةد. عثس ي البر ٌر فر آخر ةر وس َبّوس ي الّنَ  فر
ٌ

َه وّول ّنس َر، ألر اآلخر  وس
َ

ل ا األّوس نس
س
 ؟ص؟: و

س
يَال

پ»امبر؟ص؟ فرمود: من اولم و آخرم. چون او در نبوت اول بود و در بعثت آخر.2

گوید:  کاشانی ذیل آیۀ دوم سوره فتح  فیض 
َر. 3

حفَّ
أَ
ا َك َوَما �تَ �بِ

�ف َم ِم�ف دفَ
َ

ّد �تَ ـُ� َما �تَ
َّ
َك الل

َ
َر ل �فِ

�فْ ِل�يَ

گناه تو را آنچه پ»ش از این بوده و آنچه پس از این باشد براى تو ب»امرزد. تا خدا 

يیکـی از اهـل معرفـت گفتـه اسـت: عصمت رسـول خدا ثابت اسـت و هیچ گناهی 
بـر حضرتـش نیَـت. پـس دلیلـی نیَـت کـه گناهـی بـه او نَـبت داده شـود، مگـر از 
کـه حضرتـش مخاطـب باشـد ولـی مـراد، امـت باشـد، از بـاب إیـاك ودعـو  ایـن بـاب 
یـی می فرمایـد: يمـا تقـدم مـن  گو یـم تـا دیـوار بشـنود(.  واسـمعی یـا جـارة )بـه در بگو
ذنبـكد یعنـی از زمـان آدم؟ع؟ تـا زمـان او، يومـا تأّخـرد یعنـی از زمـان او تـا َیامـت، 
یرا هیچ امتی نیَـت که تحت شـرع رسـول  یـرا همـگان، امـت حضرتـش بوده انـد. ز ز
کـه آدم ب»ـن آب  گرامـی، خـود فرمـود: يپ»امبـر بـودم در حالـی  خاتـم نبـوده باشـد. آن 
ر تمـام مردمـان. لـذا خداونـد  ر تمـام انبیـاء و مرسـلین و سـرو ل بـودد. اوسـت سـرو گر و 
کـه  بـه او بشـارت داد و فرمـود: يلیغفـر لـك اهَّلل مـا تقـّدم مـن ذنبـك ومـا تأّخـرد. چـرا 

1. مناَب، ج1، ص214.
2. کشف الغمة، ج1، ص23.

3. فتح: 2.
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رسـالتش بـرای عمـوم مـردم بـود، )حتـی افـراد پ»ـش از میـاد حضرتـش در دنیـا( از 
رت نداشـت. پ»امبـر  گرامـی ضـرو کـه بـرای ایـن رسـالت، دیـدن شـخص آن  آن روی 
در زمـان حیـات خـود، امـام علـی؟ع؟ را بـرای تبلیـغر دعوتـش بـه یمـن فرسـتاد )بـدون 
اینکـه مـردم یمـن او را دیـده باشـند(. بـه همیـن سـان از آغـاز نبوتش _ یعنـی زمانی که 
ل بـود _ رسـولن و پ»امبرانـی بـه امتها فرسـتاد، و بدین  حضـرت آدم هنـوز ب»ـن آب و گر
ینـد، از آدمر ابـو  سـان همـه امتهـا را بـه سـوی خداونـد فراخوانـد. پـس تمـام آنهـا امـتر او
ز جـزا. بدیـن روی خداونـد بـه او بشـارت داده کـه گنـاه همـه را می آمـرزد،  البشـر، تـا رو
چـه متقّدمـان و چـه متأّخـران. در ایـن آیـه، مخاطـب، رسـول اهَّلل اسـت و مقصـود، 
کـه خداونـد همـه را می آمـرزد و بـه سـعادت می رسـاند. ایـن اسـت شایَـتت  مردمنـد 
کـه بـه عمومیـت رتبـت  کـه بـر همـه چیـز وسـعت دارد، رحمتـی  گَـتردگیر رحمتـش 
ـرآن، بر تمـام مردم  حضـرت محمـد؟ص؟ شایَـته باشـد. چنانکـه حضرتـش بـه نـّصَ 
برانگیختـه شـد نـه فقـط بـر ایـن امـت. وَتـی می فرماید که يبر تمـام مـردمد، همگان را 
ز َیامـت را. اینـان مخاطبنـد بـه خطـاب آمـرزش الهـی کـه  در بـر می گیـرد، از آدم تـا رو

گنـاه متقـدم و متأخرشـان را ب»امـرزدد.1

1. تفَیر صافی، ج5، ص38-37.






