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 ِِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیم 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  
بیتی مبحث اهلمقدّمه، الهدی شرح مصباح

عرفان زندگی در متن جامعه؛ حسن سلوک با خلق؛ مواسات و  بیتعرفان اهل ها: کلیدواژه

در دین خدا؛ جایگاه شیعه  بیت خدمت به خلق؛ علم امام؛ قدرت امام؛ مقام نوری امام؛ جایگاه اهل

ی امام با شیعیان؛ حالت امام  در آفرینش؛ طینت سجّینی و علّیینی؛ جمع و الحاق شیعه با امام؛ رابطه

 نسبت به شیعیان.

 

کتاب  بیتدر مدخل مبحث اهل توفیق داد در خدمت عزیزان بودیم، ای که خداچند جلسهاین 

مورد گفتگو قرار  بیت عصمت و طهارتدر رابطه با اهل از روایات و آیاتنکاتی را  ،الهدیمصباح

خودشان از آنچه حتّی درک نیست و قابل بزرگواران دادیم. اشاره کردیم که حقیقت مقام آن

که احتمال داشته مخلوق به آن افق برسد و آن را درک کند.  ،چیزهایی بوده اند،گفتهبه ما خودشان 

معنای مستقل و غلوّ بهکه اند. همچنین اشاره کردیم زبان نیاورده هرگز بهرا  اندآنچه خودشان بوده

ی االّ اگر کس و .باهلل العیاذ ،در هستی، وجود، توان و فاعلیت ،ستاز خدابیتنیاز دانستن اهلبی

داند، آنها هم بنابراین هرچه خود میو  به آنها داده است، به ودیعت قائل باشد که خدا هر آنچه داشته

وجه چنین هیچبه توانند؛تواند، آنها هم به اذن الهی میدانند و هرچه خود میتعلیم الهی میبه 
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بینیم که حقیقت هم کنیم، میآمیز نیست. وقتی به آیات و روایات مراجعه میای غلوّ و شرک عقیده

 دریغ نکرده است.  نهمین است؛ خدا در علم، قدرت و کماالت چیزی را از آنا

 هستند؛ 1وَّل  ما خ ل ق  اهلله أ   بیترا در آفرینش مرور کردیم. دیدیم که اهل بیته اهلسپس جایگا

ات در عالم د، انسان، حیوان و موجوماه، خورشید، ستارگان، مَلَک، جنقبل از اینکه آسمان، زمین، و 

علم خداست و ی عالم خلق شد. دیدیم که علم آنها آفریده شوند، آنها خلق شدند و از نور آنها همه

چیز از آنها ند و هیچهست ی علم الهیهستند؛ گنجینه 2 اهللِ   ع ْیب ةه ِعْلمِ  ؛ی علم الهی استوجودشان خزانه

در  بزرگواران ی قبل حدیث مفصّلی را در بیان مقام و جایگاه رفیع آنمخفی نیست. جلسه

دیم که جابر جُعفی چه ماجرای ها و قدرتشان، برای عزیزان خواندیم و مرور کردیم. دیتوانمندی

توانمندی از ی کوچک نقل کرد و یک گوشه انگیزی را از امام سجّاد و امام باقر عجیب و حیرت

  3را در آن حدیث شریف مالحظه کردیم. بیتاهل

این است  ینکه بحث به درازا کشید، اشاره نکردم،دلیل ای قبل بهای که بسیار لطیف بود و جلسهنکته

چنین  حامل ای برسد که بتواندکه حتّی اگر ظرف وجودی یک مؤمن در تحمّل معارف، به نقطه

غیر از  است؛شنیدن غیر از  است؛ حامل شدن غیر از دانستن -شودرا  بیتمقامات بلندی از اهل

 کارشممکن است باز هم لنگشی در  ،اگر کسی بتواند حامل این حقایق شودحتّی  -بلد بودن است

ی این مدارج هم فرمودند: ممکن است کسی به همه دیدید که امام سجّاد باشد. در همان حدیث

                                            

قمی، و محدّث 565، ص 1، ج اخبارالرّضا؛ صدوق، عیون55 - 55ص ، 53و ج  543، ص 11، ج االنوار. مجلسی، بحار1
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ایمانی خود را ادا  انخاطر اینکه حقّ برادرامّا باز هم جزء منتهیان و متکامالن نباشد؛ به راه پیدا کند،

ی بسیار ظریف و این نکته 4با آنها یگانگی و مواسات به خرج نداده است.خاطر اینکه  به است؛نکرده 

فرو ببرم و مشغول سیرهای  گونه نیست که من سر در الک خودم این راه اینکه دقیقی است. بدانیم 

طور که بارها هماننه،  ؛های خودم باشم و کار تمام شودعبادات، ریاضات و خلوتو مشغول  نفسانی

تفاوت بنیادی دارد. اگر عرفان آنها  ،ب دیگرمکاتبا عرفان برخی  بیتایم، عرفان اهلعرض کرده

عرفان زندگی در متن  بیتعرفان اهل ، و به خلوت تنهایی پناه بردن است،بریدن از جامعه و خلق

ها، دوست داشتن همه و خدوم بودن در حقّ همه است و این ی انسانیگانگی با همه احساس ،جامعه

 ،انساننسبت به ترین افراد عی است؛ از نزدیکشعاع وسی ،هم« همه»ی بسیار مهمّی است. این نکته

ی او هستند؛ یعنی فرزندان، همسر، شوهر، پدر، مادر، بستگان نزدیک و خویشاوندان که اعضای خانواده

ی خلق همهتا آشنایان و  ،دوستان تر شود؛ یعنی تا همسایگان،از اینجا بگیر تا این دایره وسیع انسان،

ها راه به این خلوت ا نباشد، اگر مواسات و خدمت به آنها نباشد،با آنه خدا. بدانیم اگر حُسن سلوک

 الزم و ملزوم همند.  ،برد. این دوجایی نمی

همان عالم  های دوران غیبت کبری است؛ترین چهرهیکی از شاخص علیهتعالیاهللرضوان بحرالعلومسیّد

و  ارواحنافداهعصر صمیمیت ایشان با امامی دوستی و القدری که رابطهالقدر و فقیه جلیلعظیم

 ؛ایدی آفاق و زبانزد است. شنیدهشهره ،داشتند ارواحنافداههای مکرّری که خدمت حضرت حجّت تشرّف

یْ توان خدمت حضرت رسید؟ ایشان فرمودند: یکبار کسی از ایشان پرسید می لٰی إِ ض مَِّنی  ف  و  ق دْ ک 

را در سینه و آغوش م 7 زمان که امام حالی در رسید، 7زمان امام توان به خدمتچگونه نمی رِِه:ص دْ 

القدر این عالم بزرگوار و عارف جلیلحال، یکی از شاگردان  ایّ علیشود؟! چطور نمی خودشان فشردند؟!
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-شیخو اگر درست به خاطرم باشد،  بسیار محبوب بودند، استادنزد و  ،بزرگ یکه خود ایشان هم فقیه

هنگام، زمان خوردن شام بوده یا ظهر، موقع غذا، حاال یا شبکنند: یکبار نقل می آملی بودند، جواد

-به در خانه آمد؛ در را زد و گفت: سیّد بحرالعلومسیّد ،ای از جانب استاد بزرگمفرستاده هنگام ناهار؛

 را به من برسان. سرعت خودت بگذار زمین و نخور و به اند اگر آب هم دستت است، گفته بحرالعلوم

 ،داشتمن  آن جایگاه بلندی که استاد در نزدگویند من هم با می ، این روحانی بزرگوارآملی جوادشیخ

سرعت خودم بلند شدم و به ی خوردن غذا بودیم.با اینکه سفره پهن بود و آماده ای درنگ نکردم؛لحظه

شاداب، بشّاش و  یچهرهاند؛[ آن  ]نشسته فتههم گر العلوم رساندم. دیدم چهره دربحرحضر سیّدم را به

باز نشد. پاسخ  شان چهره سالم کردم؛ دیدم نه،هم است.  هایشان درسیّد اخم باز همیشگی نیست؛

آورم. عرض کردم: آخر چه طاقت نمیدیگر سالم مرا دادند؛ امّا چهره باز نشد. پس از مراحلی دیدم 

هم  اید و چهره درخاطر شدهگونه از من آزردهاینشده است؟ چه از من سر زده است که شما 

برند و این سر میی یتیم یهودی بهبحرالعلوم گفتند: در همسایگی تو یک خانواده؟ سیّداید هکشید

های یتیم را ای که این بچّهاند. زن بیوهچند روزی است که دسترسی به غذا پیدا نکرده آلنخانواده ا

نسیه  (،که در عراق خرمای زاهدی است) ترین خرمال سر محل رفته و پستبار نزد بقّا دارد، چندین

های شما بدهی دیگر خرما نداد. گفت نه،او  مّا بار آخری که سراغ آن بقّال رفت،گرفته و آورده است؛ ا

یه کنید و این زن صفهایتان را تدهم؛ مگر اینکه بیایید بدهیزیاد شده است و دیگر به شما خرما نمی

ها سر هایش داشته باشد و این بچّهوس به خانه برگشت؛ بدون اینکه چیزی برای خوراک بچّهمأی

یک عالم و عارف بزرگ شیعی، فقیهی را به  )خوب دقّت کنید!گرسنه بر زمین نهادند و خوابیدند. 

ز عرض کردم سیّد! به خدا سوگند من ا (!ی یهودی یتیم گرسنه ، برای یک خانوادهحضور طلبیده است

فردای قیامت که  جرا خبر داشتی و کاری نکرده بودیاین ماجرا خبر نداشتم. فرمود اگر از این ما

داشتی که مسلمان  یا مسیحی. اگر خبر شدی،یا یهودی محشور می شدی!مسلمان محشور نمی
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ست ات خبردار نیستی! این روح مواساتی اایراد تو این است که چرا از حال همسایه شدی!محشور نمی

 کردند. دارای آن بودند و شاگردانشان را با آن تربیت می بیتکه عارفان بزرگ مکتب اهل

متعال این آموزه را از این حدیث بزرگ به ما بدهد؛ که غیر از حامل شدن معارف  امیدواریم خدای

 کهرا رأفت و رحمت سرشاری و عواطف و این خوی زیبا و لطیف،  و لقخُاین ، بیتبلند اهل

 شویم. حامل داشتند و برای دوستان و شیعیانشان هم خواستند،  بیت اهل

با هم مرور کنیم.  بیتها و مقامات اهلامّا برویم یکسری روایات دیگر را در همین بحث قدرتو 

 ،گوییم؛ چون آنچه میبرجا نماندتردیدی برای اینکه هم  ؛خوانممن مخصوصاً روایات را از رو می

که آیا واقعاً عیناً و دقیقاً همین مطالب در متون دینی ما  ها را مشغول کندن است ذهنطبیعتاً ممک

ندن و شنیدن؛ چون روایات نور وجود دارد یا نه؛ و هم برای اینکه اصالً عادت کنید به روایات را خوا

یی بین ما و روایات برقرار ی گرم و صمیمیو رابطه شاءاهلل با روایات رفیق شویدان 5.نهور    ك المهكهمْ  است:

 شود. 

نقل کرده  اختصاص کتاب ازآن هم که  کنمنقل می االنوارپنج بحارواز جلد بیستاوّلین حدیث را 

ت ْبته ِفی ظ ْهِر ِقْرطاٍس . الحسناَبیاز  الجعفریّعبداهللحمزةبناست؛ از  : ك  ثَـّل ة    نَّ إِ قال  ْنیا مهم  ِفْلق ةِ    مامِ ِلْلِ   الدُّ  ك 

ْوز ِة: ای از یک دانه من روی کاغذی نوشتم که دنیا در نزد امام مانند تکّه :گویدجعفری میبن عبداهلل اْلج 

در کلّ دنیا  !کلّ دنیا راه شیری؛ کهکشان نه ،شمسی یمنظومهنه ی زمین، ؛ کلّ دنیا، نه کرهستگردو

فـ عْ  :نوشتمست. این عبارت را یک دانه گردواز نزد امام مانند یک تکّه  آن را و  :ِبی اْلح س نِ أ  لٰى إِ تههه ف د 

ِديثًا ما أ  نَّ إِ و  قـهْلته جهِعْلته ِفداك  تقدیم کردم.  الحسنخدمت ابی ْرتههه:أ  ْصحاب نا ر و ْوا ح  عرض کردم  ْنك 

                                            

الجنان، قمی، مفاتیحو محدّث 616، ص 5الفقیه، ج الیحضره؛ صدوق، من155، ص 22، ج االنوار. مجلسی، بحار3

 کبیرة. ی جامعه زیارت



 

 

 

 

6 

نکار که من آن را ا ،کنندقربان شما بروم آقای من! امام بزرگوار! دوستان ما حدیثی برای ما روایت می

ر  کنم. نمی :أ  ْحب ْبته أ  نِّی أ  غ یـْ ن را از خود شما بشنوم. منکرش آدارم که ولی دوست می ْن ا ْسم ع هه ِمْنك 

ّتٰى ظ نـ ْنته خواهد مطمئن شوم که این فرمایش شماست. نیستم؛ امّا دلم می نَّهه ق ْد أ  قال  فـ ن ظ ر  ِفیِه ثهمَّ ط واهه ح 

ی روی کاغذ کردند؛ سپس آن را جمع فرمودند. من گمان کردم که ی به نوشتهحضرت نگاهش قَّ ع ل ْیِه: 

طور است. واقعاً همین حضرت فرمودند: این حقّ است؛ ثهمَّ قال  ههو  ح قٌّ:این عبارت بر حضرت دشوار آمد. 

در نزد ما  .گردوی یک ؛ حتّی نه به اندازهماند میگردو  ی ای از یک دانهتکّهبه کلّ دنیا در نزد ما ائمّه 

این عبارت روایت را  6ِديٍم:أ  هه ِفی ف ح وِّلْ ی آن اشراف داریم. بعد فرمودند: به همه ؛قدر کوچک استهمین

 که ماندگارتر باشد و از بین نرود. یک پوست چرمی منتقل کنی، روی ا هکه روی این کاغذ نوشت

: كهْنته ِعْند  است. شده نقل تغلب بناز اباناست و حدیث دوم هم از کتاب اختصاص   ِبی ع ْبِد اهللِ أ  قال 

ِن:أ  ح ْیثه د خ ل  ع ل ْیِه ر جهل  ِمْن عهل ماِء  که  بودم گوید: من در محضر امام صادقتغلب میبنابان ْهِل اْلی م 

امام  ِفیكهْم عهل ماءه: أ    : يا ي ماِنیُّ بهو ع ْبِد اهللِ أ  . ف قال  ل هه یمن بر حضرت وارد شد یکی از علمای اهل

 قال  نـ ع ْم:یمن(! آیا در بین شما هم دانشمندانی هستند؟  اهل)فرمودند: ای عالم یمانی  صادق

: ف  در بین ما هم دانشمندانی هستند.  عرض کرد: بله، لهغه ِمْن ِعْلِم عهل ماِئكهْم: یُّ ش یْ أ  قال  حضرت  ٍء يـ بـْ

رسد؟ چه خاصیتی دارد و از این ای میبه کجا و چه نقطهپرسیدند: علم دانشمندان شما تا کجاست؟ 

ٍة م ِسیر ة  ش ْهر يْ إِ قال  آید؟ اری برمیک علما چه ل ٍة واِحد  ر  و  يـ ْقفهو اْْلثار :نَّهه ي ِسیره ِفی ل یـْ  :عرض کرد ِن يـ ْزجهره الطَّیـْ

کنند. طی می کرد،توان طی ی مسیری که طیّ دو ماه میعلمای ما در یک شب واحد، به اندازه

،کنند. العاده میکارهای خارقعالوه،  به ر   زدن به پرندگان و پرواز آنهاست؛ل أنوعی تفدر واقع  يـ ْزجهره الطَّیـْ

امام  ف قال  ل هه:دنبال آثار و در پی آثار رفتن؛ جستجو کردن و پیدا نمودن. هم یعنی  و  يـ ْقفهو اْْلثار  
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ِدين ِة عالم یمانی فرمودند: این به  صادق عالم مدینه )نفرمودند خودم؛  ْعل مه ِمْن عاِلِمكهْم:أ  ف عاِلمه اْلم 

لهغه ِمْن ِعْلِم عاِلِمکهمْ  یُّ ش یْ أ  قال  ف  فرمودند عالم مدینه( از علمای شما خیلی دانشمندتر است.  ِدين ِة: ٍء يـ بـْ  بِاْلم 

نَّهه ي ِسیره إِ قال  آید؟ میکاری از او بر رسد و چهبه کجا می دانشمند شما در شهر مدینهآن عرض کرد علم 

عالم ما در مدینه )یعنی خود من؛ البتّه  ،حضرت فرمودند: اوّالًِفی ص باٍح واِحٍد م ِسیر ة  س ن ٍة ك الشَّْمِس: 

فرمودند:  اصالً شیعه بوده، مسلمان بوده یا نه(؛دانیم این عالم یمانی حضرت اظهار نکردند؛ چون نمی

ی مسیر یک سال راه طی کردن، حرکت کند و تواند به اندازهدر هر صبحگاه می اوّالًآن عالم مدینه 

این کار را  کاری مأمور باشد، که به چنین هنگامی ِمر ْت:أه ذا إِ . ؛ مانند خورشیدجا شود و سیر کندجابه

ره م أمهور ٍة: إِ ف  کند. می ا اْلیـ ْوم  غ یـْ عالم ما در مدینه مأمور به این کارها نیست و از جانب خدا  امّا امروزنَـّه 

ن ْی أه ذا إو  لـِٰكْن آید. میامّا اگر به او امر کنند، این کار از او بر ؛چنین امری به او نشده است ِمر ْت تـ ْقط عه اثـْ

ن ْی ع ش ر  ش ْمسًا و  اثـْن ْی ع ش ر  ق م رًا و  اثـْن ْی ع ش ر  م ْشرِقًا و  اثـْن ْی ع ش   ر  م ْغرِبًا و  اثـْن ْی ع ش ر  بـ ّرًا و  اثـْن ْی ع ش ر  ب ْحرًا و  اثـْ

که عالم ما در مدینه مأموریت پیدا کند، دوازده خورشید، دوازده ماه،  و لکن هنگامیع ش ر  عال مًا: 

طی  گذارد وسر میدوازده مشرق، دوازده مغرب، دوازده خشکی، دوازده دریا و دوازده عالَم را پشت

: یقال  ف ما ب ِقی  فِ کند. می ِی اْلی ماِنیِّ ف ما د رٰی ما يـ قهوله  م یمانی از این فرمایش امام صادقعالاین  ي د 

چیز در دستش هایش است. شاید هرچه در دستانش بود، ریخت؛ یا هیچاصالً نفهمید چه در دست

چیز در ی عالمان خودش قائل بود، هیچهمه کماالتی که برا باقی نماند. این هم یک تعبیر است. از آن

و امام  7:بهو ع ْبِد اهللِ أ  و  ك فَّ طور قاطی کرد! این ؛گویدفهمید چه میباقی نماند و دیگر نمی شدست

قدر کافی بود برای اینکه طرف بیشتر آن را به او نگفتند. همینو  سخنشان را ختم کردند صادق

 مدینه با عالم یمن خیلی فاصله است.هم بریزد و بفهمد که بین عالم به
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تغلب است و شاید بناز کتاب اختصاص و از همان ابان ث دیگری هم که شبیه این حدیث است،حدی

ْهِل أ  ف د خ ل  ع ل ْیِه ر جهل  ِمْن  ِبی ع ْبِد اهللِ أ  كهْنته ِعْند   گوید:تغلب میبنن حدیث است. ابانینقل دیگر هم

ِعْند كهْم   اْلی م نِ   ْهلِ أ  خا أ  ف قال  ل هه يا مردی از اهل یمن وارد شد. که  بودم ام صادقمن نزد اماْلی م ِن: 

عرض کرد:  قال  نـ ع ْم:فرمودند: ای برادر اهل یمن! آیا نزد شما عالمانی هستند؟  امام صادق عهل ماءه:

قال  ي ِسیره کند؟ رسد و تا کجا کار میبه کجا می فرمودند: علم عالم شماقال  ف ما بـ ل غ  ِمْن ِعْلِم عاِلِمكهْم: بله. 

ر  و  يـ ْقفهو اْل   ل ٍة م ِسیر ة  ش ْهر ْيِن يـ ْزجهره الطَّیـْ :ِفی ل یـْ عرض کرد: عالم ما با علمی که دارد، در یک شب راه دو  ثـ ر 

جویی را پیزند و آثار التی میأکند؛ تفهایی درک مینکتههم از پرواز پرندگان  ؛کندماه را طی می

ِدين ِة  بهو ع ْبِد اهللِ أ  ف قال  کند.  می فرمودند: عالم مدینه از عالم  امام صادق ْعل مه ِمْن عاِلِمكهْم:أ  عاِلمه اْلم 

ِدين ِة:شما دانشمندتر است.  رسد و عرض کرد: علم عالم مدینه به کجا می قال  ف ما بـ ل غ  ِمْن ِعْلِم عاِلِم اْلم 

ّتٰى يـ ْقط ع  اثـْن ْی ع ش ر  آید؟ میاز او بر یکار چه ْلف  عال مًا أقال  ي ِسیره ِفی ساع ٍة ِمن  النَّهاِر م ِسیر ة  الشَّْمِس س ن ًة ح 

:إِ نَّ اهلل  خ ل ق  آد م  و  ال أ  ( ِمْثل  عال ِمكهْم هـٰذا؛ ما يـ ْعل مهون   )عال مٍ  ای از اختصاص که  در نسخه ْلفأ  ی  واژه ْبِلیس 

حضرت های اخیر اختصاص نیست.  وار از آن نقل کرده است، وجود داشته؛ ولی در نسخهبحاراالن

عبور  کند،روز، مسیری را که خورشید در یک سال طی میاز فرمودند: عالم مدینه در یک ساعت 

 ف  لْ أ  گذارد. اگر سر میپشترا شناسید عالَمی که شما میاین تا اینکه دوازده هزار عالَم مثل  ؛کند می

روز از شناسید، در یک ساعت که شما می یاقلّش این است که دوازده عالم مثل این عالم اضافه باشد،

دانند که خدا گذارد که اهل آن عوالم اصالً خبر ندارند و نمیسر میعوالمی را پشت گذارد؛سر میپشت

الً از اینها خبر ندارند. اهل آن عوالم اص نام ابلیس خلق کرده است؛ نام آدم و موجودی به موجودی به

نی پرسید: اهل آن دیار عالم یمآن  قال  فـ یـ ْعرِفهون كهْم:گذارد. سر میی آن عوالم را پشتعالم مدینه همه
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شناسند؟ را می شما ائمّهآیا  ابلیسی را خلق کرده است، را، یدانند خدا آدم ابوالبشرکه اصالً نمی

تـ ر ض  ع ل ْیهِ  حضرت فرمودند: بله که اهل آن عوالم ما را  8اّل و اليـ ت نا و  اْلب راء ة  ِمْن ع دهوِّنا:إِ ْم قال  نـ ع ْم؛ م ا افـْ

و برائت از دشمنان  ب نکرده است، مگر والیت ما ائمّهاصالً خدا چیزی را بر آنها واج شناسند! می

 ما را.

:  ِبی ع ْبِد اهللِ أ  ع ْن حدیث بعدی هم از کتاب اختصاص است.  ِدين ِة و    ر جهاًل ِمّنا ص لَّى  نَّ إِ قال  تٰى أ  اْلع ت م ة  بِاْلم 

ِدين ِة: قـ ْوم  مهوسٰى ِفی ش یْ  ل ِتِه و  ص لَّى اْلغ داة  بِاْلم  نـ ههْم و  عاد  ِمْن ل یـْ فرمودند: یکی از  امام صادق 9ٍء ت شاج ر  بـ یـْ

خواند؛ بعد به جایی که مدینه می( نماز عشایش را در شهر خودمانگفتند )نمی بیتمردان ما اهل

دعوا و در در آنجا  آنجا فلسطین بوده است(؛رود )که شاید کنند، میزندگی می قوم موسی

مشاجره را حل و آن کند پیش آمده است، داوری می ای که بین اعضای قوم موسیمشاجره

 خواند. نماز صبحش را در مدینه میکه دوباره نحویگردد؛ بهکند و همان شب دوباره به مدینه برمی می

ِبی أ  قال  كهْنته يـ ْومًا ِعْند  جُعفی است.  این حدیث هم از جابر ِبی ح ْمز ة  ع ْن جاِبٍر:أ  ع ْن حدیث بعدی: 

ْعف رٍ  ل یَّ ف قال  ِلی إِ ف اْلتـ ف ت  نشسته بودم.  گوید: روزی در خدمت امام باقرمی جعفی جابر جاِلساً: ج 

ل ٍة: أ  يا جاِبره  ْغِرِب ِفی ل یـْ به من رو کردند و فرمودند:  امام باقر ل ك  ِحمار  فـ یـ ْقط ع  ما بـ ْین  اْلم ْشِرِق و  اْلم 

ی بین مشرق و مغرب عالم را طی حِماری داری که بتواند در یک شب، فاصله یی،جابر! آیا چهارپا

:کند؟    نِّیإِ ف قال  قربان شما بروم! من چنین چهارپایی ندارم.  :عرض کردم فـ قهْلته ل هه ال؛ جهِعْلته ِفداك 

ِدين ِة ل هه   ْعِرفه ل    بههه فـ ی أتِ   ر جهاًل بِاْلم  ل ٍة: یِحمار  يـ رْك  حضرت فرمودند: امّا من در همین  10اْلم ْشِرق  و  اْلم ْغِرب  ِفی ل یـْ
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شبه از ی آن یکوسیلهد و بهشوکه چهارپایی دارد که سوار آن می شناسممیشهر مدینه مردی را 

 کند.مشرق تا مغرب عالم را طی می

امام  :بهو ع ْبِد اهللِ أ  قال  قال  . است بصیراز ابی ِبی ب ِصیٍر:أ  ع ْن  حدیث بعدی هم از کتاب اختصاص است:

زمین برای اوصیای  11ْصحاِبِهْم:أ  و  يـ ْعل مهون  ما ِعْند    ْرضه اْل    ل ههمه   ْوِصیاء  ل تهْطوىٰ اْل    نَّ إِ فرمودند:  صادق

 گذرد و چهیک از شیعیان و اصحابشان چه می دانند نزد هرشود و آنان میجمع می اکرمپیامبر

 بینند.جای عالم باشند، می چیزی وجود دارد و شیعیانشان را هر

با  بیتما اهل : بِالّناسِ   ْهله اْلبـ ْیِت ال نهقاسه أ  ن ْحنه فرمودند:  حضرت امیر : قال  ع ِلیٌّ حدیث بعدی: 

که در آغاز این مباحث اشاره کردیم؛ که ظاهر  استقیاس نیستیم. )این همان مشکلی مردم قابل

توهّم کنند که ما هم مثل آنهاییم؛  واندازد و لذا ممکن است افراد تخیّل بشری آنها ما را به اشتباه می

  ْهله اْلبـ ْیِت ال نهقاسه أ  ن ْحنه فرمودند:  از ما بیشتر است.( امیرالمؤمنین آنها کمی سواد و تقوایشان حاال

تٰى ع ْبد  اهلِل ْبن  اْلع ّباِس أ  ف قام  ر جهل  ف  قیاس نیستیم. شویم و قابلبیت با مردم مقایسه نمیما اهل : بِالّناسِ 

:أ  ف   عبّاس، همان بنمردی بلند شد؛ نزد عبداهلل این حرف را زدند، منینوقتی امیرالمؤ ْخبـ ر هه ِبٰذِلك 

اند. چیزی گفته چنین فت و به او خبر داد که حضرت علی، رعموی حضرت امیرعبّاس پسرابن

 ال يهقاسه  و  ل ْیس  كان  النَِّبیُّ  أ  اند. درست فرموده عبّاس گفت: امیرالمؤمنینابن ف قال  ص د ق  ع ِلیٌّ:

 قیاس نیست؟ )امیرالمؤمنینکس با ایشان قابلای نیستند که هیچگونهبه مگر پیغمبر بِالّناِس:

ی نبوّت، هستند؛ پس جز مسأله نفس پیغمبر 12 نـْفهس كهمْ أ  نـْفهس نا و  أ  و  ی مباهله: صراحت آیههم به

 و  ل ْیس  كان  النَِّبیُّ  أ  ف قال  ص د ق  ع ِلیٌّ هم دارند.(  دارند، امیرالمؤمنین پیغمبر یی هر ویژگی
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ولـِٰئك  ههْم أه نَّ الَِّذين  آم نهوا و  ع ِملهوا الّصاِلحاِت إِ » ال يهقاسه بِالّناِس؟ ثهمَّ قال  اْبنه ع ّباٍس نـ ز ل ْت هـِٰذِه اْْلي ةه ِفی ع ِلی  

ره اْلب رِيَّةِ  یـْ که ایمان  نازل شده است؛ که کسانی شأن علیعبّاس گفت: این آیه در سپس ابن 14«:13خ 

 آوردند و عمل صالح کردند، بهترین مخلوقات خدا هستند.

: كهْنته ِعْند    ْسو د  ْبنِ أ    ع نْ سعید است. بنحدیث دیگر از اسود ْعف رٍ أ  س ِعیٍد قال  گوید: من نزد او می :ِبی ج 

قبل از اینکه من سؤالی از ایشان  حضرت باقر ْسأ ل هه:أ  ْن أ  ف قال  مهْبت ِدئًا ِمْن غ ْیِر بودم.  امام باقر

ن ْحنه حهجَّةه اهلِل و  ن ْحنه بابه اهلِل و  ن ْحنه ِلسانه اهلِل و  ن ْحنه و ْجهه اهلِل و  بپرسم، خودشان شروع کردند و فرمودند: 

ْلِقِه و  ن ْحنه وهالةه  که از طریق  ما حجّت خدا هستیم. ما دری هستیم اِدِه:ْمِر اهلِل ِفی ِعبأ  ن ْحنه ع ْینه اهلِل ِفی خ 

کند. ما وجه خدا که سخن خدا را بیان می کرد. ما زبان خدا هستیم توان به خدا راه پیداآن می

بیند که خالیق را می های خدا در بین خلق هستیمکه توجّه به آن، توجّه به خداست. ما چشم هستیم

ن نا و  بـ ْین  كهلِّ إِ ْسو د  ْبن  س ِعیٍد أ  ثهمَّ قال  يا بندگان او هستیم.  روایان خدا در بینو ما فرمان ْرٍض تـهّرًا ِمْثل  أ  نَّ بـ یـْ

ّناِء؛ ف   ْبنا ٰذِلك  التـُّرَّ ف  أ  ِمْرنا ِفی أه ذا إِ تـهرِّ اْلبـ  بـ ل ْت أ  ْمرِنا ج ذ  ن ا اْل  إِ قـْ ّتٰى نـه أ  ْرضه ِبقهلهِبها و  ل یـْ ْنِفذ  ِفیها ما ْسواِقها و  دهورِها ح 

سعید! بین بنسعید رو کردند و فرمودند: ای اسودبنسپس حضرت به اسود ْمِر اهلِل ت عالٰى:أ  م ره ِفیها ِمْن نـهؤْ 

این معنی  ها.ی زمینی زمین یا همهی نقاط کرهها یعنی همهی زمینها )همهی زمینما و بین همه

که ما در  هنگامی کنند.نخ بنّاها که با آن تراز میای وجود دارد مثل بحث است.( نخی یا رشتههم قابل

ها، ی چاهکشیم و زمین با همهاین نخ را می که کاری انجام دهیم،شویم کارمان از جانب خدا امر می

 خواهیم بکنیم،که می یآید. هر کارشود و نزد ما میهایش کشیده میخانهی  با همهبازارها و ی  با همه

دهیم. کشیم و آن کار را انجام میرویم آنجا تا آن کار را انجام دهیم؛ آنجا را پیش خودمان میا نمیم
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ّتٰى نـهْنِفذ  ِفیها ما نـهؤْ  متعال آنجا انجام دهیم،  تا کاری که باید به امر خدای ْمِر اهلِل ت عالٰى:أ  م ره ِفیها ِمْن ح 

 امرمان را تنفیذ کنیم و انجام دهیم. 

. از مفضّل است و از امام بخوانیم ؛ام یا نه؛ ولی عیبی نداردنیست قبالً این حدیث را خواندهیادم 

: ل ْو  ِبی ع ْبِد اهللِ أ  ع ِن اْلمهف ضَِّل ع ْن کند. نقل می صادق ْن نـهْعِلم  الّناس  حال نا ِعْند  اهلِل و  أ  ِذن  ل نا أه قال 

ْلتهمْ   م ْنزِل ت نا ِمْنهه  ا اْحت م  نزد  نشد که مردم را از حالتمافرمودند: اگر به ما اجازه داده می امام صادق:  ل م 

خبر دهیم؛ شما تحمّل نداشتید آن مقام را برای و خدا و منزلتی که در پیشگاه الهی داریم، آگاه کنیم 

مقام بلندی  چنینی علمی اینمفضّل عرض کرد: یعنی در جنبهف قال  ل هه ِفی اْلِعْلِم: ما باور و هضم کنید. 

: دارید؟  عظیم است، در برابر همه  حضرت فرمودند: علم ما، همان علمی که آنف قال  اْلِعْلمه أ ْيس ره ِمْن ذ ِلك 

علم خیلی  ؛تر استخیلی کوچک و ساده به تو بگویم که تحمّلش را نداری، خواهمچیزی که من می

ی امام آشیانه و النه 15اّل م ْن ي شاءه اهلله:إِ راد ِة اهلِل ع زَّ و  ج لَّ ال ي شاءه ِلِ  نَّ ااْلِمام  و ْكر  إِ تر از آن مقام است. ساده

 خواهد. خواهد، مگر اینکه آن چیز را خدا میجلّ است؛ هیچ نمیوی پروردگار عزّاراده

: أ  ِلحهْمران  ْبِن  بهو ع ْبِد اهللِ أ  قال  حدیث بعد:  ِن إِ يا حهْمرانه  اَعیَن فرمودند:بنبه حُمران امام صادقْعی ن 

ماِم و  السَّماواِت و  اْل   ْنیا ِعْند  ااْلِ ِتِه؛ يـ ْعِرفه ظاِهر ها و  باِطن ها و  داِخل ها و  إِ شار  بِی ِدِه أ  اّل هـٰك ذا و  إِ ر ِضین  الدُّ لٰى راح 

 ها )نه یک آسمان و نه آسمان دنیانی آسمااعین! دنیا و همهبنای حمران 16خارِج ها و  ر ْطب ها و  ياِبس ها:

ْنیا السَّماء   ز يَـّنَّا نّاإِ ها تازه آسمان دنیاست: کهکشاناین ی همهکه  تازه یک این  17اْلك واِكِب! ِبزين ةٍ  الدُّ

  و  ِمن  )چون هفت زمین هم داریم:  ها؛ی زمینهفت آسمان داریم.( و همهدر حالی که آسمان است؛ 
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حضرت سپس  .ها نزد امام نیست مگر مثل اینی زمینها و همهتمام آسمانو  دنیا؛ (18ِمثْـل ههنَّ   ْرضِ اْل  

مانند کف دستم است و اکنون نزد من است؛ گونه کف دستشان را نشان دادند و فرمودند تمام آن این

ها، زمین و ی آسمانامام از ظاهر همه ياِبس ها:يـ ْعِرفه ظاِهر ها و  باِطن ها و  داِخل ها و  خارِج ها و  ر ْطب ها و   .است

ی آن خبر دارد و آن را طور از باطن، داخل، بیرون، تَر و خشک آن، از همهو همینخبر دارد دنیا 

 شناسد. می

های علمی امام است که قبالً رد شدیم؛ ولی عیبی البتّه اینها اندکی هم ناظر بر جنبه حدیث بعدی:

گوید: من نزد امام بصیر میابی: ِبی ع ْبِد اهللِ أ  ِبی ب ِصیٍر قال  كهْنته ِعْند  أ  ییم. ندارد این را هم بگو

:  ْبنه   اْلمهف ضَّله   ع ل ْیهِ   ف د خ ل  بودم  صادق  دیگر از اصحاب امام صادق عمر که یکیبنمفضّلکه  عهم ر 

عرض کرد: ای پسر پیغمبر خدا! ف قال  م ْسأ ل ة  ي ا اْبن  ر سهوِل اهلِل: وارد شد.  است، به محضر امام صادق

قال  ما مهْنتـ ه ى ِعْلِم اْلعاِلِم: حضرت فرمودند: ای مفضّل! سؤالت را بپرس. قال  س ْل يا مهف ضَّله: سؤالی دارم. 

س أ ْلت  ج ِسیمًا و  ل ق ْد قال  ق ْد انتها و اوج علم عالم )که مقصود امام است(، چیست و تا کجاست؟  :گفت

 رسیدی؛ اینکه انتهای علم امام کجاست!خیلی بزرگ و عظیمی را پ چیزحضرت فرمودند: س أ ْلت  ع ِظیماً: 

ْنیا ِفی السَّماِء الثّانِی ِة  ْلق ِة ِدرٍْع مهْلقاٍة ِفی إِ م ا السَّماءه الدُّ بر حضرت فرمودند: آسمان دنیا در برا ْرِض ف الٍة:أ  اّل ك ح 

کُرات آسمانی هستند؛ این ی جاهایی است که همهگفتیم که )آسمان دنیا را مگر... آسمان دوم نیست 

ی ( آسمان دنیا در مقابل آسمان دوم نیست، مگر به اندازه.هاحابیها، کازارها و سی کهکشانیعنی همه

آب و علفِ برهوتِ رای بیبافتند( که آن حلقه در یک صححلقه میها را حلقهی زرهی؛ )چون زرهحلقه

و  ْخرٰى:أه و  ك ٰذِلك  كهلُّ س ماٍء ِعْند  س ماٍء قدر است. به آسمان دوم اینوسیعی بیفتد. آسمان دنیا نسبت

قدر است؛ یعنی آسمان دوم هم به آسمان بعدی خودش اینها نسبتیک از آسمان طور هرهمین
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ِة:به آسمان سوم مثل یک حلقه در صحرای برهوت است. نسبت ا السَّماءه الّساِبع ةه ِعْند  الظُّْلم  تا برسد  و  ك ذ 

ةه طور است. به آسمان هفتم. سپس حضرت فرمودند: تازه آسمان هفتم در برابر ظلمت همین و  ال  الظُّْلم 

و  ال ٰذِلك  كهلُّهه ِفی ای در یک صحراست. ی حلقهازهطور، به اندو ظلمت هم در برابر نور همین ِعْند  النُّوِر:

. مرتبه به مرتبه طورهمینهم ها در زمین ؛در آسمان ،مرتبهبهمرتبه ر ِضین  بـ ْعِضها ِفی بـ ْعٍض:اْله واِء و  ال  اْل  

ّتٰى مام  ِمْثل  مهد  ِمْن خ  و  ال ِمْثله ٰذِلك  كهلِِّه ِفی ِعْلِم اْلعاِلِم يـ ْعِنی اْلِ  ذ ا إِ ْرد ٍل د قـ ْقت هه )د قَـّْقت هه( د قًّا ثهمَّ ض ر بـْت هه بِاْلماِء ح 

:إِ خ ْذت  ِمْنهه ل ْعق ًة بِ أ  اْختـ ل ط  و  ر غا؛  طور ظلمت و نور را ها و همینی آسمانحضرت فرمودند: همه ْصب ِعك 

و  ال ِمْثله ٰذِلك   ی اینها؛ ه همهها؛ نها و تمام آسمانی زمینی اینها روی همدیگر، با همهدیدی؟ همه

در مثل مدّی از خردل. )مدّ را مگر  ها، در نزد عالم یعنی امام نیست،ی اینو نه همانند همه كهلِِّه:

ی روزه و مُدِّ طعام در کفّارهدر اصطالح پیمانه است که همان  ،نگاه کردم؛ یک معنای آن ها نامه لغت

بعد و  را به چیز خشکی بزنیدهم این است که شما دستتان  مُدّدیگر رود. معنای کار میمانند آن به

ی مدّی از خردل حضرت فرمودند: به اندازه 19(گویند. به این مد می چسبد؟بردارید؛ چقدر به آن می

فکر کنید دستتان را حاال ) خوب در آب قاطی کرده باشی؛که آن را خوب کوبیده باشی؛ بعد آن را 

را در  ان. آب را هم حسابی هم بزنید؛ بعد تازه انگشتتکنید آبداخل ن را در آبعد  خردل؛بزنید به یک 

خردل به دستتان چسبیده است؟( حضرت آن چقدر از  د،دربیاوریانگشتتان را  وقتی د.کنیبآن آب 

ها و ی زمینهای اوّل تا هفتم، ظلمت، نور، همهآسمانآن ی ی آنها که دیدی؛ همهفرمودند: همه

قدر کوچک است! این ؛نیست]ذرّه از خردل هم[ ی همین هواها، تمام اینها در نزد امام به اندازه یهمه

اّل ِمْثل  مهد  ِمْن خ ْرد ٍل إِ و  ال ِعْلمه اْلعاِلِم ِفی ِعْلِم اهلِل ت عالٰى  ؟فرمودند: علم امام را دیدی سپس امام صادق

ّتٰى  تـ ه ْزت  ِمْنهه ِبر أِس إِ د قـ ْقت هه د قًّا ثهمَّ ض ر بـْت هه بِاْلماِء ح  قدر هم که این بیتعلم ما اهل بـْر ٍة نـ ْهز ًة:إِ ْذ اْختـ ل ط  و  ر غ ا انـْ

اش را نی؛ یک ذرّهگونه است؛ که باز خردلی را بکوبی؛ دستی در آن بزعلم خدا همان پیش زیاد است،
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چسبد؟ چقدر از آن خردل به انگشتت می بزنی؛ سپس انگشتی در آن آب بزنی. همدر آبی بریزی؛ به

: ندحضرت فرمودي ْكِفیك  ِمْن هـِٰذِه اْلب یاِن بِا قـ لِِّه:  ثهمَّ قال  طور است. به علم خدا همینعلم ما هم نسبت

رای اینکه بفهمی ب ای که گفتیم،ذرّهو  است. همین اقلّ همین مطلبی که به تو گفتیم، برای تو کافی

:ْخباِر اْله أ  ْنت  بِ أ  و  برایت کافی است.  علم ما چقدر است، اخبار  تا ،و این برایت کافی است 50مهوِر تهِصیبه

 ، بتوانی بفهمی که درست است و آن را هضم کنی.رسیدکه به تو  بیتامور ما اهل

مند باشد، روایاتی را برایتان خواندیم و اگر کسی عالقه ،در عالم وجود از توانایی و قدرت امام

برود. فرصت نیست. من اگر بخواهم  های امیرالمؤمنینخصوصاً سراغ خطبه طور که گفتم،همان

در  ویژه امیرالمؤمنینها باید در همین بحث غوطه بخوریم. بهسال و بخوانم،همه را بیاورم 

که قدرت امام چیست. یک  اند هند و برای اهل آن ابراز کردا هها را کنار زدخیلی این پرده شانهای خطبه

و افتخار ی  هی تطنجیه، خطبخطبه .که اینجا خواندیم بودمعرفة بالنّورانیة ی همان خطبه ،نمونه از آن

در این زمینه  که حضرت یهایخطبههای حضرت است.  گونه خطبه های این از دیگر نمونهالبیان خطبة

 متعدّد است.  دارند،

در مورد جایگاهشان در دین خدا تنها یک روایت یادداشت  امّا ؛بیتاین از قدرت و مقام اهل

  كهْنته هم در جلد اوّل نقل کرده است.  کافی م. روایت از جلد پانزده بحار است؛برایتان بخوانکه  امکرده

ْعف ٍر الثّاِنیأ  ِعْند    کند: نزد امام جوادعرض می سنانراوی، محمّدبنْجر ْيته اْخِتالف  الشِّیع ِة: أ  ف    ِبی ج 

ها و اعتقاداتشان صحبت کردم. هایی که بین شیعه وجود دارد، تفاوت دیدگاهبودم و در مورد اختالف

 امام جواد یَِّتِه ثهمَّ خ ل ق  مهح مَّدًا و  ع ِلّیًا و  فاِطم ة :نَّ اهلل  ت بار ك  و  ت عالٰى ل ْم يـ ز ْل مهتـ ف رِّدًا ِبو ْحدانِ إِ ف قال  يا مهح مَّده 

اکرم و علی و تعالی همواره با وحدانیت خود متفرّد بود؛ سپس پیامبروفرمودند: ای محمّد! خدای تبارک
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ثهوا را آفرید.  فاطمه ِمیع   ثهمَّ دهر توقّف کردند.  هزار ،سپس آنها هزار روزگار ْلف  د ْهٍر:أ  ف م ك  خ ل ق  ج 

ْلق ها:أ  ف  ی چیزهای دیگر را آفرید. متعال همه پس از آن هزار دهر، خدای ْشیاِء:اْل   یغمبر، و پ ْشه د ههْم خ 

ْجرٰى طاع تـ ههْم أ  و  ی مخلوقات عالم شاهد گرفت. را بر آفرینش همه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا

و امور کلّ  ل ْیِهْم:إِ مهور ها أه و  فـ وَّض  ی مخلوقات جاری کرد. و اطاعت این سه نور پاک را بر همه ع ل ْیها:

 فـ ههْم يهِحلُّون  ما ي شاءهون  و  يهح رِّمهون  ما ي شاءهون :جهان خلقت را به این سه بزرگوار تفویض و واگذار کرد. 

هستند که هرچه را دلشان بخواهد و مشیّت و  زهرا یپس پیغمبر، امیرالمؤمنین و فاطمه

ْن ي شاء  أ  اّل إِ . و  ل ْن ي شاءهوا کنندحرام می کنند و هرچه را هم بخواهند،حالل می ،خواستشان تعلّق بگیرد

 مشیّت و یغمبر، امیرالمؤمنین و حضرت زهراامّا این را هم بدان که پ 21اهلله ت بار ك  و  ت عالٰى:

خواهد. خواست آنها و خواست را میمگر اینکه خدا هم آن چیز  گیرد،خواستشان به چیزی تعلّق نمی

 خدا دوتا نیست. 

است.  بیتحالل و حرام الهی خواست پیغمبر و اهل بدأم برای اینکه بدانیم استاین روایت کافی 

و خواست آنها عین خواست خداست؛ چون آنها به مقام  کنندکنند؛ آنها حرام میآنها حالل می

نماست. ی خداآیینه چیز ندارد؛از خودش هیچ که عبد محض است، اند. کسیعبودیت محض رسیده

یعنی خدا  کنند،وقتی آنها حرام می ؛در حقیقت خدا حالل کرده است کنند،لذا وقتی آنها حالل می

از خدا اطاعت  کند. پس اگر از آنها اطاعت کنید،خدا امر می کنند،آنها امر می قتیو ؛حرام کرده است

  22طاع  اهلل .أ  فـ ق ْد   الرَّسهول    م ْن يهِطعِ هم فرمود:  اید. قرآنکرده
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خواهیم اندکی میحاال را شناختید؛  بیتشویم، بد نیست. اهلباگر وارد یک بحث دیگر هم 

وقتی  که جایگاهشان کجاست. بیتبه شیعیان اهلبه خودتان صحبت کنیم؛ راجع راجع

هم نباید خیلی عادی باشند. چند حدیث بخوانم، تا  بیتشیعیان اهل اند،گونهاین بیت اهل

 کِیف کنید از اینکه الحمدهلل شیعه هستید.

: قال  ِلی أ  مهح مَّده ْبنه ِعیسٰى ع ْن  ّجاِج قال  ْعف رٍ أ  ِبی اْلح  يا فرمودند:  گوید امام باقرالحجّاج میابی :بهو ج 

ّجاِج أ   و  متعال پیغمبراکرم الحجّاج! خدایاای اب آل  مهح مٍَّد ِمْن ِطین ِة ِعلِّیِّین :نَّ اهلل  خ ل ق  مهح مَّدًا و  إِ ب ا اْلح 

های آنها را از طینتی و قلب : ذٰ ِلك    ِطین ِة فـ ْوقِ   ِمنْ   قـهلهوبـ ههمْ   و  خ ل ق  ی ایشان را از طینت علّیین آفرید. خانواده

شیعیان ما را از  ِطین ٍة دهون  ِعلِّیِّین  و  خ ل ق  قـهلهوبـ ههْم ِمْن ِطین ِة ِعلِّیِّین :و  خ ل ق  ِشیع ت نا ِمْن یین آفرید. فوق طینت علّ

یین های آنها را از طینت علّروح آنها، یها، دلی آنهاهایین آفرید؛ امّا قلبتر از طینت علّطینتی پایین

های شیعیان ما از جنس ها یا روحدلیا ها، لببنابراین ق ْبداِن آِل مهح مٍَّد:أ  فـ قهلهوبه ِشیع ِتنا ِمْن آفرید. 

داند!( خدا می کجاست، است؛ حاال روح ائمّه )روح شیعیان از جنس بدن ائمّههای ماست.  بدن

را از طینت  متعال دشمن خاندان پیامبر و خدای نَّ اهلل  خ ل ق  ع دهوَّ آِل مهح مٍَّد ِمْن ِطیِن ِسجِّیٍن:إِ  و  

:أ  ل ق  قـهلهوبـ ههْم ِمْن ِطیٍن و  خ  سجّین آفرید.  های دشمنان خاندان ها و قلبروحو ها و دل ْخب ث  ِمْن ٰذِلك 

ل ق  ِشیع تـ ههْم ِمْن ِطیٍن تر از طینت سجّینی است، آفرید. تر و پسترا از طینتی که خبیث پیغمبر و  خ 

تر از طینت تر و پایینکه پست را از طینتی آفرید بیتپیروان دشمنان اهل دهون  ِطیِن ِسجِّیٍن:

داران و پیروان دشمنان های دوستها و دلروحو  و  خ ل ق  قـهلهوبـ ههْم ِمْن ِطیِن ِسجِّیٍن:سجّین بود. 

فـ قهلهوبـهههْم ِمْن سجّین بود.  آفرید؛ که از طین بیتهای دشمنان اهلرا از جنس بدن بیت اهل

:أه ْبداِن أ   های آن از جنس بدن بیتای پیروان دشمنان اصلی اهلهپس قلوب و روح ولـِٰئك 
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نِِه:إِ و  كهلُّ قـ ْلٍب ي ِحنُّ هاست.  دشمن کشد؛ لذا دل دوستان سوی بدنش پر میو هر دلی هم به 23لٰى ب د 

برای دوستانشان پر  بیتدل اهلهم طور همان کشد؛پر می بیتسمت اهلبه بیت اهل

 طور که جنس اولیای شما غیربدانید همان ؛اینکه قدر خودتان را بدانیدکشد. این یک روایت برای  می

 جنس بقیّه است.از  جنس بقیّه است، جنس خود شما هم غیراز 

:إِ مهح مَِّد ْبِن حدیث بعدی:  سحر ماه  که دعای ثُمالی یاسماعیل از ابوحمزهبنمحمّد ْسماِعیل  ع ِن الثُّماِلیِّ

ْعف رٍ أ  قال  س ِمْعته کند: کرده است، نقل می روایت مبارک را از امام سجّاد گوید: ثُمالی می :با ج 

ل ق    ِعلِّیِّین    ْعلىٰ أ    خ ل ق نا ِمنْ   اهلل    نَّ إِ   يـ قهوله که  نیدمش من از امام باقر ل ق نا ِمْنهه و  خ  و  خ ل ق  قـهلهوب  ِشیع ِتنا ِمّما خ 

:أ   قلوب و یین آفرید علّ بیت را از اعلیمتعال ما اهل فرمودند: خدای حضرت ْبدانـ ههْم ِمْن دهوِن ٰذِلك 

یین علّ تر از اعلیهایشان را از چیزی پایینچیزی آفرید که ما را آفرید و بدن شیعیان ما را از همان

کشد و هوای ما می سوی ما پربههای شیعیان ما دل نَّها خهِلق ْت ِمّما خهِلْقنا ِمْنهه:ل ْینا ِل  إِ فـ قهلهوبـهههْم تـ ْهِوی آفرید. 

ثهمَّ ت ال ایم. از آن جنس آفریده شده بیتخاطر اینکه از جنسی آفریده شده است که ما اهلکند؛ بهرا می

که نه چنین است؛  ؛این آیات را خواندند بعد امام باقر «:ْبراِر ل ِفی ِعلِّیِّین  نَّ ِكتاب  اْل  إِ ك اّل »هـِٰذِه اْْلي ة  

توانی درک کنی؛ یا و تو چگونه می «:ْدراك  ما ِعلِّیُّون  أ  و  ما »یین است. ی ابرار در علّهرآینه کتاب و نامه

 «:24ِكتاب  م ْرقهوم  ي ْشه دههه اْلمهق رَّبهون  »کسانی هستند؟  ون چهیّتواند تو را آگاه کند به اینکه علّچیزی می چه

بینند. سپس که بندگان مقرّب خدا شاهد آن هستند و آن را می ای است شدهیّون کتاب نوشته علّ

و  را از سجّین آفرید.  بیتمتعال دشمن ما اهل خدای و  خ ل ق  ع دهوَّنا ِمْن ِسجِّیٍن:حضرت فرمودند: 

:أ  خ ل ق  قـهلهوب  ِشیع ِتِهْم ِمّما خ ل ق ههْم ِمْنهه و   -های پیروان دشمنان اهلوب و روحو قل ْبدانـ ههْم ِمْن دهوِن ٰذِلك 
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را از چیزی  بیت های پیروان دشمنان اهلآفرید و بدن بیترا از جنس دشمنان اهل بیت

کشد و هوای می هم پر بیتهای پیروان دشمنان اهللذا دل ل ْیِهْم:إِ فـ قهلهوبـهههْم تـ ْهِوی تر از آن. پایین

کشد؛ یکی هم دلش برای  می پر امیرالمؤمنینکند. یکی دلش برای را می بیتدشمنان اهل

اینکه اینها هم دلشان از همان جنسی خلق شده  خاطربه نَّها خهِلق ْت ِمّما خهِلقهوا ِمْنهه:ِل  کشد. می عمر پر

بعد حضرت این آیات را تالوت کردند: ثهمَّ ت ال هـِٰذِه اْْلي ة : اند. آفریده شده بیتاست که دشمنان اهل

ی نه چنین است! کتاب و نامه 26«: 25ْدراك  ما ِسجِّین ؛ ِكتاب  م ْرقهوم  أ  فهّجاِر ل ِفی ِسجِّیٍن؛ و  ما نَّ ِكتاب  الْ إِ  ك اّل »

تواند تو را آگاه کند بر اینکه سجّین چیزی می دانی؛ یا چهفاجران هرآینه در سجّین است و تو چه می

 چیست؟ کتابی است نوشته.

-محمّد: ِبی ع ْبِد اهللِ أ  مهح مَِّد ْبِن م ْروان  ع ْن  ع نْ به شیعیان برایتان بگویم. حدیث بعدی را هم راجع

: کند. نقل می مروان از امام صادق بن  مروان گفت: شنیدم امام صادقبنمحمّدقال  س ِمْعتههه يـ قهوله

ِتِه: فرمودند: گونه می این ل ق ن ا اهلله ِمْن نهوِر ع ظ م    ثهمَّ را از نور عظمت خود آفرید.  بیتاهل متعال ما خدایخ 

ْلق نا ِمنْ  سپس از طینتی که در زیر عرش الهی مخزون، اْلع ْرِش:   ت ْحتِ   ِطین ٍة م ْخزهون ٍة م ْكنهون ٍة ِمنْ   ص وَّر  خ 

که از نور  ما را بعد آن نورِف ا ْسك ن  ٰذِلك  النُّور  ِفیِه: مکنون و پنهان بود، به آفرینش ما صورت بخشید. 

ْلقًا و  ب ش رًا نهور انِیِّین :عظمت خود خلق کرده بود، در این طینت و پیکره قرار داد.  درنتیجه ما  ف كهّنا ن ْحنه خ 

ل ق نا ِمْنهه ن ِصیباً:ل ْم ي ْجع ْل ِل  مخلوقات و بشری نورانی هستیم.  ٍد ِفی ِمْثِل الَِّذی خ  که خدا ما را و در چیزی  ح 

ای کس را سهیم نکرده و بهره و نصیبی به او نداده است. ما گوهر جداگانههیچ رده است،از آن خلق ک

یعنی از )را از جنس بدن ما آفرید؛  بیتهای شیعیان ما اهلو روحْبدانِنا: أ  ْرواح  ِشیع ِتنا ِمْن أ  و  خ ل ق  داریم. 
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و ْسف ل  ِمْن ٰذِلك  الطِّین ِة: أ  ٍة م ْخزهون ٍة م ْكنهون ٍة ْبدانـ ههْم ِمْن ِطین  أ  و   (العرش.همان طینت مخزونِ مکنونِ تحت

تر از طینتی که آن طینت هم مخزون و مکنون است؛ امّا پایین های شیعیان ما را از طینتی آفرید بدن

ٍد ِفی ِمْثِل ٰذلِ و  ل ْم ي ْجع ِل اهلله ِل  از آن آفریده شد.  بیتو پیکر ما اهلآنها  هایاست که روح ك  الَِّذی خ ل ق ههْم ح 

:إِ ِمْنهه ن ِصیبًا  شیعیان را از آن خلق در مثل چیزی که متعال  )پناه به خدا!( و خدای الَّ ااْل ْنِبیاء  و  اْلمهْرس ِلین 

، . تنها شیعیان، انبیاء و مرسلیند، جز برای انبیاء و مرسلینای قرار ندابرای احدی بهره کرد،

ل ى الّناِر: إِ ف ِلٰذِلك  ِصْرنا ن ْحنه و  ههمه الّناس  و  ساِئره الّناِس ه م جًا ِفی الّناِر و  از آن نصیبی دارند و دیگران ندارند. 

شدند. « ه م ج»ی مردم خاطر است که ما و شیعیانمان ناس شدیم و بقیّه این حضرت فرمودند: و به

کوره شوند و به آنها پشهزارها جمع میها و لجنبهای ریزی که روی مردایعنی پشه همج)

سوی دوزخ شدند که در دوزخند و به یی مردم همج( ما و شیعیانمان ناس شدیم و بقیه27گویند. می

 کنند.حرکت می

  اهلله   ي ْخلهق    نْ أ    قـ ْبل    ما كهْنتهمْ  پرسید: از امام صادقمفضّل  :و  س أ ل  اْلمهف ضَّله الّصاِدق  حدیث بعدی: 

شما چه بودید و چگونه بودید؟  ،ها و زمین را بیافریندقبل از اینکه خدا آسمان ر ِضین :و  اْل    السَّماواتِ 

دور عرش پروردگار؛ بودیم حضرت فرمودند: ما انواری  ْنوارًا ح ْول  اْلع ْرِش نهس بِّحه اهلل  و  نـهق دِّسههه:أ  كهّنا   قال  

ّتٰى خ ل ق  هایی. هایی آفریده شده بود و نه زمینکردیم. هنوز نه آسمانو تقدیس میکه خدا را تسبیح  ح 

خداوند به مالئکه فرمود  ف قال  ل ههْم س بِّحهوا:سبحان مالئکه را آفرید.  تا اینکه خدای اهلله سهْبحان هه اْلم الِئك ة :

دانیم نمی دگار ما! ما که تسبیح بلد نیستیم!: پرورعرض کردند ف قالهوا يا ر بَّنا ال ِعْلم  ل نا:تسبیح کنید. 

بیت امر کرد که تسبیح متعال به انوار ما اهل خدای ف قال  ل نا س بِّحهوا: تسبیح کردن شما چگونه است.
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که مالئوقت  و آنجا آوردیم پس آنگاه ما تسبیح خدا را به ف س بَّْحنا ف س بَّح ِت اْلم الِئك ةه بِت ْسِبیِحنا:کنید. 

نّا خهِلْقنا ِمْن إِ ال أ  تسبیح را از ما یاد گرفتند و به تسبیح ما، آنها هم شروع کردند به تسبیح گفتن خدا. 

و شیعیان ما و  خهِلق  ِشیع تهنا ِمْن دهوِن ٰذِلك  النُّوِر:  ایم.از نور خدا آفریده شده بیتما اهل !آگاه باشید نهوِر اهلِل:

وقتی روز  ذا كان  يـ ْومه اْلِقیام ِة اْلت ح ق ِت السُّْفلٰى بِاْلعهلیا:ف إِ اند. آن نور آفریده شدهتر از ی پاییناز یک مرتبه

یعنی روز قیامت )شود؛ باالتر است ملحق میکه  یزیچ به آن تر است،آنکه یک پلّه پایین قیامت شد،

بعد امام  28ْیِه السَّّباب ِة و  اْلوهْسطٰی و  قال  ك هاتـ ْیِن:ْصبـ ع  إِ ثهمَّ قـ ر ن  بـ ْین   (شوند.ملحق می بیتشیعیان ما به ما اهل

با هم جمع کردند و فرمودند: را انگشت وسطایشان  وهایشان، انگشت سبّابه انگشتاز دو تا  صادق

 شوند. شویم و شیعیان ما به ما ملحق میشیعیانمان باهم جمع می وروز قیامت ما  گونههمین

ْعف رٍ أ  ع ْن ثمالی است.  یحمزهحدیث هم ابیحدیث بعدی: راوی این  نقل از امام باقر :ِبی ج 

: أ   .کند می حضرت فرمودند: خدای سبحان در وحدانیت خود یکتا   و ْحدانِیَِّتِه:  نَّ اهلل  سهْبحان هه تـ ف رَّد  ِفیإِ نَّهه قال 

ٍة ف صار تْ   ثهمَّ ت ك لَّم  بود.  ِلم   یک ،ای را تکلّم کرد )کلمه یعنی یک حقیقتال کلمهمتع سپس خداینهورًا:   ِبك 

ل ق  ِمْن ٰذِلك  النُّوِر مهح مَّدًا و  ع ِلّیًا و  نور شد. کلمه، آن  نهورًا:  ف صار تْ  .واقعیت(؛ واقعیتی را ایجاد کرد ثهمَّ خ 

ر ت هه: ثهمَّ ت ك لَّم  را خلق کرد.  کرم، امیرالمؤمنین و عترت پیامبرامتعال از آن نور، پیامبر بعد خدای ِعتـْ

ٍة ف صار ْت رهوحًا و   ِلم  ن ها ِفی ٰذِلك  النُّوِر و  أ  ِبك  ن هه ِفی أ  ْسك   کرد؛ای را تکلّم متعال کلمه بعد خدایْبدانِنا: أ  ْسك 

نوری که قبالً خلق کرده بود، مسکن داد و آن روح را در و آن روح. شد که آن  خلق نمود ؛ایجاد کرد

و   ؛روح خداییم بیتپس ما اهل فـ ن ْحنه رهوحه اهلِل:های ما ساکن نمود. را در بدن آنکرد و جایگزین 

تههه: ِلم  ْلِقِه: ی خداییم. و کلمه ك  ی ما خدا از خلقش محتجب شد. ما حجاب خدا وسیلهبهاْحت ج ب  بِنا ع ْن خ 

ف ما زِْلنا ِفی ِظلِّ ع ْرِشِه خ ْضراء  : متعال ماییم. حضرت فرمودند ترین چیز به خدایهستیم؛ یعنی نزدیک
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 :  ،همواره ما در تحت عرش خضراء الهیمهس بِِّحین  نهس بِّحههه و  نـهق دِّسههه ح ْیثه ال ش ْمس  و  ال ق م ر  و  ال ع ْین  ت ْطِرفه

که نه خورشیدی بود؛ نه ماهی و نه چشمی  حالی در ،کردیمگفتیم و تقدیس خدا میتسبیح خدا می

نَـّههْم نَّما سهمُّوا ِشیع ًة ِل  إِ و  شیعیان ما را خلق کرد.  بعد از آنکه خدا ما را آفرید، . ثهمَّ خ ل ق  ِشیع ت نا:ببیند که

بیت آفریده اینکه از شعاع نور ما اهل خاطربه و شیعیان ما شیعه نامیده شدند، 29خهِلقهوا ِمْن شهعاِع نهورِنا:

 شدند. 

اهلل  انشاءو هم ببینیم با شیعیان را  ی ائمّهرابطهتا  حدیث دیگر هم بخوانم یدید؟ دو تاشیعیان را د

 این بحث را جمع کنیم.

 گوید امام صادقبصیر میابی :بهو ع ْبِد اهللِ أ  ِبی ب ِصیٍر قال  قال  أ  ع ْن بصیر است.  حدیث از ابی

نا ِسّرًا ِمْن ِسرِّ اهلِل:إِ محمّد است.( اش ابا کنیه) !یرصبای ابی با مهح مٍَّد:أ  يا فرمودند:  نزد ما سرّی از سرّ  نَّ ِعْند 

ال ي ْحت ِملههه م ل ك  مهق رَّب  و  ال ن ِبیٌّ مهْرس ل  و  ال مهْؤِمن   لمی از علم الهی استو ع و  ِعْلمًا ِمْن ِعْلِم اهلِل: خداست

بش را به ایمان نه پیامبر مرسل و نه مؤمنی که خدا قلملک مقرّب، که نه  يماِن:اْمت ح ن  اهلله قـ ْلب هه ِلْلِ 

و  اهلِل ما ك لَّف  اهلله تواند آن سرّ و علم الهی را تحمّل کند و حامل شود. نمیکس  هیچ امتحان کرده است،

ر نا:أ   ه خورند( و اهلل سوگند! کقسم جالله میدارند  به خدا سوگند! )امام معصوم ح دًا ٰذِلك  اْلِحْمل  غ یـْ

ْعب د  ِبٰذِلك  بیت، احدی را به آن بار و آن علم مکلّف نکرد. متعال غیر از ما اهل خدای ر نا:أ    و  ال  اْستـ   ح دًا غ یـْ

 ،حدّ نکرد؛ چون هر معرفتآن یک از مخلوقات طلب بندگی و عبادت در از هیچ بیتو غیر از ما اهل

که ما  براساس علمیرا که از ما مرتبه از عبودیت آن آورد. خدا ای از عبودیت را به دنبال میمرتبه

نخواست.  ی مقرّب الهیاحدی از مالئکهاز مبران اولوالعزم و ااز احدی از پی حاملش هستیم طلبید،

نا ِسّرًا ِمْن ِسرِّ اهلِل و  ِعْلمًا ِمْن ِعْلِم اهلِل إِ و   امّا  م ر نا بِت ْبِلیِغِه:أ  هلِل ع زَّ و  ج لَّ ما م ر ن ا اهلله بِت ْبِلیِغِه فـ بـ لَّْغنا ع ِن اأ  نَّ ِعْند 
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 ما مأموریت داد و امر کردمتعال به  که خدای هستهای خدا نزد ما سرّی از اسرار خدا و علمی از علم

ما ن ِجده ل هه م ْوِضعًا و  ال ما هم این کار را کردیم. و  ؛جلّ ابالغ کنیم و برسانیموعزّ که آن را از جانب خدای

ّمال ًة ي ْحِملهون هه:أ   کسی که اهل آن و محلّ مناسب آن باشد و بتواند این علم را جا، هیچامّا هیچ ْهاًل و  ال ح 

ی مال خودمان است. این مرتبه غیر از علمی است که حضرت فرمودندیابیم. این علم نمی ،حمل کند

ت؛ که خدا مأموریت داد این علم و اسرار را تبلیغ کنیم. آن اوّلی را که هیچ از علم و اسرار الهی اس دوم

توانست تحمّل کند؛ تبلیغ کردنی نبود و مال خودمان نبیّ مرسل و عبد مُمتحنی نمیو مَلَک مقرّب 

ْبِلیِغِه فـ بـ لَّْغنا ع ِن م ر ن ا اهلله بِت  أ  متعال علم و سرّ دیگری را به ما داد و گفت آن را تبلیغ کنید:  بود؛ امّا خدای

کس را که هم آن را تبلیغ کردیم؛ امّا ما برای آن علم هیچ موضع و هیچما م ر نا بِت ْبِلیِغِه: أ  اهلِل ع زَّ و  ج لَّ ما 

ّتٰى خ ل ق  اهلله ِلٰذِلك   .یابیماهل آن علم باشد و بتواند حامل آن باشد، نمی ه ا ْقوامًا خهِلقهوا ِمْن ِطین ٍة خه أ  ح  ِلق  ِمنـْ

ِتِه الَِّتی مهح مَّد   ص ن ع  ِمْنها  و  ذهرِّيَـّتههه و  ِمْن نهوٍر خ ل ق  اهلله ِمْنهه مهح مَّدًا و  ذهرِّيَـّت هه و  ص نـ ع ههْم ِبف ْضِل صهْنِع ر ْحم 

که تبلیغ  اهل و ظرف این سرّ و علم الهی که بتواند حامل، ما کسی را پیدا نکردیم: مهح مَّداً 

که آفریده شدند متعال اقوامی را آفرید که آنها از طینتی  کردیم، باشد؛ تا اینکه خدای می

اکرم و که پیغمبرآفریده شدند از آن آفریده شدند و از نوری  ی ایشانو ذرّیه اکرم پیغمبر

را آفرید، آن  بیتی صُنعِ رحمتی که پیامبر و اهلو با اضافه ؛از آن آفریده شدند شان ذرّیه

:أ  فـ بـ لَّْغناههْم ع ِن اهلِل ع زَّ و  ج لَّ ما اقوام را آفرید.  ما چیزی را که خدا  گاهآن م ر نا بِت ْبِلیِغِه فـ ق ِبلهوهه و  اْحت م لهوا ٰذِلك 

و  علوم و اسرار الهی شدند. آن امر کرده بود تبلیغ کنیم، تبلیغ کردیم و آنها قبول کردند و حامل 

لهوهه:بـ ل غ هه  هایی رسید و آنها مقامات ما را قبول کردند و و از ما هم به آنها آگاهی ْم ٰذِلك  ع ّنا فـ ق ِبلهوهه و  اْحت م 

ِديِثنا:إِ و  بـ ل غ ههْم ِذْكرهنا ف مال ْت قـهلهوبـهههْم حامل آن شدند.  و  و ذکر و خبر ما به آنها رسید لٰى م ْعرِف ِتنا و  ح 

ٰذِلك  و  أ  فـ ل ْو ال میل کرد.  ما و به احادیث و اخبار ماهای آنها به معرفت  دل نَـّههْم خهِلقهوا ِمْن هـٰذا ل ما كانهوا ك 

گونه نبودند و به خدا و اگر نبود که آنها از این طینت و از این نور خلق شدند، آن ال و  اهلِل م ا اْحت م لهوهه:
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نَّم  و  الّناِر ف  إِ ثهمَّ قال  وند. بیت شتوانستند حامل علوم و اسرار ما اهلسوگند نمی م ر نا أ  نَّ اهلل  خ ل ق  قـ ْومًا ِلج ه 

أ زُّوا ِمْن ٰذِلك  و  نـ ف ر ْت قـهلهوبـهههْم و  ر دُّوهه ع ل ْینا و  ل ْم ي ْحت ِمله أ   بهوا ِبِه و  قالهوا ْن نـهبـ لِّغ ههْم ك ما بـ لَّْغناههْم ف اْشم  ساِحر   »وهه و  ك ذَّ

متعال قومی را برای جهنّم و آتش دوزخ آفرید. بعد به ما امر کرد که آن چیزها  بعد خدای :«30 ك ّذاب  

م است در گذشته یکبار اشاره کرد یادم تصوّر جبر پیش نیاید! ابالغ و تبلیغ کنیم. )اینجاهم را به آنها 

گردیم؛ که برمی هادر آینده هم اگر نصیبتان شد، در فرصتی دوباره به بحث خلقت طینتاهلل  انشاءو 

:معنی جبر نیست.( وجه بههیچبه أ زُّوا ِمْن ٰذِلك  و  نـ ف ر ْت در آنها احساس تنفّر و نفرت ایجاد شد  ف اْشم 

 و آنها را پس و  ر دُّوهه ع ل ْینا:هایشان از آن اسرار و علوم نفرت پیدا کرد. و مشمئز شدند و قلب قـهلهوبـهههْم:

بهوا ِبِه:نشدند علوم و متحمّل آن  و  ل ْم ي ْحت ِملهوهه:قبول نکردند. به ما برگرداندند و و  زدند و تکذیبش  و  ك ذَّ

و به ما گفتند شما هم ساحر و  «:31 ساِحر  ك ّذاب  »و  قالهوا ی اینها دروغ است. گفتند همه کردند؛

: ْنساههمْ أ  ف ط ب ع  اهلله ع لٰى قـهلهوِبِهْم و  گو. و هم کذّاب و دروغ یدجادوگر های متعال بر دل سپس خدای ٰذِلك 

ِلسانـ ههْم بِبـ ْعِض اْلح قِّ فـ ههْم يـ ْنِطقهون  ِبِه و    ْطل ق  اهلله أ  ثهمَّ آنها مهر نهاد و آن علوم و اسرار را هم از یادشان برد. 

( نفرت داشتهایشان که قلبرا  متعال زبان آنها را )همان کسانی خدای ،پس از آن «:32قـهلهوبـهههْم مهْنِكر ة  »

 «:قـهلهوبـهههْم مهْنِكر ة  »فـ ههْم يـ ْنِطقهون  ِبِه و  به بخشی از حقایق گویا کرد. فقط زبانشان به بعضی حقایق گویا شد. 

ْهِل أ  ْولِیائِِه و  أ   لِی كهون  ٰذِلك  د ْفعًا ع نْ کند. هایشان انکار میحالی که قلب در گویند؛و لذا آنها حقایق را می

ع از اولیاء، دوستان و اهل ای برای دفارا خدا این کار را کرد؟ برای اینکه این وسیلهچ طاع ِتِه:

با و  ندزنبه زبان میباالخره هایشان قبول ندارند؛ ولی ها را در دلشود. آنها این حرف طاعتش

و اگر آن  ْرِضِه:أ  ِفی  و  ل ْو ال ٰذِلك  ما عهِبد  اهلله ند جلوی اولیاء و اهل طاعت الهی. ا هسپری شدکار،  همین
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ههْم:أ  ف  شد. نبود، اصالً خدا در روی زمینش عبادت نمی ههْم و  اْلِكْتماِن ِمنـْ متعال به  بعد خدای م ر نا بِاْلك فِّ ع نـْ

ف اْكتهمهوا از آنها دست باز داریم و خودمان و اسرارمان را از آنها مخفی بداریم. و ما امر کرد چیزی نگوییم 

ههْم:أ  ِممَّْن  اسرار ما امر کرد خدا که  کنید؛ از کسانیبین کار را همپس شما شیعیان هم  م ر  اهلله بِاْلك فِّ ع نـْ

ههْم:أ  و  اْستـهرهوا ع مَّْن را از آنها بپوشانیم، شما هم بپوشانید.  از این اسرار را و  م ر  اهلله بِالسَّْتِر و  اْلِكْتماِن ِمنـْ

هه و  ب كٰى:ز آنها کتمان شود، بپوشانید و کتمان کنید. که خدا امر کرده است ا کسانی  قال  ثهمَّ ر ف ع  ي د 

  قال  اللّـٰـههمَّ و  های گریستن. هایشان را بلند کردند و شروع کردند به هایدست سپس امام صادق

یان ما گروه اندک و قلیلی متعال عرضه داشتند: خدایا! این شیع به خدای «:33 نَّ هـٰؤهالِء ل ِشْرِذم ة  ق ِلیلهون  إِ »

مرگ  و  م ماتـ ههْم م مات نا: ؛قرار بده بیتخدایا! زندگی آنها را زندگی ما اهل ف اْجع ْل م ْحیاههْم م ْحیانا:هستند. 

ْعت نا ِبِهْم ل ْم تـهْعب ْد إِ نَّك  إِ و  ال تهس لِّْط ع ل ْیِهْم ع دهّوًا ل ك  فـ تـ ْفج ع نا ِبِهْم ف  قرار بده.  بیتآنها را هم مرگ ما اهل ْن ف ج 

ای در فاجعهو کند که آنها را نابود می ؛و خدایا! هیچ دشمنی را بر آنها مسلّط نکن 34: ْرِضك  أ  ب دًا ِفی أ  

بدان که  شیعیانمان کنی،دار کند؛ که خدایا! اگر ما را داغدار آنها مییا ما را داغ ،آفریندرابطه با آنها می

آورند، جا میکه عبادت راستین خدا را به زمین عبادت نخواهی شد؛ یعنی تنها کسانی در رویدیگر 

 هستند. بیتدوستان و شیعیان اهل

برایتان بخوانم و بحث را تمام کنم. امیدوارم قدر این روایات  آخرین روایتی را هم که عرض کردم، و امّا

های آنها به لطافتاینها را باز کنم؛ نیست من  یی است. حیف که فرصترا بدانید. خیلی روایات نورانی

که به گوشتان کنم. منتها همین یانرا بآنها عرفانی های  جنبهو هم  های عقالنیجنبههم اشاره کنم و 

رای آنها باشد. اکنون حالت هایتان پذیخورد، خیلی ارزشمند است و خیلی نور است. امیدوارم قلبمی

 به خودمان ببینیم چیست. را هم نسبت ائمّه
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ل ة :خُدری است.  سعیدحدیث از ابی و ْعكًا ش ِديدًا ِفی ز ماِن   وهِعْكته   قال  است. رُمَیلَه راوی حدیث  ع ْن رهم یـْ

فـ و ج ْدته ِمْن گرفت. بربیماری بسیار شدیدی مرا در گوید در زمان امیرالمؤمنینمی :ِمیِر اْلمهؤِمِنین  أ  

تر و کمتر م سبکترم و مریضیَاحساس کردم کمی سبک روز جمعه که شد، ِخفًَّة ِفی يـ ْوِم اْلجهمهع ِة:نـ ْفِسی 

ْیئًا   ْعِرفه أ  و  قـهْلته ال شد.  به  :ِمیِر اْلمهؤِمِنین  أ  ص لِّی  خ ْلف  أه اْلماِء و    ِمن    ع لٰی نـ ْفِسی  ِفیض  أه   نْ أ    ِمنْ   ْفض ل  أ  ش 

کنم بای بینم که بروم آبی بر خودم بریزم و غسل جمعهتر از این نمیا پرفضیلتچیز رخودم گفتم هیچ

رفتم و  ل ى اْلم ْسِجِد:إِ فـ ف ع ْلته ثهمَّ ِجْئته نماز جمعه بخوانم.  سر امیرالمؤمنینو به مسجد بروم و پشت

اْلِمْنبـ ر  عاد  ع ل یَّ ٰذِلك   ِمِنین  ِمیره اْلمهؤ أ  فـ ل ّما ص ِعد  آمدم. به مسجد و این کار را کردم؛ غسل جمعه کردم 

: فـ ل مَّا اْنص ر ف  دوباره درد و بیماری سراغ من آمد.  باالی منبر رفتند، که امیرالمؤمنینهمین اْلو ْعكه

نماز  از مسجد منصرف شدند؛ که امیرالمؤمنین هنگامی و  د خ ل  اْلق ْصر  د خ ْلته م ع هه: ِمیره اْلمهؤِمِنین  أ  

ماره االمن هم داخل همان دار ،شان را خواندند و از مسجد برگشتند و آمدند داخل خانه شدندو خطبه

ل ةه ر أ يـْتهك  و  شدم.  فرمودند: ای رمیله! دیدم تو  حضرت امیر ْنت  مهت ش بِّك  بـ ْعضهك  ِفی بـ ْعٍض:أ  ف قال  يا رهم یـْ

فـ قهْلته نـ ع ْم کردی. حالتی داشتی که گویا درد تحمّل می و ایت را در یکدیگر شبکه کرده بودیهانگشت

ْلف هه: ل ِنی ع ل ى الرَّْغب ِة ِفی الصَّالِة خ  عرض کردم بله؛ حقیقتش  و  ق ص ْصته ع ل ْیِه اْلِقصَّة  الَِّتی كهْنته ِفیها و  الَِّذی ح م 

که کشانده شدم  و سپس چه شدیماری شدید را داشتم که این درد و ب ؛ و ماجرا را نقل کردماین است

نماز خواندن در  سر امیرالمؤمنینمسجد بیایم و رغبت و میل به مسجد آمدن و پشتبه به اینکه 

ل ةه: ماجرای آن را برای حضرت گفتم.  شد؛من ایجاد  ای رمیله!  فرمودند: امیرالمؤمنینف قال  يا رهم یـْ

مگر اینکه ما ائمّه در اثر  هیچ مؤمنی نیست که بیمار شود،م ر ِضِه: اّل م ِرْضنا بِ إِ ل ْیس  ِمْن مهْؤِمٍن ي ْمر ضه 

هیچ مؤمنی غمگین اّل ح زِنّا ِبحهْزنِِه: إِ و  ال ي ْحز نه  شویم. فکر نکن تنها تو مریض شدی!بیماری او بیمار می

و هیچ  مَّّنا )آم ّنا( ِلدهعائِِه:أ  اّل إِ و  ال ي ْدعهو گردد. دار میدار و غصّهمگر اینکه دل ما ائمّه هم غم شود،نمی

و  ال ي ْسكهته گوییم. مگر اینکه ما ائمّه برای دعای او آمین می کند،جای عالم دعا نمی مؤمنی در هیچ
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فـ قهْلته . اوکنیم به دعا کردن در حقّ مگر اینکه ما شروع می شود،و هیچ مؤمنی ساکت نمی اّل د ع ْونا ل هه:إِ 

عرض کردم:  ْرِض:أ ْطراِف اْل  ر أ ْيت  م ْن كان  ِفی  أ  مهؤِمِنین  ج ع ل ِنی  اهلله ِفداك  هـٰذا ِلم ْن م ع ك  ِفی اْلق ْصِر ِمیر  الْ أ  ل هه يا 

شود، گویید که هیچ مؤمنی بیمار نمیحالتی که شما می این خدا مرا فدای شما کند!! یا امیرالمؤمنین

شویم؛ گردد، مگر اینکه ما ائمّه هم محزون میمحزون نمیهیچ مؤمنی شویم؛ مگر اینکه ما بیمار می

شود، مگر گوییم و هیچ مؤمنی ساکت نمیکند، مگر اینکه ما ائمّه برایش آمین میهیچ مؤمنی دعا نمی

ماره، نزد کنیم در حقّ او دعا کردن؛ آیا این فقط برای کسانی است که در داراالاینکه ما ائمّه شروع می

ل ةه ل ْیس  ي ِغیبه بینید؟ ی زمین هستند، میشما کسانی را هم که در اطراف کره هستند؟ آیا شما قال  يا رهم یـْ

حضرت فرمودند: ای رمیله! هیچ مؤمنی در شرق و غرب  35ْرِض و  ال ِفی غ ْیرِها:ع ّنا مهْؤِمن  ِفی ش ْرِق اْل  

جای عالم بیمار شود، ما  آنها هر یک از بینیم. هری آنها را میی زمین از ما پنهان نیست. همه کره

 شویم. بیمار می

گوید چند روزی مریض بودم و تب سلمان می خوانم.رو نمی ازعبارتش را روایت دیگری یادم آمد؛ 

رفتم. حضرت فرمودند: سلمان! چه شده  حالم که خوب شد، خدمت حضرت امیر کرده بودم.

نیامده بودی و پیدایت نشده بود! عرض کردم: یا است؟ چند روز بود تو را ندیده بودیم؛ اینجاها 

امیرالمؤمنین! حقیقت این است که مریض شده بودم و تب کرده بودم. حضرت فرمودند: عجب! پس 

یی این یگانگی 36خاطر تو بود! تو تب کرده بودی!به کردم تب دارم، میاحساس که من دو سه روز این 

ِلف ر ِحنا   يـ ْفر حهون   37ِطین ِتنا؛  فاِضلِ   ِشیع تهنا خهِلقهوا ِمنْ طور که ید! همانببین ،کندرا که والیت و محبّت ایجاد می

                                            

 .560، ص 1فّار، بصائرالدّرجات، ج و ص 140، ص 56، ج االنوار. مجلسی، بحار53

56 . 

برسی، و حافظ 35، ص 5موسی، بناءالمقالةالفاطمیةطاووس، احمدبن؛ ابن505 - 505ص ، 35، ج االنوار.  مجلسی، بحار57

 . 517انوارالیقین، ص مشارق
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و  ي ْحز نهون  ِلحهْزنِنا
ی طینت ما آفریده شیعیان ما از اضافهفرمودند  فرمودند؛ ارواحنافداهکه امام عصر 38

طور که همان گردند؛شادمان میشوند و در شادی ما، آنها هم در حزن ما، آنها هم محزون می اند؛ شده

اصالً  نشیند؛می شیعهکوه غم روی دل  آید،که وقتی ماه محرّم می ؛گونه استطرف شیعه ایناز این

کرده است؛ یادش نیست چه خبر است و  ها تقویم را هم گمحتّی بعضی وقت است؛ اش چهداند  نمی

بیند گردد؛ میرود میدار است. بعد میو غصّه بیند دلش گرفته استاصالً امروز چه روزی است؛ امّا می

گونه  طور که شیعه اینبستند. همان بیتای داد بیداد! امروز مثالً روزی است که آب را بر اهل

؛ شوند می خاطر حزن دوستانشان محزونهم به بیتباالتر از آن هستند. اهل بیتاهل است،

خاطر گردند و بهبیمار میشیعیانشان خاطر بیماری بهشوند؛  میخاطر شادمانی شیعیانشان شادمان به

 از و شیعیانشان . ائمّهاستاین عالم یگانگی  قدر نزدیکی است!کنند. اینتب شیعیانشان تب می

 یک حقیقتند؛ شیعیان از شعاع آنها هستند. 

نکه ما استحقاق و بدون ای چنین عطای بزرگی، بدون آفرینشامیدوارم قدر این را بدانیم؛ قدر اینکه در 

يا م ْن يـهْعِطی م ْن ل ْم ي ْسأ ْلهه و  در ماه رجب خواندید:  .به ما عنایت شده است بفهمیم و یا درخواست کنیم،

نُّنًا ِمْنهه  ًة؛  م ْن ل ْم يـ ْعرِْفهه ت ح  و  ر ْحم 
چه عطاهای بزرگی شده است! شاکر  40اْسِتْحقاِقها.  قـ ْبل    يا مهْبت ِدئًا بِالنـِّع مِ  39

  اهللِ   ف ْضله   ٰذِلك  متعال در آفرینش به ما نصیب کرد:  این گوهر بزرگی که خدایشاکر  ؛این عطاها باشیم

                                            

)این  .653، ص 5ال، ج و صدوق، خص 114، ص 10، ج االنوارو مجلسی، بحار 301، ص 14الشّیعة، ج . حرّعاملی، وسائل51

و ثواب گریه  در علم امیرالمؤمنین و همچنین امام صادق نیافتیم؛ از زبان امیرالمؤمنین عبارت را از قول امام زمان

 (نقل شده است. بر مصائب امام حسین

الجنان، مفاتیح قمی،و محدّث 520، ص 23، ج االنوار؛ و مجلسی، بحار644، ص 5االعمال، ج طاووس، اقبال. سیّدبن52

 جُوهُ.رْأَ یامَنْ رجب، دعای ماه دراعمال

قمی، و محدّث 655، ص 5و ج  175، ص 1االعمال، ج طاووس، اقبالبن؛ سیّد57، ص 17، ج االنوار. مجلسی، بحار40

 .جَمِیلَهَرَ الْظْأَ یا مَنْجمعه، دعای روزالجنان، اعمال مفاتیح
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کسی طلبکار نبوده است که بیاید به خدا بگوید: خدایا! چرا به من ندادی؟! خدا  41ي شاءه.  م نْ   يهؤتِیهِ 

به تو ظلم شده باشد؟! من خواستم  ام، هکه به تو ندادحاال که  یگوید: مگر از من طلب داشت می

ندادم، که حقّ طلبکاری ندارند! اگر طلبی دیگران اگر به  دادم. ،کس دلم خواستای بدهم؛ به هر هدیه

به م و سر شاکر باشی ي شاءه.  م نْ   يهؤتِیهِ   اهللِ   ف ْضله   ٰذِلك   امّا بود؛جای اعتراض  له،ب داشتند و نداده بودم،

 . به قول سعدی: بگذاریمی شکر سجده

 همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
 

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 
 

 خدا عنایت کرد مروری مختصری بر روایات کردیم. 

 

 

 ا للّٰههمَّ ص لِّ ع لٰی مهح مٍَّد و  آِل مهح مٍَّد و  ع جِّْل فـ ر ج همْ 

                                            

 .51ی ی حدید، آیهو سوره 34ی ی مائده، آیه. سوره41


