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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 )حدیث معرفت به نورانیّت( بیت ی مبحث اهل مقدّمه

ی  اقامهوالیت، ی  اقامهبه نورانیت، سلمان فارسی، ابوذر،  امیرالمؤمنینحدیث معرفت  ها: واژه کلید

، اهل بصیرتانتهای مسیر کمال، عارف ، خاشعان، نور واحد، منذر، هادی، شده امتحان مؤمننماز، 

 .بمقصّر، ناص

گذاریم. خوشا به حال  یکی پس از دیگری پشت سر می القدر رجب را روزهای ماه گرامی و عظیم

شوند و نهایت استفاده را  مند می بهره ی این ماه الهیها و شب روزهارجبیّون که از لحظات و دقایق 

ها را به قیام و نماز و تالوت قرآن و ذکر خدای  شبو گذرانند  میروزها را به روزه و یاد حقّ  !برند می

 .دهند قرار میالهی دارند و آن را مرکبی برای وصال و لقاء  متعال احیاء می

عید میالد و  میالد جواداالئمّه عید یم؛ا هبین دو عید بزرگ قرار گرفت .امروز یازدهم ماه رجب است

سوم قبل از  و تسال بیس در سیزدهم رجب که لبطا ابی بن الوصیّین، علیّ امیرالمؤمنین و سیّد

لین و صُلَحای تاریخ ، مرسء، اولیاءی انبیا میالد مولود عظیمی که تولّد او در بین همه ؛هجرت واقع شد

وقتی  آمیز. صورتی اعجاز ؛ آن هم بهبه دنیا آمدنددر کعبه  فرد است. امیرالمؤمنین به خلقت منحصر

و  وارد کعبه شد داس بنت ه برد، کعبه شکافت و فاطمهمادر آن بزرگوار به کعبه و خدای کعبه پنا

 داس بنت طمهبه کمک فا برای تولّد امیرالمؤمنین ،زنان بزرگ و حوریان پاک و مطهّر بهشتی

 . ندبه دنیا آمددر کعبه  آمدند و امیرالمؤمنین
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شود، واالیی شأن  می مریم بن و عیسی امیرالمؤمنین ای که معموالً بین میالد مقایسه

اولوالعزم الهی است؛ امّا هنگامی  پیامبر مریم بن . عیسیدهد خوبی نشان می بهرا  امیرالمؤمنین

 برو درشد که معبد را ترک کن و صادر فرمان  از جانب حقّ مادر او درد زایمان را احساس کرد،که 

برای و  در معبد حضور دارد صحرا فرزندت را به دنیا بیاور. مریم ای در کنار درخت نخل خشکیده

 ،صورت ظاهردر العاده است و  های معنوی و الهی فوق پیامبری که در لطافت ،مریم بن تولّد عیسی

خداوند،  امّا ؛معبد را ترک کن !امر شد که مریم ،ندارد و پدرش آسمانی است  اصالً پدر خاکی

برای تولّد  اسد بنت و فاطمه خود دعوت کرد؛ دیوار کعبه شکافت ی را به خانه سدا بنت فاطمه

، همگی با ساختن و آدم ابوالبشر ،و پیش از او امیرالمؤمنین وارد کعبه شد. گویا ابراهیم خلیل

و در  ؛فراهم کنند چینی کردند تا محلّ تولّد مناسبی برای امیرالمؤمنین تجدید بنای کعبه مقدّمه

طور که  همان !ندا هطواف کرد دور محلّ میالد امیرالمؤمنین  همه اینهای موحّد،  ل تاریخ، انسانطو

و میالد  ؛در عالم خاکاست ی حقیقت دل  یافته کعبه، صورت تجسّم ،ایم بارها اشاره کرده

اهل در دل اهل ایمان و در دل کعبه، حقیقت واالیی دارد که میالد حقیقت والیت  امیرالمؤمنین

 توحید است.

ی  و همه فداهرواحناا عظماال اهلل بقیّةحضرت  ،میالد این امام بزرگوار را به محضر فرزند بزرگوار ایشان

کنم و  تهنیت عرض می ،سپردگان، پیروان و دوستداران این امام بزرگوار دل ،دادگان ارادتمندان، دل

ستدام در نسل ما متا قیامت کرده است،  مانعمت بزرگ والیت را که نصیب این امیدوارم خدای متعال 

بتوانیم این میالد را در جان خودمان هم جشن و  ؛بدارد و حقیقت والیت را در جان ما آشکار کند

ما فرمودند: میالد این آیت اکبر الهی را که  ،ی آفاقی در جنبهو طور که در عالم بیرون  همان ؛بگیریم

امیدواریم  .گیریم ، جشن میای بزرگتر از منِ علی وجود ندارد برای خدا آیه و نشانه 1:یْكبَ ُر ِمن  آيٌَة اَ   ِللَّهِ 

آشنا ساخت و پیوند والیت آن حضرت را  در آفاق ما را با امیرالمؤمنین خدای متعالطور که  همان
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و میالد  نائل شویم جان و دل خودمان هم به دیدار امیرالمؤمنینو در نفس در ا ،به ما هدیه داد

فرماید:  خدای متعال می که انچن ؛ی دل خودمان هم جشن بگیریم را در کعبه نور امیرالمؤمنین

من آیات خودم را در آفاق )جهان بیرون( و در انفس )جهان 2اَنْ ُفِسِهْم:  آياتِنا ِفی ْاآلفاِق َو ِفی  َسُنرِيِهمْ 

 آمین!دهم.  درون( به آنها نشان می

های مختلف خدمت عزیزان صحبت  ر مناسبتد در مورد امیرالمؤمنین ه استخدا توفیق داد

های  ی از بحثا تواند بخش عمده های گذشته می صحبت های صوتی ی دوستان به فایل ام. مراجعه کرده

 ردم امسال در مورد حضرت چه بگویم؛فکر ک ها بیاورد. را دوباره به خاطره مربوط به امیرالمؤمنین

گرفتم. ما از نظر  های جلسه را به فال نیک در جریان بحث ،جانب خدا ریزی شده از برنامهاین تناسب و 

خواهیم وارد این  و روزی می یما هرسید بیت به مبحث اهل الهدی مصباحهای کتاب  سلسله بحث

 ی تولّد این امام هُمام هستیم. رو داریم و در آستانه را پیش مبحث شویم که میالد امیرالمؤمنین

در اش  همراه با ترجمهبه نورانیّت را که  این بود که به ذهنم آمد حدیث معرفت امیرالمؤمنین

 بیت های مربوط به فصل اهل که در بحث ام مرور کنیم؛ چرا الهدی نقل کرده صباحاِنتهای کتاب م

داشتن آن بسیار  خاطر توجّه و به گیرد و قرار می کراراً مورد استنادالهدی هم، این حدیث  کتاب مصباح

 ،نزدیک به سی سال قبل ،چند سال و تسشاید بی ،قبلخیلی سال  ؛خاطر دارم بهخوب  ارزشمند است.

آقا دوالبی به این حدیث شریف، مکرّر در جلسات ابراز شد، متن عربی این  مندی حاج عالقهوقتی 

ی فارسی برای  وجود داشت؛ امّا ترجمه مجلسیمرحوم  نواربحاراالجمله  های حدیثی از حدیث در کتاب

یک صورت  به ،ای که از این حدیث کردم ترجمهبا . خدا توفیق داد متن عربی را همراه این حدیث نبود

ها  و به دوستان جلسات ایشان دادم. ایشان خیلی خوشحال شدند و مدّت ردمی کوچک تکثیر ک جزوه

چه متن عربی و حدیث معرفت به نورانیّت را بخواند؛ دادند یکی از دوستان جلسه،  هر جلسه دستور می

، در شد تکرار میاین کار هر جلسه و تا مدّتها مقیّد بودند  ؛ی آن را  یعنی ترجمه ،چه متن فارسی شده
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دادند که این جزوه مندانشان دستور  بعد به دوستان و عالقه. و شان تمام جلسات روزهای مختلف هفته

ن را یک دور بخوانید تا از راه باطن با حقیقت این حدیث آو هر روز  بگذارید ی نمازتان را در سجّاده

به ذهن من  ،در جان شما بیشتر بدرخشد. با این مقدّمه نور امیرالمؤمنینشاءاهلل  و انمرتبط شوید 

خواندن این حدیث است؛ یک دور  ،ترین بحث برای مناسبت میالد امیرالمؤمنین آمد که مناسب

 بیت و روحی برای مبحث اهلتا یک آمادگی معنوی  ؛سریع و به اجمال باشد ،آنمعنا کردن  ولو

الهدی  کتاب مصباح 474ی  که بحث بسیار بزرگ و سنگینی است، ایجاد شود. حدیث را که در صفحه

 خوانم.  است می

 3به نورانیّت: حدیث معرفت امیرالمؤمنین

ُهماَرِضَی الل     اْلفاِرِسیَّ   ْلمانَ سَ   اَبُو َذرٍّ اْلِغفاِری    َسَألَ  ، از ی رسول خدا ابوذر غِفاری، یار برجسته :ُه َعن ْ

ا باد، سؤال ، که رضایت الهی نصیب هر دوی آنهاکرم سلمان فارسی، صحابی استثنایی پیامبر

ماِم اَ ا َمْعرَِفُة م (خطاب به سلمان فارسی) یا اباعبداهلل!: يا اَبا َعْبِد الل  هِ کرد:   :انِيَّةِ بِالن ور  ِميُر اْلُمْؤِمِنيَن اْْلِ

 به نورانیّت چیست؟ معرفت امام امیرالمؤمنین

ی بسیار زیبایی  یی به خرج داد. نکته سلمان رِندی اینجا .ِلكَ َلُه َعْن ذ  َنْسأَ  قاَل يا ُجْنَدُب فَاْمِض بِنا َحت ى  

برد  میای  گَلِّه را سر همان چشمه ،شَبان خوب ایم که بارها در مصباح هم گفته ؛خاطرتان هست است.

برد  میای  اش را زیر همان درخت و سایه دهد. گلّه ا به آن آب میجخورد؛ آن آب میاز آن که خودش 

شبان خوب، چنین شبانی  .استراحت کنند گذارد و میخواباند  آنجا می؛ کند که خودش استراحت می

که خودشان از آن برند  میای  دوستانشان را سر همان چشمه بیت و اهل لذا پیغمبر است؛

برند. سلمان  می 5ِبَها اْلُمَقرَّبُونَ   َعْينًا َيْشَربُ  ی سر چشمه 4،ِبها ِعباُد اللِ   َعْينًا َيْشَربُ ی  سر چشمه ؛ندا هنوشید
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است، همین کار را  بیت اهلو  شاگرد اوّل مکتب پیامبر ی آموخته فارسی هم که درس

به نورانیّت  ؛ بگوید معرفت امیرالمؤمنینبگویدابوذر را  پاسختواند  می ؛داند می کند. سلمان می

سؤال  امیرالمؤمنین از خودِاین را با همدیگر برویم  4!گوید: بیا ای جُندَب گوید. می چیست؛ امّا نمی

همان تو هم  ؛نوشیدماز آن آب این معرفت را ای که منِ سلمان  یعنی برویم سر همان چشمه کنیم؛

 طریق جویبار من بنوشی؟!  فت را از همان چشمه بنوش. چرا اززالل معر

رفتیم؛ امّا حضرت تشریف نداشتند و ایشان  خدمت امیرالمؤمنینابوذر گفت:  :تَ ْيناُه فَ َلْم َنِجْدهُ قاَل َفاَ 

هم  تشریف آوردند. این منتظر ماندیم تا امیرالمؤمنینما  :گفت :جاءَ  َحت ی   قاَل فَانْ َتَظْرناهُ  را نیافتیم.

اوّالً گذارند تا  دهند. ما را در انتظار می های ما را بالفاصله نمی ی لطیفی است. اولیاء خدا خواسته نکته

بیشتر بدانیم. اگر  ،شود قدر عطایی را که به ما میثانیاً د؛ و کناستعداد کافی در ما ایجاد  ،این انتظار

اهمیّت  را کم هابه ما بدهند، ما آنبالفاصله  ،درخواست کردیمگوهرهای بزرگ معرفت را محض اینکه  به

اش در کام  منتظر بمانیم، و بعد به ما عطا شود؛ گواراییبمانیم، کنیم؛ امّا اگر مدّتی پشت در  تلقّی می

دهیم و  سادگی آن را از دست نمی دانیم و دیگر به قدر آن را بیشتر می ؛شود ما خیلی بیشتر ظاهر می

 منتظر شدیم تا حضرت تشریف آوردند.ابوذر گفت:[ ]بازیم.  نمی

فرمودند: چه چیزی  ،باد یشانامیرالمؤمنین که صلوات و درود خدا بر ا :الِل َعَلْيِه ما جاَء ِبُكما قاَل َصَلواتُ 

 سبب شده که شما دو نفر به اینجا بیایید؟

شما  به محضرما عرض کردند: یا امیرالمؤمنین، :يَّةِ ورانِ ُلَك َعْن َمْعرَِفِتَك بِالن  يَن َنْسأَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ ِجْئناَك يا اَ قاْل 

 آمدیم تا در مورد شناخت و معرفت شما به نورانیّت سؤال کنیم.

 میرالمؤمنین که درود خدا برا :يِنِه َلْسُتما ِبُمَقص َرْينِ ُمَتعاِهَدْيِن ِلدِ ي َّْيِن َمْرَحبًا ِبُكما ِمْن َولِ  َلْيهِ عَ  اللِ قاَل َصَلواُت 

مقصّر  ؛یدآفرین بر شما دو دوستی که در دین خودتان باوفا و متعهّد ایشان باد فرمودند: مرحبا بر شما!
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به شناخت  ی آن هستید. دنبال معرفت دینی در اوج قلّه گذارید؛ و به نیستید و در مسیر دین کم نمی

 آفرین بر شما! ی معرفت راه پیدا کنید. به قلّهکه ید ا هید و آمدا هامیرالمؤمنین بسنده نکرد منِ ظاهریِ

شکل، هر دو به  .ُكل  ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنةٍ   ِلَك واِجٌب َعلى  ذ  نَّ اِ  یا ُكل  ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنةٍ   واِجُب َعلى  ِلَك الْ نَّ ذ  َلَعْمِری اِ 

که کسب معرفت منِ  !فرمودند: قسم به جان منِ علی شده است. امیرالمؤمنینروایت 

مؤمن با  ،دانید میطور که  همانامیرالمؤمنین به نورانیّت، بر هر مرد و زن اهل ایمان واجب است. 

دهد.  شهادت می اهلل م کسی است که به وحدانیّت خدا و رسالت رسولمُسلِم فرق دارد. مسل

لذا مقصود از  ست؛ا  خدا دل سپرده ءو به خدا و اولیااست ه اهل والیت و محبّت مؤمن کسی است ک

 هستند. اهل والیت و پیروان امیرالمؤمنین ،مؤمن و مؤمنه

خدا بر که درود  امیرالمؤمنین :ينَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ ْيَك يا اَ لَب َّ  قاْل ِه يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ ثُمَّ قاَل َصَلواُت الِل َعَليْ 

سپس فرمودند: ای سلمان و ای جُندَب! عرض کردند: لبّیک یا امیرالمؤمنین. این لبّیک  ،باد یشانا

ی وجود  با همه ؛هستی خود را در دسترس قرار دادن و عرضه کردن ی گفتن به ولیّ خدا، یعنی همه

 .اعالم حضور و پذیرش کردن و سر سپردن

دی فرمودند: اح امیرالمؤمنین :يَّةِ ورانِ بِالن    یُكْنَه َمْعرِفَتِ   یيَ ْعرَِفنِ  يماَن َحت ى  َحٌد اْلِ ِانَُّه ْل َيْسَتْكِمُل اَ  قاَل 

معرفتم  را به کُنهِشود، مگر زمانی که م و به حدّ کامل مؤمن نمی رساند نمی ایمان را به حدّ کمال خود

ی ایمان راه پیدا کند،  خواهد به قلّه بنابراین اگر کسی می و معرفت پیدا کند. به نورانیّت بشناسد

 به نورانیّت است. راهش رسیدن به کنه معرفت امیرالمؤمنین

هنگامی  :ْسلِم َو صاَر عارِفًا ُمْسَتْبِصراً يماِن َو َرَرَ  َصْدرَُه ِلْلِ اْمَتَحَن الُل قَ ْلَبُه ِلْلِ  ِذِه اْلَمْعرَِفِة فَ َقدِ ی ِبه  ذا َعَرَفنِ فَاِ 

او را با ایمان امتحان خدای متعال قلب  به من شناخت پیدا کرد، ]نسبت[چنین معرفتی  که شخص با

کرده  هی او را برای اسالم گشاد ایمانش تأیید شده و سینهو  ،ایمان او را مَحَک زده یعنی کرده است؛

 . شده استبین  است. چنین فردی با شناخت من به کُنه معرفتم به نورانیّت، یک عارف روشن

نکرد،  راه معرفت را تا انتها طیاین  و مدی کرد، کوتاه آامّا کسی که کوتاه :ِلكَ ِة ذ  َمْن َقصََّر َعْن َمْعرِفَ  وَ 

 و تردید در دین و ایمان است. این فرد اهل ایمان نیست. چنین فردی اهل شکّفَ ُهَو راكٌّ َو ُمْرتاٌب:
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 ها خیلی معنا دارد. گویا امیرالمؤمنین این خطاب .ينَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدُب قاْل لَب َّْيَك يا اَ 

شوند و لبّیک  این دو هم پذیرا می و آورند فق بلندتر میایک زنند و به  پلّه اینها را صدا می پلّه

ی  یعنی با همه رض کردند: لبّیک یا امیرالمؤمنین؛گویند. حضرت فرمودند: ای سلمان و ای اباذر! ع می

 ی پذیرشیم. وجود آماده

ت، معرفت من به نورانیّ :يَّةِ ورانِ بِالن   الِل َعزَّ َو َجلَّ َمْعرَِفِتیَو َمْعرَِفُة   َمْعرَِفُة الِل َعزَّ َو َجلَّ  يَّةِ ورانِ بِالن    یَمْعرَِفتِ  قاَل 

 .امیرالمؤمنین به نورانیّت است و معرفت خدای عزّوجلّ، معرفت منِ همان معرفت خدای عزّوجلّ است؛

یکی است.  ؛؛ دو تا نیستد نداردای دیگر تعدّ در چه نقطهبینید حقیقت والیت و حقیقت توحید،  می

به  اهلل، معرفت امیرالمؤمنین و معرفت اهلل است به نورانیّت، معرفت معرفت امیرالمؤمنین

در آن حدیثی که در مباحث  7اهلل رد معرفتدر مو الحسین اباعبداهللی زیبای  نورانیّت است. جمله

فرمودند: خدای  نیز ]همین مضمون را دارد.[ ایشان مدرسهایی از مکتب عاشورا خدمتتان عرض کرد

اهلل، معرفت اهل هر  . بعد حضرت توضید دادند: معرفتاهلل دگان را نیافرید، مگر برای معرفتمتعال بن

مُفتَرِضطاعهاالواجبعال او را امامی که خدای مت ؛به امام خوداست  زمان  قرار داده است؛ هالطّاعو

 شود. به یک نقطه ختم می ی خود قلّه ، در اوجالولی اهلل و حقیقت معرفت یعنی حقیقت معرفت

يُن اْلخاِلُص الَِّذی قاَل الُل َتعالى   يَن ُحَنفاَء َو يُِقيُموا الصَّلَة َو َو ما اُِمُروا ِاْل  لِيَ ْعُبُدوا الَل ُمْخِلِصيَن َلُه »َو ُهَو الد  الد 

ِلَك ِديُن اْلَقي َمةِ  و این همان دین خالص و اسالم نابی است فرمودند:  امیرالمؤمنین :2«يُ ْؤُتوا الزَّكاَة َو ذ 

دین  با اخالص تمام بندگی کنند؛که خدا را این هرآن فرمود: امر نشدند مگر بدر ق یکه خدای تعال

پا بدارند و زکات بدهند؛ و این دین استوار و  و نماز را به ی داشته باشندا انهپرست پاک و یکتا نیف،ح

 معرفت منِ امیرالمؤمنین به نورانیّت است.همان م، و قیّ قیّم است. آن دین خالص

                                            

 .922،ص1الفوائد،جوکراجکی،کنز912،ص3مجلسی،بحاراالنوار،ج؛3،ص1رایع،جالشّق،علل.صدو7

.3ییبیّنه،آیهسوره.2
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ِة ُمَحمٍَّد  ْل  وا اِ وُل ما اُِمرُ يَ قُ  فرمودند:  امیرالمؤمنین .يَُّة السَّْمَحةُ مَّدِ يَُّة اْلُمحَ يفِ يُن اْلَحنِ َو ُهَو الد   بُِنبُ وَّ

امر  اینهادر واقع ]مقصودش این است که[  ،ينَ يَن َلُه الد  لِيَ ْعُبُدوا الَل ُمْخِلصِ  ْل  وا اِ َو ما اُِمرُ  اینکه قرآن فرمود:

دین است؛  اکرم دین پیامبر است؛ و آن، همان دین خالص اکرمنشدند، مگر به نبوّت پیامبر

 آورده است. اهلل آسان و سهلی است که رسول

ْل  وا اِ َو ما اُِمرُ آیه این بود:  يُموا الصَّلَة.َو يُقِ  :فرمودآیه  ی ادامهخدای متعال در  .يُموَن الصَّلةَ يُقِ   َو قَ ْولُهُ 

و پذیرفتن  اهلل پرستی، آیین رسول آن یکتا .يُموا الصَّلةَ يَن ُحَنفاَء َو يُقِ يَن َلُه الد  لِيَ ْعُبُدوا الَل ُمْخِلصِ 

قاَم َاقاَم َوْليَِتی فَ َقْد اَ يُموَن الصَّلَة َفَمْن يُقِ   َو قَ ْولُهُ چیست؟  صالةی اقامهحال، است.  نبوّت پیامبر

 داشته است.پا  داشت، نماز را برپا  کس والیت مرا بر هر :الصَّلةَ 

و  :يمانِ ْو َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمَتَحَن اللُ قَ ْلَبُه ِلْلِ ُمْرَسٌل اَ  یٌّ َمَلٌك ُمَقرٌَّب َاْو نَب ْل  اِ ُمْسَتْصَعٌب ْل َيْحَتِمُلُه  َصْعبٌ  یقاَمُة َوْليَتِ َو اِ 

ل، یا پیامبر مرس ای که جز مَلَک مقرّب یا گونه بر پا داشتن والیت من، بسیار دشوار و صَعب است؛ به

 ی والیت مرا ندارد. را با ایمان امتحان کرده باشد، دیگری قدرت اقامه ی مؤمنی که خدا قلب او بنده

مُقَرَّب نباشد، قدرت تحمّل بار والیت منِ هنگامی که مَلَک و فرشته  :ذا َلْم َيُكْن ُمَقرَّبًا َلْم َيْحَتِمْلهُ فَاْلَمَلُك اِ 

د، قدرت تحمّل بار رسول نباشهنگامی که هم نبی  :َيْحَتِمْلهُ ا َلْم َيُكْن ُمْرَسًل َلْم ذی  اِ َو النَّبِ  علی را ندارد.

ذا َلْم َيُكْن َو اْلُمْؤِمُن اِ  مُرسَل و رسول نبودند. ،ءی اَنبیا همه ،دانید طور که می همان د.ا نداروالیت مر

الیت منِ علی را و مؤمن هم هنگامی که قلبش آزموده به ایمان نباشد، تحمّل بار و :ُمْمَتَحنًا َلْم َيْحَتِمْلهُ 

 تواند والیت مرا اقامه کند. نمی د حامل معرفت من به نورانیّت شود؛توان ندارد؛ و نمی

ُه َحت ى   ينَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ اَ يا  قُ ْلتُ   یا امیرالمؤمنین! کند عرض میسلمان :ْعرَِفهُ اَ  َمِن اْلُمْؤِمُن َو ما ِنهايَ ُتُه َو ما َحد 

 ،تواند والیت شما را اقامه کند ، میقلبش به ایمان امتحان شده باشد یید اگرگو مؤمنی که شما می

مؤمن کجاست؟ حدّ و مرز ایمان چیست؟ بفرمایید تا من به آن این کیست؟ نهایت درجه و کمال 

 معرفت و شناخت پیدا کنم.
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وِل خا َرسُ لَب َّْيَك يا اَ  قُ ْلتُ ! خطاب به سلمان فرمودند: یا اباعبداهلل امیرالمؤمنین :با َعْبِد اللِ يا اَ  قاَل 

 ْل  ٌء اِ  یْ لَْيِه رَ ِمُن اْلُمْمَتَحُن ُهَو الَِّذی ْل يُ َرد  ِمْن َاْمرِنا اِ قاَل اْلُمؤْ  یک ای برادر رسول خدا.عرض کردم: لبّ :اللِ 

 ،امتحان شده و امتحان داده مؤمنِفرمودند:  امیرالمؤمنین : ُرِرَ  َصْدرُُه ِلَقُبوِلِه َو َلْم َيُشكَّ َو َلْم يَ ْرَتبْ 

 قبول و پذیرای او را برای  شود، مگر اینکه خدا سینه چیز به او ارجاع نمی کسی است که از امر ما هیچ

شود. هرچه هم که مقام  کند و دچار شک نمی تردید نمیدر آن زمینه و  ؛باز کرده استآن شدن 

برای ما دچار تردید  قامیرد صداقت و وجود چنین معظیمی از مقامات ما به او معرّفی شود، او در مو

 شود و ظرفیّت پذیرش آن حقیقت را دارد. نمی

 يَفُتُه َعلى  نَا َعْبُد الِل َعزَّ َو َجلَّ َو َخلِ اَ  !رو کردند و فرمودند: بدان ای اباذربه اباذر حضرت  :با َذرٍّ قاَل اْعَلْم يا اَ 

ی عبودیّت محض حضرت حقّ  عبد خدای عزّوجلّ هستم. اوج بلندای مقام مخلوق، مرتبه من :ِعباِدهِ 

لذا شما در تشهّد نماز هم شهادت به  ی دیگری وجود ندارد؛ ی عبودیّت، مرتبه است. باالتر از مرتبه

یعنی عبد بودن  دهید؛ را مقدّم بر شهادت به رسالت ایشان قرار می اهلل عبودیّت رسول

 ؛اهلل هستم امیرالمؤمنین عبدِ منِ :نَا َعْبُد الِل َعزَّ َو َجلَّ اَ است. تر از رسول بودن ایشان مهم پیامبر

مقام و  و قائم :ِعباِدهِ  يَفُتُه َعلى  َو َخلِ . مهست عبد خدای عزّوجلّ ؛در عالم نیستم چیز س و هیچک عبد هیچ

 ها و زمین، عبدِ ی اهل آسمان همه .خدا ی بندگان همهدر بین  انشین خدا در بین بندگان او هستم؛ج

ی آنها زیر قلمرو حکم منِ امیرالمؤمنین قرار  اهلل هستم. همه ی خدا بر عباد خدا هستند و من خلیفه

 دارند.

ُلغُ ی َفْضِلنا ما ِرْئُتْم َفاِ وا فِ ْربابًا َو ُقولُ ونا اَ ْل َتْجَعلُ  ما را  ما را ربّ قرار ندهید! :هُ ا َو ْل ِنهايَ تَ ينوَن ُكْنَه ما فِ نَُّكْم ْل تَ ب ْ

که گمان کنید العیاذباهلل ما نیازی به خدا نداریم. ما  ؛علم و قدرت نپنداریدو حیات و  مستقلّ در وجود

سخن بدهید؛ امّا  در فضیلت ما دادِ ،خواهید می هچو آنگاه آن !خدایان قرار ندهیدقرار ندهید! را ربّ 

راه نخواهید  ،ی کماالتی که در ما هست و به اوج قلّه در ما وجود داردآینه شما به کُنه آنچه  بدانید هر

که طور  ی کماالت ما ندارید. همان داشت. هرچه به گمان خودتان بلندپروازی کنید، راه به قلّه
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در عالم وجود جاری شده  هر فیضی :ی السَّْيلُ يَ ْنَحِدُر َعن  ی شقشقیّه فرمودند:  در خطبه امیرالمؤمنین

چه  ؛ی مخلوقات رسیده است ی من به همه امیرالمؤمنین جاری شده و از دامنه ی منِ است، از قلّه

ُر: فیوضات معنوی و چه فیوضات مادّی. ی من راه  ی تیزپروازی به قلّه و هیچ پرنده9َو ْل يَ ْرقى  ِاَلیَّ الطَّي ْ

یچ ی ه ی تیزپرواز اندیشه پرندهه جایی که من هستم برسد؛ نه! تواند ب نه اینکه کسی نمی ندارد.

تواند  ی معرفت من راه ندارد و نمی ی تیز پرواز دل هیچ عارفِ مکاشفی هم به قلّه و پرنده حکیمی

ه بشناسید من چه کسی کبه این ؛خواهید در فضیلت من داد سخن بدهید بفهمد من کیستم. هرچه می

 هستم، راهی ندارید.

ُتمُ َاَحدُِكْم َفاِ قَ ْلِب  ْو َيْخُطُر َعلی  َو َاِصُفُكْم اَ  ْعَظَم ِمم ا َيِصُفهُ اَ ْكبَ َر َو َاْعطانا اَ  ِانَّ الَل َعزَّ َو َجلَّ َقدْ فَ  َكذا ونا ه  ذا َعَرف ْ

وصف  یکسچه تر از آن آینه خدای عزّوجلّ به ما بزرگتر و عظیم حضرت فرمودند: هر :ونَ نْ ُتُم اْلُمْؤِمنُ فَاَ 

یک از شما  به قلب هربتواند و بزرگتر از آنچه  در مورد خودم وصف کنم، یرالمؤمنینیا خود منِ ام کند،

گنجد. حتّی منِ امیرالمؤمنین هم اگر بخواهم  وصف نمی در ظرفِ عطا کرده است؛به ما خطور کند، 

شود؛ چه رسد به شما. شاید بتوان این عبارت را با یک تغییر اِعراب، به  توصیف کنم، حقّ آن ادا نمی

ب در کتالبتّه  .َاَحدُِكمْ قَ ْلِب  ْو َيْخطُُر َعلی  ُكْم اَ اِصفُ و  ْعَظَم ِمم ا َيِصُفهُ اَ ْكبَ َر َو َقْد َاْعطانا اَ  هم خواند:این شکل 

واو، ی  فتحه حذفبا خواند. توان  میبه این شکل هم امّا  نقل شده است؛ ِصُفُكمْ َو اَ بیشتر همان حدیث 

ی  کننده تر از آنچه وصف خدای عزّوجلّ بزرگتر و عظیم :شود می عبارت بعدیش و وصل کردن آن به

ُتمُ ذفَاِ  عطا کرده است. [به ما] کند، یک از شما خطور می کند؛ یا به قلب هر شما توصیف می ونا ا َعَرف ْ

یعنی وقتی چنین مقام و  اختید، مؤمنید؛گونه شن پس آنگاه که شما ما را این :ونَ نْ ُتُم اْلُمْؤِمنُ َكذا فَاَ ه  

 . اْلُمْؤِمنُ   َمنِ چون سؤال کرد  ؛به شما گفت مؤمنتوان  وقت است که می آن ،نزلتی برای ما باور داشتیدم

فت: عرض کردم: ای برادر رسول سلمان گ :قاَم َوْليَ َتكَ اَ قاَم الصَّلَة وِل الِل َو َمْن اَ خا َرسُ قاَل َسْلماُن قُ ْلُت يا اَ 

 ت تو را بر پا داشته است؟پا دارد، والی کس نماز را به هر خدا!
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َعَلى  يَرٌة ِاْل  نَّها َلَكبِ وا بِالصَّْبِر َو الصَّلِة َو اِ ينُ َو اْسَتعِ »يِز اْلِكتاِب اْلَعزِ  یفِ  ِلَك قَ ْولُُه َتعالى  يُق ذ  نَ َعْم يا َسْلماُن َتْصدِ  قالَ 

پا  پا دارد، والیت مرا به بهکس نماز را  و تصدیق این سخن که هر ،فرمودند: آری سلمان :10« اْلخاِرِعينَ 

وکه فرمود: به صبر که روزه است، آنجا ی قرآن و سخن خدا در کتاب عزیزش است؛  داشته است، آیه

 که نماز است اِستعانت جویید و مدد بگیرید، و آن جز بر خاشعان سنگین و بزرگ و دشوار است. صالة

ُر َرسُ   جویید،استعانت )به روزه( به صبر  فرمودصبر که در این آیه قیقت و باطن ح :وُل الِل فَالصَّب ْ

َو » : الى  َفِمْنها قاَل الُل َتع پا داشتن والیت من است. و نماز، بر :یقاَمُة َوْليَتِ َو الصَّلُة اِ است. اهلل رسول

رمود: و آن دشوار است؛ و خدای تعالی فبه همین سبب است که  :ن َُّهما َلَكِبيَرةٌ َو َلْم يَ ُقْل َو اِ  «يَرةٌ نَّها َلَكبِ اِ 

زیرا این  :ينَ  َعَلى اْلخاِرعِ ْل  يَرٌة َحْمُلها اِ نَّ اْلَوْليََة َكبِ ِْلَ  جز بر خاشعان؛ دشوار و سنگین است آن دونفرمود 

يَعُة َو اْلخاِرُعوَن ُهُم الش   بسیار بزرگ و دشوار است. ،والیت است که حمل آن جز بر خاشعان

بین و بیدار و  شیعیان روشنهمانا ی والیت بر ایشان دشوار نیست،  خاشعانی که اِقامه :ونَ رُ اْلُمْسَتْبصِ 

 هستند. بیت بینای اهل

َلْيَس   ِلُمَحمَّدٍ  ونَ يَِّة يُِقر  يَِّة َو اْلَخوارِِج َو َغْيرِِهْم ِمَن الن اِصبِ يِل ِمَن اْلُمْرِجَئِة َو اْلَقَدرِ قاوِ َاْهَل ْاْلَ   نَّ ِْلَ ِلَك َو ذ  

نَ ُهْم ِخلٌف َو ُهْم ُمْخَتِلفُ  از همین روست که اهل  :يلُ اْلَقلِ  ِلَك جاِحُدوَن ِبها ِاْلَّ وَن ِلذ  ُمْنِكرُ  وَن ِفی َوْليَِتیبَ ي ْ

 دارند اکرمج و دیگر ناصبیان، اقرار به نبوّت پیغمبرباطل، مثل مُرجِئِه، قَدَریّه، خوارسخنان یاوه و 

ن رسول خداست؛ امّا در والیت م نیست که پیغمبراکرمبر سر این و بینشان هیچ اختالفی 

 .منکر والیت منند ،جز اندکی که شیعیان من هستندو و منکر والیت من هستند؛  اختالف دارند

من، یعنی همان شیعیان این و  :«ينَ  َعَلى اْلخاِرعِ ْل  يَرٌة اِ نَّها َلَكبِ اِ »  يِز َفقالَ ِكتاِبِه اْلَعزِ   يَن َوَصَفُهُم اللُ ِفیَو ُهُم الَّذِ 

قرآن، آنها را توصیف فرموده است؛ آنجا که  ،، کسانی هستند که خدای متعال در کتاب عزیزشقلیل

ِكتاِبِه   ِفی َمْوِضٍع آَخَر ِفی َو قاَل الُل َتعالى   است.دشوار و سنگین  ،جز بر خاشعان آینه آن د: هرفرمای می
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ِة ُمَحمٍَّد نُ ب ُ  یيِز فِ اْلَعزِ  بعد حضرت یک  .11«يدٍ َو بِْئٍر ُمَعطََّلٍة َو َقْصٍر َمشِ »  ی َوْليَِتی َفقاَل َعزَّ َو َجلَّ َو فِ  وَّ

در رابطه با  ،زیز خودشاهد دیگر از قرآن آوردند و فرمودند: خدای متعال در جای دیگری از کتاب ع

هایی که معطّل  چاهآن چه شدند :يدٍ بِْئٍر ُمَعطََّلٍة َو َقْصٍر َمشِ َو  و والیت من فرمود: ماکر نبوّت پیامبر

ُر اْلُمَعطََّلُة َوْليَِتیَفاْلَقْصُر ُمَحمٌَّد َو الْ  آن قصرهای برافراشته؟و چه شدند گذارده شدند  وها َو َعطَّلُ  ِبئ ْ

را  والیت من است که آن ،است، و آن چاه متروکه و ترک شده اکرم آن قصر برافراشته، پیامبر :وهاَجَحدُ 

  ند.ا هتعطیل و انکار کرد

َفْعُه اْْلِ  ِة ُمَحمَّدٍ َو َمْن َلْم يُِقرَّ ِبَوْليَِتی َلْم يَ ن ْ کند، اِقرار به  و کسی که به والیت من اِقرار نمی : ْقراُر بُِنبُ وَّ

این نیست که نبوّت جز  :ونانِ ن َُّهما َمْقرُ ِاْل  اَ  بخشد. برای او سودی نمی اکرم نبوّت پیغمبر

یَّ نَِبیٌّ ُمْرَسٌل َو ُهَو نَّ النَّبِ ِلَك اَ َو ذ   و والیت من، قرین همدیگر هستند و از هم جدایی ندارند. پیامبر

نبیّ  اکرم به این خاطر است که پیغمبر :ُمَحمَّدٍ  ی  ماُم اْلَخْلِق َو َوصِ اِ  هِ ْن بَ ْعدِ مِ  یٌّ ماُم اْلَخْلِق َو َعلاِ 

 ی  َكما قاَل َلُه النَّبِ  است. ، امام خلق و وصیّ پیامبرعلی ،و بعد از او مرسل و پیشوای خلق است؛

به  اکرم گونه که پیامبر همان :یبَ ْعدِ  یَّ نَُّه ْل نَبِ ِاْل  اَ  وَن ِمْن ُموسى  ِبَمْنزَِلِة هارُ  اَْنَت ِمن ی 

به موسی هستی؛ جز آنکه  ی هارون نسبت من به منزله به آینه تو نسبت فرمودند: هر امیرالمؤمنین

 بعد از من پیامبری نخواهد بود و نیست.

 و آخرِ و وسط ما هم محمّد میانه است؛ ما محمّد نخستینِ :ْوَسطُنا ُمَحمٌَّد َو آِخُرنا ُمَحمَّدٌ َاوَّلُنا ُمَحمٌَّد َو اَ َو 

در نظر  اگر آن را در چهارده معصومیعنی  ؛لبتّه این یک معنای ظاهری داردما هم محمّد است. ا

امام  کهو آخرین آنها  است امام باقرکه  ی آنها است؛ میانه پیامبرکه  شان بگیرید، اوّلین

و  شان، وسطشانکه اوّلینو آن این مّد است. یک معنای باطنی هم داردمح ،نام هر سه ،است زمان
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توان یکی  نمی ،بنابراینیک حقیقتند در تجلّیات متعدّد.  ند؛ تعدّد و اِنفِکاک نیست؛آخرشان یک حقیقت

  12.ُکل نا نوٌر واِحدٌ  :را پذیرفت و دیگری را رد کرد. همه یکی هستند

ِلَك ِبَعْوِن الِل َو َو َساُبَ ي ُن ذ   13«يُن اْلَقي َمةِ ِلَك دِ َو ذ  » ِم َكما قاَل الُل َتعالى  يِن اْلَقي  ى الد  فَ ُهَو َعلَ  یَفَمِن اْسَتْكَمَل َمْعرَِفتِ 

بر دینِ قیّم و استوار کس معرفت مرا به حدّ کمال برساند و در حدّ کمال طلب کند، بنابراین هر :يِقهِ تَ ْوفِ 

زودی  و استوار و به قیّمهآن است دین :يُن اْلَقي َمةِ ِلَك دِ ذ   گونه که خدای متعال فرمود: همان قرار دارد؛

 کنم. تبیین می شماتوفیق الهی برای با ون و یاری خدا و من این مطلب را به ع

آنها را صدا زدند؛ یعنی  ،دوباره حضرت .َعَلْيكَ  اللِ  يَن َصَلواتُ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدُب قاْل لَب َّْيَك يا اَ 

 گویند. یک مینها هم لبّآو خوانند  دیگری فرا میفق ابه آنها را  ؛برند باال میپلّه به را پلّه  دارند آنها

نور  اکرم فرمودند: من و پیامبر امیرالمؤمنین :وِر الِل َعزَّ َو َجلَّ نَا َو ُمَحمٌَّد نُورًا واِحدًا ِمْن نُ قاَل ُكْنُت اَ 

ْن ُيَشقَّ َفقاَل ِللن ْصِف ُكْن ُمَحمَّدًا َو اَ وَر ِلَك الن  ذ   َمَر الُل تَباَرَك َو َتعالى  فَاَ  واحدی از نور خدای عزّوجلّ بودیم.

امر فرمود که از وسط شکافته و دو نیم شود.  ،پس خدای تبارک و تعالی به آن نور :قاَل ِللن ْصِف ُكْن َعلي اً 

علی باش. پس ما یک  :محمّد باش و به دیگری فرمود :فرمود ها بعد خداوند به یکی از این نیمه

 یٌّ َعل  وُل اللِ َفِمْنها قاَل َرسُ  شدیم و دو تجلّی از ما ظاهر شده است. ه مُنشَقّنوریم ک یک یم؛گوهر

علی از من  :فرمودند اکرم از همین رهگذر بود که پیامبر :یٌّ ْل  َعلِ اِ  یٍّ َو ْل يُ َؤد ی َعن ینَا ِمْن َعلِ ی َو اَ ِمن  

چه زمانی کند.  ادا نمیو از جانب من جز علی، کسی مأموریت را  ؛علی از مناست و 

َرئِ  لى  ا َبْكٍر بَِبراَءَة اِ اَب َو َقْد َوجَّهَ  این را فرمودند؟ [اکرم پیامبر]  ُد قالَ يا ُمَحمَّ  َفقالَ  يُل َمكََّة فَ نَ َزَل َجب ْ

                                            

قاَل َرُسوُل الِل: ):413،ص2القلوب،جودیلمی،ارشاد902،ص92مجلسی،بحاراالنوار،ج؛212الشرایع،صصدوق،علل. 12

حى حديٍث: ِانَّ الَل َاوْ  یفِ   ی  النب عنِ ):233،ص2الهداة،جوحرّعاملی،اثبات(َخَلَقِنَی الل  ُه تَباَرَك َو َتعالى  َو َاْهَل بَ ْيِتی ِمْن نُوٍر واِحدٍ 

(. نُوٍر واِحدٍ  ِئمََّة ِمنْ ُحَسيَن َو اْْلَ َحَسَن َو الْ ُت َعلي ًا َو فاِطَمَة َو الْ ِصياِء يا ُمَحمَُّد ِان ی َخَلقْ وْ ِبياِء َو َعِلیٌّ َسي ُد اْْلَ نْ َت َسي ُد اْْلَ راِء: اَنْ سْ َلَة اْْلِ َلي ْ  هِ ِاَليْ 

 مشتملبراحادیثیبااینمضموناست. اَن َُّهْم نُوٌر واِحدٌ ،باب23همچنیندربحاراالنوار،ج

.3ییبیّنه،آیهسوره.19
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که ابابکر فرمودند این جمله را در حالی  پیغمبر :ْو َرُجٌل َعْنكَ اَ ْنَت اَ َيها ْن تُ َؤد  اَ ُمُرَك نَّ الَل يَأْ قاَل اِ  لَب َّْيكَ 

نازل شد و عرض کرد: ای پیامبر!  که جبرئیل بود اردهذگی برائت )توبه( رو به مکّه  سورهبا همراه 

کند که ابالغ  پیامبر امر می فرمودند: لبّیک. جبرئیل عرض کرد: خدای متعال به تویِ پیامبر

فَ َوجََّهِنی  جانب تو باشد. که از تو و ازمردی دهی، یا یا خودت انجام  را به مشرکان مکّه ی برائت سوره

را برگردانم. من رفتم و او سوی ابوبکر فرستاد، تا  مرا به پس پیامبر :َبْكٍر فَ َرَدْدتُهُ  یبِ ِفی اْسِتْرداِد اَ 

خیلی ی  اینجا نکته ؟اْلُقْرآنُ  یَّ نَ َزَل فِ الِل أَ وَل نَ ْفِسِه َو قاَل يا َرسُ  فَ َوَجَد ِفی ی راه برگرداندم. ابوبکر را از میانه

اند برگرد، تو  فرموده گفتم پیامبرو  فرماید: وقتی من ابوبکر را برگرداندم ظریفی است. می

پیدا  یی ابوبکر در درون خودش یک نگرانی ی برائت به مردم مکّه باشی، ی سوره کننده توانی ابالغ نمی

که نفاق باطن مرا ظاهر و مرا رسوا کرده  نازل شدای  به من آیه راجع !اهلل یا رسول :عرض کرد کرد؛

ای در مورد تو نازل نشد؛  آیه فرمودند: نه، اکرم پیامبر :يٌّ ْو َعلِ ِكْن ْل يُ َؤد ی ِاْل  اَنَا اَ قاَل ْل َو ل   باشد؟

تواند انجام  جز من یا علی، کس دیگری نمی ی توبه به مردم مکّه را ابالغ سورهیعنی  ،مأموریّتاین امّا 

 دهد.

ندب! فرمودند: ای سلمان و ای ج امیرالمؤمنین :وِل اللِ خا َرسُ يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدُب قاْل لَب َّْيَك يا اَ 

برند. عرض کردند: لبّیک ای  ق این دو را باال میها، افق به اف با هر بار از این صدا زدن امیرالمؤمنین

 !رسول خدا برادر

کسی که  فرمودند: ماَمِة؟ْلِ َكْيَف َيْصُلُح لِ   وِل الِل يها َعْن َرسُ يَفٍة يُ َؤد  َصحِ   َمْن ْل َيْصُلُح ِلَحْملِ  قاَل 

 چگونه برای امامت و پیشوایی مردم، بعد از پیامبر ای را ابالغ کند، صالحیّت ندارد که نامه

 صالحیّت دارد؟

ب! من و رسول ای سلمان و ای جند :ورًا واِحداً ُكن ا نُ  وُل الِل نَا َو َرسُ ُجْنَدُب فَاَ يا َسْلماُن َو يا 

 :يَُّه اْلُمْرَتضى  ا َوصِ نَ َو ِصْرُت اَ  ُمَحمٌَّد اْلُمْصَطفى   وَل الِل صاَر َرسُ  یک نور واحد بودیم. خدا

َو صاَر  و مورد رضایت او شدم.ی برگزیده شد، و من وصیّ پسندیده  پیامبر ستوده شده اهلل رسول

ُكل    َو ِانَُّه ْل بُدَّ ِفی ناطق و گویا شد، و من صامت و ساکت شدم. پیامبر :نَا الص اِمتَ اَ ُمَحمٌَّد الن اِطَق َو ِصْرُت 
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که در هر عصری از از اینآینه چاره و گریزی نیست  و هر :يِه ناِطٌق َو صاِمتٌ وَن فِ ْن َيكُ اَ  ْعصارِ َعْصٍر ِمَن اْْلَ 

 یک ولیّ ناطق و یک ولیّ صامت. ؛یداشته باشد و ساکت و خاموشاعصار، ناطق و گویایی وجود 

نذارکننده شد، و من مُنذِر و هشداردهنده و ا اکرم پیامبر :یَ نَا اْلهادِ َحمٌَّد اْلُمْنِذَر َو ِصْرُت اَ يا َسْلماُن صاَر مُ  

ن است سخن خدای و ای :14«ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكل  قَ ْوٍم هادٍ ِانَّما اَ »  قَ ْولُُه َعزَّ َو َجلَّ ِلَك َو ذ   هادی و راهنما شدم.

ای؛ امّا برای هر قومی  آینه تو انذارکننده، هشداردهنده و اخطارکننده : ای پیامبر، هرعزّوجلّ که فرمود

وُل الِل فَ َرسُ  هبرم.او من هادی، راهنما و ر منذر است پیامبر .گر و راهنمایی وجود دارد هدایت

 و من هادی و راهنما. ر استمنذ پس رسول خدا : اْلُمْنِذُر َو اَنَا اْلهاِدی 

عاِلُم اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة  ؛ٍء ِعْنَدُه ِبِمْقدارٍ  یْ ْرحاُم َو ما تَ ْزداُد َو ُكل  رَ يُض اْْلَ َو ما َتغِ   الُل يَ ْعَلُم ما َتْحِمُل ُكل  اُْنثى  »

َلُه ُمَعق باٌت  ؛َسرَّ اْلَقْوَل َو َمْن َجَهَر ِبِه َو َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َو ساِرٌب بِالنَّهارِ اَ َسواٌء ِمْنُكْم َمْن  ؛يُر اْلُمَتعالِ اْلَكبِ 

شریفه را تالوت  اتاین آی بعد امیرالمؤمنین :15« اللِ ْمِر ونَُه ِمْن اَ ِمْن بَ ْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َيْحَفظُ 

شود، یا بر  آنچه از ارحام کاسته می بهخدا  چه فرزندی را حامل است. ،داند هر زنی فرمودند: خدا می

 ای دارد. خدا عالِم ی تعریف شده و هر چیزی در نزد خدا، مقدار و اندازه آگاه است؛شود،  آنها افزوده می

مِ ظاهر و آشکار است. خدا کبیر و بزرگ و متعال و اطن و مخفی و عالِب معالِ ؛شهادت استیب و عالِم غ

گوید؛ یا با جهر و سخن خود را سرّی و مخفی بکسی از شما که  یکسان است]برای خدا[ بلند است. 

زند  . خدا بر کسی که مخفیانه حرف میو مطّلع است فهمد ی آنها را یکسان می خدا همه .بلند ادا کند

یا در تاریکی شب باشد فرد در چه طور  همین ؛، آگاه استزند و بر کسی که آشکارا و عَلَنی حرف می

و  یکسان است. خدا بر همه آگاه است همه برای خدا .به وجود او آگاه است ی متعالخداروشنایی روز، 

است که به امر خدا از  ماردهکرده و گ مورأاو نگهبانی را م خدای متعال برای هر چیزی از پیش و پسِ

 .نماید کند و او را حفظ می آن چیز، نگهبانی می

                                            

.7ییرعد،آیهسوره.14
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 با یک دست بر وی دست خودشان زدند؛دست ر بعد امیرالمؤمنین :ُاْخرى   بَِيِدِه َعلى   قاَل َفَضَرَب 

 اکرم پیامبر :النَّْشرِ نَا صاِحَب ْرُت اَ َو قاَل صاَر ُمَحمٌَّد صاِحَب اْلَجْمِع َو صِ  دست دیگر خودشان زدند.

آن من صاحب نَشر شدم؛ شوند و  ی بندگان و خالیق جمع می آن روزی که همهصاحب جمع شدند؛ 

 :نَا صاِحَب الن ارِ ٌد صاِحَب اْلَجنَِّة َو ِصْرُت اَ َو صاَر ُمَحمَّ  کنند. ی آفریدگان نَشر پیدا می روزی که همه

قرار داده شد و من صاحب دوزخ  اختیار ایشانند و بهشت تحت مالک بهشت شد اکرم پیامبر

فردای قیامت من به دوزخ  :ذاذا َو َذِری ه  وُل َلها ُخِذی ه  قُ اَ  شدم و اختیار دوزخ به دست من سپرده شد.

 گویم این را بگیر و آن را رها کن. می

؛ و ندشد رَجفهصاحب  اکرم پیامبر :نَا صاِحَب اْلَهدَّةِ صاِحَب الرَّْجَفِة َو ِصْرُت اَ  َو صاَر ُمَحمٌَّد 

به معنی زلزله و صدایی  رَجفهدهنده است.  معنای صدای تکان هر دوی اینها به .ه شدمهَدّمن صاحب 

خیزد و هر دوی اینها به  صدایی است که از فرو ریختن دیوار برمی ههَدّو  خیزد که از زلزله برمیاست 

 اشاره دارد. ،پا شدن قیامت ی بر ی آسمانی یا صداهای در آستانهها صیحه

محفوظم و خدای  وح[ل]منِ علی صاحب  :يهِ الُل َعزَّ َو َجلَّ ِعْلَم ما فِ  وِظ اَْلَهَمِنینَا صاِحُب اللَّْوِ  اْلَمْحفُ َو اَ 

 متعال دانایی و آگاهی بر هرچه در لوح محفوظ است را به منِ علی الهام فرموده است.

َو صاَر  17«ن َو اْلَقَلمِ »َو صاَر ُمَحمٌَّد  16«يمِ يس؛ َو اْلُقْرآِن اْلَحكِ »َدُب َو صاَر ُمَحمٌَّد نَ َعْم يا َسْلماُن َو يا ُجنْ 

َو نَا صاِحَب اْلُمْعِجزاِت صاِحَب الدَّْلْلِت َو ِصْرُت اَ  َو صاَر ُمَحمَّدٌ   18«نْ َزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى  طه؛ ما اَ »ُمَحمٌَّد 

شد.  ن َو اْلَقَلمِ  شد. پیامبر يمِ يس؛ َو اْلُقْرآِن اْلَحكِ  ذر! پیامبرسلمان و ای ابوآری ای  :ياتِ آْل ا

ها شد و منِ علی،  صاحب داللت و پیامبر شد نْ َزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقى  طه؛ ما اَ  پیامبر

 صاحب معجزات و آیات الهی شدم.

                                            

 .2و1یس،آیاتیسوره.12
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آوران الهی شد، و من  پیام آخرینِ پیامبر :ي ينَ نَا خاَتَم اْلَوصِ اَ   ِصْرتُ خاَتَم النَِّبي يَن َو َو صاَر ُمَحمٌَّد 

 نبیای الهی شدم.اوصیای بالفصل ا آخرینِ

صراط مستقیمم. منِ  ،منِ علی :20«ونَ يِه ُمْخَتِلفُ ُهْم فِ  الَِّذی  يُم؛اْلَعظِ  النََّبأُ »نَا َو اَ 19«يمُ الص راُط اْلُمْسَتقِ »نَا َو اَ 

 یفِ  َو ْل َاَحٌد اْختَ َلَف ِاْل   شوند. دچار اختالف می آنکه خالیق در مورد  علی آن خبر عظیمی هستم

 آنبأ عظیمی که در پس ن مگر در مورد والیت منِ علی؛دی در اسالم دچار اختالف نشد، اح :یَوْليَتِ 

 کنند، منم. اختالف می

ْعَوِة َو ِصْرُت اَ صاِحَب  َو صاَر ُمَحمَّدٌ  دعوت و رسالت  صاحب دعوت شد؛ پیامبر :نَا صاِحَب السَّْيفِ الدَّ

دار  و رسالت مبارزه در راه دین را عهده و من صاحب سیف و شمشیر شدم تبلیغ دین را بر دوش گرفت

 شدم.

و من صاحب  شد رسول نبیِّ ،پیامبر :ی  ْمِر النَّبِ نَِبي ًا ُمْرَسًل َو ِصْرُت اَنَا صاِحَب اَ  َو صاَر ُمَحمَّدٌ 

 بی شدم.مر ناال ی شدم؛ اولیبامر ن

فرماید: خدا  میدر قرآن خدای عزّوجلّ  :21« َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدهِ   ْمرِِه َعلى  وَ  ِمْن اَ الر   يُ ْلِقی»قاَل اللُ َعزَّ َو َجلَّ: 

فرستد. خدای متعال  تعلّق بگیرد، مییک از بندگان که مشیّتش  فرمان و امر خودش، روح را بر هر از

َمَلٍك  َعلى   وَ  ِاْل  َذا الر  يِه َو ْل يُ ْلِقی ه  وُ  الِل ْل يُ ْعطِ َو ُهَو رُ  دارد. کند و گسیل می سوی او مأمور می روح را به

 فرستد، دهد و نمی نمیو این همان روح الهی است که خدا او را  :ُمْنَتَجبٍ  یٍّ ْو َوصِ یٍّ ُمْرَسٍل اَ ْو نَبِ اَ ُمَقرٍَّب 

وَ  فَ َقْد اَبانَُه ِمَن الن اِس َو َذا الر  َفَمْن َاْعطاُه الُل ه   صیّ برگزیده.رسل، یا ویا پیامبر م ،رّبمگر بر مَلَک مق

َض ِالَْيِه اْلُقْدرََة َو اَ  ْلَمْغِرِب َو ِمَن اْلَمْغِرِب ِاَلى َلى ااِ وُن َو ساَر ِمَن اْلَمْشِرِق َو َعِلَم ِبما كاَن َو ما َيكُ  ْحَيا اْلَمْوتى  فَ وَّ

                                            

 .2ییفاتحه،آیهسوره.13
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پس کسی که  :ْرضِ ْْلَ ی السَّماواِت َو اوِب َو َعِلَم ما فِ الضَّماِئِر َو اْلُقلُ  ٍن َو َعِلَم ما ِفیَلْحَظِة َعيْ  اْلَمْشِرِق ِفی

ض کرده خدای متعال این روح را به او عطا کند، او را از بین مردم مشخّص کرده و قدرت را به او تفوی

چه در آینده خواهد بود ل، و آنچه در گذشته بوده تا ازآن ی همهکند؛  و آن شخص مرده زنده می .است

شرق در یک مسوی  سوی مغرب، و از مغرب عالم به د و آگاه است؛ و از مشرق عالم بهدان د را میتا اب

های اشخاص است، آگاه  کند؛ و به آنچه در ضمائر و باطن و قلوب و دل چشم به هم زدن سفر می

ن، نه فقط آسمان مادّی و اجرام خبر دارد. منظور از آسما ،ها و زمین است آنچه در آسماناز است؛ و 

 خبر دارد. از همه ،های باال بروت و الهوت و آسمانو ج ها، آسمان ملکوت ماوی است، بلکه از آسمانس

ُلوا َعَلْيُكْم اِ نْ َزَل الُل َقْد اَ :» َر الَِّذی قاَل الُل َعزَّ َو َجلَّ صاَر ُمَحمٌَّد الذ كْ يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدُب َو  لَْيُكْم ِذْكرًا َرُسوًْل يَ ت ْ

ای سلمان و ای ابوذر! پیامبر ذکری شد که خدای عزّوجلّ در قرآن در مورد ایشان فرمود:  :22« آياِت اللِ 

سوی شما نازل کرد که آن ذکر، رسولی است که آیات خدا را بر شما تالوت  آینه خدا ذکری را به هر

 ند.ک می

لخطاب ا لی علم مَنایا، علم بالیا و فصلآینه به منِ ع هر :ُاْعِطيُت ِعْلَم اْلَمنايا َو اْلَبليا َو َفْصَل اْلِخطابِ  ِان ی

تواند باشد؛ چون  اقوام و امثال اینها می ها، نابودی نژادها، امّتو  ها علم مرگ نایاداده شده است. علم م

که در عالم رخ خواهد است و بالیا، حوادث و رخدادهای عظیم و مصائبی  ؛مرگ است مَنیّةیک معنای

است؛  طابالخ فصلهم کریم  قرآن امیسیکی از ا فصل است. و سخنی که سخنِ :َو َفْصَل اْلِخطابِ  ؛داد

علم قرآن و  :ياَمةِ يَ ْوِم اْلقِ  لى  اْلُقْرآِن َو ما ُهَو كاِئٌن اِ  َو اْسُتوِدْعُت ِعْلمَ  یعنی علم قرآن به من داده شده است.

 علی به ودیعه سپرده شده است.  علم به آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد، نزد منِ

حجّتی برای  اکرم پیامبر :َجلَّ نَا ُحجََّة الِل َعزَّ َو َة ُحجًَّة ِللن اِس َو ِصْرُت اَ قاَم اْلُحجَّ اَ  َو ُمَحمٌَّد 

يَن ْل ِخرِ آْل يَن َو اوَّلِ ْْلَ َحٍد ِمَن اِْلَ ما َلْم َيْجَعْل  َجَعَل الُل ِلی پا داشت و من حجّت خدای عزّوجل شدم. رمردم ب
                                            

.11و10یطالق،آیاتسوره.22
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حدی از اوّلین و ابرای من چیزی را قرار داد که برای  آینه خدای عزّوجلّ هر :ُمْرَسٍل َو ْل ِلَمَلٍك ُمَقرَّبٍ  یٍّ لَِنبِ 

 علی داد. بی؛ به منِنه به هیچ مَلَک مقرّ مُرسَلی داد، نه به هیچ پیامبر ؛آخرین قرار نداد

ق و وذر! حضرت دوباره اینها را یک افای سلمان و ای اب :ينَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ قاْل لَب َّْيَك يا اَ  يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ 

 لبّیک یا امیرالمؤمنین.برند. عرض کردند:  یک پلّه باال می

 ها را و افقزنند  ها را باال می پرده امیرالمؤمنین :یْمِر رَب  يَنِة بِاَ السَّفِ  َمْلُت نُوحًا ِفیحَ  اَنَا الَِّذی قاَل 

به امر پروردگارم، دهند. امیرالمؤمنین فرمودند: من آن کسی هستم که  یکی بعد از دیگری نشان می

 کردم؛ من نوح را نجات دادم.نوح را در کشتی حمل 

را از  یونس ،ذن پروردگارممنِ علی بودم که به ا :یْذِن رَب  يُوُنَس ِمْن َبْطِن اْلُحوِت بِاِ ْخَرْجُت َو اَنَا الَِّذی اَ 

 دریایی که او را بلعیده بود بیرون آوردم. کم آن ماهیِش

مر پروردگارم، علی بودم که به ا منِ :یْمِر رَب  َر بِاَ ى ْبِن ِعْمراَن اْلَبحْ جاَوْزُت ِبُموسَ  اَنَا الَِّذیَو 

 را به سالمت از رود نیل عبور دادم. عمران بن موسی

را  ذن پروردگارم، ابراهیم خلیلمنِ علی بودم که به او  :یْذِن رَب  يَم ِمَن الن اِر بِاِ ْبراهِ اَنَا الَِّذی َاْخَرْجُت اِ َو 

 بیرون آوردم.مرودی به سالمت از آتش فروزان ن

ن ذعلی بودم که به ا و منِ :یْذِن رَب  وَنها َو َغَرْسُت َاْرجاَرها بِاِ ْنهاَرها َو َفجَّْرُت ُعيُ ِذی َاْجَرْيُت اَ نَا الَّ اَ َو 

ها را نشاندم. هرچه در عالم شده است،  ها را گشودم و درخت چشمه پروردگارم، نهرها را جاری کردم،

 م.ا همن کرد

هستم؛ عذاب روزی که روز تاریک است؛ روز سایه و تاریکی هالظلّ یوم و من عذاب :َعذاُب يَ ْوِم الظ لَّةِ نَا َو اَ 

 است؛ روز قیامت است.
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هستم که  یی من آن منادی :ْنُس َو َفِهَمُه قَ ْومٌ ُه الث ََّقلِن اْلِجن  َو ْاْلِ َقْد َسِمعَ  23«يبٍ ِمْن َمكاٍن َقرِ » َو اَنَا اْلُمناِدی

و ثَقَالن که جنّ و انس هستند، آن ندا را  دهد فرماید فردای قیامت، از محلّ نزدیکی ندا می قرآن می

 من آن منادی قیامتم. فهمند. شنوند؛ و گروهی صدای مرا می می

علی هستم که آن حرف و آن پیام الهی را،  منِ :يَن بُِلغاِتِهمْ يَن َو اْلُمناِفقِ اْلَجب ارِ   ُكلَّ قَ ْومٍ [ ُع ْسمِ َْلُ ]ْسَمُع َْلَ ِان ی 

 شنوانم. رو، با زبان و لغات خودشان می ی اقوام جبّار و ستمگر و منافق و دو به همه

نَا ُمَعل ُم ُسَلْيماَن ْبِن اَ َو  درس آموخت، منِ علی بودم. خضری که به موسیآن  :نَا اْلَخِضُر عاِلُم ُموسى  اَ َو 

 :نَا ُذو اْلَقْرنَ ْينِ اَ َو  درس آموختم. ،پیامبر بزرگ خدا ،داوود بن به سلیمان منِ علی بودم که :دَ و داوُ 

و منِ  :نَا ُقْدرَُة الِل َعزَّ َو َجلَّ َو اَ  ی کهف از او نام برده است، منِ علی هستم. که خدا در سوره ذوالقرنین

  علی، قدرت خدای عزّوجلّ هستم.

نَا اَ َو  من است. ،و محمّد من محمّدم :نَااَنَا ُمَحمٌَّد َو ُمَحمٌَّد اَ  و ای اباذر! ای سلمان :ا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ ي

 و محمّد از من است. من از محمّدم :یِمْن ُمَحمٍَّد َو ُمَحمٌَّد ِمن  

نَ ُهما بَ ْرزٌَخ ْل يَ ْبغِ  ؛يانِ َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتقِ » قاَل الُل َتعالى   قرآن  الرّحمنی  خدای تعالی در سوره :24«يانِ بَ ي ْ

دّی یک بر دیگری تع لی است که هیچئبه هم پیوستند و بین آنها حا ادو دریآن فرمود: آن دو رود، 

 کند. این دو دریا، والیت و نبوّت هستند. نمی

د اینها را کجا خواهن حضرت می باالتر!ی  ق و پلّهیک افباز  :ينَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ قاْل لَب َّْيَك يا اَ  يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ 

شوند؟ فرمودند: ای سلمان و ای اباذر! عرض کردند: لبّیک یا  اینها را راهبر می قببرند؟ به کدام اف

ها  کند و حاجی خدا در حجّ دعوت می ؛یدا هدیدیعنی ما آمدیم.  گویند، امیرالمؤمنین. این لبّیکی که می

                                            

 .اْسَتِمْع يَ ْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن َقرِيبٍ  وَ  :41ییق،آیهشارهاستبهسورها.29

 .20و13یرحمن،آیاتسوره.24
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روند؛ و حجّ  گویند و می میلبّیک  به امیرالمؤمنین نهوگ هم همین روند. اینها گویند و می لبّیک می

 کنند. باطنی را در مقامات والیت طی می

مرده ی ما ن ردهفرمودند م امیرالمؤمنین :وانَّ قَ ْتلنا َلْن يُ ْقتَ لُ ْت َو غائَِبنا َلْم يَِغْب َو اِ نَّ َمي َتنا َلْم َيمُ قاَل اِ 

نَّ َو اِ  کند؛ ما غایب نداریم؛ ما غیبت نداریم؛ ما غایب نیستیم. ما غیبت نمی است؛ ما مرگ نداریم. غایبِ

 ی همیشه جاویدیم. ما زنده .رویم فکر نکنید ما از بین می .دان ههای ما کشته نشد کشته :واقَ ْتلنا َلْن يُ ْقتَ لُ 

که  ند: لبّیک ای علین و ای اباذر! عرض کردای سلما :يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدُب قاْل لَب َّْيَك َصَلواُت الِل َعَلْيكَ 

 !درود خدا بر تو باد

ی مردان و زنان  منِ علی، امیر همه ندفرمود :َو ِممَّْن بَِقیَ  يُر ُكل  ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة ِممَّْن َمضى  مِ اَنَا اَ  قاَل 

در آینده  هستند و ند و از مؤمنانی که باقیا هی تاریخ بود از مؤمنانی که در گذشته مؤمن هستم؛

دی جز لذا لقب امیرالمؤمنین را به اح م؛ی مؤمنان تاریخ خلقت، منِ علی هست خواهند بود. امیر همه

این  .توان امیرالمؤمنین گفت هم نمی اهلل توان داد؛ حتّی به خود رسول نمی طالب ابی بن علیّ

 است.  طالب ابی ّبن لقب خاصّ علی

 با روح عظمت تأیید شدم.  و منِ علی :اْلَعَظَمةِ َو اُي ْدُت ِبُروِ  

ای از بندگان خدا هستم؛ چیزی جز این  من منحصراً بنده !امّا یادت نرود :يِد اللِ نَا َعْبٌد ِمْن َعبِ اَ نَّما َو اِ 

  نیستم.

ما عبد  ،نه بنشانید!ید؛ ما را در منزل خدایی نکند ما را خدا نام بنهید؛ ما را ربّ بدان :ْرباباً ْل ُتَسم ونا اَ 

تصوّر  . نکند ما را در برابر خدا مستقلی عبودیّت و بندگی ماست ها، میوه ی این عظمت خداییم. همه

ی این  همه خدا، سهمی هم برای ما قائل شوید! نکند ما را شریک خدا قرار دهید و سهمی برای کنید!

در لّی کرده است. لذا در ما تج و حقّ ایم هفانی شد در حقّکه  ی عبودیّت محض ماست؛ کماالت میوه

نَُّكْم وا ِفی َفْضِلنا ما ِرْئُتْم َفاِ ولُ ْربابًا َو قُ ُتَسم ونا اَ ْل ی بندگی است.  میوه ،همه این کنیم. کار خدایی می ،عالم

ُلغُ  در  ،خواهید و آنگاه آنچه می !ما را خدا ننامید :وا ِمْن َفْضِلنا ُكْنَه ما َجَعَلُه الُل لَنا َو ْل ِمْعشاَر اْلُعْشرِ َلْن تَ ب ْ
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به گمان خودتان بلندپروازی کنید؛ که هرگز به کُنهِ آن فضیلتی که خدا  سخن بدهید و فضیلت ما دادِ

یکِ آن هم  دهمِ ده نه به آن، به یک یابید؛ کنید و دست نمی راه پیدا نمی ،برای ما قرار داده است

 فهمید ما چه هستیم.  نمی توانید راه پیدا کنید؛ نمی

َو ُحَجُج  ما آیات خداییم؛ ما دالیل و راهنماها و راهبران مسیر پروردگاریم. زیرا :ن ا آياُت الِل َو َدْلئُِلهُ ِْلَ 

َو اَُمناُؤُه َو ها و جانشینان خدا در عالم خلقتیم.  مقام و ما قائم های خداییم؛ و ما حجّت :الِل َو ُخَلفاُؤهُ 

ُتهُ اَ  ما و هستیم.  اهلل امناءدر نزد ماست. و ما  خدا امانت ،ی خلقت داران خداییم. همه و ما امانت :ِئمَّ

 امامان الهی و پیشوایان الهی هستیم. 

ی خداییم. ما زبان گویای  ما وجه و روی خداییم. ما چشم و دیده :َو َوْجُه الِل َو َعْيُن الِل َو ِلساُن اللِ 

بخواهد به کسی نگاه خدا اگر  .کند یعنی اگر خدا بخواهد به کسی رو کند، با ما به او رو می خداییم؛

ها  گوید. این با او سخن می ابخواهد با کسی سخن بگوید، توسّط مخدا اگر  .کند نگاه میبه او کند، با ما 

  هستند. اهلل لِسانو  اهلل اهلل، عِین وجهولذا  هستند؛ اهلل فِیفانی 

سبب ما و  بندگانش را عذاب کند، بهیک از  بخواهد هر متعال خدایاگر  :يبُ يُ َعذ ُب الُل ِعباَدُه َو بِنا يُثِ بِنا 

چه در دنیا، چه در  ؛یمیی جهان خلقت ما کاره یم؛ همهیی عالم ما کاره کند. همه ی ما عذاب می وسیله به

 . دهد می به اوبا ما کس بخواهد ثواب و پاداش دهد، آن ثواب و پاداش را هرآخرت. به 

، مُرسلین ءی مخلوقاتش، حتّی انبیا و خدای متعال از بین همه :َو ِمْن بَ ْيِن َخْلِقِه َطهََّرنا َو اْختارَنا َو اْصَطفانا

پاک  ی مراتبش شَوائِب و در همهی  یعنی وجود ما از همه :َطهََّرناما را تطهیر کرد.  ،بینی مقرّ و مالئکه

کنند و معصوم هستند.  از گناه است؛ که معصیت نمی فقط تطهیر بیت است. فکر نکنید تطهیر اهل

کند. گَرد عالم  تحقّق پیدا می بیت در وجود اهلو شود  طی میهارت، در تمام مراتب هستی این ط

َو رند. ها مطهّ تی حدود و محدودیّ از همه نات،یّعی ت آنها از همه رت بر دامن آنها ننشسته است.ثک

خدا ما را و  :َو اْصَطفانا .و مُرسلین ءحتّی از انبیا از همه، ؛برگزید ما را شو خدا از بین خلق :اْختارَنا

 انتخاب کرد. 
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ای  اگر گویندهو  :25«ونَ لُ يَ ْفَعُل َو ُهْم ُيْسأَ ُل َعم ا ْل ُيْسأَ »نَُّه ِْلَ يَم َلَكَفَر َو َاْرَرَك َو َلْو قاَل قاِئٌل ِلَم َو َكْيَف َو فِ 

چنین چیزهایی به شما چرا چنین کاری با شما کرد؟  ای؟ چرا خدا ؟ در چه زمینهگونهبگوید چرا؟ چ

ُل َعم ا ْل ُيْسأَ  ،گونه که در قرآن آمده است چراکه همان کافر و مشرک شده است؛ ،آینه آن فرد هر ،داد

الزم نیست توضید  ؛شود کند، مورد سؤال واقع نمی خداوند در مورد کاری که می :ونَ لُ يَ ْفَعُل َو ُهْم ُيْسأَ 

خدا در برابر مخلوقاتش  گو باشند. دلیلی ندارد پاسخ مخلوقاتند که باید در مورد کارهایشان .بدهد

خدا کس در برابر مشیّت هرکند. بنابراین  عمل می ،قتضا کندچه حکمت و مشیّت او اگو باشد. آن پاسخ

 کافر و مشرک شده است. ،بگوید چرا

ای سلمان و ای اباذر! عرض کردند:  :يَن َصَلواُت الِل َعَلْيكَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ قاْل لَب َّْيَك يا اَ  يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ 

 ! درود خدا بر تو باد!لبّیک یا امیرالمؤمنین

ْوَضْحُت َو نَ وَّْرُت َو بَ ْرَهْنُت فَ ُهَو ُمْؤِمٌن ُت َو َفسَّْرُت َو َرَرْحُت َو اَ َمْن آَمَن ِبما قُ ْلُت َو َصدََّق ِبما بَ ي َّنْ  قاَل 

 :فرمود :بَ َلَغ َو َكَملَ  وَ  ْسلِم َو ُهَو عاِرٌف ُمْسَتْبِصٌر َقِد انْ َتهى  يماِن َو َرَرَ  َصْدرَُه ِلْلِ ُمْمَتَحٌن اْمَتَحَن الُل قَ ْلَبُه ِلْلِ 

م، شرح تفسیر کرد ،کردم که تبیین را چیزیآن و ایمان آورد  ،به آنچه در مقامات خودم گفتم کس هر

اوست  :فَ ُهَو ُمْؤِمٌن ُمْمَتَحنٌ  ،کس این کار را کرد هر ،کردم، تصدیق کرد و توضید دادم و روشن و مبرهن

اش را  ک زده است و سینهرا با ایمان امتحان کرده و مح وای که خدای متعال قلب ا مؤمن امتحان داده

که ظرفیت پذیرش حقیقت اسالم را داشته باشد. اوست عارف  ؛برای اسالم گشاده کرده است

 بینی که به انتهای مسیر کمال راه پیدا کرده و به مقصد رسیده و انسان کامل شده است. روشن

در مورد مقاماتی که من  کس هرامّا  :َوَقَف َو َتَحي ََّر َو اْرتاَب فَ ُهَو ُمَقص ٌر َو ناِصبٌ َو َمْن َركَّ َو َعَنَد َو َجَحَد َو 

ر بماند، فردی توقّف کند و متحیّ کند،خرج دهد، انکار  در مورد خودمان گفتم، تردید کند، عِناد به

 است که کوتاه آمده و ناصب و ناصبی و دشمن ماست.

                                            

 .29ییانبیاء،آیه.سوره23



 

 24 

فرمودند: ای سلمان و ای جندب! عرض  :يَن َصَلواُت الِل َعَلْيكَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ قاْل لَب َّْيَك يا اَ  يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ 

 امیرمؤمنان. درود خدا بر تو باد! کردند: لبّیک ای

ها را  کند، کسی که زنده ها را زنده می فرمودند: کسی که مرده :یْذِن رَب  يُت بِاِ َو اُمِ  اَنَا ُاْحِيی قاَل 

منم  دهم؛ کنم و حیات می افراد را زنده می ،ذن پروردگارم، منِ علی هستم. من هستم که به امیراند می

 میرانم. منِ علی مُحیی و مُمیت هستم.  که افراد را می

دهم که چه  خبر میمن هستم که به شما  22:یْذِن رَب  وِتُكْم بِاِ بُ يُ  وَن ِفیوَن َو ما َتدَِّخرُ نَا اُنَ ب ُئُكْم ِبما تَأُكلُ اَ َو 

ذن پروردگارم به ا من .کنید های خودتان چه چیزهایی را پنهان می خانه دهم که در خبر می خورید؛ می

 دهم.  آگاهم و خبر می بر آنها

 .آگاهمهای شما  های دل منِ علی بر مخفی :وِبُكمْ نَا عاِلٌم ِبَضماِئِر قُ لُ اَ َو 

علی  ی بعد از من، از فرزندان منِ و ائمّه :وارادُ وا َو اَ َحب  ِاذا اَ ذا وَن ه  يَ ْعَلُموَن َو يَ ْفَعلُ   ِئمَُّة ِمْن َاْوْلِدیَو اْْلَ 

 کنند.  دانند و وقتی که دوست داشته باشند و اراده کنند، همین کارها را می این حقایق را می هم

ی ما ائمّه، یک حقیقتیم.  همه زیرا:ْوَسطُنا ُمَحمٌَّد َو ُكل نا ُمَحمَّدٌ اَ  مٌَّد َو آِخُرنا ُمَحمٌَّد وَ وَّلُنا ُمحَ ن ا ُكلَّنا واِحٌد اَ ِْلَ 

 محمّدیم.  ،کلّ ما ؛ی ما محمّد است میانه ؛ما محمّد است آخرِ ؛ما محمّد است اوّلِ

َنناَفل تَ َفرَّقُ  دیگری و  بگویید یک نفر این کمال را دارد که بیت جدایی نیندازید؛ پس بین ما اهل :وا بَ ي ْ

 ندارد.

                                            

 وَ  ...َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن رَب ُكْم  بَِنی ِاْسرائِيَل اَن ی ى  َرُسوًْل ِالَو  :عمراناستاززبانحضرتعیسییآلسوره43ییادآورآیه. 22

 .ِلَك آَليًَة َلُكْم ِاْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ ِانَّ ِفی ذ   بُ ُيوِتُكمْ  ما َتدَِّخُروَن ِفینَ ب ُئُكْم ِبما تَْأُكُلوَن َو اُ 
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کنیم، خدا آن را بای  ای داشته باشیم، اراده ما وقتی تصمیمی بگیریم، خواسته :ذا ِرْئنا راَء اللُ َو َنْحُن اِ 

وقتی ما نسبت  :ذا َكرِْهنا َكرَِه اللُ َو اِ  خواهد. وقتی ما بخواهیم، خدا می :ذا ِرْئنا راَء اللُ َنْحُن اِ کند.  اراده می

 ت دارد. پسندد و کراه داشته باشیم، خدا هم آن چیز را نمیبه چیزی کراهت 

ْنَكَر اَْنَكَر َرْيئًا ِمم ا َاْعطانَا الُل فَ َقْد اَ نَّ َمْن ِْلَ يََّتنا َو ما َاْعطانَا الُل رَب نا وصِ ْنَكَر َفْضَلنا َو ُخصُ َوْيُل ُكل  اْلَوْيِل ِلَمْن اَ الْ 

های ما و آنچه  که فضل و ویژگیباد ی وای بر کسی  فرمودند: وای و همه :ينايََّتُه فِ شِ ُقْدرََة الِل َعزَّ َو َجلَّ َو مَ 

که اگر کسی چیزی از آنچه را که خدا به ما عنایت  چرا انکار کند!پروردگارِ ما به ما عطا کرده را اهلل، 

ت خدای عزّوجلّ را شیّقدرت و م :ينايََّتُه فِ َمشِ  ْنَكَر ُقْدرََة الِل َعزَّ َو َجلَّ وَ فَ َقْد اَ  فرموده انکار کند، این فرد،

 ما انکار کرده است. در مورد

: عرض کردند :يَن َصَلواُت الِل َعَلْيكَ يَر اْلُمْؤِمنِ مِ قاْل لَب َّْيَك يا اَ  ای سلمان و ای اباذر! !يا َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ 

  میرمؤمنان که درود خدا بر تو باد!ای ا لبّیک

آینه خدا، اهلل،  فرمودند: هر :ذا ُكل هِ ْكبَ ُر ِمْن ه  َو اَ  ْعلى  َلَقْد َاْعطانَا الُل رَب نا ما ُهَو َاَجل  َو َاْعَظُم َو اَ  قاَل 

 چیزهاییی  تر و بزرگتر از همه بلند ،تر عظیمتر،  پرشکوه ،باالترگار ما، به ما چیزی عطا کرده که دپرور

 گفتم. ن تا اآلکه است 

گویند عرض کردیم  سلمان و ابوذر می :ذا ُكل هِ يَن ما الَِّذی َاْعطاُكْم ما ُهَو َاْعَظُم َو َاَجل  ِمْن ه  يَر اْلُمْؤِمنِ مِ يا اَ  قُ ْلنا

ی اینهایی که تا اآلن گفتید،  از همه وچیزی که خدا به شما عطا کرده است آن یا امیرالمؤمنین! 

 تر است؛ چیست؟ بزرگتر و پرشکوه

ْسِم اْْلَْعَظِم الَِّذیْعطانا رَب نا َعزَّ اَ  قاَل َقدْ  ُة َو الن اُر َو ْرُض َو اْلَجنَّ ْْلَ ْئنا َخَرَقِت السَّماواُت َو اَلْو رِ  َو َجلَّ ِعْلَمنا ِلْلِ

الِل َعزَّ َو  َعَلْيِه بَ ْيَن َيَدیِ   َعْرِش فَ َنْجِلسُ َلى الْ ْغُرُب َو َنْشُرُق َو نَ ْنَتِهی ِبِه اِ ْرَض َو ن َ ْْلَ ى السَّماِء َو نَ ْهِبُط ِبِه الَ نَ ْعُرُج ِبِه اِ 

وُم َو اْلِجباُل َو الشََّجُر َو الدَّواب  َو ْرُض َو الشَّْمُس َو اْلَقَمُر َو الن جُ ٍء َحتَّى السَّماواُت َو اْْلَ  يُعنا ُكل  َریْ َجلَّ َو يُطِ 

زّوجلّ، به ما آگاهی بر اسم اهلل، خدای ع ،فرمودند: پروردگار ما امیرالمؤمنین :اْلِبحاُر َو اْلَجنَُّة َو الن ارُ 

ها و زمین  آسمان ،اگر مشیّت ما تعلّق بگیرد و بخواهیم، با آن اسم اعظم عطا کرده است که را اعظمی
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با آن اسم  آییم؛ رویم و به زمین فرود می با آن اسم اعظم به آسمان می شکافیم؛ و بهشت و جنّت را می

رویم و در پیشگاه خدا، در  با آن اسم اعظم به انتهای عرش می رویم؛ غرب و شرق عالم می اعظم به

، زمین، ها حتّی آسمان ی اشیاء عالم، همهبا آن اسم اعظم نشینیم.  می پیشِ روی خدای عزّوجلّ

برند و  از ما فرمان میهمه ها، درختان، حیوانات، دریاها، بهشت و دوزخ،  خورشید، ماه، ستارگان، کوه

 طیع ما هستند.م

ها را با آن اسم  ی این قدرت و خدای متعال همه :َعلََّمنا َو َخصَّنا ِبهِ  ْعَظِم الَِّذیْْلَ ْسِم اِلَك ُكلَُّه بِاْْلِ َاْعطانَا اللُ ذ  

نَْأُكُل َو َنْشَرُب َو َنْمِشی ِفی  ذا ُكل هِ َو َمَع ه  عنایت کرد. به ما صّ ما قرار داد، ختاعظمی که به ما آموخت و م

 :ونَ ْمرِِه يَ ْعَملُ ونَُه بِاْلَقْوِل َو ُهْم بِاَ ْل َيْسِبقُ   ينَ وَن الَّذِ ْمِر رَب نا َو َنْحُن ِعباُد الِل اْلُمْكَرمُ ْرياَء بِاَ ْْلَ ِذِه اْسواِق َو نَ ْعَمُل ه  ْْلَ ا

ی اینها، ما هم مثل شما غذا  با وجود همه ی این عظمت و قدرتی که تو دیدی، امّا با وجود همه

و  شود هایی که از ما صادر می ی این عظمت همهزنیم.  نوشیم و در بازارها قدم می آب می ،خوریم می

دهیم. ما بندگان مورد اکرام پروردگاریم. ما  به امر پروردگارمان انجام می ،کنیم کارهای عظیمی که می

ما را گرامی داشته و اِکرام کرده ما عبد خدا هستیم که خدا  وَن:الِل اْلُمْكَرمُ  ْحُن ِعبادُ َو نَ  .عبد خدا هستیم

 27:ونَ ْمرِِه يَ ْعَملُ ونَُه بِاْلَقْوِل َو ُهْم بِاَ ْل َيْسِبقُ    :فرمود ونَ ِعباُد الِل اْلُمْكَرمُ به  گونه که در قرآن راجع همان ؛است

در برابر خدا حرف،  ؛یعنی پیرو خدا هستند ؛گیرند بر خدا پیشی نمی در سخن،کسانی هستند که 

و به امر  :ْمرِِه يَ ْعَمُلونَ َو ُهْم بِاَ چیز از خودشان ندارند؛  ، نظریه و مشیّتی از خود ندارند؛ هیچسلیقه

  کنند. پروردگار رفتار و عمل می

ر قرار طهّو خدای متعال ما را معصوم و م :ينَ َكثيٍر ِمْن ِعباِدِه اْلُمْؤِمنِ   يَن َو َفضََّلنا َعلى  يَن ُمَطهَّرِ َو َجَعَلنا َمْعُصومِ 

بندگان مؤمنش، فضیلت و برتری داده از  یداده است و ما را بر بسیاری از بندگان، یعنی گروه بسیار

 است.

                                            

 .27ییانبیاء،آیهسوره.27
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 :گوییم بیت می و ما اهل :22«ا اللُ َلْو ْل َاْن َهدانَ ا لِنَ ْهَتِدَی ذا َو ما ُكن  َهدانا ِله    الَِّذیللِ اْلَحْمُد »  ولُ فَ َنْحُن نَ قُ 

 ،و هدایت خدا خدانبود و اگر  ؛ایی کرد و رساندکه ما را به این کماالت و حقایق راهنمرا  حمد خدایی

 کردیم. پیدا نمیراه ما به این مقامات و کماالت 

ی ْعنِ اَ اب هم بر کافران مسلّم و قطعی شد؛ عذ ی و کلمه :23«ينَ َو َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذاِب َعَلى اْلكاِفرِ »

نی که در این آیه آمده است، او مقصود من از کافر :ْحسانِ ْْلِ طانَا الُل ِمَن اْلَفْضِل َو اعْ اْلجاِحِديَن ِبُكل  ما اَ 

 کنند.  انکار می ،بیت عطا کرده است خدا از فضل و احسان به ما اهل را کسانی هستند که آنچه

چون  معرفت من به نورانیّت این است؛ :يَّةِ بِالن ورانِ  ذا َمْعرَِفِتیفَ ه  ای سلمان و ای اباذر!  :َسْلماُن َو يا ُجْنَدبُ يا 

  آمده بودند بپرسند معرفت به نورانیّت چیست. [سلمان و اباذر]

 حکم به آن بچسب!را از دست نده و ماین  به همین متمسّک باش! رشدیافتهپس  :فَ َتَمسَّْك ِبها راِرداً 

ُلُغ اَ  دی از شیعیان ما به مرز آینه اح که هر چرا :يَّةِ بِالن ورانِ  يَ ْعرَِفِنی يَعِتنا َحدَّ اِْلْسِتْبصاِر َحت ى  َحٌد ِمْن رِ فَِانَُّه ْل يَ ب ْ

 به نورانیّت بشناسد.  ن رارسد، مگر زمانی که م ی بینایی و بصیرت نمی و قلّه

ِسرٍّ ِمْن  ِمَن اْلَفْضِل َو اطََّلَع َعلی  َدَرَجًة  ِبها كاَن ُمْسَتْبِصراً باِلغاً كاِمًل َقْد خاَض َبْحراً ِمَن اْلِعْلِم َو اْرَتقى   فَِاذا َعَرَفِنی

به نورانیّت بشناسد، او مُستَبصِر و بَصیر و اهل  گونه ا اینپس هنگامی که من ر :ِسر  الِل َو َمْكُنوِن َخزائِِنهِ 

او کسی  ؛او انسان کامل است ؛ی به مقصد و منزل کمال است و بینش و شهود است؛ او رسیده بصیرت

باال رفته  ،ای از فضل و کمال او کسی است که به درجه ؛ور شده است غوطه ،است که در دریایی از علم

ن بر خزائسرار الهی مطّلع و واقف شده است و ی از ارّست که بر ساو کسی ا رتقا پیدا کرده است؛و ا

 30معرفت منِ امیرالمؤمنین به نورانیّت.این است خفی خدا دست پیدا کرده است. کنون و مم

                                            

 .49یآیهیاعراف،سوره. 28

 .71ییزمر،آیهسورهاقتباسیاستاز. 29
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بسته هم ترجمه  به نورانیّت را سریع خواندیم و شکسته عبارات حدیث شریف معرفت امیرالمؤمنین

که  شد؛ بیت برای بحث اهل خوبیبسیار دخل ماین حدیث  کردیم. به برکت امیرالمؤمنین

 ،ام اشاره کرده ی دیدار توشه رهکتاب یا  شراب طهورطور که در کتاب  قصد داریم وارد آن شویم. همان

ای قرار دهیم که خودمان و آنها  خدا با خودمان را، زمینه اشتباه است که شباهت ظاهری اولیاءخیلی 

 گفت:  31را یکی بپنداریم.

 نوشتن شیر و شیرگر چه ماند در   کار نیکان را قیاس از خود مَگیر

نویسند؛ هم شیر سلطان جنگل را. شباهت لفظ این دو  می« ر»و « ی»و « شین»ماور را با هم شیر س

داند  خدا مثل من و شما هستند. خدا می کی تصوّر کنیم. گمان نکنیم اولیاءسبب نشود که ما اینها را ی

ی معرفت ما در این نقطه  و همه !ریمعظمت آنها هم ندا آنها چه عظمتی دارند که ما راه به حدس زدنِ

به  اکرم آنها را بشناسیم. مگر پیغمبر توانیم که اعتراف کنیم نمی تواند به اوج برسد می

نفرمودند: یا علی! نشناخت تو را مگر من و خدا؛ و نشناخت خدا را مگر من و تو؛ و  امیرالمؤمنین

 بسته است. شباهت ظاهری، ما را به اشتباه نیندازد.  راه آنجا 32خدا و تو؟مگر  نشناخت مرا

 تا شناسد شاه را در هر لباس  شِناس ای خواهم که باشد شَه دیده

م و از آنها هدایت تا ما بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنی بین ما آمدند، آنها لباس ما را پوشیدند و

َلَقْد َخَلْقَنا  اصالً اهل آمدن به سِفلی نبودند: آنها !خاکی؟چه به این عالم پَست را الّ آنها ا بیاموزیم؛ و

سپس آنها را  34:ينَ ْسَفَل ساِفلِ ثُمَّ َرَدْدناُه اَ  ها آفریدیم. انسان را در باالترین قوام 33:يمٍ ْحَسِن تَ ْقوِ اَ   ْنساَن ِفیْْلِ ا

                                            

 .92-91دیدار،صصتوشهب،رهّ  .طی91

،19المتّقین،جتقی،روضةمجلسی،محمد:انَ اَ و   ْل اللا  نت و ْل يعرفكو ْل يعرفنی اْل الل و ا نتَ ا و اَ نَ يا علی ْل يعرف الل تعالى اْل اَ .92

 .279ص

ُركَ   َمْعرَِفِتهِ   َحقَّ   اللَ   يا َعِلی  ما َعَرفَ   قاَل النَِّبی : ُر الِل َو َغْيِری  َغْيِری َو َغي ْ و24،ص93مجلسی،بحاراالنوار،ج:َو ما َعَرَفَك َحقَّ َمْعرَِفِتَك َغي ْ

 .27،ص9آشوب،مناقب،جشهرابن
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آَمُنوا َو َعِمُلوا آن کسانی که  35.الص اِلحاتِ يَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَّذِ  ِاْلَّ پایین آوردیم.  افِلینس به اَسفل

در همین است  هستند، اصالً به سِفلی نیامدند. آنها را مثل خودمان نپنداریم. تمام جهل بشر الص اِلحاتِ 

لین، جز ء و مرسنبیاحتّی با ابیت الّ مقامات اهلاو ؛دهد الک قضاوت قرار میکه صورت ظاهری را م

  92.َحدُ اُس بِنا اَ ْل يُقایسه نیست. فرمودند: قابل مقهم  پیغمبر خاتم

همان مرور را برایتان شویم،  بیت وقتی وارد بحث اهلاهلل  شاء انم و ا هروری روی روایات کردممن 

های سال روایت بخوانم. به  سالالزم باشد گویم؛ چون اگر بخواهیم وارد بحث روایات شویم، شاید  می

خیلی عظیم است. من در  وجود دارد، بیت اهلمقامات لطف خدا اقیانوس روایاتی که در بحث 

 کافیصولاةجّلحاکتابقلاالکنم  میاز شما خواهش  الهدی مصباحکتاب  بیت ی بحث اهل آستانه

کافی به  نشده است؛ امّا اصولترجمه تر است؛ امّا متأسّفانه به فارسی  خیلی مفصّل بحاراالنواررا بخوانید. 

  َكلُمُكمْ  .هم نور است بیت طور که قرآن نور است، سخن اهل همانشده است. ترجمه فارسی 

را بخوانیم، اینها نور است که  بیت قرار دهیم. سخنان اهل ی خود روایت خواندن را در برنامه 37.ورٌ نُ 

شود که  مان می خوانیم، دون شأن شود. متأسّفانه ما کمی که فلسفه، کالم و عرفان می وارد قلب ما می

های سنگین فلسفی و عرفانی بخوانیم؛ در حالی که  خواهد کتاب های روایی بخوانیم و دلمان می کتاب

پای  و نو بزندزا بیت هر روز مؤدّب پیش اهله کسی ک بشنوید! مناشتباه بسیار بزرگی است. از 

های عرفان و معرفت راه پیدا  ترین قلّه به بلند البالغه بخواند، بنشیند و نهج منبر امیرالمؤمنین

روید؟  روند، نمی نبر میی شما م ها، در مسجد محلّه شب اگر بگویند امیرالمؤمنین خواهد کرد.

کم بهره یا  بریم ر فیض نور الهی بهره نمیچرا از این کانون پنشینیم؟  برویم بنشینیم. چرا نمی

در  است بخوانید. تر که مختصر را اصول کافی یجّهالحکتابقلاال؟ من خواهشم این است که بریم می
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الحجه حدود صد  امّا در کتاب مامت، شاید چندین هزار صفحه باشد؛نوار، روایات بحث والیت و ااال  بحار

ما  ی فارسی هم شده است. بنشینید و روایات را یک دور بخوانید. صفحه است. به لطف خدا ترجمه

من گاهی وای بر ما! رود. بمقدار باال  یک مانباید اطّالعات گوییم اهل والیت هستیم، هایی که می شیعه

 کمیخواهی  میلنگد.  ات مقامات والیت میائیّدر ابتد ،ام که استاد معارف اسالمی ما اوقات دیده

شقاوت مقداری خواهی  نکن! می غلوّ گوید: نه آقا! غلوّ شد. حرف بزنی، می بیت به مقامات اهل راجع

انصافی به خرج  بی .گوید: آقا نه! به این شکل هم دیگر نبوده است را بگویی، می بیت دشمنان اهل

م دور افتادن از ه علّتش .بیت! یکی دو تا هم نیست معارف کشور اهلبریم به خدا! استاد  پناه مینده! 

زیاد روایت بخوانید. اصالً برنامه  ،مان شده که برویم روایت بخوانیم. عزیزانشأن روایات است. کسر

را  صدوق توحیدت اول کافی را بخوانید. رواییک دور بنشینید روایات اص .خواندنبگذارید برای روایت 

ها را  حرف قل همان سطدا کنیم؛ امّا ال ها راه پیدا نمی رست است که ما به عمق این حرفبخوانید. د

جز  را، ءتوان انبیا مقاماتی است که حتّی نمی بیت حال مقامات اهل هر بشنویم و آشنا شویم. به

 ، همین ظاهربینی است. دیدند که امیرالمؤمنینو مشکل با آنها مقایسه کرد؛ ،پیغمبر خاتم

پس ما چه چیزمان کمتر از اوست؟  ؛ ما هم که داریم؛دو تا پا دارد ؛دو تا دست دارد ؛دو تا چشم دارد

لباس  دانند که امیرالمؤمنین نمی .م کردند و او را مثل خود پنداشتندلَرفتند و جلوی ایشان قد عَ

در بحث ایرادی که  آنها را پوشیده است، تا بیاید و دست آنها را بگیرد و هدایت کند. مگر قرآن

فرستادیم، لباس  ک هم میمَلَما نفرمود اگر  ک نفرستاد،لَکه چرا خدا مَ گرفتند می ءمخالفان انبیا

بر تن  ،پس بشریّت یک لباس !گوید کمی تأمّل کنیم که این آیه چه می 38؟پوشاندیم ری بر او میبش

ها در شهر  پوشید و شب را را میلباس فق اه نیندازد؛ مثل سلطانی کهخداست. لباس، ما را به اشتب اولیاء

گرفتند. این سلطان، سلطان عالم هستی است  قرا اشتباه میاو را با ف ببیند چه خبر است،گشت که  می

داستان خلقت انسان با همین  ،دانید میطور که  همانبین شما نشسته است. آمده که لباس پوشیده و 
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و نه مُنکر خدا بود شیطان نه مُنکر وحدانیّت  ؛دانید والیت! میانکار  ؛جرم و اشتباه عظیم شروع شد

برای  ،د کردآدم از امر خدا تمرّ بر در سجده نکر والیت بود و بس. اینکهگری خدا؛ شیطان م هدایت

ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن   ِمنْ   یَخَلْقَتنِ جسم آدم را دید. گفت:  ندید؛ همین بود. نور والیت را در باطن آدم

 کشد و باال زبانه می به بلندی دارد؛ ش و آدم را از خاک آفریدی. آتش میلخدایا مرا از آت 39:ينٍ طِ 

تر از او هستم. دستوری که تو  من شریف .آید می ریزد و پایین فرو می یل به پستی دارد،رود. خاک م می

های خدا ایراد  حرفاز  !گویی سجده کن، خالف منطق و حکمت است. ببین تو را به خدا دهی و می می

 :گوید میگونه است.  این ،بیند را و نگاهی که فقط ظاهر را میگ نگاه پوزیتیویستی، حس گیرد. عقلی می

ٌر ِمْنهُ اَ  تر سجده بیاورد. شیطان  من از آدم بهترم. معقول نیست که موجود بهتر به موجود پست 40:نَا َخي ْ

را منحصر در بدن او  بین خود، آدم همین نگاه ظاهراز آغاز خلقت، در برابر والیت قد علم کرد و با 

ٌر ِمْنهُ اَ ید و گفت: د وا ما قالُ  وَ  ؛دیدندانبیاء را همین مشکل تکرار شده است.  ،تاریخ بشر در طول .نَا َخي ْ

پیغمبری است؟ او هم مثل ما غذا  گفتند: این چگونه 41:ْسواقِ اْْلَ  یفِ   وِل يَْأُكُل الطَّعاَم َو َيْمِشیَذا الرَّسُ ِله  

باطن پیغمبر را درک  دیدند؛ این که نشد پیغمبر! یعنی ظاهر را می .رود در بازارها راه میو  خورد می

و امیرالمؤمنین و همسر و یازده  مان نبریم که پیغمبرجا بود. لذا گکردند. مشکل این نمی

 یا باهللیاذالع حضرت امیر معلوم نیستو و ...  باسوادتر کمی مثل ما هستند؛ منتها فرزندشان

با پیشرفت تکنولوژی و علم، بعد از چندین قرن به آنها  اآلن که مارا خیلی از اطّالعاتی  امام صادق

دانستند.  چون آن موقع که این اختراعات نشده بود؛ پس حتماً اینها را نمی ؛نده باشبلد بود ،یما هرسید

  !کوتاه و درک محدود بشرپناه به خدا از فهم 
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 ،ءوصیااال ن و خاتمسیّدالوصیّی ،امیرالمؤمنین ،میالد مولود کعبه ،سیزدهم ماه رجب ،حال هر به

همسر  زهرا ی و فاطمه اکرم خدمت پیغمبر است. این میالد را طالب ابی بن علیّ

ی  و همه فداهارواحناعظماالاهللبقیّةخصوصاً حضرت  خدمت یازده فرزند بزرگوارشان بزرگوارشان و

سه سال قبل  و ، بیستکنم. این میالد تهنیت عرض می دلدادگان و دلسپردگان آستان امیرالمؤمنین

 از هجرت، در سیزدهم ماه رجب رخ داد. 

در پانزدهم ماه کنم.  ای می چند مناسبت دیگر هم هست که فقط اشاره ،ای که در پیش داریم در هفته

 از اوّلین حادثه .سه حادثه در تاریخ اسالم ثبت شده است د از میالد امیرالمؤمنیندو روز بع ،رجب

منظر تاریخی، در سال دوم هجرت است؛ تغییر قبله، از قدس به کعبه. تغییر قبله، در روز پانزدهم ماه 

 تغییر قبله چهاینکه داد.  یرخالنّبمدینةبه  اکرم رجب، در دومین سال پس از هجرت پیامبر

چه  ،یی دارد های عمیقِ عرفانی چه نکته سمت کعبه، به دسالمق بیت برگشتن قبله از هایی دارد، زمینه

ی بعد در این مناسبت خدمتتان ها اگر عمری بود و سال اهلل شاء ان یی در آن نهفته است، اسرار عرفانی

 کنم.ببه این نکات و اسرار هم اشاراتی  شاید م،بودم و توفیقی داشت

رحلت  ،دوم هجرت و در سال شصت ظر تاریخی، در روز پانزدهم رجبت دوم از نمناسب

آور بزرگ  ، و پیامو خواهر بزرگ حسنین خت بزرگوار امیرالمؤمنیند ،کبری زینب

 فداهرواحناا عظماالاهللبقیّةبه محضر حضرت  هم بزرگوار رابانوی کربالی حسینی است. شهادت و رحلت این 

 کنم. شیعیان آن بزرگوار تسلیت عرض می و

، شهادت امام جعفر صادق هشتم هجرت، یکی از دو تاریخ و چهل و در سال صد ،و سومین مناسبت

که است  پنجم شوّال و بیستاست. تاریخ دیگر این حادثه،  بیت ششمین امام ما شیعیان اهل

ی دوستداران  و همه هم خدمت امام زمانشهادت آن بزرگوار را  .تر است معموالً در بین ما، مشهور

خوشا  آنهایی که اهل اعتکاف هستند،داریم، رو  ای که پیش م. در هفتهگوی آن امام بزرگ تسلیت می

های ماه رجب  به مناسبت ی که اخیراً راجعی دی شوند! در سی به حالشان که موفّق به مراسم اعتکاف می

برای عزیزانی که به  به آنها خوب باشد. هشده که شاید توجّ اعتکاف اشاراتیتکثیر شده است، در مورد 
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کنم و امیدوارم همه را دعا کنند و در رأس دعاها هم، ظهور  آرزوی توفیق می شوند، اعتکاف موفّق می

  قرار دهند.ی مشکالت ظاهر و باطن عالم است،  گشای همه را که مشکل رواحنافداهاحضرت حجّت
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