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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 1از منظر قرآن کریم آن حضرت ما در قبالی  فهیوظ ادب و و امبریپ مقامات

عبودیّ،للعالمینرحمةٌاهلل،  قرآن کریم، حبیب، پیامبراکرممقامات  ها: کلیدواژه مقامتمطلقه،

  اطاعت مطلق، ادب،صلوات، شفاعت کبری، ترین مخلوق،  اسم اعظم، بزرگ، ی حسنه اسوهتسلیم،

 .اهلل رسولشکر نعمت وجود  محبّت صادقانه، مرجع فهم دین دانستن،

از منظر قرآن  ، عمدتاًاکرم پیامبر شخصیّترا در رابطه با شناخت عظمت  ینکات ،مجال نیادر 

 .کنممیعرض  میکر

اهلل، به صفوة به آدم نکهیپس از ا زین هانامهارتیاست و در ز اهلل حبیب خدا رسول :نخست ی هنکت

آنگاه  م،یده یسالم ماهللصلواتهمیعل اهلل روح یاسیاهلل، به ع میکل یااهلل، به موس لیخل میاهلل، به ابراه یّنوح نب

بهيبَ ََع ل ْيكَ ََلسَّالمَ ا ََ؛َاللَهََياَر س ولَ ََع ل ْيكَ ََلسَّالمَ اَ : میکن یم خطاب م،یرس یم اکرم پیامبرکه به   2.اللَهََياَح 

 یمعنا هب لیکه قتکمااین؛ محبوب است یمعنا به یاز نظر ادب بیاست. حب اهلل حبیب اکرم پیامبر

پس . است شدهگفته 3العبرات قتیل نیبه امام حس ات،یدر روالذا  ؛کشته یعنی لیمقتول است. قت

 اءیانب ی هل. در سلسخدامحبوب خدا، معشوق  یعنی اهلل حبیب نیبنابرا ؛محبوب است یمعنا به بحبی

نائل  تیّآدم قتیبه حق ،یو سلوک کماالت انسان ریدر س یکس وقتییعنی  ؛شود میفوت آغاز کار از صَ

                                            

 است. شده ایراد پیغمبراکرم میالد مناسبت به گفتار این .1

 .وارث زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 222 ص الزیارات، کامل قولویه، ابن ؛552 ص ،4 ج کافی، کلینی، .2

 الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 525ص ،2 ج االعمال، اقبال طاووس، سیدبن ؛113 ص ،6 ج االحکام، تهذیب الحسن، محمّدبن طوسی، .3

  .حسین امام مخصوص زیارت
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. از رسد میبه مقام صفوت در سلوک شود،  یو آدم م کندیم داینجات پ تیّوانیاز ح که همین، شود می

 یاست، فاصله اهلل خلیل میکه مقام ابراه لّتخُاست تا مقام  اهلل یّمقام صفوت که مقام آدم صف

دوستدار خالص و  لیخل میشائبه است. ابراه یخالصانه و ب یاست. مقام خلّت مقام دوست یاریبس

این راه باید  اهلل الیسالک  واست  یطوالن یمتعال بود. از مقام صفوت تا مقام خلّت راه یخدا نیراست

دوستدار راستین  نه؛ ،یدوست نیدروغ ی، نه مدّعنیو دوستدار راست رسدکند تا به مقام خلّت ب یطرا 

را در راه  زیچ در کانون قلب او خدا حضور داشته باشد و همه ؛و خدا را دوست بداردخدای متعال شود 

 یبه مقام خلّت مرحله دنیشود. رس یمتعال تنها مقصود و محبوب او در زندگ یخدا ترک کند و خدا

 اریبس ،راه ،هستند اهلل حبیبکه  اکرم مبرغپیتا  اهلل خلیل میاز ابراه اامّ ؛است یمیعظ اریبس

 و معشوق محبوب ی هبودن تا مرتبخدای متعال و دوستدار  محبّ ی هاست. درواقع از مرتب ترمیعظ

همان  ای یمحبوب ی مرتبه بهانسان  یکمال ریس کهیاست و زمان میعظبسیار  ی، راهبودن متعال یخدا

 . استدهیرس دخو تینهاغایت و به  او ریس ،برسد یالله بیحب یمرتبه

در قالب  هم که در عالم سلوک مطرح است، در عالم ظاهررا  قتیحق نیاست و ا گونهنیسلوک ا ریمس

ختم اهلل حبیببه ؟ شود میختم  چه کسیبه ت رسال لذا کنید؛ میمشاهده یاله اءیانب ی هسلسل

 مسیرراه و این  رایز ند؛ستهخاتم رسل  اکرم پیامبرکه چرا شود فهمید  جا می از همین. شود می

 ی مرتبه بهفرد  وقتی شد. اهلل حبیب ،اهلل خلیلشد و  اهلل خلیل ،اهلل یّه صفوقتی ک به انتهای خود رسید،

باقی نمانده که او  راهیدیگر و  استدهیکمال رس ی قلّهبه اوج  د،یمتعال رس حقّ یو معشوق یمحبوب

 ؛ندستهء ایانب ی هسلسل ی هکنند و ختم خاتم رسل، ندسته اهلل حبیب چون مبرغیپ لذا ؛طی کند

و  انتها بهبرسد، محبوب خدا شدن و  یالله حبیب ی مرتبه بهخود  ریکه در س که شخصی طور همان

با  در گفتگو متعال یخدا بینیم میلذا بسیار زیباست که . تاسنائل آمده سلوک ریمسختم 

خدای متعال به  حجر ی ه. در سورگوید میسخن  اءیانب ریمتفاوت از سابا ادبیّاتی  اکرم مبرغپی
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این خوب نشان  .امبریپ یجان تو ا هقسم ب 4:ل ع ْمر كَ  :گوید میو  خورد میقسم  جان پیامبر

که جان  چیز نیمتعال به گرانبهاتر یو خدا ندستهمتعال  یمحبوب خدا مبرغیکه پ دهد می

اءیانب رینسبت به سا میدر قرآن کررا  یریتعب نی. چنخورد میمحبوب و معشوق اوست، سوگند 

 .بینیمنمی

 یکی :شود میآغاز  یاز رحمت اله ، با دو جلوهاست اهلل که اسم اعظم حقّ متعال تجلّی :دوم ینکته

 نهمیبا  راقرآن  ایه سوره ی مههشما  لذا ؛متعال یخدا ی ۀیّمیرحمت رح یگریو د رحمانیّهرحمت 

ََاللَ ََل ق ْدَت ج لَّى ،ندفرمود امام صادقطور که  که همان هم این است آن لی. دلدکنی یآغاز م قتیحق

َفَه ْلقههه هَهََیلهخ  ها  سوره یعهیدر طل لذا و است؛کرده تجلّی قرآنیعنی متعال در کالم خود،  یخدا 5:ك المه

يمَهََالرَّْحمنَهََاللَهََبهْسمَه: دییگو یمشما  ،است حضرت حقّ تجلّیکه  در  میرحمان و رحیعنی دو اسم  ؛الرَّحه

با صفت  اسم اعظم حضرت حقّ تجلّی ؛قرار گرفته است ،است اهلل که اسم اعظم حقّاز  بعد یمرتبه

ت هَ ََس ب  ق تَْ: داریم اتیدر روالذاست که  ؛شود میمتعال آغاز  یرحمت خدا  خدای رحمت 6:غ ض ب هَ ََر ْحم 

و قوس نزول، آغاز با  تجلّیطور که در هنگام  همانحال، سبقت دارد. پیشی و متعال بر غضب او 

از آنها  اسماء ریو سپس سا کند می تجلّیخود  ی رحیمیّهو  رحمانیّهبا رحمت  اهلل یعنیرحمت است، 

 یصعود ریس نیز سمت عالم وحدت و در بازگشت بهدر قوس صعود به همین ترتیب، ، شوند میمشتق 

قبل از  هم یصعود ریس یانتها ؛ یعنیشودیم یمنته حضرت حقّ یرحیمیّهو  رحمانیّهبه رحمت 

متعال در  یچرا خدا مفهمییکه م نجاستیا از اهلل، وصول به مقام رحمت است. قتیبه حق دنیرس

َماَفرمود:  خاتم غمبریپ ی درباره اءیانب ی هسور َلهْلعال مهينَ اهَََْرس ْلناكَ اَ و  ًة َر ْحم   م،یما تو را نفرستاد 7:َّلا

                                            

4. َ ْمَي  ْعم ه ونَ َین َّه ْمَل فَهاَهل ع ْمر ك   .22 ی آیه حجر، ی سوره :س ْكر تههه

 ص الفالح، مفتاح بهائی، شیخ و 281 ص الظاهرة، اآلیات تأویل استرآبادی، الدین اشرف سید ؛322 ص ،4 ج اللئالی، عوالی جمهور، ابی ابن .5

322. 

 .156 ص مصباح، کفعمی، و 363 ص ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، بن دسیّ ؛161 ص المزار، کتاب الحسن، محمدبن طوسی، .6

  .152 ی آیه انبیاء، ی سوره .2
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رسالت  اکرمغمبریرسالت پکه  فهمید توان یجا م نیهم از .انیعالم ی ههم یبرا یمگر رحمت

ع تَََْیالَّتَهََبهر ْحم تهكَ  :را دربرگرفته است زیچ همه رحمت حضرت حقّ چون؛ است یجهان از  8.ءَ َیَْك لََّشَ َََو سه

 یرسالت م،ه ندستهللعالمینرحمةٌکه  امبریرا دربرگرفته، رسالت پ زیچ آنجا که رحمت همه

ی  همه پس قلمرو دین پیامبر ؛است یجهان یرسالت ؛ردیگ یاست و سراسر عالم را دربرم ریفراگ

 عالم است. 

 ،داشته یاو قلمرو جهان نیاولوالعزم بوده است که د امبرانیاز پ یگرید امبریپ ایبحث که آ نیدر ا

 ،بوده یاو جهان نیکه قلمرو د یامبریقائلند که تنها پ از بزرگانِ محقّقان یاما برخ؛ اختالف نظر است

لذا . اندمبعوث بوده نیاز مردم زم یبخش بریا ی ک بر قومیهر  گرید اءیو انب ندسته خاتم امبریپ

که  بینیم میعمدتاً  ،استبه کار برده نیشیپ ءایانببه  در سخن گفتن راجع قرآنکه  یاتادبی در

هَهق  وََْاهلیَ  ای 10،ا خاه مَْ :سوی برادرانشان به ای 9،مهههمَْق  وََْاهلیَ  :قومشانسوی  فرستادیم به: آنان را دگوییم  11مه

 امبریجز پ یامبریپ چیکند که قلمرو رسالت ه تیرا تقو دهیعق نیا زیادی ودد تا حدتوان می نیو ا ؛و...

 چیست؟ این است کهآن دلیل  .میدیآن را فهم یباطن لیدل نجایدرا است. نبوده یجهان اسالم

ع تَََْیالَّتَهََبهر ْحم تهكَ  :ردیگ یرا دربرم چیز همهصفت رحمت حقّ متعال است که  َشَ َََو سه آن لذا و 12َ؛ءَ َیَْك لَّ

درک کرد  توانیم نجایهم ازو . ردیگ یعالم را دربرمی  همه شاست، رسالتللعالمینرحمةٌکه  یامبریپ

 ؛ردیگ یرا دربرم نشیآفر خیبلکه تمام تار ؛ستین شمردم عصر خود یفقط براللعالمینرحمةٌ نیکه ا

 یتیّمحدود چیه ،«نیعالم»در  رایز د؛ریگ یدربرم زیکه گذشته را ن ،تامیتا ق او از زمان بعثت فقطنه 

                                            

 .321 ص ،2 ج ،همقنع مفید، و 22 ص ،4 ج کافی، کلینی، ؛25 ص ،3 ج االحکام، تهذیب الحسن، محمّدبن طوسی، .8

 .42 ی آیه روم، ی سوره و 24 ی آیه یونس، ی سوره .2

  .23 و 65 های آیه اعراف، ی سوره .15

 .52 ی آیه اعراف، ی سوره .11

 .321 ص ،2 ج ،همقنع مفید، و 22 ص ،4 ج کافی، کلینی، ؛25 ص ،3 ج االحکام، تهذیب الحسن، محمّدبن طوسی، .12
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 یرحمت اله نای از هاآنی  همه اند؛برده بهره اکرم مبرغپیاز هم  یاله ءایانبی  همه یعنی نیست؛

 هستند.  للعالمینرحمةٌو مرهون  ونیاند و در رسالت و نبوّت خود، مد متمتّع شده

که بتوان کلّ نیا]باید توجّه داشته باشیم[  ،است یجهان اکرم پیامبرو رسالت  نید مییگو یم اگر

شکل دو  به ،شود می ریتعب گشایی جهان ایشدن  یبه جهان که از آن ،را تحت قلمرو درآورد جهان

 کهچیزی  همین ؛سالح و خشونت است یرویبه ن گشایی جهان وقت یک :اتّفاق بیفتد تواند می

 میعظ یها و ارتشکنند  می تهیّهکه  یمرگبار و مخوف یها سالحبا  .آن هستند یقدرتمندان عالم در پ

 روکلّ جهان را تحت قلم کنند میسعی  به جبر و قهر و زور و غلبه ،دهند که سامان می یو مقتدر

که  ،فتح قلوب است ،گشایی جهان گرِیا نوع دامّ ؛است گشایی جهاننوع  کی نیدرآورند. ا شیخو

 نیخواهد بود. ا متسلی هم ظاهرها شد، جذب هادل وقتیو  ؛اهل عالم جذب شود ی همه هایدل

و  نیجنگ آتش ن،یبا رحمت و رأفت است. اگر به نوع نخست گشایی جهان ؛است یگرید گشایی جهان

و رأفت همان  محبّت یرویند است. در واقع گشودن قلمروها بهجنگ سر یجنگ گرم اطالق شود، دوم

جنگ سرد در  ی ه. البته واژکنید میمختلف را فتح  یها شما قلمرو یآتش چیبدون ه ؛جنگ سرد است

 یکی :ددار دو نوع جنگ سرد وجود یاسیس اتی. در ادبرود میبه کار  یگرید یمعنا به ،یاسیس اتیادب

که  یپس از دورانلذا  .یورز استیمکر و س یعنی یپلماسید ؛یپلماسید قیبه اهداف از طر یابیدست

 نام بهآغاز شد  یسپرد، دوران یو قلمروها را به قدرتمندان م داد میرخ  ینظام یها جنگ ،یپدر یپ

بود که  یدوران د،دوم بود. دوران جنگ سر یپس از جنگ جهان باًیکه تقر ؛دوران جنگ سرد

ا به اهداف خود برسند. امّ است،یو خدعه و س ریو با مکر و تزو یپلماسیبا د کردند می یقدرتمندان سع

رخ داد و  جنگ سرد نیبا ا اکرم مبرغپی ییدارد که کشورگشا هم وجود یگریجنگ سرد د

مهر و صداقت  باگشایی  جهان، و آن ندرا دنبال کرد خود گشایی جهانبرنامه،  نیبا ا اکرم مبرغپی

 یمهربانبا و  یمهرورز با با رحمت و ؛استللعالمینرحمةٌ اکرم پیامبربود.  استیمکر و س یجا به

 آورد. یو تحت قلمرو خود درم کند میعالم را فتح 

 گرفت وانــت یان مـــاق، جهـــفبه اتّ یآر  ان گرفتــت جهــفاق مالحت به اتّــحسن
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 ؛است یجهان یقلمرو مبرغیکه قلمرو پ دهد مینشان  نیاست. ا للعالمینرحمةٌ اکرم پیامبر

َماَلذا فرمود:   ؛هاانسان یتمام یمگر برا م،یما تو را مبعوث نکرد! امبریپ یا 13:سَهانَاًةَلهلکافََّّلَااهَََْرس ْلناكَ اَ و 

مقطع هیچ خاص و  ییایرافقلمرو جغ چیبه ه تعلّقمرا مبعوث کردیم. تو تو  ها ی انسان برای همه

َماَ. یستین یخاصّ یخیتار ََاهَََْرس ْلناكَ اَ و  ََ.كافًَّةَلهلنااسَهّلا

به  نجاای در .توان دید متعدّد می امبراکرمیرحمت را در پ نیا یها جلوه م،یقرآن کر اتیدر آ

َكانَ انفال فرمود:  یدر سوره میقرآن کر :کنم یاشاره مآیات  نیاز ا یبرخ َما ب  ه مَََْاللَ ََو  َََلهي  ع ذِّ ََْنتَ اَ و 

 یتا زمان د،یآیکردن آنها برنم خدا در مقام عذاب ؛ستیآنان ن یکننده خدا عذاب !امبریپ یا 14:َفهيههمَْ

از جلوه یک  نیاست. ا یمانع از نزول عذاب اله مبرغی. حضور پیآنها حضور دار نیکه تو در ب

 است.  اهلل رسولرحمت 

کرد و  بعوثرا م شانیکه ا کند میاشاره  خاتم امبریپ مقدّسآنگاه که خداوند به نعمت وجود 

ك مَْا َََمهنَََْر س ولَ ََل ق ْدَجاء ك مَْاست:  نیخدا ا ریها فرستاد، تعب انسان یبرا از جنس خودتان، از  یامبریپ :نْ ف سه

َع ل ْيهَه ؛شما آمد یخودتان برا نیب  یاندازد، برا یم یآنچه شما را به دشوار تحمّلمشاهده و  :ماَع نهتُّمَََْع زهيز 

 ،راتیآن هم تمام خ ؛حرص دارد به شما ریرساندن خ راو د :ع ل ْيك مَََْح رهيصَ  ؛دردناک و تلخ است یاو بس

 راتیکه در مطلق خ دهد مینشان  ،یا نهیدر چه زمع ل ْيك ْمَََح رهيصَ که نفرموده  نی. ایدیق چیبدون ه

نهينَ است.  يمَ ََفَ َور َؤََبهاْلم ْؤمه ان سرشار از رأفت و رحمت مؤمننسبت به  اکرم مبرغپیو وجود 15َ:ر حه

که  خورد میآنان اندوه  یبرا یقدر به دشمنانش غمخوار است و به نسبت حتّیکه  یامبریپ است.

 .کند یقالب ته ش،یه در مورد دشمنان خوجان خود را از دست بدهد و از شدّت غصّاست  کینزد

عَ ََل ع لَّكَ شعراء فرمود:  ینمونه در سوره یاشاره کرده است. برا متعدّد ،به این مطلبقرآن  َََباخه َّلاَاَ ن  ْفس ك 

                                            

 .28 ی آیه سبأ، ی سوره .13

   .33 ی آیه انفال، ی سوره .14

 .128 ی هیآ توبه، ی سوره .15
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نهينَ  َم ْؤمه  مانیکه چرا آنها ا یباز یجان خودت را ماز شدّت غصّه  یتو دار ایگو! امبریپ یا 16:ي ك ون وا

للعالمینرحمةٌرحمت  یها جلوه نهای! اشوندع و متمتّمند  بهره مانیاز فوائد و ثمرات ا تاآورند  ینم

 است. 

َل ه مَْفرمود: متعال  یخدا عمران آل ی هورسدر  َاللهَلهْنت  از رهگذر رحمت  !ما امبریپ یا17َ:ف بهماَر ْحم ة َمهن 

 ؛یشو یبا مردم مواجه نم یدل با خشونت و سخت ؛یمهربانیی، با مردم است که تو با مردم نرمخو یاله

 . یو نرمخو هست یرحمت و مهربان ،به مردم بلکه نسبت

ما  ایآ !ما امبریپ یا18َ:ص ْدر كَ ََل كَ ََن ْشر حَََْل مَْاَ فرمود:  اکرم مبرغپیبه  میقرآن کر ،انشراح یدر سوره

و عرصه  یآشوب یو برنم ییآ یکه به تنگ نم مینداد یبزرگ روح ظرفیّتبه تو  م؟یبه تو شرح صدر نداد

آزار و  ی همه ها و یدشوار ی ههم یتوان می نهیس یگشادگبا با شرح صدر و و  شود میبر تو تنگ ن

 یروح میعظ ظرفیّتو  امبریپ ادیز اریبس یشرح صدر و حوصله نیا ؟یشو تحمّلها را م اذیّت

از  گرید ایجلوهها،  یها و دشوار یها و سخت ها و رنج و شکنجه اذیّتدر برابر آزار و  اهلل رسول

 است.  اکرم پیامبریللعالمینرحمةٌرحمت 

ََنَّكَ اهَ فرمود: مبرغیخالصه کرد و به پقلم  یسورهدر یک جمله  کماالت را در نیا یخداوند تمام

را  یزیمتعال چ یکه خدانی. ایهست میعظ اریبس یاخالق یتو دارا !رسول ما یا19َ:ع ظهيمَ ََخ ل قَ ََل ع لىَ 

 میخلق عظ میاز دسترس درک ما خارج است که بداناصالً  العاده است و فوق ،بخواند میعظ

 ؛مایمشاهده کرده امبریپ یرا در زندگ میخلق عظ نیاز ا ییها چه! ما گوشه یعنی اهلل رسول

متعال  یفقط خدا ،ع ظهيمَ ََخ ل قَ ََل ع لىَ ََنَّكَ اهَ :ف است و فرمودشرِآن خُلق را که خدا بر آن مُ تمامیّتا امّ

 .اهلل رسولیللعالمینرحمةٌهمان از بود هایی اینها جلوه .چه یعنیداند  یم

                                            

 .3 ی آیه شعراء، ی سوره .16

 .152 ی آیه عمران، آل ی سوره .12

 .1 ی آیه انشراح، ی سوره .18

 .4 ی آیه قلم، ی سوره .12
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 ،اهلل الی ریدر س ،دانید میطور که  همان است. اکرم مبرغپی یمطلقه عبودیّتمقام  نکته، نیسوم

نسبت به  دتوان می عبودیّت، تر پایین. در مراحل شود میمطلقه ختم  عبودیّتبه  اهلل الیسائر  ریاوج س

یکی بشود  م،یالرّح عبدبشود یکی ، عبدالرّحمن یعنی یکی بشود ؛ق شوداهلل محقّ از اسماء یهر اسم

 .میالکر عبد یکی بشودالقهّار،  عبدبشود  کییالجبّار،  عبدیکی بشود  فّار،الغ عبدیکی بشود الودود،  عبد

 اللبه  عبودیّتاست که  یاما باالتر از آن زمان ؛ردیبگ تعلّق به اسماء مختلف تواندیم عبودیّت یعنی

 اسم الل. نداسماء در آن جمع یاست که تمام یاسم چیست؟ آن اللعبداهلل. بشود فرد  یعنی ؛برسد

 مقدّسنکه ذات ایاز  امّا قبلواقع شد.  اللاست که نسبت به اسم  یعبودیّت نای. است متعال حقّ اعظم

در  هست:کنند، هم خدا  دایپ نیّو اسماء و صفات حقّ متعال تع کند یاسمائ تجلّیحقّ متعال 

عبداهلل  گریدشخص  ینشود، ا متوجّه آنبه  عبودیّتحال اگر  !اسماء و صفات ی هفوق مرتب یامرتبه

 «او» اآنجاست که فقط ب 20.هَ ل ََمَ سَّْلَرَ َوَ َهَ ل ََمَ سَْاهََّل :است که اسم ندارد یقتیحق ،قتیآن حق ؛ستیهم ن

 نیباالتر از عبداهلل است. ا« بدهعَ«. »بدهعَ» شود میلذا  ؛یاسم چیکرد، بدون ه اشارهبه آن  توانیم

 نی. اندا به آن نائل شده عظام، رسول خاتم اءیانب یتمام نیاست که در ب یا قلّهمطلقه،  عبودیّت

ا ب اکرم مبرغپیاز  میدر قرآن کر لذا .ندفتح کرد خاتم مبرغیمطلقه را فقط پ عبودیّت ی هقلّ

 اتیدر آ یفیظر یها نکته نهایشده است. ا ادیرود،  کار به یدر کنار آن اسم نکهیبدون ا ع ْبدهتعبیر 

 خوانم: این آیات را برایتان می .یاد کرده است شانیرا بیاورد، از ا بدون آنکه اسم پیامبر ؛است

 یخود را به سفر یکه بنده ییاست خدا منزّه 21:ل ْياًلَ بهع ْبدههَهََْسرىَ ا ََیالَّذَهََس ْبحانَ  :1ی  ، آیهءاسرا یسوره

تنها  .معلوم است کامالًاما  ؛ستیک ع ْبدههَه نیاکه نشان دهد  وجود ندارد یاسم نجایدر ا :بهع ْبدههَهشبانه برد. 

 است.  اءیخاتم انب اهلل رسول ،است ْبدههَهعَ که  یکس

                                            

 .42 ص ،6 ج ، الکریم القرآن کلمات فی التحقیق ، حسن مصطفوى، و 435 ص ،3 ج کافی، اصول شرح شیرازی، صدرالدّین .25

 .1 ی آیه اسراء، ی سوره .21
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َلهلاَ اَ : 1ی  ، آیهکهف ی هسور ْمد  است که  ییخدا زاوارحمد و سپاس س 22:اْلكهتابَ ََع ْبدههَهَیَ ع لََنْ ز لَ ا َََیالَّذَهََهَهْلح 

 ؛ستیک ع ْبدههَه که نشان دهد ستیدر کنار آن ن یحیتوض چیه نجایقرآن را بر عبد خود فرو فرستاد. درا

 است.  اهلل رسولاست که  مشخّص کامالًا امّ

َالَّذَه: 1ی  ، آیهفرقان ی هسور َع لىَ َیت بار ك  َاْلف ْرقان   ییخدا آن مبارک و سرشار از برکت است 23:ع ْبدههَهََن  زَّل 

 فرو فرستاد.  خودکه فرقان را بر عبد 

َََلىَ اهَََْوحىَ اَ فَ : 10ی  ، آیهنجم یسوره َما  یآنچه را که وح ،خود یکرد به بنده یپس وح 24:َْوحىَ اَ ع ْبدههه

هَهمقصود از  اتیآ نیا یکرد. در تمام  است.  اهلل رسول ع ْبده

َالَّذَه: 9ی  ، آیهدیحد یسوره  اتیاست که بر عبد خود آ ییاو خدا 25:ب  يِّناتَ ََآياتَ ََع ْبدههَهََع لىَ ََي  ن  زِّلَ ََیه و 

 فرستد. یرا فرو م یاله نیّب وروشن 

 ؛بالفاصله اسم او آمده است ع ْبدهکنار در اما  ؛هم آمده است ءایاز انبدیگر  یکی ی درباره َع ْبده ریتعب

ه َز ك رهياااست:  مبرغیپ یایّزکر ی دربارهکه  میمر یدوم سوره یهیآ َع ْبد  َر بِّك  َر ْحم ته  نجایا در 26:ذهْكر 

هَ  ریکه با تعب یا تنها کسآمده است. امّزکریّا بالفاصله اسم  هَ ع ْبدَ کنار در  از  اتیدر آ ع ْبدههَه ای ع ْبد هَ  ای ع ْبد 

 ست،یبه ک است که راجع نیّهم متع کامالًاز او برده شود و  ینام نکهیشده، بدون ا ادیاو 

سلوک  ریسالک و عبد در مس ریمطلق حقّ متعال، اوج س عبودیّتمقام  نیاست. ا اکرم پیامبر

 یبه انتها مبرغیپ رایز ؛شود میروشن  مبرغیپ تیّبار خاتم گریجا د نیاست. از هم اهلل الی

 .کند یط یگرید امبرینمانده که پ یباق یو راه ندا دهیراه رس

                                            

  .1 ی آیه کهف، ی سوره .22

  .1 ی آیه فرقان، ی سوره .23

  .15 ی آیه نجم، ی سوره .24

  .2 ی آیه حدید، ی سوره .25

  .2 ی آیه مریم، ی سوره .26
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 روحیّاتو از  میصحبت کرد شراب طهوردر کتاب  یعرفان روحیّات ی درباره. میمقام تسل :چهارم

 اگر قناعت یعنی ؛شود می یمنته میبه تسل روحیّاتآن ی  همهکه امّا گفتیم  27؛مینام برد یمختلف

 ؛است ضیتفو است، اگر توکّل اگر است، شکر اگر ست،رضااگر  ،است صبر اگر ،است زهد اگر است،

فنا قرار  یدر آستانه ،دیرس میکه به مقام تسل ی. کسمیبه مقام تسل شود می یمنته اتمقام نیا یتمام

که در کتاب ]جامع آن[  یمعنا به میتسل ؛است یعرفان روحیّات یقلّهدر  میگرفته است. پس مقام تسل

م در برابر یتسل مو ه حقّ متعال، ینیرات تکودر برابر مقدّ میتسل مه؛ مایآن را شرح داده شراب طهور

است.  یعرفان روحیّاتاز  روحیّه نیجامع خود باالتر یمعنا به میمتعال. تسل یخدا یعیرات تشرمقدّ

مقام  نیکه به ا یکس نیاست. نخست دهیمقام رس نیبرسد، به باالتر میبه مقام تسل یاگر کسبنابراین، 

 است[.  خدا رسول] -مرتبت یمعنا و زمان، بلکه به خیتار یمعنا کس نه به نینخست- استدهیرس

متعال به  یزمر خدا ی. در سورهکند می انیرا ب یژگیو نیا اکرم مبرغپی ی قرآن تنها درباره

َاللَ ا َََنَْا َََمهْرتَ ا َََینَِّاهَََق لَْ: فرماید می مبرغیپ َل هَ ََْعب د   فرمانبه من  م،شد بگو من مأمور :َالدِّينَ ََم ْخلهصًا

َ .بپرستم را خدا پرستش، و عبادت در تمام اخالصِ با که شد داده َ اَ و  َّله َاَ ْنَمهْرت  َاْلم ْسلهمهينَ اَ ك ون  و  28:وَّل 

به  اءیانب ریسا ی دربارهاگر  .ندسته اهلل رسولالمسلمین  اوّلباشم.  نالمسلمی اوّل که مشد مأمور

 ازکه قرآن  ییایانبی  همهبه  . راجعاْلم ْسلهمهينَ َنَ مَهاست که  نیبحث ابینید  می د،یمراجعه کن میقرآن کر

َاْلم ْسلهمهينَ  هانیا گوید می است، مقام اسالم آنان سخن گفته  ی اما درباره 29بودند. نیاز مسلم یعنی ،مهن 

َاْلم ْسلهمهينَ ا َ ریتعب اکرم مبرغپی  اکرم مبرغپیمقامات داریم از این هم مقام تسلیم.  است. وَّل 

 گوییم. سخن می

                                            

 .155 ص طهور، شراب طیّب، .22

  .12 و11 های آیه زمر، ی سوره .28

ْنَاَهفَ . 22 أ ْلت ك ْمَمه ع لَ اهََیَ ْجرَهاَ ْنَاَهْجر َاَ ْنَت  و لَّْيت ْمَف ماَس  َََىّلَا َاَ اللهَو   .22 ی آیه ،یونس ی سوره:ينَ اْلم ْسلهمَهََك ون َمهنَ اَ ْنَاَ مهْرت 
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 اهلل رسولاز خود  متعدّدی ثیرو، احاد نیاخالق است. از ا لیکمال عبد در تکم :پنجم ینکته

يار َوجود دارد که فرمودند:  بُّاَ شماست.  نیتر خلق کیشما، ن نیبهتر 30:ْخالقاًَا َََْحس ن ك مَْا َََك مَْخه ََاللَهََل ىاهَََك مَْح 

َخ ل قاًَاَ  ل ك مَْاَ تر است.  خلق شما خوش نیاز ب کهاست  یشما نزد خدا کس نیتر محبوب31َ:ْحس ن ك ْم ََفاضه

َاَ  شما هستند. حال که شاخص  نیدر ب کوترین یها شما صاحبان خلق یها نیبرتر32َ:ْخالقاًَاَ ْحس ن ك ْم

قلم  یسورهاز  هیآاین لق است، سن خُبودن نزد خدا حُ شاخص محبوبو  بودن ریو خ کویو ن لتیفض

تو  نهیهرآ33َ:ع ظهيمَ ََخ ل قَ َل ع لىَ ََنَّكَ اَهفرمود:  اکرم مبرغپیبه  راجعمتعال  یکه خدا دیاوریب ادیرا به 

است و لذا رسالت  اکرم مبرغپیمرتبت و مقام بلند  ی دهنده نشان نی. ایهست میخلق عظ یدارا

 اکرم مبرغپی. شود میمنحصر  یژگیو نیدر هم خود حضرت انیدر ب زین مبرغیپ

َب عهْثتَ اَه: ندفرمود َ ََنَّما َاّْلَ ََت مِّمَ ّله  یعنی ؛از ادات حصر است نَّمااَهدانید،  طور که می همان 34.ْخالقَهم كارهم 

َب عهْثتَ اهَ .ستین نیاست و جز ا نیا منحصراً َ ََنَّما َاّْلَ ََت مِّمَ ّله شدم تا  مبعوثمن  منحصراً :ْخالقَهم كارهم 

 دوش یم نجایهمبرسانم. از  آنبه کمال  ؛برسانم آن ییو انتها یینها یرا به مرحله یاخالق یها تامکر

در انسان. اگر گفته  یخلقیّات آمدن وجود به یبرا ستا یا مهمقدّ ،عملیّهکه تمام احکام  فهمید

 تعلّقدن و بون ایدن ریاس ی روحیّه سخاوت و یروحیّهاست که  نیا یبرا ،بده زکات و خمس است شده

 یروحیّهاست که این خاطر  به ،بخوان نمازبه او گفته شده شود. اگر  جادینداشتن در انسان ا دنیا به

 ر،بگی روزه به او گفته شد رکند. اگ داینجات پ ینیب شود و از کبر و خودبزرگ جادیااو در  یافتادگ

                                            

 ص ،8 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 142 ص ،24 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛23 ص االخالق، مکارم، فضل بن حسن طبرسی، .35

448.

 .133 ص ،1 ج ارشادالقلوب، دیلمی، .31

 .124 ص ،8 ج العقول،  ةمرآ مجلسی، و 158 ص ،12 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ ؛152 ص ،2 ج کافی، کلینی، .32

 .4 ی آیه قلم، ی سوره .33

 ،2 ج البحار، سفینة قمی، محدّث و 182 ص ،11 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث ؛8 االخالق،ص مکارم فضل، بن حسن طبرسی، .34

 .626 ص
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است.  نیمعصوم شاتیفرما نهایشود. ا تیتثباخالص در انسان  یروحیّهاست که  نیا خاطر به

 ،خدا نماز را واجب کرد تا با نماز گزاردن 35:اْلكهْبرَهَنَهعَ الصَّالة َت  ْنزهيهًاَََاللَ ََف  ر ضَ  :ندفرمود امیرالمؤمنین

َلهاْلَه. یهدف اخالق نیا یبرااست  مهمقدّشود. پس نماز  منزّهانسان از کبر  َت  ْثبهيتًا َالصِّيام  و  36:ْخالصَهو 

سخن  نیا فهمیم حاال میکند.  تیاخالص را در انسان تثب یروحیّه نکهیا یخدا روزه را واجب کرد برا

کمال  ی قلّهرا به اوج  یاخالق یها تامکر تامبعوث شدم  من منحصراً که فرمودند: اکرم مبرغپی

 یاهمیّتاهلل چندان  عمل به احکام ایکه اسالم احکام ندارد،  ستیمعنا ن نیبه ا نی. ایعنی چه م،برسان

آن،  اهمیّتا امّ ؛است ییباال اریبس اهمیّتدارای  زین اهلل احکاماحکام دارد و عمل به  ،ندارد. بله نیدر د

انسان اخالقی در  یهاتامکر آمدن وجود به ی همساز و مقدّ نهیزم اهلل احکام یعنی ؛است یممقدِّ اهمیّت

 است.

 کیبه مقصد به  دنیرس یهر آرزومند لقاء خدا براو  اهلل الیسلوک  ریدر مس یهر سالک :ششم ینکته

شده دیتاک قتیحق نیمختلف بر هم یها به زبان زیما ن یعرفان اتیّدر ادبلذا دارد.  ازیاسوه و الگو ن

 نیا همه به ،مینبییم یعرفان اتیکه در ادب ریتعاب نیاامثال خضر راه و  قت،یطر رپی مراد، قطب،. است

 یکماالتی  همه یدارا که ای الگو و اسوه .الزم داردالگو و اسوه یک  اهلل الینکته اشاره دارد که سالک 

نزد  یو دلبر نیدلنش ی وهجل وقتی است، به آن نیلواهان سلوک خود خ ریاست که سالک در مس

عشق و  یجذبه نیا رد،یبگ راو قرا محبّتعشق و  یکند و سالک به او دل ببازد و در جذبه دایسالک پ

 را دارد وجود یکه در و یکماالتتدریج  به ،آن اسوه و الگو یسالک در جاذبهاین  شود میسبب  محبّت

 یعرفان تیدر ترب یرفتار ینقش الگوها نی. بنابرادیایکند و به رنگ و شکل آن اسوه و الگو درب دایپ

 گفت: است. مهمّ اریبس

 ـــــیدر زمانــــــــد سکنـــهر چن  اتـــرو تو در خرابــــم ریــــپ یب

                                            

 .134 ص ،4 ج تفسیرصافی، کاشانی، فیض .35

 .22 ص ،1 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ و 22 ص ،1 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، ؛248 ص ،1 ج الشرائع، علل صدوق، .36
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 یر گمراهــظلمات است، بترس از خط  ر مکنـــخض یهمره یمرحله ب نیقطع ا

ی همه یبرا پس [.دهد ، ]همین نکته را نشان میات عرفانی وجود داردامثال این تعابیر که در ادبیّ

کماالت  ی قلّهاست تا به اوج  یضرور یا حسنه یاسوه ،اهلل آرزومندان لقاء یو تمام اهلل الیسالکان 

َكانَ فرمود:  اکرم مبرغپیبه  راجعاحزاب  یمتعال در سوره یبرسند. خدا یو امکان یانسان ََل ك مَََْل ق ْد

ة َح س ن ة َلهم نَْا َََاللَهََر س ولَهََیفَه َاللَ ََكانَ َََْسو  َاْلي  ْومَ ََي  ْرج وا رَ ََو  َاللَ َوَ َاْْلخه ثهيراًََََذ ك ر   اهلل رسولدر وجود  نهیآ هر 37:ك 

را وصال به خدا  یهرکس که آرزو یبرا ؛کردن است تأسی یالگو برا نیکوتریو ن نیشما بهتر یبرا

 گفت: دارد.

 رم ماالمالـــک یایه و درـــتشن نیما چن  پسندم ایـــخدا میـــد وصالــــآرزومن

ْومَ  :است ی، هرکس آرزومند سعادت اخروي  ْرج واَاللَ ََكانَ َََلهم نَْ :آرزومند وصال خداست ههرک َاْلي   رَ ََو  ، اْْلخه

َاللَ َوَ  :کس اهل ذکر استهر ثهيراًََََذ ك ر  َكانَ و  ؛حسنه است یاسوهیک به  ازمندین ؛ك  ََاللَهََر س ولَهََیفَهََل ك مَََْل ق ْد

ة َاَ  نه  اکرم مبرغپی نیاست. بنابرا تأسی یاسوه و الگو برا نیکوترین خدا رسولدر وجود  :ح س ن ةَ ْسو 

 یمقتدا یشان. اندسته اسوه و الگو ،عظام ءایانبی  همه ی، که براندتهس مقتدا امّت نیا یبرافقط 

من و  یتنها برا یشان. مقام اسوه بودن اندسته یاله یایو اوص اءیاولی  همهو  یاله امبرانیپ ی همه

َكانَ  :ستیشما ن ة َح س ن ةَ ا َََاللَهََر س ولَهََیفَهََل ك مَََْل ق ْد  یتمام ؛اند اقتدا کرده اهلل رسولبه  اءیانب ی همه .ْسو 

 یکه آرزومند وصال خدا یهر کس یبرا اسوه است یشاناند. ا اقتدا کرده اهلل رسولبه  اءیاوص

 :اند ذاکر خدا بودهآنان  ؛ندا هبود یسعادت اخروآرزومند آرزومند وصال خدا و  زین ءایمتعال است. انب

َاللَ  ثهيراًََََذ ك ر   .ك 

اسم اعظم حقّ این است:  ،کند میبه آن اشاره  اکرم پیامبر ی که قرآن درباره یگرید یژگیو

خاتم  مقدّسحقّ متعال، وجود  یایو صفات و امثال عل یگاه و مظهر تمام اسماء حسنتجلّیمتعال و 

                                            

 .21 ی آیه احزاب، ی سوره .32
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 خیمخلوق تار نیتر بزرگ اکرم مبرغپیاست که  لیدل نیهم است. به یمحمّد مصطف ،اءیانب

کرده است.  تجلّی یشانوجود ا ینهییجا در آ کی اسماء و صفات حقّ متعال ی  همه رایز ؛ستا نشیآفر

مخلوق است. قرآن در  نتریبزرگ ؛اعظم خلق استلذا  ؛ستا یمظهر تمام اسماء و صفات اله یشانا

اَاْلق ْرآنَ نْ ز ْلناَهَ اَ ل ْوَحشر فرمود:  ی هسور ب لَ ََع لىَ ََذ  مهنَََْل ر أ يْ ت هَ ََج  م ت ص دِّعاًَ عاًَ  قرآن را نیا ما اگر 38:خ ْشي ةهَاللَهََخاشه

 اهلل رسولبا وجود  ،نزول قرآن را ندارد تحمّلکه را  کوه نی. اشود میکوه پودر  م،یبر کوه نازل کن

ََع لىَ ََمهينَ اّْلَ ََالرُّوحَ ََبههَهََن  ز لَ ی شعراء فرمود:  در سوره .نازل شد یشانکه قرآن بر قلب ا دیکن سهیمقا

ََع لىَ ََن  زَّل هَ ََنَّهَ اَهفَ بقره فرمود:  یآورد. در سوره فرود رسول ما یقرآن را بر قلب تو ا نیاالم روح39َ:ق  ْلبهكَ 

عظمت قلب  ببینید !و کوه امبریقرآن را بر قلب تو فرود آورد. قلب پ لیجبرائ40َ:ق  ْلبهكَ 

منفجر و پودر از خشوع ندارد و  تحمّلقدرت  هبر کوه نازل شود، کواگر که قرآن  !را امبریپ

دارد  یمیعظ ظرفیّتو  یوجود یاست و چنان سعه عیچنان وس اکرم پیامبرا وجود امّشود؛  می

 قرآن و حامل آن باشد. یراید پذتوان میو  دیآ یفرود م وکه قرآن بر ا

خاتم رسل  ؛ندسته ختمیّهحامل رسالت  اکرم مبرغپی :در قرآن اکرم مبرغپی گرید یژگیو

َلَ  فرمود: اکرم مبرغپی ی متعال درباره یاحزاب خدا ی. در سورهندسته َخات مَ ََاللَهََر س ولَ ََكهنَْو  ََو 

و  ،ختمیّهرسالت  مبرغیاست. رسالت پ امبرانیپ یکننده و ختم خدا رسول اکرم مبرغپی 41:النَّبهيِّينَ 

 رسول مییگو یچه؟ اگر م یعنی. خاتم بودن ندسته نیو المرسل اءیاالنب خاتم اکرم مبرغپی

 یدارد نکته غیباهلل خدا در اذیالع یعنیچه؟  یعنی ،ندسته نیالمرسل و خاتم اءیاالنب خاتم خدا

؟! باهلل اذیالع ورزد یمتعال بخل م یخدا ایبگذارد؟! آ رمانده را در دسترس بش یباق یها از نکته یدیجد

نماند  یباق یأنب بود آورد.آنچه در پس پرده آمد. گفت:  ،که بود چه هر مبرغی! بلکه با بعثت پریخ

                                            

 .21 ی آیه حشر، ی سوره .38

 .123 ی آیه ،شعراء ی سوره .32

 .22 ی آیه بقره، ی سوره .45

 .45 ی آیه احزاب، ی سوره .41
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جا  یکتمام آنها را  ،پشت پرده بود یهر خبر .الزم باشد یرسول و مرسل ،ییّو نب ئنبِتا مُ

که خدا  ستین یامر قرارداد کی. ختم رسل ستا نیخاتم رسل ا ی. پس معناندآورد اهلل رسول

 !نفرستد؟ مبرغیپ گریخواهد د یچرا خدا م ندیگو یم یبرخ .نفرستد مبرغیپ دیگر ردیبگ میتصم یزمان

آور است و  امغیپ ،مبرغیاست که پ نیخوب است! پاسخ ا یلیخ مبرغیپ ؛بفرستد مبرغیخدا باز هم پ

دیگر که  یزمان یآور امغی؟ چه پیستچ یبرا مبرغیوجود پدیگر نماند،  یغامیها آمد و پ غامیکه پ وقتی

پشت پرده را  هایمغایپی  همه اکرم مبرغپیاست؟!  دهیرس هاامغیپ ی همهو  ستین یامغیپ

 . ندسته اءانبی خاتم که طورهمان ؛ندسته ختمیّهحامل رسالت و خاتم رسل  اهلل رسول. ندآورد

 ییایمزا یعالوه بهاست  قبل یکماالت کتب آسمانی  همه یحاو می، قرآن کراهلل رسولکتاب 

است. رسالت  گونهنیهم ا مبرغیپ رسالتطور که  ؛ همانداشتند هاآن کتاب یبر آنچه تماممزید 

تمام .اهللصلواتهمیعلمیمر بن یسیآدم تا عاز  ،قبل است ءایانبی  همهکماالت رساالت  یحاو مبرغیپ

ا هآنچه در رساالت آن ی عالوه به ؛دارد وجود ختمیّها بود در رسالت هآنی همهکه در رسالت  یکماالت

َفرمود:  میقرآن کری  دربارهمائده  یدر سوره رونید. ازاندار هان بر آنوافز خاتم مبرغینبود و پ و 

قًاَلهماَب  ْينَ ََبهاْلح قَََِّاْلكهتابَ ََل ْيكَ اَهنْ ز ْلناَاَ  ْيهَهََم ص دِّ نًاَع ل ْيهَهََاْلكهتابَهََمهنَ ََي د  ْيمه َم ه  خاتم  رسول یبر توقرآن را و ما  42:و 

قرآن  یشارویاست که پ یآسمان هایکتابی  همه یکننده قین تصدآقر نیکه ا ؛مینازل کرد حقّ به

ناًَ ؛هیّتمام کتب سماو است؛ ْيمه َم ه   یآسمان هایکتاب یتمام بربرتری هم دارد؛ هم دارد؛  منهیو ه :ع ل ْيهَهو 

توبه  یدر سورههم  مبرغیرسالت پ ی درباره؛ پیامبر ناین از قرآدارد.  هم قتفوّ نیشیپ

َالَّذَهفرمود:  َر س ول ه َبهاْله دىَ ا ََیه و  َدَهََْرس ل  َك لِّهو  َلهي ْظههر ه َع ل ىَالدِّينه َاْلح قِّ است که رسول  یخدا آن کس 43:ينه

َك لِّه ؛حق فرستاد نیو د تیخود را با هدا حقّ او را بر  نیو د امبریکه پنیتا ا :لهي ْظههر ه َع ل ىَالدِّينه

َع ل ْيهَه امبریطور که کتاب پ حاکم و مسلّط کند. همان گرید انیاد یتمام نًا ْيمه  نیاست، د م ه 

                                            

 .48 ی آیه مائده، ی سوره .42

 .33 ی آیه توبه، ی سوره .43
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َ زین مبرغیپ َك لِّه َالدِّينه َع ل ى  امبریهم کتاب پ ،ق راو تفوّ یو برتر منهیه نیاست. الهي ْظههر ه 

و  میبور داوود و صحف ابراهزاز  ل،یتورات و انجاز  ،قبل یکتب سماوی  همهنسبت به  خاتم

الدِّينهَََلهي ْظههر ه َع ل ى که را داراست یبرتر نیا اهلل رسول نیهم د و ،دارد ینشیپ یتمام کتب سماو

 است. ك لِّه

در  یشاناز ا شیبشر گشوده شد که پ سوی به یاز معارف اله یابواب اکرم مبرغپی یواسطه به

از  یک هیچاست که کشف  یا در مرتبه یدسترس بشر قرار نداشت. درواقع کشف تامّ محمّد

 دایراه پ قلّهبه آن نیامجعهمیعلاهللصلواتیاله ءایانب ریو سا حو نو یسیو ع یو موس میاز ابراه ،عظام ءایانب

در برابر  آن حضرتکشف ناقص است.  گرید یها ، کشفخاتم مبرغیدر برابر کشف پ .است نکرده

از معارف  یشدن ابواب سبب گشوده امبریبعثت پ نیبنابرا .دنکشف تام دار یاله ءایانب ریکشف سا

به  هم اءیانب حتّیبشر مسدود بود.  یآن ابواب به رو اکرم مبرغپیاز  شیبشر شد که پ یبه رو

به آنجا  اءیانب ریکه سا ندافتیراه  یا قلّهبه  اکرم مبرغپیاست که  نیآن ا علّتنکردند.  دایآنجا راه پ

لَاََث مََّنجم فرمود:  یمتعال در سوره خدای کردیم، اشارهطور که  هماننکردند.  دایراه پ َف  ت د  ف كان ََ؛َىَ د نا

َ َق  ْوس ْينه او با حقّ متعال  یدرآمد و فاصله یختگیو آو یشد، به حال تدلّ کینزد مبرغیپ 44:ْدنىَ اَ ْوَاَ قاب 

و عرفان  یریتفس هایبحث ،اینها یعنی چهاینکه  دو کمان بود. یدهانه یعنی نیقاب قوس یاندازه به

لاىَ ََث مََّ. صحبت کنم هاآنبه  که قصد ندارم امروز راجع دارد یا گسترده اریبس ینظر َف  ت د  ََ؛َد نا َقاب  ف كان 

َ َمهنَ د ن  وَا: است آن آمده ی ادامه ،ندبه یدر دعاو  ؛ْدنىَ اَ ْوَاَ ق  ْوس ْينه َاْقتهرابًا َو  به این مرتبه  45.ْعلىَ اّْلَ ََیَِّاْلع لَهًََا

در  ؛لذا دیدید ؛حضرت حقّ مقرّب ینه مالئکه دند،یمرتبه رس نیعظام به ا ءاینه انب د؛ینرس یاحد

. ستادیا د،ینقطه که رسیک به  ،آمد اهلل رسولهمراه  لیجبرئکه سفر معراج همین 

و  یستادیا ،یراه شد مهین قیچه شد؟ رف به تعبیر خودمانی !لیبرادر جبرئ :فرمودند اکرم مبرغپی

                                            

 .2 و 8 های آیه نجم، ی سوره .44

 ندبه. دعای الجنان، مفاتیح ی،قم محدّث و 158 ص ،22 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛228 ص ،1 ج اقبال، طاووس، سیّدبن .45
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َد ن  ْوتَ َ!اهلل رسول ای! عرض کرد: ییآ یبا ما نم ْحت  ر قَْا َََل ْو َّل   ،میایب تربند انگشت باال کیاگر  46:تَ ْنم ل ًة

 ؛دهدیباالتر رفتن را به من نم یاجازه ،من یوجود ظرفیّت. شوم میسوزد و نابود  یوجودم می  همه

 یملک چیه نهو  یاله ءایاز انب ییّنب چی. نه هندرفت تنهایی بهراه را  یادامه اکرم مبرغپی ؛ا دیدیدامّ

راه پیدا کرد،  دایراه پ خاتم مبرغیکه پ یا قلّهبه نقطه و یک  هیچپروردگار،  مقرّب یاز مالئکه

 ؛کشف ناقص اءیانب ریکشف تامّ است و کشف سا مبرغیکشف پاست که  لیدل همین به. نکردند

از  یک هیچکه در دسترس  ندکرد دایدست پ یقیبه حقا اکرم مبرغپیبه همین دلیل است که 

 . ندبشر آورد یو برا ندسوغات سفر معراج خود قرار دادآن حقایق را و ؛ نبودمقرّب  یو مالئکه اءیانب

بر  ؛یاله ءایانب ی همهبر  ندسته گواه خاتم مبرغیپ :خاتم مبرغیاز مقامات پ گرید ینکته

َ: دوفرمنساء  ی. قرآن در سورهندسته شاهد ،الهی انبیاء ی همه َاَهف ك ْيف  َك لِّ ْن ْئناَمه ْئناَمَّة َبهش هَهاَ ذاَجه َجه َو  يد 

َع لىَ  َش هَههَ ََبهك  بر  دشاه یامّت هر مبرغیپ) مآورییم یشاهد یامّتکه ما از هر  یوقت !مبرغیپ یا 47:يداًَؤ ّلءه

َع لىَ  م،یآور یرا م نانیا تمایق یفردا یوقت ،(خود است امّت َبهك  ْئنا َش هَههَ ََجه تو شاهد و گواه  :يداًَؤ ّلءه

. ندستهشاهد  یاله ءایبر انب خاتم مبرغیپلذا . هستند یاله ءایشاهدان که انب نیبر ا بود یخواه

 .ندستهشاهد  اءیبر تمام انب خاتم مبرغیخود شاهدند، پ یها امّتبر  ءایاگر انب

در  میاست. قرآن کر میدر قرآن کر اهلل رسول یمقام شفاعت کبرا ،اکرم مبرغپی گرید مقام

َي  ْعطَهفرمود:  یضح یسوره َل س ْوف  َو  َف  ت  ْرضىَ يك  قرآن  یهیآ نیتر دبخشینظر شما ام به دندیپرس 48.َر بُّك 

َالَّذَهَیَ ياَعهبادَه: فرماید میمتعال  یکه در آن خدا هیآ نیعرض کرد ا یراو ست؟یچ ْمَا َََْسر ف واَع لىَ اَ ين  هه نْ ف سه

َ َالله َر ْحم ةه َمهْن َت  ْقن ط وا َج مَهاَهّل َالذُّن وب  َي  ْغفهر  َالل  از  د،یا که بر نفس خود اسراف کرده یکسان یا 49:يعاًَنَّ

 هیآ نیتر دبخشیام ؛نه ند:بخشد. حضرت فرمود یگناهان را م ی همهخدا  ؛دینباش وسیمأ یرحمت اله

                                            

 .382 ص ،18 ج اراالنوار،بح مجلسی، و 12 ص ،4 ج کافی، اصول شرح شیرازی، صدرالدّین ؛122 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب، ابن .46

  .41 ی آیه نساء، ی سوره .42

 .5 ی آیه ضحی، ی سوره .48

 .53 ی آیه زمر، ی سوره .42
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ای  توبه است؛ کرده دیق ، شروطیشود هیآاین مشمول  دفر برای اینکه آیه را بخوان؛ ی ادامه .ستین نیا

 یاست که خداآیه  نیا هیآ نیتر دبخشیام خواهد. میبعد از این گناهان ی عمل صالح خواهد، می

َي  ْعطَهمتعال به رسول خود فرمود:  َل س ْوف  َف  ت  ْرضىَ و  َر بُّك  قدر به تو عطا  متعال آن یخدا زودی به :يك 

در آتش  نیاز موحّد یکه احد ستین یراض خدا رسول :ند. سپس فرمودیشو یکه راض کند می

َي  ْعطَه .ندارد یو شرط دیق چیه هین آیو ا ؛دوزخ بماند َل س ْوف  َف  ت  ْرضىَ و  َر بُّك   لذا این آیه ؛يك 

 مربوط ثیاحاد .دارد اهلل رسول یبه مقام شفاعت کبرااشاره  هیآ نیا 50است. هیآ نیتر دبخشیام

سراغ به مردم ابتدا . ندیآ یخود م غمبریسراغ پبه  یامّتکه هر  ؛مایدهخوان گریدجلسات را در  به آن

خواهند که به داد آنها  یکمک م آدممحشر از حضرت  یو در صحرا ندیآ یم حضرت آدم

محضر نوح به  انشامّت و . حضرت آدمدیآ یبرنم یکاراز دست من  :گوید می شانیبرسد. ا

 جمعی با نوح دسته .دیآ یبرنم یاز دست من هم کار گوید می امبرینوحِ پ .ندیآ یم امبریپ

 یسایعسراغ  ندور ، میمیکل یموسا سراغ روند می ،لیخل میابراه سراغروند  میو  افتند راه می

 شانامبرانیها با پ امّتتمام سرانجام . دیآ یاز دست ما برنم یکار :ندیگو یهمه م .نیامجعهمیعلاهلللواتصاهلل روح

که لواء حمد  یدر آن روز خاتم مبرایو پ ندآی می خاتم مبرغیپ به محضر جمعی دسته

 .اهلل رسول یهم مقام شفاعت کبرا نیا 51شوند. میها  امّتی  همه عیبرافراشته است، شف

                                            

َع لهیَ  .55 َْبنه َلهم ح مَّده َاللهَا ْرجَا يَّة َآي ة َفهیَق  ْلت  َي  ق ول ونَ َیَ كهتابه َق  ْلت  َقال  َفهيهاَق  ْوم ك  َماَي  ق ول  َا ْسر ف واَع لىَ »ََقال  َالَّذهين  ْمَّلَََياَعهبادهی  هه ا نْ ف سه

َلَ «ََر ْحم ةهَاللَهََاَمهنَْت  ْقن ط َو َذَ كَهقال  َّلَن  ق ول  َف ا یََّش یَْنااَا ْهل َاْلب  ْيته َق  ْلت  َقال  َن  ق ولَ َلهك  َفهيهاَقال  َت  ق ول ون  الشَّفاع ة َ«ََف  ت  ْرضىَ ََر بُّكَ ََي  ْعطهيكَ ََل س ْوفَ َوَ »ََء 
َاللهَالشَّفاع ة : َاللهَالشَّفاع ة َو   .422 ص النجاح، منهاج بهایی، و 55 ص ،8 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛521 ص تفسیرفرات، کوفى، فرات و 

َع ْنَا بهیع ْنَسَ  .51 َمهْهران  يمَ َماع ة َْبنه َاللَهَفهی اهْبراهه َم قامًاَم ْحم وداًَََع سىَ »ََق  ْوله َر بُّك  ع ث ك  َ«َا ْنَي  ب ْ َعامًاَو  َا ْرب عهين  َي  ْوم َاْلقهيام ةهَمهْقدار  َي  ق وم َالنااس  قال 

َع لي َ  َف  ي  رْك ب  َالشَّْمس  م ه مَ َىَ ْؤم ر  َي  ْلجه َو  َاْلعهباده َّلَت  ْقب ْلَمهنَََْاْلع ر قَ ََر ء وسه َاّْل ْرض  َي  ْؤم ر  ْنه َف  ي د لُّه ْمَع لىَ ع ر قههَه َو  َمه َآد م َف  ي ت ش فَّع ون  ْيئًاَف  ي ْأت ون  ََْمَش  َو  ن وح 

َي د لُّه ْمَاهْبراههيم َع لىَ اهْبراهَهَي د لُّه ْمَن وح َع لىَ  َي د لُّه ْمَم وسىَ َم وسىَ َيم َو  َي د لُّه ْمَعهيسىَ َعهيسىَ َع لىَ َو  َم ح مَّد ََو  َاْلب ش رهَف  ي  ق ول  َع ل ْيك ْمَبهم ح مَّد َخات مه ف  ي  ق ول 

َل ه َم ْنَهَ َا ن اَل هاَف  ي  ْنط لهق َح تاىَ  َف  ي قال  نَّةهَف  ي د قُّ َاْلج  َباب  ْقب لَ ي ْأتهی  َاْست   َاْلباب  َافْ ت ح واَل ه َف اهذاَف تهح  َم ح مَّد َف  ي قال  ا ْعل م َف  ي  ق ول  َاللَ  َساجَهَذاَو  رُّ داًَر بَّه َف  ي خه

تَا دًاَف  ي قاَىَ ف الَي  ْرف ع َر ْأس ه َح  َساجه رُّ ْقبهل َر بَّه َف  ي خه َاْشف ْعَت ش فَّْعَف  ي  ْرف ع َر ْأس ه َف  ي ْست   َو  ْلَت  ْعط  َس  لَّْمَو  َل ه َت ك  تایَ ي قال  ثْ ل هاَف  ي  ْرف ع َر ْأس ه َح  َل ه َمه اهنَّه َل ي ْشف ع ََل 
َبهالناارهَف ماَا ح د َمهنَ م ْنَق ْدَاَ  َي  ْوم َاْلقهيام ةهَفهیَْحرهق  َاللهَت عالىَ َالنااسه َق  ْول  َه و  َو  ْنَم ح مَّد  َا ْوج ه َمه َاّْل م مه َم قامًاَم ْحم وداًَََع سىَ »ََج مهيعه َر بُّك  ع ث ك   «:ا ْنَي  ب ْ

 .525 ص ،3 ج برهان، نی،بحرا و 48 ص ،8 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛315 ص ،2 ج فسیر،تّال عیاشی،
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انفال ی  در سورهمتعال است.  یخدا «یغنمُ»و  «ییحمُ»مظهر اسم  اکرم مبرغپیاز منظر قرآن، 

َ: فرماید می َالَّذَهاَ يا ا َاْست جَهي ُّه  َآم ن وا َلهلاَ ين  َيب وا َلهلرَّس وله َو  َي ْحيَهاَههه َلهما َد عاك ْم  دیریو بپذ دیاستجابت کن 52:يك مَْذا

 بهیّط اتیکه شما را به ح کند میدعوت  یزیچآن  سوی بهکه شما را  وقتیخدا و رسول را  دعوت

د نکن دعوت می یزیسمت آن چ مردم را به اکرم مبرغپیپس بخشد.  یم اتیو ح گرداند میزنده 

که مظهر اسم  طور همان ؛حقّ متعال است «ییمح ای»مظهر اسم  اهلل رسول. گرداند میکه زنده 

َماَن  ق م واَ: دیفرما یتوبه، قرآن م ی. در سورهاست کننده ازین یبمعنای  که به ستخدا «یمغن ای» ْنَا ََّلَااَهو 

ْنَف ْضلههَهاَ  َر س ول ه َمه و  ؛ پس خدا رسولخدا و  ؛کردند یآنها را غن خدا رسولخدا و  53:َْغناه م َاللَ 

 حقّ متعال است. «یغنمُ ای»مظهر اسم  اهلل رسولت؛ اس یمغنهم  خدا رسول

در و حاضر در همه جاست.  بیعالم به غ خاتم مبرغیپ :در قرآن خاتم امبریپ گرید یژگیو

َتوبه فرمود:  یسوره َر س ول ه َو  ل واَف س ي  ر ىَالل َع م ل ك ْمَو  َاْعم  عمل  زودی به ؛دیبگو عمل کن 54:اْلم ْؤمهن ونَ ق له

 ،است هیآ نیا لیکه ذ یاتیروا طبقان مؤمنمنظور از  .نندیب یم انمؤمنو  خدا رسولرا خدا و  شما

 یشانا یبرا یبیغ چی. هندیب یجا حاضر است که م همه اکرم مبرغپی نیبنابرا 55.هستند ائمه

                                            

 .24 ی آیه انفال، ی سوره .52

 .24 ی آیه توبه، ی سوره .53

 .155 ی آیه توبه، ی سوره .54

َ َوَ َیلهََاللَ َادْعَ ََالهلرِّضَق  ْلتَ … .55 ل ةَ َوَ َي  ْومَ َك لََِّیفَهَیََّع لَ َل ت  ْعر ضَ َْعمال ك مَْا ََنََّاهََاللَهَوَ َفْ ع لَ ا ََل ْستَ َوَ َا ََف قالَ َیب  ْيتَهَْهلَهّله َ؛لهكَ ذَ َف اْست  ْعظ ْمتَ َقالَ َ؛ل ي ْ

ل واََق لَهَوَ »َج لَََّوَ َع زَََّاللَهَكهتابَ َت  ْقر أَ َماَا ََلهیَف قالَ  ن ونَ َوَ ََر س ول هَ َوَ ََع م ل ك مَََْاللَ ََف س ي  ر ىَاْعم   کلینی، :طالهبَ َا بهیَْبنَ َع لهیََُّاللَهَوَ َه وَ َقالَ ََ«اْلم ْؤمه

 .158 ص ،16 ج الشیعه، وسائل حرّعاملی، و 545 ص ،3 ج وافی، شانی،کا فیض ؛225 ص ،1 ج کافی،

َالل َج لََّج الل ه َ… َق لَه»ف ا نْ ز ل  ي  ر ىاْعم ل واَََو  َر س ول هَ ََع م ل ك مَََْاللَ ََف س  ن ونَ ََو  َاْلم ْؤمه َاللَ ََ«و  َقال  َخاصَّة َا مَّاَالَّذهين  َعامَّة َو  َف قال  َاْلم ْؤمهن ون  َم نه ف قهيل َل ه َو 

َج لََّ َو  ن ونَ »ََع زَّ َاْلم ْؤمه ه مَْ«ََو  ن ْ َاّْل ئهمَّة َمه َم ح مَّد   ص ،12 ج ،الوسائل مستدرک نوری، محدّث و 353 ص ،23 ج بحاراالنوار، مجلسی، :ف  ه ْمَآل 

164. 
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َع لىَ مشهود است.  یشانبر ا چیز همهوجود ندارد و  َي ْظههر  َف ال َاْلغ ْيبه َََعالهم  َاْرت ضىَ اهََح داًَاَ غ ْيبههه َم نه ْنَََّلا مه

 است. بیالغ عالم یشانا 56:ر س ولَ 

نااَاَهفرمود:  اهلل رسول ی . قرآن دربارهندسته ریکث ریصاحب خ خاتم مبرغیپ ،از دیدگاه قرآن

ْوث  رَ اَ  َاْلك   قدرت فراوان ؟ بله؛علم فراوان است ،ریکث ریخ نیاست. ا ریکث ریخ یمعنا کوثر به 57.ْعط ْيناك 

َقرآن فرمود:  لذا. یدیق چیبدون ه راتیخ ی همه است؟ بله؛رحمت فراوان  ؛است؟ بله َو  َي  ْؤت  م ْن

ْكم ة َف  ق ْدَ ثيراًََیَ وتَهاَ اْلحه َك  ْيرًا از  یکیبه او داده شده است.  ریکث ریداده شد، خبه او هرکس حکمت  58:خ 

َناَاهَ یها مصداق ْوث  رَ اَ ا َاْلك  کرد و  تیعنا امبریمتعال به پ یاست که خدا یحکمت نیهم ْعط ْيناك 

ةَ  :م حکمت کردرا معلّ یشانا ْكم  َاْلحه َو  َاْلكهتاب  َي  ع لِّم ه م   ریکث ریصاحب خ اکرم مبرغپی پس 59.و 

 است.

و چه عصمت  یو نظر یعلم؛ چه عصمت ندسته الهیّه یعصمت مطلقه یدارا اکرم مبرغپی

َاْلف ؤاد َنجم فرمود:  یلذا در همان سوره ؛ندستهها معصوم  در تمام عرصه مبرغی. پیعمل َك ذ ب  ما

 ،دیددر سفر معراج که را  یزیآن چ ای ؛دیدروغ ند ،دیدقلب که  یزیآن چدر سفر معراج،  60:ماَر أىَ 

َماَط غىَ  اینکرد.  بیتکذ َو   یشان. ادینرفت و خالف ند یچشم هم اشتباه نکرد و به کج 61َ:ماَزاغ َاْلب ص ر 

از عصمت  تر پایین یعصمت عملدانید،  طور که می هماناست.  الهیّه یمقام عصمت مطلقه یدارا

شهوت و غضب  ری، تحت تاثاًسهو چه و اًاست که فرد چه عمد نیا یاست. عصمت عمل یو علم ینظر

در رفتار شخصی  یعنی چنین ؛این عصمت عملی است .نشود زیآم تیمرتکب عمل معص نفسانیّاتو 

                                            

 .22 ی هیآ جن، ی سوره .56

 .1 ی آیه کوثر، ی سوره .52

 .262 ی هیآ بقره، ی سوره .58

 .2 ی هیآ جمعه، ی سوره .52

  .11 ی هیآ ،نجم ی سوره .65

 .12 ی هیآ ،نجم ی سوره .61
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دچار خطا و اشتباه نشود. مقام  ص،یدر تشخ یمعناست که کس نیبه ا یمعصوم است. اما عصمت نظر

ها  عصمت نیا یواجد هر دو مبرغیاست و پ یباالتر از مقام عصمت عمل یو علم یعصمت نظر

تنها  نه اهلل رسولسهو هم راه ندارد.  اهلل رسولدر قلمرو  یعنی ؛ندستهخودش  یقلّهدر اوج 

 . دنرو نمی رونیاز مرز عصمت ب زین سهواً حتّی، اًعمد

از چه  که هر ندسته یکس اکرم مبرغپی :پیغمبراکرماز مقامات  میقرآن کر ریبه تعب باز

َي  ْنطهقَ نجم فرمود:  یاست. در سوره یوحشود،  خارج می اندهانش َما َاهََ؛َاْله وىَ ََع نَهََو  َه و  َو حَْاَهْن َیَ ّلا

ْنَاهَ :گردد یاست که بر او نازل م ییوح گوید می چه هر ؛گوید مین چیه شیاز جانب خو مبرغیپ 62:َي وحىَ 

َ 63ََ.َذ وَمهرَّة َف اْست وىَ َ؛ع لَّم ه َش دهيد َاْلق وىَ َ؛َي وحىَ َیَ َو حَّْلاَاَهه و 

پیغمبراکرم، خاتم انبیا و مرسلین، حضرت محمد به  که قرآن کریم راجعاست این برخی از کماالتی 

  .ه استبیان کرد مصطفی

از مقامات  یا گوشه کنیم؟ب چه کرده و به ما گفته چه بایدخدا  در برابر چنین موجود عظیمی ،حال

به و  کند میچگونه رفتار  مبرایپ نیخداوند، خود با ا مینیحال بب م،یرا شناخت مبرغیپ

  .رفتار کنندمؤمنان گفته چگونه 

 مبرغیبر پ وستهیو پ از اوقات، بلکه دائماً ینه برخ ،ی، نه دفعات محدودبار یک متعال نه یخدا

َع ل ىَالنَّبَهاَه: فرستد یدرود م ت ه َي ص لُّون  َم الئهك  َالل َو   کی ؛فرستند یصلوات مدارند  وستهیپ یعنی ي ص لُّونَ َ.یَِّنَّ

 خداکاری است که  نیا .ستیمحروم ن یاله یمالئکهصلوات از صلوات خدا و  مبرغیپ هم لحظه

فرستند.  یصلوات مدائماً دارند . خدا و مالئکه دیستا یرا م نشیمخلوقات دستگاه آفر اعظمکند؛ این  می

اَالَّذَهاَ ياَسپس فرمود:  َس لِّم واَت ْسلَهي ُّه  َآم ن واَص لُّواَع ل ْيههَو  شما  د،ایآورده مانیکه ا یکسان یا :فرمود 64.يماين 

                                            

 .4 و 3 های آیه نجم، ی سوره .62

 .6 تا 4 آیات نجم، ی سوره .63

 .56 ی هیآ احزاب، ی سوره .64
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َت ْسلَه. دیصلوات بفرست مبرغیبر پ زیشما ن ؛دیهمکار خدا و مالئکه شو زین َس لِّم وا قابل  شکل دوبه  يماو 

سالمِ  د؛یبکن زیسالم ن مبرغیبه پ ،که عالوه بر صلواتنیا یمعنا به یکی ؛معنا شدن است

 و اللَهَولَ سَ رَ َايَکَ ْيَلَ عَ َاللَ َیلَّصَ  :دییبگو زیو شما ن ؛هَهْيَلعَ َهَ المَ سَ َوَ َاللَهَواتَ لَ صَ  یعنی؛ اهلل رسول یستهیشا

 عیار تمام ما مبرِایپ نیدر برابر ااین است که یک معنا؛ معنای دیگر  این. اللَهَولَ سَ رَ َايَکَ ْيَلَ عَ َالمَ السََّ

ما  فیاز وظا یکی نیخواهم داد. بنابرا حیتوضبعدی در موارد  م،یتسلمقام  نیا ی درباره .دیباش میتسل

 .یشانو سالم بر ا واتو صل یشانا شیستودن و ستاچیست؟ ان مؤمن

این این است.  محوّل کرد،مؤمنین  هب خدا نسبت به رسول قرآن کریمای که  هدومین وظیف

ياَ زند: صدا میرا به اسم  گرید ءایانبی  همه میمتعال در قرآن کر یخدا .است یجالب اریبس ینکته

َاهبَْ 65ن وح ، َم وسیَ  66راههيم ،يا  که یرا به اسم صدا نزده است. زمان خاتم مبرغیا قرآن پامّ ؛.. و 67يا

اَالنَّبَهاَ ياَیا  68َ،اَالرَّس ولي ُّهَ اَ ياَ: فرماید می ،کندیرا خطاب م حضرت  نیو ازند  صدا میبا لقب  69؛یَُّي ُّه 

حال که خدا این کار را . دندارنزد خداوند  اهلل رسولاست که  ای العاده منزلت فوق]حاکی از[ 

ك ْمَب  ْعضاًَفرموده است:  زیبه ما ن ،کرده َب  ْعضه َك د عاءه ن ك ْم َب  ي ْ را  گریگونه که همد آن 70:ّلَت ْجع ل واَد عاء َالرَّس وله

َاي :میگو یمبه او زنم؟  ونه او را صدا میید منِ خدا چگا هدید! دیرا صدا نزن اهلل رسول د،یزن یصدا م

نه او را با اسم صدا  .دیگونه او را صدا بزن نیهم زیما نش ؛ولَ سَ الرََّاهَ ي َُّا ََاي ،یَُّبَهالنََّاهَ ي َُّا ََاي ،اللَهَیََّبهَن ََاي، اللَهَولَ سَ رَ 

َد عاء َاباالقاسم!  ای :دییگوبو  دیکناو را خطاب  هیبا کن حتّینه و  ؛محمّد ای دییو بگو دیبزن ّلَت ْجع ل وا

                                            

 .48 و 46 اتآی هود، ی سوره .65

 .154 ی آیه صافّات، ی سوره و 26 ی آیه هود، ی سوره .66

 .12 ی آیه طه، ی سوره .62

 .62 و 41 های آیه مائده، ی سوره .68

 .23 ی آیه توبه، ی سوره و 64 ی آیه انفال، ی سوره .62

 .63 ی آیه نور، ی سوره .25
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َك د عاءَه ن ك ْم َب  ي ْ َب  ْعضاًََالرَّس وله ك ْم  اکرم مبرغپی به نسبت قرآن فرمود کهاست  یگریدادب  نیا .ب  ْعضه

 . دیکن تیرعا

 یرا باالتر از صدا تانی. صدادییآرام و آهسته سخن بگو یبا صدا مبرغیدر برابر پ :گرید ادب

َالنَّبَهَْصوات ك مَْاَ ّلَت  ْرف  ع واَحجرات فرمود:  یمتعال در سوره ی! خدادینبر مبرغیپ َص ْوته  یصدا :َیَِّف  ْوق 

َبهاْلق ْولَه دییو بلندتر از او سخن نگو دینبر مبرغیپ یصدا یخودتان را باال َل ه  َّلَت ْجه ر وا و با سخن  :و 

َلهب  ْعضَ  حرف نزنید؛ مبرغیبا پ ادیفربا  ،یجهر ك ْم َب  ْعضه ْهره بلند و  یبا صدا گریکدیگونه که با  نآ :ك ج 

َا َ ؛دیزن یحرف م ادگونهیفر  چه هر؛ شود میاعمال شما حبط  د،یکار را بکن نیکه اگر ا :ْعمال ك مَْاَ ْنَت ْحب ط 

َ ؛رود می نیاز ب یادب یب نیا دلیل به دارید،عبادت و طاعت  خبر  که اصالً یحال در 71:َنْ ت ْمَّلَت ْشع ر وناَ و 

 !سرتان آمدبر چه بالیی  ،اهلل رسولدر مقابل  که با این بلند صحبت کردن دیفهم یو نم دیندار

َالَّذَهاَه َنَّ َي  غ ضُّون  َاَ ين  َالله َر س وله َعهْند  َالَّذَهولَ اَ ْصوات  ه ْم َلهلت َّْقوىَ ئهك  َالل َق  ل وب  ه ْم َاْمت ح ن  َََين  َم ْغفهر ة َو  َع ظَهاَ ل ه ْم  72:َيمَ ْجر 

سخن آهسته  یبا صدا اهلل رسولدر کنار  ؛پوشانند یفرو م اکرم مبرغپینزد خود را  یکه صدا یکسان

مغفرت و اجر  هاآن یحان کرده و براتامرا با تقوا  شانیها ند که خدا قلبهست  یکسان نانیا ند،یگو یم

آن در  ی. صورت ظاهرمیمراعات کن اهلل رسولنسبت به  دبایکه  یگریادب دهم  نیاست. ا میعظ

به آن اشاره  دارید ی هتوش رهدارد که در کتاب  زین یتر قیصورت عمشاید و  ؛زدن است حرف نیهم

صدا  ،نوعی به زین نیا 73نداشته باشد! مبرغیفهم باالتر از پ یادّعا یاست که کس نای آن و ام کرده

 غمبریپ یرو هروب از اصحاب یچگونه برخدیدید  آوردن است. اهلل رسول یرا باالتر از صدا

 !داشتند شتریفهم ب یعاادّو کردند  یم دو به یکی شانیو با ا ستادنداییم

                                            

  .2 ی آیه حجرات، ی سوره .21

 .3 ی آیه حجرات، ی سوره .22

 .122 ص دیدار، ی توشه ره طیّب، .23
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َماَحشر فرمود:  یاست. در سوره اهلل رسولاطاعت مطلق از  ،گرید ادب َف خ ذ وه َو  ماَآتاك م َالرَّس ول 

َماَ ؛دیفرمان ببر ،شما را امر کرد چه هرو  دیریبگ ،شما آورد یبرا امبریپ چه هر74َ:ن هاك ْمَع ْنه َف انْ ت  ه وا و 

در  . قرآندیکناطاعت مطلق  ؛دیو دست بدار دیستیکرد، باز ا یشما را نه چه هرو از َ:ن هاك ْمَع ْنه َف انْ ت  ه وا

َ :امر کرد یفراوان اتیآ ََيع واطَهاَ و  . دیاز رسول هم اطاعت کن ؛دیاز خدا اطاعت کن75َ:يع واَالرَّس ولَ طَهاَ الل َو 

احزاب  یکه در سوره چنان ؛نکردن در برابر امر او یاست و سرکش اهلل رسولاطاعت مطلق از  نیا

َمفرمود:  ن ة َو  َّلَم ْؤمه َو  َلهم ْؤمهن  َكان  َر س ول ه َاَها ْنَاَ ْمرًاَاَ ذاَق ض ىَالل َو  ي  ر ة َمه َل ه م َاْلخه َاَ ْنَي ك ون  َالل َو  َم ْنَي  ْعصه ْمرهههْمَو 

َم بَه َض الًّل َض لَّ َف  ق ْد  یا نهیخدا و رسول در زم یکه وقت رسد میرا ن یمؤمنمرد و زن  چیه76َ:يناًَر س ول ه 

از امر خدا و امر رسول  یکه اگر کس ؛قائل شود یاریخودش حقّ انتخاب و اخت یاو برا ،کردند یمحک

 ادب اتمخپیغمبر اطاعت مطلق از بنابراین،  .استدچار شده یآشکار یکند، به گمراه یپیچسر

 دیگر است.

 یدر اختالفات، داورکه است  نیبه آن دعوت کرده ا اهلل رسولبرابر   که قرآن ما را در یبعد ادب

را  یشانکه فقط حکم انینه ا ؛نزد ما گوارا باشد آن حضرت یو داور میببر اهلل رسولرا نزد 

و قضاوت،  یداور نیدر ا اگر حتّی ؛گوارا باشدهم در دل  یشانحکم ابلکه نه؛  م،یو اجرا کن میریبپذ

َح تاىَ نساء فرمود:  ی. در سورهندما حکم کرد هیعل َّلَي  ْؤمهن ون  َر بِّك  َفَهَف الَو  َّلَي ح كِّم وك  ن  ه ْمَث مَّ َب  ي ْ يماَش ج ر 

َ د وا َت ْسلَها َََیفَهي جه َي س لِّم وا َو  َق ض ْيت  َمهماا َح ر جًا ههْم  مانیکه ا !رسول ما سوگند یتو ا یبه خدا 77:يمانْ ف سه

و  یسخت گونه هیچدهند و سپس در دل خود  رم قراکَرا حَکه در اختالفاتشان تو  یاند، مگر زمان اوردهین

و قضاوت تو  یمطلق داور میاحساس نکنند و تسل ،یکن یکه تو صادر م یکمبه حُ نسبت یناگوار

 .میدار اهلل رسولاست که ما نسبت به  یا فهیادب و وظ کی زین نیباشند. ا

                                            

  .2 ی آیه حشر، ی سوره .24

 .54 ی آیه نور، ی سوره و 22 ی آیه مائده، ی سوره ؛52 ی آیه نساء، ی سوره .25

 .36 ی آیه احزاب، ی سوره .26

  .65 ی آیه نساء، ی سوره .22
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قرآن کریم فرا گرفتن.  یشاناز ارا  نید قتیرا مرجع دانستن و حق یشانا نیدر فهم د: گرید ادب

َفرمود:  َاَ و  َاَهنْ ز ْلنا َن  زِّل  َما َلهلنااسه َلهت ب  يِّن  َالذِّْكر   یبرا میما قرآن را به تو نازل کرد !رسول ما یا78َ:ل ْيههمَْاَهل ْيك 

 قیگر حقانییتب اهلل رسول. یکن نییتب آنها برای است، مردم نازل شده سوی بهآنچه را که  نکهیا

ةَ جمعه فرمود:  ی. در سورهندستهقرآن  ْكم  َاْلحه َو  َي  ع لِّم ه م َاْلكهتاب  معلّم قرآن است  اهلل رسول 79:و 

 به اختالف یاله قیاز حقا یقتیدر فهم حقاگر مؤمنین . کند می میتعل اهلل رسولو علم قرآن را 

َف  ر دُّوه ََیَْشَ ََیْنَت ناز ْعت ْمَفَهاَهفَ نساء فرمود:  یدارند؟ در سوره ایفهیچه وظ دچار شدند، نظر و تنازع ل ىَاللهَاَهء 

َالرَّس ولَه له را به خدا و أآمد، آن مس شیپ ینظر و تنازع آمد، اختالف شینزاع پ یزیاگر در چ 80:و 

 .دیرسول ارجاع کن

 تینفس تحت ترب یتزکیهقرار دادن و در  اهلل رسول تیخود را تحت ترب :گرید ینکته

َي  ز كِّيههمجمعه فرمود:  یسورهاز  هیقرار گرفتن. در همان آ اکرم پیامبر  انمردم امبریپ 81:َو 

را  یشانا یتزکیهو  میبسپار مبرغیکه ما خود را به دست پنی. اکند می تزکیهان را مؤمن ،را

 .میکن تیرعا اهلل رسولنسبت به  دبایکه  ستا یگریادب د م،یریبپذ

بر خود و خانواده و خاندان و اعتبار و  اهلل رسول حیو ترج عیار تمامصادقانه و  محبّت :گرید ادب

 یاز همه شیب ؛میدوست بدار نهایا یاز همه شیکه او را بنیا ؛شیخو کار و کسبآبرو و اموال و شغل و 

تان،  دهخانوا اگر: فرمود کرد؛ دیکأامر ت نیتوبه بر ا یمتعال در سوره یخدا .میدوست بدار نهایا

 یکاگر هر  د،یشدن آن هست که نگران کساد یتجارت د،یا که جمع کرده یفرزندانتان، بستگانتان، اموال

                                            

 .44 ی آیه نحل، ی سوره .28

 .2 ی آیه جمعه، ی سوره .22

 .52 ی آیه نساء، ی سوره .85

 .2 ی آیه جمعه، ی سوره .81
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تاَ ؛ تر است و جهاد در راه خدا محبوب خدا رسولنزد شما از خدا و  نهایاز ا  82:ْمرههَهاَ الل َبَهَیَ ىَي ْأتَهف  ت  ر بَّص واَح 

را  پیامبرکه نیا .دیایشما ب ایبر یتا عذاب اله دیباشگونه است، منتظر  نیاگر ا :فرمود کرد؛ دیتهد

خودمان، از خاندان خودمان، از اموال خودمان، از آبرو  ی هاز وجود خودمان، از خانواد ،میاز هر آنچه دار

. میدوست بدار شتریکه هست، ب چه هرخودمان، از  یو شغل یاجتماع یها تیّو اعتبار خودمان، از موقع

 . میمراعات کن اهلل رسولنسبت به  دبایاست که  یگرید دبا زین نیا

این هم است. میالد آن بزرگوار شکر  ،در این مناسبتو  اکرم پیامبرشکر نعمت وجود  ،یبعد ادب

حضرت آن عظمت شخصیّت هایی از  گوشهدر اینجا که  را مینعمت عظ نیا میفما موظّ .ادب استیک 

شخصیّت عظیم، این  نیاموظّفیم که شاکر باشیم؛  ،معرفی کردمخدمتتان را از منظر آیات قرآن کریم 

 ، ایناالوّل ربیعد در هفدهم تولّ نای با و استکردهما  بیمتعال نص یکه خدارا  الهیّه مینعمت عظ

 یانعمت عظم نیعالم خاک گذاشت، ا نیپا به ا ،صدف خلقت دیمروار این عالم وجود و یگوهر دردانه

ما  ایآامّا است.  یمیعظ اریبس یفهیشکر نعمت، وظ یفهی. وظمیرا شاکر باش هیّو اعظم نعم اله الهیّه

َرکَ دَ َمَهعَهنَْالمَ َرَ کَْشَ َوَ َمَهعَ الن ََِّکَ ْرَدَ َمَهعَ الن ََِّرَ کَْشَ  ؛دانید می م؟یشکر را ادا کن نیحقّ ا میتوان می یراست به

نعمت، این است که یک شکر ؛ ارزد یم قدرنعمت چ نیاست که ا امر نیا دنیشکر نعمت فهم 83.مَهعَهنَْالمَ 

 نیهمشکر  قتیحقبفهمد که قیمت این نعمت چقدر است.  را بفهمد؛ نعمت قدر و عظمت آنانسان 

ن است که هم ای تنعم یشده است. شکر منعم و دهنده تبینص یارزشمندچیز چه  یبفهم است که

 نیکه در ع دیفهم شودیم جا همین. از یهمبفاست داده را به تو نعمت این را که  یعظمت آن کس

عظمت  تمامیّتواجب است، اما از آنجا که درک  اهلل رسولکه شکر نعمت وجود نیا

تنها از درک و فهم ما، که از درک و فهم  ، نهدندار خاتم مبرغیکه پ یو مقامات اهلل رسول

                                            

َاَهق ْلَ. 82 َا ْبناؤ ك ْمَو  َآباؤ ك ْمَو  َكان  َت  ْرض ْونَ اَهْن َم ساكهن  َك ساد هاَو  َتهجار ة َت ْخش ْون  َاقْ ت  ر فْ ت م وهاَو  َا ْموال  َع شير ت ك ْمَو  َا ْزواج ك ْمَو  َْخوان ك ْمَو  هاَا ح بَّ
هاد َفَهاَه َجه َر س ولهههَو  َاللهَو  بَهََیل ْيك ْمَمهن  َي ْأتَهس  تاى  ّلَیَ يلهههَف  ت  ر بَّص واَح  َاللَ  بها ْمرهههَو  قَهَیي  ْهدَهَاللَ    .24 ی آیه توبه، ی سوره :يناْلق ْوم َاْلفاسه

 .83 ص الهدی، مصباح ب،طیّ .83
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َالر س لَهی  همهعظام و  اءیانبی  همه َمهن   را اهلل رسولحقّ شکر وجود لذا  ؛خارج است زین84َا ول وَاْلع ْزمه

 شود میاعتراف به عجز سبب  نیهمجا آورد.  احدی قادر نیست به ؛جا آورد به ستین قادر یاحد

با توأم  م،یکنبر تشکّ م،یاوریجا ب باشد و قبول کند. شکر به رایشکر و تشکر ناقص ما را پذ نیخداوند ا

نعمت  نی. عظمت امیاوریجا ب بهشکر  ،نعمت است نیگونه که حقّ شکر ا آن میکه نتوانستنیاعتراف به ا

نسبت  مثلسال  یروزها ریبه سا اسالم امبریپ الدیروز م یِنسبت بزرگ است. روّتص رقابلیغ

 چند برابر خلق است؟ مبرغیخلق. عظمت پ رینسبت به سااست  اهلل رسولخود  یبزرگ

 یروزها ریبا عظمت سا زین االوّل ربیعصورت، عظمت روز هفدهم  همین به! ستین سهیقابل مقا اصالً

شکر وجود خود  هم !االوّل ربیعروز هفدهم است  یمیعظ اریروز بس. ستین سهیسال قابل مقا

از  قبل. در دوران مشدی آخرالزّمان امبریپ امّت از نعمت که ما نیو هم شکر ا اهلل رسول

صحیح  نیداصالً که وجود داشت که  یو دوران فترت اءیبعثت انب یها چه در فاصله ،اکرم مبرغپی

 ؛مینشد متولّدما  ،تهگذش ءایدر دوران حضور انب حتّی چهشد، و  یشد و از دسترس خارج م یمحو م

نعمت چه  نیکرد. ا متولّدر عصر آخرالزّمان د ما را ؛متولّد کرد خاتم رسول امّترا در  خدا ما

 نیرآن و آمدن دق و نزول خاتم مبرغیاز بعثت پ بعدعصر و زمانه،  نیاست که ما در ا یمیعظ

در  ؛بود یاسالم یکه جامعه میشد متولّد یا عصر و زمان، در جامعه نیا فراتر ازو  !؟میشد متولّداسالم 

که  میشد متولّد یا در خانواده ،در این جامعه !مینشد متولّد ینید یکفر و شرک و الحاد و ب یجامعه

درک است. سزاوار است  رقابلغینعم  نیعظمت ا بود. اهلل رسولبه  مؤمنبود، مسلمان  ایخانواده

ْرت ْمَ: فرمود قرآن ،دانید میطور که  و همان. باشد شاکر هانعمت نیا ی همهکه انسان در برابر  َش ك  ل ئهْن

 َ نَّك مَْزَهّل  َ  د،یاوریجا ب اگر شکر به 85:يد  نَّك مَْزَهّل  نعمت وجود  خاطر بهاگر . نعمت نعمتت افزون کند شکر .يد 

جا  شکر به م،ایمرحومه امّتو از  م،یهست اهلل رسول امّتنعمت که در  نیو ا اهلل رسول

                                            

لََّْلَوَ َالرُّس لَهَمهنَ َاْلع ْزمَهَول وا ََص ب  رَ َك ماَف اْصبهرَْ کریم: قرآن ی آیه این از است مأخوذ .84 َّلاَاهََي  ْلب ث واَل مََْي وع د ونَ َماَي  ر ْونَ َي  ْومَ َن َّه مَْاَ كَ َل ه مََْت ْست  ْعجه

ق ون :َاْلق ْومَ َاهّلَََّي  ْهل كَ َف  ه لََْب الغَ َن هارَ َمهنََْساع ةًَ  .35 ی آیه احقاف، ی سوره اْلفاسه

 .2 ی هیآ م،یابراه ی سوره .85
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از  دیخواه یم ایشد. آ خواهد شتریبللعالمینرحمةٌ مقدّسو  یما از وجود نوران مندی بهره م،یاوریب

 نیا امّتاز که خدا شما را نیشکر ا و مبرغیشکر وجود پ د؟یبهره ببر شتریب مبرغیوجود پ

َ  ؛دیاوریجا ب بهبیشتر  ،قرار داد مبرغیپ ْرت ْمَّل  نَّك مَْزَهل ئهْنَش ك   .يد 

است که انسان خوشحال  نیآن ا یجلوه نتریداشته باشد. بزرگ تواندیممختلفی  هایجلوه شکراین 

و  زیعزچیز  ،زیعز یموجود وقتی. استاو کرده بینص یمیعظ چیزبفهمد خدا چه  یعنی ؛باشد

 ازو  ؛و ابتهاج شماست یسبب خوشحال د،یکه به فهم آن برس یزمان دهد،یبه شما م یارزشمند

بهره از  یمغزان ب است. برخالف خشک دی، روز عاالوّل ربیعکه روز هفدهم  دیفهم شودیم جا همین

را شرک و  االوّل ربیعگرفتن روز هفدهم  دیکه ع مغز خشک یها یها و سلف یوهّاباین  ن،ید قتیحق

 متنع نیبفهمد چنانسان  شود میمگر  .گوید می ]این حقیقت را[ فطرت انسان اصالً ،دانند میکفر 

که  یگرید یمعن ؛یروز سرور و خوشحال یعنی دعی! نباشد؟ خوشحال و استشده شبینص یمیعظ

این روز  ؛خوشحال باشد االوّل ربیعروز هفدهم  دبایشناسد،  ینعمت را م نیکه قدر ا یکس لذا !ندارد

او خندان  یباشد؛ چهره انینمااو ونات ؤاو در تمام ش یسرور قلب ؛و سرور باشد یاو روز شادمان یبرا

انجام دهد،  ریعمل خ اورد،یجا ب است به دیع یستهیباشد، رفتار او رفتار انسان شادمان باشد، آنچه شا

 یستهیشا چ هر ؛برپا کند افتیو شکالت بدهد، ض ینیریشنود کند، لباس نو بخرد، شرا خاش  خانواده

شخص است که  یادب نیکرد، انجام دهد. ااظهار در قالب آن  توانیرا م یشادمان نیاست و ا دیع

 . اوردیجا ب به االوّل ربیعهفدهم روز در  دیبا اهلل رسولبه  مؤمن

با  یی یسازگار چیه ،است یاله دیع یمعنا که به یدیع عید داشتن، که میه دارتوجّ شهیالبته، هم

، ندریگ می دیعدارند  هکنیگمان ا به یمذهب ادیدر اع هسفانأمت یبرخ خدا ندارد. تیغفلت از خدا و معص

از  یگریهر مناسبت د ای مبعث و دیع ای ر،یغد دیع ایشعبان،  یمهین ایاست،  عیهفدهم رب ایحال، 

و خدا را فراموش  روند میلعب  ولهو دنبال  یا به گرفتن دیع عنوان به ،یجهل و نادان دلیل به اد،یاع

برگشتن  یعنی دیع ؛است الحقّ یعود ال ،دیکه ع یحال در ؛دیخدا در ع انینس یعنی نیا .کنند می

مرتکب گناه و مکروه  شوند؛ می زیآم تیمرتکب اعمال معص ،یاظهار شادمان عنوان هب ای .خدا سوی به
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که  یبا کارکنی  خوشحالی می !؟کنی داری میاست که تو  یه خوشحالجور هچ نی. اشوند می

روز  یها مصداق سرور و شادمان رفتار نیا قطعاً ؟!آوردیرنجاند و خدا را به غضب م یرا م اهلل رسول

 . ستین دیع

 م،یکن سهیمقا میمر بن یسیحضرت ع شخصیّترا با  اءیخاتم انب شخصیّتعظمت  اگر و

 الدیسالگرد م انیحیمس !است حیمس یسایاز ع ترمیعظ قدرچ اکرم برغمپی[ که یابیم می ]در

 حیحضرت مس الدیجشن م ،! جشن سال نو آنان؟رندیگ یرا چگونه جشن م حیحضرت مس

 مبرغیپ الدیکه روز م ستین بیمسلمانان ع یبرا نیا ایآگیرند!  چقدر عظیم جشن می ؛است

با  یتناسب چیکه ه شود میبرگزار  در بین ما طوریاست،  یاله ءایکه اعظم رسل و انب خاتم

 ی است جامعه زمال ؛ لذاندارد رند،یگ یم میمر بن یسیع الدیدر م انیحیو مس یکه نصار یجشن

 باشد.  یجشن و شادمانی  جامعه ع،یروز هفدهم ربدر ما، 

در منزل  مکّهدر شهر  ،االوّل ربیعهفدهم  یدر طلوع فجر روز جمعه خاتم مبرغپی

بود؛  یالدیم 570در سال  حضرت الدی. مندآمد دنیا به وهب بنت از آمنه اهلل رسول

 فرود لیاباب یکند و به قدرت اله رانیکعبه را و خواستحمله کرد و  مکّهکه ابرهه به  یهمان سال

  نابود کردند. لیآمدند و آنان را با سجّ

به  . بناداد می میعظ ایواقعهرخ داد که خبر از  ایالعادهخارق اتّفاقات اهلل رسول الدیشب م در

وسط شد و طاق از  یمیدچار لرزش عظ یمدائن و طاق کسر وانیا ،آن شب ،یو سنّ عهیش اتیروا

فرو و قصر کاخ  نیا هایو چهارده دندانه از کنگرههست. آن شکاف اگر بروید،  همهنوز  .شکافت

رخ داد.  یرعادیغ ای نهگو فاق در آن شب بهاتّ نیافتادند. ا نزمی به رو به هابت هابتکده مام. در تختیر

 یرعادیغ نحوی به ،دوش خاموشبود نگذاشته بودند  دوهزار سال انیفارس که زرتشت یآتشکده

دارد.  ییمعنا اتّفاقات نیک از ای. هر بودواژگون شده هاتمام تخت ،پادشاهان قصر درخاموش شد. 

سمت شرق حرکت کرد.  بهدر آسمان که برخاست و  دندیحجاز د نیرا در سرزم ینور مکّهمردم 

 ویده خشکبار یک ،سال پر آب بود انیداشت و سال یمقدّس گاهیجا انیرانیا انیساوه که درم یاچهیدر
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که  یی یواد ؛آب شد ازکوفه و شام، پر  انیسماوه در منام  به یواد کی اچه،یدر ناییدن خشک برابر در

 شد. باران  ستاره مکّهآن شب آسمان  .در آن نبود یسال آب انیبود و سال زرعی خشک و لم

بودند را  شکه به فرمان هاییتمام جنو  نیاطیش یخود، تمام یادیو تمام ا احساس خطر کرد سیابل

 دیبرو :گفتهایش را فرستاد و  ی نوچه همه ؟افتد یم در عالمدارد  یفاقچه اتّ :برآورد ادیخبر کرد و فر

 سی. ابلمینکرد دایپ یزیچ ز؛یچ چیه: گفتند ؛برگشتندگشتند و  ،رفتند . آنهاچه شده است دینیبب

 متولّد خاتم مبرغیکه پرفت و باالخره کشف کرد  .گردم یروم م یخودم مکار خودم است؛ : گفت

 تود: فرمو جبرئیل ؟کنم نفوذ مبرغیپ نیم در اتوان میمن  ایآ: دیپرس لیاز جبرئ یتروای بر بنا. ندا شده

: گفت لیجبرئ چه؟ یو امّتدر : دیت افسرده شد. سپس پرسشدّ بهلذا  ؛یندار یراه نفوذ وجه هیچ به

  برگشت. یخوشحال شد و با خوشحالاینجا بود که ابلیس  .یتوان میاو  امّتبله، در 

که ساحران و کاهنان در  یطانیآن بود که همزادان ش ،شب نیا یالعاده خارق اتّفاقاتاز  گرید یکی

 شاننها از دسترسآ یتمام ،شدند یلع ممطّ بیو اخبار غ یآنها از مسائل مخف قیداشتند و از طر اریاخت

 نیاطیبر ش شهیهم یملکوت برا هایراه آسمان. بکنند یکارهیچ نتوانستند خارج شدند و آن شب 

که  یسیحضرت ع .رفتند یتا هفت آسمان باال م نیاطیش ،حیاز حضرت مس قبلبسته شد. تا 

 باالتوانستند  نمی شتریتا آسمان چهارم ب نیاطیشلذا  ؛راندند رونیآنها را از سه آسمان ب ،ندشد متولّد

 مبرغید پبا تولّ ع،یطلوع فجر هفدهم ربهنگام  ایدر سحرگاهان  یعنی ،عی. در شب هفدهم رببروند

 ستایدن فقط ،نیاطیاوج قلمرو ش لذاو ؛رانده شدند رونیب نیز چهار آسمان نیاز ا نیاطیش خاتم

است که هر  یا العادهخارق یو رخدادها اتّفاقاتهمان  نهایا 86ندارند. نفوذی راه هادر آسماندیگر و 

                                            

َاهْبله يسَ َاللهَالصاادهقَهَع ْبدَهَیع ْنَا بَه  .86 َك ان  : َعهيس ىَ ََالسَّ ْبعَ ََالسَّ ماواتَهََي ْخت  رهقَ ََاللَ ََل ع ن  هَ ََقال  َك ان َََف  ل ما اَو له د  َو  َس  ماوات  َع  ْنَث  السه ح جه ب 

َاللهَ َر س ول  َف  ل مااَو لهد  َا ْرب ع َس ماوات  َالشَّياطهين َبهالنَُّي ْخت رهق  َر مهي ته َك لِّهاَو  َالسَّْبعه َع نه ب  َهَ ح جه َقال ْتَق  ر ْيش  َو  َك نااَن ْس م ع َاَ ج ومه ْه ل َذاَقهيام َالسااع ةه

َع ْمر وَْبنَ  َقال  َي ْذك ر ون ه َو  ْنَاَ ا ََاْلك ت به َكان َمه لهيَّةهَاْنظ ر واَهَ ْزج رهَاَ م يَّة َو  َاْلجاهه َبهه اَاَ َذهههَالنُّج وم َالَّته یَي  ْهت  دىَ ْهله َي  ْع ر ف  َف  َْزم ان َالشِّ تاءَهبهه اَو  َالصَّ ْيفه نََْاَهو 

َك  لَِّش  یََْكان َر مهیَ  َه  الك  ََبههاَف  ه  و  َر مه یَ اَهء َو  َكان  ْتَث  ب ت  ْتَو  َاَ َْن َاَ بهغ ْيرهه اَف  ه  و  َو  َح  د س  َاّْلَ ْم ر  َالنَّبه ْص ب ح ته َك لُّه اَص  بهيح ة َو له د  ْنه اَََیَُّْص نام  َمه ل  ْيس 
َع ل ىَ اَهص ن م َ َم ْنك  ب  َه و  َو  ل  ةهَو ْجهه ههََّلا َاللَّي ْ َفه یَتهْل ك  َاْرت ج  س  َكهْس رىَ اَهو  ْن ه َاَ َي وان  َس  ق ط ْتَمه َوادهیَو  َف اض  ي ْ ر ة َس او ة َو  َغاض  ْتَب ح  ْرب  ع َع ْش ر ة َش  ْرف ًةَو 

َخ م د تَْ َل ْمَت ْخم ْدَق  ْبل َذَ  السَّماو ةهَو  َو  َبهاَ نهيران َفارهس  َرَ لهك  َو  َعام  َأَ ْلفه نامه ل ةهَفهیَاْلم  َاللَّي ْ عاباًَت  ق  ود َخ  ْياًلَعهراب اًَق  ْدَق ط ع  ْتَاَهىَاْلم ْؤب دان َفهیَتهْلك  بهاًلَصه
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و معانی بلندی دارد که فرصت نیست آنها را بگویم. اینکه است  کیسمبل یجنبهاز آنها هم دارای  یک

 بماند. یی است، دارای چه معانی یانفس یو جنبه یآفاق یدر جنبهآنها هر یک از 

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                                                                                                              

َكهْسرىَ  َاْلم لهكه َانْ ق ص م َطاق  ْمَو  َاْنس ر ب ْتَفهیَبهالدههه َفه َدهْجل ة َو  َانْ ت ش  ر  َاْنخ ر ق ْتَع ل ْيههَدهْجل ة َاْلع ْوراء َو  ج ازهَمهْنَو س طهههَو  َاْلحه ل  ةهَن  ور َمه ْنَقهب  له َاللَّي ْ یَتهْل ك 
تاَ  َمه ْنَممل وكَُم ل  وكَهث مََّاْست طار َح  َلهم لهك  َل ْمَي  ْبق َس رهير  َو  ْنياََىَب  ل غ َاْلم ْشرهق  َاَ اَه[َال دُّ لَّم َي  ْوم  ه َذَ ّلا َم ْخرهس اًَّلَي   ت ك  له ك  َاْلم  َانْ ت  زهع َْص ب ح َم ْنك وس اًَو  َو  له ك 

َعهْلم َا ن ة َفهیَاْلع ر به َكاهه َل ْمَي  ْبق  َالسَّح ر ةهَو  ْحر  َب ط ل َسه ن ةهَو  َاَهْلك ه  َج  لََّق ال  َو  َاللهَع  زَّ َس  مُّواَآل  َو  َفه یَاْلع  ر به َع ظ م ْتَق  ر ْيش  بههاَو  ب ْتَع ْنَصاحه َح جه ّلا
َ َ اهََاب وَع ْبدهَاللهَالصاادهق  َج  لََّّله َو  َاللهَع زَّ ن  ة َنَّماَس مُّواَآل  َقال  ْتَآمه َو  َاللهَاْلح  رامه َاللَهاَهن َّه  ْمَفه یَب  ْي ته َف  ات َّقَ َنََّاْبنه یَو  َبهي  دهههَث  مََّر ف  ع َىَاّْلَ س  ق ط  ْرض 

َاَهر ْأس ه َ نِّیَن ور َاَ اَهل ىَالسَّماءهَف  ن ظ ر  َك لَُّش یَْل ْيهاَث مََّخ ر ج َمه َفهیَالضَّْوءهَقائهاًلَي َ َضاء َل ه  َس مهْعت  َء َو  و  َف س  مِّيههَم ح مَّ داًَ َالنااسه َس يِّد  َق ْدَو ل ْدته َاهنَّكه َیَ ته اَ ق ول 
َ َلهي  ْنظ ر  َق ْدَب  ل غ ه َماَقال ْتَاَهبهههَع ْبد َاْلم طَّلهبه  :مُّه َف  و ض ع ه َفهیَح ْجرهههَث مََّقالَ اَ ل ْيههَو 

ََی    َهان      ْعطذهیَاَ       ههَالَّد َلهلاَ     مَْ    حَ     الَْ
 

َاّْلْردانَه  َه ذاَاْلغ الم َالطَّيِّب 
 َق ْدَساد َفهیَاْلم ْهدهَع ل ىَاْلغهْلمانَه

  
َفهيههَاَ ث مََّع وَّذ ه َبهاَ  َقال  ْعب ةهَو  َاْلك  فَهرْكانه َل ع ن ه َاللَ  َصاح َاهْبلهيس  َو  قال  تهههَف اْجت م ع واَاهل ْي ههَف ق ال واَم  اَالَّ ذهیَاَ یَاَ ْشعاراًَ َل ه  ْمَو يْ ل ك  ْمَبالهس  ناَف ق ال  َي اَس  يِّد  فْ ز ع  ك 

َاّْلَ ل ق   ْدَاَ  َالسَّ  ماء َو  َعهيس   ىَبْ  ن َم   ْري م َف   اخَْْنك   ْرت  ثْ ل   ه َم ْن  ذ َو له  د  َمه َع ظه  يم َم  اَح   د س  َح   د س  َفه  یَاّْلْرضه ل   ةهَل ق   ْدَح   د س  َم ْن  ذ َاللَّي ْ ر ج واَف   اْنظ ر واَم  اَه   ذاَْرض 
َالَّذهیَق دَْ َل ع ن ه َاللَ َاْلح د س  َاهْبلهيس  ْيئاًَف قال  ْدناَش  َف افْ ت  ر ق واَث مََّاْجت م ع واَاهل ْيههَف قال واَماَو ج  اَاّْلَ اَلههَ نَ َاَ ح د س  تَّىَانْ ت هىَ ذ  ْنياَف جال هاَح  َفهیَالدُّ َْمرهَث مََّانْ غ م س 

َلهي ْدخ ل َف صاح واَبههَهَاهلىَ  بهاْلم الئهك ةهَف ذ ه ب  َاْلح ر م َم ْحف وظاًَ َف  و ج د  َ َاْلح ر مه راء َف قال  َحه ْنَقهب له َاْلع ْصف ور َف د خ ل َمه َه و  َُالصُّر ده[َو  ْثل َالصِّرِّ ف  ر ج ع َث مََّصار َمه
َاَ  َل ه َح ْرف  ف قال  َاللَ  َل ع ن ك  ر ئهيل َو راك  ب ْ ر ئهيل َماَهَ أَ سَْل ه َج  ب ْ َع ْنه َياَج  ل ةهَفهیَاّْلَ ل ك  َم ْنذ َاللَّي ْ َالَّذهیَح د س  اَاْلح د س  َم ح مَّ د َذ  َل ه َو له د  َف قال  ََْرضه ف ق ال 

َر ضه يتَ  َن  ع ْمَقال  َف فهیَأ مَّتهههَقال  َّلَقال  َقال  يب  ْلَلهیَفهيههَن صه  ،1 ج الواعضةین،  روضةة  ، ینیشابور فتال ؛282-285 صص مالی،ا صدوق، :ل ه َه 
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