ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیه

مقامات پیامبر

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

و ادب و وظیفهی ما در قبال آن حضرت از منظر قرآن کریم

کلیدواژهها :مقامات پیامبراکرم

1

 ،قرآن کریم ،حبیباهلل ،رحمةٌللعالمین ،عبودیّت مطلقه ،مقام

تسلیم ،اسوهی حسنه ،اسم اعظم ،بزرگترین مخلوق ،شفاعت کبری ،صلوات ،ادب ،اطاعت مطلق،
مرجع فهم دین دانستن ،محبّت صادقانه ،شکر نعمت وجود رسولاهلل
در این مجال ،نکاتی را در رابطه با شناخت عظمت شخصیّت پیامبراکرم

.
 ،عمدتاً از منظر قرآن

میکنم.
کریم عرض 
نکتهی نخست :رسول خدا

صفوةاهلل ،به

نامهها نیز پس از اینکه به آدم
ارت 
حبیباهلل است و در زی 

همصلواتاهلل سالم میدهیم ،آنگاه
نوح نبیّاهلل ،به ابراهیم خلیلاهلل ،به موسای کلیماهلل ،به عیسای روحاهللعلی 
الل.
لسالمََعل ْيكََياَحبهيبََ هَ
لسالمََعل ْيكََياَرسولََ هَ
الل؛َاَ َّ
میرسیم ،خطاب میکنیم :اَ َّ

که به پیامبراکرم
پیامبراکرم

2

حبیباهلل است .حبیب از نظر ادبی بهمعنای محبوب است؛ کمااینکه قتیل بهمعنای

مقتول است .قتیل یعنی کشته؛ لذا در روایات ،به امام حسین

قتیلالعبرات 3گفته شده است .پس

حبیب بهمعنای محبوب است؛ بنابراین حبیباهلل یعنی محبوب خدا ،معشوق خدا .در سلسلهی انبیاء
کار از صَفوت آغاز میشود؛ یعنی وقتی کسی در سیر و سلوک کماالت انسانی ،به حقیقت آدمیّت نائل

 .1این گفتار به مناسبت میالد پیغمبراکرم

ایراد شده است.

 .2کلینی ،کافی ،ج  ،4ص 552؛ ابنقولویه ،کاملالزیارات ،ص  222و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،زیارتوارث.
 .3طوسی ،محمّدبنالحسن ،تهذیباالحکام ،ج  ،6ص 113؛ سیدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 525و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان،
زیارتمخصوصامامحسین

.

1

یکند و آدم میشود ،در سلوک به مقام صفوت میرسد .از
میشود ،همینکه از حیوانیّت نجات پیدا م 
مقام صفوت که مقام آدم صفیّاهلل

است تا مقام خُلّت که مقام ابراهیم خلیلاهلل

بسیاری است .مقام خلّت مقام دوستی خالصانه و بیشائبه است .ابراهیم خلیل

است ،فاصلهی
دوستدار خالص و

راستین خدای متعال بود .از مقام صفوت تا مقام خلّت راهی طوالنی است و سالک الیاهلل باید این راه
را طی کند تا به مقام خلّت برسد و دوستدار راستین ،نه مدّعی دروغین دوستی ،نه؛ دوستدار راستین
خدای متعال شود و خدا را دوست بدارد؛ در کانون قلب او خدا حضور داشته باشد و همهچیز را در راه
خدا ترک کند و خدای متعال تنها مقصود و محبوب او در زندگی شود .رسیدن به مقام خلّت مرحلهی
بسیار عظیمی است؛ امّا از ابراهیم خلیلاهلل

تا پیغمبراکرم

که حبیباهلل هستند ،راه ،بسیار

متر است .درواقع از مرتبهی محبّ و دوستدار خدای متعال بودن تا مرتبهی محبوب و معشوق
عظی 
یکه سیر کمالی انسان به مرتبهی محبوبی یا همان
خدای متعال بودن ،راهی بسیار عظیم است و زمان 
مرتبهی حبیباللهی برسد ،سیر او به غایت و نهایت خود رسیدهاست.

نگونه است و این حقیقت را که در عالم سلوک مطرح است ،در عالم ظاهر هم در قالب
مسیر سلوک ای 
ختم

سلسلهی انبیاء الهی مشاهده میکنید؛ لذا رسالت به چه کسی ختم میشود؟ به حبیباهلل
میشود .از همینجا میشود فهمید که چرا پیامبراکرم

خاتم رسل هستند؛ زیرا این راه و مسیر

به انتهای خود رسید ،وقتی که صفیّاهلل ،خلیلاهلل شد و خلیلاهلل ،حبیباهلل شد .وقتی فرد به مرتبهی
محبوبی و معشوقی حقّ متعال رسید ،به اوج قلّهی کمال رسیده است و دیگر راهی باقی نمانده که او
طی کند؛ لذا پیغمبر

چون حبیباهلل هستند ،خاتم رسل و ختمکنندهی سلسلهی انبیاء هستند؛

همانطور که شخصی که در سیر خود به مرتبهی حبیباللهی و محبوب خدا شدن برسد ،به انتها و
ختم مسیر سلوک نائل آمده است .لذا بسیار زیباست که میبینیم خدای متعال در گفتگو با
پیغمبراکرم

با ادبیّاتی متفاوت از سایر انبیاء سخن میگوید .در سورهی حجر خدای متعال به

2

جان پیامبر

قسم میخورد و میگوید :لع ْمركَ 4:قسم به جان تو ای پیامبر .این خوب نشان

میدهد که پیغمبر

محبوب خدای متعال هستند و خدای متعال به گرانبهاترین چیز که جان

محبوب و معشوق اوست ،سوگند میخورد .چنین تعبیری را در قرآن کریم نسبت به سایر انبیاء
نمیبینیم.

نکتهی دوم :تجلّی اسم اعظم حقّ متعال که اهلل است ،با دو جلوه از رحمت الهی آغاز میشود :یکی

رحمت رحمانیّه و دیگری رحمت رحیمیّۀی خدای متعال؛ لذا شما همهی سورههای قرآن را با همین
حقیقت آغاز میکنید .دلیل آن هم این است که همانطور که امام صادق

فرمودند ،لق ْد َتجلَّىَ َاللََ

َفهیََك ه
عهی سورهها
الم هَه 5:خدای متعال در کالم خود ،یعنی قرآن تجلّی کرده است؛ و لذا در طلی 
لهخل هْق هه َ
يم؛ یعنی دو اسم رحمان و رحیم در
الرهح هَ
که تجلّی حضرت حقّ است ،شما میگویید :به ْس همَ َ هَ
الر ْحم هنَ َ َّ
الل َ َّ
مرتبهی بعد از اسم اعظم حقّ که اهلل است ،قرار گرفته است؛ تجلّی اسم اعظم حضرت حقّ با صفت

تَ َر ْحمتهَ َغضبهَ 6:رحمت خدای
رحمت خدای متعال آغاز میشود؛ لذاست که در روایات داریم :سب ق ْ
متعال بر غضب او پیشی و سبقت دارد .حال ،همانطور که در هنگام تجلّی و قوس نزول ،آغاز با
رحمت است ،یعنی اهلل با رحمت رحمانیّه و رحیمیّهی خود تجلّی میکند و سپس سایر اسماء از آنها
مشتق میشوند ،به همین ترتیب ،در قوس صعود و در بازگشت بهسمت عالم وحدت نیز سیر صعودی
یشود؛ یعنی انتهای سیر صعودی هم قبل از
به رحمت رحمانیّه و رحیمیّهی حضرت حقّ منتهی م 
یفهمیم چرا خدای متعال در
رسیدن به حقیقت اهلل ،وصول به مقام رحمت است .از اینجاست که م 
سورهی انبیاء دربارهی پیغمبر خاتم

فرمود :و َماَاَ ْرسلْناكَ ََاهاّل َر ْحم ًة َلهلْعال همينَ 7:ما تو را نفرستادیم،

 .4لع ْمركََاهنَّه ْمَل هَفیَسكْرتهه ْمَي ْعمهونَ :سورهی حجر ،آیهی .22
 .5ابنابیجمهور ،عوالیاللئالی ،ج  ،4ص 322؛ سیداشرفالدیناسترآبادی ،تأویلاآلیاتالظاهرة ،ص  281و شیخبهائی ،مفتاحالفالح ،ص
.322
 .6طوسی ،محمدبنالحسن ،کتابالمزار ،ص 161؛ سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،1ص  363و کفعمی ،مصباح ،ص .156
 .2سورهی انبیاء ،آیهی .152
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مگر رحمتی برای همهی عالمیان .از همینجا میتوان فهمید که رسالت پیغمبراکرم

رسالت

تَََك َّل َشَ َْیءَ 8.از
جهانی است؛ چون رحمت حضرت حقّ همهچیز را دربرگرفته است :بهر ْحمتهكَ َالََّتهَی َو هسع ْ
آنجا که رحمت همهچیز را دربرگرفته ،رسالت پیامبر

که رحمةٌللعالمین هستند هم ،رسالتی

فراگیر است و سراسر عالم را دربرمیگیرد؛ رسالتی جهانی است؛ پس قلمرو دین پیامبر

همهی

عالم است.
در این بحث که آیا پیامبر دیگری از پیامبران اولوالعزم بوده است که دین او قلمرو جهانی داشته،
اختالف نظر است؛ اما برخی از بزرگانِ محقّقان قائلند که تنها پیامبری که قلمرو دین او جهانی بوده،
پیامبر خاتم

هستند و انبیاء دیگر هر یک بر قومی یا بر بخشی از مردم زمین مبعوث بودهاند .لذا

در ادبیاتی که قرآن در سخن گفتن راجعبه انبیاء پیشین به کار برده است ،عمدتاً میبینیم که
یگوید :آنان را فرستادیم بهسوی قومشان :اهلیَ َق َْوهم ه َْم 9،یا بهسوی برادرانشان :اخاه َْم 10،یا اهلیَ َق َْوم َه
م 

ه ه 11

و...؛ و این میتواند تا حدود زیادی این عقیده را تقویت کند که قلمرو رسالت هیچ پیامبری جز پیامبر
اسالم

جهانی نبوده است .دراینجا دلیل باطنی آن را فهمیدیم .آن دلیل چیست؟ این است که

تَََك َّل َشَ َْیءَ؛َ 12و لذا آن
صفت رحمت حقّ متعال است که همهچیز را دربرمیگیرد :بهر ْحمتهكَ َالََّتهَی َو هسع ْ
یتوان درک کرد
پیامبری که رحمةٌللعالمیناست ،رسالتش همهی عالم را دربرمیگیرد .و از همینجا م 
که این رحمةٌللعالمین فقط برای مردم عصر خودش نیست؛ بلکه تمام تاریخ آفرینش را دربرمیگیرد؛
نه فقط از زمان بعثت او تا قیامت ،که گذشته را نیز دربرمیگیرد؛ زیرا در «عالمین» ،هیچ محدودیّتی

 .8طوسی ،محمّدبنالحسن ،تهذیباالحکام ،ج  ،3ص 25؛ کلینی ،کافی ،ج  ،4ص  22و مفید ،مقنعه ،ج  ،2ص .321
 .2سورهی یونس ،آیهی  24و سورهی روم ،آیهی .42
 .15سورهی اعراف ،آیههای  65و .23
 .11سورهی اعراف ،آیهی .52
 .12طوسی ،محمّدبنالحسن ،تهذیباالحکام ،ج  ،3ص 25؛ کلینی ،کافی ،ج  ،4ص  22و مفید ،مقنعه ،ج  ،2ص .321

4

بردهاند؛ همهی آنها از این رحمت الهی
بهره 

نیست؛ یعنی همهی انبیاء الهی هم از پیغمبراکرم

متمتّع شدهاند و در رسالت و نبوّت خود ،مدیون و مرهون رحمةٌللعالمین هستند.
اگر میگوییم دین و رسالت پیامبراکرم

جهانی است[ ،باید توجّه داشته باشیم] اینکه بتوان کلّ

جهان را تحت قلمرو درآورد ،که از آن به جهانی شدن یا جهانگشایی تعبیر میشود ،به دو شکل
میتواند اتّفاق بیفتد :یکوقت جهانگشایی به نیروی سالح و خشونت است؛ همین چیزی که
قدرتمندان عالم در پی آن هستند .با سالحهای مرگبار و مخوفی که تهیّه میکنند و ارتشهای عظیم
و مقتدری که سامان میدهند ،به جبر و قهر و زور و غلبه سعی میکنند کلّ جهان را تحت قلمرو
خویش درآورند .این یک نوع جهانگشایی است؛ امّا نوع دیگرِ جهانگشایی ،فتح قلوب است ،که
دلها جذب شد ،ظاهرها هم تسلیم خواهد بود .این
دلهای همهی اهل عالم جذب شود؛ و وقتی 

جهانگشایی دیگری است؛ جهانگشایی با رحمت و رأفت است .اگر به نوع نخستین ،جنگ آتشین و
جنگ گرم اطالق شود ،دومی جنگ سرد است .در واقع گشودن قلمروها بهنیروی محبّت و رأفت همان
جنگ سرد است؛ بدون هیچ آتشی شما قلمروهای مختلف را فتح میکنید .البته واژهی جنگ سرد در
ادبیات سیاسی ،بهمعنای دیگری به کار میرود .در ادبیات سیاسی دو نوع جنگ سرد وجود دارد :یکی
دستیابی به اهداف از طریق دیپلماسی؛ دیپلماسی یعنی مکر و سیاستورزی .لذا پس از دورانی که
پیدرپی ،جنگهای نظامی رخ میداد و قلمروها را به قدرتمندان میسپرد ،دورانی آغاز شد بهنام
دوران جنگ سرد؛ که تقریباً پس از جنگ جهانی دوم بود .دوران جنگ سرد ،دورانی بود که
قدرتمندان سعی میکردند با دیپلماسی و با مکر و تزویر و خدعه و سیاست ،به اهداف خود برسند .امّا
جنگ سرد دیگری هم وجود دارد که کشورگشایی پیغمبراکرم
پیغمبراکرم

با این جنگ سرد رخ داد و

با این برنامه ،جهانگشایی خود را دنبال کردند و آن ،جهانگشایی با مهر و صداقت

بهجای مکر و سیاست بود .پیامبراکرم

رحمةٌللعالمیناست؛ با رحمت و با مهرورزی و با مهربانی

عالم را فتح میکند و تحت قلمرو خود درمیآورد.
آری به اتّفـــاق ،جهـــان میتــوان گرفت

حسنــت به اتّفاق مالحــت جهــان گرفت
5

پیامبراکرم

رحمةٌللعالمین است .این نشان میدهد که قلمرو پیغمبر

قلمروی جهانی است؛

انسانها؛

س 13:ای پیامبر! ما تو را مبعوث نکردیم ،مگر برای تمامی
لذا فرمود :و َماَاَ ْرسلْناكَ ََاه َّلاَکاَفَّةً َلهلَناا هَ
برای همهی انسانها تو را مبعوث کردیم .تو متعلّق به هیچ قلمرو جغرافیایی خاص و هیچ مقطع
اسَ َ.
تاریخی خاصّی نیستی .وَماَاَ ْرسلْناكَََاهاّلََكافَّةًَلهلنا هَ
در آیات قرآن کریم ،جلوههای این رحمت را در پیامبراکرم

متعدّد میتوان دید .در اینجا به

برخی از این آیات اشاره میکنم :قرآن کریم در سورهی انفال فرمود :و َما َكانَ َاللَ َلهي ع ِّذب ه ْمَ َو َاَنْتََ
یآید ،تا زمانی
کنندهی آنان نیست؛ خدا در مقام عذاب کردن آنها برنم 

فهي ه ْمَ 14:ای پیامبر! خدا عذاب
که تو در بین آنها حضور داری .حضور پیغمبر
رحمت رسولاهلل

مانع از نزول عذاب الهی است .این یک جلوه از

است.

آنگاه که خداوند به نعمت وجود مقدّس پیامبر خاتم

اشاره میکند که ایشان را مبعوث کرد و

برای انسانها فرستاد ،تعبیر خدا این است :لق ْدَجاءك ْمََرسولََ هم ْنَ َاَنْ ف هسك َْم :پیامبری از جنس خودتان ،از
ُّم :مشاهده و تحمّل آنچه شما را به دشواری میاندازد ،برای
بین خودتان برای شما آمد؛ ع هزيزَعل ْي ههََماَعنهت َْ
او بسی دردناک و تلخ است؛ ح هريصََعل ْيك َْم :او در رساندن خیر به شما حرص دارد؛ آن هم تمام خیرات،
بدون هیچ قیدی .این که نفرموده ح هريصَ َعل ْيك ْم َدر چه زمینهای ،نشان میدهد که در مطلق خیرات
است .بهالْم ْؤهمنهينَ َرَؤَوفَ َرهحيمََ 15:و وجود پیغمبراکرم

نسبت به مؤمنان سرشار از رأفت و رحمت

است .پیامبری که حتّی نسبت به دشمنانش غمخوار است و بهقدری برای آنان اندوه میخورد که
نزدیک است جان خود را از دست بدهد و از شدّت غصّه در مورد دشمنان خویش ،قالب تهی کند.
قرآن به این مطلب ،متعدّد اشاره کرده است .برای نمونه در سورهی شعراء فرمود :لعلَّكََ ه
باخعََن ْفسكَاَ اَّلَ

 .13سورهی سبأ ،آیهی .28
 .14سورهی انفال ،آیهی .33
 .15سورهی توبه ،آیهی .128
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يكونوا َم ْؤهمنهينَ 16:ای پیامبر! گویا تو داری از شدّت غصّه جان خودت را میبازی که چرا آنها ایمان
نمیآورند تا از فوائد و ثمرات ایمان بهرهمند و متمتّع شوند! اینها جلوههای رحمت رحمةٌللعالمین
است.
در سورهی آلعمران خدای متعال فرمود :فبهماَر ْحمة هَمن ه
َالل َلهْنت َله َْمَ 17:ای پیامبر ما! از رهگذر رحمت
الهی است که تو با مردم نرمخویی ،با مردم مهربانی؛ با خشونت و سختدلی با مردم مواجه نمیشوی؛
بلکه نسبت به مردم ،رحمت و مهربانی و نرمخو هستی.
فرمود :اَل ْمََن ْشر ْحََلكََص ْدركََ18:ای پیامبر ما! آیا ما

در سورهی انشراح ،قرآن کریم به پیغمبراکرم

به تو شرح صدر ندادیم؟ به تو ظرفیّت بزرگ روحی ندادیم که به تنگ نمیآیی و برنمیآشوبی و عرصه
بر تو تنگ نمیشود و با شرح صدر و با گشادگی سینه میتوانی همهی دشواریها و همهی آزار و
اذیّتها را متحمّل شوی؟ این شرح صدر و حوصلهی بسیار زیاد پیامبر
رسولاهلل

و ظرفیّت عظیم روحی

جلوهای دیگر از

در برابر آزار و اذیّتها و رنج و شکنجهها و سختیها و دشواریها،

رحمت رحمةٌللعالمینیپیامبراکرم

است.

سورهی قلم خالصه کرد و به پیغمبر

خداوند تمامی این کماالت را در یک جمله در

فرمودَ :اهنَّكََ

لعلىَ َخلقَ َع هظيمََ 19:ای رسول ما! تو دارای اخالقی بسیار عظیم هستی .اینکه خدای متعال چیزی را
عظیم بخواند ،فوقالعاده است و اصالً از دسترس درک ما خارج است که بدانیم خلق عظیم
رسولاهلل

یعنی چه! ما گوشههایی از این خلق عظیم را در زندگی پیامبر

مشاهده کردهایم؛

امّا تمامیّت آن خُلق را که خدا بر آن مُشرِف است و فرمودَ :اهنَّكَ َلعلىَ َخلقَ َع هظيمَ ،فقط خدای متعال
میداند یعنی چه .اینها جلوههایی بود از همان رحمةٌللعالمینیرسولاهلل

 .16سورهی شعراء ،آیهی .3
 .12سورهی آلعمران ،آیهی .152
 .18سورهی انشراح ،آیهی .1
 .12سورهی قلم ،آیهی .4
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مطلقهی پیغمبراکرم

سومین نکته ،مقام عبودیّت

است .همانطور که میدانید ،در سیر الیاهلل،

اوج سیر سائر الیاهلل به عبودیّت مطلقه ختم میشود .در مراحل پایینتر ،عبودیّت میتواند نسبت به
هر اسمی از اسماءاهلل محقّق شود؛ یعنی یکی بشود عبدالرّحمن ،یکی بشود عبدالرّحیم ،یکی بشود
عبدالودود ،یکی بشود عبدالغفّار ،یکی بشود عبدالجبّار ،یکی بشود عبدالقهّار ،یکی بشود عبدالکریم.
یتواند به اسماء مختلف تعلّق بگیرد؛ اما باالتر از آن زمانی است که عبودیّت به الل
یعنی عبودیّت م 
برسد؛ یعنی فرد بشود عبداهلل .الل چیست؟ آن اسمی است که تمامی اسماء در آن جمعند .الل اسم
اعظم حقّ متعال است .این عبودیّتی است که نسبت به اسم الل واقع شد .امّا قبل از اینکه ذات مقدّس
حقّ متعال تجلّی اسمائی کند و اسماء و صفات حقّ متعال تعیّن پیدا کنند ،هم خدا هست :در
مرتبهای فوق مرتبهی اسماء و صفات! حال اگر عبودیّت به آن متوجّه شود ،این شخص دیگر عبداهلل

ّلَر َْسمََلَهَ 20.آنجاست که فقط با «او»
هم نیست؛ آن حقیقت ،حقیقتی است که اسم نداردّ :لََاه َْسمََلَهََوََ َ
یتوان به آن اشاره کرد ،بدون هیچ اسمی؛ لذا میشود «عَبده»« .عَبده» باالتر از عبداهلل است .این
م 
عبودیّت مطلقه ،قلّهای است که در بین تمامی انبیاء عظام ،رسول خاتم
قلّهی عبودیّت مطلقه را فقط پیغمبر خاتم

به آن نائل شدهاند .این

فتح کردند .لذا در قرآن کریم از پیغمبراکرم

با

تعبیر ع ْبده بدون اینکه در کنار آن اسمی بهکاررود ،یاد شده است .اینها نکتههای ظریفی در آیات
است؛ بدون آنکه اسم پیامبر

را بیاورد ،از ایشان یاد کرده است .این آیات را برایتان میخوانم:

ال 21:منزّه است خدایی که بندهی خود را به سفری
سورهی اسراء ،آیهی  :1س ْبحانَ َالَّ هَذی َاَ ْسرىَ َبهع ْب هد هَه ل ْي ًَ

شبانه برد .بهع ْب هد هَه :در اینجا اسمی وجود ندارد که نشان دهد این ع ْب هد هَه کیست؛ اما کامالً معلوم است .تنها
کسی که عَ ْب هد هَه است ،رسولاهلل

خاتم انبیاء است.

 .25صدرالدّینشیرازی ،شرحاصولکافی ،ج  ،3ص  435و مصطفوى ،حسن ،التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم ،ج  ،6ص .42
 .21سورهی اسراء ،آیهی .1
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ی َاَنْ زلَ َعلیَ َعب هد ههَ َال ه
ْكتابَ 22:حمد و سپاس سزاوار خدایی است که
سورهی کهف ،آیهی  :1اَلْح ْمد َلهَلا هَه َالَّ هَذ َ
ْ
قرآن را بر عبد خود فرو فرستاد .دراینجا هیچ توضیحی در کنار آن نیست که نشان دهد ع ْب هد هَه کیست؛
امّا کامالً مشخّص است که رسولاهلل

است.

سورهی فرقان ،آیهی  :1تبارك َالَّ هَذی َن َّزل َالْف ْرقان َعلىَ َع ْب هد هَه 23:مبارک و سرشار از برکت است آن خدایی
که فرقان را بر عبد خود فرو فرستاد.
سورهی نجم ،آیهی  :10فَاَ ْوحىَ ََاهلىَ َع ْب هد هه َماَاَ ْوحىَ 24:پس وحی کرد به بندهی خود ،آنچه را که وحی

کرد .در تمامی این آیات مقصود از ع ْب هد هَه رسولاهلل

است.

ی َي ن ِّزلَ َعلىَ َع ْب هد ههَ َآياتَ َب يِّناتَ 25:او خدایی است که بر عبد خود آیات
سورهی حدید ،آیهی  :9هو َالَّ هَذ َ

روشن و بیّن الهی را فرو میفرستد.
ده دربارهی یکی دیگر از انبیاء هم آمده است؛ اما در کنار ع ْبده بالفاصله اسم او آمده است؛
تعبیر ع ْب َ
آی هی دوم سورهی مریم که دربارهی زکریّای پیغمبر

است :هذ ْكر َر ْحم ه
ت َربِّك َع ْبده َزك هرياا 26:در اینجا

در کنار ع ْبدَهَ بالفاصله اسم زکریّا آمده است .امّا تنها کسی که با تعبیر ع ْبدهَ یا ع ْبدهَ یا ع ْب هد هَه در آیات از
او یاد شده ،بدون اینکه نامی از او برده شود و کامالً هم متعیّن است که راجعبه کیست،
پیامبراکرم

است .این مقام عبودیّت مطلق حقّ متعال ،اوج سیر سالک و عبد در مسیر سلوک

الیاهلل است .از همینجا دیگر بار خاتمیّت پیغمبر

روشن میشود؛ زیرا پیغمبر

راه رسیدهاند و راهی باقی نمانده که پیامبر دیگری طی کند.

 .22سورهی کهف ،آیهی .1
 .23سورهی فرقان ،آیهی .1
 .24سورهی نجم ،آیهی .15
 .25سورهی حدید ،آیهی .2
 .26سورهی مریم ،آیهی .2
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به انتهای

چهارم :مقام تسلیم .دربارهی روحیّات عرفانی در کتاب شراب طهور صحبت کردیم و از روحیّات
مختلفی نام بردیم؛ 27امّا گفتیم که همهی آن روحیّات به تسلیم منتهی میشود؛ یعنی اگر قناعت
است ،اگر زهد است ،اگر صبر است ،اگر رضاست ،اگر شکر است ،اگر توکّل است ،اگر تفویض است؛
تمامی این مقامات منتهی میشود به مقام تسلیم .کسی که به مقام تسلیم رسید ،در آستانهی فنا قرار
گرفته است .پس مقام تسلیم در قلّهی روحیّات عرفانی است؛ تسلیم بهمعنای [جامع آن] که در کتاب
شراب طهور آن را شرح دادهایم؛ هم تسلیم در برابر مقدّرات تکوینی حقّ متعال ،و هم تسلیم در برابر
مقدّرات تشریعی خدای متعال .تسلیم بهمعنای جامع خود باالترین روحیّه از روحیّات عرفانی است.
بنابراین ،اگر کسی به مقام تسلیم برسد ،به باالترین مقام رسیده است .نخستین کسی که به این مقام
رسیدهاست -نخستین کس نه بهمعنای تاریخ و زمان ،بلکه بهمعنای مرتبت[ -رسول خدا
قرآن تنها دربارهی پیغمبراکرم
پیغمبر

است].

این ویژگی را بیان میکند .در سورهی زمر خدای متعال به

میفرماید :ق ْلَ ََاهَنَِّی َاَ هم ْرتَ َاَ َْن َاَ ْعبد َاللَ َم ْخلهصاً َلهَ َالدِّينَ :بگو من مأمور شدم ،به من فرمان

َّل ْن َاكون َاَ َّول َالْم ْسله همينَ 28:و
داده شد که با اخالصِ تمام در عبادت و پرستش ،خدا را بپرستم .و َاَ هم ْرت هَ
مأمور شدم که اوّلالمسلمین باشم .اوّلالمسلمین رسولاهلل

هستند .اگر دربارهی سایر انبیاء به

قرآن کریم مراجعه کنید ،میبینید بحث این است که هَمنَ َالْم ْسله همينَ .راجعبه همهی انبیایی که قرآن از
مقام اسالم آنان سخن گفته است ،میگوید اینها همن َالْم ْسله همينَ ،یعنی از مسلمین بودند 29.اما دربارهی
پیغمبراکرم

تعبیر اَ َّول َالْم ْسله همينَ است .این هم مقام تسلیم .داریم از مقامات پیغمبراکرم

سخن میگوییم.

 .22طیّب ،شراب طهور ،ص .155
 .28سورهی زمر ،آیههای 11و .12
 .22فَهَا ْنَت ولَّْيتمَفماَسألْتكم هَمنَاَ ْجرََاه ْنَاَ ْجَهریَََاهّلاَعلََىَ ه
ينَ:سورهی یونس ،آیهی .22
اللَوَاَهم ْرتَاَ ْن َاكون هَمنََالْم ْسله هَم 
ْ ْ
ْ
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نکتهی پنجم :کمال عبد در تکمیل اخالق است .از این رو ،احادیث متعدّدی از خود رسولاهلل

اللَ
يارك ْمَ َاَ ْحسنك ْمَ َاَ ْخالقَاً 30:بهترین شما ،نیکخلقترین شماست .اَحَبُّك ْمَ ََاهلىَ َ هَ
وجود دارد که فرمودند :هخ َ
اَ ْحسنكم َخلقَاًَ 31:محبوبترین شما نزد خدا کسی است که از بین شما خوشخلقتر است .اَ ه
فاضلك ْمََ
ْ
اَ ْحسنك ْم َاَ ْخالقَاًَ 32:برترینهای شما صاحبان خلقهای نیکوتر در بین شما هستند .حال که شاخص
سورهی قلم

فضیلت و نیکو و خیر بودن و شاخص محبوب بودن نزد خدا حُسن خُلق است ،این آیه از
را به یاد بیاورید که خدای متعال راجعبه پیغمبراکرم

فرمودَ :اهنَّكَ َلعلىَ َخلقَ َع هظيمََ 33:هرآینه تو

دارای خلق عظیم هستی .این نشاندهندهی مرتبت و مقام بلند پیغمبراکرم
پیغمبر

نیز در بیان خود حضرت

الق.
َاّل ْخ هَ
فرمودندَ :اهنَّما َب هعثْتَ َ هَّلت ِّممَ َمكا هرم َْ

است و لذا رسالت

در همین ویژگی منحصر میشود .پیغمبراکرم
34

همانطور که میدانید ،اَهنَّما از ادات حصر است؛ یعنی

الق :منحصراً من مبعوث شدم تا
َاّل ْخ هَ
منحصراً این است و جز این نیستَ .اهنَّما َب هعثْتَ َ هَّلت ِّممَ َمكا هرم َْ
کرامتهای اخالقی را به مرحلهی نهایی و انتهایی آن برسانم؛ به کمال آن برسانم .از همینجا میشود
فهمید که تمام احکام عملیّه ،مقدّمهای است برای بهوجود آمدن خلقیّاتی در انسان .اگر گفته
شده است خمس و زکات بده ،برای این است که روحیّهی سخاوت و روحیّهی اسیر دنیا نبودن و تعلّق
به دنیا نداشتن در انسان ایجاد شود .اگر به او گفته شده نماز بخوان ،بهخاطر این است که روحیّهی
افتادگی در او ایجاد شود و از کبر و خودبزرگبینی نجات پیدا کند .اگر به او گفته شد روزه بگیر،

 .35طبرسی ،حسنبنفضل،مکارماالخالق ،ص 23؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،24ص  142و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،8ص

 .448
 .31دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،1ص .133
 .32کلینی ،کافی ،ج  ،2ص 152؛ حرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،12ص  158و مجلسی ،مرآةالعقول ،ج  ،8ص .124
 .33سورهی قلم ،آیهی .4
 .34طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارماالخالق،ص 8؛ محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،11ص  182و محدّثقمی ،سفینةالبحار ،ج ،2
ص .626
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بهخاطر این است که روحیّهی اخالص در انسان تثبیت شود .اینها فرمایشات معصومین
امیرالمؤمنین

است.

الصالةَت ْن هزيهاًَعَ هَنَال ه
ْك ْب هَر 35:خدا نماز را واجب کرد تا با نماز گزاردن،
فرمودند :ف رضََاللََ َّ

الص 36:و
ال ْخ هَ
َالصيام َت ثْبهيتاً َله ْهَ
انسان از کبر منزّه شود .پس نماز مقدّمه است برای این هدف اخالقی .و ِّ
خدا روزه را واجب کرد برای اینکه روحیّهی اخالص را در انسان تثبیت کند .حاال میفهمیم این سخن
پیغمبراکرم

که فرمودند :من منحصراً مبعوث شدم تا کرامتهای اخالقی را به اوج قلّهی کمال

برسانم ،یعنی چه .این به این معنا نیست که اسالم احکام ندارد ،یا عمل به احکاماهلل چندان اهمیّتی
در دین ندارد .بله ،احکام دارد و عمل به احکاماهلل نیز دارای اهمیّت بسیار باالیی است؛ امّا اهمیّت آن،
تهای اخالقی در انسان
اهمیّت مقدِّمی است؛ یعنی احکاماهلل زمینهساز و مقدّمهی بهوجود آمدن کرام 
است.
نکتهی ششم :هر سالکی در مسیر سلوک الیاهلل و هر آرزومند لقاء خدا برای رسیدن به مقصد به یک

اسوه و الگو نیاز دارد .لذا در ادبیّات عرفانی ما نیز به زبانهای مختلف بر همین حقیقت تاکید شده
یبینیم ،همه به این
است .قطب ،مراد ،پیر طریقت ،خضر راه و امثال این تعابیر که در ادبیات عرفانی م 
نکته اشاره دارد که سالک الیاهلل یک الگو و اسوه الزم دارد .الگو و اسوهای که دارای همهی کماالتی
است که سالک در مسیر سلوک خود خواهان نیل به آن است ،وقتی جلوهی دلنشین و دلبری نزد
جذبهی عشق و

سالک پیدا کند و سالک به او دل ببازد و در جذبهی عشق و محبّت او قرار بگیرد ،این
محبّت سبب میشود این سالک در جاذبهی آن اسوه و الگو ،بهتدریج کماالتی که در وی وجود دارد را
پیدا کند و به رنگ و شکل آن اسوه و الگو دربیاید .بنابراین نقش الگوهای رفتاری در تربیت عرفانی
بسیار مهمّ است .گفت:
هر چنـــد سکنــــــــدر زمانـــــی

بیپیــــر مــــرو تو در خرابـــات

 .35فیضکاشانی ،تفسیرصافی ،ج  ،4ص .134
 .36صدوق ،عللالشرائع ،ج  ،1ص 248؛ طبرسی ،احمدبنعلی ،احتجاج ،ج  ،1ص  22و حرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،1ص .22
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ظلمات است ،بترس از خطــر گمراهی

قطع این مرحله بی همرهی خضـــر مکن

امثال این تعابیر که در ادبیّات عرفانی وجود دارد[ ،همین نکته را نشان میدهد ].پس برای همهی
اسوهی حسنهای ضروری است تا به اوج قلّهی کماالت
سالکان الیاهلل و تمامی آرزومندان لقاءاهلل ،
انسانی و امکانی برسند .خدای متعال در سورهی احزاب راجعبه پیغمبراکرم

فرمود :لق ْد َكانَ َلك ْمََ

َفهَی َرس ه
الل َاَ ْسوة َحسنة َلهم ْنَََكانَ َي ْرجواَاللَ َو َالْي ْومَ َ ْاْل هخرَ َوَ َذكر َاللَََكثهيرَاً 37:هرآینه در وجود رسولاهلل
ولَ َ هَ
برای شما بهترین و نیکوترین الگو برای تأسی کردن است؛ برای هرکس که آرزوی وصال به خدا را
دارد .گفت:
ما چنین تشنـــه و دریای کـــرم ماالمال

آرزومنــــد وصالیـــم خدایـــا مپسند

هرکه آرزومند وصال خداست :لهم ْنَََكانَ َي ْرجواَاللَ ،هرکس آرزومند سعادت اخروی است :و َالْي ْومَ َ ْاْل هخرَ،
اسوهی حسنه است؛ و لق ْد َكانَ َلكمَ ََفهَی َرس ه
اللَ
ولَ َ هَ
هرکس اهل ذکر است :وَ َذكر َاللَََكثهيرَاً؛ نیازمند به یک 
ْ
اَ ْسوة َحسنةَ :در وجود رسول خدا نیکوترین اسوه و الگو برای تأسی است .بنابراین پیغمبراکرم

نه

فقط برای این امّت مقتدا هستند ،که برای همهی انبیاء عظام ،اسوه و الگو هستند .ایشان مقتدای
همهی پیامبران الهی و همهی اولیاء و اوصیای الهی هستند .مقام اسوه بودن ایشان تنها برای من و
شما نیست :لق ْدَكانََلكمََ هَفَیَرس ه
اللَاَ ْسوةَحسنةَ .همهی انبیاء به رسولاهلل
ولََ هَ
ْ
اوصیاء به رسولاهلل

اقتدا کردهاند؛ تمامی

اقتدا کردهاند .ایشان اسوه است برای هر کسی که آرزومند وصال خدای

متعال است .انبیاء نیز آرزومند وصال خدا و آرزومند سعادت اخروی بودهاند؛ آنان ذاکر خدا بودهاند:
ذكرَاللََكثهيرَاً.
به آن اشاره میکند ،این است :اسم اعظم حقّ

ویژگی دیگری که قرآن دربارهی پیامبراکرم

متعال و تجلّیگاه و مظهر تمام اسماء حسنی و صفات و امثال علیای حقّ متعال ،وجود مقدّس خاتم

 .32سورهی احزاب ،آیهی .21
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انبیاء ،محمّد مصطفی

است .به همین دلیل است که پیغمبراکرم

بزرگترین مخلوق تاریخ

نهی وجود ایشان تجلّی کرده است.
آفرینش است؛ زیرا همهی اسماء و صفات حقّ متعال یکجا در آیی 
بزرگترین مخلوق است .قرآن در

ایشان مظهر تمام اسماء و صفات الهی است؛ لذا اعظم خلق است؛
سورهی حشر فرمود :لوَاَنْ زلْناَهَذاَالْقرآنََعلىََجبلََلرأي تهََ ه
َالل 38:اگر ما این قرآن را
خاشعاًَمتصدِّعاً هَم ْنََخ ْشي هة هَ
ْ
ْ
ْ
بر کوه نازل کنیم ،کوه پودر میشود .این کوه را که تحمّل نزول قرآن را ندارد ،با وجود رسولاهلل
اّل همينَ َعلىََ
الروحَ َ ْ َ
مقایسه کنید که قرآن بر قلب ایشان نازل شد .در سورهی شعراء فرمود :ن زلَ َبه ههَ َ ُّ
ق ْلبهكََ 39:روحاالمین قرآن را بر قلب تو ای رسول ما فرود آورد .در سورهی بقره فرمود :فَهَانَّهَ َن َّزلهَ َعلىََ
ق ْلبهكََ 40:جبرائیل قرآن را بر قلب تو فرود آورد .قلب پیامبر
پیامبر

و کوه! ببینید عظمت قلب

را! که قرآن اگر بر کوه نازل شود ،کوه قدرت تحمّل ندارد و از خشوع منفجر و پودر

میشود؛ امّا وجود پیامبراکرم

چنان وسیع است و چنان سعهی وجودی و ظرفیّت عظیمی دارد

که قرآن بر او فرود میآید و میتواند پذیرای قرآن و حامل آن باشد.
ویژگی دیگر پیغمبراکرم

در قرآن :پیغمبراکرم

حامل رسالت ختمیّه هستند؛ خاتم رسل

هستند .در سورهی احزاب خدای متعال دربارهی پیغمبراکرم

الل َو َخاتمََ
فرمود :و َلَ هك ْنَ َرسولَ َ هَ

کنندهی پیامبران است .رسالت پیغمبر

النَّبهيِّينَ 41:پیغمبراکرم رسول خدا و ختم
پیغمبراکرم
خدا

رسالت ختمیّه ،و

خاتماالنبیاء و المرسلین هستند .خاتم بودن یعنی چه؟ اگر میگوییم رسول
خاتماالنبیاء و خاتمالمرسلین هستند ،یعنی چه؟ یعنی العیاذباهلل خدا دریغ دارد نکتهی

جدیدی از نکتههای باقیمانده را در دسترس بشر بگذارد؟! آیا خدای متعال بخل میورزد العیاذباهلل؟!
خیر! بلکه با بعثت پیغمبر

هرچه که بود ،آمد .گفت :در پس پرده آنچه بود آورد .نبأی باقی نماند

 .38سورهی حشر ،آیهی .21
 .32سورهی شعراء ،آیهی .123
 .45سورهی بقره ،آیهی .22
 .41سورهی احزاب ،آیهی .45
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تا مُنبِئ و نبیّی ،رسول و مرسلی الزم باشد .هر خبری پشت پرده بود ،تمام آنها را یکجا
آوردند .پس معنای خاتم رسل این است .ختم رسل یک امر قراردادی نیست که خدا

رسولاهلل

زمانی تصمیم بگیرد دیگر پیغمبر نفرستد .برخی میگویند چرا خدا میخواهد دیگر پیغمبر نفرستد؟!
خدا باز هم پیغمبر بفرستد؛ پیغمبر خیلی خوب است! پاسخ این است که پیغمبر ،پیغامآور است و
وقتی که پیغامها آمد و پیغامی نماند ،دیگر وجود پیغمبر برای چیست؟ چه پیغامآوری زمانی که دیگر
امها رسیده است؟! پیغمبراکرم
پیغامی نیست و همهی پیغ 

همهی پیغا مهای پشت پرده را

آوردند .رسولاهلل

خاتم رسل و حامل رسالت ختمیّه هستند؛ همانطور که خاتم انبیاء هستند.

کتاب رسولاهلل

عالوهی مزایایی
 ،قرآن کریم حاوی همهی کماالت کتب آسمانی قبل است به 

مزید بر آنچه تمامی آن کتابها داشتند؛ همانطور که رسالت پیغمبر
پیغمبر

هم اینگونه است .رسالت

همصلواتاهلل .تمام
حاوی کماالت رساالت همهی انبیاء قبل است ،از آدم تا عیسیبنمریمعلی 

کماالتی که در رسالت همهی آنها بود در رسالت ختمیّه وجود دارد؛ بهعالوهی آنچه در رساالت آنها
نبود و پیغمبر خاتم

نرو در سورهی مائده دربارهی قرآن کریم فرمود :وَ
افزون بر آنها دارند .ازای 

ْكتابََبهالْح ِّقََمصدِّقاًَلهماَب ينََيدي ههََ همنََال ه
اَنْ زلْناََاهليكََال ه
ْك ه
تابََوَمه ْي همناًَعل ْي هَه 42:و ما قرآن را بر توی رسول خاتم
ْ
ْ ْ
کتابهای آسمانی است که پیشاروی قرآن

کنندهی همهی

بهحقّ نازل کردیم؛ که این قرآن تصدیق
کتابهای آسمانی

است؛ تمام کتب سماویّه؛ وَمه ْي همناًَعل ْي هَه :و هیمنه هم دارد؛ برتری هم دارد؛ بر تمامی
پیشین تفوّق هم دارد .این از قرآن پیامبر

؛ دربارهی رسالت پیغمبر

هم در سورهی توبه

َدي هن َالْح ِّق َلهيظْ ه ره َعلىَالدِّي هن َكلِّه 43:خدا آن کسی است که رسول
فرمود :هو َالَّ هَذی َاَ ْرسل َرسوله َبهالْهدىَ َو هَ
خود را با هدایت و دین حق فرستاد؛ لهيظْ ه ره َعلىَالدِّي هن َكلِّه :تا اینکه پیامبر
تمامی ادیان دیگر حاکم و مسلّط کند .همانطور که کتاب پیامبر

 .42سورهی مائده ،آیهی .48
 .43سورهی توبه ،آیهی .33

15

و دین حقّ او را بر
مه ْي همناً َعل ْي هَه است ،دین

پیغمبر
خاتم

نیز لهيظْهره َعلى َالدِّي هن َكلِّه َاست .این هیمنه و برتری و تفوّق را ،هم کتاب پیامبر
نسبت به همهی کتب سماوی قبل ،از تورات و انجیل ،از زبور داوود و صحف ابراهیم و

تمام کتب سماوی پیشین دارد ،و هم دین رسولاهلل

این برتری را داراست که لهيظْهره َعلى َالدِّي هنََ

كلِّه است.
واسطهی پیغمبراکرم

به

ابوابی از معارف الهی بهسوی بشر گشوده شد که پیش از ایشان در

دسترس بشر قرار نداشت .درواقع کشف تامّ محمّدی

در مرتبهای است که کشف هیچیک از

همامجعنی به آن قلّه راه پیدا
اهللعلی 
یصلوات 
انبیاء عظام ،از ابراهیم و موسی و عیسی و نوح و سایر انبیاء اله 
نکرده است .در برابر کشف پیغمبر خاتم

 ،کشفهای دیگر کشف ناقص است .آن حضرت در برابر

کشف سایر انبیاء الهی کشف تام دارند .بنابراین بعثت پیامبر
به روی بشر شد که پیش از پیغمبراکرم

سبب گشوده شدن ابوابی از معارف

آن ابواب به روی بشر مسدود بود .حتّی انبیاء هم به

آنجا راه پیدا نکردند .علّت آن این است که پیغمبراکرم

به قلّهای راه یافتند که سایر انبیاء به آنجا

راه پیدا نکردند .همانطور که اشاره کردیم ،خدای متعال در سورهی نجم فرمود :ث َّمَ َدناَف تدَلاىَ؛ َفكانَ
قاب َق ْوس ْي هن َاَ ْو َاَ ْدنىَ 44:پیغمبر نزدیک شد ،به حال تدلّی و آویختگی درآمد و فاصلهی او با حقّ متعال
بحثهای تفسیری و عرفان

دهانهی دو کمان بود .اینکه اینها یعنی چه،

اندازهی قاب قوسین یعنی
به 
نظری بسیار گستردهای دارد که قصد ندارم امروز راجعبه آنها صحبت کنم .ث َّمَ َدناَف تدلاىَ؛ َفكان َقابَ
اّل ْعلىَ 45.به این مرتبه
ق ْوس ْي هن َاَ ْو َاَ ْدنىَ؛ و در دعای ندبه ،ادامهی آن آمده است :دن اَواًَو َاقْتهراباً هَمنَ َالْعَله َِّی َ َْ
احدی نرسید؛ نه انبیاء عظام به این مرتبه رسیدند ،نه مالئکهی مقرّب حضرت حقّ؛ لذا دیدید؛ در
همین سفر معراج که جبرئیل همراه رسولاهلل
پیغمبراکرم

آمد ،به یک نقطه که رسید ،ایستاد.

فرمودند :برادر جبرئیل! به تعبیر خودمانی چه شد؟ رفیق نیمهراه شدی ،ایستادی و

 .44سورهی نجم ،آیههای  8و .2
 .45سیّدبنطاووس ،اقبال ،ج  ،1ص 228؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،22ص  158و محدّثقمی ،مفاتیحالجنان ،دعای ندبه.

16

با ما نمیآیی! عرض کرد :یا رسولاهلل! َل ْو َدن ْوتَ َاَنْملةً َّل ْحت رَقْتَ:

46

اگر یک بند انگشت باالتر بیایم،

یدهد؛
اجازهی باالتر رفتن را به من نم 

همهی وجودم میسوزد و نابود میشوم .ظرفیّت وجودی من،
امّا دیدید؛ پیغمبراکرم

ادامهی راه را بهتنهایی رفتند .نه هیچ نبیّی از انبیاء الهی و نه هیچ ملکی


از مالئکهی مقرّب پروردگار ،هیچیک به نقطه و قلّهای که پیغمبر خاتم
نکردند .بههمین دلیل است که کشف پیغمبر
به همین دلیل است که پیغمبراکرم

راه پیدا کرد ،راه پیدا

کشف تامّ است و کشف سایر انبیاء کشف ناقص؛

به حقایقی دست پیدا کردند که در دسترس هیچیک از

انبیاء و مالئکهی مقرّب نبود؛ و آن حقایق را سوغات سفر معراج خود قرار دادند و برای بشر آوردند.
نکتهی دیگر از مقامات پیغمبر خاتم


 :پیغمبر خاتم

گواه هستند بر همهی انبیاء الهی؛ بر

ه ه ه
ناَمن َك ِّل َاَ َّمة َبهش هَيد َو ه
َج ْئناَ
همهی انبیاء الهی ،شاهد هستند .قرآن در سورهی نساء فرمود :فك ْيف ََاذاَج ْئ ْ
بهكَعلىََهَؤ ه
یآوریم (پیغمبر هر امّتی شاهد بر
ّلءَش هَيدَاً 47:ای پیغمبر! وقتی که ما از هر امّتی شاهدی م 
امّت خود است) ،وقتی فردای قیامت اینان را میآوریم ،هج ْئنا َبهك َعلىَ َهَؤ ه
ّلء َش هَيدَاً :تو شاهد و گواه
خواهی بود بر این شاهدان که انبیاء الهی هستند .لذا پیغمبر خاتم
اگر انبیاء بر امّتهای خود شاهدند ،پیغمبر خاتم
مقام دیگر پیغمبراکرم

بر انبیاء الهی شاهد هستند.

بر تمام انبیاء شاهد هستند.

 ،مقام شفاعت کبرای رسولاهلل

در قرآن کریم است .قرآن کریم در

سورهی ضحی فرمود :و َلس ْوف َي ْع هَطيك َربُّك َف ت ْرضىَ 48.پرسیدند بهنظر شما امیدبخشترین آی هی قرآن

چیست؟ راوی عرض کرد این آیه که در آن خدای متعال میفرماید :ه
بادیَ َالَّ هَذين َاَ ْسرفواَعلىَ َاَنْ ف هسه ْمَ
ياَع هَ
ّل َت ْقنطوا هَمن َر ْحم هة ه
َالل ََاه َّن َالل َي ْغ هفر ُّ
َالذنوب َج هَميعَاً:
ْ

49

ای کسانی که بر نفس خود اسراف کردهاید ،از

رحمت الهی مأیوس نباشید؛ خدا همهی گناهان را میبخشد .حضرت فرمودند :نه؛ امیدبخشترین آیه

 .46ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،1ص 122؛ صدرالدّینشیرازی ،شرحاصولکافی ،ج  ،4ص  12و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،18ص .382
 .42سورهی نساء ،آیهی .41
 .48سورهی ضحی ،آیهی .5
 .42سورهی زمر ،آیهی .53
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این نیست .ادامهی آیه را بخوان؛ برای اینکه فرد مشمول این آیه شود ،شروطی قید کرده است؛ توبهای
میخواهد ،عمل صالحی بعد از این گناهان میخواهد .امیدبخشترین آیه این آیه است که خدای
متعال به رسول خود فرمود :و َلس ْوف َي ْع هَطيك َربُّك َف ت ْرضىَ :بهزودی خدای متعال آنقدر به تو عطا
میکند که راضی شوی .سپس فرمودند :رسول خدا

راضی نیست که احدی از موحّدین در آتش

دوزخ بماند؛ و این آیه هیچ قید و شرطی ندارد .و َلس ْوف َي ْع هَطيك َربُّك َف ت ْرضىَ؛ لذا این آیه
امیدبخشترین آیه است 50.این آیه اشاره به مقام شفاعت کبرای رسولاهلل

دارد .احادیث مربوط

به آن را در جلسات دیگر خواندهایم؛ که هر امّتی به سراغ پیغمبر خود میآیند .ابتدا مردم به سراغ
حضرت آدم

میآیند و در صحرای محشر از حضرت آدم

کمک میخواهند که به داد آنها

برسد .ایشان میگوید :از دست من کاری برنمیآید .حضرت آدم
پیامبر

میآیند .نوحِ پیامبر

و امّتشان به محضر نوح

میگوید از دست من هم کاری برنمیآید .دستهجمعی با نوح

راه میافتند و میروند سراغ ابراهیم خلیل ،میروند سراغ موسای کلیم ،میروند سراغ عیسای
همامجعنی .همه میگویند :کاری از دست ما برنمیآید .سرانجام تمام امّتها با پیامبرانشان
اهللعلی 
اهللصلوات 
روح 
دستهجمعی به محضر پیغمبر خاتم

میآیند و پیامبر خاتم

در آن روزی که لواء حمد

برافراشته است ،شفیع همهی امّتها میشوند 51.این هم مقام شفاعت کبرای رسولاهلل

 .55ق لْتَلهمح َّم هدَبْ هنَعله َی

.

َاللَارجیََقالَماَي قولَفهيهاَق ومكَقالَق لْتَي قولونََ« ه
ياَع ه
تاب ه
َايَّةَآيةَفهیَكه ه
بادیَالَّ هذينَا ْسرفواَعلىََانْ ف هسه ْمَّلَ
ْ
ْ

ه
اَمنََر ْحم هة ه
َاللَ»َقالَلَ هَكنااَا ْهلَالْب ْي ه
یَش ْیَءَت قولونَفهيهاَقالَن قولََ«وََلس ْوفََي ْع هطيكََربُّكََف ت ْرضىَ»َ َّ
الشفاعةَ
تَّلَن قولَذَلهكَقالَق لْتَفا َّ
ت ْقنط َو ْ
َالشفاعةَو ه
و ه
َالل َّ
َالل َّ
َالشفاعة :فراتکوفى ،تفسیرفرات ،ص 521؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،8ص  55و بهایی ،منهاجالنجاح ،ص .422

 .51عنَسَماعةَبْ هن هَم ْهرانَعنَابهیَاهبْر هاهيمَ فهیَق و هل ه
َاللََ«عسىََا ْنَي ْب عثكَربُّكَمقاماًَم ْحمودَاً»َقالَي قومَالنااسَي ْومَال هْقيام هة هَم ْقدارَا ْرب هعينَعاماًَوَ
ْ
ْ
ْ

وسَال هْع ه
بادَوَي ل ه
َالش ْمسَف ي ْركبَعلىََرء ه
يَ ْؤمر َّ
َاّل ْرضَّلَت ْقب ْل هَم ْنَ عرقه َه ْمَش ْيئاًَف يأْتونَآدمَف يتش َّفعون هَم ْنهَف يدلُّه ْمَعلىََنوحَوَ
ْجمهمََالْعرقََوَي ْؤمر ْ
اهيمَوَيدلُّهمَاهبر هاهيمَعلىََموسىََوَيدلُّهمَموسىََعلىََ هعيسىََوَيدلُّهم ه
َعيسىََف ي قولَعل ْيك ْمَبهمح َّمدَخات همَالْبش هرَف ي قولَمح َّمدَ
يدلُّه ْمَنوحَعلىََاهبْر هَ
ْ ْ
ْ
ْ
ه
ه
ه
َساجداًَ
َاست ْقبلََربَّهَف ي هخ ُّر هَ
اناَلهاَف ي ْنطلقَحتاىََيأْتهیَبابَالْجنَّةَف يد ُّقَف يقالَلهَم ْنَهَذاَوَاللَا ْعلمَف ي قولَمح َّمدَف يقالَافْتحواَلهَفاذاَفتهحَالْباب ْ
فالَي رفعَرأْسهَحَتاىََيقالَلهَتكلَّمَوَسلَت ْعطَوَا ْشف ْعَتش َّف ْعَف ي رفعَرأْسهَف يست ْقبهلَربَّهَف ي هخ ُّر ه
َساجداًَف يقالَله هَمثْ لهاَف ي ْرفعَرأْسهَحتایََاهنَّهَلي ْشفعَ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َاّلم همَاوجه هَمنَمح َّمدَوَهوَق ول ه
م ْنَق ْدَاَ ْح هرقَبهالناا هرَفماَاحد هَمنََالنا ه
َاللَتعالىََ«عسىََا ْنَي ْب عثكَربُّكَمقاماًَم ْحمودَاً»:
اسَي ْومَال هْقيام هةَفهیَج همي هع ْ
ْ
ْ
ْ
عیاشی ،التّفسیر ،ج  ،2ص 315؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،8ص  48و بحرانی ،برهان ،ج  ،3ص .525
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از منظر قرآن ،پیغمبراکرم

مظهر اسم «مُحیی» و «مُغنی» خدای متعال است .در سورهی انفال

ه
لرس ه
ول ََاهذاَدعاك ْم َلهماَي ْحَيهيك َْم 52:استجابت کنید و بپذیرید
واَاست هَ
جيبواَلهَلا هه َو َله َّ
میفرماید :ياَاَيُّهاَالَّ َذين َآمن ْ
دعوت خدا و رسول را وقتی که شما را بهسوی آن چیزی دعوت میکند که شما را به حیات طیّبه
زنده میگرداند و حیات میبخشد .پس پیغمبراکرم
که زنده میگرداند .رسولاهلل

مردم را بهسمت آن چیزی دعوت میکنند

مظهر اسم «یا محیی» حقّ متعال است؛ همانطور که مظهر اسم

«یا مغنی» خداست که بهمعنای بینیازکننده است .در سورهی توبه ،قرآن میفرماید :و َماَن قمواََاه َّلاَاَ ْنَ
ضله ههَ 53:خدا و رسول خدا
اَ ْغناهمَاللَوَرسوله هَم ْنَف ْ
رسول خدا

هم مغنی است؛ رسولاهلل

ویژگی دیگر پیامبر خاتم

آنها را غنی کردند؛ خدا و رسول خدا

؛ پس

مظهر اسم «یا مُغنی» حقّ متعال است.

در قرآن :پیغمبر خاتم

عالم به غیب و حاضر در همه جاست .در

سورهی توبه فرمود :ق هل َا ْعملواَفسي رىَالل َعملك ْم َو َرسوله َو َالْم ْؤهمنونَ 54:بگو عمل کنید؛ بهزودی عمل

شما را خدا و رسول خدا و مؤمنان میبینند .منظور از مؤمنان طبق روایاتی که ذیل این آیه است،
ائمه

هستند 55.بنابراین پیغمبراکرم

همهجا حاضر است که میبیند .هیچ غیبی برای ایشان

 .52سورهی انفال ،آیهی .24
 .53سورهی توبه ،آیهی .24
 .54سورهی توبه ،آیهی .155
لرضاَ
… .55ق لْتََله ِّ

َادعََاللَََلهیَوََ هَّله هَلَب يَتهیَفقالََاََوََلستََاَفْعلََوََ هَ ه
ه
است ْعظ ْمتََذَلهكَ؛َ
ْ
ْ ْ
اللََا ََّنَاَ ْعمالك َْمَلت ْعرضََعلَ ََّیَفَیَك َِّلَي ْومََوََل ْي لةَ؛َقالََف ْ
ْ

الل َعله َُّی َبْنَ َابهی َطالهبَ
الل َع ََّز َوَ َج ََّل َ«وَ َق هلَ َا ْعملوا َفسي رىَ َاللَ َعملك ْمَ َوَ َرسولهَ َوَ َالْم ْؤهمنونََ» َقالَ َهوَ َوَ َ هَ
فقالَ َلهی َاَ َما َت ْقرأَ َكهتابَ َ هَ

 :کلینی،

کافی ،ج  ،1ص 225؛ فیضکاشانی ،وافی ،ج  ،3ص  545و حرّعاملی ،وسائلالشیعه ،ج  ،16ص .158

َخاصةَا َّماَالَّ هذينَقالَاللَ
َعامةَو َّ
…فانْ زلَاللَج َّلَجاللهَ«وَق هلََا ْعملواَفسي رىََاللََعملك ْمََوَرسولهََوَالْم ْؤهمنونََ»َف هقيلَلهَوَم هنَالْم ْؤهمنونَفقال َّ
َاّلئه َّمة هَم ْن ه َْم :مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،23ص  353و محدّثنوری ،مستدرکالوسائل ،ج  ،12ص
عزََّوَج َّلََ«وَالْم ْؤهمنونَ»َف ه ْمَآلَمح َّمد ْ
.164
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ه
ه
وجود ندارد و همهچیز بر ایشان مشهود است .عالهم َالْغ ْي ه
َارتضىَ َ هم ْنَ
ب َفال َيظْهر َعلىَ َغ ْيبهه َاَحدَاً ََا اّل َم هن ْ
رسولَ 56:ایشان عالمالغیب است.
از دیدگاه قرآن ،پیغمبر خاتم

صاحب خیر کثیر هستند .قرآن دربارهی رسولاهلل

فرمودَ :اهنااَ

اَ ْعط ْيناك َالْك ْوث رَ 57.کوثر بهمعنای خیر کثیر است .این خیر کثیر ،علم فراوان است؟ بله؛ قدرت فراوان
است؟ بله؛ رحمت فراوان است؟ بله؛ همهی خیرات بدون هیچ قیدی .لذا قرآن فرمود :و َم ْن َي ْؤتَ
ال ه
ْحكْمة َف ق ْد َاَ َوتهیَ َخ ْيراًَكثيرَاً 58:هرکس حکمت به او داده شد ،خیر کثیر به او داده شده است .یکی از
مصداقهای َاهَناا َاَ ْعط ْيناك َالْك ْوث َر همین حکمتی است که خدای متعال به پیامبر
ْكتاب َو َال ه
ایشان را معلّم حکمت کرد :و َي علِّمهم َال ه
ْحكْمةَ 59.پس پیغمبراکرم

عنایت کرد و
صاحب خیر کثیر

است.
پیغمبراکرم

دارای عصمت مطلقهی الهیّه هستند؛ چه عصمت علمی و نظری و چه عصمت

عملی .پیغمبر

در تمام عرصهها معصوم هستند؛ لذا در همان سورهی نجم فرمود :ماَكذب َالْفؤادَ

ماَرأىَ 60:در سفر معراج ،آن چیزی که قلب دید ،دروغ ندید؛ یا آن چیزی را که در سفر معراج دید،
تکذیب نکرد .یا ماَزاغ َالْبصر َو َماَطغىَ 61َ:چشم هم اشتباه نکرد و به کجی نرفت و خالف ندید .ایشان
دارای مقام عصمت مطلقهی الهیّه است .همانطور که میدانید ،عصمت عملی پایینتر از عصمت
نظری و علمی است .عصمت عملی این است که فرد چه عمداً و چه سهواً ،تحت تاثیر شهوت و غضب
و نفسانیّات مرتکب عمل معصیتآمیز نشود .این عصمت عملی است؛ یعنی چنین شخصی در رفتار

 .56سورهی جن ،آیهی .22
 .52سورهی کوثر ،آیهی .1
 .58سورهی بقره ،آیهی .262
 .52سورهی جمعه ،آیهی .2
 .65سورهی نجم ،آیهی .11
 .61سورهی نجم ،آیهی .12
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معصوم است .اما عصمت نظری به این معناست که کسی در تشخیص ،دچار خطا و اشتباه نشود .مقام
عصمت نظری و علمی باالتر از مقام عصمت عملی است و پیغمبر
در اوج قلّهی خودش هستند؛ یعنی در قلمرو رسولاهلل

واجد هر دوی این عصمتها

سهو هم راه ندارد .رسولاهلل

نهتنها

عمداً ،حتّی سهواً نیز از مرز عصمت بیرون نمیروند.
 :پیغمبراکرم

باز به تعبیر قرآن کریم از مقامات پیغمبراکرم

کسی هستند که هرچه از

دهانشان خارج میشود ،وحی است .در سورهی نجم فرمود :و َما َي ْن هطقَ َع هنَ َالْهوىَ؛ ََاه ْن َهو ََاهاّل َو َْحیََ
يوحىَ 62:پیغمبر از جانب خویش هیچ نمیگوید؛ هرچه میگوید وحیی است که بر او نازل میگرددَ :اه ْنَ
ه
ه
ه
استوىََ َ63.
هوََا اَّلَو َْحیََيوحىَ؛َعلَّمهَشديدَالْقوىَ؛َذوَم َّرةَف ْ
این برخی از کماالتی است که قرآن کریم راجعبه پیغمبراکرم ،خاتم انبیا و مرسلین ،حضرت محمد
مصطفی

بیان کرده است.

حال ،در برابر چنین موجود عظیمی خدا چه کرده و به ما گفته چه باید بکنیم؟ گوشهای از مقامات
پیغمبر

را شناختیم ،حال ببینیم خداوند ،خود با این پیامبر

چگونه رفتار میکند و به

مؤمنان گفته چگونه رفتار کنند.
خدای متعال نه یکبار ،نه دفعات محدودی ،نه برخی از اوقات ،بلکه دائماً و پیوسته بر پیغمبر
درود میفرستدَ :اه َّن َالل َو َمالئهكته َيصلُّون َعلىَالنََّبه َِّیَ .يصلُّونَ یعنی پیوسته دارند صلوات میفرستند؛ یک
لحظه هم پیغمبر

از صلوات خدا و صلوات مالئکهی الهی محروم نیست .این کاری است که خدا

میکند؛ این اعظم مخلوقات دستگاه آفرینش را میستاید .خدا و مالئکه دائماً دارند صلوات میفرستند.
آوردهاید ،شما

سپس فرمود :ياَاَيُّهاَالَّ هَذين َآمنواَصلُّواَعل ْي هه َو َسلِّمواَت ْسَلهيما 64.فرمود :ای کسانی که ایمان

 .62سورهی نجم ،آیههای  3و .4
 .63سورهی نجم ،آیات  4تا .6
 .64سورهی احزاب ،آیهی .56
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نیز همکار خدا و مالئکه شوید؛ شما نیز بر پیغمبر صلوات بفرستید .و َسلِّمواَت ْسَلهيما به دو شکل قابل
معنا شدن است؛ یکی بهمعنای اینکه عالوه بر صلوات ،به پیغمبر

سالم نیز بکنید؛ سالمِ

الل و
الل َوَ َسَالمَهَ َعَلَْي هَه؛ و شما نیز بگویید :صََلَّی َاللَ َعَلََْيکَ َيا ََرسَولَ َ هَ
ستهی رسولاهلل؛ یعنی صَلَواتَ َ هَ
شای 
الل .این یک معنا؛ معنای دیگر این است که در برابر این پیامبرِ ما تمامعیار
السالمَ َعَلََْيکَ َيا ََرسَولَ َ هَ
ََّ
تسلیم باشید .دربارهی این مقام تسلیم ،در موارد بعدی توضیح خواهم داد .بنابراین یکی از وظایف ما
مؤمنان چیست؟ ستودن و ستایش ایشان و صلوات و سالم بر ایشان.
دومین وظیفهای که قرآن کریم نسبت به رسول خدا

به مؤمنین محوّل کرد ،این است .این

نکتهی بسیار جالبی است .خدای متعال در قرآن کریم همهی انبیاء دیگر را به اسم صدا میزند :ياَ

وسی 67و ..؛ امّا قرآن پیغمبر خاتم
نوح 65،ياَاهَبْر هاهيم 66،ياَم َ
حضرت

را به اسم صدا نزده است .زمانی که

اَالرسولَ 68،یا ياَاَيُّهاَالنََّبه َُّی؛ 69با لقب صدا میزند و این
را خطاب م 
یکند ،میفرماید :ياَاَيُّهَ َّ

[حاکی از] منزلت فوقالعادهای است که رسولاهلل

نزد خداوند دارند .حال که خدا این کار را

ولَب ي نكمَكد ه
عاءَب ْع ه
کرده ،به ما نیز فرموده استّ :لَت ْجعلواَدعاء َّ ه
ضك ْمَب ْعضَاً 70:آنگونه که همدیگر را
َالرس ْ ْ
صدا میزنید ،رسولاهلل را صدا نزنید! دیدهاید منِ خدا چگونه او را صدا میزنم؟ به او میگویم :ياَ
الرسَولَ؛ شما نیز همینگونه او را صدا بزنید .نه او را با اسم صدا
الل ،يا َاَيَُّهَاَالنَََّبه َُّی ،يا َاَيَُّهَا ََّ
الل ،يا َنََبه َّیَ هَ
ول هَ
َرسَ َ
بزنید و بگویید یا محمّد؛ و نه حتّی با کنیه او را خطاب کنید و بگویید :یا اباالقاسم! ّلَت ْجعلواَدعاءَ

 .65سورهی هود ،آیات  46و .48
 .66سورهی هود ،آیهی  26و سورهی صافّات ،آیهی .154
 .62سورهی طه ،آیهی .12
 .68سورهی مائده ،آیههای  41و .62
 .62سورهی انفال ،آیهی  64و سورهی توبه ،آیهی .23
 .25سورهی نور ،آیهی .63
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عاء َب ْع ه
الرس ه
ضك ْم َب ْعضَاً .این ادب دیگری است که قرآن فرمود نسبت به پیغمبراکرم
ول َب ْي نك ْم َكد هَ
َّ
رعایت کنید.
ادب دیگر :در برابر پیغمبر
پیغمبر

با صدای آرام و آهسته سخن بگویید .صدایتان را باالتر از صدای

صواتك َمَف وقَصو ه
تَالنََّبه َِّی :صدای
ْ
نبرید! خدای متعال در سورهی حجرات فرمودّ :لَت ْرف عواَاَ ْ ْ ْ

خودتان را باالی صدای پیغمبر نبرید و بلندتر از او سخن نگویید و َّل َت ْجهروا َله َبهالْق ْو هَل :و با سخن
جهری ،با فریاد با پیغمبر حرف نزنید؛ كج ْه هر َب ْع ه
ضك ْم َلهب ْعضَ :آنگونه که با یکدیگر با صدای بلند و
فریادگونه حرف میزنید؛ اَ ْن َت ْحبط َاَ ْعمالك َْم :که اگر این کار را بکنید ،اعمال شما حبط میشود؛ هرچه
عبادت و طاعت دارید ،بهدلیل این بیادبی از بین میرود؛ و َاَنْ ت ْم َّلَت ْشعرونَ 71:در حالی که اصالً خبر
ندارید و نمیفهمید که با این بلند صحبت کردن در مقابل رسولاهلل

 ،چه بالیی بر سرتان آمد!

َاه َّن َالَّ هَذين َي غضُّون َاَصوات هم ه
ه
ول ه
َع ْند َرس ه
َامتحن َالل َق لوب ه ْم َلهلتَّ ْقوىَ َله ْم َم ْغ هفرة َو َاَ ْجر َع هَظيمَ:
َالل َاَولَئهك َالَّ َذين ْ
ْ ْ

72

کسانی که صدای خود را نزد پیغمبراکرم فرو میپوشانند؛ در کنار رسولاهلل با صدای آهسته سخن
میگویند ،اینان کسانی هستند که خدا قلبهایشان را با تقوا امتحان کرده و برای آنها مغفرت و اجر
عظیم است .این هم ادب دیگری کهباید نسبت به رسولاهلل

مراعات کنیم .صورت ظاهری آن در

همین حرف زدن است؛ و شاید صورت عمیقتری نیز دارد که در کتاب رهتوشهی دیدار به آن اشاره
کردهام و آن این است که کسی ادّعای فهم باالتر از پیغمبر
را باالتر از صدای رسولاهلل

نداشته باشد! 73این نیز بهنوعی ،صدا

آوردن است .دیدید چگونه برخی از اصحاب روبهروی پیغمبر

یایستادند و با ایشان یکیبهدو میکردند و ادّعای فهم بیشتر داشتند!
م 

 .21سورهی حجرات ،آیهی .2
 .22سورهی حجرات ،آیهی .3
 .23طیّب ،رهتوشهیدیدار ،ص .122
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ادب دیگر ،اطاعت مطلق از رسولاهلل

َالرسول َفخذوه َو َماَ
است .در سورهی حشر فرمود :ماَآتاكم َّ

نهاك ْم َع ْنه َفانْ ت هواَ 74:هرچه پیامبر برای شما آورد ،بگیرید و هرچه شما را امر کرد ،فرمان ببرید؛ و َماَ
نهاك ْمَع ْنهَفانْ ت هواَ:و از هرچه شما را نهی کرد ،باز ایستید و دست بدارید؛ اطاعت مطلق کنید .قرآن در
واَالرسولََ 75:از خدا اطاعت کنید؛ از رسول هم اطاعت کنید.
آیات فراوانی امر کرد :و َاَ هَطيعوا َالل َو َاَ هَطيع َّ
این اطاعت مطلق از رسولاهلل

است و سرکشی نکردن در برابر امر او؛ چنانکه در سورهی احزاب

فرمود :وَماَكانَلهم ْؤهمنَوَّلَم ْؤهمنةََاهذاَقضىَاللَوَرسولهَاَمراًَاَ ْنَيكونَلهمَال ه
ْخي رة هَم ْنَاَ ْم هرهه ْمَوَم ْنَي ْع ه
صَاللَوَ
ْ
رسوله َف ق ْد َض َّل َضالّلً َمَبهينَاًَ 76:هیچ مرد و زن مؤمنی را نمیرسد که وقتی خدا و رسول در زمینهای
حکمی کردند ،او برای خودش حقّ انتخاب و اختیاری قائل شود؛ که اگر کسی از امر خدا و امر رسول
سرپیچی کند ،به گمراهی آشکاری دچار شدهاست .بنابراین ،اطاعت مطلق از پیغمبر خاتم

ادب

دیگر است.
ادب بعدی که قرآن ما را در برابر رسولاهلل
را نزد رسولاهلل

به آن دعوت کرده این است که در اختالفات ،داوری

ببریم و داوری آن حضرت نزد ما گوارا باشد؛ نه اینکه فقط حکم ایشان را

بپذیریم و اجرا کنیم ،نه؛ بلکه حکم ایشان در دل هم گوارا باشد؛ حتّی اگر در این داوری و قضاوت،
َفهيماَشجر َب ْي ن ه ْم َث َّم َّلَ
علیه ما حکم کردند .در سورهی نساء فرمود :فالَو َربِّك َّلَي ْؤهمنون َحتاىَ َيح ِّكموك َ
ي هجدوا ََفهیَ َاَنْ ف هسه ْم َحرجاً هَم اما َقض ْيت َو َيسلِّموا َت ْسَلهيما 77:به خدای تو ای رسول ما سوگند! که ایمان
نیاوردهاند ،مگر زمانی که در اختالفاتشان تو را حَکَم قرار دهند و سپس در دل خود هیچگونه سختی و
ناگواری نسبت به حُکمی که تو صادر میکنی ،احساس نکنند و تسلیم مطلق داوری و قضاوت تو
باشند .این نیز یک ادب و وظیفهای است که ما نسبت به رسولاهلل

 .24سورهی حشر ،آیهی .2
 .25سورهی نساء ،آیهی 52؛ سورهی مائده ،آیهی  22و سورهی نور ،آیهی .54
 .26سورهی احزاب ،آیهی .63
 .22سورهی نساء ،آیهی .65
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داریم.

ادب دیگر :در فهم دین ایشان را مرجع دانستن و حقیقت دین را از ایشان فرا گرفتن .قرآن کریم
فرمود :و َاَنْ زلْناََاهل ْيك ِّ
َالذ ْكر َلهتب يِّن َلهلنا ه
اس َماَن ِّزل ََاهل ْيه َْمَ 78:ای رسول ما! ما قرآن را به تو نازل کردیم برای
اینکه آنچه را که بهسوی مردم نازل شده است ،برای آنها تبیین کنی .رسولاهلل

تبیینگر حقایق

ْكتاب َو َال ه
قرآن هستند .در سورهی جمعه فرمود :و َي علِّمهم َال ه
ْحكْمةَ 79:رسولاهلل

معلّم قرآن است

و علم قرآن را رسولاهلل

تعلیم میکند .اگر مؤمنین در فهم حقیقتی از حقایق الهی به اختالف

ه
َفهَیَشََیءَف ردُّوهََاهل ه
ىَاللَ
نظر و تنازع دچار شدند ،چه وظی 
فهای دارند؟ در سورهی نساء فرمود :فََا ْنَتناز ْعت ْم َ ْ
ول:
َالرس هَ
و َّ

80

اگر در چیزی نزاع پیش آمد ،اختالف نظر و تنازعی پیش آمد ،آن مسأله را به خدا و

رسول ارجاع کنید.
نکتهی دیگر :خود را تحت تربیت رسولاهلل

پیامبراکرم

تزکیهی نفس تحت تربیت

قرار دادن و در

سورهی جمعه فرمود :و َي زِّكيهمَ 81:پیامبر

قرار گرفتن .در همان آیه از

را ،مؤمنان را تزکیه میکند .اینکه ما خود را به دست پیغمبر
بپذیریم ،ادب دیگری است کهباید نسبت به رسولاهلل
ادب دیگر :محبّت صادقانه و تمامعیار و ترجیح رسولاهلل

مردمان

تزکیهی ایشان را

بسپاریم و

رعایت کنیم.
بر خود و خانواده و خاندان و اعتبار و

آبرو و اموال و شغل و کسبوکار خویش؛ اینکه او را بیش از همهی اینها دوست بداریم؛ بیش از همهی
اینها دوست بداریم .خدای متعال در سورهی توبه بر این امر تأکید کرد؛ فرمود :اگر خانوادهتان،
فرزندانتان ،بستگانتان ،اموالی که جمع کردهاید ،تجارتی که نگران کساد شدن آن هستید ،اگر هر یک

 .28سورهی نحل ،آیهی .44
 .22سورهی جمعه ،آیهی .2
 .85سورهی نساء ،آیهی .52
 .81سورهی جمعه ،آیهی .2
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از اینها نزد شما از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا محبوبتر است؛ ف ت ربَّصواَحَتاىَيأَْتهیَ َالل ََبهاَ ْم هرهَه:

82

تهدید کرد؛ فرمود :اگر اینگونه است ،منتظر باشید تا عذاب الهی برای شما بیاید .اینکه پیامبر

را

از هر آنچه داریم ،از وجود خودمان ،از خانوادهی خودمان ،از خاندان خودمان ،از اموال خودمان ،از آبرو
و اعتبار خودمان ،از موقعیّتهای اجتماعی و شغلی خودمان ،از هرچه که هست ،بیشتر دوست بداریم.
این نیز ادب دیگری است کهباید نسبت به رسولاهلل
ادب بعدی ،شکر نعمت وجود پیامبراکرم

مراعات کنیم.

و در این مناسبت ،شکر میالد آن بزرگوار است .این هم

یک ادب است .ما موظّفیم این نعمت عظیم را که در اینجا گوشههایی از عظمت شخصیّت آن حضرت
را از منظر آیات قرآن کریم خدمتتان معرفی کردم ،شاکر باشیم؛ موظّفیم که این شخصیّت عظیم ،این
نعمت عظیم الهیّه را که خدای متعال نصیب ما کرده است و با این تولّد در هفدهم ربیعاالوّل ،این
گوهر دردانهی عالم وجود و این مروارید صدف خلقت ،پا به این عالم خاک گذاشت ،این نعمت عظمای
فهی بسیار عظیمی است .امّا آیا ما
فهی شکر نعمت ،وظی 
الهیّه و اعظم نعم الهیّه را شاکر باشیم .وظی 
بهراستی میتوانیم حقّ این شکر را ادا کنیم؟ میدانید؛ شَ َْکرَ َالنَِّعَ هَم َدَْرکَ َالنَِّعَ هَم َوَ َشَ َْکرَ َالمََْن هَع هَم َدَرکََ
المََْن هَع هَم 83.شکر نعمت فهمیدن این امر است که این نعمت چقدر میارزد؛ شکر یک نعمت ،این است که
انسان قدر و عظمت آن نعمت را بفهمد؛ بفهمد که قیمت این نعمت چقدر است .حقیقت شکر همین
است که بفهمی چه چیز ارزشمندی نصیبت شده است .شکر منعم و دهندهی نعمت هم این است که
یشود فهمید که در عین
عظمت آن کسی را که این نعمت را به تو داده است بفهمی .از همینجا م 
اینکه شکر نعمت وجود رسولاهلل
رسولاهلل

و مقاماتی که پیغمبر خاتم

واجب است ،اما از آنجا که درک تمامیّت عظمت
دارند ،نهتنها از درک و فهم ما ،که از درک و فهم

بَ
 .82ق ْل ََاه ْن َكان َآباؤك ْم َو َابْناؤك ْم َو ََاه ْخوانك ْم َو َا ْزواجك ْم َو َعشيرتك ْم َو َا ْموال َاقْت رفْتموهاَو َتهجارة َت ْخش ْون َكسادهاَو َمساكهن َت ْرض ْونَهاَاح َّ
َفهَیَسَبهيله ههَف ت ربَّصواَحتاىَيأَْتهیََاللَبهام هرههَوَاللَّلَي ْه هَدیَالْقومَال ه
َاللَوَرسوله ههَو ه
َاهل ْيكم هَمن ه
ْفاس هَقين :سورهی توبه ،آیهی .24
َجهاد َ
ْ
ْ
ْ
 .83طیّب ،مصباحالهدی ،ص .83
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همهی انبیاء عظام و همهی اولوَالْع ْزهم هَمنَالرس هَلَ84نیز خارج است؛ لذا حقّ شکر وجود رسولاهلل

را

احدی قادر نیست بهجا آورد؛ احدی قادر نیست بهجا آورد .همین اعتراف به عجز سبب میشود
خداوند این شکر و تشکر ناقص ما را پذیرا باشد و قبول کند .شکر بهجا بیاوریم ،تشکّر بکنیم ،توأم با
اعتراف به اینکه نتوانستیم آنگونه که حقّ شکر این نعمت است ،شکر بهجا بیاوریم .عظمت این نعمت
غیرقابل تصوّر است .نسبت بزرگیِ روز میالد پیامبر اسالم
بزرگی خود رسولاهلل

به سایر روزهای سال مثل نسبت

است نسبت به سایر خلق .عظمت پیغمبر

چند برابر خلق است؟

اصالً قابل مقایسه نیست! به همین صورت ،عظمت روز هفدهم ربیعاالوّل نیز با عظمت سایر روزهای
سال قابل مقایسه نیست .روز بسیار عظیمی است روز هفدهم ربیعاالوّل! هم شکر وجود خود
رسولاهلل
پیغمبراکرم

و هم شکر این نعمت که ما از امّت پیامبر آخرالزّمان

شدیم .در دوران قبل از

 ،چه در فاصلههای بعثت انبیاء و دوران فترتی که وجود داشت که اصالً دین صحیح

محو میشد و از دسترس خارج میشد ،و چه حتّی در دوران حضور انبیاء گذشته ،ما متولّد نشدیم؛
خدا ما را در امّت رسول خاتم

متولّد کرد؛ ما را در عصر آخرالزّمان متولّد کرد .این چه نعمت

عظیمی است که ما در این عصر و زمانه ،بعد از بعثت پیغمبر خاتم

و نزول قرآن و آمدن دین

اسالم متولّد شدیم؟! و فراتر از این عصر و زمان ،در جامعهای متولّد شدیم که جامعهی اسالمی بود؛ در
جامعهی کفر و شرک و الحاد و بیدینی متولّد نشدیم! در این جامعه ،در خانوادهای متولّد شدیم که

خانوادهای مسلمان بود ،مؤمن به رسولاهلل


بود .عظمت این نعم غیرقابل درک است .سزاوار است

نعمتها شاکر باشد .و همانطور که میدانید ،قرآن فرمود :لئه ْن َشك ْرت ْمَ

که انسان در برابر همهی این
ّلََهزيدنَّك َْم 85:اگر شکر بهجا بیاوریدّ ،لََهزيدنَّك َْم .شکر نعمت نعمتت افزون کند .اگر بهخاطر نعمت وجود
رسولاهلل

و این نعمت که در امّت رسولاهلل

 .84مأخوذ است از این آیهی قرآن کریم:

مرحومهایم ،شکر بهجا

هستیم ،و از امّت

ّلَ
الرس هَل َوَ َّل َت ْست ْع هج َْل َله َْم َكَاَنَّه َْم َي ْومَ َي رْونَ َما َيوعدونَ َل َْم َي لْبثوا ََاهاَ
اصبه َْر َكما َصب رَ َاَولو َالْع ْزهَم َ همنَ َ ُّ
ف ْ

ساع َةًَ هم َنَنهارََبالغََف ه َلَي ْهلكََاهََّّلَالْقومََال ه
ْفاسقون :سورهی احقاف ،آیهی .35
ْ
ْ
ْ
 .85سورهی ابراهیم ،آیهی .2
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بیاوریم ،بهرهمندی ما از وجود نورانی و مقدّس رحمةٌللعالمین بیشتر خواهد شد .آیا میخواهید از
وجود پیغمبر
پیغمبر

بیشتر بهره ببرید؟ شکر وجود پیغمبر

و شکر اینکه خدا شما را از امّت این

قرار داد ،بیشتر بهجا بیاورید؛ لئه ْنَشك ْرت ْمَّلََهزيدنَّك َْم.

جلوهی آن این است که انسان خوشحال
یتواند داشته باشد .بزرگترین 
این شکر جلوههای مختلفی م 
باشد؛ یعنی بفهمد خدا چه چیز عظیمی نصیب او کرده است .وقتی موجودی عزیز ،چیز عزیز و
یدهد ،زمانی که به فهم آن برسید ،سبب خوشحالی و ابتهاج شماست؛ و از
ارزشمندی به شما م 
همینجا میشود فهمید که روز هفدهم ربیعاالوّل ،روز عید است .برخالف خشکمغزان بیبهره از
حقیقت دین ،این وهّابیها و سلفیهای خشکمغز که عید گرفتن روز هفدهم ربیعاالوّل را شرک و
کفر میدانند ،اصالً فطرت انسان [این حقیقت را] میگوید .مگر میشود انسان بفهمد چنین نعمت
عظیمی نصیبش شده است و خوشحال نباشد؟! عید یعنی روز سرور و خوشحالی؛ معنی دیگری که
ندارد! لذا کسی که قدر این نعمت را میشناسد ،باید روز هفدهم ربیعاالوّل خوشحال باشد؛ این روز
برای او روز شادمانی و سرور باشد؛ سرور قلبی او در تمام شؤونات او نمایان باشد؛ چهرهی او خندان
ستهی عید است بهجا بیاورد ،عمل خیر انجام دهد،
باشد ،رفتار او رفتار انسان شادمان باشد ،آنچه شای 
ستهی
خانوادهاش را خشنود کند ،لباس نو بخرد ،شیرینی و شکالت بدهد ،ضیافت برپا کند؛ هرچ شای 
عید است و این شادمانی را میتوان در قالب آن اظهار کرد ،انجام دهد .این ادبی است که شخص
مؤمن به رسولاهلل

باید در روز هفدهم ربیعاالوّل بهجا بیاورد.

البته ،همیشه توجّه داریم که عید داشتن ،عیدی که بهمعنای عید الهی است ،هیچ سازگارییی با
غفلت از خدا و معصیت خدا ندارد .برخی متأسفانه در اعیاد مذهبی بهگمان اینکه دارند عید میگیرند،
مهی شعبان ،یا عید غدیر ،یا عید مبعث و یا هر مناسبت دیگری از
حال ،یا هفدهم ربیع است ،یا نی 
اعیاد ،بهدلیل جهل و نادانی ،بهعنوان عید گرفتن یا بهدنبال لهو و لعب میروند و خدا را فراموش
میکنند .این یعنی نسیان خدا در عید؛ در حالی که عید ،عود الیالحقّ است؛ عید یعنی برگشتن
بهسوی خدا .یا بهعنوان اظهار شادمانی ،مرتکب اعمال معصیتآمیز میشوند؛ مرتکب گناه و مکروه
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میشوند .این چهجوره خوشحالی است که تو داری میکنی؟! خوشحالی میکنی با کاری که
یآورد؟! قطعاً این رفتارها مصداق سرور و شادمانی روز
را میرنجاند و خدا را به غضب م 

رسولاهلل
عید نیست.

و اگر عظمت شخصیّت خاتم انبیاء

متر از عیسای مسیح
چقدر عظی 

[درمییابیم که] پیغمبراکرم
حضرت مسیح

را با شخصیّت حضرت عیسیبنمریم

مقایسه کنیم،

است! مسیحیان سالگرد میالد

را چگونه جشن میگیرند؟! جشن سال نو آنان ،جشن میالد حضرت مسیح

است؛ چقدر عظیم جشن میگیرند! آیا این برای مسلمانان عیب نیست که روز میالد پیغمبر
خاتم

که اعظم رسل و انبیاء الهی است ،در بین ما طوری برگزار میشود که هیچ تناسبی با

جشنی که نصاری و مسیحیان در میالد عیسیبنمریم

میگیرند ،ندارد؛ لذا الزم است جامعهی

ما ،در روز هفدهم ربیع ،جامعهی جشن و شادمانی باشد.
پیغمبر خاتم
رسولاهلل

در طلوع فجر روز جمعهی هفدهم ربیعاالوّل ،در شهر مکّه در منزل
از آمنهبنتوهب

به دنیا آمدند .میالد حضرت

در سال  570میالدی بود؛

همان سالی که ابرهه به مکّه حمله کرد و خواست کعبه را ویران کند و به قدرت الهی ابابیل فرود
آمدند و آنان را با سجّیل نابود کردند.
در شب میالد رسولاهلل

واقعهای عظیم میداد .بنابه

العادهای رخ داد که خبر از
خارق 

اتّفاقات

روایات شیعه و سنّی ،آن شب ،ایوان مدائن و طاق کسری دچار لرزش عظیمی شد و طاق از وسط
شکافت .هنوز هم اگر بروید ،آن شکاف هست .و چهارده دندانه از کنگرههای این کاخ و قصر فرو
بتها به رو به زمین افتادند .این اتّفاق در آن شب بهگونهای غیرعادی رخ داد.
بتکدهها 

ریخت .در تمام
آتشکدهی فارس که زرتشتیان دوهزار سال بود نگذاشته بودند خاموش شود ،به نحوی غیرعادی

خاموش شد .در قصر پادشاهان ،تمام تختها واژگون شده بود .هر یک از این اتّفاقات معنایی دارد.
مردم مکّه نوری را در سرزمین حجاز دیدند که برخاست و در آسمان بهسمت شرق حرکت کرد.
اچهی ساوه که درمیان ایرانیان جایگاه مقدّسی داشت و سالیان سال پر آب بود ،یکباره خشکیدو
دری 
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در برابر خشکیدن این دریاچه ،یک وادی بهنام سماوه در میان کوفه و شام ،پر از آب شد؛ وادییی که
خشک و لمیزرع بود و سالیان سال آبی در آن نبود .آن شب آسمان مکّه ستارهباران شد.
ابلیس احساس خطر کرد و تمام ایادی خود ،تمامی شیاطین و تمام جنهایی که به فرمانش بودند را
خبر کرد و فریاد برآورد :چه اتّفاقی دارد در عالم میافتد؟ همهی نوچههایش را فرستاد و گفت :بروید
ببینید چه شده است .آنها رفتند ،گشتند و برگشتند؛ گفتند :هیچچیز؛ چیزی پیدا نکردیم .ابلیس
گفت :کار خودم است؛ خودم میروم میگردم .رفت و باالخره کشف کرد که پیغمبر خاتم

متولّد

شدهاند .بنابر روایتی از جبرئیل پرسید :آیا من میتوانم در این پیغمبر نفوذ کنم؟ جبرئیل فرمود :تو
بههیچوجه راه نفوذی نداری؛ لذا بهشدّت افسرده شد .سپس پرسید :در امّت وی چه؟ جبرئیل گفت:
بله ،در امّت او میتوانی .اینجا بود که ابلیس خوشحال شد و با خوشحالی برگشت.
العادهی این شب ،آن بود که همزادان شیطانی که ساحران و کاهنان در
یکی دیگر از اتّفاقات خارق 
اختیار داشتند و از طریق آنها از مسائل مخفی و اخبار غیب مطّلع میشدند ،تمامی آنها از دسترسشان
خارج شدند و آن شب نتوانستند هیچ کاری بکنند .راه آسمانهای ملکوت برای همیشه بر شیاطین
بسته شد .تا قبل از حضرت مسیح

 ،شیاطین تا هفت آسمان باال میرفتند .حضرت عیسی

که

متولّد شدند ،آنها را از سه آسمان بیرون راندند؛ لذا شیاطین تا آسمان چهارم بیشتر نمیتوانستند باال
بروند .در شب هفدهم ربیع ،یعنی در سحرگاهان یا هنگام طلوع فجر هفدهم ربیع ،با تولّد پیغمبر
خاتم

شیاطین از این چهار آسمان نیز بیرون رانده شدند؛ ولذا اوج قلمرو شیاطین ،فقط دنیاست

خارقالعادهای است که هر

و دیگر در آسمانها راه نفوذی ندارند 86.اینها همان اتّفاقات و رخدادهای

ه
اللَالص ه
اد هقَ
 .86ع ْنَاَبهیَع ْب َدَ ه ا

الس بعََف لم اَوله د ه
ه
َعيس ىََ
َقالَ:ك انَاهبْله يسََلعن هََاللََي ْخت هرقََ َّ
الس ماواتََ َّ ْ ا

َح هج بَع نَث ه
السَس ماواتَوَك انَ
ْ

ه
َالش ه
ه
ي ْخت هرقَاربعَسماواتَف لماَولهدَرسول ه
َالس ْب هعَكلِّهاَوَرهمي ه
ت َّ
َالساع هةَكنااَن ْس معَاَ ْه لَ
َاللَ َح هجبَع هن َّ
ياطينَبهالَنُّجومَوَقال ْ
ْ
ا
تَق ريْشَهَذاَقيام ا
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
َّ
الْكت ه
ه
بَيذْكرونهَوَقالَع ْمروَبْنََاَميَّةَوَكانَم ْنَاَ ْزجرَاَ ْه هلَالْجاهليَّةَانْظرواَهَذهَالنُّجومَالت یَي ْهت دىََبه اَوَي ْع رفَبه اَاَ ْزم ان ِّ
َالص ْيفَف َا ْنََ
َالش َ
تاءَو َّ
تَث بت ْ ه
ص بح ه
ص نامَكلُّه اَص بهيحةَوله دَالنَّبه َُّیَ َل ْيس هَم ْنه اَ
ت َْ
كانَرهمیََبههاَف ه وَه الكَك ِّلَش ْیَءَوََاه ْنَكان ْ
َاّل ْ
تَوَرم یََبهغ ْي هره اَف ه وَاَ ْم رَح دسَوَاَ ْ
صنمََاهاّلَوَهوَم ْنك بَعل ىََوجه ههَوَارتج سَفه یَتهْل كَاللَّي ل هةََاهي وانَكهس رىََوَس قط ْ ه
تَبحي رةَس اوةَوَف اض ه
َوادیَ
تَم ْن هَاَ ْرب عَع ْش رةَش ْرفةًَوَغاض ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه
ه
ه
َفیَتهلْكَاللَّي ل هة ه
ْفَعامَو ََرأَىَالْم ْؤبدان ه
نامََابه ًال ه
ت نهيرانَفا هرسَوَلمَت ْخم ْدَق ْبلَذَلكَبهاَل ه
َفیَالْم ه
تَ
السماوهةَوَخمد َْ
َّ
َصعاباًَت ق ودَخ ْي ًالَعراب اًَق ْدَقطع ْ
ْ
ْ
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جنبهی سمبلیک است و معانی بلندی دارد که فرصت نیست آنها را بگویم .اینکه

یک از آنها هم دارای
هر یک از آنها در جنبهی آفاقی و جنبهی انفسی دارای چه معانییی است ،بماند.

َاللّهُ ّم َص ِ ّل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِ ّع ْل فَ َر َ َُج ْم

َدجلةَالْعوراءَوَانْ تش رَفه یَتهْل كَاللَّي ل هةَن ور هَم نَقهب هلَال ه
كَكهسرىََ همنَوس هط ههَوَانْخرق ْ ه ه
هدجلةَوَانْسرب ْ ه ه ه
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ْ
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ْ
ه
ه ه ه
ه
ص بحَم ْنكوس اًَوَالْمله كَم ْخ هرس اًَّلَي تكلَّمَي ْوم هَذَله كَوَانْ ت زهعَ
َاستطارَحَتاىَب لغَالْم ْش هرقَوَل ْمَي ْبقَس هريرَلملكَم ْنَممل وكَُمل وكَ]َال ُّدنْياََا اّلَاَ ْ
ث َّم ْ
ه
َالسحرهةَوَلمَي بق ه
تَق ريش ه
َكاهنة ه
هعلْمَالْكهن هةَوَبطل ه
بَوَس ُّمواَآل ه
َف یَالْع ر ه
َفیَالْعر ه
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بََاهاّلَح هجب ْ
ْ ْ
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الْحدسَالَّذیَق َْدَحدسَفافْت رقواَث َّم ْ
َُالصرهد]َوَهوَالْعصفورَفدخل هَمنَقهب هل ه
َحراءَفقالَ
َالص ِّر ُّ
اهلىََالْحرهمَف وجدَالْحرمَم ْحفوظاًَبهالْمالئهك هةَفذهبَلهي ْدخلَفصاحواَبه ههَ ف رجعَث َّمَصار هَمثْل ِّ
ْ
ْ
یَاّل ْر ه
ضَفقالَلهَوله دَمح َّم دَ َفق الَ
لهَج ْب رئهيلَوراكَلعنكَاللَفقالَلهَح ْرفَاَ َْسأَلكَع ْنهَياَج ْب رئهيلَماَهَذاَالْحدسَالَّ هذیَحدسَم ْنذَاللَّْي ل هةَفه َْ
صيبَقالَّلَقالَف هفیَأ َّمته ههَقالَن عمَقالَر ه
لهَهلَلهیَفه هيهَن ه
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