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 معارفى از قرآن

 پيشگفتار

قبل از شروع در مقدّمه كتاب، الزم است از نعمت بزرگ خداوند كه 

به ملّت ايران ارزانى داشته، ياد آورى و سپاسگزارى شود. چه 

فرخنده روزگارى است كه انقالب عظيم اسالمى ملّت ايران و خون 

شهيدان و زحمت و جراحت زخميها و خسارات مادّى واقتصادى 

وران وخالصه، رنجهاى همه اقشار به ثمر رسيد و ديو طاغوت از  پيشه

اين سرزمين رانده شد و فرشته الهى، نمودار تقوا و فضيلت، مظهر 

أطال اللَّه  -علم و عدالت، قلب ملّت و امام امّت، حضرت امام خمينى

قدم بر ديده رنجديده مسلمانان نهاد و ايران  - عمره وأهلك عدوّه

د روشن ساخت و به خواست خداى بزرگ و يارى را به قدوم خو

زمام امور را به دست گرفت. آزاديهاى  -ارواحنا فداه -وليعصر

هاى دشمنان خارجى و منافقان داخلى،  گرفته شده بازگشت توطئه

يكى پس از ديگرى كشف و خنثى گرديد و بدعتهاى بسيار و گناهان 

كه  -ائر الهىكبيره آشكار، يكى پس از ديگرى برداشته شد و شع

 برقرار گرديد و خالصه: -نماز جمعه از بزرگترين آنهاست

 باش تا صبح دولتت بدمد
 

كاين هنوز از نتايج سحر 
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1 است
 

 

پروردگارا! اين نعمت بزرگ نيز مانند همه نعمتها از توست. تو را 

گزاريم و دوام و استقرار نعمتهايت، مخصوصاً جمهورى  سپاس مى

 دت خواهانيم.اسالمى را از خو

______________________________ 
 انورى ابيوردى. -(1)

 6معارفى از قرآن، ص: 

 نكاتى چند درباره زمان تفسير سوره حديد

 

 

براى روشن شدن برخى مطالب اين كتاب، نخست شرح مختصرى 

درباره زمان تفسير و شرح اين سوره شريف توسّط حضرت آية اللَّه 

به  -دامت بركاته -عبدالحسين دستغيبمجاهد آقاى حاج سيّد 

معارفى از »كه به نام « حديد»رسد. تفسير سوره شريف  عرض مى

                                                 
 انورى ابيوردى. -(1)  1
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در برابر شما قرار گرفته خالصه شده بيانات ايشان در ماه « قرآن

باشد كه تا نصف سوره، تفسير و  )ه. ق( مى 1379مبارك رمضان 

 شرح گرديد و بقيّه به سال بعد موكول شد.

)ه. ق( روزهاى نخست، بقيّه سوره تفسير گرديد؛  98ك در ماه مبار

ولى به واسطه واقعه پنجم رمضان و كشتار مردم شيراز و هيجان 

عمومى، محيط ارعاب و وحشت نظامى فراهم آوردند و از جمله 

اقدامات رژيم منحوس پهلوى، بستن در مسجد جامع، مركز مبارزات 

ور شيراز بود؛ لذا به مدّت و محلّ اجتماع جوانان مبارز و مردمان غي

 دو هفته برنامه تفسير نيز به ناچار تعطيل گرديد.

با باز شدن مجدّد مسجد، برنامه هم دوباره شروع و ضمن سخنرانيها 

شد، كه در اين كتاب هم اشاراتى  مطالب بيدار كننده تذكّر داده مى

به آن شده است. و باألخره قسمت آخر و سوّم سوره حديد در نيمه 

)ه. ق( در زمان پيروزى انقالب اسالمى بيان شده و  99وّل رمضان ا

مطالب روز، از قبيل قانون اساسى و نمايندگى مجلس خبرگان )كه 

 به آن اشاره شده( مربوط به اين موقعيّت است.

مناسبت بعضى مطالب درحاشيه تفسير،  بااين شرح مختصر، وجه

 گردد. واضح مى
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 «ى از قرآنمعارف»وجه نامگذارى كتاب به 

اين سوره شريفه مطالب متعدّد و متنوّع و بسيار جالبى را در بر دارد 

باشد كه درباره  ترين آن، آيات ششگانه نخستين آن مى كه عمده

اسما، صفات و افعال خداوند است و مطابق روايتى كه در همين 

  كه پاسخى به خوانيد، خداوند براى اين كتاب مى

 7معارفى از قرآن، ص: 

رخواست طالبين معرفت خودش بدهد، سوره توحيد و شش آيه د

نخستين سوره حديد را فرستاد و راستى عالمى از معرفت در اين 

 كند. آيات نهفته شده كه تشنگان خداشناس را سيراب مى

همچنين آياتى كه مربوط به معاد، قضا و قدر، خشوع براى خدا و 

دهد كه همه  مى باشد، بخش اعظم اين سوره را تشكيل غيره مى

 باشد، لذا نامى بهتر براى اين كتاب نيافتيم. مى« معارفى از قرآن»

 تسبيح همه موجودات و مالكيّت خداوند

سوره حديد با تسبيح كردن همه موجودات آسمانى و زمينى براى 

به ملكوت خود كه  -شود. غير خدا خداوند عزيز حكيم آغاز مى

خدا را از هر چه  -آن است باطن و حقيقت و به تعبير ديگر نفس
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داند؛ آن خدايى كه عزّت وحكمتش از  نارواست پاك مى

جاى خود نهاده وهر چه نياز  هرموجودى نمايان است، هرچيز را به

داشته به او داده است، خداوندى كه ذلّت شريك براى خود نخواسته 

 و عزيز مطلق است.

آنها و باال و  كه سلطنت آسمانها وزمين وآنچه در ميان همان خدايى

زير آنهاست براى اوست و مالكيّت حقيقى براى اوست و در غير او، 

 اعتبارى و موقّتى است.

همان خدايى كه آفريدگان را آفريد و به آنها جان داد. همان 

خداى جان گيرنده است كه بر هر چيزى تواناست، حيات و مرگ دل 

 نيز از اوست.

  ناى از قدرت بى پايا سر انسان نمونه

رود و  سپس در اين كتاب درباره قدرت نامحدود خداوند سخن مى

شود كه  براى نمونه، قدرتهايى در يك وجب صورت يادآور مى

چگونه دستگاههاى مختلف چشم براى ديدن، گوش براى شنيدن، 

بينى براى بوييدن، زبان براى چشيدن و كارهاى ديگر؛ همچنين مغز 

گرفتن دندانها و تارهاى صوتى و سلسله اعصاب، دهان و وضع قرار 

 با
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 8معارفى از قرآن، ص: 

 شود. حنجره و صداهاى گوناگون و غيره را يادآور مى

آنگاه خطوط بند انگشتان و اختصاصى بودن آن مانند تارهاى 

شود؛ يعنى هر فردى خطهاى انگشتان دستش  صوتى را يادآور مى

راى تشخيص غير از ديگرى است مانند صدايش؛ لذا انگشت نگارى ب

اى از قدرت نمايى در  هويّت اشخاص مرسوم شده است. سپس نمونه

 خوانند. عالم گياهان را مى

  خداوند، اوّل و آخر، ظاهر و باطن

در آيات خداشناسى اين سوره، اسماى حسناى پروردگار به نظر 

رسد كه خدا را به عنوان اوّل و آخر، ظاهر و باطن معرّفى  مى

اى در ذهن خوانندگان ايجاد  گونه شبهه تى كه هيچفرمايد با بيانا مى

رساند؛ چنانچه معنى آخر  نشود. معنى اوّل را كه علّة العلل است مى

را كه مرجع و منتهاست و بازگشت همه به سوى اوست، روشن 

 نمايد. مى

ظاهر بودن خدا را به اسما و صفات و افعال و خالصه تجليات حق در 

فهماند كه در عين نهايت ظهور،  مىمظاهر وجودى بيان كرده و 
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كاملًا ذات مقدّسش مخفى وبر همه پوشيده است، پس به افعال و 

 اسماء، ظاهر و به حسب ذات، باطن است.

ردّ »سپس سخن را به اوّل اضافى كشانيده و براى نمونه حديث 

و سخن گفتن ملكوت آفتاب را با امير المؤمنين عليه السالم « الشمس

ه به حضرت به عنوان اوّل و آخر سالم كرد؛ يعنى، اوّل كند ك بيان مى

مؤمن به خدا در اين امّت و آخر كسى است كه با پيغمبر بود و رسول 

 خدا صلى اهلل عليه و آله از دنيا رفت.

  آفرينش آسمانها و معانى عرش

رود و مقصود  بعد درباره آفرينش آسمانها در شش دوران سخن مى

را به « عرش»نمايد و  روشن مى -دوران استكه به معنى  -از ايّام

معنى تدبير امور دانسته و احتمال اين كه به معنى كهكشانهاى فعلى 

  باشد، معقول دانسته و باألخره تمام

 9معارفى از قرآن، ص: 

 داند. عالم هستى را عرش خدا مى

رود و در مورد  گاه سخن درباره معلومات نامتناهى پروردگار مى آن

كه ملكوت اعمال مؤمنين را شامل  -رود زمين باال مىآنچه از 
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كه همه مورد علم  -آيد و آنچه از آسمان به زير مى -شود مى

 شود. صحبت مى -خداست

معيّت و همراه بودن خدا با بيانى شيوا و قابل درك براى همه گفته 

شود و اثر مهمّى كه با توجّه به اين حقيقت براى تزكيه و بهبود  مى

نى دارد، در ضمن داستان كوتاهى با توجّه به دو نام خدا نفس انسا

 )يا حاضر و يا ناظر( بيان شده است.

 مكافات و مجازات، مبدأ و معاد

شود و با بيانى رسا  كشانده مى« معاد»سپس رشته سخن، به مسأله 

رساند كه معاد همان مبدأ است؛ همه از خداييم و به سوى خدا  مى

 گرديم. نيز باز مى

نمايد كه مكافات غيراز مجازات است وجزاهمان  روشن مىسپس 

پاداش مربوط به آخرت است؛ ولى مكافات، عكس العمل وآثار 

زند يقيناً جزاى  وضعى ودنيوى است؛ هرعملى ازهر كس سر مى

 آخرتى دارد؛ امّا ممكن است مكافات دنيوى نداشته باشد.

نمايد؛  ر مىبراى شاهد مطلب، داستان ابوجهل و ابن مسعود را ذك

در مكّه معظّمه اوايل اسالم، ابوجهل سيلى محكمى به گوش ابن 
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نمايد، پس از پايان جنگ بدر، ابن  مسعود نواخته و او را مجروح مى

بُرد و گوشش را سوراخ كرده، كشان كشان  مسعود سر ابوجهل را مى

گويند؛ « مكافات»برد. اين را  به سوى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله مى

 اش سرجاى خود محفوظ است. مّا جزاى آخرتىا

 اى از عظمت خداوند اختالف روز و شب، نشانه

رود و آن، كم شدن  در ششمين آيه، از آيت عظيم الهى سخن مى

تدريجى روز وشب وزياد شدن ديگرى است، با نظم وحساب دقيق 

 « ربيعى»ومعيّن، پس از اعتدال 

 10معارفى از قرآن، ص: 

كه روز و شب يكسان است، به تدريج تا سه ماه، روز )اوّل فروردين( 

گردد و آخر بهار به اوج بلندى روز و كوتاهى  بلند و شب كوتاه مى

رسد، سپس وضع برگشته، روزها به تدريج كوتاه و بر بلندى  شب مى

رسد و  )اوّل مهر( مى«  خريفى»گردد تا به اعتدال  شب افزوده مى

در اثر حركت شمال به جنوب و  شود؛ خدا همين برنامه تكرار مى

 فرمايد. جنوب به شمال زمين، با نظم معيّن روزانه، قدرت نمايى مى
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شود آن را پيش بينى  كه از ساليان قبل مى -آيا اين حركت دقيق

 تواند باشد؟ بدون محرّك و مدبّر دانايى مى -كرد

  دستورات اخالقى براى تهذيب نفس

در راه خدا از مالى كه به انسان  پس از آيات توحيدى، درباره انفاق

جانشين از « مستخلفين»رود و روى كلمه  عاريه داده است سخن مى

شود تا انفاق آسان گردد. مال، مال  طرف مالك حقيقى، تكيه مى

رسد از آن  ديگرى است و ناپايدار، چه بهتر كه شخص تا دستش مى

كه براى بهره ببرد؛ براى استدالل، به داستان مادر جعفر برمكى 

 نمايد. فرش اتاقش به دنبال پوست گوسفند رفته است استشهاد مى

تكيه كرده و حتّى به « انفاق»پس از يكى دو آيه، دوباره بر مسأله 

فرمايد، چون اثر  عنوان قرض به خدا مؤمنين را تشويق به انفاق مى

نمايد  كيمياوار براى نفس انسانى داشته آن را پاك و مهذّب مى

 اث آسمانها و زمين از براى خداست.وگرنه مير

اخالص در »نكته جالبى كه در اين كتاب در مبحث انفاق تأكيد شده 

داند و چند داستان جالب و كوتاه متذكّر  را شرط اساسى مى« انفاق

« صدقه»برتر از « وام»نمايد كه  شده و از روايات چنين استفاده مى

 د.مان است؛ زيرا احترام گيرنده نيز محفوظ مى
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 نور مؤمن وظلمت كافر در صراط

سپس به مناسبت آيات مربوط به معاد و صراط، سخن را به نور مؤمن 

  و ظلمت

 11معارفى از قرآن، ص: 

اش  فهماند كه نورافشانى هر كس به مقدار دارايى كافر كشانده و مى

خورد. ديگر آن كه  باشد، مخصوصاً نور واليت خيلى به درد مى مى

خورد بلكه ديوارى ميان مؤمنين و  كار ديگرى نمىنور كسى كه به 

شود كه براى مؤمنين، رحمت و اسباب انس و الفت  كفّار كشيده مى

 باشد. است و از طرف كفّار، عذاب و زحمت مى

دهد كه  نتيجه گيريهاى اخالقى جالبى از اين آيات شده و هشدار مى

د و با ياد مردم، فريب دنيا را نخورند و هميشه ياد فناى آن باشن

 مرگ، سختى دل را چاره كنند.

  اى براى ايمان خشوع دل، زمينه

آيا نرسيده براى اهل ايمان كه دلشان براى ياد »آيه تكان دهنده: 

خدا و آنچه از حق فرستاده است خاشع شود و مانند كسانى كه از 

پيش كتاب به آنها داده شد )يهود و نصارى( نباشند كه آرزوها بر 
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گرديد پس دلهايشان سخت شده بسيارى از آنان  آنها دراز

، شرح و بسط فراوانى داده شده، مردم را از آمال و «اند فاسق

دارد؛ زيرا موجب قساوت دل  آرزوهاى واهى دنيا بر حذر مى

گردد و ايمان در دل سخت جا ندارد بلكه با خشوع دل بايد زمينه  مى

 را براى ايمان به خدا آماده ساخت.

تى درباره جان دادن خداوند به زمين، پس از مرگ آن و پس از آيا

رشد گياهان و حبوبات و همچنين ارزش صدقه و صدقه دهندگان و 

 پردازد. مطالب مهمّ ديگر، به بيان بى پايدارى دنيا مى

 حقيقت دنيا

حقيقت دنيا، لعب؛ يعنى كار پر رنج ولى بيهوده است ولهو، سرگرمى 

زينت و دلربايى در امور واهى و فخر  باشد. و بازماندن از هدف مى

به نسب يا مال و امور اعتبارى، همه فريبكارى دنياى غدّار را تشكيل 

 دهند. مى

براى وضع دلربايى و در عين حال توخالى دنيا مثالى ذكر 

 فرمايد: باران شديد مى

 12معارفى از قرآن، ص: 
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ا چند روزى روياند )امّ بارد و گياه را از زمين، سبز و خرّم مى مى

بيش نيست( سپس خشك و زرد شده به عنوان خار و خاشاك يا 

شود )خاكسترش را نيز باد به  هيزم، سوزانده و از بين برده مى

نمايد( كسانى كه به دنيا دل ببندند وضعشان  اطراف پراكنده مى

آن سرگرم  چنين است كه فريب شكوفه چند روزه را خورده به

مانند؛ لذا عذاب  باز مى -رت استكه آخ -شوند واز حقيقت مى

 دردناكى به دنبال خواهند داشت.

  آخرت، سزاوار دلبستگى

بالفاصله راجع به آخرت و تشويق به عمل كردن براى آن 

بشتابيد به سوى آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه »فرمايد:  مى

عرض آن همچون عرض همه آسمانها و زمين است، آن بخشش 

 «.مان است، نه ديگرانخداوند براى اهل اي

رود و  به مناسبت اين مطلب از لذّت ذكر خدا در حال روزه سخن مى

از اميرالمؤمنين على عليه السالم به عنوان نمونه بارز اهل آخرت و 

صحبت  «السالم على ميزان األعمال»  سرمشق براى كار جهت آخرت

توبه ايم در اطاعات و  شود. سبب آمرزش خدا كه به آن امر شده مى

فهماند كه مسابقه در خيرات، نتيجه ايمان است وشتاب  داند و مى مى
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شتابزدگى دركاردنيا  است، چنانچه دركارآخرت پسنديده

 باشد. ناپسندمى

 تنافى مقدّرات با اختيار

از بخشهاى جالب اين كتاب، قضا و قدر است كه به مناسبت آيه 

 شريفه:

به بهترين وجهى پرورانده شده  مطلب 2...«مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ »

 است.

همه حوادث در كتاب تكوين الهى ثبت و ضبط است كوچك و بزرگ 

گردد، در لوح محفوظ نوشته شده  از حوادث كه در آينده واقع مى

است، در عين حالى كه با اختيار مكلّفين منافاتى ندارد و به هيچ 

 وجه جبر در كار نيست و مقدّرات الهى با

______________________________ 
 .. 22حديد:  -(1)

 13معارفى از قرآن، ص: 

 حفظ اختيار مكلّفين در افعال ارادى است.

                                                 
 .. 22حديد:  -(1)  2
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فرمايد: خاصيّت اين تقديرات اين است كه بر آنچه از كف  آنگاه مى

داديد اندوه نخوريد و براى امور مادّى از جهت دنيوى و زوال آن 

 شادمان شدن غلط است.

لوح محفوظ وثبت مقدّرات، به رؤياهاى صادقه براى اثبات وجود 

شود؛ چيزهايى كه در آينده بايد واقع گردد ممكن  گواه آورده مى

طور واقع  است بعضى اشخاص در خواب از پيش ببينند و بعداً همان

داستانهاى »گرد د. رؤياى صادقانه فراوان واقع شده و در كتاب 

 گرديده است. اثر حضرت مؤلّف تعدادى از آنها ثبت« شگفت

شود كه مرگ براى مرده و  همچنين به مناسبت اين بحث يادآور مى

بازماندگان، هر دو خير است؛ زيرا مرده اگر نيكوكار باشد زودتر به 

گردد و اگر گنهكار و  ثواب خداوند نايل و از زحمت دنيا راحت مى

 نمايد. بد كار است كمتر خود را سزاوار عقوبت مى

نيز خوب است؛ زيرا رحمت، صلوات و بخشش براى بازماندگان 

به  3شود، خداوند و هدايتش كه شامل حال مصيبت ديدگان مى

 مراتب از بودن آن شخص براى بازماندگان بهتر است.

  پيغمبران و كتابهاى آسمانى و عدل الهى

                                                 
3  (1)-\i « ُْهُم ا ْلُمْهَتُدونَ  * أْولِئَك َعَلْيِهْم َصَلَوا ٌت ّمن رَّّبِّْم َوَرْْحٌَة َوأْولِئكَ ٍء ّمَن ا ْْلَْوِف ... َولََنْبُلَونَُّكم ِبَشى»\E  :157و  155بقره .. 
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در آخرين بخش كتاب درباره بعثت انبيا و كتابهاى آسمانى و 

غرض از بعثت را بسط عدل در  معجزات آنان سخن رفته است و

اى  داند و چون براى انجام اين منظور عدّه اجتماع بشرى مى

افتد و در نتيجه دنبال آشوب و هرج و مرج و  منافعشان به خطر مى

اى باشد و لذا آهن را  روند، بايد قوّه دافعه مزاحمت ديگران مى

 شد.با شمارى نيز مى براى اين منظور آفريد كه داراى فوايد بى

آنگاه از عدل خدا در جهان آفرينش سخن رفته كه هر چيز را در 

  محلّ مناسب

______________________________ 
ءٍ مّنَ ا لْخَوْفِ ...* أوْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا تٌ مّن  وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْ» -(1)

 .. 157و  155بقره:  «هُمُ ا لْمُهْتَدُونَ رَّبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوْلئِكَ

 14معارفى از قرآن، ص: 

خود قرار داده است، جوّ اطراف زمين را كمربند نگاهدارنده كره 

خواند؛ زيرا مانع ريزش سنگهاى آسمانى به زمين  زمين مى

 گردد. مى

سپس راجع به پيغمبرانى كه در آيه شريفه نام برده )نوح، ابراهيم و 

 عيسى بن مريم( مشروحاً سخن گفته است.
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  انيّت و اسالمرهب

رود و  سخن مى« رهبانيّت»در پايان به مناسبت آيه شريفه درباره 

كند. از  پيدايش آن در نصارا و نظر اسالم در اين باره را بيان مى

خرافات مسيحيها به عنوان گناه بخشى و بهشت فروشى كشيشها 

كند و داستان راهب در سفر صفّين و معجزه على عليه  صحبت مى

سبب اسالم راهب شد نقل نموده است. همچنين اين  السالم كه

حقيقت را بيان نموده كه پيشرفت كمونيستها در نتيجه خرابى و 

خرافات كليسا بوده است و در آخر، به مناسبت مسيحيّت و عيسى 

 است.« امام خمينى»گيرد كه روح اللَّه زمان ما،  روح اللَّه نتيجه مى

  سفارش همه بزرگان به پرهيزكارى

شود. خدا را هميشه و مخصوصاً  آنگاه تقوا را در هر حال متذكّر مى

هنگام گناه نبايد فراموش كرد. و تقوا بايد در همه طبقات پيدا شود و 

خانمها بايد زهرا عليها السالم را كه سرمشق بانوان پرهيزكار است، 

فهماند كه پرهيزكار، مؤمن متعهّد و مسؤول  الگو قرار دهند و مى

آمرزش خداوند براى اوست. خداوند دو بخش از رحمت است و 

 خويش را براى مؤمن پرهيزكار مهيّا فرموده است.
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در برابر مؤمنين متعهّد و پرهيزكار، دُوَل امپرياليسم و مادّى هستند 

كه حاضرند به خاطر فروش اسلحه و پرشدن جيبهايشان آتش جنگ 

 .روشن كرده گروه زيادى را به خاك و خون بكشانند

 15معارفى از قرآن، ص: 

  پرفايده بودن كتاب

اى از مطالب اين كتاب شريف است كه راستى  آنچه گذشت، نمونه

نافع و براى همه طبقات قابل استفاده است و چون از دل برخاسته 

 نشيند. الجرم بر دل مى

و اميدواريم مانند آثار ديگر حضرت مؤلّف محترم با استقبال كم نظير 

مندان مواجه شده در قطعهاى مختلف و تيراژهاى  قهدوستان و عال

 بسيار، مجدّداً منتشر گردد.

  مسؤوليّت بيشتر در جمهورى اسالمى

اينك كه بحمد اللَّه حكومت اسالمى در حال استقرار است، وظيفه 

مؤمنين نيز شديدتر شده است. بايد در جهات مختلف و ابعاد 

نمايند؛ از آن جمله در جنبه گوناگون اسالم فعّاليّت خود را زيادتر 

طور  تبليغات اسالمى و نشر حقايق قرآن مجيد، كوشاتر باشند. همان
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دينى  كه در زمان طاغوت، برنامه مبارزه با دستگاه ظلم و فساد و بى

بود، هم اكنون نيز برنامه سازندگى اسالمى، داخلى و خارجى، 

 شخصى و اجتماعى و باألخره ظاهرى و باطنى است.

كه بيش از بيست سال از تأسيس آن  -«خانه مسجد جامع شيرازكتاب»

هاى مختلف، سهم ناچيزى در ارشاد و تبليغ  با برنامه -گذرد مى

اسالمى به عهده گرفته است و اين كتاب و نظاير آن، قسمتى از 

رساند؛ بنابراين،  فعّاليّت بخش انتشاراتى كتابخانه مزبور را مى

ن موجب تشويق و توسعه فعّاليّت اين مندا همكارى و مساعدت عالقه

 باشد. مؤسّسه مى

  سيّدمحمّدهاشم دستغيب -شيراز

 

 1400پنجم صفرالمظفّر 

 

 58/ 10/ 4مطابق 
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 16معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه اوّل: لزوم كسب دانش و حكمت در ماه رمضان

 

تِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُ»

 4«.لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

« كسب دانش و حكمت»اش بيشتر در اين ماه مبارك،  از هر چيز بهره

است. آدمى چيزى بفهمد. خود اين فهم، حكمت است كه خدا در 

 فرمايد: قرآن مى

 (2«. )ما پيغمبر را فرستاديم كه به مسلمانان حكمت ياد دهد»

بايد حكيم و دانا شود. حكمت؛ يعنى دقايق امور را دانا  مسلمان

شدن. سر در عالم وجود در آوردن. هستى خود را شناختن. به مبدأ 

 و معاد خود آشنا شدن.

روم؟ راه و روش  ام؟ و پس از اين عالم كجا مى براى چه آمده

 سعادتم چيست؟
                                                 

 .. 129بقره:  E\...«ويُ َعّلُمُهُم ا ْلِكتَب َوا ْلِْْكَمَة » ... i\-2. 183بقره:  -(1)  4
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 اينها حكمت است.

 فرمايد كه: ايد در روايتى مى شنيده

ساعت در مجلس مذاكره علم، بهتر است از دوازده هزار ختم يك »

 «.قرآن!

قرآن به زبان خواندن خوب است. نور و ثواب است ليكن علم، 

 آورد. آدميّت مى

كند. علم و فهم كجا تا زبان تنها مشغول  كند. با فهمش مى بصيرش مى

 باشد! الفاظى را

______________________________ 
 129بقره:  ...«ويُعَلّمُهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْحِكْمَةَ »...  -2 .183بقره:  -(1)

.. 

 17معارفى از قرآن، ص: 

به مدد الهى در اين ماه مبارك رمضان  -ان شاءاللَّه -بخواند؛ لذا

اند. از  چون مسلمانان به بركت روزه آماده دانش و حكمت

چيز  شود و آماده خاصيّتهاى روزه آن است كه فهم آدمى بيشتر مى

تر  شود؛ چنانچه هر چه شكم پر شود، گيج فهميدن و حكمت مى
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تواند در نكات دقيق بشود. كسى كه شكمش پر است،  شود. نمى مى

در ادراك به حيوان نزديك است. اگر شكم خالى باشد نور حكمت 

 ممكن است در نفس طلوع كند.

در ماه مبارك امسال هم يك سوره مبارك از قرآن مجيد سوره 

كنيم و حكمتهايى كه در اين سوره مباركه  را شروع مى« ديدالح»

كنيم. توحيد و نبوّت و اسما و صفات خدا  است تا بتوانيم يادآورى مى

ان  -و مطالب راجع به معاد كه در اين سوره مباركه ذكر شده

 كنيم. حياتى باشد از فردا شروع مى -شاءاللَّه

  خودشناسى، مقدّمه خداشناسى و حكمت

حكمتى را كه خداوند در قرآن به بيانات متعدّد ذكر فرموده  امروز

و در روايات نيز ذكر شده است يادآورى كنم و آن اين است كه 

آدمى بايد حقيقت خودش را بشناسد. حكمت؛ يعنى علم به واقعيّات 

و حقايق. از آن جمله بفهمد او غير از حيوان است. تو اگر خودت را 

ناختى؟ پرفسور روزگار هم بشوى ولى تا نشناختى، پس چه چيز را ش

اى؟ بايد بفهمى تو غير  خودت را نشناخته باشى، به چه چيز دانا شده

از خر و گاو هستى. تو غير از درندگانى. تو به مراتب باالترى، 
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اند. سگ كجا، تو كجا اى  زيادتى دارى. آنها براى تو آفريده شده

 آدم؟!

تو را ز كنگره عرش 

  زنند صفير مى

ندانمت كه در اين دامگه 

5 چه افتاده است
 

 

______________________________ 
 ( حافظ.1)

 18معارفى از قرآن، ص: 

  تنزّل وجودى در اثر خود ناشناسى

بيچاره آدمى كه خودش را با موش و مورچه يكى قرار داده. مثل 

ايد در فصل تابستان، تمام ذخيره  كند. ديده آنها آتيه بينى مى

خورد. موش كه حرص  اش را مى كنند. غصّه آتيه زمستان را مى

كند، ولى  تر آن كه مورچه دانه جمع مى عجيبى هم دارد و عجيب

كند هر چند اشرفى باشد. يك  موش هر چه به دهنش رسيد جمع مى

 اش ببرد، هر چند تكه كهنه باشد. چيزى به النه

                                                 
 ( حافظ.1)  5
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د ميليون آقاى حاجى هم با موش، برادروار يكى شده. اين ص

چه كارت  گذارى، به مى كنى، روى هم تومانى كه حمّالى مى

 اينها را بخورى؟ مانى كه خورد؟ چقدرمى مى

تر از اين  غرضم تنزّل وجودى و خود ناشناختن است. آدمى گرامى

اين  6 است كه شكم پرست شود. تو هم اگر بخواهى مثل حيوان باشى

ايد بتوانى جلو شكمت را تنزّل وجودى است. تو چيز ديگرى هستى. ب

بگيرى. روز ماه رمضان چند ساعت چيزى نخورى تا بفهمى آدم 

 هستى.

 خودشناسى از ديدگاه قرآن مجيد

كه آدمى غير از حيوانات است، چند تعبير  قرآن مجيد راجع به اين

 دارد. بيان:

هر آينه آدميزاد را گرامى »است؛  7...«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ »

آى آدم! تو چيز زيادترى دارى. تو تاج ديگرى بر سرت «. داشتيم

اند. فضيلت ديگرى  برّ و بحر را مسخّر تو قرار داده 8اند. گذاشته

 اى به حسب خلقت به تو داده شده است. دارى مزيّت زايده

                                                 
6  (1)-\i ... « ُا ْْلَْنعُم  َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكل»...\E  :12حمّمد. 
 .. 70اسراء:  -(2)  7
8  (3)-\i ... «ْلنُهْم َعَلى  .. 70اسراء:  E\«َكِثرٍي ّمَّْن َخَلْقَناتَ ْفِضيًل    َوَْحَْلنُهْم ِِف ا ْلََبّ َوا ْلَبْحِر َوَرَزْقنُهم ّمَن الطَّّيبِت َوَفضَّ
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 9كرده. «خليفة اللَّه»  آيه شريفه ديگر، تعبير از آدمى روى خاك به

______________________________ 
 .12محمّد:  ...«وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ا لْأَنْعمُ »...  -(1)

 .. 70اسراء:  -(2)

وَحَمَلْنهُمْ فِى ا لْبَرّ وَا لْبَحْرِ وَرَزَقْنهُم مّنَ الطَّيّبتِ وَفَضَّلْنهُمْ »...  -(3)

 .. 70اسراء:  «كَثِيرٍ مّمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِيلًا  عَلَى

 .. 30بقره:  ...«إِنّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً  »... -(4)

 19معارفى از قرآن، ص: 

دار خداى عالم معرّفى كرده است.  آيه شريفه ديگر، آدمى را خزينه

نگاه به كوچكى بدنت نكن. روح انسان به قدرى عظيم است كه در 

نت است. انسان حامل اما«  رَبُّ الْعالَمين»دار  عالم خلقت، خزينه

امانت الهى كه رسيدن به مقام عبوديت است. واليت كلّى  10خداست.

رسد مال آدمى  الهى كه هيچ موجودى به اين حد از كمال نمى

است، خدا براى قرب خودش تو را آفريده و همه چيز را هم براى 

تو. دو جنبه دارى: بدنى و روحى. هر چند به حسب بدنت با 

                                                 
9  (4)-\i ... « ِيَفًة ِإّّن َجاِعٌل ِِف اْْلَْرِض َخل»...\E  :30بقره .. 

10  (1)-\i « َمَوا ِت َوا ْْلَْرِض َوا ْْلَِباِل َفأَبَ ْْيَ َأن ََيِْمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنه نسُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًل إِنَّا َعَرْضَنا ا ْْلََمانََة َعَلى السَّ  .. 72احزاب:  E\«اَوَْحََلَها ا ْْلِ
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مه بدنت است. خوردن، حيوانات شريكى، خور و خواب، الز

خوابيدن، پوشيدن، مسكن، نكاح براى بقاى نسل الزم است؛ امّا 

كه به  جهت ديگرى هم دارى غير از حيوانات و آن روح تو است. آن

گردد  شود. مرگ حيوانى بدن سبب نيستى نفس نمى مرگ نيست نمى

رود، لباس  كند. لباس چرك ماده بيرون مى بلكه لباس عوض مى

كند. روح  پوشد. بدن ملكوتى پيدا مى برزخ و مثال را مى لطيف عالم

شود  تو است كه مورد خطاب خداى عالم است، به حيوان كه نمى

 فرمايد: خطاب كرد ولى به آدم مى

 11...«.يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ »

 12...«.يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ »

آدمى بايد از شوق در پوست خود نگنجد. »قول يكى از بزرگان: به 

من را مورد خطاب قرار   ربُّ الْعالَمين  كار من رسيده به جايى كه

 «.دهد داده به من فرمان مى

شوخى نيست. سلطان عالم وجود، ملك الملوك، ربّ االرباب، تو را 

 فرمان بدهد:

                                                 
 .1حّج:  -(2)  11
 .. 183بقره:  -(3)  12
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بس است. بايد  آى بنده! يك ماه روزه بگير. همين شوق خطاب

آدمى روزه را شرف خودش بداند. خطاب تشريفى است. شرف تو 

است. آى آدم! وقتى كه شكمت خالى باشد، نور علم و حكمت در 

  نفس جا بگيرد، آن قدر به خداى خودت نزديك هستى كه

______________________________ 
وَا لْأَرْضِ وَا لْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن  إِنَّا عَرَضْنَا ا لْأَمَانَةَ عَلَى السَّموَا تِ» -(1)

احزاب:  «يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَاوَحَمَلَهَا ا لْإِنسنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

72 .. 

 .1حجّ:  -(2)

 .. 183بقره:  -(3)

 20معارفى از قرآن، ص: 

در آن حال، حجابها تا حدّى عقب رفته، نفس كشيدنت هم ثواب 

غرضم روزه، تشريف الهى است براى  13«.انفاسكم فيه تسبيح» ارد:د

 جهت آدميّت.

  قلّت بيمارى حيوانات

                                                 
 ( ..356/ 96اللَّه صلى اهلل عليه و آله در فضيلت رمضان) حباراْلنوار:  خطبه رسول -(1)  13
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وجدان گواه هست كه آدمى دو جور بيمارى دارد؛ ولى حيوانات 

 يك جور.

ممكن است بدنشان مريض گردد، انحراف پيدا كند. آدمى ممكن 

ار آدمى است هم انحراف بدن پيدا كند، هم انحراف روح؛ لذا ب

تر است. واقعاً خدا بايد يارى  تر است. از هر دو جهتش سنگين سنگين

شوند. در هر حيوانى،  كند. در جهت اوّل، حيوانات كمتر مريض مى

دو يا سه نوع بيمارى است كه آن هم دوايش را خداى تعالى به الهام 

گيرد، دوايش گياهى  به او فهمانده است. گربه گاهى دلش درد مى

شناسد،  را مى شود. خودش آن بيشتر پشت بامهاسبزمى است كه

 خورد. رود آن علف را مى مى

گذرد،  هزار سال از عمرش كه مى»نويسند:  يا مثلًا درباره افعى، مى

شود، ديگر احتياج به دكتر ندارد گياهى است به نام  چشمش كور مى

فهمد، هرگاه كور شد در  رازيانج و عجيب اين است كه به بو مى

 گردد تا خودش را به درخت رازيانج برساند. ابانها مىبي

 «.شود مالد، خوب مى چشمش را به آن مى

اين ميل زدن، طبيعى و الهى است؛ امّا آدمى بدبخت كه چشمش 

 آب بياورد، چقدر رنج دارد.
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در مرض بدن هم، آدمى واقعاً گرفتار است بلكه در طبّ قديم 

راى بشر است؛ ولى براى حيوان چهار هزار نوع بيمارى ب»اند:  نوشته

 «.دو سه تا بيمارى است

 دواى دردهاى روحى در قرآن مجيد

شود انحراف پيدا  طورى كه بدنت مريض مى امّا راجع به روان، همان

 كند، مى

______________________________ 
اللَّه صلى اهلل عليه و آله در فضيلت رمضان  خطبه رسول -(1)

 ( ..356/ 96)بحاراألنوار: 

 21معارفى از قرآن، ص: 

را كسى بخواند تا بفهمد « قلب سليم»روانت هم همين است. كتاب 

بيماريهاى دل، انحرافهاى روان آدمى چه چيزهاست. آنگاه دين 

براى بدنت  14كدام است؟ دين يعنى طبّ الهى براى روح آدمى.

شر خداى تعالى انواع داروها قرار داده. هر كدام خاصيّتى دارد و ب

طورى كه دواى  را راهنمايى فرموده كه دنبال دارويش برود. همان

تأمين است. دست خودت است.  بدنت تأمين است، دواى روحت هم

                                                 
14  (1)-\i « َونُ َنّزُل ِمَن ا ْلُقْرءَاِن َما ُهَو ِشفآءٌ َوَرْْحٌَة لّْلُمْؤِمِنَْي»...\E  :82اسراء .. 
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خواهيد شفا پيدا كنيد،  راهش رادرقرآن مجيد نشان داده. اگر مى

تمام اين عبادات؛ حتّى زكات براى دواى درد آدمى است. در 

كه ناخوشى بخل، از  نفاق شده براى اينروايات هم ذكر شده، امر به ا

روحت پاك شود. آتش بخل و حرص را در گور نبرى. خمسش، 

ثلثش را بده بلكه اصالح گردى. بدبختى اين است كه به مرض جسم 

رود وچند  كشد، زيرِ دست جرّاح مى دهد، درد مى اهمّيّت مى

كه مرضش خوب شود. براى دل  دهد براى اين مى هزارتومان هم

وت داردچقدرپول بايد بدهى كه خوب شود؟ چقدربايد پول قسا

درراه خدا بدهى تا اين دل قساوت دارت عالج گردد؟ طبّ الهى 

كند، اگر مداوا و معالجه  است. اى انسان! چنانى كه بدنت سقوط مى

ميرى، روح تو هم موت دارد. گناه،  شوى و مى نكردى متالشى مى

دانيد آخرش سقوط و هالكت پشت سر گناه، اگر زياد شد، يقين ب

كه براى انحرافات بدنى و مزاجى و جهات حيوانى،  چنان 15است.

دواى دكتر و پول خرج كردن الزم است، در انحرافات روحى، عمل 

كه در بيمارى بدنت، پرهيز از مضرّات  به واجبات الزم است؛ چنان

الزم است، در اصالح روحت هم همين است؛ روزه بگير؛ امّا به 

خواهد كه اگر  ى كه گناه هم نكنى. دوا بخور امّا پرهيز هم مىشرط

                                                 
15  (2)-\i «وَأىُُثَّ َكاَن عِقَبَة الَِّذيَن َأُسواْ ال بُواْ بَايِت اللَِّه وََكانُواْ ِّبَا َيْسَتْهزُِءونَ   سُّ  .. 10روم:  E\«َأن َكذَّ
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شوى. واعجبا! حيوانات در معالجات  پرهيز نكردى، هالك مى

جسمشان پرهيز دارند. اى كاش! من هم در معالجه روحم اين قسم 

  بودم. ناچارم داستان بگويم. در دستگاه خلقت اسباب

______________________________ 
اسراء:  ...«نُنَزّلُ مِنَ ا لْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفآءٌ وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِينَ وَ» -(1)

82 .. 

أَن كَذَّبُواْ بَايتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا   ثُمَّ كَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُواْ السُّوأَى» -(2)

 .. 10روم:  «يَسْتَهْزِءُونَ

 22معارفى از قرآن، ص: 

 خصوصاً در ميان حيوانات. عبرت فراوان است

  زهر و پادزهر در گوزن

كشد  گوزن با مار سر و كار دارد اگر مار او را بزند، سمّش او را مى

كه زود خودش را به خرچنگ برساند. خرچنگ را كه خورد  مگر اين

 شود. سمّ مار محو مى

 نويسد: مى« حيوة الحيوان»در كتاب 
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برد. گاهى  ار لذّت مىاين حيوان، عاشق مار است. از گوشت م»

دود تا برسد به مار يا  شود در تابستان مخصوصاً در هواى گرم، مى مى

كند تا آخر. هوا گرم، خود سم  افعى از دمش شروع به خوردن مى

زند. آتش عطش، حرارت هوا و  هم خيلى گرم است، آتشش مى

آفتاب و حرارت و سوزندگى سموم، عطش فوق العاده است، خودش 

فهمد اگر آب به  رساند به حسب تكوين به الهام الهى مى مى را به آب

كشد، بيچاره گرفتار بين االمرين  اين سم برسد فوراً او را مى

شود؛ يك جا عطش به او فشار آورده تا خودش را به آب  مى

فهمد برايش ضرر دارد؛ چون تا سم حل نشود،  رسانده، يك جا مى

جزء خون و بدنش شده او  اش شود، همه اگر آب خورد، متالشى مى

زند. به واسطه  زند. داد مى اش نعره مى كشد. از بيچارگى را مى

آيد. زير  آورد، از چشمش اشك بيرون مى فشارى كه به خودش مى

اش طورى است كه يك بند انگشت  دو تخم چشمش گود است و گودى

زند، از  رود، در آن حالِ عطش و فشار و سختى نعره مى داخلش مى

كند پس از چند  آيد، اين دو تا گودى را پر مى شمش آب مىدو چ

شود و  اين اشكهايى كه در اين گودى جمع شده، منجمد و برّاق مى

 پادزهر است. بسيار قيمتى است.
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اى  ايد عالج هر سمّى است، هر مار گزيده پادزهر طورى كه شنيده

اش، فوراً خوب  اگر اين پادزهر را بگذارند روى جاى سم زدگى

شود همان اشك چشم گوزن است؛ چون اين درد را تحمّل كرد،  مى

آب نخورد كه اصل حياتش از بين برود، اشكش قيمتى است. اين 

 «.جريان جسم و حيوان

 23معارفى از قرآن، ص: 

  ارزشمندى اشك انسان

اگر اين جريان در روح من و تو بيايد چنين اثرى در عالم معنى 

گناه برايت پيش آمد، مكان خلوت، زن دارد؛ يعنى آى جوان عزيز! 

دانى  آورد؟! از آن طرف مى اجنبيه، بال مانع، چقدر نفس فشار مى

ميرد. واى! اگر  شوى، روح مى اگر چنين كردى، از آدميّت ساقط مى

 با زن شوهردار هم باشد سقوط مطلق است.

جوان، گناه برايش پيش بيايد، يك جا فشار نفس، فشار شهوت بعين 

بيند اگر آب بخورد بايد بميرد،  ار عطش گوزن است. مىمثل فش

بيند، اگر اين گناه را كرد، راه جهنّم را بايد پيش بگيرد.  مؤمن هم مى

بينى يك جا فشار شهوت، يك  لرزى! مى ترسى مى اى جوانى كه مى

! پناه به خدا ببر. اگر اشگت ريخت در «يا اللَّه» جا راه جهنّم، بگو:
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شود. در آن حال بيچارگى فشار گناه، يك دفعه  آن حال قيمتى مى

شود؛ ولى اگر زورش به  داد بزنى به حال زار خودت، دردت دوا مى

 شود. خودش نرسيد مانند عمرسعد مى

برد. چكار بكند؛  ايد عمر سعد از سر شب تا صبح خوابش نمى شنيده

از يك طرف حكومت رى، از طرف ديگر، با كشتن حسين عليه السالم 

كه حسين كشى،  رود، با يقين به اين كه به راه جهنّم مى م به اينبا عل

 جهنّم رفتن است؛ ولى باألخره زورش به خودش نرسيد.

اين بدبخت يك يا اللَّه! و خدايا! تو به دادم برس نگفت. از دست 

برم نگفت. دعاى غريق بعد از نماز شب خيلى  نفسم به تو پناه مى

 دارد.خوب است. خدا همه را موفّق ب

 آخرهاى مفاتيح دارد:

كند،  خدايا! به دادم برس. خدايا! سگ نفس، به من حمله مى»

اگر اين حال در آدمى پيدا گردد،  16«.خواهد مرا به گناه بكشاند مى

 خدا هم يار و ياورش است. نخواهد گذاشت آلوده به گناه گردد.

                                                 
) حاشيه مفاتيح اْلنان/ دعاى حزين( .. -(1)  16  فيا غوثاه! ُثّ واغوثاه! بك يا اللَّه من هوى قد غلبىن ومن عدوٍّ قد استكلب َعَلىَّ
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______________________________ 
اه! بك يا اللَّه من هوى قد غلبنى ومن عدوٍّ فيا غوثاه! ثمّ واغوث -(1)

 قد استكلب عَلَىَّ )حاشيه مفاتيح الجنان/ دعاى حزين( ..

 24معارفى از قرآن، ص: 

  وجوب پرهيز از گناه

در خطبه جمعه آخر ماه شعبان كه رسول خدا راجع به فضيلت ماه 

اى ايد كه آقا امير المؤمنين عليه السالم از پ رمضان فرمود، شنيده

 منبر گفت:

 «.اللَّه! أىّ االعمال أفضل؟ يا رسول»

 «.از هر كارى بهتر در ماه رمضان چيست؟»

 17«.الورع عن محارم اللَّه» رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود:

 «.پرهيز كردن از گناه»

اى در اين ماه  درست است. قرآن خواندن زهى سعادت! هر آيه

فله در اين ماه ثواب يك نماز ثواب يك ختم قرآن دارد. نماز نا

واجب دارد. هر نماز واجب ثواب هفتاد نماز واجب در وقت ديگر 

                                                 
 ( ..) با اندكى اختلف190/ 42حباراْلنوار:  -(1)  17
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دهد، مداوا  دارد؛ امّا به شرط پرهيز از گناه. دكتر به تو نسخه مى

 خوب است، به شرطى كه پرهيز همراهش باشد.

در بيمارستان بودم. بيمارى هم نزديك تخت »گفت:  يكى از رفقا مى

كتر به پرستار گفت: هر چه بگويد تشنه هستم، تا فردا هيچ من بود. د

 كس حق ندارد به او آب بدهد.

آب برايش ضرر دارد. دكتر اين را گفت و رفت. يكدفعه مريض از 

 عطش ناله كرد.

مأمور هم گفت: آب دادن اجازه نيست. مريض گريه كرد و مأمور 

مأمور ديگرى اعتنا نكرد تا مدّتش تمام شد. سر ساعت معيّن رفت، 

آمد. به او نگفته بودند كه آب برايش ضرر دارد. مريض التماس كرد 

كه از تشنگى مُردم. پرستار رفت يك ليوان آب آورد گذاشت 

گفت: بعد از لحظاتى صدايش  كرد، مى پهلويش. ايشان نقل مى

نيامد. آب خورد آرام گرفت. صبح كه شد دكتر آمد ديد مرده است. 

گفت: چرا به او آب داديد؟ معالجه بدون  دست روى دستش زد و

 «.پرهيز بى فايده است

ماه رمضان روزه بگير؛ ولى به شرط پرهيز؛ به شرطى كه زبانت را 

 هم بگيرى.
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______________________________ 
 )با اندكى اختالف( .. 190/ 42بحاراألنوار:  -(1)

 25معارفى از قرآن، ص: 

كن كه يك ماه رمضان زبانمان  غيبت هم نكنى. خدايا! تو يارى

كنترل شود. دروغ، غيبت، فحش، از ما سر نزند. قول به غير علم، 

كشف سرّ، عيب كسى را گفتن، پرهيز از تمام اينها واجب است. آى 

روزه دار! روزه بگير! امّا با چشمت نگاه به حرام نكنى! روزه بگير! 

م به آن ندهى. كه شكمت تا خالى شد، اوّل افطار، حرا به شرط اين

زايد از حد نخورى. اسراف در خوراك نكنى. ورع؛ يعنى خوددارى 

رمضان است، عالجت  از گناه با دارويى كه از طبّ الهى كه روزه ماه

گردى، آنگاه لذّت ذكر خدا را  شوى. سالم مى كند. روحانى مى مى

. «يا من ذكره شرفٌ للذاكرين» فهمى كه: يابى. آن وقت مى در مى

 شناسى. فهمى. خودت را مى ت لذّت دعاى ابو حمزه را مىآن وق

فهمى عجب! من خيلى بى ادبم! منى كه آن قدر خداى  كم كم مى

ام كرد، راه را نشانم داد. در بيچارگى بيا در خانه  كريم راهنمايى

تا شيطان خواست تو را به معامله  18ات كنم. من تا من خودم يارى

تا ما دستت را بگيريم. در هر حرامى  حرام وا دارد، زود استغاثه كن
                                                 

18  (1)-\i « ِْيطِن نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَّه ا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّ  .. 200اعراف:  E\«َوِإمَّ
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خدا دلش را قوى  19«يا اللَّه!»همين طور. مثل يوسف، تا گفت: 

داشت. حاكمش كرد بر نفس و هوا. با پاكدامنى از در بيرون رفت. 

 خواهد بفهماند. خواهد قصّه بگويد. خدا مى خدا كه نمى

ب بگو: آى زن و مرد مسلمان! گناه اگر پيش آمد بيا به لطف ما بچس

 «.يا اللَّه!»

اگر ابن سعد ملعون همان شبى كه بين االمرين گرفتار بود، آمده بود 

خدايا! خودت هدايتم »در خانه خدا، راستى و درستى گفته بود: 

گذاشت به كربال برود. خدا  نمى«. كن! خدايا! خودت مرا نجات بده

ين من يا مع» وعده داده كه هر كسى رو به ما آورد ما يارش هستيم:

؛ ولى چه گناهانى كه پيش آمد به خداى خود استغاثه «استعان به

نكرديم. بى ادبى كرديم. به گناه آلوده شديم والّا اگر به او استغاثه 

 شديم. كرده بوديم، آلوده نمى

______________________________ 
 .. 200اعراف:  «لَّهِوَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِال» -(1)

 .. 24يوسف:  «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهنَ رَبّهِ» -(2)

 26معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
19  (2)-\i « َِوَلَقْد َهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِّبَا َلْوَل َأن رَّءَا بُ ْرهَن رَبّه»\E  :24يوسف .. 
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 حاال چه بايد كرد؟ حاال سحرها بايد دست گدايى دراز كرد:

من خيلى  20...«الهى ال تؤدّبنى بعقوبتك وال تمكربى في حيلتك »

ردم. خالف وظيفه انجام دادم، بنده بايد در هر بى ادبيها ك

إلى من يذهب العبد » درماندگى، به موالى خودش استغاثه كند:

؛ ولى من بى حيا، من غافل، هنگام گناه كه بايد 21...«إلّاإلى مواله 

رو به تو بياورم از تو مدد بطلبم، تو را نديده قرار دادم. خيلى بايد 

شوم؛ من  ى ادبم كنى هالك مىمن ادب بشوم؛ ولى اگر خواست

ادبيهاى ما، بى حياييهاى  طاقت ندارم. به حرمت ماه رمضان بى

 يازده ماهه ما را در اين ماه عزيز، تو پاك فرما!

بعد از هر نمازى دستهايتان را به دعا بلند كنيد »رسول خدا فرمود: 

 «.موقع اجابت دعاست، قدردانى كنيد

ندگى از ما سرزده، قلم عفو بر آن به عزّت و جاللت! هر چه خالف ب

بكش! اى خدايى كه هر كس با تو معامله كند فالح، رستگارى، 

عاقبت به خيرى، سرانجام نيك، در معامله با تو است؛ امّا معامله با 

شيطان، معامله با نفس و هواست. يقين بدانيد غير از زيان، غير از 

 ت.حسرت و نكبت و غير از پشيمانى، چيز ديگرى نيس
                                                 

 ( مفاتيح اْلنان/ دعاى ابوْحزه مثاىل1)  20
 ن/ دعاى ابوْحزه مثاىل( مفاتيح اْلنا2)  21
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ببينيد ابن سعد ملعون چطور شد؟ معامله خدا را گذاشت كنار، با 

 نفس و هوا معامله كرد، زيانكار دنيا و آخرت گرديد.

______________________________ 
  ( مفاتيح الجنان/ دعاى ابوحمزه ثمالى1)

  ( مفاتيح الجنان/ دعاى ابوحمزه ثمالى2)

 27معارفى از قرآن، ص: 

 

 ر صلوات رأس همه ذكرهاجلسه دوّم: ذك

 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىّ يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ »

 22«.وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا

 شيخ صدوق در كتاب امالى نقل كرده:

هايى است از نقره بهشتى  اى از مالئكه كه به دست آنها صحيفه عدّه»

يى است از طالهاى بهشتى )غير از نقره و طالى دنيوى است، و قلمها

آيند تا غروب  ملكوتى و بهشتى است( از عصر پنجشنبه به زمين مى
                                                 

 .. 56احزاب:  -(1)  22
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گردند، مأموريّتشان اين است كه اطراف زمين  جمعه برمى

را ثبت  گردند، هركس صلوات بر محمّد و آل بفرستد، آن مى

ر رأس همه، صلوات بر كنند. در بين ذكرهاى شب و روز جمعه، د مى

 «.محمّد و آل محمّد است

  سخنى جاودانه از عيسى مسيح عليه السالم

روز گذشته ذكر شد در ماه مبارك رمضان به بركت گرسنگى و صفاى 

گردد و بايد از دانشها و حكمتها  دلها، لطافت روح پيدا مى

 بردارى شود. بهره

 فرمايد: تعبيرى است از عيسى بن مريم مى

شود. همين  اى پيدا نمى وى سنگ، تخم بريزند هيچ وقت ثمرهاگر ر»

  طور دل

______________________________ 
 .. 56احزاب:  -(1)

 28معارفى از قرآن، ص: 

گيرد. تا نرم نشود،  شخصى كه پرخورده است، حكمت در آن جا نمى

 شود. لطيف نمى
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 «.گيرد دانه حكمت كجا در مزرعه دل جا مى

ام آدمى كه گرسنه است، خود اين گرسنگى  ض كردهنكته ديگر عر

كند،  كند و حقايق لطيف را درك مى اش را منظّم مى دستگاه هاضمه

فكرسالم »ايد:  شود. نشنيده ترمى به عكس، اگر زيادى بخورد گيج

 رمضان است: بدن سالم درماه«. است دربدن سالم

اه هاضمه تر و دستگ به بركت روزه، بدنها سالم 23«.صوموا تصحوا»

فشار به رويش نيست. دو روز قبل چه زحمتهايى كه معده داشت؛ امّا 

 امروز معده راحت است.

شود مراجعين به مطبهاى  ماه رمضان كه مى»اى نوشته بود:  مجلّه

بلكه نوشته است كه: «. شود دكترها و بيمارستانها صدى بيست كم مى

سالمترند،  در بعضى مواقع تجربه شده شصت درصد كم شده؛ چون»

 «.مرض كمتر است

بيشتر مرض، مال پرخورى آدمى است. به بركت ماه رمضان، صحّت 

 آيد. بدن به دست مى

  تر بودن اعصاب در ماه رمضان راحت

                                                 
 .. 255/ 96حباراْلنوار:  -(1)  23
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و نكته لطيف ديگر، در ماه مبارك رمضان اضطرابات نفس كم 

شود.  دهد؛ لذا كسالت و مرض كم مى شود. روح را قوّت مى مى

مرضهاى بدن مال گرفتارى روح است. هر وقت تعداد عمده از 

كند. در  شود، در خوراكش هم ترش مى آدمى اعصابش كوبيده مى

شود. وقتى  ماه رمضان ذكر خدا غذاى روح است. روح شاداب مى

حتّى »اند كه:  گويد. اهل اطاّلع نوشته مى «العفو» خواند قرآن مى

است؛ چون  راست«. شود تصادفات ماشين در ماه رمضان كمتر مى

 شود. اعصاب كنترل مى

خواهيم در اين ماه مقدارى حكمت و دانش در اصول عقايد،  ما مى

 الحديد  كه در سوره مباركه -توحيد، عدل ونبوّت، امامت و معاد

  تقديمتان كنيم و شما هم -بيان شده

______________________________ 
 .. 255/ 96بحاراألنوار:  -(1)

 29معارفى از قرآن، ص: 

 بايد آماده باشيد براى ياد گرفتن حكمت از قرآن مجيد.

 نخستين آيه از قرآن مجيد
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است. يكى از  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» اوّلين آيه از قرآن مجيد

؛ بِسْمِ اللَّهِ )استعين باسم اللَّه( در عربى، استعانت است.« با»معانى 

اش  كند وظيفه يارى خدا. هر كارى كه مسلمان مىيعنى به مدد و 

خواهد  هرچه مى «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» اين است كه بگويد:

بِسْمِ » زنى بگو: بخواند؛ هر چند يك سطر شعر باشد. اگر حرف مى

توانم حرف بزنم. يا قلم دست  ؛ يعنى اگر خدا مدد بكند من مى«اللَّهِ

يز )ى( بنويسد، اگر مدد خدا نباشد يك كلمه خواهد چ گرفته مى

بِسْمِ اللَّهِ » خواهى بيرون بيايى بگو: تواند بنويسد. از خانه مى نمى

شويد! تا پشت  اى آنهايى كه سوار اتومبيل مى «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

نه زبان خالى بلكه انشاء باشد؛ يعنى،  «بِسْمِ اللَّهِ» فرمان نشستى بگو:

 ه خودت. تكيه به خودت را كنار بگذار.به مدد خدا ن

  اى هولناك در نجات از حادثه «بِسْمِ اللَّهِ»  تأثير شگرف

 «بِسْمِ اللَّهِ»  اى كه اهل تقواست راجع به همين چند روز قبل راننده

 گفت: مى

 «بِسْمِ اللَّهِ»  نشينم چند دفعه براى من پيش آمده پشت فرمان كه مى»

 گويم. مى
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گفتم نصف شب در ماشين بارى، در جاده سر  «سْمِ اللَّهِبِ»  يك مرتبه

 رفتم. باال مى

يك  -كرد رؤيايش را هم نقل مى -خواب ناگهان بر من غالب شد

وقت صداى بوق ماشين از پهلوى گوشم بلند شد، بيدار شدم. حساب 

جايى كه بيدار شدم چند  جايى كه به خواب رفتم تا آن كردم از آن

 «.و خواب بودمام  كيلومتر رفته

داشت؟ جادّه اسفالت سر باال فرمان هم در دست  چه كسى او را نگه

 كه از او مدد خواستى به مددت آمده است. گفتى: نباشد. پس آن

كند. بشر امروزه غافل از  ات مى به مدد خدا، او هم يارى «بِسْمِ اللَّهِ»

 خداست.

 30معارفى از قرآن، ص: 

  حكايت جالب واعظ و مستمع

را از روى حقيقت و معرفت بگويد، اگر  «بِسْمِ اللَّهِ» گر كسى باءا

شود، باور كن كه راست و درست است.  شنيدى روى آب رد مى

است؛ يعنى آدمى خودش را در برابر  «بِسْمِ اللَّهِ» هرچه هست در باء

بِسْمِ »  خواهم حرف بزنم خدا در جميع امور نيازمند بداند، مثلًا مى
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عنى به كمك خدا. چه اشخاصى كه شروع كردند به حرف ؛ ي«اللَّهِ

 زدن يادشان رفت.

كرد. اين  يك روز باالى منبر واعظى داشت حرّافى مى»ايد:  شنيده

 حقيقت را گفت:

بگوييد از روى آب رد  «بِسْمِ اللَّهِ» را بدانيد. اگر «بِسْمِ اللَّهِ» قدر

 شويد. مى

كه  ى آمده بود در اثر اينپاى منبر يك نفر دهاتى كه از ده به سخت

كرد  نهر مفصّلى در راهش بوده و اين بيچاره راههاى دور را طى مى

كه  تا پلى پيدا كند و رد شود، تا شنيد خوشحال گرديد. وقتى

خواست برگردد، گفت: ما چرا خود به خود راه دور برويم. از  مى

پا  «الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ » رويم. گفت: همان راه نزديك مى

گذاشت روى آب و رفت آن طرف آب. برايش هيچ مهم نبود. فردا 

 صبح كه آمد، باز گفت:

 و از روى آب رد شد. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

چند روزى گذشت. يك روز به فكر رفت و گفت: آقاى واعظ خيلى 

بايد اين  حق گردن ما دارد. چقدر راه ما را آسان و نزديك كرد. ما
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واعظ را در برابر خدمتى كه كرده است ميهمان كنيم. با واعظ آمد 

گفت واز آب رد شد به  «بِسْمِ اللَّهِ»  تا لب آب رسيد. خود اين شخص

آيد آن طرف. ديد شيخ نيامد. گفت: آقاى واعظ  خيالش شيخ هم مى

شود. گفت: همان كه ياد من دادى، بخوان  آيى؟ گفت: نمى چرا نمى

خواهد.  ايمان مى 24«.[ من ندارم كه تو دارى ]اخالص ا! گفت آنو بي

  استعانت حقيقت« باء»شوخى نيست. عمده اين است كه 

______________________________ 
 .. 12/ ح 346/ 3لئالى األخبار:  -(1)

 31معارفى از قرآن، ص: 

خواهد نه زبان بازى. به مدد خدا؛ يعنى نه خودم نه ديگرى،  مى

آيد مگر خدا. اين را تا آدمى خوب  او. از هيچ كس كارى نمى فقط

برد. محتاج به اين است كه صفايى پيدا بكند به  نفهمد كجا بهره مى

بركت ماه رمضان، حجابها از پيش چشم دلش عقب رود؛ حجابهاى 

ظلمانى خودبينى از بين برود. كم كم نزديك گردد به بركت 

ا، افطارها، ذكرها، مناجاتها. هاى روزهايش. به بركت سحره روزه

داند. تمام  بيند و همه هستيها را از هستى او مى خداى را نزديك مى

                                                 
 .. 12/ ح 346/ 3لئاىل اْلخبار:  -(1)  24
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قدرتها متالشى در قدرت اوست. قدرت تنها مال خدا است، قدرت در 

 كه واضح شد.« باء»مخلوق عاريه است. معنى 

 «بسم»معناى 

ن سه اسم مبارك، اي «اللَّه، الرَّحْمن، الرَّحِيم»  ، يعنى به نام«بسم»

به اسم  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» اسم اعظم است. در روايت است.

تر است از سياهى چشم به سفيدى چشم. اعظم اسماى  اعظم نزديك

است؛ يعنى خدايى كه تمام هستيها از اوست. تحقّق هر  «اللَّه»  الهى

 ى به اوست:اى از اوست. مقوّم هر موجودى، قيام هر شيئ حادثه

. هر چه كمال است از اوست. «القيوم قامت به السموات واالرضون»

كه اصل وجودش از  مخلوق به خودى خود، هيچ چيز ندارد؛ چنان

خودش نيست. كماالتش هم از خودش نيست من كه يك مشت خاكى 

 بيش نيستم. جوان عزيز! مگر غير از خاكى؟

سال  120اللَّه بعد از شود يك مشت خاك هستى؟! ان شاء  باورت نمى

ديگر سر قبرت را بردارند در قبرت چيست؟ قبلًا خاك صحرا بودى، 

كاهو شد، برنج شد، عدس ونخود شد، لوبيا و ماش شد. مرحوم 

پدرت خورد، نطفه و اساس بدن مادّى تو پيدا شد. باز همين قسم به 

 جاها رسيد: بركت تغذيه رشد نموده تا مشت خاك به اين
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ى ز تو پيدا اى همه هست

   شده
  خاك ضعيف از تو توانا شده

  زير نشين علمت كائنات
 

ما به تو قائم چو تو قائم به 

25 ذات
 

 

شود؟ دستگاه كارخانه قلب.  هاى عظيم كبدت چه مى اين كارخانه

تصفيه خون. اين البراتوار محيّر العقول. اين كارخانه چشمت، 

ات،  ات، واهمه ات، حافظه ناطقه ات، ات، شامّه ات، ذائقه گوشت، بينى

اى  چه بگويم؟ همين دو متر قامت، چندين كارخانه كه هر كارخانه

دستگاه عظيمى است. ميليونها دستگاه و ذرّات دائماً در حركت، از 

 تر قلب و غيره. آن عجيب

خواهم بگويم عاقل! اين هستى تو، با اين  اش مى خالصه همه

 فروعات، از خداى تعالى است.

  شم و رؤيت چيزهاى كثيفچ

                                                 
 ( ..61كّيف الكيف فل يقال له كيف واّين الين فل يقال له اين) توحيد:   -(1)  25
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شود باور  اگر فالن جاهل احمق بگويد خداى ناديده را چطور مى

كرد؟ تو بينايى چشمت را نگاه كن، چشم تو محال است لطيف را 

ببيند. اين چشمى كه در صورت تو است همان چشمى است كه در 

بيند، جسم لطيف را  حيوانات است. چشم حيوانى، جسم كثيف را مى

د ببيند. آن قدر موجودات اخيراً كشف شده است. امواجها توان نمى

هاى نامرئى در جوّ هوا فراوان است كه هيچ چشمى آنها را  واشعه

بيند مگر با دستگاه و وسايل. بعضى از موجودات غيبى هستند كه  نمى

شود آنها را ديد، از بس در نهايت لطافت  حتّى با وسايل هم نمى

توانى ببينى حاال هوا يا آب نيست؟ هر  مىاست. هوا يا آب پاكى را ن

چه به چشمت نديدى بايد گفت كه نيست؟! خدا به اين چشم محال 

است ديده شود. جسم كه نيست. خداى عالم آن كسى است كه 

لطيف و كثيف را او خلق كرده. هر چه كثيف است؛ يعنى مشت پر كن 

است و هر چه لطيف است خلق كرده است. خدا جسم درست كن 

 است، ديگر خودش كه جسم نيست. خدا نور آفرين است.

كه در آسمان  كه نور است. خدا آسمان خلق كن است، نه اين نه اين

 عقلت را 26است.

                                                 
 ( ..61توحيد: كّيف الكيف فل يقال له كيف واّين الين فل يقال له اين)   -(1)  26
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______________________________ 
كيّف الكيف فال يقال له كيف وايّن االين فال يقال له اين  -(1)

 ( ..61)توحيد: 

 33معارفى از قرآن، ص: 

 ى؟!كجا برد

  روايتى جالب از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله

آدمى بايد خدا را به هستى مطلق و خود و همه را به نيستى مطلق 

 «.يا اللَّه» بشناسد، آن وقت بگويد:

روايتى دارد كه از رسول خدا خواستند آقا اسم اعظم را يادشان 

خواهد )حاصل روايت شريف منقوله از  بدهد. همه دلشان مى

 اللَّه در كتاب لوامع البيّنات( فرمود كه: لرسو

 «.اقطع عن غيره وقل يا اللَّه»

 «.يا اللَّه! دل را از غير خدا ببُر و بگو:»

شود؟! يك سرى به  بدانى غير از خدا همه عاجزند باورت نمى

گورستان برو مال پانصد سال قبل، صد سال قبل دارالسالم از هزار 
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تانهاى قديم شيراز است. آن قدر سال قبل بوده است و از قبرس

 اند. همه نوع و همه صنف. كدخداها و سرهنگها خوابيده

كردند. رفتند جاى  كسانى بودند كه دعويها داشتند. قلدريها مى

هستى، گول نخور تو هم به زودى  اصلى. پس اآلن هم كه روى خاك

روى. باألخره اين عاريه وموقّت است. اين همه من من  جا مى آن

 «.يا اللَّه!» ! ضعيف و ذليل هستى. دل بِبُر از همه و بگو:نگو

 اى از قدرت خداوند ساعت مرگ، نمونه

 خوانيد: در دعاى جوشن كبير ضمن اسماء اللَّه الحسنى مى

قرآن يادتان  27«.اى كسى كه در مُردن، قدرت او نمايان است»

الت اى ح آيد ساعتى كه در بستر افتاده آورد. آى مسلمانها! مى مى

وَقِيلَ مَنْ » گويند كه: اند مى طورى است. آنهايى كه اطرافت نشسته

آيا كسى هست به داد اين بدبخت برسد؟ مرض سخت است.  28«رَاقٍ

  وَظَنَّ أَ نَّهُ» حالت سكرات است:

                                                 
 ( ..43يا من ِف املمات قدرته) مفاتيح اْلنان/ دعاى جوشن كبري/ فراز  -(1)  27
 .. 27قيامت:  -(2)  28
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______________________________ 
يا من فى الممات قدرته )مفاتيح الجنان/ دعاى جوشن كبير/  -(1)

 ( ..43فراز 

 .. 27قيامت:  -(2)

 34معارفى از قرآن، ص: 

خورد  فهمد كه نه دكتر به كار مى ولى خود بدبختش مى 29«الْفِرَاقُ

اش كار خداوند  شود همه آيد. معلوم مى نه كارى از دعا و توسّل مى

بيند نه  برد، مى بوده. آن حالى كه ساعت مرگ، آدمى از همه مى

شود خريد؟ تا پول  آيا به پول مى خورد. رفيق، نه پول به كارش مى

 گذارند. بدهم، رفيقها همه دست روى سرشان مى

شوند. اين بيچاره محتضر در آن حالى كه  تمام بستگان همه رها مى

آيد، چطور متوجّه به  كند از هيچ كس هيچ كارى نمى حس مى

شد تا بفهمد. همه  گردد؟ اى كاش! آن حال، حاال پيدا مى مبدأش مى

ال يملك لنفسه نفعاً وال »...  اند. همه: د. همه عاجز و ذليلمشت خاكن

آن عظمت  آن وقت خدا را به 30،«ضرّاً والموتاً والحيوةً والنشوراً

شود كه من با اين  بشناسد، خود و همه را به حقارت، متوجّه مى

                                                 
 .27قيامت:  -(1)  29
 مفاتيح اْلنان/ تعقيبات مناز عصر .. -(2)  30
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على عليه  31حقارتم در برابر عظمت خدا چه گناهانى كه كردم.

به كوچكى گناهت نكن، نگاه كن به خدايى  نگاه»فرمايد:  السالم مى

 «.كه مخالفت او را كردى

بى ادبيهايت، بى حرمتيهايت را بشمار. آيا نرسيده است وقتى كه 

تر  خودت را به حقارت بشناسى؟ خودت را اقلّ اقلّين، از ذرّه پست

گذرد اگر  تر بدانى؟ يك ماه دو ماه كه مى بدانى، از خاك هم پست

كه سر  گذرد بر كسانى رند از بوى گندت چه مىسر گورت را بردا

قبرت هستند، مگر روحت عالى بشود. به زبان خودت اقرار بكن من 

با اين حقارت چه كسى هستم كه خداى عالم را معصيت كردم. امر 

عظيم پروردگارم را مخالفت كردم. آى كسى كه واجبى از تو فوت 

نزديكترى.  شده! چقدر بايد بترسى؟ هر چه بترسى به مغفرت

  بدبخت كسى است كه گناهش

______________________________ 
 .27قيامت:  -(1)

 مفاتيح الجنان/ تعقيبات نماز عصر .. -(2)

                                                 
حْي بّشرت ّبا خرجت اليها اسعى، انا اّلذى امهلتىن فما ارعويت وسرتت علّى فما استحييت وعملت باملعاصى فتعّديت انا الذى عصيت جبار السماء، انا اّلذى اعطيت على معاصى اْلليل الرشا، انا اّلذى  -(3)  31

 واسقطتىن من عينك فما باليت) مفاتيح اْلنان/ دعاى اىب ْحزه مثاىل( ..
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انا الذى عصيت جبار السماء، انا الّذى اعطيت على معاصى  -(3)

الجليل الرشا، انا الّذى حين بشّرت بها خرجت اليها اسعى، انا الّذى 

ارعويت وسترت علىّ فما استحييت وعملت بالمعاصى  امهلتنى فما

فتعدّيت واسقطتنى من عينك فما باليت )مفاتيح الجنان/ دعاى ابى 

 حمزه ثمالى( ..

 35معارفى از قرآن، ص: 

ام؟ اين گناه، او  گويد: مگر من چكار كرده شمارد، مى را كوچك مى

اه برد. كسى كه گناهش را كوچك بداند اين گن را به دوزخ مى

آمرزيدنى نيست. اوّل افطار دعا مستجاب است، حاال كه مستجاب 

كه لقمه به دهان بگذارى،  است اين دو كلمه را بخوان پيش از اين

 بگو:

 32«.يا واسع المغفرة اغفرلى ولوالدىّ»

اى خدايى كه رحمت تو خيلى توسعه دارد! مرا و پدر و مادرم را »

 «.بيامرز

خدايا رحمتت درياى 
 

اى ما را  جا قطره ز آنو

                                                 
 مفاتيح اْلنان/ دعاى افطار/ در اعمال شبهاى ماه رمضان .. -(1)  32
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  تمامست  عامست

 اگر آاليش خلق گنهكار
 

فروشويى در آن دريا به 

 يك بار

  نگردد تيره آن دريا زمانى
 

  ولى روشن شود كار جهانى

 

 لزوم ياد خدا در همه جا

بزرگ بدان گناهت را. اگر گناهت را بزرگ دانستى، سر به زير 

 شدى، خداى را ياد كردى، كار درست است.

ات گردد. گناهى  بايد ياد خدا بر زبانت عادت شود و ياد خدا ملكه

بگويى. عبادتى اگر از تو  «استغفر اللَّه»  اگر از تو سر زد، پشت سرش

توبه فضلت قبول كن. قربان آن  «يا اللَّه!» سر زد پشت سرش بگويى:

روى پاى  مسلمانى كه در تمام شؤونش ياد خدا باشد! در مسجد مى

؛ يعنى به مدد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» لو بگذار و بگو:راست را ج

آيم كه به مالئكه رحمت نزديك شوم. بتوانم نماز واجبم را  خدا مى

 انجام بدهم.
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. امام صادق عليه السالم «بِسْمِ اللَّهِ» روى بگو: در مستراح هم كه مى

 فرمايد: مى

جا  ست كه مؤمنين در آنگويند جايى ا مستراح را كه مستراح مى»

 33«.گيرند گردند و عبرت مى راحت مى

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ دعاى افطار/ در اعمال شبهاى ماه رمضان .. -(1)

... الستراحة االنفس ...، والمؤمن يعتبر عندها )مصباح  -(2)

 ( ..59/ باب 126الشريعه: 

 36معارفى از قرآن، ص: 

  شگفت و صحيح اندرزى

يحيى بن معاذ رازى، موعظه خوبى به هارون الرشيد كرد. او به 

وعظ و علم مشهور بود. هارون از او خواست اندرزى به او دهد. 

رود،  هارون! اگر راه گلويت بند آمد، آب و نان پايين نمى»گفت: 

 «.كنى؟ عطش هم فشار بياورد چكار مى

 «.ويم باز شوددهم كه راه گل نصف ملكم را مى»گفت: 

                                                 
 ( ..59/ باب 126النفس ...، واملؤمن يعتَب عندها) مصباح الشريعه:  ... لسرتاحة -(2)  33
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 «.كنى؟ هارون! اگر راه پايينت بند آمد چكار مى»گفت: 

دهم بلكه باز شود و راحت  براى آن هم نصف ملكم را مى»گفت: 

 «.بشوم

اى  جناب هارون! فهميدم قيمت ملكتان چقدر است؛ قطره»گفت: 

 «.وارد و خارج شود

، شد جزء بدنت شود بول موذى است. زيادى هضم است. آنچه كه مى

گويند. واقعاً زهر است. آن وقت به آسانى  مى« زهراب»شد، به آن 

در »فرمايد:  امام مى 34آيد، آيا اين كم نعمتى است؟! بيرون مى

مستراح هم خدا يادت نرود وقتى بلند شدى دست بكش روى 

شكمت، هر چند فارسى باشد، بگو: شكر خدايى را كه طيب اين 

يفش را به آسانى بيرون خوراك را جزء بدنم كرد، خبيث و كث

شود بيرونش كرد.  اى نمى اگر خدا نخواهد با هيچ سمبه 35«.كرد

 دهم. خدا يادتان نرود اگر در هر حالى ملكه شود، اين بشارت را مى

                                                 
 ( ..308/ 1الّلهّم كما اطعمتنيه طّيباً يف عافية فاخرجه مىن خبيثا يف عافية ... فياهلا من نعمة ل يقدر القادرون قدرها) وسائل الشيعه:  -(1)  34
 ( ..7/ ح 194/ 2) جامع الحاديث:  طعامى وشراىب وعافاّن من البلوى... اْلمدللَّه اّلذى أماط عىن الذى وهّناّن  -(2)  35
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« دهند مؤمن فرداى قيامت، نامه عملش را به دستش مى»فرمود: 

هر فردى بايد خودش نامه عملش را »فرمايد:  مگر نه قرآن مى

 36«.ند؟!بخوا

______________________________ 
اللّهمّ كما اطعمتنيه طيّباً في عافية فاخرجه منى خبيثا في عافية  -(1)

( 308/ 1... فيالها من نعمة ال يقدر القادرون قدرها )وسائل الشيعه: 

.. 

... الحمدللَّه الّذى أماط عنى االذى وهنّانى طعامى وشرابى  -(2)

 ( ..7/ ح 194/ 2)جامع االحاديث:   وعافانى من البلوى

 .. 14اسراء:  «بِنَفْسِكَ ا لْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا  اقْرَأْ كِتبَكَ كَفَى» -(3)

 37معارفى از قرآن، ص: 

را  كارهايى بكن كه فردا بتوانى آن»فرمايد:  على عليه السالم مى

 «.بخوانى

اين مؤمن  گويند بخوان! دهند مى مؤمن نامه عملش را به دستش مى

رفت، ومى نشست،  اش شده. راه مى چون در دنيا ذكر خدا ملكه

 گفت: شد، مى خوابيد، بلند مى مى
                                                 

36  (3)-\i «َرأْ ِكتَبَك َكَفى  .. 14اسراء:  E\«بَِنْفِسَك ا ْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا  اق ْ
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خواهد نامه اعمالش را  در قيامت اين ملكه را دارد، تا مى 37،«خدا»

بيند  مى «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» گويد: بخواند، بر حسب ملكه مى

ه بود صفحه سيّئات را، پاك شد عرض تمام گناهانش كه پر كرد

دانم گناهانى  پروردگارا! شايد اشتباه شده، من خودم مى»كند:  مى

 «.بينم داشتم، در نامه عملم آن گناهان را حاال نمى

بنده ما! تو ما را به رحمان و رحيم ياد كردى، ما »رسد:  ندا مى

 «.لَّه!گذاريم اين گناهان در نامه عمل تو بماند، يا ال چطور مى

خواهد از صراط رد شود، بر طبق همان  باالتر بگويم: وقتى مى

آتش از او  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» گويد: اى كه دارد مى ملكه

كند. خدايا! توفيق ذكرت را خودت به ما بده كه يك آن تو  فرار مى

ش و را فراموش نكنيم و در هر حال تو را حاضر و ناظر ببينيم. لطف

كه خداى كريم هم تو را فراموش  نعمتش را فراموش نكن تا اين

 نكند.

كنند ساعت مرگ، در آن سختيها كه هيچ  ساعتى كه سرازير قبرت مى

 كس، هيچ مخلوقى نتواند از تو دادرسى كند.

  زيارت امام حسين عليه السالم در شب جمعه

                                                 
37  (1)-\i «ُجُنوِّبِْم   الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقيًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى»...\E  :191آل عمران .. 
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زيارت امشب شب جمعه است. عمل خير ديگرى يادتان نرود، آن هم 

 حسين عليه السالم است.

آقا! اين همه فضيلت كه براى زيارت »پرسد:  در روايتى از امام مى

هايى كه دور افتادند،  قبر حسين عليه السالم است، آن بيچاره

  رسد، آنها چه دستشان به قبر حسين عليه السالم نمى

______________________________ 
آل  ...«جُنُوبِهِمْ   لَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَىالَّذِينَ يَذْكُرُونَ ال» -(1)

 .. 191عمران: 

 38معارفى از قرآن، ص: 

 «.كنند. براى آنها هم چيزى هست؟

در فضايى زير آسمان برو متوجّه شو »امام صادق عليه السالم فرمود: 

صلى  قبر حسين عليه السالم را و با دست اشاره كن و سه مرتبه بگو:

 . يا ابا عبداللَّه ورحمة اللَّه وبركاته اللَّه عليك

وعلى االرواح الّتى حلّت بفنائك السالم  اضافه كن شهدا را و بگو:

 «. على الحسين وعلى علىّ بن الحسين

 39معارفى از قرآن، ص: 
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  جلسه سوّم: ثواب ذكر صلوات بر محمّد و آل او عليهم السالم

 

اى اسالمى در اين جمعه اوّل ماه رمضان است، در تمام كشوره

 38اند، عيد محمّد است، ساعت، همه مسلمانان در مساجد جمع شده

 نداى محمّدى است، روز جمعه بايد هر مسلمانى دست از كار بردارد

همه بيايند در مساجد، در خانه خدا به ياد  «ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْاْ إِلَى»

ندازه عظمت حبيبش محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله، به هر ا

محمّد و شوق محمّد در مسلمان بيشتر باشد و در آن حال ياد محمّد 

 كند، باالترين ذكرهاست.

يك حسنه، ده برابر، امّا گناه يك عقاب  39در قرآن وعده داده است،

دارد، ولى صلوات بر محمّد و آل، ده برابر، البتّه هر اندازه تعظيم 

وابش بيشتر است كه در روايت بيشتر باشد، عالقه قلبى بيشتر باشد، ث

دارد: زيانكار كسى است كه از معامله صلوات سر پيچى كند، چنين 

 معامله پرسودى، روايتى بخوانم:

                                                 
38  (1)-\i ... « َلوا ِة ِمن يَ ْوِم ا ْلُُْمَعِة فَاْسَعْواْ ِإىَل  .. 9مجعه:  E\«ِذْكِر اللَِّه َوَذُرواْ ا ْلَبْيعَ   ِإَذا نُوِدَى لِلصَّ
39  (2)-\i « َمن َجآَء بِاْلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا»...\E  :160انعام .. 
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من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً صلى اللَّه عليه ومالئكته مائة »

 40«.مرّة

هر كسى ده مرتبه بر حبيب ما محمّد مصطفى و بر آل »مى فرمايد: 

  او صلوات

______________________________ 
ذِكْرِ اللَّهِ   إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوا ةِ مِن يَوْمِ ا لْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى»...  -(1)

 .. 9جمعه:  «وَذَرُواْ ا لْبَيْعَ

 .. 160انعام:  ...«مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » -(2)

 .. 14/ ح 493 /2اصول كافى:  -(3)

 40معارفى از قرآن، ص: 

بفرستد، خداى عالم و مالئكه هم )خدا نظر رحمت و ملك طلب 

 «.فرستند رحمت( در برابرش صد مرتبه بر او درود مى

 كند. كنى، خداى تو صد مرتبه ياد تو مى تو ده دفعه ياد محمّد مى

دارى! و آى كسى كه اسمش را  آى كسى كه محمّد را دوست مى

فرستى! بدان محمّد تو را بيشتر دوست دارد.  نوى صلوات مىش مى

                                                 
 .. 14/ ح 493/ 2اصول كاِف:  -(3)  40
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 -كه روح كلّى الهيّه است -اآلن در اين ساعت روح مقدّس محمّدى

بينيد در اين ساعت، در اين هواى  محيط به جميع عوالم است، مى

گرم، عدّه كثيرى در هر شهرى، در بندرها، گرمسيرها، چه جوانهاى 

گيرند؛ چون محمّد ]صلى اهلل عليه و  عزيزى شانزده ساعت روزه مى

طورى كه خودش  [ فرموده؛ البتّه تالفيها خواهد فرمود، همان آله

چشاند؛ چنانچه  فرموده است، ساعت مرگ همه را از حوض كوثر مى

دار دو خوشى دارد: يك خوشى  روزه 41تان يقيناً پاداشها دارد. روزه

تش اوّل افطار مختصر موقّت و يك خوشى ثابت ابدى؛ خوشى موقّ

ايد اوّل افطار چه كيفى دارد اين چيزى نيست،  است. تجربه كرده

كيف دوّمش ساعت جان دادن است، تا از حوض كوثر به تو نچشانند 

 42روى. از دنيا نمى

  اى همه هستى ز تو پيدا شده

و تمام علوم فاتحة « فاتحة الكتاب»گفته شد، تمام علوم قرآن، در 

بسم است « باء»در  «بِسْمِ اللَّهِ»  و تمام علوم «للَّهِبِسْمِ ا» الكتاب در

شايد يكى از اسرارش آن است كه هر چه علم و حكمت است اين 

                                                 
 ( ..65/ 4للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربّه) فروع كاِف:  -(1)  41
42  (2)-\i « ُِكُلواْ َواْشرَبُواْ َهِنَيا ِبَآ َأْسَلْفُتْم ِِف ا ْْلَيَّاِم ا ْْلَالَِية»\E  :24حاّقه .. 
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است كه آدمى برسد به جايى كه خودش را مستقل نداند. خودش را 

 از خدا بداند. قدرت، مكنت و توانايى هر مخلوقى از خداست:

يعنى به مدد  «بِسْمِ اللَّهِ«. »العظيمال حول وال قوة إلّاباللَّه العلىّ »

 خدا، هر چند

______________________________ 
للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربّه )فروع  -(1)

 ( ..65/ 4كافى: 

 24حاقّه:  «كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ا لْأَيَّامِ ا لْخَالِيَةِ» -(2)

.. 

 41معارفى از قرآن، ص: 

. اگر «بِسْمِ اللَّهِ»  روم بيرون خوردن يك لقمه نان باشد. از خانه مى

خورم. ديروز اينها را گفتم كالم رسيد به  خدا مدد نكند زمين مى

بگو والّا محل  «بِسْمِ اللَّهِ»  روى جا كه حتّى توى مستراح هم كه مى اين

 شود. واهد تخليه نمىشود. اگر خدا نخ استراحت براى تونمى

توانى از خودت دفع كنى. اگر به اين علم  مواد موذيه را چطور مى

رسيد، به همه قرآن دانا شده؛ يعنى آدمى چسبيدگى خودش را به 
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خدا بفهمد، عجز خودش، نيستى خودش و همه را بفهمد، بداند 

 هستى مال يكى است و بس، هر چه توانايى است از خداست.

  طان از بسم اللَّهگريختن جن و شي

ذكر شده است و مضمونش اين است  «بِسْمِ اللَّهِ»  روايت عجيبى براى

گويى، جن و شيطان  مى «بِسْمِ اللَّهِ» ؛ يعنى، تا«شيپور خطر است»كه: 

جا زياد است؛ مثلًا  روند خصوصاً مركزهايى كه شيطان در آن در مى

بِسْمِ » بيشترند.در حمّام، در جاهاى تاريك، جاهاى كثيف، شياطين 

 كنند. خاصيّتش اين است كه جن و شيطان فرار مى «اللَّهِ

؛ يعنى واجب الوجودى كه محيط به تمام عالم هستى است. هر «اللَّه»

چه هست از اوست. كون و مكان از اوست. زمان و زمانيان از اوست. 

زمان آفرين است. از عرش تا فرش از اوست. قادر مطلق، عالم 

اش حد ندارد  اش، توانايى و اندازه ندارد. صفات كماليّه مطلق، حدّ

كه بگوييم تا اين اندازه. نهايت ندارد علمش، قدرتش، حكمتش و هر 

 كمالى در هر كه هست، آن هم از اوست.

  معناى رحمان و رحيم
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اش  مادّه «رحيم» و «رحمان» بگويم. «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» امروز از

 يكى است.

است؟ رحمت به معناى عطف نظر و التفات به مرحوم  كدام« رحمت»

؛ يعنى توجّهى كرد. «رحم كرد»است. رفع نياز مرحوم كردن است. 

افتاده بود رحمتش كرد؛ يعنى دستش را گرفت و بلندش كرد. كسى 

 برهنه بود فالنى به او رحم كرد؛ يعنى پوشاندش.

 42معارفى از قرآن، ص: 

ه سوى مرحوم و رفع نياز اوست به ، التفات و توجّه ب«رحم»غرضم 

آنچه كه ميسّر گردد. خداى عالم كه هر كمالى اصلش از اوست، 

اصل رحم، مال خداست. مثل صفات كماليه ديگر. اگر چنانچه علم و 

حكمت در هر موجودى پيدا شود مال خداست رحم هم همين است، 

 اصل رحم مال خداست. در مخلوق پخش كرده.

ارد، شعبه اوّل: رحمت رحمانيّه، شعبه دوّم: رحمت خدا دو شعبه د

رحمت رحيميّه. به تعبير ديگر، رحمت ابتدائيّه و رحمت اكتسابيّه؛ 

 رحمت قوس نزول ورحمت قوس صعود.

 فرمايد: . امام صادق عليه السالم مى«الرَّحْمنِ»
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 43«.اسم خاص لصفة عامة الرحمن بجميع خلقه»

اسم كسى را رحمان اسم خاصّ خداست؛ يعنى نبايد « رحمان»

بگذاريد، حرام است. اسمهاى ديگر مثل كريم، جليل، رحيم، عيبى 

مختص به خداست و به مخلوق « اسماء اللَّه»ندارد، دو اسم از 

گويند. دوّم « خدا»كه در فارسى « اللَّه»گذاشتن حرام است اوّل 

كه رحمان به معناى عامى است كه هيچ  به علّت اين« الرحمن»

عموم  44،«الرحمن بجميع خلقه» كت در آن ندارد:مخلوقى شر

رحمت حق مختص به خودش است؛ يعنى خداى عالم رحمان است، 

فروگذار نكرده از كرم خاكى تا فيل كذايى، از خاك تا عالم پاك، از 

ها، در تمام موجودات، تمام رحمت  عرش تا فرش، در تمام كره

. هر كجا رو «ء ورحمتى وسعت كلّ شى» خودش را پخش كرده است:

بينى رحمت است؛ يعنى هر موجودى هر نيازى داشته به  كنى، مى مى

 او داده است.

 اى از رحمت رحمانيّه خداوند نمونه

                                                 
 .. 53/ 1تفسري جوامع اْلامع:  -(1)  43
 .. 53/ 1تفسري جوامع اْلامع:  -(2)  44
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خواهد كه بزند دانه را  بينى بايد دانه بخورد. منقار مى پرنده را مى

بينيد خدا منقار قشنگى به او داده،  خواهد. مى بچيند. دندان كه نمى

  دارد. فهم نه را بر مىزند دا مى

______________________________ 
 .. 53/ 1تفسير جوامع الجامع:  -(1)

 .. 53/ 1تفسير جوامع الجامع:  -(2)

 43معارفى از قرآن، ص: 

بيند دانه  و شعورى به او داده، همين پرنده از همان باال چشمش مى

خورد  مىاى به كارش  دهد چه دانه كجاست. خوب و بد را تميز مى

 خورد. اى به كارش نمى چه دانه

بيند.  خداى عالم به چشم هدهد قدرتى داده كه آب زير زمين را مى

اى كه خوراكش دانه است بايد بالى  فهمد آب كجا هست. پرنده مى

داشته باشد كه در بيابانها پرواز كند، اين طرف و آن طرف برود، 

دانم چه  داده. من نمى بينيد به او بال رزقش را به دست بياورد. مى

كسى دانه دانه اين بالها را چيده؟ اوّلش بزرگ و ضخيم به رديف، 

 شود. كوچك و لطيف مى
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 فرمايد: قرآن در سوره تبارك يادآورى مى

ها را چه  كنيد ببينيد اين پرنده آى عاقلها! نگاه باالى سرتان نمى»

د كيلو بدن به اين سنگينى كه چن 45«.كسى در جوّ نگهشان داشته؟!

وزنش است چه قدرتى نگهش داشته؟ رحمت رحمانيّه حقّ است كه 

هر چه به آن نياز داشت خدا به او داده است. آن وقت به هر 

اى به مقدار احتياجش داده؛ مثلًا دو بال همه مثل هم نيستند.  پرنده

شنود براى  گويند كركس از چهارصد فرسخ راه، بوى الشه را مى مى

ت. الشه را بايد از روى زمين بردارد. بوى گند كه الشخور اس اين

نباشد تا بشر ناراحت نشود. سر چهار صد فرسخى اگر يك حيوانى 

رساند. اين قوّه شامّه را چه كسى  بميرد، كركس خودش را به آن مى

 به او داده؟ الرحمن.

  دندانهاى تيز و پهن علفخواران

لف خور است، كه دانه خور نيست و ع بينى اين كنى مى نگاه مى

 احتياج به ارّه دارد.

كنى  خواهد كه علف را ببرد. نگاه به دندان جلوش مى كارد مى

 بينى كاملًا تيز است. مى

                                                 
45  (1)-\i « أَوَََلْ يَ َرْواْ ِإىَل الطَّرْيِ فَ ْوقَ ُهْم صفٍت َويَ ْقِبْضَن َما ُُيِْسُكُهنَّ ِإلَّ الرَّْْحُن»...\E  :19ملك .. 
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واقعاً عجيب است دندان جلوش كه براى چيدن است تيز است، 

 دندان عقب كه آسيا

______________________________ 
وْقَهُمْ صفتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ فَ» -(1)

 .. 19ملك:  ...«الرَّحْمنُ 

 44معارفى از قرآن، ص: 

كند! اگر دندان عقب هم  هست پهن است. خدايا! اين رحمت چه مى

 شد؟ بايد دندان آسيا پهن باشد. تيز بود، كجا علف نرم مى

ستقيم. اگر برود كه بايد حالت گردش داشته باشد نه م و ديگر آن

شود، امّا اگر بچرخد مثل آسيا كه  پايين و باال درست نرم نمى

شود. گوشت است بايد گوشت نرم شود برود  چرخد، نرم مى مى

خورد بايد نرم بشود برود پايين. من و تو كه  پايين. سگ استخوان مى

بايد گوشت را نرم كنيم، بايد فك پايين بچرخد زير فك باال. وقتى 

چرخد زير فك  ريزد توى دهن. وقتى كه فك پايين مى خد مىچر مى

خواهد  ريزد توى دهن، حاال قاشقى مى باال، گوشت و خوراكى مى

كه بر گرداندش از دوباره روى فك. قاشق گوشتى خدا خلق كرده 

آيد. عجيب از زرنگى اين زبان!  است، اين زبان چند كار از آن مى
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كه تله بيفتد. يك عمر  ون ايناندازد بد زود لقمه را روى فك مى

رود  اى چندين بار زبان مى خوردى متوجّه نبودى كه در هر لقمه مى

چرخد  كه تله بيفتد، حاال خوراك كه مى آيد، بدون اين زير فك و مى

اى است، غذا را  تا نرم شود بايد رطوبت داشته باشد. آب دهن چشمه

فتن از گلو نرم باشد تر شود و هم براى پايين ر كند تا نرم آماده مى

اى كه در دهان بيشتر بماند، بهتر  وهم كمك هضم غذاست. هر لقمه

 شود. هضم مى

 «.مرتبه اوّل هضم غذا، در دهان است»اند:  اطبّا گفته

 مرغ هوا را نصيب ماهى دريا

 نويسد: طَنْطاوى مصرى در تفسيرش مى

وراكش اى به نام آلبانيا حيوانى است به نام سقا كه خ در جزيره»

ماهى است ليكن بر اثر بزرگى جثّه قدرت شكار ندارد. خداوند هم 

رسد. پرنده  رزقش را در دريا گذاشته؛ ولى دستش به رزقش نمى

گويند.  كوچكى است همان حدود كه به عربى به آن عطاس مى

خوراك اين پرنده كوچك كرم است نه ماهى. اين پرنده كوچك با 

كند  گيرد و بلند مى قارش ماهى مىزرنگى كه دارد از دريا با من

  آورد باالى سر سقا تا اين پرنده مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  73 

 45معارفى از قرآن، ص: 

كند پرنده هم ماهى را در  شود حيوان دهنش را باز مى پيدا مى

اش كه الى  خورد. تتمّه جود و مى گذارد، ماهى را مى دهنش مى

شود، پس از چند ساعت كرم آزارش  ماند كرم مى دندانش مى

آيد دانه دانه كرمها را  كند، آن پرنده مى دهد دهنش را باز مى ىم

 «.كنند خورد و بدين وسيله به يكديگر كمك مى مى

 در كتاب حيوة الحيوان نوشته:

كند، موقعى كه دهنش را باز  گاهى اين سقا نمك به حرامى مى»

كند كه آن عطاس كرمها را بخورد، يكدفعه دهنش را روى هم  مى

بلعد. مرغى را كه اين همه  اين مرغ زبان بسته را مى گذارد و مى

بلعد. به قوّه قاهره الهيّه بال عطاس مثل  برايش زحمت كشيده مى

كند، تا بلعيدش،  خنجر تيز است كه به هر چيز محكمى بسايد پاره مى

آيد،  كند و بيرون مى آن هم با آن تيغى كه دارد شكمش را پاره مى

 «.، راستى شگفت استدستگاه آفرينش و رحمت حق

  لزوم ملكه شدن رحمت بينى
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كند و رحمت ناشناسى  چيزى كه آدم را با خداى خودش بدبين مى

كند، حرص است. فردا كه سهل است، ماه ديگر، سال ديگر كه  مى

 جا بماند! خواهد هميشه اين سهل است مى

 «.شود؟ آقا فردا چطور مى»يك نفر به بزرگى گفت: 

اگر خدا نماز فردا را امروز از تو خواست، تو هم  بنده خدا!»فرمود: 

 «.رزق فردا را از او بخواه

كند. انسان بايد هميشه  در كم و زيادها نعمتهاى خدا را فراموش مى

رحمت بين باشد. جهات هستى را ببيند نه جهات فقد را. پيغمبر اسالم 

لًا اى مسلمان! در امر دنيا نگاه باالتر نكن كه مث»سفارش فرمود: 

دنيايش كمى بهتر از تو شده است، نگاه پايين دستت كن. نگاه آن 

كس نكن كه مرضى ندارد، نگاه كسى بكن كه از تو مرضش بيشتر 

 «.است

 46معارفى از قرآن، ص: 

كه سالم است نكن، نگاه كن به آن كسى كه  آى مريض! نگاه آن

 خواهى رحمت شناس گردى. مرضش نسبت به تو بيشتر است، اگر مى
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كه بالها و سختيها از قبيل انواع مرضها تا برسد به مرگ،  ديگر آن

كند،  آدمى به خيالش خالف رحمت است. همين جا اشتباه مى

شناسد. اگر چيزى خالف ميلت ديدى نگو اين خالف  رحمت را نمى

 رحمت است يقيناً زير پرده رحمت است.

  حكمت برخى از امراض

ه بود. سرش را بسته بود. آمد روزى جناب سلمان فارسى زكام كرد

 «.چطورى؟»خدمت اميرالمؤمنين عليه السالم. حضرت فرمود: 

 «.كند آقا! سرم درد مى»گفت: 

شش رگ در بدن است »اميرالمؤمنين )حاصل روايت منقوله( فرمود: 

كه هر گاه تحرّكى پيدا گردد، براى پيدايشش خدا با شش چيز آن را 

ه در كسى مقدّمه جنون پيدا شود، فرمايد. اگر چنانچ جلوگيرى مى

كند تا مرض جنون  دهد، زكام مى خدا هم سرماخوردگى به او مى

كه آدمى  دفع گردد. براى قوّه دِماغى، زكام نافع است به شرط اين

 پرهيز كند.
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كه اگر براى كسى زمينه كورى پيدا شود، حكمت الهى  ديگر اين

آيد  بيرون مى كند به چشم درد. چرك و كثافت كه مبتاليش مى

 شود. جلوگيرى از كورى مى

 -كه عبارت است از مرض جلدى -هرگاه زمينه برص پيدا شود

رنگهاى عجيب و غريب و مختلف روى پوست بدن پيدا بشود، خدا 

آيد  كند به دمل؛ يعنى كورك. چركهايى كه مى مبتاليش مى

 نمايد. جلوگيرى از مرض برص مى

شود به  بواسير پيدا گردد، مبتال مىكه فرمود: هرگاه زمينه  ديگر آن

شكافها در پاشنه پا و همين شكافهاى پاشنه پا از بواسير جلوگيرى 

 46«.كند مى

______________________________ 
انّ اميرالمؤمنين عليه السالم حين اتاه سلمان وهو مغطّ رأسه  -(1)

شخص  وقال سلمان انّ فىّ زكاماً، ف فقال عليه السالم: انّ فى كلّ

عرق الجنون والجذام والعمى والطاعون والبرص »ستة عروق: 

والبواسير. فاذا تحرّك عرق الجنون أرسل اللَّه عليه الزكام فيبطله 

وإذا تحرّك عرق الجذام أنبت اللَّه الشعر في االنف فيبطله وال تأخذه 
                                                 

عرق اْلنون واْلذام والعمى والطاعون والَبص والبواسري. فاذا حتّرك » شخص ستة عروق:اّن امرياملؤمنْي عليه السلم حْي اتاه سلمان وهو مغّط رأسه وقال سلمان اّن ِّف زكاماً، ف فقال عليه السلم: اّن ِف كّل  -(1)  46
ذا حتّرك عرق الطاعون أرسل اللَّه عليه قراض وإذا حتّرك عرق العمى ارسل اللَّه عليه الرمد وإعرق اْلنون أرسل اللَّه عليه الزكام فيبطله وإذا حتّرك عرق اْلذام أنبت اللَّه الشعر يف النف فيبطله ول تأخذه باملنقاش وخذه بامل

 « ..قوق ِف العقابالسعال فيخرجه بلغماً وإذا حتّرك عرق الَبص أرسل اللَّه عليه الدماميل فيخرجه قيحاً وإذا حتّرك عرق البواسري أرسل اللَّه عليه الش
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بالمنقاش وخذه بالمقراض وإذا تحرّك عرق العمى ارسل اللَّه عليه 

إذا تحرّك عرق الطاعون أرسل اللَّه عليه السعال فيخرجه الرمد و

بلغماً وإذا تحرّك عرق البرص أرسل اللَّه عليه الدماميل فيخرجه قيحاً 

 « ..وإذا تحرّك عرق البواسير أرسل اللَّه عليه الشقوق فى االعقاب

 47معارفى از قرآن، ص: 

ين شقاق شود؟! ا شود چطور مى جا رد مى دانم بخارات از اين نمى

گيرد، امّا ارزش  مى دردهم كند، كمى مى پاشنه پا هر چند سوزش

 نمايد. دارد؛ چون جلوگيرى ازبواسيرمى

عرق جذام؛ يعنى خوره، آن هم مرض سختى است كه بينى را 

خورد، اگر زمينه خوره پيش آيد، موهايى در داخل دماغ روييده  مى

ندن موى دماغ غلط موها را نكنيد. ك»فرمايد:  گردد. ضمناً مى مى

است بلكه بچينيد. بودن اين موها الزم است؛ چون جلوگيرى از 

خواهد پيدا گردد،  و همچنين مرض سل كه مى«. گردد جذام مى

 گردد، تا خلطهاى سينه پاك گردد. سرفه عارض مى

كس را  اينها براى نمونه است. تا كسالتى پيدا كردى، نگو خدا هيچ

! رحمت است. تو چه خبر دارى بسيار از مثل من مبتال نكرده. بدان
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شودتو از گناه پاك گردى. بسيارى از  اين مرضها هست كه سبب مى

 دانى. مرضها آثارگناهت هست كه خودت نمى

  بيمارى در اثر گناه و كفّاره آن

به امام صادق عليه السالم گفتند: »در كلمه طيّبه ذكر كرده است كه: 

ب كرده بسترى شده است. حضرت بلند تان اسماعيل ناگهان ت آقازاده

شد آمد عيادت. ديد تب، نه تب عارضه و مزاجى است تبى است كه 

خواهد سببش را پيدا كند،  به سبب خاصّى پيش آمده است. امام مى

فرمود: پسر! راست بگو امروز چكار كردى؟ باألخره گفت: صداى 

ايش به دامن كنيز زدم اعتنا نكرد، دنبالش كردم تا او را ادب كنم، پ

پيراهنش گرفت به زمين خورد، من هم او را رها كردم، برگشتم، 

 بينم تب كردم افتادم. مى

 48معارفى از قرآن، ص: 

امام صادق عليه السالم )حاصل روايت منقوله( فرمود: شكر خداى را 

كه تالفى كار فرزند مرا در دنيا قرار داد؛ يعنى اين گناهى كه تو 

را دنبال كردى، همين جا در دنيا تالفى شد و  نفر مظلوم كردى، يك

 «.به آخرت نيفتاد
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جا  و همچنين كم و زياد شدن مال آن هم حكمتها دارد. حرف اين

 زياد است.

  رحمت بودن مرگ جوان براى خود و والدين

بينيد جوان قوى بيست و چهار پنج ساله،  از مردن بگويم. مى

پندارند،  را ظلم مى دفعه تصادف كرد و مرد. بستگانش اين يك

دانند اآلن مرگ اين پسر رحمت است هم براى خودش و هم  نمى

براى پدر و مادرش؛ امّا براى خودش، چون اين جوان زودتر به 

كرد؟ اگر اين  جا چكار مى ماند اين منزل رسيد. تو به خيالت اگر مى

طور بگويى: اى كاش! جوانم مانده بود و در اين ماه رمضان روزه 

كرد، قبول دارم؛ امّا تو اين طور  رفت، دعاها و ذكر خدا مىگ مى

 نيستى.

گويى خالف رحم است كه جوانم كام نديده است  اگر از اين جهت مى

 در دنيا.

كامش چه بود؟ جوان ناكام يعنى چه؟ كام يعنى خوشى، مگر در دنيا 

 خوشى هست.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  80 

خوشى آدمى سر حوض كوثر در جوار اسداللَّه الغالب علىّ بن 

 طالب عليه السالم است. ابى

كشد. جام حوض كوثر را وقتى  جا نفسى مى واقعاً آدمى آن

دهد، خاصيّت سيرى و رفع عطش و  چشد، يك صد هزار مزه مى مى

 هزار لذّت دارد، اين خوشى است.

اجمالًا موت، رحمت است. به خدا! رحمت است. براى جوان رحمت، 

 براى مؤمن رحمت.براى پير رحمت؛ حتّى براى كافر رحمت، 

پرسند مرگ براى مؤمن رحمت است، براى كافر  وقتى كه از امام مى

 باشد؟ و فاسق چرا رحمت مى

 «.شود گناهش كمتر مى»فرمايد:  مى

بگذار اين كافر يا فاسق در جوانى بميرد كه گناهش كمتر و بارش 

 سبكتر

 49معارفى از قرآن، ص: 

چه براى پدر و مادر و باشد. باألخره رحمت است، خوب است؛ چنان

بستگانش نيز رحمت است. به واسطه ناراحتى از فراقش، مستوجب 

 گردند. اجرهاى عظيمى مى
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رسد  و خالصه، رحمت حق كه به واسطه بردبارى به آنان مى

برايشان از بودن خود اين جوان بهتر است؛ چنانچه رسيدن جوان به 

 47بهتر است. لقاى رحمت خداوند از بودن نزد والدين و بستگان

  رحمت رحيميّه، ويژه مؤمنين

رحمت رحيميّه مختص طايفه خاصّى از بشر است. در هر كس ايمانى 

 پيدا شد مورد رحمت رحيميّه الهى است.

رحمت رحيميّه الهى به حسب كيفيّت، مقابل تمام رحمت رحمانى 

كند، آن  عامّه تكوينى است؛ يعنى يك نفر مؤمن را كه خدا رحم مى

اش معادل است با تمام رحمتهايى كه به جميع عالم  رحمت رحيميّه

هستى افاضه فرموده است. عنايت و حيات ابدى و سلطنتى كه به 

هزار سال، يك ميليون سال، نه بلكه دهد هزار سال، صد  مؤمن مى

 48آن هم هر چه اراده كند بشود. «خلِدِينَ فِيهَا»  نهايت بى

خيال سلطنتم بود بندگى تو 

   كردم

ام بود  هواى خواجگى

  خدمت تو گزيدم

 

                                                 
47  (1)-\i « َِك ُهُم ا ْلُمْهَتُدونَ أْولئَك َعَلْيِهْم َصَلَوا ٌت ّمن رَّّبِّْم َوَرْْحٌَة َوأْولب»\E  :157بقره .. 
48  (2)-\i « َُْم ِفيَها َما َيَشآُءون  .. 16فرقان:  E\«هلَّ
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خواهى  خواهى حيات هميشگى داشته باشى، بنده خدا شو. مى مى

 رحمت تامّه كامله باقيه به تو برسد، بنده خدا شو.

شود كه از رحمت حق در  رحمت رحيميّه خدا به كسى داده مى

خودش ظهور باشد. اگر رحمى در خودت بود، سزاوار رحمت 

«. رحمم كن ؛ خدايا! يا رب ارحم»شوى. آن وقت بگو:  پروردگار مى

  اگر در خودت رحمتى باشد، آن رحمت رحيميّه الهى

______________________________ 
 «أوْلئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا تٌ مّن رَّبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوْلبِكَ هُمُ ا لْمُهْتَدُونَ» -(1)

 .. 157بقره: 

 .. 16فرقان:  «لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ» -(2)

 50ز قرآن، ص: معارفى ا

 دهد. توانى راستى بطلبى وخدا هم به تو مى را هم مى

امّا اگر خداى نكرده رحم ندارى، نه به زن و بچّه، نه به مشترى، نه 

كنى، هر طورى هستى، خدا هم  به يتيم و زير دستت، رحم نمى

كند. تا كرم در تو نباشد، توقع كرم خدا  طور با تو معامله مى همين

خواهى، اگر  غلط است. كرم خوب است يا بد؟ اگر بد است چرا مى
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گويد: خدايا! رحم كن، كرم  به زبانش مى خوب است چرا ندارى؟

 كن.

گويى خدايا! فرج امام زمان )عج( را نزديك فرما،  آى كسى كه مى

ات  امام زمان براى عدل است، عدل خوب است يابد؟ با زنت، با بچّه

ات عدل  كنى؟ با هم مجلسى ات عدل مى كنى؟ با همسايه عدل مى

هى خدا رحمتت كند، خوا كنى؟ مى كنى؟ با بدهكارت عدل مى مى

بايد رحمى در خودت باشد، تا جايى كه بايد مؤمن به جميع خلق 

رحم كند؛ حتّى به كافر؛ حتّى به گنهكار. آى مقدّسها! اگر رد شدى 

خورد، بايد دلت به حالش بسوزد، رحم كنى،  ديدى يك نفر روزه مى

كه اگر رد شدى ديدى يك نفر دامن لباسش آتش گرفته و  مثل اين

بينى آتش  كنى، مى ش هم ملتفت نيست. از پشت سرش نگاه مىخود

زنى، از شفقت و مهر. آب هر جا باشد پيدا  رود، داد مى دارد باال مى

كنى. اگر ديدى در خيابان يك نفر  كنى، آتشش را خاموش مى مى

خورد، دلت بسوزد كه آتش به وجود و هستى خودش زده،  روزه مى

ن. به او بگو شايد مريضى، اگر مريض به آب توبه او را راهنمايى ك

 هستى مريض حق ندارد آشكارا روزه بخورد، حرام است.
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عذر دارى. آى زن! اگر عذر زنانه دارى، اگر مسافر هستى، حق 

ندارى بين جمع روزه بخورى، حرام است. ماه رمضان اعالم آتش 

 بس است. جنگ با خدا تمام شد. ماه رمضان حريم خداست.

  شفقت به پرندگان و پاداش آن

شدم، ديدم گبرى دامن پر  بيرون صحرا رد مى»بزرگى نوشته است: 

زند  از گندم كرده در اين صحراى پر از برف، برفها را عقب مى

 شود. ريزد و رد مى مقدارى گندم مى

 51معارفى از قرآن، ص: 

جا كنى؟ گفت: امروز برف همه  پيش رفتم گفتم: جناب گبر چكار مى

گويد: من به او  ها افتادم. اين شخص مى را گرفته، به فكر پرنده

تو كه تقوا ندارى، تو كه  49«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ا لْمُتَّقِينَ»...  گفتم:

اهل توحيد نيستى، عملت فايده ندارد، اين چه كارى است كه 

لم كه كنى؟ جواب خوبى داد، گفت: من گبر هستم؛ امّا خداى عا مى

بيند يا نه؟  هاست و خالق من و همه است، آيا مى خالق اين پرنده

 بيند. گفت: گفتم: البتّه مى

                                                 
 .27( مائده 1)  49
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برايم كافى است. طولى نكشيد او را در مراسم حج مشاهده كردم. 

ها ديد و چگونه تالفى  رو به من كرد و گفت: ديدى خالق من و پرنده

 «.كرد؟! مرا به اسالم هدايت فرمود

______________________________ 
 .27( مائده 1)

 52معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه چهارم: رحمت رحمانى، تكوينى و رحيمى

 

 50«.سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى السَّمواتِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِيمُ»

  رحمت رحمانى، تكوينى و رحمت رحيمى، كسبى است

صفت  «الرَّحْمنِ» بود. «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» روز گذشته كالم درباره:

عامّه رحمت كامل الهى در عالم دنياست. مورد رحمت رحمانيّه هم 

 تمام موجودات است.

                                                 
 .1حديد:  -(1)  50
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آنچه لباس هستى پوشيده است از كِرم خاكى تا كرات دوردست، از 

عرش تا فرش، رحمت، همه را فرا گرفته است؛ يعنى آنچه اين 

او عنايت كرده است. براى جلب منفعت و دفع موجود نياز داشته به 

مضرّات، آنچه الزم داشته به او عطا فرموده است؛ خواه بخواهد 

 خواه نخواهد.

ما عدم بوديم تقاضامان 

  نبود

لطف حق ناگفته ما 

51شنود مى
 

 

خواهم، خدا به او داده  كه مخلوق بگويد چنين و چنان مى بدون اين

تواند زندگى كند؟ نه، پس به او  است. آيا حيوان بدون چشم مى

خواهد چشمش بدهد، كجا بايد قرار  دهد. حاال كه مى چشم مى

بدهد؟ بايد جلو باشد. آن هم در قسمت عضو باال كه سر باشد و آن 

 حمت است.هم بايد در پيشانى، اين ر

______________________________ 
 .1حديد:  -(1)

 مثنوى معنوى )با اندكى اختالف( .. -(2)
                                                 

 .مثنوى معنوى) با اندكى اختلف( . -(2)  51
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 53معارفى از قرآن، ص: 

اى به رحمت  و همچنين در باب رزق رساندن به مخلوق، هر جنبنده

خواه شكر بكند يا  52اش رزقش را به او داده و خواهد داد؛ رحمانيه

 نكند.

ميّه؛ يعنى رحمت در آخرت و پس از مرگ، مختص امّا رحمت رحي

است به هركس كه با ايمان از دنيا برود. كسى كه ايمان به خدا و 

 53گردد؛ رسولش داشته باشد، رحمت الهى شامل حال او مى

بنابراين، رحمت دنيوى و رحمانى خدا اكتسابى نيست، رحمت 

خواهد  ىتكوينيّه است و عطا؛ امّا رحمت آخرتى رحيمى، اكتساب م

ايمان و عمل »كه آدمى كارى بكند كه مورد رحم خدا بشود و آن 

است. اگر كسى ايمان ندارد، كافر و قلدر است، مورد رحم « صالح

فى موضع العفو »...  است؛ امّا «أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» نيست. خداوند

في موضع النكال والنقمة »...  است، «اشد المعاقبين» ،...«والرحمة 

....»54 

                                                 
52  (1)-\i « َوَما ِمن َدآبٍَّة ِِف اْْلَْرِض ِإلَّ َعَلى اللَِّه رِْزقُ َها»...\E  :6هود .. 
53  (2)-\i ... « ََفَسَأْكتُُبَها لِلَِّذيَن يَ تَُّقوَن َويُ ْؤتُوَن الزََّكوَة َوالَِّذيَن ُهم بَايِتَنا يُ ْؤِمُنون»\E  :156اعراف .. 
 .مفاتيح اْلنان/ دعاى افتتاح/ در اعمال شبهاى ماه رمضان . -(3)  54
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غير از خودم خدايى »گويد:  فرعونى كه آن قدر قلدر است كه مى

چگونه او را به بهشت ببرند؟ بهشت جاى  55،«براى شما سراغ ندارم

لطيفهاست. بهشت براى اين قلدرها خالف عدل است. عدل؛ يعنى 

 هركسى را جاى مناسبش جاى دادن.

همه بايد از صراط رد شوند، هركس جهنّمى است، جاذبه جهنّم او را 

شود. منادى  كشد. هركس كه بهشتى است، به سالمت رد مى پايين مى

گويد:  شنوند. مى دهد كه تمام بشر مى بين بهشت و جهنّم ندايى مى

آن  56«.سپاس سزاوار خداست! كه هر كسى را جاى خودش نشاند»

ت، مريض است، بهشت دارالسالم است، كسى كه قلدر و كافر اس

مريض را بايد به بيمارستان ببرند. اين كسى كه سرطان دارد 

 چكارش به باغ گلزار!

______________________________ 
 .. 6هود:  ...«وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » -(1)

ذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُم بَايتِنَا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّ»...  -(2)

 .. 156اعراف:  «يُؤْمِنُونَ

 مفاتيح الجنان/ دعاى افتتاح/ در اعمال شبهاى ماه رمضان .. -(3)

                                                 
55  (4)-\i ... « َما َعِلْمُت َلُكم ّمْن ِإلٍه َغرْيِى»...\E  :38قصص .. 
56  (5)-\i « ََوُقِضَى بَ ْيَنُهم بِاْلَّْق َوِقيَل ا ْلَْْمُد لِلَِّه َرّب ا ْلعَلِمْي»\E  :75زمر .. 
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 .. 38قصص:  ...«مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلهٍ غَيْرِى »...  -(4)

 75زمر:  «وَقِيلَ ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ا لْعلَمِينَ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ» -(5)

.. 

 54معارفى از قرآن، ص: 

  رحيم براى 57كافر كور است، جلوى روى كور، چه بگذارند؟!

 است. «الَّذِينَ يَتَّقُونَ»

جا اهل رقّت  هركس اهل تقوا شد، رحم خدا آن جاست. هركس اين

اى كردم. آن نفس  ديروز هم اشاره 58و تأثّر شد، مورد رحم خداست.

كند، رحم به او  نفس غليظى كه به زير دستش، به زنش رحم نمى

معنى ندارد. خدا به چه چيزش رحم كند. دلى كه قساوت دارد اصلًا 

 جاى رحم نيست.

پس رحمت رحيميّه مختص به مؤمن است. هركس در دنيا ايمان را 

 گردد. كسب كند، رحمت الهيّه شامل حالش مى

 واهى دادن موجودات به پاكى خداوندگ

                                                 
57  (1)-\i « َوَأَضلُّ َسِبيًل   فَ ُهَو ِِف ا ْْلَِخرَِة أَْعَمى  ى أَْعَمى  هِذهِ َوَمن َكاَن ِِف»\E  :72اسراء .. 
 .دانسته شود .« رّقت قلب» كتاب قلب سليم باب قساوت قلبش را خبوانيد تا معناى  -(2)  58
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يكى از موضوعات مهمّ قرآن مجيد، تسبيح و حمد  «سَبّحْ» آيه بعد

عالم وجود است. چندين جاى از قرآن از اين حكمت عالى براى 

 دهد. طالبين معرفت خبر مى

 گويى سبحان اللَّه! خيال نكن تو مى

 59«.سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ» -

 60...«.يُسَبّحُ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَمَا فِى ا لْأَرْضِ » -

 61...«.ى  ءٍ إِلَّا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَإِنْ مّن شَىْ»...  -

ماضى، مستقبل، حال براى چه است؟ براى استمرار است؛ يعنى 

جود، تمام ذرّات عالم هستى، همه تسبيح متّصل. تمام عالم و

كه تسبيح  نيست چيزى مگر اين «رَبّ العلَمِينَ»  زوال كنند. ذات بى مى

 را. «رَبّ العلَمِينَ» كنند و ستايش مى

 ....«يُسَبّحُ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَمَا فِى ا لْأَرْضِ »

                                                 
 .1حديد:  -(3)  59
 .1مجعه:  -(4)  60
 .. 44اسراء:  -(5)  61
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______________________________ 
وَأَضَلُّ   فَهُوَ فِى ا لْأَخِرَةِ أَعْمَى  ى أَعْمَى فِى هذِهِ وَمَن كَانَ» -(1)

 .. 72اسراء:  «سَبِيلًا

رقّت »كتاب قلب سليم باب قساوت قلبش را بخوانيد تا معناى  -(2)

 دانسته شود ..« قلب

 .1حديد:  -(3)

 .1جمعه:  -(4)

 .. 44اسراء:  -(5)

 55معارفى از قرآن، ص: 

فعل مضارع داللت بر استمرار و دوام دارد. اى مؤمن! اگر در 

سراسر  «سبحان ربى العظيم وبحمده»  گويى ركوعت سه مرتبه مى

 گويند: عالم وجود، متّصل مى

 اند. تمام دستگاه هستى، همه در تحميد حقّ «سُبْحَانَ اللَّهِ»

  اقسام تسبيح

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  92 

ه، آنچه گفته شد و هر و امّا معنى تسبيح و حمد خدا يعنى چه؟ خالص

سه قسم، صحيح و مانعى ندارد هر سه قسم باشد. سه قسم تسبيح 

 پروردگار تصوّر گرديده است و درست است:

 اوّل: تسبيح تكوينى به لسان حال جميع عالم وجود.

 هر گياهى كه از زمين رويد
 

 وحده ال شريك له گويد

 

بعد گفته  -ان شاء اللَّه -حاال من فهرستش را بگويم. شرحش

 شود: مى

 اوّل: تسبيح لسان حال؛ تسبيح تكوينى.

 ملكوتى. -دوّم: تسبيح ملكوتى؛ قولى

سوّم: تسبيح قولى ملكى كه مختص به افرادى از بشر است كه 

 اند. مؤمنين

 گويند: مرتبه اوّل از تسبيح كه تمام عالم هستى به لسان حال مى

 .«سُبْحَانَ اللَّهِ»
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سبحان؛ يعنى پاك و منزّه از هر عيب و نقص است. خداى تعالى هيچ 

 نقصى در دستگاه خلقتش نيست و نبوده و نخواهد بود.

اثبات هر كمالى است. هر چه قدرت و حكمت است از  «الْحَمْدُ لِلَّهِ»

خداست مثال بزنم: اگر خطّ خوبى به دست شما برسد، مانند خطّ مير 

طور كه نگاهش  و خطّ درويش كه خطّ نسخهايش قيمتى است، همين

گويد نويسنده من  كنى از اوّل صفحه تا آخر به لسان جلى مى مى

هاى  بينم اين دايره كنم مى استاد خطّ بوده، واقعاً هر چه نگاه مى

كه نوشته شده، اين « نون»يا نقطه « دال»نونى كه نوشته شده، قوس 

خواهم توى صفحه  جناب مير، استاد خطّ روزگار بوده، هر چه مى

  نگاه كنم يك نقصى، يك

 56معارفى از قرآن، ص: 

بينم. اين صفحه به لسان  اى انحراف در آن باشد نمى اى كه ذرّه نقطه

 گويد: يح مىفص

 احسنت! مرحبا اى مرحوم مير.

 قرص صورت نمادى از قدرت خداوند

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  94 

صفحه صورتت يك وجب هست. دست قدرت چند نقش كرده؛ يكى 

 چشمت.

گويد: سازنده من  اين چشم بادامى به اين قشنگى چقدر فصيح مى

كه مال يكى غير از ديگرى باشد، ميليونها،  بدون پرگار بدون اين

ميلياردها توى يك وجب، در يك وجب چشم درست كرده است؛ 

چون اگر چشمهايتان چهارگوشه بود، چطورى بوديد. خيلى آدم 

اش  ار داده كه از دو گوشهشود. خدا چشم را بادامى قر هيوال مى

 چركها ورطوبات زايده بيرون بيايد.

بينى؛ دوسوراخ براى بينى قرار داده و به يك تير چندين  امّا راجع به

 است: نشان زده

كه فضوالت مغزت از اين دو راه پايين  اوّلًا: سوراخ قرار داد براى اين

 بيايد؛ لذا سوراخ را پايين قرار داد نه باال.

: نفع اهمّش اتّصال و ارتباط اين سوراخ بينى با قصبة الريه است؛ ثانياً

رود  يعنى از گلو دو راه دارد؛ يكى راه دستگاه خوراك است كه مى

پايين و متّصل به معده است و ديگر راهى است كه اتّصال به ريه و 

دستگاه تنفّس دارد. دو سوراخ است در گلو يك راه نفس كشيدن، 

يين رفتن؛ راه نفس كشيدن اتّصالى به داخل دهان يك راه خوراك پا
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كه آدمى هر لحظه  داده، اتّصالى هم به دماغ داده است؛ براى اين

 بايد نفس بكشد.

خورد،  اتّصالش داد به يك سوراخ ديگر كه وقتى با دهان خوراك مى

از سوراخ بينى نفس بكشد، چرا دوتايش كرد؟ گاهى سوراخ بينى 

رايش درست كرد تا بتوانى نفس بكشى. اگر گيرد، خدا يدكى ب مى

اين سوراخ دماغ نباشد، آدمى چيزى كه در دهنش است بايد 

بيرونش بياورد و نفس بكشد آن وقت دوباره به دهان بگذارد. آن 

 دماغش آن دندانهايش آن زيبايى ابروهايش!

 57معارفى از قرآن، ص: 

عنى هر صورتى را كه را بگويم؛ ي «سُبْحَانَ اللَّهِ»  خواهم معنى مى

. نقّاش قدرت چه نقش «سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: بينى به لسان حال مى مى

 گويد: بندى كه كرده است! ابرو مى

 گويد: . چشمانت مى«سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: . دماغت مى«سُبْحَانَ اللَّهِ»

 .«سُبْحَانَ اللَّهِ»

 «.سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: زبان و گوشت مى
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بشريكنواخت هستند.  دريك وجب است. تمام آدمى يك وجب صورت

 گويند: مى

چهار ميليارد بشر هستند، آيا دو تا بشر شما سراغ داريد كه به هم 

مشتبه بشوند؟! دو نفر را در دنيا پيدا بكن كه به هم مشتبه بشوند با 

ا كه صورتها به اندازه يكديگر؛ حتّى پدر و پسر با هم و برادر ب اين

كه  شوند. اين تمايز را چرا قرار داد؟ به علّت اين برادر مشتبه نمى

اش اجتماعى است، اگر با هم مشتبه بشوند وضع بهم  اين بشر زندگى

 خورد. مى

خواهيد پيدايش  مثلًا كسى پولى را برداشت و در رفت، شما مى

اى كه شكل اوست بگيريد. هرچه بگويد من نيستم، اگر  بكنيد. بيچاره

فَتَبَارَكَ اللَّهُ »...  شد. شد، زندگى ميسّر نمى لها با هم مشتبه مىشك

 .62«أَحْسَنُ الْخلِقِينَ

  قدرت خداوند در صدا و بند انگشت انسان

، گلو «سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: عجيبتر از صورت بگويم كه به زبان حال مى

و صوت است. از جهت صدا و حنجره، دو نفر نيستند كه مثل هم 

                                                 
 .. 14مؤمنون:  -(1)  62
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فهمى  اى دارد. در تلفن از لهجه مى باشند. هر كسى يك لهجه

 گويند كه: كيست؟ زن است يا مرد؟ حتّى دانشمندان مى

عقدهاى بند انگشتان مثل هم نيست، هر انگشتى عقدها و »

 انگشتشان مثل هم باشد. هايى دارد. دو نفر نيستند كه دايره دايره

اين هم كه در سالهاى اخير زدن انگشت اعتبار دولتى پيدا كرده، اگر 

كسى سواد ندارد امضا كند، بايد انگشت بزند، روى ميزان صحيح 

عقلى است؛ چون اثر انگشت اين شخص غير از اثر انگشت ديگرى 

  فَتَبَارَكَ اللَّهُ»...  است. حاال جا دارد كه بگويى:

______________________________ 
 .. 14مؤمنون:  -(1)

 58معارفى از قرآن، ص: 

آيا گلوى تو، انگشت تو، زبان تو، صورت تو، چشم  «أَحْسَنُ الْخلِقِينَ

 يا نه؟ «سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: اش مى تو، دندان و مژگان تو همه

. چيزهاى «دُ لِلَّهِالْحَمْ» ،«سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: تمام اجزاى صورت مى

 ديگرت هم همين است.

  نمايى خداوند در عالم گياهان قدرت
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. «سُبْحَانَ اللَّهِ» گويد: بينى مى كنى، مى هر گياهى كه نگاه مى

آور است. يك دلو آب پاى درختى بريز كه خشك شده، آن  حيرت

وقت نگاهش بكن. اين چه قدرت وجاذبه و نفوذ حكم است، حكم 

پذير نيست؟ يك حلب آب اگر پاى درختى  كه تخلّف الهى چيست

ها  ريخته شد، به حكم تكوينى الهى جاذبه، اين درخت، به تمام شاخه

رساند. به تمام برگها و تمام فرعها آب برسد، واللَّه عجيب  آب مى

 شود كه به يك برگ آب نرسد؟ است! آيا مى

 فرمايد: امام صادق عليه السالم مى

نگاه بكن بوته هندوانه و خربزه. در تابستان چون هوا گرم است، »

اى مثل هندوانه در تابستان به  بدن به مايعات زياد عالقه دارد، ميوه

فرمايد: نگاه بكن خدا  خورد. در زمستان چه فايده؟ امام مى كار مى

 گويد: چه كرده است، خود اين خربزه مى

 «.«سُبْحَانَ اللَّهِ»

شود كه خربزه ساقه داشته باشد؛  ه شاخه و ساقه است. نمىديگر مسأل

شود و شاخه را  يعنى مثل درخت نارنج باشد. تمامش خراب مى

ها نُه كيلواست؛ چون سنگين است سطح  شكند. بعضى هندوانه مى

 شود. مى باشد؛ لذاروى زمين پهن اش زمين بايددايه
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  افراد ملكوتى و شنيدن تسبيح ملكوتى

ءٍ إِلَّا  وَإِنْ مّن شَىْ» م ازتسبيح اشياء، تسبيح ملكوتى است:دوّ مرتبه

  ى يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ

 59معارفى از قرآن، ص: 

آدم در ملك است، در ظاهر و حسّ  63...«وَلكِن لَّاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

 كند. بدن آدمى، باطنش دائماً بيند و درك مى است، محسوس را مى

گويان است. اگر بعضى از افراد بشر در برخى از  «سُبْحَانَ اللَّهِ»

بينند كه در و ديوار  شنوند، مى اوقات حالى پيدا بكنند، صداها مى

 گويد به لسان فصيح؛ امّا ملكوتى نه ملكى. مى «سُبْحَانَ اللَّهِ»  همه

كنند ملكى نيست، تسبيح ملكوتى است، تا  آن تسبيحى كه اشياء مى

 كند. ى در ملكوت راهى پيدا نكند به آن اطّالع پيدا نمىكس

داند، غرور عجيبى پيدا كرده كه غير  بشر امروزه كه كمى صنعت مى

دهد به  داند. اوّلًا: علم را اختصاص مى از خودش را بى خبر مى

اى از بشر كه خودشان هستند و غير از بشر كه هيچ، اين حرف  طايفه

رد. سابق هم زياد علم را اختصاص به بشر اختصاص به اين دوره ندا

دادند در حالتى كه قرآن و روايات اهل بيت، اثبات شعور براى  مى
                                                 

 .. 44سراء: ا -(1)  63
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تمام حيوانات و نباتات بلكه جمادات نموده است؛ مثلًا شعور نبات 

 بيش از جماد است، شعور حيوانات بيش از نباتات است.

  آهوان تشنه و باريدن باران

منتها علم «. علم به خدا»يوانى سه علم دارد: روايتى دارد كه هر ح

 به علم ندارد.

وقتى چند آهو تشنه بودند در صحرا در اين گودال و آن »اند:  نوشته

گشتند تا آخرين  دادند، مى گودال جاهايى كه احتمال آب مى

دادند، ديدند نيست، يكدفعه سر را باال  اى كه احتمال آب مى دامنه

 «.عه ابرى پيدا شد و باران باريدكردند. طولى نكشيد قط

نمايد.  كه ديده است اين قضيّه را نقل مى امام فخر رازى از قول آن

 داند خالق دارد. حيوان است؛ ولى مى

 «.شناسى نر و ماده»دوّم: 

هر حيوانى اين سه مرتبه از علم را «. شناسى تغذيه سالم»سوّم: 

 داراست.

______________________________ 
 .. 44اسراء:  -(1)
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 60معارفى از قرآن، ص: 

باالتر بگويم: چيزهايى از شناخت اين حيوانات طلوع كرده است 

 كند. داستانى بگويم. واقعاً آدمى را حيران مى

  داستانى عجيب از شعور حيوانات

مرحوم ثقة االسالم نورى در كتاب كلمه طيّبه داستان عجيبى نقل 

 فرمايد: يشان مىكرده است در زمان خود. ا

ام )پدرش از علماى بزرگ زمان و ساكن قريه  در زمان والد علّامه»

نور بوده است( در آن وقت سيّد جليلى از سادات طالقان به رشت 

كردند. در  آمده وبابت سهم سادات، تجّار رشت به او كمك مى مى

اين سال وضع تجّار خوب شده بود. اين سيّد بزرگوار هم دويست 

)در آن زمان خيلى بوده است( طال جمع و آماده كرد،  اشرفى

خواست از رشت حركت كند، اوّل بيايد قريه نور پيش پدرم. موقعى 

كه حركت كرد، در اثناى راه يك نفر دزد سوار بر اسب بود به اين 

سيّد ساده رسيد تعارفى كرد. از سيّد احوال پرسيد. اين سيّد هم 

دزد ديد عجب طعمه خوبى است، در كاملًا سفره دلش را باز كرد. 

فكر اين است كه سيّد را بيندازد در راه و باألخره جاى خلوتى بشود 

پولها را از او بزند. سيّد بيچاره هم خبر از جايى ندارد. دزد پرسيد: 
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خواهى تشريف ببرى؟ سيّد گفت: تا قريه نور. دزد گفت:  تا كجا مى

ايمان هم سفر هستيم. در جا دوت خواهم بروم آن من هم تصادفاً مى

اثناى راه رسيدند به لب دريا. چند ماهيگير چادر زده بودند براى 

ماهى گرفتن. اين دو نفر براى رفع خستگى نشستند پهلوى اين چند 

ماهيگير كه چاى بخورند، رفع خستگيشان بشود. ماهيگيرها هم دزد 

گرفت. سيّد بيچاره را هم  شناختند. باج از آنها مى را مى

شناختند. مقدارى كه نشستند، دزد بلند شد رفت براى تطهير. تا  مى

شناسى؟ گفت: آدم  دور شد ماهيگيرها به سيّد گفتند: آيا او را مى

 خوبى است! گفتند: اين دزد است!

 گوييد؟ سيّد بيچاره ترسيد، گفت: از كجا مى

 61معارفى از قرآن، ص: 

 برسيد! براى خاطر جدّم.گيرد. گفت: به دادم  گفتند: از ما باج مى

كه وقتى آمد تو به يك  توانيم بكنيم مگر اين گفتند: ما هيچ كارى نمى

كنيم تو خودت را به جنگل برسان.  اى برو؛ ما او را مشغول مى بهانه

 اجمالًا دزد برگشت، نشست.
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مقدارى گذشت، سيّد هم به بهانه تطهير كردن رفت، مقدارى گذشت 

ا مشغول كردند، پس از چند ساعت دزد خبر و ماهيگيرها هم دزد ر

[  اند. طعمه را فرار ]ى شد، فهميد كه اينها كاله سرش گذاشته

رسانم،  اند. تهديدشان كرد و گفت: من خودم را به سيّد مى داده

آيم به حساب شما  كشمش بعد هم مى كنم، سپس مى لختش مى

 رسم. مى

 سوار اسب شد به جنگل رفت.

سيّد بيچاره خودش را به جنگل رسانده بود. تا هوا تاريك شد، 

صداى جانورها وحشتناك بود. از ترس جانورها از درختى باال رفت. 

دزد هم به همان راهى كه سيّد بيچاره رفته بود آمد، تا در جنگل 

جا كه رسيد ديگر نفهميد سيّد كجا رفته. باألخره  درخت. اين نزديك

د و خوابيد كه صبح سيّد را دنبال كند. سيّد پاى درخت چيزى خور

 بيند. بيچاره هم كه معلوم است آن باال مى

اجمالًا ساعتى از خواب اين دزد گذشت. شغالى صدايى داد، يكدفعه 

به صداى يك شغال، بيست تا يا بيشتر، شغال از اطراف جنگل جمع 

. شدند ولى آهسته! آهسته! كه از صداى پايشان دزد بيدار نشود
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همه دور اين يكى جمع شدند. ديد همان استاد كلّ كه صدا زده بود 

 رفتند. رفت جلو، اينها همه آهسته! آهسته! عقبش مى

اوّل تفنگش را با دندانش گرفت، آورد اين طرف. پوستى كه رويش 

كشيده بود، كندند و خوردند. تفنگ را در گودالى انداختند. با 

شمشير اين دزد را هم برداشتند  چنگالشان رويش خاك ريختند. بعد

كه دزد  كردند. بعد زين اسبش را هم بردند بدون اين و جايى خاك

 بيدار بشود.

كم آمدند تا نزديكش شدند. همه با هم به او  بعد تمام اين شغالها كم

 حمله كردند.

شد خوردند، چيزى  مهلتش ندادند، ريختند از سر تا پايش هر چه مى

 باقى نگذاشتند غير

 62معارفى از قرآن، ص: 

كرد. صبح  از استخوانهايش، همه را خوردند، سيّد هم از باال كيف مى

كه شد سيّد از درخت پايين آمد شمشير و تفنگ دزد را برداشت، 

چون ديده بود شغالها كجا گذاشته بودند. زين اسب را هم روى اسب 

ى گذاشت، سوار اسب دزد شده به قريه نور پيش پدر حاجى نور
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در حيوة الحيوان دميرى نقل  64«.كشد آيد و نفس راحتى مى مى

 گويد: كند از علىّ بن حاتم، مى مى

كردم، اوّل  من بود هميشه نان خشك خرد مى دركوفه عادت ديرينه»

ها  ريختم. مورچه هايى كه در منزل بودند مى روز درالنه مورچه

بق معمول روز ط بردند. يك آمدند به تدريج اين ذرّات رامى مى

نانها را ريختم بعد از ظهر و عصر رد شدم، نگاه همان محل  خرده

كردم، ديدم يك ذرّه دست نخورده. پس از تحقيق ديدم امروز روز 

 «.عاشوراى حسين عليه السالم است

جن و ملك بر آدميان گريه 

  كنند مى

گويا عزاى سيّد اوالد آدم 

65 است
 

 

______________________________ 
 .. 2/ حكايت 219كلمه طيبه  -(1)

 محتشم كاشانى )بااندكى اختالف( .. -(2)

 63معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 2/ حكايت 219كلمه طيبه   -(1)  64
 .حمتشم كاشاّن) بااندكى اختلف( . -(2)  65
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  جلسه پنجم: عالم ملك و ملكوت

 

 66«.سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِيمُ»

آنچه كه هست شده و محسوس به حواس است؛ يعنى آدمى آن را به 

كند ظاهرى دارد و باطنى؛ ظاهرش را  حواس خمسه ادراك مى

نامند. هر چيزى از  مى« ملكوت»گويند، باطنش را  مى« عالم ملك»

ذرّه، كرم خاكى، باطنى دارد؛ آنچه كه ديدنى نيست مكرّر گفته 

بيند حق ندارد منكرش  مىشده است هر چه آدمى به اين چشم ن

گردد دشنام  ، به كسى بگويند بى شعور، بر مى«شعور»شود؛ مثلًا 

 دهد. بگو تو را به خدا شعورت كجاست؟ مى

گويد: شعور  كف دست؟ كف پا؟ دماغ؟ در چه چيزت است؟ جواب مى

دانم كجاست. حاال هر چيزى را كه آدمى  دارم امّا جايش را نمى

به كسى بگو بى «. عقل»ويد نيست و همچنين تواند بگ بيند نمى نمى

گويد:  رود. اى عاقل روزگار! عقلت كجاست؟ مى عقل! دادش باال مى

 دانم؛ ولى يقيناً من عاقلم. جايش را نپرس كه نمى
                                                 

 .. 1حديد:  -(1)  66
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بينيد، هر چه  خواستم بگويم ايها الناس! آنچه را كه به چشمتان نمى

گوش حيوانى  شنويد؛ نگوييد كه نيست. اين را كه به گوشتان نمى

تواند همه اصوات را ادراك بكند. ارتعاشات صدا در هوا در حدّ  نمى

  مقرّرى اگر واقع شد، ممكن است اين گوش

______________________________ 
 .. 1حديد:  -(1)

 64معارفى از قرآن، ص: 

تواند بشنود. اين مقدّمه  بشنود و اگر كمتر از حدّ مقرّر شد، گوش نمى

؛ يعنى «ملكوت»؛ يعنى ظاهر، «ملك»ى بحث ملك و ملكوت؛ بود برا

 شود، باطن و حقيقت اشياء. آنچه ديده نمى

است؛ منتها در بعضى « شعور»اى از  تمام مراتب هستى داراى مرتبه

شعور ملكى و در برخى ملكوتى. شعور ملكى در عالم ملك و مادّه 

درخت كدو  گويند شعور دارد. است با كم و زياد؛ حتّى درخت مى

كند يا  رسد، كج مى كشد، نزديك ديوار كه مى وقتى الله مى

هاى درخت، اگر حس كند آفتاب سمت ديگر است، رو به سمت  شاخه

 كند. آفتاب شاخه كج مى
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گويند نر و ماده دارد. دو درخت نخل،  است كه مى« نخل»تر  عجيب

حيوان  شود. در يكى نر و ديگرى ماده حالت معاشقه بينشان پيدا مى

شود؛ البتّه در خود حيوانات نيز شعور  بيشتر از نبات شعور ظاهر مى

 مراتب دارد.

 زنبور عسل نمونه شعور

زنبور »قرآن مجيد بهترين شاهد است راجع به شعورى كه خدا به 

خدا وحى تكوينى كرد به زنبور عسل كه چگونه  67داده است.« عسل

به قدر يك بند انگشت است. مهندسين  خانه بسازد. تمام جُثّه زنبور

اى مثل زنبور عسل  روزگار حتّى در زمان حال محال است خانه

بسازند؛ يعنى بدون آلت. مادّه اين خانه، شل و سنگ و گل آن از 

سازد. حاال بايد چه  آورد خانه مى گياههاست. مواد موميايى مى

ها فرقى  كه زاويه شكلى بسازد؟ شش گوشه بدون پرگار. بدون اين

توانى با انگشت بكشى؟ هيچ  بكند. با تساوى تمام زوايا. آيا مى

ايم چرا  كنند كه ما فهميده تواند. بزرگان افتخار مى مهندسى نمى

هاى  كشد؛ چون شكلهاى ديگر زاويه زنبور عسل شكل مسدّس مى

 حاده زياد شده،

                                                 
67  (1)-\i « ََجِر َوّمَّا يَ ْعرُِشونَ   ىَوأَْوح ِذى ِمَن ا ْْلَِباِل بُ ُيوتًا َوِمَن الشَّ  .. 68حنل:  E\«رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اَّتَِّ
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______________________________ 
رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ ا لْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ   وَأَوْحَى» -(1)

 .. 68نحل:  «الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

 65معارفى از قرآن، ص: 

گرفت و نيز زنبور عسل مستدير و گرد است،  مقدارى از فضا را مى

هاى حاده داشته باشد، رفتنش در  سازد گوشه اى كه مى اگر خانه

 اى سخت است. چنين حجره

داند بايد روى گياههاى معطّر بنشيند و آن  نسبت به عسل دادنش مى

اش را  اش. مسافتى را طى كرده، خانه وقت بخورد و برگردد به خانه

كند. حاال كه برگشته صد هزار خانه است، هر زنبورى خانه  گم نمى

خواهد عسل بگذارد،  داند. آنگاه موقعى كه مى خودش را مى

گذارد؟ دو  هنوزبشر سر از كار اينها درنياورده كه عسل را چطورمى

 قول است:

نشيند به مقدارى كه سير شود  روى گياه كه مى»اند كه:  يك قول گفته

اش  دارد، در النه خورد، بعد مقدارى هم در دهنش نگه مى مى

 «.شود ريزد و به تدريج عسل مى مى
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اش  شود، آن وقت به النه خورد كه سير مى مى»اند:  بعضى گفته

 «.كند آيد مقدارى از آن را قى مى مى

بايد ما بفهميم اين زنبور عسل چطور عسل »گويند: ارسطو گفت: 

تواند  كس نمى رود، هيچ تنگ و تاريكش مىدهد؟ وقتى در حجره  مى

 «.ببيند

هاى زنبور نصب  آينه بزرگى جلو خانه»شخصى به اسكندر گفت كه: 

 «.كنيم افتد در آينه، آن وقت تماشا مى بكنيد، عكسشان مى

شان نصب  به چه زحمتى آينه و وسايل را تدارك كردند جلوى النه

يب است از زرنگى كردند. فردا آمدند براى تماشا. ديدند عج

زنبورهاى عسل! دست و پايشان را گلى كرده و آينه را كثيف 

اند كه عكسشان نيفتد كه ديگرى سر درآورد. بشر نبايد سر از  كرده

 كار او در آورد.

برخى از حيوانات مانند همين زنبور عسل، تشكيالت حكومتى دارند 

باشى دارند. براى سلطانشان. كاملًا مطيع و منقاد هستند. ميرغضب 

گذارد وارد النه  هر زنبورى در مراجعت، متعفّن و بد بو باشد، نمى

 كند تا عبرت شود. شود. در النه نصفش مى
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جنگشان با دشمن هم تماشايى است. اگر چنانچه دشمنى بيايد تعاون 

اش را  كنند. آن وقت كشته كنند تا دشمن را بكشند. رهايش نمى مى

  اگر زورشان رسيد از النه

 66معارفى از قرآن، ص: 

برند، اگر زورشان نرسيد )خدا خواسته كه اينها عسل  بيرون مى

 كنند كه ديگر بو ندهد. پاكيزه به بشر بدهند( بدنش را موميايى مى

مصريها و يونانيها كه از چند هزار سال قبل بدنهاى »گويند: 

 «.ودندكردند، از زنبور عسل ياد گرفته ب سالطينشان را موميايى مى

اين حد از شعور و ادراك! معلوم است از بشر خيلى كمى ندارد. اگر 

اگرچيزى را  كه چه فرقى دارد. بشرفرقش باحيوانات ديگرآن است

تركيبى است، امّا آنها علم بسيط دارند. زنبور عسل اين  بداندعلم

داند كه كمال دارد. آدمى اگر كمالى داشته  كمال را دارد؛ امّا نمى

كه بشر در مسير ترقّى و زيادتى  علم به كمال هم دارد. دوّم آنباشد، 

 است.

شعور ملكوتى؛ يعنى باطنى، ملكوت تمام موجودات نطق دارد وذكر 

 گويند: و حمد وثنا دارد؛ يعنى هر درخت و هر حيوانى همه مى
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نه صداى ملكى، سر و صداهايى كه در ملكوت است.  «سُبْحَانَ اللَّهِ»

بينى. حمد خداست. اگر كسى سر از  ذكر خدا مىهر جا رو كنى 

تواند ادراك  ملكوت در آورد، آن وقت آن سر و صداها را مى

 شود. بنمايد؛ ولى تا در ملك است نمى

  سخن گفتن هدهد و مورچه با حضرت سليمان عليه السالم

نطق، اظهار مافى الضمير است. چيز نهان را كشف كردن است؛ خواه 

باشد يا با سر باشد، با اشاره باشد. الزم نيست حتماً كه گوشت  به آن

به زبان باشد. در آدمى به زبان ليكن در حيوانات به اشارات است. 

طبق تحقيقات دانشمندان با ايجاد حركات ودر نتيجه امواج مخصوص 

 فهمانند. صوتى، مطالب خود را به همنوع مى

رآن مجيد در راجع به نطق هدهد و نطق مورچه با سليمان، در ق

تذكّر فرموده است. و از عطاهاى خداوند به سليمان، « نمل»سوره 

فهميدن اين قسم نطق حيوانات كه مربوط به عالم ملك است نه 

 داستانش را مجمل بگويم: 68باشد. ملكوت، مى

______________________________ 
 .. 16نمل:  ...«ءٍ  شَىْ عُلّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلّ»...  -(1)

                                                 
68  (1)-\i ... « ٍْء  ُعّلْمَنا َمنِطَق الطَّرْيِ َوأُوتِيَنا ِمن ُكّل َشى»...\E  :16منل .. 
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 67معارفى از قرآن، ص: 

در بين طيور كه مسخّر جناب سليمان بودند، امتيازاتى « هدهد»

داشت. جناب سليمان در سلطنتش يك عدّه از جن، يك عدّه از انس، 

عدّه از وحش، يك عدّه از پرنده، اينها هميشه لشكريان سليمان  يك

شناخته  را زير زمين خوب مى بودند. هدهد مزيّتى كه داشته، آب

 است؛ لذا سليمان عالقه داشته همراهش باشد.

نكته ديگر، حيوان باوفا با مهر و عاطفه است. از وفايش اين است اگر 

همسرى پيدا كرد، خودش و همسرش به قدرى با محبّت، وفا و صفا 

كند و نر هم نظر به هيچ  هستند. ماده هيچ نظر به هدهد نرى نمى

كند. از خصوصيّاتش، اگر ماده رفت و نيامد، هميشه ناله  اى نمى ماده

خورد و  گردد و اگر پيدايش نشد چيزى نمى الش مىكند و دنب مى

كند. اگر چنانچه زنش مُرد يا از پيدا  اصلًا نگاه زن ديگرى هم نمى

خورد مگر به  گويند كه خوراكى و آب نمى شدنش مأيوس شد، مى

 قدر سدّ جوع تا مرگش برسد.

  مزاح جالب هدهد با حضرت سليمان عليه السالم

 اند: كرده است. نوشتهتفريحى هم براى سليمان 
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وقتى اين پرنده به فكر افتاد تفريحى براى سليمان بكند، براى »

خوشحالى سليمان آمد و گفت: جناب سليمان! ممكن است فردا شما 

 مهمان ما بشويد؟ سليمان فرمود:

خودم يا با لشكرم؟ گفت: شما با لشكرتان. پرسيد مكان پذيرايى 

جا محلّ پذيرايى است. هنگام پذيرايى شد،  كجا؟ گفت: لب دريا، آن

چرخى زد در هوا ملخى گرفت، آن وقت آمد مقابل همه تا همه 

گفت:   ان فاتكم اللحم ال يفوتكم المرق ببينند. در دريا افكند و گفت:

 «.شت كم است، آب گوشت زياد استآى سليمان! اگر گو

 حكايت هدهد و خبر از ملكه سبا

روزى جناب سليمان هدهد را نديد و تعجّب كرد كه بدون اذن كجا »

 رفته است.

شكنجه شديدش »؛ ...«لَأُعَذّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ » گفت:

 دهم يا او را مى

 68معارفى از قرآن، ص: 

 كه پيدايش شد، فرمود: كجا بودى؟ پس از اين 69«.كشم مى

                                                 
 .. 21منل:  -(1)  69
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گفت: رفته بودم برايتان جاسوسى اطراف كشورها. كشورى پيدا 

ملكوت است. هدهددارد به  ام به نام سبا )اين گفتگو راجع به كرده

گويد( ديدم اهل اين شهر را كه سلطانشان زنى  جهت ملكوتى مى

بر اينها مالك شده است! اند كه زنى  است، به قدرى اينها پست شده

كنند نه  كه شيطان گمراهشان كرده براى آفتاب سجده مى ديگر آن

 براى خدا.

هدهد شروع كرد پستيهاى قوم سبا را ذكر كردن. جناب سليمان هم 

اى نوشت براى  گفت: اگر چنين است، بايد خودت قاصد بشوى. نامه

ه را آورد ملكه شهر سبا كه اسمش بلقيس بود. هدهد هم صاف، نام

. 70باالى سر كاخ بلقيس انداخت در دامنش. شد واسطه. تا آخر

 «.نخواستم قصّه بلقيس را بگويم

 نطق ملكوتى هدهد

اى از شعور و نطق ملكوتى بگويم. هدهد وقتى با سليمان سخن  نكته

  گفت، نه مى

                                                 
ات مقاصد خود را به يكديگر به وسيله صداهاى به معناى اظهار ماِف الضمري است و در انسان به وسيله زبان است و در حيوانات به وسيله صداهاى خمصوص. و گفته شده كه بسيارى از حيوان« نطق» -(2)  70

 .رسانند و اينها َهه نطق ملكى و عاَل ظاهر است وسيله حركت شاخكهاى خود مقاصدشان را مى فهمانند. وبعضى مانندمورچگان به يكديگر مى خفيفى كه بشرعاجز از شنيدن آن است، به
ن قسم است خَب ى از ادراك آهنا عاجز است. و از ايعبارت است از آشكار منودن حقايق و مطالب به وسيله اشياء، مجاد، نبات و حيوان، در َهان عاَل ملكوت كه غيب عاَل ماّده است و بشر عاد« نطق ملكوتى» 

گريهايش در اعمال زشت هستند و نيز از هدايت و  كه آهنا در دام شيطان و جلوه دادن هدهد به سليمان، حالت شهر سبا و شرك و كفر آهنا و غفلت آهنا از توحيد خداوند و قدرت و علم خداوند و نيز خَب از اين
 به جهت ملكى او حمال است تا چه رسد به اظهار آن، پس به جهت ملكوتى است و شايد مجله سليمان كه خداوند به ما منطق طري داد، َهان جهت ضللت، ذكرى منوده و بديهى است درك اين مطالب براى هدهد

 .توانند منطق حيوانات را بفهمند ملكوتى است و گر نه جهت ملكى را افرادى از بشر هستند كه مى
 .ه وزنبورعسل، تأليف موريس مرتلينگ مراجعه شود .شرح بيشرت به كتاّباى مورچگان، موريان براى
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______________________________ 
 .. 21نمل:  -(1)

هار مافى الضمير است و در انسان به به معناى اظ« نطق» -(2)

وسيله زبان است و در حيوانات به وسيله صداهاى مخصوص. و گفته 

شده كه بسيارى از حيوانات مقاصد خود را به يكديگر به وسيله 

يكديگر  صداهاى خفيفى كه بشرعاجز از شنيدن آن است، به

 فهمانند. وبعضى مانندمورچگان به وسيله حركت شاخكهاى خود مى

 رسانند و اينها همه نطق ملكى و عالم ظاهر است. مقاصدشان را مى

عبارت است از آشكار نمودن حقايق و مطالب به « نطق ملكوتى»

وسيله اشياء، جماد، نبات و حيوان، در همان عالم ملكوت كه غيب 

عالم مادّه است و بشر عادى از ادراك آنها عاجز است. و از اين قسم 

به سليمان، حاالت شهر سبا و شرك و كفر آنها  است خبر دادن هدهد

و غفلت آنها از توحيد خداوند و قدرت و علم خداوند و نيز خبر از 

گريهايش در اعمال زشت هستند و  كه آنها در دام شيطان و جلوه اين

نيز از هدايت و ضاللت، ذكرى نموده و بديهى است درك اين مطالب 

ت تا چه رسد به اظهار آن، براى هدهد به جهت ملكى او محال اس

پس به جهت ملكوتى است و شايد جمله سليمان كه خداوند به ما 
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منطق طير داد، همان جهت ملكوتى است و گر نه جهت ملكى را 

 توانند منطق حيوانات را بفهمند. افرادى از بشر هستند كه مى

شرح بيشتر به كتابهاى مورچگان، موريانه وزنبورعسل، تأليف  براى

 يس مترلينگ مراجعه شود ..مور

 69معارفى از قرآن، ص: 

گفت. ملكوتش دارد  كه خيال كنيد با تكّه گوشت الى منقارش مى اين

شود كه غير  ام. اگر كسى باورش نمى گويد. وقتى آشكارتر گفته مى

شود حرف زد، حرف زدن در خواب را دقّت كند. خودت  از زبان مى

دهنت روى هم است؛ ولى سخن اى،  در خواب مكرّر برخورد كرده

گويى. اگر سخن گفتن مخصوص زبان است، پس دهنت كه روى  مى

گوش شنوا  دارد. روحت هم نطق شودروحت هم مى است، معلوم هم

دارد. نطق، منحصر به اين تكّه گوشت نيست. نفس هم نطق دارد. 

 ملكوت آدمى و هر حيوانى نطق دارد.

  گفتگوى حضرت سليمان عليه السالم با سلطان مورچگان

درباره مورچه و سليمان نيز قرآن گواه مطلب است. جناب سليمان 

با آن قشون جن و انس تا از دور پيدا شدند، در صحرايى كه پر بود 
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اى مورچگان! خطر! زود »ها، سلطانشان فرياد كرد:  از اين مورچه

بمانيد، لشكر سليمان شما را پامال هايتان برويد كه اگر  به النه

 «.كند مى

 باد اين صدا را به گوش سليمان رسانيد.

آمد پهلوى جناب رئيس. فرمود: «. برويم پهلويش»سليمان گفت: 

گويم از امام صادق عليه  ها! )اين روايت را كه مى رئيس مورچه»

 «.شناسى؟ السالم نقل شده( مرا مى

 «.تو نبىّ خدا هستى»گفت: 

 «.كنم؟ دانى من ظلم نمى آيا مى»رمود: ف

 «.دانم بلى، مى»گفت: 

 «.ها؟ چطور اعالن كردى به مورچه»فرمود: 

هايشان كه به آنها ستم  ها بروند در النه كه گفتم مورچه نه اين»گفت: 

نشود بلكه اگر مورچگان دستگاه سلطنتى تو و لشكريان تو را ببينند، 

نرو آنجايى «. تر كرد بايد نگاه پايين افتند. هميشه ديگر از شكر مى

كه قصر ومبل و پارك است، وقتى رفتى آنها را نگاه كردى، خودت 

 دانى. را كم كم فاقد همه چيز مى
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 70معارفى از قرآن، ص: 

دانى چرا خدا باد را مسخر تو كرد كه بساط  اى سليمان! مى»گفت: 

از صبح، باد قوى بساط سليمان را بلند  71«.سلطنتى تو را ببرد؟

خورد، از بابل  كرد، نهار را بابل مى كرد تا شام حركت مى مى

خورد، يك ماه راه را  داد، عصرانه را استخر فارس مى حركتش مى

 رفت. صبح تا شام مى

دانى خدا چرا باد رامسخّركردبساطت  سليمان! مى»گفت:  مورچه

 «.راحركت بدهد؟

 «.دانم نمى»رد فرمود: سليمان فكرى ك

كه مغرور نشوى. بدانى سلطنت تو روى باد است.  براى آن»گفت: 

دنبال سلطنتى بگرد كه تكيه ات قوى باشد. زوال و فنا نداشته باشد. 

 «.سلطنتى بخواه كه عزلى نداشته باشد؛ آن هم در بهشت است

 گويد از جنبه ملكوت اوست اى كه كلمه حكمت به سليمان مى مورچه

 نه ملكش.

                                                 
71  (1)-\i « َوِلُسَلْيمَن الّريَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر»...\E  :12سبأ .. 
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اى بيش نيست، ملكوتش، هستى اش،  ملك ظاهرى يك مورچه

اش است. آنچه را كه ملكوت اشياء است ذكر خدا،  غيبش، جهت الهيّه

كه مهمّ است ملك آدمى است؛ يعنى آدمى به  حمد خدا ليكن آن

گويد آن را آشكار بكند، اين  اش آنچه ملكوت مى اين زبان گوشتى

 سعادت است.

سُبْحَانَ اللَّهِ، » با اين زبانتان بگوييد:»فرمايد:  آن مىخدا در قر

 گويند: و گرنه باطنتان و باطن جميع اشياء همه مى «الْحَمْدُ لِلَّهِ

 «.«سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ»

  حكايت حضرت سليمان عليه السالم و مرد دهقان

مين بساط وقتى جناب سليمان روى ه»در عدّة الداعى است كه: 

كرد، دهقانى بيل دستش بود آبيارى  كذايى در هوا حركت مى

كرد. صداى كبكبه بساط سليمان را شنيد. نگاه باالى سرش كرد و  مى

! خدا چه ملك عظيمى به سليمان داده! باد سخنش  سُبْحَانَ اللَّهِ گفت:

را به گوش سليمان رساند، سليمان به باد امر كرد او را پايين بياورد. 

 همان جا

______________________________ 
 .. 12سبأ:  ...«وَلِسُلَيْمنَ الرّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ » -(1)
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 71معارفى از قرآن، ص: 

بساط پايين آمد. خودش رو به دهقان آمد. دهقان سليمان را ديد، 

 ادب و احترام كرد و فرمود: چه گفتى؟

گفت: گفتم: خدا به پسر داوود چه ملك عظيمى داده است! )حاصل 

روايت شريفه( فرمود: به تو بگويم: اگر مؤمن از روى ايمان يك دفعه 

 72«.! بهتر است از تمام ملك پسر داوود سُبْحَانَ اللَّهِ بگويد

______________________________ 
 .247 -246( عدة الداعى 1)

 72 معارفى از قرآن، ص:

 

  جلسه ششم: تشابه نباتات با حيوانات در برخى جهات

 

 73«.سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِيمُ»

                                                 
 .247 -246( عدة الداعى 1)  72
 .. 1حديد:  -(1)  73
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 «سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ»  روزه خالصه بحث اين دوسه

خورد، هر چه كه  ىآنچه در آسمانها و زمين است، آنچه به چشم م

سُبْحَانَ » لباس هستى پوشيده، از كرم خاكى تا برسد به افالك، دائماً

 گويانند. «اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

عرض شد كه اين تسبيح و حمد عالوه بر لسان حال و تكوين، لسان 

قال است، امّا ملكوتى نه ملكى؛ يعنى جهت باطن؛ چون اشياء 

ر ظاهر اشياء شعورى نيست ليكن در ظاهرى دارد و باطنى، د

باطنش شعور و نطق است. ديروز داستان هدهد و مورچه را از قرآن 

 ذكر كردم عالوه بر حيوانات، نباتات نيز همين است.

  ناله ستون حنّانه از فاصله گرفتن رسول صلى اهلل عليه و آله با آن

ز جايش داستان ستون حنّانه نمونه آن است. در مسجد النبى، هنو

هست، ستون دوّمى است دررديف دوّم. خوب است نزد آن دوركعت 

« ناله»از حنين به معناى « حنّانه»اش به  نمازبخوانند. وجه تسميه

است و علّتش اين بوده كه رسول خدا تا مدّتى در مسجد بعد از نماز 

  اى بوده جا كه اآلن ستون است، چوب نخل خشكيده ايستاد و اين مى

______________________________ 
 .. 1حديد:  -(1)
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 73معارفى از قرآن، ص: 

داد و صحبت  خدا به اين درخت نخل خشكيده تكيه مى رسول

 فرمود: مى

خدا صلى اهلل عليه و  اى كه از حاضرين مسجد بود به رسول زن مؤمنه

ايستيد  ايد. روى پا كه مى آله پيشنهاد كرد، شما ديگر ضعيف شده

دهيد چيزى درست  شوى. پسر من نجّار است. اجازه مى خسته مى

بكند كه شما روى آن بنشينيد؟ پيغمبر قبول فرمود. مادر به پسر 

بر سه پله كوچكى درست كرد آورد در سفارش كرد، پسر هم من

مسجد گذاشت. روزى كه آماده شد و در مسجد گذارده گرديد 

پيغمبر سالم نماز را داد، برخاست منبر برود، از پهلوى اين درخت كه 

رد شد، يك دفعه صداى ناله جانگدازى )ناله فراق( از اين چوب 

يغمبر هم خشك بلند شد كه تمام اهل مجلس را متأثّر نمود. خود پ

متأثّر شد. رسول خدا برگشت چوب را در بغل گرفت و فرمود: 

ناراحت نباش! من از خدا خواستم كه تو را از درختان بهشت قرار »

اين ناله ستون،  74قدرى كه آرام گرفت، روى منبر نشست.« دهد

 جهت ملكوتى اوست.

                                                 
 .. 33 -32/ 1منتهى اآلمال:  -(1)  74
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  فغان زمين از دست سه طايفه

ر ظاهرش شعور و نطقى نيست رويد، د همين زمين كه رويش راه مى

ايد كه زمين در سه  شناسد. نشنيده ليكن باطنش مؤمن و كافر را مى

 كند؟ وقت از دست سه طايفه ناله مى

 وقتى كه خون مظلومى روى آن ريخته شود. -1

 وقتى كه آب غسل زنا ريخته شود. -2

وقتى كه كسى از طلوع فجر تا طلوع آفتاب بخوابد و بلند نشود  -3

 75و ركعت نماز صبح را بخواند.د

______________________________ 
 .. 33 -32/ 1منتهى اآلمال:  -(1)

ما شكت األرض الى اللَّه بمثل شكايتها من صب الدّم الحرام  -(2)

ومن ماء غسل الزنا ومن النوم بين الطلوعين عليها )لئالى األخبار: 

5 /194.. ) 

 74معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .( .194/ 5ما شكت اْلرض اىل اللَّه ِبثل شكايتها من صب الّدم اْلرام ومن ماء غسل الزنا ومن النوم بْي الطلوعْي عليها) لئاىل اْلخبار:  -(2)  75
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گذارند و  ايت دارد وقتى كه جنازه مؤمن را در قبر مىدر رو

گويد. ملكوت قبر به مؤمن  روند، قبر )خود زمين( سخن مى مى

كردم  رفتى، من افتخار مى آى مؤمن! تو روى من راه مى»گويد:  مى

گفتم:  كردى، مى كردى و من را شاد مى كه روى من بندگى خدا مى

كنم؟ اآلن موقع تالفى من آيى در شكم من كه تالفى  چه وقت مى

 «.است

 «.مد البصر»كند  كند وسعت پيدا مى ملكوت قبر تا چشم كار مى

گويد:  باشد، ملكوت قبرش مى« تارك الصلوة»و اگر به عكسش 

ها داشتم، حاال موقع تالفى  رفتى، از دست تو ناله روى من راه مى»

ر ديوار شود، مثل ميخى كه د ، چنان ملكوت قبر تنگ مى«كردن است

 76كوبند چقدر در فشار است، اين بدبخت هم در فشار است. مى

 نور و فرش براى ملكوت قبر

شعورند. در و ديوار عالم، شعور و ادراك و  خيال نكنيد اشياء بى

نطق، همه جا را گرفته است ليكن در ملك نيست تا آنهايى كه در 

اهاى جا سرو صد كه در برزخ رفتند آن ملكند بفهمند. كسانى

آيد كه نطق زمين را  فهمند. زمانى مى موجودات و نطق زمين را مى

                                                 
 .13/ ح 219 -218/ 6حباراْلنوار:  -(1)  76
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نمْ نومة » كه قبرت به تو بگويد: هم خودت بشنوى؛ آن وقتى

گويد: بخواب مثل دامادها. اگر زن  . اگر مؤمن است مى«العروس

خود نيست كه اين شبها  گويد: بخواب مثل خانم عروسها. بى است مى

 گويد: يه السالم مىامام زين العابدين عل

 «.لم افرشه بالعمل الصالح»

 «.با كار نيك، فرشى نفرستادم»

 77...«.ابكى لظلمة قبرى »... 

، نه نور ايمانى، نه نور «گريه كنم براى تاريكى گورم، براى قبرم»

تقوايى فرستادم براى گورم. ملكوت گور هم بايد فرش شود. خواستم 

 بگويم ملكوت گورتان را

______________________________ 
 .13/ ح 219 -218/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 مفاتيح الجنان/ دعاى ابو حمزه ثمالى .. -(2)

 75معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .مفاتيح اْلنان/ دعاى ابو ْحزه مثاىل . -(2)  77
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خواهد خرابه باشد، لجن  حجله ببنديد نه ظاهرش را، ظاهرش مى

شود مگر به عمل صالح،  باشد يا فرش كرمانى و اين هم درست نمى

 اى. كه براى خدا كردى، حجله گورت را بسته هر كارى

  خداوند؛ عزيز مطلق

دو اسم از اسماى كماليّه خود را ذكر  «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»

 فرمايد كه اهل قرآن، طالبين معرفت بايد خداشناس شوند كه: مى

 . عزيز خداست و بس؛ عزيز مطلق.«هُوَ الْعَزِيزُ»

بر جمله اسميّه، الف و الم بر سر مسند ، خ«عزيز»، مبتدا، «هو»

كند؛ يعنى منحصراً عزّت مال  درآمده كه داللت بر حصر مى

مؤمن واجب است معتقد شود عزيز خداست و هر كس كه  78خداست.

شود و او هم عزيز  مند مى قربى به او پيدا كند، از عزّت خداوند بهره

 شود به واسطه عزّت خدا. مى

يى، به طور كلّى از خداست. خدا حكيم است و حكمت، دانا «حَكِيمُ»

بس. بعد هر مخلوقى آنچه از حكمت خدا به او داده باشد، بالعرض 

است. پس بالذات عزيز و حكيم خداست و بس. از عرش تا فرش از 

ارواح و نفوس، عقول و مادّه، همه محتاج و از خود هيچ ندارند. 

                                                 
78  (1)-\i ... « َّى َولِْلُمْؤِمِنَْي  ُة َولَِرُسولِهِ َولِلَِّه ا ْلِعز»...\E  :8منافقون .. 
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يد و حدودى داشته كه به وهم و خيال كسى در آ عزيز است از اين

باشد. پس عزيز، منحصر به ذات اقدس احديّت است. دانا شدن اين 

 فرمايد: مطلب واجب است. در قرآن مجيد مى

عزّت، مال  درگاه خدا روبياورد؛ زيرا تمام خواهدبه هركس عزّت مى»

 79«.خداست

  اشتباه نادانان و منافقان

اگر به مدينه باز گرديم، »گفتند:  بعضى از نادانان و منافقين مى

  عزيزان را از مدينه

______________________________ 
 .. 8منافقون:  ...«ى وَلِلْمُؤْمِنِينَ  وَلِلَّهِ ا لْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ»...  -(1)

 .. 11فاطر:  ...«مِيعًا مَن كَانَ يُرِيدُ ا لْعِزَّةَ فللَّهِ الْعِزَّةُ جَ» -(2)

 76معارفى از قرآن، ص: 

دانستند كه عزّت براى خداست و  كنيم! ديگر نمى خوار بيرون مى

منافق شعورش چه  80«.اند پيغمبرش و كسانى كه ايمان آورده

گويند عزيز، به خيالش يعنى فالن كس كه چند  رسد، تا مى مى

                                                 
79  (2)-\i « يًعا  .. 11فاطر:  E\...«َمن َكاَن يُرِيُد ا ْلِعزََّة فللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
80  (1)-\i « َّى َولِْلُمْؤِمِنَْي  ِه ا ْلِعزَُّة َولَِرُسولِهِ يَ ُقوُلوَن َلِِب رََّجْعَنآ ِإىَل ا ْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ ا ْْلََعزُّ ِمْنَها ا ْْلََذلَّ َولِل»...\E  :8منافقون .. 
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ميليون مال دارد. ماشين دارد. مستخدم دارد. يا عزيز كسى است كه 

كالنتر و رئيس بشود. خيال كردند عزّت، در اين امور ظاهرى 

اعتبارى است، در حالتى كه بال شك چيزهايى كه تو مالك عزّت 

بينى. مال هر چه  ت است و تو خبر ندارى. وارونه مىگرفتى، عين ذلّ

شود. صدها  زيادتر شود، صاحبش ذليلتر است. حرصش بيشتر مى

خيال و ناراحتى فكرى دارد. هر كس مالش بيشتر، دشمنش بيشتر 

دهى، پيش عاقل ذلّت  است. اين مالى كه تو ميزان عزّت قرار مى

 است.

 صاحبش ذليل اوست.

اى كه همه بفهمند. يكى از علماى نجف  دهيك مثال بسيار سا

ام عبايم وقتى  من تجربه كرده»فرمود. گفت:  اى جالب مى لطيفه

كنم به عكس  كهنه است، خادم من است. هر وقت عباى نو در بر مى

 «.شوم خادم عبايم شود، من مى مى

اللّهمّ ارنى » كرد: مروى است كه رسول خدا زياد اين دعا را مى

 «.هى االشياء كما

 «.خدايا! حقايق اشياء را آن طورى كه هست به من نشان ده»
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آدمى بفهمد مال زياد، زياد شدن ذلّت است، فقط كارى بكن كه 

 حاال بفهمى، نه در گور، آن وقت ديگر فايده ندارد.

چنانچه مقام و جاهش نيز تمام دردسر است. اگر كسى از دل اين 

االتر باليش بيشتر، ذلّتش بيشتر رئيسها با خبر بشود، هر چه برود ب

شود خواب راحت از او  است، چنان ذليل مقامش است كه گاه مى

 شود. سلب مى

______________________________ 
يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ا لْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ا لْأَعَزُّ مِنْهَا ا لْأَذَلَّ » -(1)

 .. 8منافقون:  ...«ى وَلِلْمُؤْمِنِينَ  رَسُولِهِوَلِلَّهِ ا لْعِزَّةُ وَلِ

 77معارفى از قرآن، ص: 

  آرزوى حقيرانه عبدالملك مروان

 گويند: درباره عبدالملك بن مروان مى

كند؛  كرد، از دور ديد يك نفر قصّارى مى در قصرش وقتى تماشا مى

اى كاش! از اوّل عمرم »شويد. آهى كشيد و گفت:  يعنى لباس مى

 «.شغل اين شخص را داشتم و اين خالفت به دست من نيامده بود!
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گفت. رياست چيزى است كه از دور به نظرت  باور كنيد راست مى

 آيد. خوب مى

ظاهرش چون گور كافر پر 

   حلل
81 باطنش قهر خدا عزّوجلّ

 

 

كنيد كه رئيس جايى شد راحت است؟ چقدر حسود و  خيال مى

مزاحم دارد، اين طور نيست كه راحت باشد. اصلًا رياست، جز وهم و 

اعتبارى بيش نيست. ذاتش با يك گدا فرقى ندارد. امر خارج از ذات 

هم اگر حسابش كنيد چيزى نيست. حاال كه رئيس شد آيا خوراكش 

نامى و گرنه موهوم و  را عزّت مى چند برابر شده؟ خالصه، رياست

 «.ناگهان بانگى برآمد خواجه رفت»زود گذر است 

  انگيز از امير تيمورلنگ حكايتى عبرت

جنگد  شود و مى كه مقابل با امير تيمور لنگ مى امير صالح بعد از آن

گيرند حبس  شود، امير تيمور لنگ را مى و باألخره غالب مى

خوراكى آورد خواست جلو امير تيمور كنند. موقعى كه مأمور  مى

                                                 
 .مثنوى معنوى) با اندكى اختلف( -(1)  81

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  132 

جا بود خوراك را در سطل ريخت  بگذارد، ظرف نبود سطلى در آن

و جلوى امير گذاشت. در اين اثنا سگى رد شد، سر كرد در سطل. 

امير تيمور نهيبش كرد. سگ سر بلند كرد بند سطل گردن سگ افتاد 

اش  امير خنده و پا به فرار گذاشت و آشپزخانه امير را هم همراه برد،

گرفت. مأمور به امير صالح خبر داد، امير هم برايش رقّت كرد و 

 قدرى از او دلجويى كرد«. او را در حرم بياوريد»گفت: 

______________________________ 
 مثنوى معنوى )با اندكى اختالف(. -(1)

 78معارفى از قرآن، ص: 

 «.شنيدم خنده كردى؟»گفت: 

قبل سيصد مركب از قاطر و شتر و االغ، طبّاخانه بله، روز »گفت: 

 «.كرد، امروز يك سگى آشپزخانه ما را حمل كرد لشكر مرا حمل مى

بنده خدا! اصل اين امارتهاى من و تو تمامش »امير صالح هم گفت: 

بازيچه است، بس است در پستى اين عالم كه يك شلى مثل تو و 

 «.كورى هم مثل من، امير شود

 مش وهم و خيال است.غرضم تما
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  خليفه احمق و وقت ناشناس

داستانى ديگر برايتان بگويم تا خوب مطلب روشن شود. آخرين 

 -لعنت خدا بر اوّلين و آخرين آنها باد -اميّهخليفه اموى از بنى 

مروان حمار است. وقتى كه قشون سفّاح از خراسان تا عراق آمدند. 

مروان حمار هم از شام قشون را حركت داد تا وقت تقابل شد. كالم 

راجع به وقتى است كه قشون مروان حمار آخرين خليفه اموى با 

ع به جنگ و قتال نشده، قشون عبّاسى رو به رو گرديد. هنوز شرو

اى  مردك بولش گرفت. ناچار قدرى از لشكريان كناره گرفت. گوشه

پياده شد نشست به بول كردن كه در اثناى بول كردن صدايى بلند 

شد. اسب يك دفعه سكندرى خورد، وحشت زده پا به فرار گذاشت و 

رو به لشكر آمد. لشكريان خودش تا ديدند اسب بى صاحب مروان 

 د، گفتند:آي مى

مروان كشته شد. تمام لشكرش همه پا به فرار گذاشتند. لشكر عبّاسى 

كنند دنبالشان كردند. منتها مروان بدبخت  هم تا ديدند اينها فرار مى

اى  خودش تا فهميد مطلب چيست، تنها فرار كرد. خودش را به قريه

 رساند آخرش هم كشته شد، مشهور شد:

 «.ذهبت الدولة ببوله»

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  134 

 «.اى( به يك بولى تمام شد حكومت )هزار ماهه يك»

جا جاى سؤالى است، حاال كه عزّت در مال و جاه و  اين

 نيست، پس عزّت در چيست؟ خوراك

 79معارفى از قرآن، ص: 

 عزّت در چيست؟

اى كرد، محكم روى  عزيز؛ يعنى كامران. عزيز؛ يعنى كسى كه اراده

آن بايستد، هيچ چيز او را بازش ندارد. ذليل هيچ چيز نشود. ذليل 

هيچ خيالى، تحت تأثير هيچ مخلوقى نشود، فقط يك جا سر سپرده 

 82. من تسليم خدايم.«اللَّهَ رَبّى» باشد وبس و آن معدن عزّت است:

رسد. از آثار  از عزّت الهيّه شعاعى به او مى تسليم خدا كه شد

تواند او را ذليل خودش بكند.  كس نمى شعاعش اين است كه هيچ

تواند آنها را اسير خودش  برخى به قدرى ذليل هستند كه زنى مى

كنند براى مال و  بكند. چه كسانى كه خود و ديگران را بدبخت مى

ت كه شانزده ساعت شهرت. اين ذلّت حقيقى است تا كجا ذليل اس

تواند شكمش را بگيرد. جوان، قوى، صحيح و سالم، ولى ذليل  نمى

 شكم است.

                                                 
82  (1)-\i « مَوا ِت َواْْلَْرَض ْهُت َوْجِهَى لِلَِّذى َفطََر السَّ  .. 79انعام:  E\...«ِإّّن َوجَّ
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يا كسى كه ذليل وهم و خيال و نفس و هواست. خيالى او را از پا در 

 آورد. مى

دارى  در روزنامه نوشته بود: احمق ميليونر زمين»يك ماه قبل گفتند: 

شده، سم خورده خودش را  تا سر و صداى بلند شد قيمت زمينها كم

 چرا؟ چون ذليل نفس و ذليل پول است.« كشته است!

  پاداش بزرگ خداوند به جوان پاكدامن

 اند كه: ها نوشته در تذكره

مشهور بوده. مردى   الرجل المسكى  در بصره يك نفر بوده است به»

كه هميشه بوى عطر از او طالع بود. از بدنش، نه لباسش. دائماً 

كرده،  كه هيچ وقت عطر استعمال نمى داد. با اين بوى عطر مىبدنش 

كرده است  شده است بوى عطرش همه را شاد مى در كوچه كه رد مى

 منحصر به فرد بوده است.  الرجل المسكى  به طورى كه در بصره

معناى عزيز را  -كه اين شخص به اين مقام رسيده اين بوده علت اين

اش خيلى زيبا و دلربا  كه در جوانى -مخواهم برايتان روشن كن مى

  بوده است. از پدرش خواهش
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______________________________ 
انعام:  ...«إِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَا تِ وَالْأَرْضَ » -(1)

79 .. 

 80معارفى از قرآن، ص: 

ارى جواهر اى به او بدهد مشغول معامله گردد. مقد كند سرمايه مى

گردد.  كند، در بازار مشغول كسب مى يا چيز ديگرى تدارك مى

شود مأموريّت داشته، مقدارى جنس  روزى پيره زالى كه معلوم مى

توانى؛ امّا  گويد: تو جوانى، مى كند مى خرد. آنگاه بهانه مى از او مى

توانم اينها را ببرم. ممكن است تا در خانه زحمت  ام نمى من پير شده

 شيد تشريف بياوريد، جنس را بياوريد و پولش را بگيريد؟بك

شود و قماش را همراهش  گويد: خيلى خوب، جوان ساده بلند مى مى

كند از پشت، در را  شود. تا وارد منزلش مى آورد، وارد منزل مى مى

گويد: بفرماييد  زند كه خبرى هست. به او مى كند. حدس مى قفل مى

زيبا، لخت و عريان نشسته، تا اين بيچاره بيند زن بسيار  باال. مى

جوان وارد شد آن زن او را در بغل گرفت و بوسيد. بيچاره جوان 

كنى؟ گفت: حرف نزن! كيف بكن! اين  وحشت كرد. گفت: چكار مى

 جنس خريدنها بهانه بود.
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خواستم به وصل تو برسم. براى تو خدا خواسته، فَرَج شده،  من مى

 كسى در خانه نيست، هيچ مانعى نيست.

جا زانو به  اجمالًا معنى عزّت و ذلّت را توجه كنيد هر كه باشد اين

 زند. زمين مى

جوان، عزب باشد، تمام وسايل هم فراهم باشد، هيچ مانعى هم 

امّا كسى كه خدا به او عزّت داده  كند؛ نباشد، طرف التماس هم مى

سالى كه نكوست »گردد.  باشد مانند همين بزرگمرد ذليل شهوت نمى

شود كه خداى عالم از  از همان اوّل معلوم مى« از بهارش پيداست

 عزّتش به او داده بود.

كه مماشات بكند. اظهار موافقت  اى ندارد غير از اين باألخره چاره

 كرد و گفت:

ام،  ! فقط چيزى كه هست احتياج به تطهيرى پيدا كردهخيلى خوب

بروم تطهير كنم و بيايم. گفت: مستراح پايين است. رفت مستراح از 

سر تا پاى خودش را آلوده كرد، با اين منظره و گند كثافت آمد تا 

نزديك خانم شد، خانم بوى گند كه شنيد دادش بلند شد؛ بياييد 

 ايد! ايد ديوانه آورده ت! رفتهبيرونش كنيد كه اين ديوانه اس
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اجمالًا كلفتها آمدنداين جوان صالح راازخانه بيرون كردند واز اين 

شرّعظيم نجات يافت. يك ساعت كه بيشتر نبود. آمد در خانه شستشو 

 نبود؛ راپاك كرد. چيزى كرد. خودش

 81معارفى از قرآن، ص: 

امّاشب كه شددرعالم رؤياخواب ديدملكى آمد نزديكش، اوّلًا از او 

 تشكّر كرد وگفت:

خاطر كار امروزت از توراضى وخشنود شد. بعد، از سر تا  خداوند به

شد بوى مشك  پاتمام بدنش را دست كشيد، هرجا كه دستش ردمى

داد. دربرابريك  بلند بود. تا آخر عمر بدنش بوى مشك وعطر مى

ه خودش رامتعفّن كردبراى رضاى خدا، براى فرار ازگناه، ساعت ك

اوبدهد، هيچ  كه خداعزّتى به او داد. قربان جوانى خداچه عزّتى به

 چيز ذليلش نكند. پول، خلق را ذليل كرده بيشتر ذليل زن و شهوتند:

 «. نسائهم قبلتهم

  عزّت بى نظير حضرت ابا الفضل عليه السالم

بدهم كه به قول زين العابدين عليه السالم در عزيزانى به شما نشان 

هيچ شهدايى نبوده؛ قمر بنى هاشم ابى الفضل العبّاس عليه السالم. 
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 خورند؛ خدا مقامى به او داده است كه همه شهدا غبطه او را مى

چرا؟ چون عزّتى كه خدا به او داد، پس از  يغبطه جميع الشهداء

 ه از عزّت از كجا به او رسيد؟عزّت حسين عليه السالم است. اين مرتب

عصر تاسوعا كه همه يقين كردند هيچ چاره و راه فرارى نيست، شمر 

بن ذى الجوشن آمد در خيمه با ابى الفضل احوالپرسى كرد. ببين از 

عزّت چه خبر است! آقا اصلًا جوابى به او نداد. مردك به خيال 

 خودش رئيس و سرلشكر است.

 «.گويد؟ شمر است، برو ببين چه مى: »حسين عليه السالم فرمود

 «.فرماييد، چشم آقا! چون شما مى»گفت: 

 «.گويى؟ چه مى»فرمود: 

من موقعى كه از كوفه آمدم در فكر شما چهار برادر بودم! »گفت: 

اى گرفتم كه شما بياييد اين طرف. مال و رياست براى  امان نامه

 «.شماست

ها ناله العطش  ت. در خيمهبه خيال خام خودش عزّت اين طرف اس

ها؛ امّا اين طرف آب فرات، موج زنان ... تا اينها را گفت،  بچه

ابوالفضل عليه السالم نهيبى به او داد. قربان عزّتت! ابوالفضل 
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ات! آيا براى من امان باشد امّا براى  لعنت بر تو و امان نامه»فرمود: 

 «.حسين عليه السالم امان نباشد؟!

 82رآن، ص: معارفى از ق

 

  جلسه هفتم: خداوند؛ مالك مطلق هستى

 

ءٍ  كُلّ شَىْ  ى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ يُحْىِ»

 83«.قَدِيرٌ

مطلب مهمّ ديگر، قرآن بيان بعضى از صفات و افعال خداوند است 

 كه واجب است همه معتقد باشند.

ى كه در قرآن به بيانات مختلف ذكر شده يكى از اسما و صفات اله

است. مالكيّت مطلقه الهى است. ملكيّت طِلْق و تامّ ربّ « مالك»است، 

خورد،  خورد و نمى العالمين است. جهان هستى آنچه به چشم مى

خصوصاً آنچه روى آن هستى )كره خاك( چه روى آن و چه داخل 

                                                 
 .. 2حديد:  -(1)  83
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مالك بيشتر آن همه و همه ملك خاص پروردگار است. اينها يك 

 كه خلق كرده مالك است. ندارد چون يك خالق بيشتر ندارد، آن

گويد: زمين، ملك همان است كه او را آفريده است.  عقل مى

لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَا » حكومت در اين زمين با خداى اليزال است:

؛ الالم للملك، ملك طلق خداست، پس حكومت آسمانها و «لْأَرْضِ

 براى خداست. زمين نيز از

از براى خداست »؛ «لِلَّهِ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ» در آيه شريفه ديگر:

، حكمرانى واقعى مال آن كسى است كه «سلطنت آسمانها و زمين

 آفريده است.

______________________________ 
 .. 2حديد:  -(1)

 83معارفى از قرآن، ص: 

هُوَ ا » فرمايد: از جمله اسماء اللَّه مى« حشر»در آخر سوره مباركه 

و خداست آن سلطانى كه هيچ مخلوقى از «. خداست ملك» ؛«لْمَلِكُ

بينى مسخّر  كنى، مى تحت حكم او بيرون نيست. هر چه را نگاه مى

اراده اوست. هيچ موجودى كمترين تخلّف از حكم تكوينى الهى 

ن با اين حركتهاى عجيبش مسخّر اوست. همين ندارد. اين كره زمي
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اش، يك دور به دور خود گشتن، توليد شبانه روز  حركت وضعيّه

حركت انتقاليّه كه گويند:  84كند؟ شدن، يك لحظه آيا وقفه پيدا مى

و در « كند اى چهار فرسخ به دور خورشيد حركت مى در هر دقيقه»

چهار فرسخ سرعت اى  در هر ثانيه»گويند:  اش مى حركت وضعيّه

 «.دارد

اين كره به اين بزرگى، آنگاه خدا به حكمتش چطور كوهها را مثل 

ميخ قرار داده كه به واسطه اين حركت سريع، زمين متالشى نگردد، 

آن كسى است كه آن را آفريده و اين چنين منظّم به حركت آورده 

 است.

 عدم امكان فرار از حكومت خداوند

خودت را حساب كن آى بشر! ببين مالك تو كيست؟ بگو همان كسى 

 جا مرا آورده است؛ آن خداى بزرگ كه است كه از شكم مادرتا اين

خواهد مثلًا هميشه  اراده او در من حكمرواست نه خودم. من دلم مى

موى سر و صورتم سياه باشد؛ امّا موها سفيد و دندانها ريخته و قوا 

گردد. سلطان بر من آن كسى است كه بدون ميل من،  ضعيف مى

دهد. پادشاه من كسى  بدون دلخواه من آنچه بخواهد انجام مى

                                                 
84  (1)-\i « ِلُم ا ْلُمْؤِمُن ا ْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز ا ْْلَبَّاُر ا ْلُمَتَكَّبُ ُهَو اللَُّه الَّذ وُس السَّ  .. 23حشر:  E\...«ى َلِإلَه ِإلَّ ُهَو ا ْلَمِلُك ا ْلُقدُّ
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بدون اراده من و من نتوانم تخلّف كنم.  كند است كه بر من حكم مى

بشرى را شما پيدا بكنيد در كره خاك كه توانسته باشد از حكومت 

 اگر كره زمين قشونش شود آيا از 85خدا فرار كرده باشد.

______________________________ 
هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ ا لْمَلِكُ ا لْقُدُّوسُ السَّلمُ ا لْمُؤْمِنُ ا » -(1)

 .. 23حشر:  ...«لْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ ا لْجَبَّارُ ا لْمُتَكَبّرُ 

... وال يمكن الفرار من حكومتك ... )مفاتيح الجنان/ دعاى  -(2)

 كميل( ..

 84معارفى از قرآن، ص: 

تواند فرار بكند؟ اينها شاهد صدق است كه همه مملوك  حكم خدا مى

 ومقهورند.

مالكيّت  86...«قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ ا لْمُلْكِ » مالكى نيست مگر خدا و بس:

حقيقيّه براى خداست و بس. گاهى شده گندم به كارى، ذرّت بدهد؟ 

معيّنى بينى هر چه براى چيز  درخت زردآلو بكارى، انار بدهد؟ مى

تواند تخلّف نمايد. هر  پذير نيست. نمى آفريده شده است، تخلّف

                                                 
 .... ول ُيكن الفرار من حكومتك ...) مفاتيح اْلنان/ دعاى كميل( . -(2)  85
 .. 26آل عمران:  -(1)  86
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عضوى از اعضاى بدنت براى هر چه آفريده شده است در همان 

 شود. اندازه و همان حد از او آشكار مى

 زندگى و مرگ از شؤون ملك خداوند

 «.لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ»

 «.و بس ملك آسمانها و زمين قطعاً به تحقيق براى خداست»

اش حيات است. داد و ستد، حيات  يكى از حكومتها و ملكها و دارايى

و موت كه در آيه متذكّر شده، يكى از ملكهاى اوست؛ چون مهم بود 

. حيات و موت به دست او است. «ى وَيُمِيتُ يُحْىِ» خصوصاً ذكر نمود:

بعد از عام است.  جا ذكر خاص اين هم يكى از شؤون ملك است. اين

، بعد به طور «لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ» اوّل به طور عموم فرمود:

اصل حيات از خداست به  «ى وَيُمِيتُ يُحْىِ» فرمايد: خصوص مى

جميع مراحلش؛ حيات نباتى، حيوانى، انسانى، حيات دنيوى و 

اش. محيى، خداست، مميت، خداست. واجب است  اخروى، همه

 لمانان باورشان باشد.مس

نطفه كه جان ندارد، تخم كه حيات ندارد، رشد و نمو ندارد، چطور 

شد وقتى در خاك كاشته شد و آب مناسب هم به آن رسيد، پوشيده 
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رود پايين  شود، چطور جانى؟ نصفش مى كه شد جان به آن داده مى

آيد باال. چه درختهايى! چه برگها و  كه بشود ريشه، نصفش مى

 هايى! هايى! بعد چه ميوه هشاخ

______________________________ 
 .. 26آل عمران:  -(1)

 85معارفى از قرآن، ص: 

همچنين حيات حيوانى. نطفه، نخست در شكم مادر حركتى ندارد. 

كم  كم حركت نباتى، رشد و نمو. اوّل يك قطره آب است، بعد كم كم

شود. استخوان در آن  شود. بعد مثل گوشت جويده شده مى خون مى

گردد تا چهار ماه كه تمام شد، آنگاه روح حيوانى وانسانى  پيدا مى

آيد جاندار است، وقتى  دنيا مى وقتى به 87گردد. دراو پيدا مى

خواست او رابه عالم ديگر ببرد، همان كه در شكم مادر جان داد، 

خداست آن خدايى كه جانها را وقت  88گيرد. همان هم جان مى

رجوع موقوف به ابتداست. از خدا آمدى به خدا  89گيرد. ىمرگش م

 گردى. گردى، از خزينه الهى آمدى به خزينه الهى هم بر مى بر مى

                                                 
87  (1)-\i ... « أَنَشْأنُه َخْلًقا َءاَخَر»...\E  :14مؤمنون .. 
88  (2)-\i «ى   إىل  َعَلْيَهاا ْلَمْوَت َويُ ْرِسُل ا ْْلُْخَرى  اللَُّه يَ َتَوِفَّ ا ْْلَنُفَس ِحَْي َمْوِِتَا َوالَِِّت ََلْ ََتُْت ِِف َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َسمًّ  .. 42زمر:  E\...«َأَجٍل مُّ
89  (3)-\i ... « ُِعوَن إِنَّا لِلَِّه َوِإنَّآ ِإلَْيِه رَا ج»...\E  :156بقره .. 
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  اعتبارى امور اعتبارى بى

شود؛ چون همه در عرض همند. همه مثل  هيچ كس مالك ديگرى نمى

 همند.

رى مالك و مملوك در طول است، امّا خود مملوكها هيچ مزيّتى بش

نسبت به بشر ديگر ندارند براى چه مالك ديگرى بشود؟ با ديگرى 

كند به ذات؛ مثلًا آن چهار تا چشم دارد كسى را  چه فرقى مى

خواهم بر  آفريده؟ از عدم به وجود آورده؟ به ديگران بگويد من مى

شما حكم بكنم. تو اصلت نطفه گنديده، من هم اصلم نطفه گنديده، 

 شويم. من و تو الشه مردار مى بعد از چند سال ديگر

در سابق كسى سلطان محمود غزنوى را در خواب ديده به »گويند: 

او گفته بود: سلطان! تا گفته بود سلطان! لرزيد و گفت: مبادا ديگر 

اسم سلطان روى من بگذارى؟ گفتم: چطور! گفت: مادر دنيا در 

 90«.اشتباه بوديم. همه ذليل و عاجز تحت قدرت قاهره الهى

______________________________ 
 .. 14مؤمنون:  ...«أَنشَأْنهُ خَلْقًا ءَاخَرَ »...  -(1)

                                                 
 .ل ُيلك لنفسه نفعاً ول ضرّاً ول موتاً ول حيوًة ول نشوراً) مفاتيح اْلنان/ تعقيبات مناز عصر( . -(4)  90
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اللَّهُ يَتَوَفَّى ا لْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا » -(2)

 ...«أَجَلٍ مُّسَمًّى   إلى  عَلَيْهَاا لْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ا لْأُخْرَى  فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَى

 .. 42زمر: 

 .. 156بقره:  ...«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَا جِعُونَ »...  -(3)

ال يملك لنفسه نفعاً وال ضرّاً وال موتاً وال حيوةً وال نشوراً  -(4)

 )مفاتيح الجنان/ تعقيبات نماز عصر( ..

 86معارفى از قرآن، ص: 

دارد، از همه نزديكتر بدن خودش است. در اگر واقعاً )كسى( ملكى 

بدن خودش حكم كند و نگذارد مويش سفيد شود. اگر ملك واقعى 

 اش اشتباه است. هم خيال كند، همه

  مالكيّتهاى مجازى و اعتبارى

اى  اينها همه اعتبار است، موهوم و خيال است. شنوندگان بايد موعظه

كنند. خداوندبه حكمت  شود، اوّل روى خودشان پياده كه گفته مى

اش اعتباراً نسبتهاراامضا فرموده و نسبت مالكيّت را قرار داده  بالغه

است؛ مثلًا هر كدامتان رفتيد هر جاى صحرا، يا كوه را درست 

كرديد، ديوار كشيديد، جايى كه بى مالك بود، سنگچينى كرديد كه 
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ت كه براى ذات براى خودتان باشد، شما مالك آن هستيد، نه اين

باشد، فعلًا نسبتش با تو باشد اگر هم به كسى فروختى، پولش براى 

 خودت باشد، اين اعتبار، مورد امضاى شرع است.

مثل بدنت، گوش و چشمت و دست و پايت ووو. مگر اينها مال خودت 

است؟ آيا تو درستش كردى؟ خدا اين بدن را ساخته و در اختيار تو 

 به طور عاريه قرار داده است.

اين چشم قشنگ كه خدا در اختيارت گذاشته است، اگر به غير از 

رضاى خدا با آن نگاه كردى، غاصب هستى. خدا چشم به تو داده كه 

كارهاى خير با آن انجام بدهى؛ قرآن بخوانى، حكمتهاى خدا را 

زنى، قدردانى  ببينى. زبان به تو داده كه به اين آسانى حرف مى

اين زبانت فحش دادى، لَغْوى گفتى، به كن. اگر خداى نخواسته با 

مال غير خيانت كردى، غاصبى. خيلى مواظب باشيد. حاضرين به 

غايبين برسانيد. و هكذا دست و پا و گوش. اگر اين بحث را طوالنى 

 مانيم. كنيم از حرفهاى ديگر باز مى

 عبرتى ارزشمند براى انسانهاى مغرور
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مالكيّت براى خودش  اگر وضع شخص طورى شود كه استقالل در

ببيند، در حقيقت نوعى از كفر است. بهتر اين است كه اين حقيقت 

 ضمن داستانى از قرآن مجيد

 87معارفى از قرآن، ص: 

بيان شود. در سوره كهف داستانى ذكر فرموده كه به طور خيلى 

 نمايم: خالصه آيات و تفسير آن را عرض مى

هزار  دوپسر داشت وشانزدهكه از دار دنيا رفت و درباره آن كسى

درهم از خودش باقى گذاشته بود، هشت هزار درهم براى يكى و 

هشت هزار درهم هم براى ديگرى باقى ماند. آن برادر اوّلى عاقلى 

كرد و هشت هزار درهم را در راه خدا خرج كرد و صدقه و انفاق فى 

سبيل اللَّه كرد. مالش را به خداوند وام داد؛ چنانچه قرآن 

 فرمايد: ىم

 91«.كيست كه به خدا وام دهد تا خداوند چند برابر به او پس دهد»

برادرش هشت هزار درهم را داد و دو باغ گرفت و وسط آن دو باغ، 

نهرى بود و به خيال خودش كار خوبى كرده. تا يك روز اين برادرى 

كه  كه مالش را قرض خدا داده بود به ديدن برادرش رفت. براى اين

                                                 
91  (1)-\i « َمن َذا الَِّذى يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيضِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة»...\E  :245بقره .. 
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اش را انجام دهد )صله رحم كند( برادرش او را  دينىوظيفه 

سرزنش كرد و از خودش تعريف و تمجيد نمود؛ باغ من! مال من! 

اش شده است  دارايى من! فهميد برادرش مغرور به خودش و دارايى

 داند! و خودش را در رديف خدا مى

بد بخت! مغرور به خودت نشو. و شروع كرد به نصيحت »گفت: 

، « سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ روى در باغت، بگو هرگاه مىكردنش كه 

 باورش نشد.

اجمالًا چندى گذشت يك شب كه با خيال راحت خوابيده بود، 

اى آمد و هر چه دارايى و باغ و مال بود سوزاند. صبح كه  صاعقه

سراغ باغش رفت، ديد همه خاكستر شده آن وقت پشت دستش 

 خورد. زد و تأسّف مى مى

شوى.  مغرور نشو كه پشيمان مى -كه در معرض فناست -پس به مال

باش، بيا و خودت را اصالح كن. نگذار كه در گور آن قدر غافل ن

 پشيمان بشوى.

  خدا صلى اهلل عليه و آله معامله سودمند ابودحداح با رسول
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ديگر از مفاسد مالك شمردن خود، اين است كه در انفاق كردن 

 نمايد؛ مضايقه مى

______________________________ 
هَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّ» -(1)

 .. 245بقره:  ...«

 88معارفى از قرآن، ص: 

شود.  داند و مطابق حس، چيزى كه داد كم مى زيرا از خودش مى

بهتر اين است كه اين حقيقت را در ضمن داستانى كه در شأن نزول 

 رسيده عرض كنم:« والليل»سوره 

ينه از اصحاب رسول خدا ناراحتى سختى برايش پيش يك نفر در مد»

 آمد.

اش درخت نخلى داشت كه  اش هم اين بود كه همسايه گرفتارى

افتاد در خانه  اش پهن و كج شده بود. موقعى كه خرمايى مى شاخه

كرد  اگر خودش بود، جمع مى -كه اين مؤمن بيچاره بود -همسايه

يزى از همسايه در برد )واجب است اگر چ براى صاحب نخل مى

ات افتاد بروى و به او پس بدهى، حق ندارى تصرّف كنى( وقتى  خانه

اى  خوردند. يك وقت وارد شد ديد بچّه ها مى خودش نبود، بچّه
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اى از خرماها را برداشته، تا گذاشت در دهنش، دويد از دهن  دانه

له بچّه گرفت به همسايه داد. آنگاه نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آ

شكايت كرد كه اين درخت نخل همسايه باليى براى من شده است. 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله هم عقب اين صاحب نخل فرستاد 

)حاصل روايت منقوله( به او فرمود: بيا و اين درخت نخلت را به من 

كه:  درخت نخل در بهشت. قبول نكرد. اوّل اين بفروش در برابر يك

 داند. د را مالك مىبه خيال خام خودش خو

كه: ايمانى نداشت، به خيالش درخت بهشتى مثل درخت  دوّم اين

دنياست در حالى كه اشتراك در لفظ و اختالف در حقيقت است. 

 خواهم. گفت: نمى

اى در بهشت كه  آقا فرمود: بيا اين درختت را بفروش به يك باغچه

اب ابودحداح چندين نخل دارد. باز هم نادان قبول نكرد. ناگاه جن

 خبر شد. ديد عجب موقعى است.

شود با پيغمبر معامله كرد. فانى بدهد، باقى بگيرد. اوّل  خوب مى

خواهد نخلت را  ام پيغمبر مى نزد صاحب نخل رفت گفت: شنيده

 بخرد ندادى؟

 خواهد نسيه معامله بكند. گفت: نه، پيغمبر مى
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درختت را به چند كنم. اين  ابودحداح گفت: من به نقد معامله مى

 دهى در دنيا؟ درخت مى

 دهى؟ گفت: به چند تا مى

 89معارفى از قرآن، ص: 

اى دارم از نخل كه خرمايش مرغوب و چنين و چنان  گفت: من باغچه

است يك نخل بده در برابر يك باغچه. گفت: فروختم. اين هم گفت: 

 خريدم.

آله گفت: يا  جناب ابودحداح آمد پيش رسول خدا صلى اهلل عليه و

خواستى بكنى، من رفتم از او خريدم،  اى كه مى اللَّه معامله رسول

خواهم با شما با نخلى در بهشت  درخت نخل از من شد، حاال من مى

 معامله بكنم.

؛ يك درخت نخل كه به ما فروختى، من در «جنّة وجنّة وجنّة» فرمود:

 برابرش يك بوستان و يك بوستان و يك بوستان به تو معامله كردم.

شود ربطى به درختهاى  ام، درختهاى بهشتى كه گفته مى مكرّر گفته

 دنيا ندارد، اشتراك در لفظ است.
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آيد برگهاى درختان بهشتى كه  در روايت دارد: وقتى كه باد مى

سُبْحَانَ  شود؛ نغمه: ند، نغمه دلربايى از آنها بلند مىك حركت مى

 «. اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

  لذّت بردن از مناجات با خدا نشانه حيات دل

اى است كه  حيات از خداست. حيات بدن و حيات دل. حيات بدن قوّه

بيند ... اينها  زند، چشم مى سر تا سر بدن را گرفته؛ زبان حرف مى

آثار آن قوّه است هر چند حقيقتش مجهول است؛ ولى از آثارش پى 

 بريم. به آن مى

اش اين  نشانه 92شود. دهد، دل زنده مى حيات دل را نيز خدا مى

روحش « يا اللَّه!»گويد  برد. وقتى مى كه از ذكر خدا لذّت مىاست 

شود بنده  شود زنده دل. مى شود. اگر اين طور شد، مى شاد مى

 ها داده است. خاص خدا كه خدا هم براى او وعده

چند سال است غصّه و حسرت من وقتى »فرموده:  يكى از بزرگان مى

فهمم وقت  ، مىلَّه اكبرال گويد: است كه هنگام طلوع فجر مؤذّن مى

 «.مناجات تمام شد

                                                 
92  (1)-\i « ِثَُلُه ِِف الظُُّلمتِ  أََو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َُيِْشى بِه  .. 122انعام:  E\...«َلْيَس خِبَارٍِج ّمْنَها  ى ِِف النَّاِس َكَمن مَّ
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______________________________ 
ى فِى النَّاسِ  أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ» -(1)

 .. 122انعام:  ...«لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَا  كَمَن مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ

 90ن، ص: معارفى از قرآ

برده است. اين از حيات دل است. قربان  از بس از ذكر خدا لذّت مى

كسى كه خدا دلش را زنده كرد! جان و روحى به دلش داده و گرنه 

 جان به بدن حيوان هم داده است.

 دروغگويى به خاطر يك گرده نان!

رفتند و  جناب مسيح با يك نفر از حواريّين مى»روايت را كوتاه كنم: 

اريّين سيزده نفر بودند. گاهى يكى يا دوتا يا بيشتر همراهش حو

 بودند. محلّ خاصّى هم نداشت.

تا نان جو  وقتى يكى از مال دوستان همراهش بود، حضرت مسيح سه

دست او داد وبه راه افتادند. در بيابان، عصر كه شد، خسته و  به

زد تو امانت جا بنشينيم نانى كه ن گرسنه رسيدند به آبى. فرمود: اين

 بود بياور بخوريم.
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گفت: چشم! در راه يكى از اين سه نان را پنهان كرده بود. سفره پهن 

كرد. دو تا نان بود. گفت: آقا يكيش براى شما ديگرش براى من. 

 جناب مسيح فرمود: سه تا نان بود.

شروع كرد به قسم خوردن. در اثناى راه جناب مسيح آياتى از 

كه در روايت دارد كه فردايش در اثر گرسنگى  خداوند نشانش داد

آهويى را اشاره كرد و نزديك آمد و ذبحش كرد و هر دو خوردند. 

اش كرد و فرمود: تو را به خدايى كه اين  بعد هم دعا كرد و زنده

 معجزه را آشكار كرد بگو ببينم نان ديگر كجاست؟

د به سه تا دانم رفتند تا رسيدن گفت: آقا! به همين خداى من! نمى

خشت، حضرت مسيح به آنها نظرى كرد و هر سه خشت طال شد، 

جناب مسيح گفت: يكيش براى خودم، يكيش هم براى تو، يكى هم 

براى آن كسى كه يك گرده نان پيش اوست. تا اين را فرمود، بى 

 حيا گفت: خودم هستم!

حضرت گفت: كجاست؟ دست كرد در كمرش )نان را( بيرون آورد و 

 «.مسيح گذاشت!جلوى 

 91معارفى از قرآن، ص: 
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 جلسه هشتم: زنده شدن دل با ياد خداوند

 

ءٍ  كُلّ شَىْ  ى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ يُحْىِ»

 93«.ءٍ عَلِيمٌ قَدِيرٌ* هُوَ ا لْأَوَّلُ وَا لْأَخِرُ وَالظهِرُ وَا لْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَىْ

 بود كه فرمود:« حديد»كالم درباره آيه دوّم از سوره مباركه 

 «.ى وَيُمِيتُ لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ يُحْىِ»

ملك آسمانها و زمين خاص و ملك طِلق خداست، هر نوع تصرّفى از »

 «.خداست

كند  است. زنده مى« حيات و موت»باشد  از آن جمله كه شاهد ما مى

راند كه ديروز مراتب حيات گفته شد. زنده و مرده كردن مي و مى

ذكر  «ى وَيُمِيتُ يُحْىِ» فقط شأن خداست و بس. مكرّر در قرآن مجيد

دهد. حيات  شده است. حيات به هر موجودى مطابق وضع او مى

 جمادى، نباتى، حيوانى، انسانى.

                                                 
 .. 3 -2حديد:  -(1)  93
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زنده شدن دل  -كه ديروزذكر شد -دهد دل آدمى مى به حياتى هم

 به ذكر خداست.

از جهل بيرون آمدن است. به نور علم و معرفت، به نور واليت و تقوا 

 منوّر شدن است.

 هر چه آن خسرو كند شيرين بود

گفتيم حيات و موت دست خداست و بس. اگر كسى مرگش رسيد، 

  اعتراض به

______________________________ 
 .. 3 -2حديد:  -(1)

 92معارفى از قرآن، ص: 

مرگ غلط است. ناراضى شدن به مرگ، كفر به خداست. هر وقت 

خودش صالح دانست، همان كس كه جان داد، همان هم جان 

داند. اگر كسى چون و چرا كند،  گيرد و وقتش را خودش بهتر مى مى

ه انسان مهربانتر از مادر داند. خدا ب فضولى است. خدا خودش مى

است. رحم و ترحّم خدا صد برابر پدر و مادر است. چه بسا اگر اين 

گرديد. تا هنوز آلوده به گناه نشده زودتر  ماند آلوده مى جوان، مى
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اش از پدر و  به منزل برسد بهتر است. خدا مهربانتر است به بنده

اند زيانى براى مادر، بگذار اين جوان زودتر به منزل برسد، اگر بم

پدر و مادرش دارد. چه بسا جوانهايى هستند تا عيال نگرفته است 

دار شد دشمن سر سخت  مؤدّب و با محبّت است، وقتى خودش خانه

ترسى اگر جوانت  شود. آيا نمى پدر و مادرش بلكه قاتل آنها مى

زد، هم به ضرر خودش و هم به ضرر  ماند چه شقاوتها از او سر مى مى

 «.هر چه آن خسرو كند شيرين بود»شد:  مادرش تمام مىپدر و 

خدا صلى اهلل عليه و آله پيرامون  از رسول كالمى جاودانه

  بندگان مهرخداوند به

خواست به مدينه خدمت پيغمبر صلى اهلل  عربى مى»در روايت دارد: 

آمد زير درختى دو سه جوجه  عليه و آله بيايد. در اثناى راه كه مى

د. آنها را برداشت كه بياورد هديه براى پيغمبر و متوجّه پرنده بو

آيد. همين طور  ها باالى سرش همراهش مى نبود كه مادر جوجه

ها را گذاشت جلوى روى پيغمبر. در  آمد تا رسيد به مسجد. جوجه

اى در دهان  دانه -داند خدا مى -ها از چند فرسخ اين اثنا مادر بچّه

د تا در مسجد آمد پايين، منقارش را به داشت. آب يا گندم آورده بو

ها زد و فرار كرد تا او را نگيرند. باز رفت به دنبال  دهان جوجه
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ها، در صورتى  خوراكى. مرتبه دوّم باز خودش را انداخت نزد بچّه

كه پرنده از آدمى وحشت دارد، باز خودش را در خطر انداخت 

ها آورد.  ان بچّهبراى خاطر اوالدش. باألخره منقارش را نزديك ده

جا در روايت چنين دارد: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله رو كرد  اين

ها؟  به اصحاب فرمود: چگونه ديديد مهر اين مادر را به اين بچّه

  ؛ خيلىرأينا عجيبا گفتند:

 93معارفى از قرآن، ص: 

شگفت ديديم. فرمود: قسم به خدايى كه مرا به پيغمبرى مبعوث كرد! 

الم مهرش به بندگانش هزار درجه باالتر است. اصحاب همه خداى ع

اللَّه از معدن علم خبر  واقعاً همين طور است. رسول 94«.شاد شدند

 دهد. عالقه پدر و مادر به بچّه كجا؟ عالقه خالق كجا؟ مى

 مندى خداوند به سعادت و خوشبختى بشر عالقه

از دوستى خدا به بندگانش است كه اين همه پيغمبران را فرستاد كه 

بندگانش را هدايت كنند تا از سعادت دور نشوند. دوست دارد كه 

بشر به پاى خودش به آتش جهنّم نرود. اين همه وعيدها تشويق به 

دارد  توبه، اينها همه از محبّت است. از بس مخلوقش را دوست مى

                                                 
 .) با اندكى اختلف( .200/ 1إمتاع اْلمساع:  -(1)  94
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ش برود. ممكن است به خيالتان برسد، اگر راضى نيست بشر به آت

خدا به مخلوقش محبّت دارد جلويش را بگيرد تا اصلًا به گناه نزديك 

 نشود؟

شود.  جوابش اين است كه اگر جلويش را بگيرد، سلب اختيار مى

جا مقتضى است كه بشرمختارباشد، هم  خالف حكمت است. يك

تحقاق ثواب وعقاب در بتواندگناه بكندهم بتواند ثواب بكند، تا اس

ترساند،  كارنيك تشويق وازگناه مى اوپيدا گردد؛ لذا او را به

شود به زور او را به خيربياورد يا ازشر  مقتضاى مهرش؛ امّانمى به

دورگرداندكه برخالف حكمت است. كار خدا دعوت به بهشت است. 

نه بيا و از مهمانخا 95اى به نام بهشت برايتان درست كرده، مهمانخانه

اى كه همه اسباب خوشى در آن جمع  ما رو برنگردان؛ مهمانخانه

خواهد، با آلودگى جور  بردارى در آن هم تقوا مى است؛ البتّه بهره

 آيد. در نمى

  خداوند؛ علّة العلل

. چهار اسم، چهار «هُوَ ا لْأَوَّلُ وَا لْأَخِرُ وَالظهِرُ وَا لْبَاطِنُ» آيه سوّم:

 وصف از

                                                 
95  (2)-\i ... « ُِفيَها َما َتْشَتِهيِه ا ْْلَنُفُس َوتَ َلذُّ ا ْْلَْعُْي»...\E  :71زخرف .. 
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______________________________ 
 )با اندكى اختالف( .. 200/ 1إمتاع األسماع:  -(1)

 .. 71زخرف:  ...«فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ا لْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ا لْأَعْيُنُ »...  -(2)

 94معارفى از قرآن، ص: 

« حديد»براى پروردگار جلّ جالله در اين آيه سوّم از سوره مباركه 

 فرمايد. بيان مى

خداست كه اوّل است، خداست كه آخر است، خداست »معنى آيه: 

 «.كه ظاهر است، خداست كه باطن است

امّا شرح آن: اوّل يعنى چه؟ اوّل است خدا؛ يعنى هر موجودى كه 

شما تصوّر كنيد، در رتبه متأخّره از علّتش هست. كسى كه آن را 

اوست، پس آفريده، آن اوّل است، وجود مخلوق حاصل و متفرّع از 

 تا مخلوق حاصل گردد. «هُوَ ا لْأَوَّلُ»  اوّل خداست

عكسش كه بال شك خالف عقل است كه بگويى اوّل مخلوق، آخر 

اش هم محال است در عرض هم باشند، اين هم غلط  خالق وتساوى

است. اوّل واجب الوجود، بعد سلسله ممكنات. اوّل آفريدگار، بعد 

ست. و به تعبير ديگر، خدا ازلى آفريده شدگان. مبدأ هستى خدا
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است؛ يعنى هميشه خدا بوده و هميشه خواهد بود. مخلوق آن است 

اوّليّتش اوّل  «ال اوّل الوّليته» كه وقتى نبوده بعد هست شده؛ امّا خدا

ندارد؛ يعنى پيش از خدا موجودى نيست، هستى عين ذات اوست، 

ه از اوست جلّ خورد هم خورد و آنچه به نظر نمى آنچه به نظر مى

 جالله:

اى همه هستى ز تو پيدا 

   شده
  خاك ضعيف از تو توانا شده

  زير نشين علمت كائنات
 

ما به تو قائم چو تو قائم به 

96 ذات
 

 

اوّل در همه چيز، در عطا و بخشش، در سلسله عالم هستى، اوّل و 

 آغاز خداست.

 فرجام هر چيز به سوى خداوند

ما از  «إِنَّا لِلَّهِ» 98و 97، انجام هم خداست، آن هم به بياناتى.«وَا لْأَخِرُ»

از براى خدا، از پيش خدا، آفريده شده خداييم. برگشتمان هم به 
                                                 

 .نظامى گنجوى/ خمزن اْلسرار -(1)  96
97  (2)-\i ... « َإِنَّا لِلَِّه َوِإنَّآ ِإلَْيِه رَا ِجُعون»\E  :156بقره. 
98  (3)-\i ... « ِإلَْيِه يُ ْرَجُع اْْلَْمُر ُكلُُّه»...\E  :123هود .. 
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سوى خداست. اوّل و آخر خدا؛ يعنى مبدأ و مرجع خداست. از خدا 

 گردى. آمدى به طرف خدا بر مى

______________________________ 
 نظامى گنجوى/ مخزن األسرار. -(1)

 .156بقره:  «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَا جِعُونَ»...  -(2)

 .. 123هود:  ...«إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ »...  -(3)

 95معارفى از قرآن، ص: 

 هستى از او، بعد هم به سوى او.

اند آخر در ادراك؛ يعنى  ذكر كرده «وَالْأَخِرُ»  معنى ديگرى كه براى

هر عاقلى كه بخواهد علّت مراتب هستى را پيدا كند، باألخره سر در 

 آورد در دامن كبريايى الهى. مى

آيد؟  آيد، خوب، اين باران از كجا مى فرض كنيد دارد باران مى

بينيد از بخارهاى درياها  بينيد از ابر است. ابر از كجا آمد؟ مى مى

و در هوا منجمد شده و متراكم گرديده و فشار به هم بلند شده 

 شود؟ آيد. بخار از چه توليد مى آورند، قطرات آب بيرون مى مى
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آيد باال. حاال آب  شود مى تابد بر آبهاى دريا، تبخير مى آفتاب مى

شود و جوابى هم ندارد  جا كمى معطّل مى دريا از كجا پيدا شد؟ اين

آيد، سيلها به  ا همان آبهاى بارانى كه مىكه بگويد: آب دري مگر اين

شود( يك  آيد. راهى ديگر ندارد )و گرنه تسلسل و دور مى دريا مى

اش كرد؟ ناچار است  آيد چه كسى اين طورى مرتبه تو ذهنش مى

 بگويد:

قدرت فوقى است كه اين نظم را داده است. از نود ميليون ميل راه 

رارت آفتاب به اين آب حرارت آفتاب، سى ميليون فرسخ راه ح

شود ابرهاى متراكم شده باالى  گاه مى 99شود. رسد و تبخير مى مى

شود به اختيار  چكد، معلوم مى گذرد يك قطره نمى سر شهرها مى

ناچار است  100خودش نيست. خدا داند اينها مأمور كدام زمين باشند.

 آدمى قبول كند همه از خداست.

دهى ميوه  ميوه از چيست؟ جواب مىباز هم مثال بزنم: علّت پيدايش 

از درخت است. درخت از چيست؟ از هسته است، پس هسته از 

آيد )دور  كه جور در نمى چيست؟ اگر بگويى از درخت است اين

                                                 
99  (1)-\i ... « َمآِء َواْْلَْرِض ِر بَ ْْيَ السَّ َحاِب ا ْلُمَسخَّ  .. 164بقره:  E\...«َوالسَّ

100  (2)-\i ... « ّيٍت   َفُسْقنُه ِإىَل  .. 9فاطر:  E\...«بَ َلٍد مَّ
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. حاال اوّل، هسته خلق «رَبّ ا لْعِزَّةِ»  شود( پس ناچارى بگويى مى

 دانم! كرده يا اوّل درخت آفريده؟ نمى

شود؟ بگونه، تا  يش نگذارند، آيا جوجه پيدا مىمرغ تا تخم زير پا

شود؟ نه، باألخره تحقّق جوجه به تخم  مرغ تخم نگذارد تخم پيدا مى

  است، تحقّق جوجه به اين

______________________________ 
 .. 164بقره:  ...«وَالسَّحَابِ ا لْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ »...  -(1)

 .. 9فاطر:  ...«بَلَدٍ مَّيّتٍ   . فَسُقْنهُ إِلَى».. -(2)

 96معارفى از قرآن، ص: 

شود، چاره نيست غير از  كه دور است، نمى است كه تخم باشد. اين

به يك قدرت مافوق « غيب الغيوب»كه مستندش كند به  اين

ربّ »شود به  اى. اين ربط و ارتباطات، تمام منتهى مى الطبيعه

گويند:  رسد تمام عقال مى به مرز حيات كه مى آدمى«. العالمين

اى نيست مگر بگويى مافوق الطبيعه است. براى حيات ديگر  چاره

شود چيزى فرض كرد؛ مثلًا اجزاى اصلى حيوان اگر چنانچه  نمى

گويند ده چيز است: اكسيژن، ئيدروژن، فسفور، آهن، كلسيم ...  مى

نند، يك ذرّه حيات در اين ده چيز را اگر تركيب كنند شكلى درست ك
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شود. به هر اندازه دقّت كنند، بدنى درست كنند با قلب  آن پيدا نمى

توانند، بر فرض بتوانند از اجزاى اصلى درست  و ... اوّلًا كه نمى

توانند جان به آن بدهند، اگر جان پيدا كند، خدا به آن  كنند، نمى

در  جان داده است نه دانشمندان. هنوز از حقيقت جان، سر

توانند عطا  اند، چگونه چيزى كه بر خودشان مجهول است مى نياورده

 نمايند؟!

 آشكار بودن هستى خداوند

؛ يعنى آشكار. خدا از هرآشكارى «ظاهر»معنى  «وَالظهِرُ وَا لْبَاطِنُ»

آشكارتر است به حسب اصل وجود و فعل و صفت. و امّا به حسب كنه 

تواند ذات را بفهمد. اصل  و ذاتش، باطن و مخفى است. كسى نمى

ء، يك  وجود حق از هر ظاهرى ظاهرتر است. براى اثبات هر شى

 آن نيست. دليل تا برسد صد تا اگر پيدا شد، شكّى ديگر در

ايّها النّاس! خداى عالم چند تا نقش صورت نشان تو داده است. اآلن 

روى كره زمين، بشر چهار ميليارد است، هر صورتى ساخته دستگاه 

 نقّاشى و قدرت الهى است.

گويد: استاد من كامل است. هر صورتى گواهى  هر صورتى مى

 دهد كه نقّاش قدرت، بهترين نقّاشهاست. مى
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 خواهد نقّاشى بكند سه شرط دارد: جيبى بگويم: نقّاش كه مىجمله ع

شود  شرط اوّل آن است كه: محلّ نقش، سفت و محكم باشد، آيا مى

 روى آب نقش كشيد؟

 97معارفى از قرآن، ص: 

كه: برظاهرش باشد. هميشه نقّاش روى ظاهرجسم نقش  آن دوّم

 كندنه درجسم. مى

شود. به هر اندازه كه  كه: در روشنايى باشد، در تاريكى نمى سوّم آن

شود نقّاشى بكند، امّا نقّاش قدرت در  استاد باشد، در تاريكى نمى

كند هيچ يك از اين شرايط سه گانه را ندارد، نقش  نقشى كه مى

قطره آب منى جا داده، آن هم نه روى آن بلكه  صورت را در يك

شود سه  ه است. اوّل نقشى كه در نطفه پيدا مىداخلش نقشها فرمود

 چيز است:

قلب و كبد و مغز، اين سه نقطه اوّلين چيزى است كه نقّاش قدرت 

 فرمايد. تأسيس مى
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نقشها پشت سر هم  101 كه در تاريكيهاى رحم و مشيمه و شكم ديگر آن

اآلن روى  102يابد تا تكميل شود تا برسد به نقش زن و مرد. ادامه مى

بلكه در  «ال اله إلّااللَّه» دهند زمين چهار ميليارد نفر گواهى مىكره 

اين چهار ميليارد نفر و در داخل اينها ميلياردها چيز است كه گواهى 

دهند به يگانگى خدا تمام اينها از يك كارخانه بيرون آمده است،  مى

 زير دست يك استاد تنظيم گرديده است.

 هر گياهى كه از زمين رويد
 

 وحده ال شريك له گويد

 

به حسب  «الباطن»  بود؛ ولى از آن طرف «الظاهر»  اينها درباره

 حقيقت ذات.

  ادّعاى پوچ و پاسخ امام صادق عليه السالم

. اگر كسى خواست ازذات خدا سر در بياورد كه خداوند «الباطن»

 چيست؟

زند؛ چون  حقيقتش كدام است؟ اين فكر، حرام است. آتشت مى

شود محيط به خالقش بشود. مخلوق محال  حدّت نيست. مخلوق نمى
                                                 

101  (1)-\i ... « ِِف ظُُلمٍت ثَلٍث»...\E  :6زمر .. 
102  (2)-\i ... «َويَ َهُب ِلَمن َيَشآءُ الذُُّكورَ  يَ َهُب ِلَمن َيَشآءُ ِإنثًا»\E  :49شورى .. 
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است فوق خالق بشود. تو چكارت به ذات خدا؟ عظمت حق آتشت 

 كند. تفكّر در ذات خدا حرام است. زند. غيرت حق، هالكت مى مى

نيد فكر در نعمت بكنيد. فكر در توا مسلمانان تا مى»فرمايد:  امام مى

 دليل و شواهد

______________________________ 
 .. 6زمر:  ...«فِى ظُلُمتٍ ثَلثٍ »...  -(1)

 .. 49شورى:  «يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ»...  -(2)

 98معارفى از قرآن، ص: 

و آيات كن. مبادا در ذات خدا بيايى؛ چون حدّت نيست. محال است 

در »در روايت دارد:  103«.كه آدمى بتواند ذات خداى عالم را بفهمد

زمان امام صادق عليه السالم از همين مرشدهاى صوفيه مدّعى شده 

بينم. خبر به امام صادق عليه السالم  بود كه من خدا را در عرش مى

ك مدّعى مشاهده ربّ العالمين است! امام عليه دادند كه اين مرد

السالم فرمود: برويد به او بگوييد نگاه به نور آفتاب بكن، تا چند 

توانى در آفتاب نگاه بكنى؟ اگر توانستى، در حالتى كه  دقيقه مى

اين نور آفتاب يك جزء از هفتاد هزار جزء از نور كرسى است و نور 

                                                 
 .94 -93/ 1اصول كاِف:  -(1)  103
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جزء نور عرش خداست. احمق! تو كرسى هم يك جزء از هفتاد هزار 

طاقت يك جزء از نور آفتاب را ندارى، آن وقت چه ادّعاها 

 104«.كنى؟! مى

خدا آفتابها خلق كرده كه نور و حرارتش چندين برابر نور اين 

اين كهكشانها ميليونها آفتاب »اند:  است. در هيئت جديد گفته شمس

كه امام صادق  نانكه نور و حرارتش هزاران برابر كره آفتاب است چ

اين نور آفتاب، يك هفتاد هزارم نور كرسى و »عليه السالم فرمود: 

. «استغفر اللَّه العظيم» توانى خدا را ببينى. آن وقت مى« عرش است

خدايى كه خالق اين نورهاست. نورها همه آفريده شده اوست. 

هيچ كس حق ندارد در ذات حق، خيال و فكرى  «الباطن»  خداست

 بكند.

خدا و مسيح و روح القدس متّحد »گويند:  ها كه مى مثل مسيحى

 ؛ آيا علّت و معلول و خالق و مخلوق در رديف هم هستند؟!«شدند!

اگر همه جمع گردند نتوانند نعمتهايش را بشمارند. نتوانند سر از 

كه ذات بى زوال او را بشناسند.  وصف او در آورند، چه رسد به اين

                                                 
 .. 7/ ح 98َهان:  -(2)  104
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خر مطلق، خدا، ظاهر حقيقى، خدا، باطن اوّل مطلق، خدا، آ

 حقيقى، خدا.

و به تعبير دقيق اهل معرفت، آيه شريفه بيان احاطه كلّى الهى است؛ 

 يعنى از اوّل تا

______________________________ 
 .94 -93/ 1اصول كافى:  -(1)

 .. 7/ ح 98همان:  -(2)

 99معارفى از قرآن، ص: 

آخر از ظاهر تا باطن، همه جا احاطه خداست. دو جمله الزم است 

 در اين آيه بگويم كه قدرى رفع اشتباه بشود.

 نخستين مخلوق خداوند

خدا اوّل است. اوّل حقيقى داريم و اوّل اضافى؛ يعنى  «هو األوّل»

حقيقتاً اوّل است، يا نسبت به فالن چيز اوّل است. اوّل مطلق به طور 

است، لكن اوّل اضافى چند چيز است كه در روايات است: كلّى خد

اوّل »و در روايت ديگر:  105«.فرمايد آب است اوّل مخلوق مى»

                                                 
 .( .170/ ح 208و ص  152/ ح 204/ 57اّول ما خلق اللَّه املاء) حباراْلنوار:  -(1)  105

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  173 

اوّل چيزى »و در روايت ديگر:  106«.چيزى كه خلق كرد، عقل است

اش درست  اينها همه«. كه خلق كرد، نور محمّد و آل محمّد است

به اجسام؛ مثلًا اوّلين  است؛ زيرا اوّليّت اضافى است؛ يعنى نسبت

جسمى كه آفريده شد، آب است، از آب هم حيات رسيدبه نباتات 

 وحيوانات وانسان.

؛ نسبت به مجرّدات است. اوّل مجرّدات كه «اوّل ما خلق اللَّه العقل»

آفريده شد، عقل كلّى است. عالم انوار اوّلين روح كلّى الهى كه 

كه  ل محمّد است. باز براى اينصادر اوّل است، روح مطهّر محمّد و آ

بفهميد اوّليّت اضافى چيست، در چند روايت است كه نسبت به علىّ 

طالب است. اوّل على، آخر على، ظاهر على، باطن على،  بن ابى

نيز دارد، خودش فرموده از رسول « البيان»روايات دارد. در خطبه 

 خدا صلى اهلل عليه و آله هم دارد.

؟ اين نه اوّلى است كه در آيه گفتيم، براى اين روايت يعنى چه

 خداست، اين اوّليّت و آخريّت، نسبى اضافى است.

و براى شرح، حديث شريفى در تفسير برهان نقل كرده از كشّاف 

يك روز رسول خدا »حقايق جعفر بن محمّد الصادق عليه السالم كه: 

                                                 
 .( .8/ ح 97/ 1اّول ما خلق اللَّه العقل) حباراْلنوار:  -(2)  106
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دامن صلى اهلل عليه و آله بعد از عصر خسته بود، سر گذاشت در 

اميرالمؤمنين عليه السالم در بيرون شهر مدينه، در جايى كه هم 

 اكنون مسجد فضيخ و ردّ

______________________________ 
و ص  152/ ح 204/ 57اوّل ما خلق اللَّه الماء )بحاراألنوار:  -(1)

 ( ..170/ ح 208

 ( ..8/ ح 97/ 1اوّل ما خلق اللَّه العقل )بحاراألنوار:  -(2)

 100معارفى از قرآن، ص: 

جا جايى  الشمس است بسيار مسجد روحانى و عظيمى است. اين

است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله سر مباركش را گذاشت در 

 دامن على عليه السالم و خوابيد.

اى از  مقدارى خواب رسول خدا طول كشيد كه به حسب پاره

فتاب غروب كرد. كه آ روايات، وقت فضيلت عصر گذشت نه اين

جا نمازنخوانده  اميرالمؤمنين عليه السالم مبتال شد بين دو كار، يك

اللَّه صلى اهلل عليه و  جا استراحت رسول گذرد، يك وقت فضيلت مى

آله هست اين هم مهمّ است؛ لذا مالحظه رسول خدا را كرد، هيچ 

حركت نكرد تا رسول خدا خواب راحتى كرد. از خواب كه بلند شد 
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اللَّه! من نماز عصر را  ى عليه السالم عرض كرد: يا رسولعل

 ام. نخوانده

تا اين را گفت: فرمود: يا على! برخيز رو به آفتاب. اوّل سالم كن، 

گويد بعد از او بخواه كه  بعد از او طلب كالم كن با تو سخن مى

برگردد به اذن خدا تا تو نمازت را به وقت فضيلت بخوانى. رسول 

 السالم عليك يا خلق اللَّه! الم يادش داد و گفت: بگوخدا هم س

عجب اين است كه بعضى از سنّيها هم مسأله رد الشمس را قبول 

 دارند.

فقالت  تا سالم كرد، ناگاه به لسان فصيح از آفتاب صدا بلند شد:

عليك السالم يا اوّل يا آخر يا ظاهر يا باطن من ينجى محبيه ويوبق 

بشارت را نيز داد: على جان! خداى عالم دوست تو  . و اين دو مبغضيه

 «.كند دهد و دشمن تو را هالك مى را نجات مى

توجيه ديگرى كه براى ظاهر و باطن بودن اميرالمؤمنين عليه السالم 

 شده:

 107«.الظاهر على اعدائك وانت الباطن فى العلم»

                                                 
 .287/ 4؛ تفسري برهان: 18/ ح 181/ 41حباراْلنوار:  -(1)  107
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 «.ظاهر و پيروز هستى بر دشمنانت و در علم، پنهانى»

يعنى به قدرى فضيلت تو آشكار شده كه دشمنانت نيز انكارش را 

توانند بكنند و در عين حال كسى به كنه و ذات دانشت پى  نمى

 نخواهد برد.

خدا صلى اهلل عليه و آله مروى است كه  درحديث ديگر از رسول

 108«.ظهر علمى كلّه له» فرمود:

______________________________ 
 .287/ 4؛ تفسير برهان: 18/ ح 181/ 41ار: بحاراألنو -(1)

 .. 219/ 1مدينة المعاجز:  -(2)

 101معارفى از قرآن، ص: 

پس يا ظاهر؛ يعنى اى كسى كه تمام علم محمّد صلى اهلل عليه و آله 

على باطن محمّد  109«.بطن سرى كلّه له» براى او آشكار گرديد و

 ى پنهان است.است؛ يعنى حامل اسرار اوست. سرّ محمّد در عل

به حسب آيات « ظاهر است»شود كه  و از روايات ديگر دانسته مى

 به حسب مقامات و نورانيّت.« پنهان است»بيّنات و 

                                                 
 .. 219/ 1مدينة املعاجز:  -(2)  108
 .. 180/ 41حباراْلنوار:  -(1)  109
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  شبهه ردّ الشمس و پاسخ آن

جا كه  دو مرتبه آفتاب براى على عليه السالم برگشت؛ يكى همين

م هنوز جا ه گفته شد در مسجد فضيخ. يكى هم در راه صفّين كه آن

آثارش هست. و امّا آنچه بعضى دشمنان على خواستند منكر بشوند 

شود آفتاب برگردد و اگر برگردد بايد تمام جهان  كه چطور مى

بفهمند، جواب اينها در باب شقّ القمر گفته شده. جواب همان 

فهمند،  افتد اهل زمين هيچ نمى در آسمان صدها اتّفاق مى 110است.

شود و دو تكّه شدن ماه  زمين اثرى پيدا نمى خصوصاً چيزهايى كه در

شود، بر فرض چه كسى سر باال  و بهم چسبيدن كه اثرى نمايان نمى

 شود. كند ببيند چه خبر مى مى

جاست. على عليه السالم نمازش را خواند و  محلّ شاهد روايت اين

آفتاب هم برگشت به جاى خودش. على عليه السالم آمد پيش رسول 

ياعلى! بگويم آنچه را كه » عليه و آله. پيغمبر فرمود: خدا صلى اهلل

 «.گويى؟ آفتاب به تو گفت، يا خودت مى

 «.تر است اگر شما بگوييد شيرين»عرض كرد: 

                                                 
 .دستغيب رْحه اهلل مراجعه شود . براى شرح به تفسري سوره قمر در كتاب حقايقى از قرآن از بيانات حضرت آية اللَّه -(2)  110
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دانى  . آيا مى يا اوّل يا آخر يا ظاهر يا باطن به تو گفت:»فرمود: 

 يعنى چه؟ يعنى:

اوّل مؤمن به خدا و  ؛ اى كسى كه تو يا اوّل من آمن باللَّه ورسوله

  رسولش هستى )اين

______________________________ 
 .. 180/ 41بحاراألنوار:  -(1)

براى شرح به تفسير سوره قمر در كتاب حقايقى از قرآن از  -(2)

 دستغيب رحمه اهلل مراجعه شود .. بيانات حضرت آية اللَّه

 102معارفى از قرآن، ص: 

؛ آخرين انت اآلخر اوليّت اضافى است( خبرت بدهم على جان:

 «.روم، تو هستى بندد و من از دنيا مى كه با من عهد مى كسى

در نفس آخر، محمّد صلى اهلل عليه و آله سرش در دامن على عليه 

 السالم بود و از دار دنيا رفت.

خود را شود ساعت مرگ، ما جمال على را ببينيم امّا، ما كه  آيا مى

 دانيم. قابل نمى

 «.سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش»توان گفت:  مى
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؛ على جان! تو كسى هستى كه آيات خداى را تو ظاهر انت الظاهر»

 كننده هستى.

هر كه على را شناخت، خداى را شناخته است. مردم خدا را به تو 

يقت تو را ؛ تويى آن پنهانى كه كسى حق انت الباطن شناسند: مى

اگر ترس اين نبود كه اين خلق با تو مثل نصارا يا مسيح  111نفهميد.

گفتم به طورى كه خاك زير پايت را  بشوند، فضيلت و كمال تو را مى

بردارند در چشم كنند. يا على! نشناخت تو را غير از من و حق؛ 

 112«.كه نشناخت كسى حق را غير از من و تو چنان

ءٍ  وَهُوَ بِكُلّ شَىْ»...  يقتش، مقام نورانيّتش:باطن است، پنهان است حق

 .«عَلِيمٌ

 «.يا على! آنچه كه خدا به من ياد داد، ياد تو هم داده شد»فرمود: 

 «الظاهر» جا بگويم، اشكال دوّم در مطلب دوّم كه باز ناچارم اين

است. بال شك خدا ظاهر است. آياتش آشكار است. اگر تمام 

قلم شوند وتمام درياها مركّب شوند، آن  درختهاى روى كره خاك

وقت جن و انس نويسنده گردند، به غير حساب بنويسند، دليل قدرت 

                                                 
 .. 17/ ح 181/ 41حباراْلنوار:  -(1)  111
 .. 17/ ح 181/ 41حباراْلنوار:  -(2)  112
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شود، قلمها شكسته  خدا و شواهد حكمت خداى را، درياها خشك مى

و اللَّه! چنين  113شود. شود، امّا دليلهاى خداى تمام نمى وتمام مى

استخوان  248ا دارد. است. تو خودت، سر تا پايت، چند تا دليل خد

  در بدنت است، اينها همه استخوانهاى

______________________________ 
 .. 17/ ح 181/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 .. 17/ ح 181/ 41بحاراألنوار:  -(2)

ى  وَلَوْ أَ نَّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ» -(3)

 .27لقمان:  ...«اللَّهِ  سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمتُ

قُل لَّوْ كَانَ ا لْبَحْرُ مِدَادًا لّكَلِمتِ رَبّى لَنَفِدَ ا لْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ » -

 .. 109كهف:  «ى مَدَدًا كَلِمتُ رَبّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

 103معارفى از قرآن، ص: 

رگ  360رگ جهنده و  360اى است،  اساسى؛ مفصلها هر كدام آيه

 است.اى  ساكن، هر كدام آيه

                                                 
113  (3)-\i « ُِه ِمن بَ ْعِده َا ِِف اْْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقلٌم َواْلَبْحُر َُيُدُّ ا نَِفَدْت َكِلمتُ  َوَلْو أَ منَّ  .27لقمان:  E\...«اللَِّه  ى َسْبَعُة َأحْبٍُر مَّ

-\i « ْى َمَدًدا ِلهِ ُقل لَّْو َكاَن ا ْلَبْحُر ِمَداًدا ّلَكِلمِت َرىّب لََنِفَد ا ْلَبْحُر قَ ْبَل َأن تَنَفَد َكِلمُت َرىّب َوَلْو ِجْئَنا ِبِث»\E   :109كهف .. 
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جاست با اين همه آيات، چرا بيشتر مردم منكر  خالصه، اشكال اين

 خدا هستند؟

گويند: خدا  شوند و مى چرا بيشتر بشر، بعضى عملًا به زبان منكر مى

آيد.  يعنى چه؟ اين عالم خودش پيدا شده است. چطور جور در مى

ا و بعضى هم هستند منكر و معاند نيستند، لكن ايمان هم ندارند، ب

اين همه آيات، باز هم شك دارند. معاند نيستند، مثل آن فرقه كه 

شود كه خدايى دارند و اين  واقعاً در شك هستند؛ يعنى باورشان نمى

دستگاه همه از اوست. همه جا محيط است. جوابها دارد، مختصرش 

اش اگر خدا يارى كرد، فردا يا وقت ديگر اگر  گويم، تتمّه را حاال مى

 پيش بيايد.

دارد  يكى از علّتهايى كه آدمى خداى به اين آشكارى را باور نمى

دانم گناه چه  است. من نمى« گناه»دارد،  آخرت به حقّى را باور نمى

آورد؟ ايمان جايش در دل است. دل اگر خراب شد،  بر سر آدمى مى

شود در آن نقشى پيدا شود؟ اگر دل خراب شد چطور  چطور مى

 يايد؟شود ايمان در آن ب مى

 فرمايند: امام جعفر صادق و حضرت باقر عليهما السالم مى

 «.هيچ چيزى براى آدمى ضرردارتر از گناه نيست»
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 104معارفى از قرآن، ص: 

 

 جلسه نهم: برخى از صفات خداوند

 

ذِى ءٍ عَلِيمٌ* هُوَ الَّ هُوَ ا لْأَوَّلُ وَا لْأَخِرُ وَالظهِرُ وَا لْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَىْ»

مَا  عَلَى ا لْعَرْشِ يَعْلَمُ  خَلَقَ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضَ فِى سِتَّةِأَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى

يَلِجُ فِى ا لْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا 

مَلُونَ بَصِيرٌ* لَّهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْ

لْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ* يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ 

 114«.فِى الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

شريفه در اسما و . ديروز توضيحاتى درباره آيه «هُوَ ا لْأَوَّلُ وَا لْأَخِرُ»

؛ آغاز هر هستى از هو االوّل فى االيجاد»صفات الهيّه ذكر شد. 

؛ يعنى سلسله موجودات عالم هستى، اوّل خداست. تا «خداست

واجب الوجود و هستى مطلق نباشد، هستى به موجودات چگونه 

گردد. اوّل بايد خدا باشد؛ اوّلى كه )بدون اوّليّت زمانى(  اضافه مى

                                                 
 .. 6 -3حديد:  -(1)  114
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كه هست شدگان فانى  ست شدگان را و بعد از آنهست كند. ه

 شوند، او باقى باشد: مى

 «.الباقى بعد فناء االشياء»

؛ يعنى ثابت است. اوّل، «؛ آخر همه چيز باز خداستهو اآلخر»

وسط، آخر خداست. محيط است فنا و زوال در او راه ندارد. ازلى 

 وابدى است.

؛ يعنى ظاهر است به حسب حجّت و برهان و دليل. ديروز «وَالظهِرُ»

  معنى اين

______________________________ 
 .. 6 -3حديد:  -(1)

 105معارفى از قرآن، ص: 

كلمه را مشروحاً گفتم. هر چه را كه تصوّر كنيد اثباتش به يكى يا دو، 

 زوال حق كه برگ درختان، قطرات يا صد دليل است، مگر ذات بى

باران، عدد ستارگان؛ هر چه را تصوّر كنيد، همه شاهد و گواه است 

؛ آن خداى قادرى كه قدرتش حد و اندازه ندارد. «ال اله اال اللَّه» بر

اين است نمايشهاى قدرت او كه از آن جمله آنچه روى كره زمين 
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شود شك  گردد. در هر چه بشود شك كرد در خدا نمى مشاهده مى

سى بخواهد انكار خدا بكند واقعاً خودش را به ؛ يعنى اگر ك115كرد

 بى عقلى رسوا كرده است.

  ذكر دو مثال

مثالى بزنيم: همين ساعتى كه همه شما داريد، اگر كسى ادّعا  -1

بكند كه اين ساعت خودش درست شده كه عبارت از چند تا ميخ و 

شود تو اش ب چند تا عقربه و چند چرخ باشد. اگر كسى منكر سازنده

شود خودش درست بشود؟! بايد يك قدرتى  زنند، مگر مى سرش مى

فوق معمولى باشد كه اين ساعت را درست كند. فكرت را  با ادراك

 ببر باال تا برسد به آسمانها و كرات.

تر گردد.  باز هم داستانى بگويم تا شايد معنى، ظاهر و واضح -2

 اند: نوشته

ان منكر خدا بود، وزير موحّد اند. سلط سلطان و وزيرى بوده»

شد.  كرد سلطان را متنبّه كند نمى ومعتقد به خداى عالم. هر چه مى

ناچار شد در بيابانى كه مسير شكار بود، معمار فرستاد، خانه قشنگى 

با درختكارى بسازد. وقتى از باغ فارغ شد، روزى سلطان را به بهانه 

                                                 
115  (1)-\i ... « مَوا ِت َواْْلَْرِض  .. 10ابراهيم:  E\...«َأِِف اللَِّه َشكٌّ َفاِطِر السَّ
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ه اين ساختمان افتاد، شكار به آن حدود برد. از دور، چشم سلطان ب

 به وزير گفت: اين چيست؟

وزير گفت: برويم ببينيم. عجب ساختمان قشنگى است! وزير گفت: 

دانى چطور شده؟ زمستان كه آمد زمستان عجيبى بود،  مگر نمى

جا در راه كه  سيل آمد هر چه درخت در جنگل بود كند و آورد اين

  نجرهساييد و پ خورد و مى آمدند به سنگها مى مى

______________________________ 
 .. 10ابراهيم:  ...«أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّموَا تِ وَالْأَرْضِ »...  -(1)

 106معارفى از قرآن، ص: 

جا  آمد شل و گل و سنگ را تا اين شد و سيل ديگرى كه مى مى

شد آجر وساختمان. ساختمان كه درست شد، يك سيل  آورد، مى مى

ديگرى آمدچندتااز اين درختهارا صاف كرد، چوبها را انداخت باال، 

شد سقف ساختمان و بعد سيل ديگرى آمد، دربها را به ديوار 

 چسباند. شروع كرد به بافتن اين حرفها.

خوب كه گفت، سلطان گفت: وزير! ديوانه شدى؟ يا مرا ديوانه 

شود كه  ر مىكنى؟ تا معمار و كارگر و وسايل نباشد، چطو حساب مى

 ساختمان به اين شكل در بيايد؟
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گفت: قربان آن طور كه من گفتم چطور است؟ گفت: محال است 

گويم اين ساختمان  ام كه مى جاست( گفت: آيا من ديوانه )شاهد اين

گويد اين دستگاه عالم وجود  خودش درست شده يا آن كسى كه مى

ترى خودش طور شده؟ اگر من بگويم يك خانه چند م خودش اين

ام و امّا تو كه  كه كسى در كار باشد، ديوانه جور شده بدون اين اين

 «.اى ديوانه نيستى؟! منكر صدها هزار ساختمان و غيره شده

كنند اسرار عالم را بفهمند. چقدر حكمت  عقالى روزگار افتخار مى

اش خيلى  فهمى بال شك سازنده در هر موجودى نهفته است كه مى

 دانا بوده.

  تعلّق قدرت به ممكنات

كه از اصحاب امام صادق عليه السالم بود، جوان  -وقتى جناب هشام

برخورد كرد به يكى از  -زرنگ و در علم كالم وارد بوده است

زنادقه كه در زمان امام صادق عليه السالم اوايل بنى العبّاس پيدا 

 در هايى كه حاال كردند. برخى از شبهه شده بودند. خيلى فساد مى

 سال قبل است. 1300كتابها و در دست و زبان بعضيهاست مال 
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يك نفر از اين زنديقها به هشام رسيد خواست مسخره بكند، گفت: 

آيا خدا قدرت دارد تمام اين عالم را در يك تخم مرغ جا بدهد »

 «.كه عالم كوچك بشود يا تخم مرغ بزرگ بشود؟ بدون اين

تواند، كفر  ند. اگر بگويد خدا نمىهشام بنده خدا از جواب باز ما

 گفته است، اگر

 107معارفى از قرآن، ص: 

شود، خالف عقل است. از او مهلت  كه نمى تواند، اين بگويد خدا مى

خواست كه بعداً جواب بدهد. خودش را رساند مدينه خدمت امام 

صادق عليه السالم از آقا مدد خواست. امام، اوّل نمايش قدرت را 

 «.بينى بكن باالى سرت چه مى نگاه»اوبفهماند، فرمود:  خواست به

 «.ها كه شماره ندارند آقا باال سرم ستاره»عرض كرد: 

 «.بينى؟ اطرافت چه مى»فرمود: 

 «.اطرافم كوهها، حيوانات، انسانها )حاصل روايت منقوله(»گفت: 

اين بينايى توبه وسيله چيست؟ اينها همه به وسيله انطباع »فرمود: 

 «.وانعكاس اين موجودات است در يك عدسى كه چشم باشد
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هاى به اين عظمت،  خداى عالم كه عكس اين كره»آن وقت فرمود: 

آفتاب و كوه و دشت و بيابان و حيوان و بشر، همه اينها را در يك 

شود گفت خدا عاجز است  عدسى از چشم قرار داده است، آيا مى

 تواند: كه خدانمى اين شود، نه گويى نمى لكن به او بگو آنچه تو مى

 «.اليوصف ربّنا بالعجز

اگر جاهلى خواست شما را از راه منحرف كند، در جوابش بگو فرق 

است بين نشدن و نتوانستن. عالم در تخم مرغ جا دادن اين نشدنى 

 تواند. كه خدا نمى است نه اين

اند ممتنع،  اين محل قابليّت ندارد، ممتنع است لذا همه عقال گفته

 گيرد. گردد، قدرت به امر ممكن تعلّق مى متعلّق قدرت واقع نمى

  سخنى از امام صادق عليه السالم درباره خداشناسى

آقا چرا خدا »كند:  در روايتى است )كه شخصى( به امام عرض مى

 «.او را ببيند؟كند كه همه  خودش را آشكار نمى

خواهى  تو خودت نمى»)حاصل روايت شريفه( آقا در جواب فرمود: 

 خدا را ببينى.
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نگاه بدنت بكن. از يك قطره آب منى تا اين حد چه كسى تو را 

رساند؟ خوابى، به بيدارى، بيدارى، به خوابى، مرض بعد از عافيت 

 و بالعكس. بچّگى، به جوانى، جوانى،

 108: معارفى از قرآن، ص

چرخاند؟ غير از خدا  به پيرى، پيرى، به مرگ، چه كسى تو را مى

 كسى را سراغ دارى؟

گويى نگذار هرگاه جوان  توانى بگويى خودم؟ اگر راست مى آيا مى

هستى پير شوى تا آخر، پس خدا آشكار است به حكمتها و نعمتهاى 

ى او امّا تو متوجّه نيستى، به حكمت و نعمت خداست كه به او پ

 «.بريم مى

  پاسخ به يك پرسش

كه به حسب ذات و حقيقت باطن است. ديروز پرسيدند:  «الْبَاطِنُ»

تر است، پس چرا بيشتر  خدايى كه ظاهر است و از هر بديهى، بديهى

 بشر منكر خدا هستند؟
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خدايى كه از آفتاب روشنتر است، «. خاك بر فرق من و تمثيل من»

قل، منكر خدا با اين ظهور و با اين همه آيا چطور شده كه اين بشر عا

 آثار شده است؟

اش را بدانيد. ايّها الناس! خداشناسى  ديروز عرض كردم. خالصه

شود خدا را ديد.  مال چشم دل است. اگر چشم دل كور شد، نمى

 كند. چشم دل را هم گناه كور مى

خواهى در لجنزار شهوت فرو بروى، آنگاه در گلزار معرفت سر  مى

تواند  ر آورى؟ محال است. كسى كه پشت به خدا كرده چطور مىد

 خدا را ببيند؟!

چشم آلوده نظر از رخ 

   جانان دور است

بر رخ او نظر از آينه پاك 

116انداز
 

 

شود. اگر تقوا را  تا آدمى دل را به ترك گناه صفا ندهد، خدا بين نمى

گردد كه اگر تمام اهل  رعايت كرد، به قدرى حق برايش آشكار مى

ايستد، مثل  كره زمين بگويند خدايى نيست، محكم جلوى همه مى

                                                 
 .حافظ -(1)  116

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  191 

ابراهيم خليل كه يك نفر است ولى باألخره فهميده است. دلش را 

خواهند در آتش  بيند، او را مى حق را مىصفا داده است. ظهور 

 ايد. بيندازند باكى ندارد كه كم و بيش داستانش را شنيده

خدا كند آدمى در شهوات غرق نشود. در حبّ دنيا فرو نرود. گناه، 

 چشم دل را

______________________________ 
 حافظ. -(1)

 109معارفى از قرآن، ص: 

برد. آيه قرآنى برايتان  ز بين مىكند. اصل ايمان را ا كور مى

 بخوانم:

عاقبت آنهايى كه در گناه فرو رفتند، اين است كه تكذيب كردند »

اش را به  قربان جوانى كه جوانى 117«.آيات خدا را و مسخره كردند

پاكدامنى و تقوا بگذراند تا سر درآورد در گلزار معرفت. به مقام 

 يقين و خداشناسى برسد.

 وندعليم بودن خدا

                                                 
117  (1)-\i « َُوَأى َكاَن عِقَبَةالَِّذينَ  ُث بُواْبَايِت اللَِّه وََكانُوْاِّبَا َيْسَتْهزُِءونَ  أَن  َأُسواْ السُّ  .. 10روم:  E\«َكذَّ
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 118«.ءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلّ شَىْ»... 

 «.داند خدا همه چيز را مى»

كه خلقت كرده  آيا آن»برهان آن از عملش آشكار است: 

گذرد آگاه  داندبلكه از آنچه دردلت مى البتّه كه مى» 119؛«داند؟ نمى

بخواهى بكنى، هر جا بروى، خداباتواست.  هركارى كه 120«.است

كه خداى را  كسى است هركجابروى ازعلم خدابيرون نيستى. مسلمان

تر  اش بشناسد. بداند كه سر و صدايى كه از او خفيف به احاطه علمى

دانى  نباشد، نزد خدا آشكار است. اگر يقين كنى خدا عالم است مى

 شود. چقدر كارهايت درست مى

 تفسير نيشابورى داستانى نقل كرده است، گويد: در

يك نفر غالم حبشى )از حبشه افرادى را به عنوان غالمى »

فروختند( پس از چندى مصاحبت با  آوردند و مى گرفتند و مى مى

اللَّه و مسلمان شد. شهادتين را به زبان  مسلمانها آمد خدمت رسول

اسالم همين  121...«.يَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِ» جارى كرد و بعد:

است؛ اقرار به شهادتين و قيامت. آن گاه نزد بعضى از اصحاب مسأله 
                                                 

 .3حديد:  -(2)  118
119  (3)-\i « َأَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق»...\E  :14ملك .. 
120  (4)-\i ... «يَ ْعَلُم الّسرَّ َوَأْخَفى»\E  :7طه. 
 .. 7حج:  -(5)  121
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اش را درست كرد. دوباره برگشت پرسشى از رسول خدا صلى  دينى

 اهلل عليه و آله كرد. )واقعاً

______________________________ 
كَذَّبُواْبَايتِ اللَّهِ وَكَانُواْبِهَا  أَن  سُواْ السُّوأَىأَ كَانَ عقِبَةَالَّذِينَ ثُمَ» -(1)

 .. 10روم:  «يَسْتَهْزِءُونَ

 .3حديد:  -(2)

 .. 14ملك:  ...«أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » -(3)

 .7طه:  «يَعْلَمُ السّرَّ وَأَخْفَى»...  -(4)

 .. 7حج:  -(5)

 110معارفى از قرآن، ص: 

سوادى عجيب است( گفت: يا محمّد! خداى ما عالم هم  از غالم بى

 است يا نه؟ فرمود:

داند. قدرى  خداى عالم همه چيز را مى 122«يَعْلَمُ السّرَّ وَأَخْفَى»... 

كردم، گناهان مرا  فكر كرد و گفت: يعنى موقعى كه من گناه مى

! وافضيحتا ديد. ناگهان گفت: ديد؟ فرمود: بلى، گناهان تو را مى مى

                                                 
 .7طه:  -(1)  122
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اى زد و افتاد و از دار دنيا  اش همين است( صيحه )دل پاك نتيجه

 «.رفت

  دوران آفرينش آسمانها و زمين

 123...«.هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ »

اين آيات اوّل سوره حديد، تمام بيان اسما و صفات حق و توحيد ربّ 

 فرمايد: العالمين است. پس از اسمايى كه ذكر فرمود، مى

خداست آن خدايى كه اين آسمانها و اين كره خاك را آفريد به »

 «.مدّت شش روز

آيد كه عبارت از  شود، در ذهنها معنى روز مى تا گفته مى« يوم»

ت يا كمتر يا بيشتر. و به حسب فصلها كه از گردش زمين دوازده ساع

شود كه هميشه نيمى از كره زمين برابر  به دور خودش پيدا مى

كه آسمان و  باشد ليكن بال شك مراد به اين آفتاب است كه روز مى

زمين را خدا در شش روز خلق كرد، نه روزهاى معمولى است؛ چون 

روزى بوده است، پس مراد به  كه هنوز كره زمين نبوده تا بگويند

گويند  مى« روز»در اصطالح عرب و عجم و ساير لغات، گاهى « يوم»

                                                 
 .. 4حديد:  -(2)  123
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خواهند، يك قسمتى از زمان را اراده  اى را مى و از آن يك دوره

 كنند. مى

مثلًا فرض كنيد يك روز ما بچّه بوديم و در دامن پدر و مادر بوديم 

وز هم پير و مردنى يك روز هم جوان بوديم دنبال شهوات، يك ر

ايم، در حالتى كه اين سه روز هشتاد يا نود سال است؛ مراد از  شده

 روز؛ يعنى يك قسمتى از زمان.

 شعرى از حكيم كاشانى در اين باره:

______________________________ 
 .7طه:  -(1)

 .. 4حديد:  -(2)

 111معارفى از قرآن، ص: 

 

بد نامى حيات دو روزى 

   نبود بيش

آن هم كليم با تو بگويم 

  چسان گذشت

يك روز صرف بستن دل شد 

   به اين و آن

روز دگر به كندن دل زين و 

  آن گذشت
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اش يك روز. يك روز هم از آخر جوانى تا آخر  از روز اوّل تا جوانى

 عمرش.

خواهد باشد  خواستم بگويم يك قسمت از زمان روى هم هر چه مى

دهند. كره خاك و آسمان باال را شش روز؛  تمامش را يكى قرار مى

اى آن وقت نبود،  يعنى شش دوره، نه شش تا گردش كره؛ زيرا كره

 شناسى جديد گويند: مطابق با هيئت و زمين

از كره آفتاب جدا در ابتدا كره خاك نبوده، در اوّل گاز مايعى »

شده بود كه حرارت سطح اين كره در ابتدا شش هزار درجه و 

اش  حرارت جوفش يك ميليون درجه، آن گاه در يك دوره )دوره

چند هزار سال شده است، در هيئت جديد از يك ميليون هم متجاوز 

اى روى آن حرارتها و معدنهاى  داند( پوسته گويند، خدا بهتر مى

اى  يد، پس از دورانى )از شش دوره( كه هر دورهآتشين توليد گرد

هزاران سال طول كشيده، كوهها درست شد. در دوره ديگر نباتات 

درست گرديده. در دوره ديگر حيوانات وبعد آماده شد براى پيدا 

اى ميليونها سال طول كشيد تا  شدن انسان. شش دوره هر دوره

 «.آماده براى خلقت آدمى گرديد
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 دبير امورعرش الهى و ت

. عرش كدام است؟ عرش معانى متعدّد «عَلَى ا لْعَرْشِ  ثُمَّ اسْتَوَى»

دارد )خود عرش به معنى تخت است( عرش؛ يعنى تدبير امور. 

خداى عالم عرشها دارد. يكى از تختهاى سلطنتى الهى روى آب 

يعنى قدرت و حكمتش را بر آب قرار داده است. آب به  124است؛

 كند تا آيد از اوّل شروع مى اين روانى كه هرگاه در باغچه مى

______________________________ 
 .. 7هود:  ...«وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ »...  -(1)

 112معارفى از قرآن، ص: 

اين باغچه هزاران درخت كند. در  آخر، تمام درختها را سيراب مى

اش شيرين است.  كه ميوه اش ترش است تا اين كه ميوه است، از آن

كند بلكه اساس حيات در آب  آن وقت قدرت در آب چطور ظهور مى

تا آب پاى درخت ريخته نشود، درخت مرده است، آب كه  125است.

كند؛ چگونه قدرت نمايى در آب كرده است؟  آمد همه را زنده مى

چه تدبيرى؟ قدرى آب كه پاى درخت رسيد؛ مثلًا به صد  آن هم با

افتد و آب را بر خالف  رسد، يك برگ از قلم نمى هزار برگ آب مى

                                                 
124  (1)-\i ... « وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَمآِء»...\E  :7هود .. 
125  (1)-\i ... « ٍْء َحّى  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَمآِء ُكلَّ َشى»...\E  :30انبياء .. 
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مجراى طبيعى قرار داده. مجراى طبيعى هبوط و پايين آمدن است 

دانم خداى عالم  نه رفتن به باال لكن بر خالف جريان طبيعى. نمى

برد، همان آب  را به باال مى اى به ريشه داده كه آب چه جاذبه

آيد پاى  دهد؟ آب مى ها، چطور تغيير وضع مى رسد به اين ميوه مى

رسد به ميوه، چه قدرتى بايد اينها را اداره بكند.  اين درخت تا مى

 كند؟! ها را مرتّب مى چه استادى اين دانه

غرضم سلطنت و عرش خداست. يك معنى آن اين است كه عرش 

خواهى سلطنت خداى را ببينى؟ آب را نگاه  مى خدا بر آب است،

كن. عرش خدا بر آب است؛ يعنى تدبيرش بر خوراكيها، حيوانات، 

نباتات، پرندگان، تمامش به وسيله آب است. اين يكى از مراتب 

 عرش الهى.

 مراد از عرش چيست؟

ديگر از معانى عرش الهى كه ذكر شده است، در روايت اين طور 

ين و آسمان اوّل، يك حلقه است نسبت به آسمان است كه تمام زم

دوّم تا آخر، تا آسمان هفتم. آن وقت آسمان هفتم همه يك حلقه 

است نسبت به كرسى و كرسى هم يك حلقه است نسبت به عرش. حاال 
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اند كه:  ببينيد عظمت عرش چقدر است. بعضى از مفسّرين چنين گفته

 «.شايد اين كهكشانها باشد»

______________________________ 
 .. 30انبياء:  ...«ءٍ حَىّ  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْ»...  -(1)

 113معارفى از قرآن، ص: 

كنى، يك خط شيرى مانندى كه راه  كهكشان باالى سرت كه نگاه مى

گويند كهكشان. در عالم  كعبه را گرفته؛ يعنى رو به قبله، اين را مى

هزار كهكشان است، آن وقت در هر كهكشانى  وجود گويند: صدها

)منظومه ما جزء كهكشان شيرى يا مجره است( ميليونها ستاره و در 

بعضى تا سى هزار ميليون كره است كه نُه تا از آنها اين آفتاب، ماه، 

 مريخ، زهره، زحل، مشترى و ... است.

اين  اند در تا به حال دانشمندان از روى تحقيق و استدالل حدس زده

سى هزار ميليون، صد و پنجاه ميليونش آفتاب است؛ يعنى كره 

عظيمى است نور بخش كه بعضى از آنها چندين برابر اين آفتاب 

است، از حيث حُرم و نور و امّا از حيث وسعت، يكى از كهكشانها در 

شود؛ يعنى  اى شصت ميليون كيلومتر ازمنظومه ما دور مى هر ثانيه

كند. اجمالًا به حسب روايات نسبت به  مىوسعت و دامنه پيدا 
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اين طور تعبير شده است: هشت ركن دارد از هر ركنى تا « عرش»

ركن ديگر سى هزار سال راه است. اصلًا از حساب دور است، عرش 

 چقدر است؟

 فرمايد: داند، همين قدر بدانيد كه خداى عالم مى خدا مى

؛  عَلَى ا لْعَرْشِ  اسْتَوْلى»يعنى  126؛.«عَلَى ا لْعَرْشِ ..  ثُمَّ اسْتَوَى»... 

، تدبير كن در عرش با آن عظمت، خداست در «حكمران در عرش

ها، در تمام اين آسمانها، تدبير و نظم قرار داده است.  تمام اين كره

كه در برخى از روايات  چه بسا در بسيارى از آنها حيات باشد، چنان

دانى، نبايد  رسيده است و بشر روى كره خاك خبر ندارد. تو كه نمى

ى تا جايى كه چند سال است سر و صدا بلند است كه منكر شوى؛ حتّ

ها تمدّنها و اكتشافاتى است كه هنوز ما كه روى  در بعضى از اين كره

ايم. و همين طور دارند تحقيق  خاك هستيم، پى به آنها نبرده

در فوق، موجوداتى هستند كه آنها در تمدّن و »گويند:  كنند مى مى

 «.بر بشرى كه روى كره خاك استاختراع و پيشرفت، مقدّم هستند 

______________________________ 
 .. 4حديد:  -(1)

                                                 
 .. 4حديد:  -(1)  126
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 114معارفى از قرآن، ص: 

 قلب مؤمن عرش خداوند

يكى ديگر از مصاديق عرش، كلّ عالم وجود، تمام كهكشانها، تمام 

ها، تمام جهان هستى، عرش خداست؛ يعنى محلّ سلطنت  كره

نه آب تنها كه اوّل گفتم. آب يكى از خداست. محلّ قدرت خداست؛ 

قلب المؤمن عرش » آنها ست. از آن جمله دل مؤمن است:

 127«.الرّحمن

دانى؟ همين قدر  اى و خودت هم نمى اى انسان! تو به كجا اوج گرفته

بدان! اين قلب تو اگر قلب سليم شد، ان شاء اللَّه غير از خدا چيزى 

ام و رياست و شهوات پاك بشود، در او نباشد. از حبّ مال و جاه و مق

شود  اش خدا و آنچه خدايى است گردد. اگر دل سالم شد، مى همه

 عرش الرحمن.

بسيارى از دلها طويله است نه عرش خدا؛ دلى كه در آن پول و متاع 

هاى دنيايى از دل  شود عرش الرحمن؟! اگر عالقه است كجا مى

 شود. دا مىبيرون رفت و بنده خدا شد، آن وقت دلش عرش خ

                                                 
 .39/ 58حبارالنوار  -(1)  127
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نشانه قلب سليم اين است كه اگر نقصى به دنيايت رسيد، دلت تكان 

شود؛ يعنى  نخورد؛ ولى واى! اگر به دينت رسيد، دلت شكسته مى

ات آتش گرفته است،  اگر خداى نكرده يك مرتبه خبر شدى كه مغازه

كند، امّا  دلت قوى بود، درست است. آدمى ناراحتى نفسانى پيدا مى

ال دل مؤمن قوى است؛ ولى اگر گناهى از تو سر زد سخت در هر ح

 اين است نشانه ايمان. 128گردى، پژمرده و ناراحت و مضطرب مى

______________________________ 
 .39/ 58بحاراالنوار  -(1)

 ( ..224من سرته وسائته سيئته فهو مؤمن )عدة الداعى  -(2)

 115معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه دهم: برخى از شگفتيهاى عالم خلقت

 

                                                 
 .( .224ته وسائته سيئته فهو مؤمن) عدة الداعى من سر  -(2)  128
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ا لْعَرْشِ  عَلَى  ثُمَّ اسْتَوَى هُوَالَّذِى خَلَقَ السَّمواتِ وَا لْأَرْضَ فِى سِتَّةِأَيَّامٍ»

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ا لْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ 

 129...«.فِيهَا 

 خداشناسى در سوره حديد

العابدين عليه السالم  روايت دركتاب كافى است ازحضرت زين

 ازتوحيد پرسيدند، فرمود:

كنند، دنبال  دانست كه در آتيه بشر فحص مى خداى تعالى چون مى»

گردند؛ لذا سوره توحيد و شش آيه از اوّل سوره حديد نازل  خدا مى

را بشناسد، اين سوره و اين خواهد خدا  فرمود تا قيامت هر كه مى

 «.شش آيه را بخواند

 اينك آيه چهارم:

 «.هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضَ»

خواهى خدا را بشناسى! خداست آن خدايى كه اين  اى كسى كه مى

 آسمانها و كره زمين را درشش روز )دوره( آفريد.

                                                 
 .. 4حديد:  -(1)  129
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كره زمين قطعه مذابه گفته شد كه بنا به هيئت جديد، در ابتدا اين 

 بود و غليان داشته.

هزاران سال حركت كرد و در اثر طول كشيدن و دورى از آفتاب، 

 حرارت شش هزار

______________________________ 
 .. 4حديد:  -(1)

 116معارفى از قرآن، ص: 

اى روى كره زمين بسته گرديد كه  كه پوسته درجه اوّلى كم شد تا اين

حش، صاحب حياتى پيدا شود. ميليونها سال اين كره بشود روى سط

زمين در حركت بود و بعد در اثر رگبارهايى كه بر اين كره زمين 

ريخته گرديد، كوهها درست شد و گياهها و حيوانات را خداوند 

آفريد، آن هم در دو دوره پس از تمام كردن كره خاك و آماده 

ت، آفريدن انسان و شدنش براى روييدن گياه و پيدا شدن حيوانا

 «.عَلَى ا لْعَرْشِ  اسْتَوَى» آماده كردن آسمانها ...

تدبير خدا بر اين جهان هستى قرار گرفت. خداى عالم پديد آورنده 

عالم و بر همه اين عالم تدبير كننده است؛ مثلًا زمين را خلق كرد، 

نظم در حركتش را هم درست كرد. فرض كنيد نظم در زندگى خود 
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اش الهامها به او كند. اين  هم خدا بايد تدبير كند در زندگى بشر را

شود آيا از اين گوشت و پوست است، نه  صنايع كه از بشر درست مى

عَلَى   اسْتَوَى»  بلكه همه از الهام خداست؛ پس يكى از معانى

است، بر اين جهان هستى، اين  «استوى على عالم الوجود» ،«الْعَرْشِ

 تدبير كننده است. ملك عظيم مستولى و

 «.يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ا لْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا» آيه بعد:

شود كه واجب است عقلًا و شرعاً بر هر  فهميده مى «يَعْلَمُ»  از كلمه

بشرى يقين كند خدا عالم است به برهانهايى كه در قرآن ذكر 

ه خدا را با فرموده و خبر داده است. مسلمان كسى است كه هميش

داند آنچه در  خودش بداند كه در تتمّه آيه ذكر شده است. خدا مى

هاى تخم گياهانى كه  رود؛ مثلًا قطرات باران، دانه شكم زمين فرو مى

 داند. رود، همه را خدا مى در زمين فرو مى

 بانويى زيبا در عمق سى قامتى دريا!

 ، بدنهاى مردگان است...«مَا يَلِجُ فِى ا لْأَرْضِ .» باز از مصاديقش:

داند از اوّل خلقت تا حاال چه  خدا مى»اند:  بعضى از مفسّرين گفته

  گنجهايى كه
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 117معارفى از قرآن، ص: 

به اين مناسبت مفسّر مصرى طنطاوى در  130«.در اين زمين فرو رفته

در جرايد مصر اخيراً منتشر شده كه »نويسد كه:  پنجاه سال قبل مى

تونس، غواصّان فرانسوى مشغول  به تازگى در بحر ابيض نزديك

غوص در دريا بودند، يكى از غواصّان به عمق سى قامت كه پايين 

بيند.  ت مىرود، منظره هولناكى در زير دريا در عمق سى قام مى

بيند زنى است در نهايت زيبايى و آرايش به انواع  كند مى نگاه مى

آيند  بيند ماهيها مى جواهرات، مبهوت و حيران شده در آن وقت مى

كند و اعالن خطر  اى پيدا مى گردند. دلهره اطرافش و بر مى

دهد كه من  آورند. به ساير رفقايش خبر مى دهد. او را باال مى مى

ام. اجمالًا بزرگترشان آمد آنها هم غوص  چنين چيزى ديدهدر دريا 

جا زير دريا )عمق سى قامت( جاى خيابان، كوچه،  كردند ديدند اين

نويسد: از  بازار است. باز آن طورى كه بايد و شايد نفهميدند. تا مى

آمريكا استمداد خواستند و از علماى آمريكا كه در اين فن وارد 

ام اين  تحقيقات گفته بود آنچه من كشف كردهبودند آوردند. پس از 

است: اين زن آدمى نيست، اين شكل بتى است كه به حسب طبقات 

دريا كه من تفحّص كردم، سه هزار سال قبل در اين قطعه شهرى 

                                                 
 .174/ 9تفسريمنهج الصادقْي:  -(1)  130
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بوده و اين هم شكل بتشان بوده است. باألخره بزرگشان دستور داد 

ه حصارى بكشند و كه دور اين قطع يكى از دو كار را بكنند يا اين

كه اين بت را بيرون آورند و در يكى  اى شود، يا اين همين جا موزه

 هاى معتبر در معرض نمايش بگذارند؟ از موزه

و سپس شروع كردند به حفارى براى تحقيقات وسيع بعدى. سنخ 

 131«.اين، صدها بت يا چيزهاى ديگر پيدا شد

نفت، آهن، معدن از مصاديق اين آيه معدنهاست. همين معدنهاى: 

. ...«وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا »...  داند مس، طال، همان كه خلق كرده مى

داند از زمين،  رود آن را هم خدا مى آنچه از زمين باال مى

داند و باز از  هاى حبوبا ت، سبزيها، عددش را خودش مى شاخه

گردد بخارات است خصوصاً از  چيزهايى كه از اين زمين بلند مى

 درياها. خداقسمت 

______________________________ 
 .174/ 9تفسيرمنهج الصادقين:  -(1)

 .. 24/ جزء 96/ 12الجواهرفى تفسيرالقرآن:  -(2)

 118معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 24/ جزء 96/ 12اْلواهرِف تفسريالقرآن:  -(2)  131
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گردد و اين بخارها متراكم  داند كه روزى چقدر بخار متصاعد مى

 كند. شود، حالت ابرى پيدا مى مى

از آن طرف از باال هر چه پايين  ...«وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ »... 

داند؛ مثلًا چيزى كه محسوس است، باران است،  آيد، خدا مى مى

حرارت آفتاب در هر روزى رقم عجيبى است. حرارت آفتاب به كره 

 داند. هاى باران را خدا مى رسد؛ مثلًا قطره زمين مى

داند؛ حتّى  دانند. امام هم مى آنها هم مى خدا مخلوقهايى دارد كه

در ليلة المعراج رسول خدا ملكى را ديد عظيم الجثه كه هزار هزار 

 كنى؟ صورت، هزار هزار دست تا آخر، فرمود حساب چه مى

هاى باران كه در درياها ريخته  اللَّه! من عدد دانه يا رسول»گفت: 

 دانم. شود مى مى

دانم. عدد  شود مى ر كوهها ريخته مىهاى باران كه د عدد دانه

 «.دانم شود مى هاى بارانى هم كه در بيابانها ريخته مى دانه

آيا حسابى است كه عاجز باشى )براى همه شما بشارت »فرمود: 

توانم، هر  اللَّه! حساب ثوابى است كه آن را نمى است( گفت: يا رسول

ت بر تو بفرستند از گاه جماعتى از امّت تو دور هم جمع باشند و صلوا
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هاى باران را  حساب ثوابش ناتوانم. نتوانم بشمارم! من كه دانه

به اين  -ان شاء اللَّه -توانم بشمارم، از حساب ثوابهايى كه خدا مى

 «.كند عاجزم! جمع عنايت مى

  سنگهاى آسمانى و تخريب زمين

ه كره گردد ب ها جدا مى ايد كه سنگهاى ريزه كه از كره اخيراً شنيده

 آيد. زمين ما مى

ريزد؛ منتها چيزى كه هست  اى ميليونها سنگ به زمين مى در هر دقيقه

اى كه محيط به كره زمين است، در همان هواى متّصل  در همان حلقه

جا جمع شده، آن سنگ  به كره زمين از بس حرارت آفتاب در آن

ز بمب شود. اگر يكى از آنها به زمين برسد ا جا حل مى ها آن ريزه

اى يك ميليون بمب  اتمى اثرش بيشتر است. واى! اگر در يك دقيقه

  روى

 119معارفى از قرآن، ص: 

وَمَا » كند جا حلّش مى شود؟ لذا خدا همان كره زمين بريزد چه مى

 داند. رود خدا مى آنچه را هم كه باال مى «يَعْرُجُ فِيهَا

  مكان بدنها و ارواح پس از مرگ
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تم، صورت است، در عالم معنى و عالم حقيقت بدنهايى اينهايى كه گف

داند. روحهايى كه از بدن فاصله  روند خدا مى كه در زمين مى

داند. بدنت در زير  روند، آنها را هم مى گيرند و در عالم باال مى مى

 رود. رود و روحت در عرش مى مى خاك

مؤمن ساعت مرگش كه روحش »در روايت خصال شيخ صدوق است: 

وجود  دست اين گل عالم برند، دست به گيرند وبه عرش مى ا مىر

 «.رسانند به عرش خدامى رامالئكه

. رسيديم به نقطه حسّاس ايمان. مسلمان، «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ»

مؤمن و موحّد كسى است كه هميشه خداى را همراه خود و ناظر بر 

وَهُوَ » غيب است با تو است: خود و همه ببيند؛ يعنى بداند خدايى كه

هر كجا  «أَيْنَ مَا كُنتُمْ» يعنى با شما «مَعَكُمْ» هو يعنى خدا، «مَعَكُمْ

باشيد؛ خواه زير زمين يا روى كره ماه، خدا با تو است. باز تكرار 

؛ اى مسلمانان! هر كارى بكنيد خدا «بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» كند: مى

بيند، كار شر نكن؛ چون خدا  بيند. كار خير كن؛ چون خدا مى مى

بيند. از خدا حيا كن، معناى ديندارى همين است. هميشه خداى  مى

 را بر خود دانا و محيط بدان در هر كجا كه باشى.
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اگر اين طور شدى اين ايمان است، در دنيا و آخرتت سعادتمند 

ى. تمام سعادت و خوشى در همين يك كلمه است. آنهايى كه هست

امنيّت حقيقى در زندگى دنيا و از ساعت مرگ  132اهل ايمان باشند،

الى االبد براى آنهاست. هر چه اضطراب است، در كفر به خداست و 

 هر چه امن است، در ايمان به خداى عالم است.

گويم.  را هم مىاز چهار طريق آدمى اضطراب دارد كه بعد عالجش 

است كه به تعبير ديگر، از معمّاى هستى « بى خبرى»اوّلين راه دلهره 

  سر در نياوردن است كه

______________________________ 
الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمنَهُم بِظُلْمٍ أوْلئكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم » -(1)

 .. 82انعام:  «مُّهْتَدُونَ

 120معارفى از قرآن، ص: 

شود به ماليخوليا. دوّم: حرصها، شهوترانيها، مادّه پرستى  منجر مى

 آورد. بى مرز و بى حدّ و حساب، اين هم اضطراب مى

يكى از رفقاى ما اهل منبر بود، اين كار را رها كرد رفت در شغل 

 زمين و ساختمان.

                                                 
132  (1)-\i « َْهت  .. 82انعام:  E\«ُدونَ الَِّذيَن ءَاَمُنواْ وَلَْ يَ ْلِبُسواْ ِإُيَنُهم ِبظُْلٍم أْولئَك هَلُُم اْْلَْمُن َوُهم مُّ
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تا باألخره از  اجمالًا يك وقت با خبر شديم ايشان ميليونر شده

 اش سؤال شد كه ايشان كجاست؟ خانواده

از وقتى كه مالش زياد شده اين بدبخت نه خوراكش را »گفت: 

رود بيرون، ساعت  اش را؛ پيش از آفتاب مى فهمد نه زندگى مى

 «.آيد و در حالى كه گيج و خسته است دوازده شب مى -يازده

بعد از چندى احوالش را پرسيدم، گفتند زخم معده پيدا كرده، چهار 

تواند؛  ماه است گذرنامه تهيّه كرده تا براى معالجه به خارج برود نمى

خواهد انجام دهد تا فردا  زيرا هر روز كارى از كارهايش را مى

 برود.

شود خودش را فداى  چنين است. حرص برشكم، گاه مى شهوات هم

 .كند مى شكم

هشت سال قبل است( يك ميليون و  -در آمريكا )آمار هفت»گويند: 

همينهايى را كه «. هشت هزار تختخواب براى بيماران روانى دارند

ها به فحشا و منكرات در شراب و قمار كشانده  اضطرابها و دلهره

اى در آمريكا  در هر دقيقه»گويند:  است. سپس تيمارستان. بعد مى

 اين سالها ديگر چه خبر است؟!«. شوند دو نفر ديوانه مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  213 

 121معارفى از قرآن، ص: 

 

 جلسه يازدهم: علم و قدرت خداوند

 

عَلَى ا   هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى»

ا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ لْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ا لْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَ

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* لَّهُ مُلْكُ 

السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ* يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ 

 133«.يْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِوَيُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّ

« علم و قدرت»در اين آيات از اوّل سوره حديد تكيه روى صفت 

است. تمام صفات كماليّه حق، برگشتنش به علم و قدرت است. واجب 

است بر هر مسلمانى بداند خداى عالميان دانا و تواناست، هموزن 

ذرّه )در تعبير از اين خُردتر مثالى نيست( از دانش خدا بيرون 

اتاق را باز كنند و شعاع آفتاب داخل هرگاه زمستان در  134نيست.

حجره گردد، ذرّاتى در حركتند، در نور آفتاب به قدرى كوچك 

                                                 
 .. 6 -4حديد:  -(1)  133
134  (2)-\i ... « َمآِء  .. 61يونس:  E\...«َوَما يَ ْعُزُب َعن رَّّبَك ِمن ّمْثَقاِل َذرٍَّة ِِف اْْلَْرِض َوَل ِِف السَّ
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 135«يَعْلَمُ السّرَّ وَأَخْفَى»  گردد، تا جايى كه است كه گاهى ديده نمى

آنچه از خودت  «وَأَخْفَى» هنوز حرف نزدى، خدا از دلت خبر دارد.

 داند. هم نهان است آن را هم خدا مى

______________________________ 
 .. 6 -4حديد:  -(1)

وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبّكَ مِن مّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى »...  -(2)

 .. 61يونس:  ...«السَّمَآءِ 

 .. 7طه:  -(3)

 122معارفى از قرآن، ص: 

ن بدون استثنا، هيچ چيز از علم خدا بيرون نيست. واجب است يقي

آنچه در زمين فرو  «يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ا لْأَرْضِ» كنى، از آن جمله:

 رود. مى

اند كه آنها را با  كنند، شياطين ديگر آنچه را كه به آسمانها صعود مى

اند كه هر كدام مقام معيّنى  كنند. ديگر مالئكه تير شهاب رد مى

 136دارند.

                                                 
 .. 7طه:  -(3)  135
136  (1)-\i « ٌْعُلوم  .. 164صافّات:  E\«َوَما ِمنَّآ ِإلَّ َلُه َمَقاٌم مَّ
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  ملكوت آسمان جاى اعمال اهل ايمان

گيرد  رود و در آسمان جا مى از امورى كه به آسمان باال مىديگر 

در ملكوت آسمان جاى اعمال اهل ايمان  137اعمال اهل ايمان است.

است. )البتّه آنچه كه واجد شرايط باشد(، كه در حديث معاذ ذكر 

 شده است:

گويند:  كنند، مى برند، مالئكه آسمان اوّل ردّش مى عملى را باال مى»

ما مأمور غيبيم؛ چون صاحب اين عمل غيبت كرده عملش باال 

كنند،  رود. عمل ديگرى كه غيبت نكرده آسمان دوّم معطّلش مى نمى

كنند. عمل ديگرى باال  گويند، صاحبش داراى كبر است ردّش مى مى

گويند: حسود است، ردّش  رسد، مى م كه مىرود به آسمان سوّ مى

گويد: من صاحب رحمم، صاحب  كنند. عمل ديگرى را ملك مى مى

اين عمل قسى القلب است، كسى كه قلبش قساوت دارد عملش قبول 

كسى كه رحم ندارد چه توقّع رحمى از خدا دارد كه  138شود. نمى

بعضى از شود  خدا رحمش بكند، عملش را قبول بفرمايد بلكه گاه مى

گذارد عملت باال برود، قهر خدا را به تو  كه نمى قساوتها عالوه اين

رسد ما بهتر  گذرد، ندا مى چشاند. عملى از اين حجابها مى مى

                                                 
137  (2)-\i ... « َِإنَّ ِكتَب ا ْْلَبْ َراِر َلِفى ِعّلّيْي»\E  :18مطّففْي .. 
138  (3)-\i ... « فَ َوْيٌل لّْلقِسَيِة قُ ُلوبُ ُهم»...\E  :22زمر. 
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دانيم و در اين عمل ريا كرد، نظرش به ما نبود. اين انفاقى كه  مى

 139«.كرد نظرش تعريف خلق بود نه رضاى خدا

داند؛ حتّى عملى كه  ، خدا همه را مىرود غرضم اعمالى كه باال مى

 از نظر مالئكه هم پنهان باشد.

______________________________ 
 .. 164صافّات:  «وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ» -(1)

 .. 18مطفّفين:  «إِنَّ كِتبَ ا لْأَبْرَارِ لَفِى عِلّيّينَ»...  -(2)

 .22زمر:  ...«سِيَةِ قُلُوبُهُم فَوَيْلٌ لّلْق»...  -(3)

 .. 20/ ح 248 -246/ 70بحاراألنوار:  -(4)

 123معارفى از قرآن، ص: 

البتّه مراد سماء ملكوتى است.  ...«مَا يَعْرُجُ فِيهَا »...   ديگر از مصاديق

ميرند، اگر چنانچه اهل  شوند و مى ارواحى كه از قالب جدا مى

برند از آسمانى  مرگ، روحش را مى ايمان و تقوا باشد همان ساعت

مالئكه با چه خوشى  140رسانند. به آسمان ديگر تا به آسمان هفتم مى

و بهجتى روح مؤمن را كه تازه از بدن فاصله گرفته است به عالم 

                                                 
 .. 20/ ح 248 -246/ 70حباراْلنوار:  -(4)  139
140  (1)-\i «ُهُم ا ْلَملِبَكُة طَّيِبَْي يَ ُقوُلوَن َسلٌم َعَلْيُكُم  -الَِّذيَن تَ َتَوفَّل»...\E  :32حنل .. 
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كافر يا گنهكار باشد، واى  -نعوذ باللَّه -برند. اگر ملكوت اعلى مى

د! واى اگر قسم دروغ اگر ظالم باشد! واى! اگر مال يتيم خور باش

ميرند به عكس، هبوط است، عروج ندارد؛  خور باشد! اينها وقتى مى

 كشانند. مى  به اسفل السّافلين  يعنى او را رو به پايين

 پرسشهاى مردگان از همديگر

 فرمايد: در كتاب معانى االخبار از امام صادق عليه السالم است مى

رود و پاك است، او را به عالم  شود مؤمن كه از دنيا مى گاه مى»

شود به ارواح عاليه و آنها  جا ملحق مى برند و در آن اعلى مى

آيد،  گويند، تازه مهمان عزيز و مكرّم است، مثل مسافرى كه مى مى

كه تازه مرده، وارد  كنند، اين پس از حضور شروع به احوالپرسى مى

ت، آشنايانى كه جلوتر مرده بودند، تا او را شده در عالم ملكو

 گويند: بينند مى مى

خوش آمدى! بگو ببينم مثلًا فالنى در چه حال است؟ احوال 

 «.ها كه هنوز روى خاك هستند پرسند از حال زنده مى

اگر بگويد: خوب هستند، در »فرمايد:  جا امام عليه السالم مى اين

به ما  -ان شاء اللَّه -است كه گويند: اميد دنيا زنده هستند، مى
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برسند؛ يعنى در عالم اعال؛ ولى اگر احوال يكى را پرسيدند، گفت: 

لوم  مع  قد هوى گويند: آه! پيشتر از من مُرد، آن ارواح شريفه مى

شود اين بدبخت سرنگون شده، حقّ الناس گردنش بوده كه  مى

ده، عالم رسيد، سقوط كر گرفتار شده، اگر سالم بود كه به ما مى

  ملكوت سفلى رفته، تا چه وقت خالص

______________________________ 
 ...«هُمُ ا لْمَلبِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلمٌ عَلَيْكُمُ  -الَّذِينَ تَتَوَفَّل» -(1)

 .. 32نحل: 

 124معارفى از قرآن، ص: 

ه ب حقّ الناس مثل سنگى است كه 141«.داند شود آن را ديگر خدا مى

ميرد  تواند بپرد، آدمى كه مى باشند، چطورمرغ نمى پاى مرغى بسته

تواند باال برود و از عقبات  اگر حقّ الناس به گردنش باشد، نمى

 بگذرد.

 حاضر و ناظر بودن خداوند

 ...«.وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ »... 

 «.خدا با شماست هر كجا كه باشيد»يعنى: 
                                                 

 .. 123و  121/ ح 269/ 6حباراْلنوار:  -(1)  141
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اگر سه نفر هستيد، چهارمى شما  142زار يا در خانه.در مسجد، در با

خداست. پنج نفر باشيد، خدا ششمى شماست. خالصه، همه جا حاضر 

يا من » اش هست. و ناظر است و از بندگانش جدا نيست. با آفريده

يا » هستى هر مخلوقى وابسته به يَدِ قدرت اوست. «ء قائم به كلّ شى

قدرت خداست نه قدرت خودم. جان من در قبضه  «من بيده ناصيتى

شود دلش  يك خواب و بيدارى دست آدمى نيست. گاه مى

خواهد  برد. گاهى دلش مى خواهد زود خوابش ببرد، نمى مى

 برد. آيد خوابش مى خوابش نبرد، يك مرتبه قهراً سرش پايين مى

 بى خود آدمى را غرور گرفته است. چه چيزت دست خودت است؟

داند. هر كارى  است كه همه چيزت را او مىاش خدا، خدا، خد همه

. «ء قائم به كلّ شى» تواند بكند. قيام هر موجودى به اوست: را او مى

اش مال  هيچ موجودى روى پاى خودش نايستاده؛ يعنى هستى

 خودش نيست.

 پرسشى از سهل شوشترى و پاسخ او

شده  ها درجاللت قدرش نوشته كه خيلى درتذكره -شوشترى سهل

  كرامات -است

                                                 
142  (2)-\i ... «ثَلثٍَة ِإلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم   َما َيُكوُن ِمن َّنََّْوى»...\E  :7جمادله .. 
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______________________________ 
 .. 123و  121/ ح 269/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 .. 7مجادله:  ...«ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ   مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى»...  -(2)

 125معارفى از قرآن، ص: 

ابتداى سلوك و »بسيارى از او نقل شده. از آن بزرگوار پرسيدند: 

 «.انقالب تو چه بوده؟

ام بودم. شبى خوابيده  من در سنّ هفت سالگى نزد دايى»گفت: 

بودم وقت سحر بولم گرفت. از رختخواب بلند شدم رفتم بول كردم. 

ام رو به قبله نشسته، عبايى به دوش  خواستم بخوابم، ديدم دايى

اى پيچيده و نشسته. من خوشم آمد، پهلويش نشستم تا  كشيده عمامه

اى؟ گفتم: خوشم آمده  ايشان نمازش تمام شد. گفت: پسر چرا نشسته

خواهم پهلوى تو بنشينم. گفت: نه، برو بخواب! رفتم خوابيدم. تا  مى

ام  شب دوّم باز همان موقع بلند شدم رفتم بول كردم، ديدم دايى

واند. باز رفتم پهلويش نشستم، گفت: برو بخواب! خ دارد نماز مى

گويى من هم بگويم. مرا نشاند رو به  گفتم: دوست دارم هر چه تو مى

من گفتم. گفت: برو  يا حاضر! يا ناظر! قبله گفت: يك مرتبه بگو:

بخواب! شب سوّم بلند شدم باز رفتم پهلويش نشستم و گفت: امشب 
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باألخره هر شبى سه تا، يا چهارتا به  يا حاضر! يا ناظر! دو مرتبه بگو:

كم مرا واداشت  آمد تا كم كرد، من هم خيلى خوشم مى آن اضافه مى

هايشان پيرى است  به وضو گرفتن )خوشا به حال كسانى كه در خانه

كه جوانها را به ياد آخرت بيندازد( شب ديگر هم وضو گرفتم، گفت: 

مرد بزرگ چه دعايى به اين  يا حاضر! يا ناظر! امشب هفت بار بگو:

؛ اى خدايى كه همه جا هستى! يا حاضر! يا ناظر!  اين بچّه ياد داده

بينى! واجب است عقيده داشته باشى، يقين  اى خدايى كه همه را مى

 «.كنى هر جا بروى خدا با تو است

هر آن كو غافل از حق يك 

   زمان است

در آن دم كافر است امّا 

  نهان است

 

ستر و »به معناى « كفر»نه كفر به معناى حقيقى كه انكار حق است. 

است. همين كه آدمى حق را پوشيد، كافر شده. كسى كه « پوشش

 بيند. خداى را نديد، خودش و مخلوق را مى

اگر آن كافرى پيوسته 

   بودى
  در اسالم بروى بسته بودى
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شكر خداى را كه در نعمت را بر ما نبست. اين همه كفر و دروغ ... 

آيى  دوى، مى مى «حىّ على الصلوة» رسد: يك وقت به گوشت مى

 براى نماز، استغفار،

 126معارفى از قرآن، ص: 

آيى  روى بيرون، در خانه كفر، در كوچه و بازار كفر، باز مى باز مى

 شناسى. مسجد، ظهر كه شد خدا را مى

شود.  نماز به منزله نهر آبى است كه از در خانه رد مى»فرمايد:  مى

شبانه روزى پنج مرتبه اگر كسى برود در آب و بيرون بيايد، هر چه 

شود. اگر  پاك مى -ان شاء اللَّه -غفلتها«. شود كثافت هست پاك مى

 كرد. آمد كفر، كفر شخص استمرار پيدا مى مثلًا نماز نمى

؛ يعنى اگر به ياد خدا به بركت نماز «يوسته بودىاگر آن كافرى پ»

اگر به بركت نماز، «. در اسالم بروى بسته بودى»افتادى،  نمى

شد، كجا مسلمانى  غفلتهاى از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب پاك نمى

 ماند. باقى مى
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كرد تا كار رسيد  ام شبى دو تا يا سه تا اضافه مى دايى»خالصه، گفت: 

ام  كه بروم پهلوى دايى ديگر من خودم بدون اين جا كه به اين

شدم. از همان  مقدارى كه پيش از اذان باقى مانده است بلند مى

 شمردم: گرفتم و مى كردم. تسبيح دست مى بچّگى كيف مى

 «.يا حاضر! يا ناظر!

را خواستم برايتان عرض كنم، براى فرزندانتان هم « يا حاضر!»كلمه 

يد. بگو پسر جان! هر جا بروى خدا با تو است. اين معنى را روشن كن

 خواهد. فقط تذكّر مى 143خواهد. فطرتش كافى است. برهان نمى

كنم به ذكر داستانى كه در آن عبرتى باشد براى تشويق هر  اكتفا مى

 كس كه مالحظه حضور حق كند.

 تقوا تأثير سخن بانوى علويّه بر مرد بى

و در كتاب فضائل السادات  ابن جوزى نقل كرده است و ديگران

 كند از كتابهاى متعدّده از يكى از اخيار كه گفت: جا كه نقل مى آن

شدم رسيدم به آهنگرى )البتّه آهنگريهاى  در بازار مصر رد مى»

  سابق كه كوره

                                                 
143  (1)-\i.. « ِفْطَرَت اللَِّه الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها .»...\E  :30روم .. 
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______________________________ 
 .. 30روم:  .«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ..»...  -(1)

 127معارفى از قرآن، ص: 

خواهد آهن  گويد: ديدم اين جناب آهنگر موقعى كه مى داشتند( مى

كند در كوره و آهن را  تفتيده را از كوره درآورد، دستش را مى

كوبدش. تا اين  گذارد روى سندان، آن وقت مى آورد مى بيرون مى

م تا استاد فارغ شد. جا ايستاد منظره را ديدم حيران و متحيّر همان

اى؟  جا مدّتى است ايستاده خواهى كه اين از من سؤال كرد چه مى

ام. پس از اصرار  خواهم! چيز عجيبى از تو ديده گفتم: معذرت مى

ام قحطى شده بود، يك زن  زياد گفت: حقيقتش اين است در جوانى

ام بود و آن زن عائله هم داشت، در اثر قحطى و  اى همسايه علويّه

بيچارگى پيش من آمد و مطالبه طعام كرد، ديدم خيلى زيباست، 

مطالبه عمل حرام را از آن زن بيچاره كردم، آن زن نپذيرفت رفت. 

اش كرد كه تسليم شد و گفت:  مرتبه ديگر گرسنگى طورى بيچاره

 حاضرم ولى به يك شرط. گفتم: چه؟ گفت:

كس  ه هيچكه چون من آبرو دارم، مرا جايى ببرى ك به شرط اين

كنم  خبردار نگردد. من هم قبول كردم گفتم: برايت جايى معيّن مى
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كس نباشد. وقت را معيّن كردم همه را بيرون كردم. خانه  كه هيچ

 كس غير از من و زن محترمه )علويّه صالحه( نبود. خلوت شد. هيچ

زن آمد او را به اتاق بردم. تا دست به سويش دراز كردم ديدم 

كرد. گفتم چيست؟ گفت: مگر قول ندادى جايى مرا  لرزيد، وحشت

كس نيست. زن گريه  ببرى كه كسى نباشد؟ گفتم: نگاه بكن! هيچ

كرد، گفت: خدا هم نيست؟ تا زن گفت خدا هم نيست، من هم 

لرزيدم، گفتم: اى زن! واللَّه! من بايد بلرزم. من بايد بترسم. من 

ستم آلوده سازم. تو چرا گنهكارم. من مقصّرم. تو زن پاكدامن را خوا

مالحظه حضور ربّ العالمين را  -خيلى گذشته است -بترسى؟

شد  كردم. او را با كمال احترام آوردم آنچه كه رفع احتياجش مى

مجّاناً به او دادم، گفتم: برو به امان خدا. اين زن علويّه صالحه دعا 

 كرد، گفت:

نيا و آخرت را بر الهى چنانى كه مرا به آتش نسوزاندى، خدا آتش د

سوزاند. ديگر  تو حرام كند. از آن روز تا به حال آتش دنيا مرا نمى

شود؟ ولى اميدوارم به حقّ  دانم آتش جهنّم و آخرتم چه مى نمى

 «.اش كه آتش آخرت هم مرا نسوزاند جدّه
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غرضم، مالحظه حضور است، تا گفت خدا حاضر است، زود تسليم شد 

  و قبول

 128معارفى از قرآن، ص: 

كرد. قسمت عمده عذابهاى جهنّم مال قلدرهاست لكن خدا خودش 

اى داريم و عذابهاى او را سبك  داند من و شما مالحظه مى

رسد، غم دلت را باز كن و  شماريم لكن زورمان به نفسمان نمى نمى

 بگو:

دمى با حق سخن با راز مى 

   گوى
  غم ديرينه دل باز مى گوى

الهى رحمتت درياى عام 

   است

اى ما را  وز آن جا قطره

  تمام است

 اگر آاليش خلق گنهكار
 

فرو شويى در آن دريا به 

 يك بار

  نگردد تيره آن دريا زمانى
 

  ولى روشن شود كار جهانى
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از هركس فرار كنيم، از قدرت و  144«.ال يمكن الفرار من حكومتك»

توانيم بكنيم. فقط خوشحالى ما اين است كه  حكومت تو فرار نمى

 وقت مرگ، تو با ما هستى.

 سرازيرى قبر، محشر، فريادرس ما تو هستى.

وقتى از شكم مادر متولّد شدى، چطور خدا مهر تو را در دل 

، مهربانها خواهى در دل خاك فرو بروى بستگانت قرار داد، حاال مى

رسد به جايى كه تو را  با تو هستند. بستگانت با تو هستند. تا كار مى

 جا كه حسين عليه السالم است. برند به عرش، آن مى

 «.اآلن حسين نزد عرش است»فرمايد:  امام صادق عليه السالم مى

 فرمايد: قرآن هم مى

رَبّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً* فَادْخُلِى   ىيأَيَّتُهَا النَّفْسُ ا لْمُطْمئنَّةُ* ارْجِعِى إِلَ»

 145«.وَادْخُلِى جَنَّتِى )يعنى فى آل محمّد( فِى عِبدِى*

اى كسى كه يك عمر راه بندگى را طى كردى! راه تقوا را از كف 

يعنى اميرالمؤمنين سيّد المتّقين، امام  « فادْخُلِى فى عبادى» ندادى!

                                                 
 ل. مفاتيح اْلنان دعاى كمي-(1)  144
 30 --27. فجر -(2)  145
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حسن، امام حسين عليهم السالم ايشان بندگان شايسته خدا هستند، 

 تو هم به آنها ملحق شو.

ساعت مرگ آدمى اگر با هوش باشد، اين معنى را حس كند كه خدا 

 شود. خوشا به حالش! با اوست وتنها نيست. به مرگ نيست نمى

______________________________ 
  . مفاتيح الجنان دعاى كميل-(1)

 30 --27. فجر -(2)

 129معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه دوازدهم: بصير بودن خداوند نسبت به اعمال بندگان

 

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* لَّهُ مُلْكُ السَّموَاتِ »... 

إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ* يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ وَا لْأَرْضِ وَ

 146«.فِى الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

                                                 
 .. 6 -4حديد:  -(1)  146
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كه خدا  فرمايد به اين . باز هم تأكيد مى«وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»... 

 بيند. مى

دا هستيد، خدا هم به كارهايتان بيناست. كه در محضر خ عالوه بر اين

؛ يعنى بينا، دانا، دانستن همه امور را شامل «بصير»اين كلمه 

 گردد كه از آن جمله انسان است. مى

اى است كه  آدمى مانند ساير حيوانات براى ديدن، محتاج به وسيله

چشم باشد. از مور ضعيف تا فيل كذايى برايشان چشم خلق كرده و 

براى ادراك ماديّات است كه سفيدى، سياهى، قرمزى، اين چشم 

فرق بين زن و مرد، پير و جوان را از اين روزنه بفهمد لكن خيال 

بيند امّا نه تنها  نكنيد ديدن، منحصر به اين آلت است. خداى عالم مى

داند. گذشته و آتيه را  ظاهر را بلكه زير پرده را، ته دلت را مى

خدا، دانايى است نه به اين چشم. خدا  داند. و مراد به ديدن مى

كه  چشم ندارد؛ چون مادّه نيست. خدا چشم خلق كن است. بدون اين

 داند؛ يعنى علم دارد. بيند. مى چشم داشته باشد، به خودى خود مى

مخلوق بايد برايش چشمى خلق بشود تا از اين دستگاه عكّاسى، 

 ادراك بعضى از
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______________________________ 
 .. 6 -4حديد:  -(1)

 130معارفى از قرآن، ص: 

جزئيّات را بنمايد؛ ولى خدا احتياجى به چشم ندارد. خودش 

 دستگاه آفرين است.

داشت، ديگرچشم  چشم درست كن است. اگراحتياج به چشم

اين چشم ندارد؛ منتها در  گرديد. وادراك هم اختصاص به نمى آفرين

عالم ملك )مادّه( جريان قانون الهى بر اين شده است كه آدمى و 

حيوانات اگر بخواهند رنگ و شكل و صورت را ببينند، از اين دستگاه 

عكّاسى چشم ببينند و امّا وقتى جان از اين بدن جدا شد، ديگر 

اش احتياج به اين چشم ندارد؛ زيرا مجرّدات در ادراك  بينايى

ميرد، اين چشم ظاهرى بسته است، امّا  ه مىقويترند. آدمى وقتى ك

بيند.  جمال اسداللَّه الغالب علىّ بن ابى طالب عليه السالم را مى

بيند. ادراك روح باقى است. ماوراى مادّه را، صور مثاليه  روحش مى

كند. محتضر، چشمش بسته شده، لكن جمال على عليه  را ادراك مى

بيند. گوش، ساعت مرگ  مىبيند. ملكوت اعمال را  السالم را مى

كه علم و ادراك  -اى كه در ذات آدمى است ضايع شد؛ امّا سامعه
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شود؛  فهمد. زبان به مرگ بر طرف مى شنود. مى صداها را مى -باشد

 امّا خود روح نطق دارد.

  گستاخى ضمره به امام سجّاد عليه السالم و كيفر سخت آن

 كند: در كافى سبب اين روايت را چنين نقل مى

جمعى به منزل حضرت سجّاد عليه السالم آمده بودند براى استماع »

به امام اصرار كردند كه آقا حديثى از قول جدّتان برايمان حديث. 

 بگوييد. امام سجّاد عليه السالم اين حديث را عنوان كرد:

رسول خدا فرمود: محتضر روحش باالى بدنش است. وقتى 

آورند، روح كه باالى بدن است  اش را از خانه بيرون مى جنازه

يا اهلى ويا » گان من!گويد: اى بست شود، به بستگانش مى متوجّه مى

ولدى التلعبنّ بكم الدّنيا كما لعبت لى مال جمعته من حلّه وغير حلّه 

. اين جناب ميّت روى نعشش فرياد «لكم فالمهنأ لكم والتّبعة علىّ

زند: اى باقى ماندگان من! شما مثل من بدبخت، گول دنيا را  مى

م و نخوريد. ديديد كه چقدر من زحمت كشيدم. از حالل و حرا

 مخلوط همه را جمع كردم. حقوق واجبه را

 131معارفى از قرآن، ص: 
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خواهم بروم، خوش گذرانيها با ديگران است  ندادم، حاال كه مى

ولكن حسابش به گردن من بدبخت است. گوارايى و خوشگذرانى 

 «.براى وارثهاست. حساب و كتاب هم به دوش آقاى حاجى بدبخت

م وقتى اين حديث را نقل كرد، در مجلس، اما»تتمّه حديث را بگويم: 

ضمره مردكى بوده كه ايمان درستى نداشت. اين بدبخت در مجلس 

زند؟ فرمود: بله. گفت: اگر  مسخره كرد، گفت: آيا مرده حرف مى

زند پس فرار بكند. كارى بكند كه نگذارد او را در قبر  حرف مى

د، فرمود: چه ببرند. امام سجّاد عليه السالم را خيلى ناراحت كر

گويند بخل كرد، چرا حديث را  بكنيم؟ اگر ساكت بنشينيم كه مى

 كند. گويد، اگر هم بگويم چنين استهزا مى برايمان نمى

مجلس گذشت. راوى ابوحمزه است، گويد: چند روز بعدش از خانه 

آن  -بيرون آمدم، شخصى به من رسيد و گفت: البشاره! ضمره مُرد.

ابو حمزه  -گوى روح فوق جسد استهزا كردشخصى كه راجع به گفت

 شود؟ گفت: تا شنيدم، گفتم بروم ببينم چه مى

كه غسل و كفنش  وضع چطور است؟ رفتم تشييعش، بعد از اين

كردند، در گور كه خواستند او را ببرند، من رفتم جلو شايد در 
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گورش چيزى بفهمم، صورتش را روى خاك گذاشتم خواستم باال 

 گويد: جنبد، گوش كردم ديدم مى و لبش مىبيايم، ديدم د

؛ واى بر تو اى ضمره! ديدى صدق كالم رسول ويل لك يا ضمرة!»

گفت. باألخره ابو حمزه  خدا را؟ خودش داشت به خودش مى

گويد: لرزيدم، بيرون آمدم مستقيماً آمدم خدمت امام سجّاد  مى

آيم  مىعليه السالم عرض كردم: آقا! از تشييع جنازه اين منافق 

گفت: واى برتواى كسى كه  اش را درقبر كه مى وخودم شنيدم ناله

كردى! حاال رسيدى به آنچه كه پيغمبر خدا فرموده  استهزا مى

خواستم بگويم بينايى، شنوايى و گويايى اختصاص به چشم  147«.بود

 و گوش و زبان ندارد.

خود روح آدمى بدون چشم ممكن است ببيند. بدون گوش، يا زبان 

 ممكن است بشنود

______________________________ 
 .. 17/ 5؛ لئالى األخبار: 235 -234/ 3اصول كافى:  -(1)

 132معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 17/ 5؛ لئاىل اْلخبار: 235 -234/ 3اصول كاِف:  -(1)  147
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زنى؛ ولى  يا بگويد. در خواب كه خوب آشكار است، چقدر حرف مى

بيند، به بينايى  گويند خدا مى زبانت ساكت است. غرضم وقتى مى

چشم خودت قياس نكن. خدا علم دارد در محضرش همه چيز حاضر 

 است.

كه معلوم شد؛ يعنى خدا « بصير». معنى «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»... 

بيند، نه به چشم. تمام كارهاى بشر،  به مبصرات دارد. مىعلم 

يَعْلَمُ السّرَّ » گذرد: رفتارهايش و باالترش، آنچه به دلش مى

 داند. ؛ تمام امور را مى«وَأَخْفَى

  حيا الزمه ايمان

خدايا! خودت ايمانى بده كه دائماً تو را همه جا حاضر و ناظر ببينيم 

« حيا»و ايمان، حيايى در ما پيدا شود. و آنگاه به واسطه اين علم 

بيند، تو را به  الزمه ايمان است. هر كس يقين كرد كه خدا او را مى

اش هم باشد، تنها كه باشد،  كند؟ در خانه خدا! آيا ديگر خيانت مى

كند. حيا صفت كمالى است كه خدا در ضمير  پيش خدايش حيا مى

شود. به  ها گرفته مىآدمى قرار داده كه به بركت آن، جلوى فساد

كند؛ خدايى كه محيط برماست،  بركت شرم حضور خالق، حيا مى

زمين و آسمان لشكر او هستند. اراده كند شخص به زمين 
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لرزد. اگردرتنهايى باشدياغيرتنهايى،  ترسدومى رود. مى فرومى

شود؟ وقتى كه آدمى  كند، اين صفت چه وقت پيدا مى فرقى نمى هيچ

هر جا هستى خدا با تو است، مثل داستانى كه  «عَكُمْهُوَ مَ» يقين كند

 ديروز گفتم، قضيّه آهنگر در پنهانى بود ولى حيا كرد.

بشارت است براى اهل  اين آيه شريفه «وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»... 

ايمان وتهديد است براى اهل فسق. اى مؤمن! الْبشاره! كه خداهمه 

توبگويم  نماز! به ند. اى روزه خور وبىبي كارهاى خوبت را مى

 انذار است. بشارت است وهم داند، هم خداهمه چيزت را مى

 ارتباط معاد با مبدأ

 «.لَّهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَا لْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ»

 133معارفى از قرآن، ص: 

خدا بر  ازبراى خداست ملك آسمانها وزمين وتنها به سوى»

 «.گرددتمام كارها مى

 فرمايد: مى  و در سوره شورى

 148«.أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ا لْأُمُورُ»

                                                 
 .53شورى:  -(1)  148
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 «.گردد بدانيد تمام كارها به خدا بر مى»

جا هم  اين «لَّهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ» در آيه قبل هم فرمود:

 فرمايد: مى

آيه اوّل راجع به ابتداى هستى است و  «أَرْضِلَّهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْ»

خواهيم شروع كنيم، راجع به نهايت هستى است.  اى كه حاال مى آيه

آن آغاز است، اين رسيدن به غايت است. آن مبدأ و اين معاد است. 

خداى عالم، ملك آسمان و زمين دست اوست، حيات و »اوّل فرمود: 

اين ابتداى آفرينش است، اين از ابتداست. «. موت هم دست اوست

بعدش چطور؟ بعدش هم ملكش است، بعد از خلق هم ملك، 

گردد به  خداست، حكومت، حكومت خداست. كارها هم بر مى ملك

چنانى  «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» خدا. ابتدا از خدا، انتها هم از خدا

ت. خصوص وقتى كه ملكش بود از اوّل، بعد هم تا قيامت ملكش اس

فرمايد. ميزانهاى  كند، كارها را بررسى مى كه قيامت را بر پا مى

تمام كارها رجوعش به خداست صدوراً و  149دارد. عدل را بر پا مى

گردد. فرض كنيد اين آپولو واقعاً  اش به خدا بر مى بقائاً و نتيجتاً همه

اين چيست؟  «إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ»  اگر كسى دقيق شود، اين هم

                                                 
149  (2)-\i « َوَنَضُع اْلَمَوا زِيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقيَمِة»...\E  :47انبياء .. 
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قطعات آهن، فلزات، معادن. اينها را چه كسى آفريده؟ خدا. برق و 

خواهد، برق كجاست؟ خدا در  اى كه آن را باال ببرد مى بخار و قوّه

اجسام قرار داده. چيز ديگرى الزم دارد و مغزهاى حسابگرى 

اين آپولو در ساعت، چقدر  الزم دارد كه حساب كند« كامپيوترى»

تواند باال برود. از زمين تا ماه سيصد هزار كيلومتر است، كامپيوتر  مى

 ساز را چه كسى بايد بيافريند؟ خدا.

گردد، خودتان  هر كارى را كه حساب كنيد صدوراً به خدا بر مى

بنشينيد حسابش بكنيد؛ چنانچه غايت و نتيجتاً نيز همه به خدا بر 

 تر كنم؛ چارم مطلب را روشنگردد. نا مى

______________________________ 
 .53شورى:  -(1)

 .. 47انبياء:  ...«وَنَضَعُ الْمَوَا زِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ » -(2)

 134معارفى از قرآن، ص: 

شود خوراك  شود ميوه و گياه آنها هم مى خاك و هوا و آب مى

د خوراك انسان، انسان را هم خدا شو حيوان، آنگاه حيوان مى

كه هيچ چشمى نديده و هيچ  150 بردش در عالم قرب خودش مى

                                                 
150  (1)-\i « ٍْقَتِدر  .. 55قمر:  E\«ِِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  238 

گوشى نشنيده، اينها همه فداى آدم، اينها همه فانى در آدم و آدم 

 باقى به بقاء اللَّه. برگشتش به خدا شد.

قوس صعود و نزول كه باألخره مبدأ، خدا و مرجع، خدا، اوّل خدا، 

براى حصر است منحصراً « الى. »«إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ» آخر خدا

گردد و بس. هر نفسى، هر چه كرده، پاداش  همه كارها به خدا بر مى

از  151شود. شود. به تمام كارهاى هر فرد فردى رسيدگى مى داده مى

كنند. به قول  اش مى افتد. اگر ظلمى به كسى كرده، محاكمه قلم نمى

 عليها السالم به يزيد فرمود: حضرت زينب

شود كه در آن محكمه دشمن تو،  اى بپا مى به همين زودى محكمه»

به پا كننده اين محكمه، جدّم خاتم انبيا محمّدمصطفى صلى اهلل عليه 

و آله است. خون حسين عليه السالم خون محمّد صلى اهلل عليه و 

ته گردد و به آله است، بايدروزقيامت حقّ هرذيحقّى از ظالم گرف

خدا سوگند ياد فرموده از ستم ستمگرى  152«.صاحب حق داده شود

گذرم. در ملك خدا كسى را بكشند، چه كسى بايد تالفى  در نمى

بكند؟ خدا؛ چون در ملك او شده است بلكه در بعضى از امور در 

 شود، باز آن هم از خداست. همين دنيا هم مكافاتهايى داده مى

                                                 
151  (2)-\i ... «ُكلُّ نَ ْفِس ِبَا َكَسَبْت    َولُِتْجَزى»...\E  :22جاثيه .. 
 .( .319؛ اْلواهر السنّيه: 443/ 2) اصول كاِف: ل جيوزّن ظلم ظاَل -(3)  152
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  ازاتتفاوت مكافات و مج

شود. اگر كسى به  گاهى براى آدمى مكافات و مجازات مشتبه مى

مادرش اذيّت كرد، مجازاتى دارد و مكافاتى؛ مجازاتش بعد از مرگ 

است، همان عذابهايى كه در قرآن و اخبار خبر داده شده براى عاق 

  والدين. مكافاتى جداگانه در دنيا دارد. اوّلين

______________________________ 
 .. 55قمر:  «فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ» -(1)

 .. 22جاثيه:  ...«كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ   وَلِتُجْزَى»...  -(2)

؛ الجواهر 443/ 2ال يجوزنى ظلم ظالم )اصول كافى:  -(3)

 ( ..319السنيّه: 

 135معارفى از قرآن، ص: 

شود. هر كس پدر و مادر را  اثرش اين است كه عمرش كوتاه مى

كه  شود ديگر آن دلشكسته كرد تا برسد به كشتن، عمرش كوتاه مى

 گردد. عاقبت به شر مى

  توهين به حضرت فاطمه عليها السالم و كيفر سخت آن
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متوكّل عبّاسى خيلى بى حيا و از دشمنان سخت فاطمه »گويند:  مى

و على عليه السالم بود. در مجلسش از بس بد زبان و عليها السالم 

رذل بود بيشتر وزرا هم با او دشمن بودند. از جمله كسانى كه دشمن 

دهد. پسر تصميم به  او شد پسرش بود. باألخره به پسرش فحش مى

گيرد. به قاضى وقت گفت: اگر كسى به فاطمه زهرا عليها  كشتنش مى

 السالم جسارت كند، حكمش چيست؟

گفت: فاطمه زهرا عليها السالم كسى است كه خدا در قرآن گواهى 

به عصمت او داده، اگر كسى جسارت به ساحت قدس فاطمه كند، 

مثل اين است كه قرآن را منكر شده، كافر است و كشتنش جايز 

 است.

خواهم پدرم را بكشم؛ زيرا كه  گفت: به فتواى خود شما من امشب مى

م كه اين ملعون به صدّيقه طاهره عليها خودم به گوش خودم شنيد

 «.السالم جسارت كرده است

بال شك درست است، »غرضم جواب قاضى است. قاضى گفت: 

كشتنش حالل است، اگر هم بكشى در كشتنش ثواب است؛ امّا با همه 

 «.شود اينهايى كه گفتم، اگر پدرت را كشتى عمرت كوتاه مى
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كرد. خودش هم نشست به تخت باألخره پدر ملعونش را تكّه تكّه 

سلطنت. شش ماه هم بيشتر طول نكشيد كه خودش هم كشته شد. 

اجمالًا خواستم بگويم هر چند قتلش بجا بود، اين اثر وضعى است، 

مكافات است. معنى مكافات غير از مجازات است. جزاى عمل آن 

آخرت است ولكن بعضى اعمال است آثارى هم خواهى نخواهى در 

، هر چند به حق باشد، اين اثر وضعى را دارد. يا مثلًا فرض دنيا دارد

كنيد كسى قسم دروغ بخورد، قطعاً يكى از آثارش كوتاهى عمر 

  است، مگر كارهاى نيكى

 136معارفى از قرآن، ص: 

بكند كه اثر وضعى آن برداشته شود؛ اينها مكافات است پس اين هم 

 از خداست.

 هل در جنگ بدرحكايت جالب ابن مسعود و ابو ج

داستان عجيبى است واقعاً شيرين! نسبت به ابن مسعود و ابو جهل. 

نازل شد.  «الرَّحْمن»  در مكّه معظّمه كه عدد مسلمين كم بود سوره

كدامتان »پيغمبر اكرم رو كرد به آن چند نفر مسلمان فرمود: 

 «.حاضريد برويد اين سوره را بر مشركين بخوانيد؟
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و عبداللَّه بن « من حاضرم»ود، ابن مسعود گفت: اميرالمؤمنين نب

مسعود از مسلمانهاى پاكدامن بلكه قبول واليت كننده و شيعه على 

كردند.  اش مى است. بنده خدا كوچك و ضعيف الجثّه بود. مسخره

دانست كه باألخره ابن مسعود طاقت ندارد، فرمود:  رسول خدا مى

را ببريد و بر مشركين  «حْمنالرَّ»  بنشين! كدامتان هستيد اين سوره»

 «.بخوانيد؟

 «.من»باز ابن مسعود گفت: 

مرتبه سوّم رسول خدا قبول كرد. ابن مسعود آمد در مسجد، ابو 

 153اند. با رشادت شروع به خواندن كرد. جهل و ديگران هم نشسته

ابو جهل معطّلش نكرد و فقط يك سيلى به اين بيچاره زد، صورت و 

ن جارى گرديد و به سختى به زمين افتاد. بعد گوشش زخم شد و خو

از ساعتى كه به حال آمد، بلندش كردند و با اين منظره رقّت بار 

 پيش رسول خدا آوردند.

 «.چطور شده؟»فرمود: 

 «.طور سرم آمد ابو جهل يك سيلى زد اين»گفت: 

                                                 
 .) با اندكى اختلف( .380/ 10؛ تفسري ابوالفتوح: 275/ 1السرية النبويّه:  -(1)  153
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؛ ولى «من گفتم تو نرو؛ چون طاقت ندارى»رسول خدا فرمود: 

 ا جبرئيل تبسّمى كرد و سرّش را نفرمود تا آخر كارج باألخره اين

آخرش چه  154«وَإِلَى اللَّهِ عقِبَةُ األُمُورِ»...  ،«إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ا لْأُمُورُ»

 وقت بود؟ ظاهراً درسنه دو هجرى يا كمتر،

______________________________ 
)با  380/ 10؛ تفسير ابوالفتوح: 275/ 1السيرة النبويّه:  -(1)

 اندكى اختالف( ..

 .. 22لقمان:  -(2)

 137معارفى از قرآن، ص: 

در مدينه منوّره در وقتى كه لشكر ابو سفيان و ابو جهل حمله كردند 

اى  و در بدر با مسلمين جنگيدند و فتح با مسلمين شد. مسلمين عدّه

از آنها را كشتند و هفتاد نفر را اسير كردند. در اين جبهه جنگ از 

بود. پيغمبر خدا ديد ابن مسعود « ابو جهل»كسانى هم كه كشته شد 

تواند برود جبهه جنگ؛ چون كوچك و ضعيف بود،  ىنشسته نم

«. گويم بكن. خيلى كار شيرينى است ابن مسعود! كارى مى»فرمود: 

 رسول خدا يادش داد فرمود:

                                                 
 .. 22لقمان:  -(2)  154
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شمشيرى بردار برو در ميدان جنگ، هر كافرى را كه ديدى افتاده، »

 «.زخم كارى خورده، مردنى است سرش را ببر

ير را برداشت آمد در جبهه جنگ. ابن مسعود هم اطاعت كرد. شمش

كرد ببيند كجا كافرى افتاده برود سرش را ببرد  طور تماشا مى همين

كه زحمتى هم نداشته باشد، يكدفعه چشمش به ابو جهل افتاد، ديد 

؛ له خوار»همان ابو جهل كذايى افتاده، زخم كارى هم خورده لكن 

 «.كند خُر و پفى مى

ه اگر برود سرش را ببرد شايد ابن مسعود از صدايش ترسيد ك

اى كه  حركتى بكند و ابن مسعود را از بين ببرد. از همان دورها نيزه

دستش بود دراز كرد سر نيزه را گذاشت درگلويش فشارداد، ديد 

تواند تكان بخورد، كاملًا مناسب سربريدنش است، نزديك آمد  نمى

كمال ديد كارش خالص است، فقط منتظر است كه ابن مسعود با 

آسانى سرش را ببرد. ابن مسعود چقدر كوچك بوده و چقدر ابو 

اش  به سختى رفت باال روى سينه»گويند:  جهل بزرگ بوده كه مى

مردك يك مرتبه چشمش را باز كرد زبانش را بيرون آورد، «. نشست

اى بچّه چوپان! )اين مردك نفس آخرش هم دارد چه كبرى »گفت: 

 «.ى باال رفتى!دهد( از جاى سخت به خرج مى
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 «.كه خالصت كنم ام براى اين آمده»جناب ابن مسعود هم فرمود: 

حاال كه مرا كشتى و رفتى به صاحبت بگو اى محمّد! من حاال »گفت: 

ترين  خواهم بميرم، از تو كسى نزد من بدتر نيست، من دشمن كه مى

 «.خلق با تو هستم

اهلل عليه و آله بعد وقتى كه به رسول خدا گفت، رسول خدا صلى 

 او بدتر از فرعون است؛»فرمود: 

 138معارفى از قرآن، ص: 

ولى اين  155فرعون وقتى خواست غرق بشود گفت ايمان آوردم؛

 «.شود بيند، كفرش بيشتر مى بدبخت مرگ را مى

بعد ابو جهل نگاه كرد ديد اين كارد گاوكشى كه دست ابن مسعود 

دارد كلّه گنده اين مردك است؛ هم كاردش كند است و زورى هم ن

ابن »شود، گفت:  را ببرد، فهميد كه با شكنجه سرش بريده مى

مسعود! كاردت مناسب سر من نيست بينداز دور، با شمشير خودم سر 

 «.من را بايد ببرى

                                                 
155  (1)-\i ... « ِى بَ ُنواْ ِإْسرَا ِءيَل  ءَاَمنُت أَنَُّه َلِإلَه ِإلَّ الَِّذى ءَاَمَنْت بِه»...\E  :90يونس .. 
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ابن مسعود هم شمشير خودش را برداشت كه هم تيز و هم زود اين 

اش پايين آمد. حاال  ينهكند. اجمالًا سر را بريد از س سر را خالص مى

رسد، ناچار  خواهد سر ابو جهل را ببرد، زورش نمى فتح كرده مى

شد رفت كارد گاو كشى خودش را آورد و گوشش را سوراخ كرد، 

بندى پيدا كرد در گوشش كشيد، آن وقت طناب را گرفته و كشيد تا 

آورد جلوى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله. وقتى آورد، رسول 

آيد آن روزى كه همين ابو جهل  يادت مى»سّمى كرد فرمود: خدا تب

سيلى به تو زد، گوشت را خون آلود كرد، حاال تو هم امروز خوب 

كه جزاى ابو جهل است، گفتم  اينها نه اين 156«.گوشش را زخم كردى

مكافات است؛ لذا كلّيّت هم ندارد بلى گاهگاهى براى ناظرين عبرت 

تا بشر بداند كره خاك صاحب دارد، مثل شود و تقويت ايمانها گردد 

هاى ديگر مالك دارد، اگر انتقام نكشد خودش ظالم است؛ چنان  كره

شود، در  در محضر خود او اين جنايتها مى 157كه در روايت دارد.

ملكش. واى بر تو اى آدم ظالم! هر كه باشى و هر نوع ظلمى باشد و 

 م از او بگيرى.هر چند پركاهى نسبت به حيوانى باشد كه به ظل

                                                 
 .) با اندكى اختلف( .127/ 2؛ كامل ابن اثري: 201/ 2السرية النبويّه:  -(2)  156
 .ان َل انتقم من الظاَل فانا الظاَل . -(3)  157
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زين العابدين عليه السالم در سفر حج بر شتر سوار است. شتر را آزاد 

  رها كرده از جادّه

______________________________ 
 ...«ى بَنُواْ إِسْرَا ءِيلَ  ءَامَنتُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا الَّذِى ءَامَنَتْ بِهِ»...  -(1)

 .. 90يونس: 

)با اندكى  127/ 2؛ كامل ابن اثير: 201/ 2السيرة النبويّه:  -(2)

 اختالف( ..

 ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم .. -(3)

 139معارفى از قرآن، ص: 

كمى كج شد. سر كرد در خارها و سرگرم خوردن شد. مقدارى 

 ماند، تازيانه را بلند كرد كه معطّل كرد. امام ديد از قافله باز مى

؛ اگر نبود  لو ال القصاص»بزند، يكدفعه خودش را گرفت، فرمود: 

لعنت خدا بر تو اى ظالمى كه  158باألخره نزد.« ترس از تالفى!

اش  مظلومى را سيلى بزنى! به قدرى سيلى اثرش زياد است كه ديه

نسبت به اعضاى ديگر دو برابر است؛ يعنى اگر كسى پاى كسى را 

ش يك مثقال و نيم طالست. يا اگر بزند ا زخم كند، مجروح كند، ديه

                                                 
 .86/ 2كشف الغّمه:   -(1)  158
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كه جايش سياه شود، واجب است سه مثقال طال ديه بدهد. اين حكم 

باشد. سيلى به طور كلّى حرام است هر  نسبت به صورت دو برابر مى

 چند طرف، خائن هم باشد، هيچ كس حقّ سيلى زدن ندارد.

ان ميزانهاى وقتى كه به امر پروردگار حاكم عادل، امامان و پيغمبر»

 159«.دارند عدل را بر پا مى

 كنند چه كنيم؟ دانم وقتى كه ما را در آن محكمه حاضر مى نمى

ايم و يادمان هم  واى از زبان! هر كدام از ما كه چقدر تهمت زده

نيست. اينها همه حساب دارد. تو يادت رفته، خدا كه يادش است. تو 

 است. بى خبرى؛ امّا در نامه عملت كه ضبط و ثبت

كه به خودش پناهنده شويم. در اين شبها با  اى نيست جز آن چاره

ومن ايدى الخصماء غداً » زين العابدين عليه السالم هم ناله گرديم:

 160«.من يخلصنى

رهاند؟ )جز تو  چه كسى از دست صاحبان حقوق و مدعيان مرا مى»

 «.پروردگار!(

                                                 
159  (2)-\i «ِإنَّ ِإلَْيَنآ إِيَابَ ُهْم* ُُثَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَسابَ ُهم»\E  :26 -25غاشيه. 
 .88/ 98حباراْلنوار:  -(3)  160
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______________________________ 
 .86/ 2غمّه: كشف ال -(1)

 .26 -25غاشيه:  «إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم» -(2)

 .88/ 98بحاراألنوار:  -(3)

 140معارفى از قرآن، ص: 

 

 جلسه سيزدهم: خداوند؛ خالق علّتها

 

لَّهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ* يُولِجُ الَّيْلَ فِى »

النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ* ءَامِنُواْ بِاللَّهِ 

نَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ى وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِي وَرَسُولِهِ

 161«.وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

آسمان و زمين منحصراً ملك ربّ العالمين است و بس. شريك ندارد 

اى از مراتب خلقت. ملك نيست، يك اراده در تمام  براى هيچ مرتبه

نمايد با حفظ سلسله علل و معلول، نه  اين عالم هستى حكومت مى

                                                 
 .. 7 -5حديد:  -(1)  161
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كه ما منكر علّت و معلوليم؛ يعنى آتش بالشك آلت سوزاندن  اين

است، برق علّت روشنايى است لكن چه كسى اين را چنين قرار داده 

است؟ حرف ما اين است. علل و معلول در تحت يك قدرت است. 

خداست كه آتش را سوزان قرار داده است و آب را ترو سيراب 

سوى خدا همه  وبه «لَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُوَإِلَى ال» كننده قرار داده است:

 گردد به شرحى كه روزگذشته ذكر گرديد. چيزبرمى

 اى از قدرت خداوند اختالف شب و روز نشانه

اش كه گواه صدق است بر نفوذ مشيّت و  رشته ديگر از ملك داراى

 -كه در چند جاى قرآن ذكر فرموده -كمال قدرت و حكمتش

 روز است.موضوع اختالف شب و 

______________________________ 
 .. 7 -5حديد:  -(1)

 141معارفى از قرآن، ص: 

به معناى ادخال « ايالج» «يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ» فرمايد: جا مى اين

كند شب را در روز.  كند روز را در شب و داخل مى است؛ داخل مى

وز و درهم شدن آن دو، اين معنى كه عبارت باشد از اختالف شب و ر

روز برود در شكم شب و شب برود در شكم روز، در دستگاه خلقت 
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اگر كسى اين معنى را دقّت كند، اختالف روز و شب در دو جهت 

 گردد. خوب آشكار مى

در حركت وضعيّه است؛ يعنى حركت شبانه روزى كه  -جهت اوّل

ى چهار ا گردد كه هر ثانيه كره زمين يك دور به دور خودش مى

ساعت است،  24كند. اين حركت وضعيّه كه به مدّت  فرسخ طى مى

دائماً در اين كره زمين شب و روز است. اوّل آفتاب، پيش از ظهر، 

 عصر، مغرب، عشا، نصف شب، اذان صبح دائماً روى كره زمين است.

زند در آن  باز صريحتر بگويم و مثال بزنم. شيراز وقتى كه آفتاب مى

يى است كه يك ساعت از آفتاب گذشته، دو ساعت، پنج هنگام جاها

ساعت، جاهايى است كه ظهر است. روى همين كره زمين، جاهايى 

جا اوّل غروب است.  است كه وقتى شيراز اوّل آفتاب است، آن

جا اوّل روز است هم  جا نصف شب است. اين جاهايى است كه تازه آن

ز ظهر است كه در مسجد اكنون تقريباً يك و نيم يا دو ساعت بعد ا

ايد، روى كره زمين جاهايى است كه عصر است. بعضى  جامع نشسته

شود. بعضى جاها اآلن عشاء است. اآلن در  جاها اآلن غروب مى

سمت آمريكا جاهايى است كه نزديك به نصف شب است. آن طرف 
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باشد كه اآلن  كره زمين اآلن شب است. حدود چين و ژاپن مى

 غروب كند. مصر با ما دو ساعت تفاوت دارد.خواهد  آفتاب مى

هر جايى يك طورى است. غرضم مسأله دخول روز در شب است. 

برد، تا وقتى كه  شود و تاريكى شب را از بين مى آفتاب طالع مى

 آيد: خواست غروب بكند، آفتاب كه غروب كرد تاريكى پيش مى

كه شد ديگر موقع شب ؛ يعنى اوّل غروب «يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ»

آيد تا ده ساعت يا  ظلمت شب پيش مى «يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ» است:

كنند.  شود دائماً روز و شب تداخل مى بيشتر. از دوباره شروع مى

  ظلمت

 142معارفى از قرآن، ص: 

 «.وَيُولِجُ النَّهَارِ فِى الَّيْلَ» روند شب و نور روز در هم مى

ت به حركت شمالى به جنوبى و جنوبى به شمالى، كره و امّا نسب

گردد فصول اربعه: بهار و پاييز و زمستان و  زمين كه از آن حاصل مى

گردد. در اين چهار فصل ميزان روز  تابستان، اين چهار فصل پيدا مى

و شب عجيب و دقيق است از اوّل پاييز )اعتدال خريفى( شبها شروع 

ا به كوتاه شدن، تا سه ماه اين طور است، شود به بلند شدن، روزه مى

شود دوازده ساعت و ربع،  گردد. شبها مى شبها بلند، روزها كوتاه مى
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كشد. روز به عكس  تا آفتاب بزند قريب چهارده ساعت شب طول مى

گردد، از روز كم  شود. ده ساعت، سه ماه هم به تدريج كوتاه مى مى

شبها كوتاه و روزها بلند. آن گردد تا اوّل بهار )اعتدال ربيعى(  مى

شود تا  هم باز تا سه ماه و از اوّل تابستان روزها كوتاه و شبها بلند مى

گذرد! آيا  پنجاه سال از عمرت مى -اوّل پاييز. اى كسى كه چهل

هيچ وقت شد اين نظم تغيير بكند، نامنظّم بشود؟ دائماً اين نظم و 

شب و بر عكس از اوّل اختالف بين روز و شب، بلندى روز، كوتاهى 

توانند تقويم و ساعات  خلقت تا حاال بوده و خواهد بود؛ لذا مى

 سالهاى آتيه را به خوبى معيّن نمايند.

 عالم بودن خداوند به اسرار و نهانها

فرمايد آياتى كه داللت بر اسما و  ختم مى «وَاللَّه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»

بدانيد خدا عالم »كند:  ز تكرار مىصفاتش دارد، به صفت علم. با

داند. قبلًا  خدايى كه اين دستگاه منظّم را مرتّب كرده مى«. است

؛ به كارهايتان خدا داناست. «بِما تَعمَلُونَ بَصيرٌ» فرمود كه:

محفوظ  براى موصوف . ذات صفت«بِذاتِ الصُّدُورِ» فرمايد: مى اينك

ها نهان است،  ؛ خصلتى كه درسينه«بِخِصْلَةِ ذاتِ الصُّدوُرِ»  است؛ يعنى

 داند. مى را هم خدا آن

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  254 

روايت جالبى است، قسمتى از آن را به مناسبت بگويم، راجع به سه 

نفر مشرك كه تصميم گرفته بودند رسول خدا صلى اهلل عليه و آله را 

ناگهانى بكشند، اميرالمؤمنين عليه السالم به امر رسول خدا صلى 

را كشت و دو نفر ديگر را گرفت و آورد نزد اهلل عليه و آله يكى 

 رسول خدا صلى اهلل عليه و آله. محل شاهد

 143معارفى از قرآن، ص: 

جاست، هر چه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله اصرار فرمود  اين

اسالم بياورند، نپذيرفتند؛ لذا بت پرست كه تصميم كشتن رسول خدا 

 صلى اهلل عليه و آله را دارد، بايد او را بكشند، مادّه فساد است.

 «.ببريد او را بكشيد»فرمود: 

نم، مرا هم به او خواهم زنده بما پس از رفيقم نمى»دوّمى هم گفت: 

يا »تا بردند او را بكشند جبرئيل نازل شد، عرض كرد: «. ملحق كنيد

محمّد! او را نكشيد؛ چون سخى است. مهمان دوست است. خصلتى 

«. كه حسن خلق دارد را دوست دارد. ديگر آن دارد كه خدا آن

 «.چطور شد مرا نكشتيد»رفتند و آزادش كردند. گفت: 
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عين واقع را فرمود. خداى من به من خبر «. دوحى خدا بو»فرمود: 

 داد كه تو اين خصلتها را دارى.

به خداى محمّد صلى اهلل عليه و آله قسم! هيچ كسى اين »گفت: 

و همان موقع مسلمان شد، شهادتين را به « خصلتهاى مرا خبر نداشت

اگر بگويم خصلتهاى خوبش او را به اسالم  162زبان جارى كرد.

كه خصلتهاى زشت، آخرش به كفر  ام چنان هدايت كرد، دور نگفته

 برد. كشاند و بى ايمان از دنيا مى مى

 وجوب ايمان آوردن به خداوند

. در اين شش آيه خداى عالم مقدارى از «ى ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»

. خصوصاً در مسأله علم و حكمت چند بار اسما وصفاتش را ذكر فرمود

شود: حاال كه دانستى از روى نظم و  تكرار كرد. پس نتيجه اين مى

برقرارى هر چيز، عالم مربوط به يكى است كه آن خدا باشد، بياييد 

 خطاب به مسلمانهاست. «ءَامِنُواْ» به چنين خدايى ايمان بياوريد.

ت؛ حتّى با كمى اقرار به قلب اقرار و شهادت دادن به زبان كافى نيس

باز هم اين ايمان نيست، ايمان به معناى گروش است. ايمان؛ يعنى 

 آدمى دلش با خداى عالم راهى پيدا

                                                 
 .. 7/ 41حباراْلنوار:  -(1)  162
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______________________________ 
 .. 7/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 144معارفى از قرآن، ص: 

 بكند، در هر حالى خودش را محتاج به او بداند.

اى مؤمنين! بياييد حاال ديگر ايمان »فرمايد:  ىدرقرآن م

، «ال اله الّا اللَّه» گوييد: اى كسانى كه به زبانتان مى 163«.بياوريد

كه همه چيزتان از اوست. بايد  بياييد و به قلبتان ايمان بياوريد به آن

توجّه و عالقه داشته باشيد. تو كه عالقه ات به صدها چيز است، 

ست، به همه اميد دارى مگر به خدا، از همه اميدت به صدها سبب ا

كنى مگر براى  ترسى مگر از خدا، خضوع و خشوع براى همه مى مى

 خدا، دعوى ايمانت كدام است؟!

 لزوم خشوع و خضوع براى خداوند

بايد تنها براى خداى خودت خاضع باشى. در دعاى ابو حمزه 

 خوانيد: مى

 «.الضّعيف الّذى قوّيتهسيّدى انا القليل الّذى كثّرته انا »

                                                 
163  (1)-\i « ِى  يأي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َءاِمُنواْ بِاللَِّه َوَرُسوِله»...\E  :136نساء .. 
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اى هستم. ضعيفى بودم كه  خداى من! من همان بچّه در قنداقه

توانستم از خودم دور كنم. آدمى تا نعمت را از او  پشه را نمى يك

 فهمد. نگيرند، قدرش را نمى

خواهى  فهمى، اگر مى دست و زبان و پا چه نعمتى است، حاال نمى

قدرش را بفهمى، به كسى كه كور است بپرس چشم چيز خوبى است 

يا نه؟ آن وقت قدرش را بفهم. آقايان! خانمها! نعمت خدا را منكر 

نشويد. گناه خدا را نكنيد. به زبانى كه خدا داده گناه خدا را نكنيد. 

. وقتى ...«انا القليل الّذى كثّرته »...  ادآور شويد:نعمتهاى خدا را ي

اى بيش نبودم، حاال چند اوالد پديد آمده، خدايا! تو  من آمدم بچّه

خدايا! من برهنه  164؛... والعارى الّذى كسوته ...»زيادم كردى: 

چطور خدا لباس براى تو تدارك كرد؟ «. آمدم )و تو مرا پوشاندى(

ات و اخيراً از نفت، تمامش از خداست. او به از پشم حيوانات، از نبات

نوعاً لباسهاى »گويند:  كند. مى كند، بشر هم درست مى بشر الهام مى

، نفت از كيست؟ از خدا. چه كسى «كنند امروز را از نفت درست مى

 به بشر الهام كرد و يادش داد كه از

______________________________ 
 .. 136نساء:  ...«ى  امَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِيأيُّهَا الَّذِينَ ءَ» -(1)

                                                 
 .مفاتيح اْلنان/ دعاى ابو ْحزه مثاىل . -(2)  164

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  258 

 مفاتيح الجنان/ دعاى ابو حمزه ثمالى .. -(2)

 145معارفى از قرآن، ص: 

نفت پارچه يا غيره درست بكند؟ من همان برهنه اوّلى هستم كه تو 

كه جمع ملك  مرا پوشاندى. آنگاه كه آدمى خداى را بشناسد به اين

مُلْكُ السَّموَاتِ »  ست، اصولًا و فروعاً خودت و ديگران همه و همهاز او

 ، پس براى چنين خدايى چقدر بايد خاضع و خاشع باشى؟«وَا لْأَرْضِ

  انسان كفور و نمك نشناس

بايد ترس و لرز از خالف بندگى كسى داشته باشى كه جانت همه از 

اش از خجلت عرق  اوست. آدمى اگر شعورى داشته باشد بايد پيشانى

 كند و جان بدهد من آن قدر بى حيا باشم؟

 165من بى حيا هستم!خوانيد: آه! چقدر  در دعاى ابو حمزه مى

لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَا » چقدر من جاهل هستم، مالحظه حضور ربّى كه:

عَلِيمٌ بِذَاتِ »  ؛ ربّى كه«وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ا لْأُمُورُ»  ربّى كه «لْأَرْضِ

است  166...«هُوَ ا لْأَوَّلُ وَا لْأَخِرُ وَالظهِرُ وَا لْبَاطِنُ »  ؛ ربّى كه«الصُّدُورِ

اش در صفات و علم خدا و  كنم. اين شش آيه كه همه نكرده و نمى

                                                 
 .ابوْحزه مثاىل( اراقبك ِف امللء ...) مفاتيح اْلنان/ دعاى اْللء وَل ... انا يارب اّلذى َل استحيك ِف -(1)  165
 .. 3حديد:  -(2)  166
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احاطه اوست چقدر بايد آدمى ايمانش، خضوعش، خشوعش 

اش به پروردگارش شديد و قوى بشود، صد هزار درجه باالتر  بستگى

چقدر به مادر بستگى دارد، چرا اين  از بستگى بچّه به مادر. بچّه

طور است؟ بچّه است به خيالش اگر مادر قهر كرد، ديگر همه چيز 

رها شده. واى از وقتى كه مادر با بچّه قهر بكند! تا قهر كرد و از بچّه 

آيد؟ بزرگترين بال براى بچّه  فاصله گرفت، چه بر سر اين بچّه مى

بخندد، بداند مادرش از خواهد مادر به رويش  است. فقط دلش مى

 بيند. او راضى است؛ چون همه چيزش را از مادر مى

اى عاقل! صد هزار درجه بايد با خداى خودت چنين باشى؛ چون 

  همه چيزت

______________________________ 
اراقبك فى المالء  الخالء ولم ... انا يارب الّذى لم استحيك فى -(1)

 ابوحمزه ثمالى(. ... )مفاتيح الجنان/ دعاى

 .. 3حديد:  -(2)

 146معارفى از قرآن، ص: 

واقعاً از خداى عالم است، پس سر خجلت به زير انداز. مالحظه 

بياييد  «ءَامِنُواْ» فرمايد: حضور بنما؛ لذا پس از اين چند آيه مى
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ايمان به خداى خودتان بياوريد؛ يعنى خاشع بشويد. چسبيده به او 

اش از خدا بگو از  ى خود داشته باشيد. همهبشويد. گروش به خدا

شود آدمى نمك به حرام، از صبح تا شب يك  خدا بخواه. گاه مى

 كند. كفور است. افتد كه خدا دارد با او چه مى لحظه به فكر نمى

چه؟ درصدراسالم غزّالى  اى بگويم تا بفهميدمسلمانى يعنى تازه

اللَّه صلى  عادت داشتند مسلمانان )البتّه از بركت رسول»نويسد:  مى

كردند،  رسيدند، احوالپرسى كه مى اهلل عليه و آله( به هم كه مى

چه؟ به  ؛ احوال شماچطور است، براى كيف حالك گفتند: مى

. آن وقت  الحمدللَّه زند در شكر و بگويد:كه طرف را بيندا قصداين

 «.پرسش كننده شريك باشد در ثوابش

ولى حاال جرأت دارى با مسلمانهاى امروزه بگو احوالت چطور 

 گويد: است؟ مى

اگر «. گويى؟ وضعم خراب است بابا دست به دلم نزن! چه مى»

شدى  رسد، زبانت كه گنگ نيست. اگر گنگ مى جنست به فروش نمى

 كردى. ر مىچكا

با خداى «. ايمان به خداى خودتان بياوريد»؛ ...«ءَامِنُواْ بِاللَّهِ »... 

؛ «و به رسول خدا ايمان بياوريد»؛ «ى وَرَسُولِهِ» خود سازش كنيد.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  261 

رسولى كه شما را با خالق خود آشنايتان كرد. بايد طورى شوى كه 

ست بدارى بلكه محمّد صلى اهلل عليه و آله را از اوالدت هم بيشتر دو

از خودت هم بيشتر دوستش بدارى؛ چون محمّد صلى اهلل عليه و آله 

كسى است كه تو را با محبوبت آشنايى داده. محمّد صلى اهلل عليه و 

 آله كسى است كه پيغام آور از نزد اللَّه جلّ جالله است.

اين  «اللَّه لال اله الّا اللَّه محمّد رسو» . به خيالتان تا گفتيد:«وَأَنفِقُوا»

اسالم و ايمان و دين تمام است؟ ايمانى پيدا كن كه از آن ايمان پى 

ببرى به ربّ االرباب كه خودت را وهرچه دارى ملك خدا بدانى. 

خانه،  «مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» مالى كه در دستت است آن را عاريه بدانى.

م تا يك باغ، فرش، همه را از خدا بدانى. نگو اين قدر زحمت كشيد

گويد:  خانه درست كردم. پس پولهاى در بانك از كيست؟ مى

«. پدرمان مُرد يك مشت پولى گيرمان آمد، آن هم از پدرم است»

  اش خودت، خودت از كجا؟ اآلن پدرت پس همه

 147معارفى از قرآن، ص: 

گفت پول من چطور شد؟ من رفتم  كشد كه يك عمر مى خجالت مى

شود چند روزى  يك طرف، پس معلوم مىيك طرف، پولها هم رفت 

 به عاريت با ماست.
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اين سرايى است كه البتّه 

   خلل خواهد يافت

خنك آن قوم كه دربند 

167سراى دگرند
 

 

اگر مالى كه در دستت است عاريه و مال خدا ديدى، خرج كردنش 

شود، آن وقت بدان ايمانى پيدا  در راه خدا برايت آسان مى

؛ ولى مادامى كه پول «وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»  اى كرده

خرج كردن در راه خدا برايت سخت است، بدان هنوز ايمان به پول 

گويند: آقاى  خدا. چطور اگر پاى هواى نفس باشد، مى است نه

فالن! اگر يك پاساژى فالن جا بسازى، روزى ده هزار تومان مثلًا 

كنى، چرا؟ چون اگر  مال االجاره دارى، زير سنگ پول باشد پيدا مى

اين پاساژ را ساخت، روزى فالن قدر مال االجاره دارد؛ امّا به او 

ين مدرسه علميّه را درست بكنى، اميد است بگو: آقاى ميليونر! اگر ا

خدا چند برابر به تو عوض بدهد؛ چون اسم خدا رويش است مسامحه 

 شود كه ايمان ضعيف است. كند، پس خوب معلوم مى مى

 وظيفه ثروتمندان هنگام جهاد

                                                 
 .سعدى/ مواعظ) با اختلف( -(1)  167
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در شأن نزول همين آيات شريفه گويند براى غزوه تبوك بوده است. 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله اعالن بسيج دادتا قشون همه جمع 

أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ »...  نازل شد كه: گردد، آيه شريفه هم

يد. اى پول دارهاى مدينه! بايد شما جور قشون را بكش 168؛...«فِيهِ 

مسلمانان صدر اسالم اين طور بودند. هر كس هر چه داشت آورد، تا 

عثمان كه چند وقيه نقره هر چه داشت آورد؛ چون جهاد راه 

ها دارد. عالم درست كردن،  خداست. امروز جهاد راه خدا رشته

كتابهاى دينى را نشر دادن، دعوت كردن خلق رو به خدا، جهاد 

 است.

______________________________ 
 سعدى/ مواعظ )با اختالف(. -(1)

 .7حديد:  -(2)

 148معارفى از قرآن، ص: 

كه خدا در  -كردند سه نفر يا هفت نفر آمدند در حالى كه گريه مى

اللَّه! ما هم آرزو داريم  يا رسول»گفتند:  -كند قرآن تعريفشان مى

                                                 
 .7حديد:  -(2)  168
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م نه مركب، بياييم در ركاب تو كشته شويم؛ ولى وا اسفا! نه نفقه داري

 «.هيچ چيز نداريم

اينها «. من هم ندارم كه نفقه راه شما را بدهم»رسول خدا هم فرمود: 

مؤمن به  169دلشكسته گريه كردند و رفتند كه آيه شريفه نازل شد.

اش آن جور.  خدا بايد وضعش چنين باشد. فقيرش اين جور، غنى

 گويد: كشد مى آورد، فقيرش آه مى غنى هر چه دارد مى

خواستند بروند  ؛ چون مى«آه! كه نفقه ندارم تا بيايم جانم را فدا كنم

غزوه تبوك صد و چند فرسخ راه. هوا در نهايت گرمى، خرما هم 

رسيده، كارها هم زياد، بايد مشغول خرما چيدن بشوند، خرما و 

ات را رها كن، بلند شو بيا جانت را فداى دينت كن! در اين  زندگانى

 كرديم؟! تحانى است؟ اگر من و تو بوديم چكار مىگرما اين چه ام

آيد.  دانم، اگر امام زمان عليه السالم بيايد چه بر سرمان مى من نمى

 ها چه خواهند كرد؟! دستورى بدهد اين شيعه

  شيفتگى شگفت آور اباذر غفارى به پيامبر صلى اهلل عليه و آله

سانى كه به از ك -يك تكّه تاريخى بگويم -در همين جنگ تبوك

آمد، از  سختى خودش را رساند. بعضيها بودند مركب گيرشان نمى
                                                 

169  (1)-\i ... « َُدواْ َمايُنِفُقون ْمِع َحزَنًا َألَّ جيَِ  .. 92توبه:  E\«تَ َولَّواْ وَّأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
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اين نمونه ابوذر است، يك شتر الغر به دستش رسيد، اوّلًا چيزى 

برايش پيدا نشد، تا سه روز عقب ماند و به زحمت فوق العاده خودش 

 را به لشكر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله رسانيد.

بوذر از رفتن باز ماند. ابوذر هر چه كوشيد در اثناى راه، شتر ا

نتوانست شتر را به راه بيندازد. ناچار پياده بارها را به دوش گرفته به 

تابيد، از تشنگى به  راه افتاد. آفتاب گرم به شدّت بر سر ابوذر مى

زحمت افتاده بود؛ ولى هدفى جز رسيدن به پيغمبر نداشت. همان 

از آسمان ابرى مشاهده كرد، چنين اى  رفت، در گوشه طورى كه مى

  پنداشت كه در آن

______________________________ 
 «تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَايُنفِقُونَ»...  -(1)

 .. 92توبه: 

 149معارفى از قرآن، ص: 

نگى برخورد كه سمت باران آمده است، راهش را كج نمود به س

جا جمع شده بود. اندكى از آن چشيد. به  مقدار كمى آب در آن

خاطرش گذشت بهتر است آب را با خود ببرد شايد پيغمبر و يارانش 

تشنه باشند و آبشان تمام شده باشد. آبها را در مشكى كه همراه 
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داشت ريخت و با ساير بارهايى كه داشت به دوش كشيد و با جگرى 

نمود تا به هر زحمتى بود، خودش را به رسول  راه مىسوزان طىّ 

 خدا صلى اهلل عليه و آله رسانيد.

 «.آيد! به خدا ابوذر است كه مى»مردى فرياد كرد: 

خداوند ابوذر را بيامرزد! »رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: 

رسول  170«.شود ميرد، تنها محشور مى كند، تنها مى تنها زندگى مى

ى اهلل عليه و آله به استقبالش شتافت. بارها را از پشتش به خدا صل

زمين نهاد و ابوذر از خستگى و تشنگى بى حال به زمين افتاد. پيغمبر 

 «.آب حاضر كنيد و به ابوذر بدهيد»صلى اهلل عليه و آله فرمود: 

 «.آب با من است»ابوذر گفت: 

 از او پرسيدند آب همراه داشتى و نياشاميدى؟

پدر و مادرم به قربانت! به سنگى برخوردم ديدم آب سرد و : »گفت

آشامم تا  گوارايى است، اندكى چشيدم با خود گفتم از آن نمى

 «.حبيبم پيغمبر صلى اهلل عليه و آله از آن بياشامد

______________________________ 
 .. 482/ 1سفينة البحار  -(1)

                                                 
 .. 482/ 1سفينة البحار  -(1)  170

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  267 

 150معارفى از قرآن، ص: 

 

  دهم: وجوب ايمان آوردن به خدا و رسولجلسه چهار

 

ى وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ  ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»

ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ* وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ 

 171«.لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثقَكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَيَدْعُوكُمْ 

كه از اوّل سوره مباركه حديد  پس از آن «ى ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»

شش آيه راجع به قدرت، علم و حكمت خدا را ذكر فرمود، خودش 

را معرّفى كرد: اوّل خدا. آخر خدا. ظاهر و باطن خدا. خالق 

كند خدا.  آسمان و زمين خدا. آن كسى كه روز و شب را درهم مى

ال كه كند خدا. عالم خدا. حا ميراند و زنده مى آن كسى كه مى

، ايمان به خدا بياوريد؛ يعنى دل متوجّه بشود به «ءَامِنُواْ»  چنين است

خدايى كه همه چيزت از اوست؛ ايمان به خدايى كه همه كارهايت 

از اوست؛ ايمان به آن خدايى كه اآلن اوصافش ذكر شد كه از آن 

                                                 
 .. 8 -7حديد:  -(1)  171
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جمله است مالكيّت مطلقه. خودت را بنده بدانى. زنده شدن و مردن 

 كشيدن و اوالد و مال و تمام چيزها را از خدا بدانى.و نفس 

ايمانها معمولًا سطحى است. مرتبه نازله از ايمان است. آدمى بايد 

در هر حدّى است يك قدم جلوتر برود. در آيات بعد مراتب ايمان را 

 فرمايد. ذكر مى

د صلى اهلل محمّ «ى وَرَسُولِهِ» ، ايمان به خدا بياوريد.«ءَامِنُواْ بِاللَّهِ»

 عليه و آله شناس شويد.

______________________________ 
 .. 8 -7حديد:  -(1)

 151معارفى از قرآن، ص: 

محمّد دوست شويد. ببينيد او چه كسى بوده؟ آن كسى است كه 

خداى تعالى با وحى خود او را برگزيد و اختيار كرد و او را معلّم و 

 ت.هادى بشر قرار داد تا قيام قيام

محمّد صلى اهلل عليه و آله كسى است كه نه استاد ديده و نه مكتب 

رفته. محمّد صلى اهلل عليه و آله كسى است كه علوم اوّلين و آخرين 
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حرفش را بشنويد. بدانيد قرآن از  «آمنوا برسوله» از اوست.

 خداست.

نگار من كه به مكتب نرفت 

   و خط ننوشت

آموز صد  به غمزه مسأله

172مُدرّس شد
 

 

قرآن مجيدى كه علوم اوّلين و آخرين در آن است، بر زبان پيغمبر 

امّى نازل شده است. بايد شما ايمان بياوريد؛ يعنى تا فرمان محمّد 

 صادر شد از جان و دل بپذيريد.

از لوازم قطعى شناخت خدا، خود را به بنده بودن، خداى را به 

مواليى شناختن، سهولت انفاق است. وقتى كه بشر فهميد خودش 

بنده و ملك خداست، همه چيزش هم از خداست. اگر بنا شود 

خودش را و همه چيزش را ملك خدا بداند، ديگر چرا انفاق كردن 

گرى است، انفاق كردن گويى مال دي برايش سخت باشد؟ خودت مى

 به مال ديگرى به دستور خودش آيا سخت است؟!

  معناى مستخلف

                                                 
 .حافظ -(1)  172
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است. « خليفه»از « مُسْتَخْلَفْ. »«أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»

جا دو احتمال در  انفاق كنيد از آنچه كه شما را خليفه قرار داد. اين

 داده شده است.« مُسْتَخْلَفينْ»

باشد از  «رَبّ العلَمِينَ»  كه: مراد، خليفه از طرف احتمال اوّل اين

از همان  173...«إِنّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً »...  جمله آيه شريفه:

اوّل خدا آدم ابوالبشر را خليفه قرار داد؛ يعنى كره خاك و هر چه 

ه آدم و در او پيدا شود، عاريه و به عنوان امانت از طرف خداست ك

ملك از خداست. اين  «خالفة عن اللَّه» اوالدش در آن تصرّف كنند

ها مال خداست. آدم خليفه است؛  معدنها، زراعتها، حاصلها و ميوه

  يعنى

______________________________ 
 حافظ. -(1)

 .30بقره:  -(2)

 152معارفى از قرآن، ص: 

اش  آب بدهد، بقيّه از طرف خدا مأمور است در زمين تخم بريزد،

باخداست؛ مثلًا زمين را شخم كند، تخمى كه خدا آفريده بريزد، 

                                                 
 .30بقره:  -(2)  173
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آبى هم كه خدا آفريده به آن برساند، همين مقدار خالفت و نيابت 

از طرف حق دارد؛ يعنى آقاى مالك! زمين زراعتى، نه ملك تو است 

 خداست و هكذا هر چه كه تصوّر كنيد. و نه ملك ديگرى است، ملك

حتمال دوّم: مستخلف از نسل پيش است. مستخلف از مورث؛ مثلًا ا

اى پيش از پدرت بوده، پس شما خليفه از  اى كه تو در آن نشسته خانه

طرف پدرت هستى. شما كه مُرديد سر جاى شما هم اوالدت، قومى 

 سر جاى قوم ديگر.

اى كه بر روى زمينى همه 

   وقت آن تو نيست

ديگران در رحم مادر و 

174پشت پدرند
 

 

گردد. كره زمين و آنچه در زمين است  هر نسلى وارث نسل جلو مى

كنند،  اى استفاده مى اش عاريه. عدّه همه جاى خودش هست. همه

آيد  آيند ووو جمع و تفريق. بدبختى مى ميرند، عده ديگر مى مى

ميرد. زحمت  افتد و مى گذارد، مى كشد و روى هم مى زحمت مى

گردد و  ن وارثهايش پخش مىشود، در بي كشيدنهايش قسمت مى

 هكذا. وارث كلّ هم خداست.
                                                 

 .سعدى/ مواعظ) با اندكى اختلف( -(1)  174
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اى مسلمانها! خرج كنيد از  «أَنفِقُوا»  غرضم درباره مستخلفين است

اين مالى كه شما جانشين ديگران هستيد. اين كنايه است؛ يعنى مال 

 خودت نيست، چقدر مهمّ است.

ردن كند از بس آدمى انفاق ك تذكّر اين نكته انفاق را آسان مى

انّما سمّى المال ماال النّه تميل اليه » گويند: برايش سخت است، مى

اند چون به دل چسبيده، طبع آدمى  ؛ مال را كه مال گفته«القلوب

 جاست. اين است. هر جا پول است، دل هم آن

  خدا صلى اهلل عليه و آله پرسشى از مرگ و پاسخ رسول

له آمد، عرض كرد: يك نفر خدمت رسول خدا صلى اهلل عليه و آ

  آقا! چطور است كه ما از مرگ»

______________________________ 
 سعدى/ مواعظ )با اندكى اختالف(. -(1)

 153معارفى از قرآن، ص: 

كه مرگ بال شك براى آدمى بزرگترين  آيد؟ درحالتى بدمان مى

سعادت است وبعدش هم رسيدن به سعادتهاست. مرگ به اين خوبى 

 «.ز آن منزجر هستيم؟چرا ما ا
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؛ مالى هم  الك مال»پيغمبر صلى اهلل عليه و آله پاسخ داد بگو ببينم: 

 «.دارى؟

 «.آقا! پول و مال فراوان دارم»گفت: 

شكّى نيست اگر  175«.جاست هر جا مالت است، دلت هم آن»فرمود: 

مال تو در دنيا و در بانكهاست غير ممكن است كه دل كنده شود و 

الم اعلى و اگر مالت را جلوتر فرستادى، دلت هم از دنيا برود به ع

 رود به عالم اعلى در حساب خدا. كنده شود و مى

  علّت وحشت از مرگ

 جوابى ديگر شيخ در كشكول از آقا نقل كرده:

گفت من از مرگ وحشت دارم،  حضرت نسبت به كسى كه مى»

؛ شما النّكم عمّرتم الدّنيا فرمود: حق دارى وحشت داشته باشى، چرا؟

جا را آباد كنيد، نه آخرت، هيچ عاقلى  ايد اين يك عمر است چسبيده

جا  جا آباد و آن خواهد از آبادى به خرابى برود، آن وقت اين نمى

قربان كسى كه به عكس شد! آخرتش را درست و آباد  176«.خراب

از اين  خواهد جاست، يقيناً دلش مى اش آن كرد. تمام ميل و عالقه

                                                 
 .( .9/ ح 127/ 6اتى النىّب صلى اهلل عليه و آله رجل فقال: ماىل ل احّب املوت؟ فقال له: الك مال قال نعم ...) حباراْلنوار:  -(1)  175
 .137/ 6حباراْلنوار:  -(2)  176
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خواهى  177وحشتكده دنيا زودتر خالص شود و برود به عالم اعلى.

جا برود، چه بهتر كه خودش به دست  نخواهى بايد آدمى از اين

كشد كه به آن ملحق  خودش مالش را جلوتر بفرستد، طولى هم نمى

 شود. مى

______________________________ 
فقال: مالى ال احبّ  اتى النبىّ صلى اهلل عليه و آله رجل -(1)

( 9/ ح 127/ 6الموت؟ فقال له: الك مال قال نعم ... )بحاراألنوار: 

.. 

 .137/ 6بحاراألنوار:  -(2)

 .. 55قمر:  «فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ» -(3)

 154معارفى از قرآن، ص: 

 عبرتى بزرگ از يك واقعيّت!

يك نفر در شيراز در پنجاه سال قبل، از اعيانهاى مشهور فارس بود. 

كه گنجى هم پيدا كرده  كه ملكهاى زياد داشته مثل اين عالوه بر اين

من تا هفت پشتم كه بخورند دارم! تا هفت نسلم »گفته:  بود. مكرّر مى

باور كنيد پشت اوّلش «. ام دارايى من تمام شدنى نيست حساب كرده
                                                 

177  (3)-\i « ٍْقَتِدر  .. 55قمر:  E\«ِِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ
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بنده مشاهده كردم بيچاره فقير شد. خانه و زندگى و وسايل را خود 

 رفت. سيّد هم بود.

طور  دادم. اين بنده ماهى شصت تومان براى خوراكش به او مى

 سرش آمده بود.

همان كسى كه پدرش ادّعا داشت تا هفت پشت مال دارم، پشت اوّلى 

 اند بسيار است. گدا شد. عجايبى كه در تاريخ ذكر كرده

 در جعفر برمكى و تقاضاى خفّت بارما

اى  روز عيد قربان در خانه ما يك زن محترمه»محمّد بن حنان گفت: 

به ديدن مادرم آمد. از مادرم پرسيدم اين خانم كيست؟ گفت: اين 

گويد تا فهميدم مادر جعفر است،  مادر جعفر برمكى است. مى

ى! شما سرد محترمه است، سالم و احوالپرسى كردم. بعد گفتم: بى ب

 ايد، عبرتى براى ما بگوييد. و گرم روزگار را زياد چشيده

گفت: چه بگويم؟ بهترين عبرتها حال خود من است، يك روز عيد 

قربانى، شماره غالمان و كنيزان من چهارصد بود. آنگاه جعفر امر 

كرد به عدد هر غالم و كنيزى يك قربانى بكنيد؛ البتّه غالم و كنيز 

خودش هم جداگانه بود و من در همان سال و همان مادرش، مال 
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روز از جعفر گله داشتم كه تشريفات مرا كم كرده است. باألخره اين 

 گذشت.

ام منزل شما ببينم يك  ام آمده امروز روز عيد قربان است. بلند شده

آيد زير پايم بيندازم يا نه؟  پوست گوسفند قربانى به دست مى

كنيد، پوستش  قربان است شما قربانى مى فهميدم امروز كه روز عيد

 اين شد دنيا؟! واقعاً عبرت است. 178«.را بدهيد به من

______________________________ 
 .. 732منتخب التواريخ:  -(1)

 155معارفى از قرآن، ص: 

  بار خاندان برمك اى از زندگانى ذلّت نمونه

 چون سخن راجع به برامكه پيش آمد، باز عرض كنم:

فضل بن يحيى برمكى رئيس الوزراى هارون بود. برامكه هر چه »

داشتند و داد و دهششان عجيب بوده؛ البتّه براى  خواستند بر مى مى

حفظ وزارتشان بوده نه براى خدا، تا باألخره خيانتشان بر هارون 

قات طمطراق، شبى پسرى كشف شد و از بينشان برد. در آن او

برايش متولّد شد، فرستاد عقب شاعر وقت )اسمش در نظرم نيست(. 
                                                 

 .. 732منتخب التواريخ:  -(1)  178
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اى  شاعر وقت را آوردند گفت: پسرى خدا به من داده مولوديه

ويفرح بالمولود من آل » خواهم برايم بگويى. سه تا شعر گفت: مى

صد هزار درهم به شاعر  . از بس فضل خوشش آمد، يك...«برمك 

قباله ملك هم به نامش كرد! خالصه همان شب آن شاعر را داد! يك 

غنى و مالدار كرد. شاعر، اموال كذايى در تصرّفش بود. از 

 كرد. اش استفاده مى دارايى

كشيد،  اش مى تا چند سال بعد روزى حمّام رفته بود. كارگرى كيسه

اين آقاى شاعر در حمام خوشش آمد كه شعر بخواند، همان سه 

اى پسر برمكى گفته بود، شروع كرد خواندن. يك وقت شعرى كه بر

كيسه كش صيحه زد و افتاد! باألخره بعد از دقايق و لحظاتى به خود 

آمد، آنگاه از او پرسيد چطور شد يكدفعه حالت بهم خورد؟ گريه 

كرد گفت: اين شعرها براى چه كسى گفته شده؟ گفت: پسر فضل بن 

د ما آن شب اين چند شعر را يحيى برمكى، وقتى به دنيا آمده بو

گفتيم، صله فراوان هم گرفتيم حاال يادم آمد خواندم. گفت: من 

اى كه آن شب براى والدتش  بدبخت! همان پسر هستم؛ همان بچّه

كنند براى سه بند  دهند واين شاعر را صاحب ملك مى ميليونها مى
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ى شعر. من همان هستم كه روزگار رسيده به جايى كه بايد كيسه كش

 اين است دنيا ايّها العقالء! 179«.)آن شاعر را( كنم

آيد! به اين مال تكيه نكن.  بنابراين، اى كسى كه مال در دستت مى

  خيال نكن اين

______________________________ 
 .. 727منتخب التواريخ:  -(1)

 156معارفى از قرآن، ص: 

از عوامها رازق و خداى تو است. اين كاشف الكروب است. بعضى 

! نه  استغفر اللَّه «بعد از خدا، پول حلّال مشكالت است!»گويند:  مى

چنين است. اگر خدا نخواهد ميليونها باشد، حلّال هيچ مشكلى 

شود و اگر  نخواهد گرديد و ضمناً هم بدان به خرج كردن تمام نمى

 ماند. خدا خواست تمام بشود به امساك نمى

گرداند و  انفاق، مال را تمام نمى»ود: امام حسين عليه السالم فرم

 180«.دارد امساك مال هم آن را نگه نمى

                                                 
 .. 727منتخب التواريخ:  -(1)  179
180  (1) 

 اذا جادت الّدنيا عليك فجد ّبا -
 

  على الّناس طرا قبل ان تتقّلت

  فل اْلود يفنيها اذا هى اقبلت
 

  ول البخل يبقيها اذا ما توّلت

 .( .609/ 1) سفينة البحار: 
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  پاداش بزرگ خداوند براى انفاق

 «.فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ»

هر كدامتان اهل ايمان و انفاق شديد )از آنچه كه خدا به شما عاريه »

 «.ج كرديد( براى آنهاست پاداش بزرگداده در راه خدا خر

و عالم دنيا را تعبير «. بزرگ است تمام كره خاك»فرمايد:  خدا مى

فرموده. هفت اقليم كم است. « 181 قليل»كرده به لهو و لعب. تعبير به 

تمام خوشيهاى روى كره خاك، كم است؛ امّا اگر براى خدا كردى، 

، بزرگى همين بس كه نهايت «يرٌلَهُمْ أَجْرٌ كَبِ» پاداش خدا بزرگ است:

اگر با خدا معامله كردى، خدا جزاى باقى به تو  ندارد؛ يعنى

 دهد. مى

دهد اين  هر چه در دنياست، فانى است. هر چه در دنيا خدا به تو مى

پاداش خدايى نيست، چون دنيادار جزا نيست، ممكن است مكافات 

و رياست و باشد چنانچه گذشت؛ چون مال و جاه و اسم و رسم 

شهرت، تمامش از بين رفتنى است؛ امّا اعطاى خدايى، باقى و در 

 آخرت است.

                                                 
181  (2)-\i ... « ٌنْ َيا ِِف اْْلَِخَرِة ِإلَّ قَِليل  .. 38توبه:  E\«َفَما َمتُع اْْلََيوِة الدُّ
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______________________________ 
(1) 

اذا جادت الدّنيا عليك  -

  فجد بها

على النّاس طرا قبل ان 

  تتقلّت

فال الجود يفنيها اذا هى 

   اقبلت
  وال البخل يبقيها اذا ما تولّت

 

 ( ..609/ 1)سفينة البحار: 

 .. 38توبه:  «فَمَا مَتعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِى الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ»...  -(2)

 157معارفى از قرآن، ص: 

هديه ارزشمند پيامبراكرم صلى اهلل عليه و آله به دخترش فاطمه 

  زهرا عليها السالم

خداوند چند اوالد به فاطمه زهرا عليها السالم داده. تمام كارهاى 

خانه به عهده ايشان است از جاروب تا آرد كردن جو و پختن. 

اللَّه كنيزى  باألخره اميرالمؤمنين پيشنهاد فرمود، از پدرت رسول

بخواه تا به تو كمك نمايد. فاطمه زهرا عليها السالم )حاصل روايت 
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كرد پيش پدر آمد و جريان را عرض كرد. فرمود: شريفه( چادر سر 

فاطمه رفت منزل. بعد رسول خدا تشريف «. آيم برو خودم مى»

فاطمه جان! بچش تلخى زندگى دنيا را تا ببينى »آورد، فرمود: 

شيرينى زندگى آخرت را. فاطمه جان! بهتر و باالتر از كنيز 

صد مرتبه ذكر خواهم چيزى يادت بدهم؛ بعد از هر نماز فريضه،  مى

، سى و سه  الحمدللَّه  ، سى و سه مرتبهاللَّه اكبر  كه سى و چهار مرتبه

فرمود: اين را  -اين تسبيح فاطمه زهراست -باشد  سبحان اللَّه  مرتبه

غرضم مسأله باقى است،  182«.بخوان تا عطاى باقى نصيب تو گردد

 خدا بخواهد عطا بدهد بايد عطاى باقى بدهد.

اگر خدا «. خدا چرا يزيد را مهلت داد؟»گويند:  بعضى هستند مى

شود؛ فوقش خدا او را بكشد. بايد  بخواهد مجازات كند، در دنيا نمى

»...  بشود: مجازات در عالمى بشود كه هر لحظه كه بميرد باز زنده

و  سوزد مى 183...«.كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا 

 شود و همچنين. شود، دوباره درست مى خاكستر مى

                                                 
 .194 -193/ 1رياحْي الشريعه:  -(1)  182
 .56نساء:  -(2)  183
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وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ »

 184...«.مِيثقَكُمْ 

؛ «ءَامِنُواْ» اند: اين خطاب به مؤمنين است نه به كفّار: مفسّرين فرموده

شود شما  ؛ چه مى«وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ» ايمان بياور يعنى اى مؤمن! بيا

در حالتى  «وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ» آوريد؟ را اى مسلمانها! كه ايمان نمى

فرمايد:  خواند مى شما را مى «يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ» كه پيغمبر ما

  همان روزى كه «وَقَدْ أَخَذَ مِيثقَكُمْ» بياييد ايمان بياوريد:

______________________________ 
 .194 -193/ 1رياحين الشريعه:  -(1)

 .56نساء:  -(2)

 .. 8حديد:  -(3)

 158معارفى از قرآن، ص: 

اش اين است  ايمان آوردى، مگر عهد نكردى بنده خدا بشوى؟ الزمه

دار كه خدا بشود معبود و محبوب و تو بشوى بنده و مطيع و فرمانبر

اشهد انّ محمّداً »  او، خاضع و خاشع براى او. آن روزى كه گفتم

                                                 
 .. 8حديد:  -(3)  184
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؛ يعنى حاضر شدم حرف محمّد را بشنوم، پيغمبرى كه شما «اللَّه رسول

 پذيريد؟ را به توحيد دعوت كرد، چرا دعوت پيغمبرتان را نمى

جا جاى سؤالى است، چگونه به مسلمان بگويند بيا مسلمان بشو،  اين

 يند بيا مؤمن بشو )تحصيل حاصل است(؟به مؤمن بگو

مراتب دارد. اى كسى كه درجه ضعيف « ايمان»جوابش آن است كه 

از ايمان را دارى، بر تو واجب است جلو بروى ايمان بيشترى پيدا 

كنى. ايمانى كه اآلن تو دارى ضعيف است، معلوم نيست در گور با تو 

شد، اين چه ايمانى باشد، ايمانى كه عمل خيز نباشد، ترس خيز نبا

 185...«وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا » گويى معاد حق است: است! مى

حساب، قيامت، ميزان، صراط، حق است، اين تنها ايمان به آخرت 

گويد، بترسد و  مى «الجنّة حقّ» نيست، ايمان به آخرت اين است كه:

 هشت محروم باشم؟شبانه روز ضجه زند كه نكند من بدبخت از ب

 گويى، بلرزى! نكند پايم بلغزد بيفتم در آتش؟ كه مى «والنّار حقّ»

به زبان گفتن كه ايمان نشد،  186«سؤال منكر ونكير فى القبر حقّ»

 گويى، لرزشى در تو پيدا بشود. ايمان آن است كه تا مى

  هاى مؤمن از قرآن نشانه
                                                 

 .7حج:  -(1)  185
 .حاشيه مفاتيح اْلنان/ تلقْي مّيت . -(2)  186
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بهتر اين است كه من «. از كوزه برون همان تراود كه در اوست»

مؤمن  187آيه از قرآن برايتان بخوانم از سوره مباركه انفال. يك

كند. بال  كسى است كه اسم خدا كه برده شود، دلش تپش پيدا مى

  شك بايد اين طور شود. كسى كه خداى را به عظمت

______________________________ 
 .7: حج -(1)

 حاشيه مفاتيح الجنان/ تلقين ميّت .. -(2)

 2انفال:  ...«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » -(3)

.. 

 159معارفى از قرآن، ص: 

 188چرخد، شناخت، خدايى كه اين همه مخلوق همه به اراده او مى

كه  شود. و ديگر آن خوانند، ايمانش زياد مى آيه قرآن كه برايش مى

اگر خدا را شناختى، رازق، مدير  189توكّل به خدا، الزمه ايمان است.

ات هم بايد خدا باشد، دلهره از هيچ چيز  و مدبّر خداست، پس تكيه

 نبايد باشد.

                                                 
187  (3)-\i « َُا اْلُمْؤِمن  .. 2انفال:  E\...«وَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم ِإمنَّ
188  (1)-\i ... « ِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َءايُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيًنا»...\E  :2انفال .. 
189  (2)-\i ... «ُلونَ   َوَعَلى  .. 2انفال:  E\«َرّبِّْم يَ َتوَكَّ
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دهد. ايمان  يّت مىنماز را اهمّ «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ» از آن جمله:

مثلًا اگر كسى را  190آن است كه در دل است و اعمال گواهش است؛

گويد  ببينى لبهايش خشكيده است، خسته و كوفته است، حالش مى

. قرآن مجيد «الظّاهر عنوان الباطن» عطش پيدا كرده است:

مؤمن كسى است كه  191...«الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ »...  فرمايد: مى

شود  خواند، اگر كسى نماز نخواند، مؤمن نيست! آيا مى از مىنم

كه تناقض است. مؤمن به  كنم! اين بگويد بنده هستم امّا بندگى نمى

مِمَّا رَزَقْنهُمْ »...  كنم. خدايم، از خدا ترسناكم ولى گناه هم مى

زنم. هر  من مسلمان و مؤمن هستم اما دست به جيبم نمى 192«.يُنفِقُونَ

عبادتى كه بدنى است به هر زحمتى باشد حاضرم، نماز، روزه و 

قرآن حاضرم امّا پول خرج كردن را قبول ندارم، پس اسم ايمان را 

 هم نياورد، در دل جناب عالى از ايمان خبرى نيست.

از حواله مواليش، آيد  اگر تو خودت را بنده بدانى، آيا كسى مى

نسبت به خزينه مواليش خيانت بكند و ندهد؟ موال كه خزينه را به 

ام فالن مبلغ بده، آيا  دست غالم داد، اگر حواله كرد از خزينه

سخى، به خدا و به بهشت و »گويند:  تواند امتناع بورزد؟! لذا مى مى

                                                 
 .( .164/ 2لوب وصدقّتها العمال ...) مكاتيب الّرسول: الُيان ما وّقرته الق -(3)  190
 .55مائده:  -(4)  191
 .. 3بقره:  -(5)  192
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خواند و  نماز مى 193«.به مردم نزديك است و بخيل از هر سه دور

 گيرد روزه مى

______________________________ 
 .. 2انفال:  ...«إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمنًا »...  -(1)

 .. 2انفال:  «رَبّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  وَعَلَى»...  -(2)

االيمان ما وقّرته القلوب وصدقّتها االعمال ... )مكاتيب  -(3)

 ( ..164/ 2الرّسول: 

 .55مائده:  -(4)

 .. 3بقره:  -(5)

السّخىّ قريب من اللَّه قريب من الجنّة قريب من النّاس  -(6)

والبخيل بعيد من اللَّه بعيد من الجنّةبعيد من النّاس )سفينة البحار: 

1 /607.. ) 

 160معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .( .607/ 1الّسخّى قريب من اللَّه قريب من اْلّنة قريب من الّناس والبخيل بعيد من اللَّه بعيد من اْلّنةبعيد من الّناس) سفينة البحار:  -(6)  193
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عادت و  رود. امّا ناقص است؛ چه بسا نماز خواندن از روى و حج مى

كند بين نماز و  تخيّالت باشد. اگر از روى ايمان شد، هيچ فرق نمى

 روزه و پول خرج كردن و انفاق كردن.

كند، مال  آورد واجب ديگر را ترك مى اگر كسى واجبى را بجا مى

اين است كه ايمانش ناقص است. باألخره مؤمن حقيقى كسى است 

پول خرج كن است تا  194كه اهل نماز است، اهل زكات و انفاق است،

دهد در  رسد به جايى كه اگر يك دانه خرما دارد نصفش را مى مى

 راه خدا.

مؤمنين! اگر ميثاق و عهد را قبول داريد چرا ايمان به خدا 

آوريد؟ هر فردى اين آيه را بخواند و به خودش سرزنش كند  نمى

ر آورى؟ اى نفس! چرا خدا را حاضر و ناظ چرا به خدا ايمان نمى

دانى كه توكّل به  دانى؟ چرا خدا را رازق و كافى المهمات نمى نمى

كنى؟ به آن خدايى  او داشته باشى؟ به نفس خودت بگو چرا حيا نمى

رساند؟ چرا از داده  جا تو را آورده بعد هم رزقت را مى كه تا اين

گردى؟ چرا به قضا  كنى؟ چرا تسليم خداى خودت نمى خدا بخل مى

اى  اش نشسته شوى؟ چهل سال است مثلًا سر سفره نمى و قدر او راضى

                                                 
194  (1)-\i «ا أْولَئَك ُهُم ا  .. 4انفال:  E\...«ْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ
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اى؟! همه چيز به تو داده است. چهل سال را بده. به  و او را نشناخته

 كنى اى بخيل لئيم؟ خودت بگو واى بر تو! چرا مسامحه مى

آه! آه! هر »كند:  در دعاى ندبه زين العابدين عليه السالم عرض مى

 «.شود ابتر مىشود، حالم خر چه عمرم بيشتر مى

شود، قساوتم بيشتر  عزاى خودت را بر پا كن. هر چه عمرم بيشتر مى

 شود. مى

شود. نفس آدمى تا لوّامه نشود، به نفس ملهمه  دلم تاريكتر مى

يعنى به خودش مالمت و سرزنش كند، به عكس « لوم»رسد.  نمى

ا زنند امّ كنند، تو سرى مى مسلمانهاى امروزه كه مالمت وسرزنش مى

 به ديگران. عاقل كسى است كه نسبت به خودش اين قسم باشد.

______________________________ 
 .. 4انفال:  ...«أوْلَئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا » -(1)

 161معارفى از قرآن، ص: 
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ديده ز عيب دگران كن 

  فراز

صورت خود بين و در او 

195عيب ساز
 

 

*** 

 

همه عيب خلق ديدن نه 

   مروّت است و مردى

نظرى به خويشتن كن كه 

196 همه گناه دارى
 

 

  انفاق كامل را از اهل بيت عليهم السالم بجوييم

وقتى كه امام حسن عليه « هل اتى»ايد در شأن نزول سوره  شنيده

السالم و امام حسين عليه السالم تب كردند، رسول خدا صلى اهلل 

نذرى بكن تا »عليه و آله تشريف آورد به على عليه السالم فرمود: 

اگر خدا شفا بدهد،  نذركرد كه«. خدا حسن وحسين را شفا دهد

روز روزه بگيرد. زهرا عليها السالم هم نذر شكرانه اين نعمت، سه  به

خواهند وفاى به نذر كنند و روزه بگيرند.  كرد، هم شفا داد. حاال مى

                                                 
 .نظامى گنجوى/ خمزن اْلسرار -(1)  195
 .سعدى/ مواعظ -(2)  196
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خواهند )حاصل روايت منقوله(  براى افطار خوراك مى

اميرالمؤمنين عليه السالم سه صاع جو، يا به عنوان قرض يا مزد 

ا هم تصميم ريسيدن پشم، توسّط زهرا تدارك فرمود. فاطمه زهر

گرفت كه هر صاعى براى روزى باشد. يك صاع جوع را پنج قرص 

نان كرد چون پنج نفر بودند، على عليه السالم، فاطمه عليها السالم، 

حسن عليه السالم، حسين عليه السالم، و فضّه. هنگام افطار كه شد تا 

خواستند كه ميل كنند، صدا بلند شد: اى اهل بيت پيغمبر! مسكين و 

يرى هستم. اميرالمؤمنين عليه السالم فوراً سهم خودش را داد و فق

 همه سهم خودشان را به مسكين دادند. آن شب با آب افطار كردند.

روز دوّم هم فاطمه زهرا يك صاع ديگر آرد كرد و پنج قرص نان 

اى بلند شد: اى اهل  پخت، هنگام افطار تا خواستند ميل كنند، ناله

هستم. على عليه السالم سهمش را داد. آن شب بيت پيغمبر! يتيمى 

 هم باألخره تمامشان سهم خودشان را بخشيدند.

روز سوّم خيلى سخت است، همچنين مثل روزهاى قبل تا خواستند 

افطار كنند، صدا بلند شد: اى اهل بيت پيغمبر! اسيرى هستم، به داد 

 من برسيد! على عليه السالم سهمش را
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______________________________ 
 نظامى گنجوى/ مخزن األسرار. -(1)

 سعدى/ مواعظ. -(2)

 162معارفى از قرآن، ص: 

داد، فاطمه عليها السالم و حسن و حسين عليهما السالم و فضّه هم 

در  197سهم خودشان را انفاق كردند، آن شب هم با آب افطار كردند.

روايت شيعه و سنّى هم چنين دارد )صاحب تفسير روح البيان نيز نقل 

 نمايد(. مى

اين است نمونه انفاق كامل كه نشانه ايمان كامل است. خداوند هم 

تا قيام قيامت، اين « هل اتى»قدردانى فرمود و با فرستادن سوره 

 انفاق را زبانزد خاص و عام گردانيد.

______________________________ 
حُبّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا* إِنَّمَا   وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى» -(1)

 .9 -8دهر:  «نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَانُرِيدُمِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

 163معارفى از قرآن، ص: 

 
                                                 

197  (1)-\i «َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َلنُرِيُدِمنُكْم َجَزآًء َوَل ُشُكو   َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى  .9 -8دهر:  E\«رًاُحّبِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا* ِإمنَّ
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  جلسه پانزدهم: خشوع دردل، نشانه ايمان

 

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ  ى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَامِنُواْ»

ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ* وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ 

 198«.إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَيَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثقَكُمْ 

؛ اى «وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» روز گذشته كالم در اين آيه شريفه بود:

خواند، شما را با  مسلمانان! چند سال است كه پيغمبر اكرم شما را مى

كند، آيا نرسيده كه ايمان بياوريد؟ اين نسبت به صدر  خدا آشنا مى

ست آيات قرآن مجيد، شواهد ربوبيّت الهيّه، اسالم. اآلن هم همين ا

امر به ايمان توسّط پيغمبر مكرّم، آيات قرآن اين همه بر شما مردم 

خوانده شده است، آيا نرسيده وقتى كه ايمانى در شما پيدا بشود؟ 

اش طهارت بدن و صحّت  اسالم به زبان تنها قيمتى ندارد، فقط نتيجه

 مرگ، خبرى نيست.نكاح و توارث است، امّا بعد از 

اش خشوع است. تذلّل نزد پروردگار  اگر ايمان به دل رسيد، نشانه

است. ترس از مخالفت پروردگار است. اگر كسى ايمان پيدا كرد كه 

بيند )سوره حديد كه موضوع بحث ماست، يك  خدا او را مى

                                                 
 .8 -7حديد:  -(1)  198
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اى  199...«وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ »...  اش كافى است(. جمله

سلمان! تو بايد بدانى هر جا بروى، خدا با تو است. در هر حالى م

 خدا ناظر بر تو

______________________________ 
 .8 -7حديد:  -(1)

 .. 4حديد:  -(2)

 164معارفى از قرآن، ص: 

است. اگر اين طور شد هميشه حالت خضوع و خشوعى دارد؛ چه تنها 

گويد خدا حاضر  كند، مى باشد و چه با كسى باشد هيچ فرق نمى

اعلى اللَّه  -است؛ البتّه مراتب دارد تا برسد به مقدّس اردبيلى

اين بزرگوار چهل سال آخر عمرش در خانه هم »كه گويند:  -مقامه

ست. مالحظه حضور نسبت به ملك الملوك، كرده ا پايش را دراز نمى

كرده؛ حتّى در  كرده كه پايش را دراز نمى ربّ االرباب مى

 «.اش خانه

خطاب به من و تو است نه به  «مَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» گويد: كه مى اين

زنيد! دم از اسالم  كفّار، اى آنهايى كه مدّتى است دم از دين مى

                                                 
 .. 4حديد:  -(2)  199
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كنيد؛ يعنى ايمانى كه تو را  زنيد، چرا ايمان كلّى به خدا پيدا نمى مى

وادار به ادب كردن در حضور ربّ العالمين كند؛ ايمانى كه تو را 

العالمين كند، خود را وادار به خضوع و خشوع و تذلّل در برابر ربّ 

عبد ذليل در محضر ربّ جليل بدانى، هيچ وقت عبد ذليل در محضر 

 دهد. موال صداى بلند هم نمى

اللّهمّ انّى اسئلك خشوع االيمان قبل » خوانى: در دعاى سحر مى

جا خاشع شد خوشا به حالش!  هر كس اين 200«.خشوع الذلّ في النّار

كنند. بشر باألخره  اشعش مىهر كس خاشع نشد، فردا با توسرى خ

جا ايمان و خشوع و  بايد براى خداى خودش خاشع بشود. اگر اين

خضوعى پيدا كرد خوشا به حالش! اگر نشد فردا در جهنّم ذلّت 

گردد كه  كشد. از همان اوّلين موقف ذلّت بر جهنّميان ريخته مى مى

وعها سر فرمايد: متكبّرها، بى ايمانها، بى خش در قرآن مجيد ذكر مى

آورند، هيبت الهيّه از اوضاع قيامت، آنها را  از قبر كه در مى

گيرد. و در برزخ هم همين است؛ ذليل، غبارآلود، سياه چهره،  مى

خشِعَةً أَبْصرُهُمْ » تا چهل سال سرهايشان به زير است: 201مهيب،

                                                 
 .مفاتيح اْلنان/ دعاى ابو ْحزه مثاىل . -(1)  200
201  (2)-\i « ٌَوُوُجوٌه يَ ْوَمِبٍذ َعَلْيَها َغََبٌَة* تَ ْرَهُقَها قَ رَتَة»\E  :41 -40عبس. 
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ديگر در قيامت  203قربان آن كسى كه در نمازش خاشع شد. 202...«.

 وسرى خاشعش كنند،خواهد با ت نمى

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ دعاى ابو حمزه ثمالى .. -(1)

 .41 -40عبس:  «وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ* تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ» -(2)

 .. 44معارج:  -(3)

مؤمنون:  «هِمْ خشِعُونَقَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِ» -(4)

1- 2 .. 

 165معارفى از قرآن، ص: 

جا خشوعى نداشت )اى تارك  خشوعش در دنيا پيدا شد؛ امّا اگر اين

خشِعَةً أَبْصرُهُمْ »  الصالت( منتظر باش خشوع قيامت را كه چهل سال

روز ويك  ذلّتى است كه يك خورد، باألخره چشمت تكان نمى ...«

جا خاشع  آن هم موقف اوّل. هر كس اينسال نيست، چهل سال، 

؛ «اللّهمّ انّى اسئلك خشوع االيمان» كنند: جا خاشعش مى نشد، آن

 «قبل خشوع الذّل في النّار»  جا خاشع بشوم خدايا! طورى بشود اين

                                                 
 .. 44معارج:  -(3)  202
203  (4)-\i « ََقْد أفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن* الَِّذيَن ُهْم ِِف َصَلِتِِْم خِشُعون»\E  :2 -1مؤمنون .. 
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نه در آتش جهنّم، نه در گور، نه در برزخ. صد هزار فرياد از 

ايد زندانيهاى انفرادى دنيا را، كسى كه  زندانخانه الهى. گاهى ديده

سلولهاى انفرادى چه  كرده، دراين مثلًا صاحب زور اوراخائن خيال

بندند. غرضم  خشوعى دارد؟ خصوصاً وقتى كه در را هم به رويش مى

اگر در دنيا براى خدا شد، فردا اوّل سرفرازى و تذلّل است، خشوع 

 اوّل خوشى است.

  لزوم خوف كردن از روز قيامت

در زمان خليفه عبّاسى رسم بود فرّاش باشى بايد از سحر جاروب 

بكند و تا هنوز هوا تاريك است بيرون برود. روزى اين فرّاش باشى 

است، مشغول جوان كه يك موى سفيد در سر و صورتش نبوده 

كشد. بدون التفاتش  شود. مقدارى طول مى جاروب كردن مى

بيرون بيايدبراى جاروب كشيدن، ديدهوا روشن  ازمطبخ خواست

شده جرأت نكرد پايش را از مطبخ بيرون بگذارد از ترس خليفه، 

 جا ماند. باألخره در مطبخ همان

براى فرار اين بيچاره فرّاش باشى هر چه كرد راهى »اند كه:  نوشته

پيدا نكرد. رفت در دودكش مطبخ تا شب بشود دوباره جاروب بكند 

ساعت كمتر شد، هر چه دود و آتش آمد،  24و بيرون برود كه تقريباً 
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ساخت. اذان صبح فردا پايين آمد، تا هوا تاريك بود فرار كرد رفت 

اش در زد. زن در را به رويش باز نكرد، تا برايش قسم خورد كه  خانه

راهش  بيايم، باألخره من است. من ديشب نتوانستم للَّه! اين خانهوا

آوردنشانش داد ديد يك موى سياه در سر وصورتش نمانده  داد. آينه

 «.گويند خشوع رامى از ترس خليفه. اين

بترسيد از آن روزى كه »فرمايد:  اين است كه در قرآن مجيد مى

 بچّه را پير

 166معارفى از قرآن، ص: 

طور قرآن مجيد  چقدر ترسها و هولها دارد كه اين 204«.دكن مى

فرمايد. قرآن مبالغه گويى ندارد، عين واقع  حقيقت را بيان مى

 است.

اگر آدم هستى، مؤمن هستى، پس كجاست ترست؟ گناهى كه از تو 

زند، مگر غير از تجاوز از قانون الهى است؟ با زبانت كه فحش  سر مى

در حضور خدا و در ملك خداست؟ تو چقدر بايد دهى جز خيانت  مى

بترسى از گناهت، دين خدا حريم خداست. واى از آن بى حيايى كه 

 در حريم الهى جسارت كند!

                                                 
204  (1)-\i «َفَكْيَف تَ تَُّقوَن ِإْن َكَفْرُُتْ يَ ْوًما جَيَْعُل ا ْلوِْلَدا َن ِشيًبا»\E  :17مزمل. 
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  مردن به خاطر ترس از روز قيامت

 اند كه: زمخشرى و نيشابورى نقل كرده

اش را به مكتب فرستاده بود. پسر غير مكلّف يك  يكى از اخيار، بچّه»

روز برگشت. وقتى به منزل آمد پدر ديد اين پسر غيربالغ مريض 

شده، شكستگى وانكسارى برايش پيدا شده. صبح سالم بود و حاال كه 

برگشته است با تب و انكسار رو به رو شده است: باألخره از پسر 

پرسيد آيا پيشامدى شده؟ گريان گفت: امروز در مكتبخانه اين آيه 

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ا لْوِلْدَانَ » د:ان را به ما ياد داده

كند! اين ترس، مرا  بترسيد ازآن روزى كه بچّه را پيرمى 205«شِيبًا

 است واى! اين چه روزى است؟! گرفته

  خواهم عرض كنم براى من و تو اين حرفها قصّه و حكايت است. مى

 اى من و تو است.بر «ومَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ»

گويد: باألخره بچّه تب كرد طاقت نياورد، عاقبت هم از هول و  مى

گفت: بچّه جان! بايد  كرد و مى دلهره از دنيا رفت. پدرش گريه مى

پدر پيرت از غصّه بميرد كه سر تا پايش گناه است. خوش به سعادتت 

                                                 
 .. 17مزمل:  -(2)  205
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ل كه مثل پدر بدبخت، آلوده شوى و قساوت د اى بچّه! پيش از اين

 «.جا رفتى پيدا كنى، از اين

. چرا گيج هستيد؟ چرا ايمان به خدا «وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»

 آوريد؟ نمى

______________________________ 
 .17مزمل:  «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ا لْوِلْدَا نَ شِيبًا» -(1)

 .. 17مزمل:  -(2)

 167معارفى از قرآن، ص: 

. محمّد صلى اهلل عليه و آله شما «وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ»

وَقَدْ أَخَذَ مِيثقَكُمْ إِنْ كُنتُم » كند: خواند به ايمان دعوتتان مى را مى

. اخذ ميثاق هم ديروز عرض كردم، بهترين وجهش آن است «مُّؤْمِنِينَ

نسان با خدا وپيغمبر صلى اهلل عليه و آله عهد كرد، شما كه از اوّل ا

اين عهد شد، مگر  «اشهد ان ال اله الّا اللَّه» از اوّل تكليف مگر نگفتى:

 «.اللَّه اشهد انّ محمّداً رسول» از همان اوّل نگفتى؟

دهى به وحدانيّت حق، پس ايمان هم بايد بيايد.  اگر گواهى مى

 خواهد. اعت هم مىگواهى به رسالت محمّد اط
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  سرزنش شدن مردم به خاطر عدم انفاق

ءَايتِ بَيّنتٍ لّيُخْرِجَكُم مّنَ الظُّلُمتِ إِلَى  ى عَبْدِهِ  هُوَ الَّذِى يُنَزّلُ عَلَى»

خداست آن خدايى كه بر اين  206«.النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

كه فرستاد، بيّنّات است. آشكار پيغمبر مكرّمش آيات قرآن مجيد را 

كننده حقايق و معارف و مبيّن حالل و حرام و راه سعادت است. 

محمّد صلى اهلل عليه و آله برايتان بيان كرد. يكى از مصاديق ظلمت 

وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِى » فرمايد: و نور، بخل و انفاق است كه بعد هم مى

محمّدى كه شما را روشن كرد، به اين قرآن مجيد  207...«.سَبِيلِ اللَّهِ 

كنيد؟! چرا داد و دهش را رها  آشنايتان كرد، چرا انفاق نمى

شناسى چرا خودت را  ايد؟ اگر ايمان است و خودت را بنده مى كرده

دانى؟ ايمان با بخل جمع نخواهد شد. هر بخيلى بى ايمان  مالك مى

 است.

بخل و ايمان با هم تضاد دارد. يقين بدانيد هر مؤمنى سخى است. 

دهد كه پنج يك آن را بده، آيا  مال، مال خداست، حواله به تو مى

 توانى بخل بكنى؟ حكايت سيّد بن طاووس را بگويم: مى

                                                 
 .9حديد:  -(1)  206
 .. 10حديد:  -(2)  207
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اى در حلّه داشت. موقع خرمن و زكات  جناب سيّد بن طاووس مزرعه

ه عشرش براى خودم، نه تايش را در را»فرمود:  شد، مى دادن كه مى

  ، اين شوق«دهم خدا مى

______________________________ 
 .9حديد:  -(1)

 .. 10حديد:  -(2)

 168معارفى از قرآن، ص: 

است. اگر كسى مؤمن باشد، بايد شكر بكند دست سيّد را ببوسد، با 

 كه او التماسش بكند. التماس خمس بدهد، نه اين

  السالم هايى از انفاق ائمّه معصومين عليهم نمونه

 نسبت به حضرت سجّاد و حضرت باقر دارد كه: -1

وقتى سائلى آمد اظهار ناراحتى كرد، آقا هر چه داشت به او داد تا »

گرفت در دستش فرمود بده به من و گرفت و بوسيدش روى چشمش 

 گذاشت، دو مرتبه داد.
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يَأْخُذُ » فرمايد: پرسيد چرا چنين كرديد؟ فرمود: خدا در قرآن مى

 «.گيرد خدا صدقات را مى 208؛«لصَّدَقتِا

 «.بوسيد گاهى دست سائل را مى»روايت ديگرى دارد كه:  -2

در روز عيد عرفه بود. حضرت رضا عليه السالم در مشهد، آقا در  -3

خانه را باز كرد آنچه بود انفاق كرد به طورى كه فضل بن ربيع وقتى 

؛ خيلى «! انّ هذا الغرماللَّه يابن رسول» آمد آن وضع را ديد، گفت:

 ام. ؛ سود كرده«هو الغنيمة» غرامت است! فرمود:

زهرى، عالم مدينه و از مخلصين زين العابدين عليه السالم بود،  -4

كردم، چشمم  هاى مدينه حركت مى در تاريكى شب در كوچه»گويد: 

به آقا امام سجّاد افتاد. ديدم آقا بارى همراهش است. ظاهراً به 

اللَّه! كجا تشريف  ده بود، سالم كردم، گفتم: يابن رسولدوش كشي

 بريد؟ مى

فرمود: زهرى! ما خيال سفرى داريم و اين آذوقه راه است. محلّ 

جا بگذارم براى وقتى كه  خواهم اين را آن ام مى امنى در نظر گرفته

 مسافرت كنم.

                                                 
 .31 -30/ 3لئاىل اْلخبار:  -(1)  208
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زهرى گويد: پس از چندى، يك روز زين العابدين عليه السالم را 

ديدم، گفتم: مگر شما مسافرنبوديد؟ فرمود: چرا، حاالهم مسافر 

 209«.هستم. پرسيدم كجا؟ فرمود: سفر آخرت

بهتر اين است كه امروز دو سه جمله از امام حسن مجتبى عليه  -5

  السالم عرض كنم كه

______________________________ 
 .31 -30/ 3لئالى األخبار:  -(1)

 .. 27/ ح 66 -65/ 46بحاراألنوار:  -(2)

 169معارفى از قرآن، ص: 

روز نيمه ماه رمضان و والدت ايشان است. حتّى سنّيها از آن جمله 

اند. در كتاب حلية االولياء و در صحيح  خواجه ابو نعيم نقل كرده

 ترمذى هم نقل كرده است.

 «.ن عليه السالم قاسم ربّه ثالث مرّات حتّى نعلًا ونعلًاوكان حس»

حسن مجتبى عليه السالم كه عين ايمان و ايمان حقيقى بود، ايمان، 

او را واداشت كه در عمرش سه مرتبه هر چه داشت مقاسمه كند 

                                                 
 .. 27/ ح 66 -65/ 46حباراْلنوار:  -(2)  209
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اش را در راه خدا  بالمناصفه تا برسد به نعلينش؛ يعنى نصف دارايى

داد. اين سه مرتبه به طور مسلّم و غير سه مرتبه هم مواقع ديگر هر 

عربى، خدمت آقا آمد خيلى گرفتار بود.  -6 210داد. چه داشت مى

آقا! من دشمن سختى دارم كه مالحظه پيرى من »عرض كرد: 

 «.كند نمى

 «.كيست؟»فرمود: 

 «.فقر است»عرض كرد: 

« كنم. فرمود: هر چه هست بياوريد! اآلن عالجش مى»امام فرمود: 

بردن پنجاه هزار درهم و پانصد دينار به آن فقير عطا كرد و براى 

 خواست. اين پولها حمّال مى

خواهد؛ حتّى آقا كرايه حمّال هم  حمّال آوردند. حمّال هم كرايه مى

نداشت؛ چون عطا از امام است، پول حمّال هم بايد امام بدهد و 

پولى هم برايش نمانده بود، عبايش را برداشت داد به حمّال، گفت: 

كه  د، پيش از اينآي فقير ديگر مى -7 211«.اين هم اجرت حمل تو!»

                                                 
 .. 128/ 11؛ احقاق اْلق: 62/ ح 236/ 1؛ عيون اخبار الرضا: 480/ 9وسائل الشيعه:  -(1)  210
 .. 14/ ح 341/ 43حباراْلنوار:  -(2)  211
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اين « هر چه هست بياوريد!»اش را بگويد، امام فرمود:  گرفتارى

 دفعه بيست هزار درهم بيشتر نبود كه آقا عذر خواهى فرمود.

در سفرى كه خود امام حسن مجتبى و آقا حسين عليهما السالم  -8

و عبداللَّه بن جعفر، اين سه بزرگوار از اسخياى روزگار، در بيرون 

ه از قافله بازماندند. هر سه نفر تشنه و گرسنه و خسته و مدين

  اى ديدند. آمدند نزديك، ديدند در خيمه بازمانده، از دور خيمه

______________________________ 
؛ 62/ ح 236/ 1؛ عيون اخبار الرضا: 480/ 9وسائل الشيعه:  -(1)

 .. 128/ 11احقاق الحق: 

 .. 14ح / 341/ 43بحاراألنوار:  -(2)

 170معارفى از قرآن، ص: 

 اى دارد. پيرزنى است و بزغاله

ما از اعيان قريش هستيم و تشنه و گرسنه هستيم، آيا »فرمودند: 

 «.شود؟ چيزى يافت مى

دوشيدند قدرى شيرش را خوردند. فرمودند: «. بز را بدوشيد»گفت: 

 «.گرسنه هستيم»
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كنيدبرايتان  ما او را ذبحمن بيش از يك بز را ندارم، ش»پيرزن گفت: 

 «.كنم كباب مى

خوراك هم خوردند و خوابيدند. فردايش امام حسن عليه السالم 

مدينه افتاد، ما جبران  اى زن! اگر وقتى سر وكارت به»فرمود: 

سه »آمدسراغ بز راگرفت، گفت:  ورفتند. شوهرش كه« كرد خواهيم

م و آنها هم ميل نفر از اشراف قريش آمدند چيزى نبود، آن را كشتي

 «.كردند

گذشت تا وقتى كه خيلى به اين دو نفر فشار آمد. به مدينه آمدند. 

در مدينه امام حسن عليه السالم پيرزن را ديد. صدايش زد، فرمود: 

 «.شناسى؟ مرا مى»

 «.نه»گفت: 

حضرت او را به منزل برد. «. من همان مهمان آن روز هستم»فرمود: 

او را »او عطا كردند وفرمود:  د وهزار دينار بهحواله داد هزارگوسفن

 «.ببريد پيش برادرم حسين عليه السالم

هزار گوسفند و هزار درهم هم حسين عليه السالم عطا فرمود. و 

عبداللَّه بن جعفر )شوهر حضرت زينب عليها السالم( هم همچنين عطا 
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اينهايى كه به اسم  212اش همين است. كرد. عطا در راه بزرگان نتيجه

دهند، روز قيامت حسين عليه السالم با  حسين عليه السالم سفره مى

دهى؛ امّا حسين عليه  كند؟ چيزى كه هست تو، فانى مى آنها چه مى

 دهد. السالم به باقى تو را پاداش مى

كند؛ آبى كه يك صد هزار  تو را از آن كوثر ان شاء اللَّه سيراب مى

 مزه دارد.

 ز امام حسن عليه السالم بگويم:امروز ا

امام حسن عليه السالم با اين انفاقش بيست مرتبه پاى برهنه و پياده 

 به مكّه مشرّف شد.

«. خالف ادب است كه من سوار بشوم»فرمود:  هشتاد فرسخ است. مى

  بعضى سفرهايش

______________________________ 
 .. 15/ ح 342 -341/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 171معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 15/ ح 342 -341/ 43حباراْلنوار:  -(1)  212
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هم نسبت به حسين عليه السالم و هم نسبت به حسن عليه السالم دارد 

، فرمود: «دوايى بزنيد»كه روى سنگها پاى آقا زخم شد. گفتند: 

شود دواى  رسيم، يك نفر پيدا مى آماده باشيد منزلى كه اآلن مى»

 يك وقت ديدند عربى پيدا شد.«. زخم من هم همراهش هست

پسر پيغمبر صلى اهلل عليه و آله تو را »رفتند عقبش گفت: 

همراه شما روغنى هست )كه »او هم دويد. آقا فرمود: «. خواهد مى

مقدارى داد تا حضرت به پايش ماليد آناً «. شايد روغن بلستون باشد(

 «.هر چه بخواهى به تو بدهم»شفا پيدا كرد. حضرت فرمود: 

آقا! حاجتى دارم و آن اين است كه وقتى از خانه بيرون »گفت: 

 «.آمدم، زنم حامله بود، شما دعايى بكنيد خدا پسرى به من بدهد

دهد كه از دوستان  امام بشارتش داد كه خداى تعالى به تو پسرى مى

غرضم عبادت است. با اين همه عبادت  213ما اهل بيت خواهد شد.

 كرد. گريه مى خواست بميرد موقعى كه مى

 «.كنى؟ پسر پيغمبر تو چرا گريه مى»گفتند: 

 214«.ابكى لخصلتين لهول المطّلع وفراق االحبّة» فرمود:

                                                 
 .3/ ح 324/ 43حباراْلنوار:  -(1)  213
 .2/ ح 332َهان:  -(2)  214
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گريان و ناالنم براى دو چيز: يكى هول مطّلع؛ يعنى اطاّلع »فرمود: 

به عالم اعلى چه خبر است كه خدا او را به بزرگى ياد كرده )ليوم 

 عظيم(.

اى فراق دوستان است؛ يعنى حسين عليه السالم. گريه دوّم من بر

روم، به جدايى شخصى مثل حسين عليه السالم مبتال  وقتى من مى

 آناً جهت مثبت را نيز تذكّر فرمود:«. شوم مى

 «.ام براى شوق به لقاى محمّد صلى اهلل عليه و آله است گريه»

كرد.  مى پيچد. آن وقت ياد بهشت و جهنّم مثل مار گزيده به خود مى

 خبريم. دانست بزرگ و عظيم است. من و تو بى مى

سعدى مگر از خرمن اقبال 

   بزرگان

يك خوشه ببخشند كه ما 

  تخم نكشتيم

 

______________________________ 
 .3/ ح 324/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 .2/ ح 332همان:  -(2)
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 172معارفى از قرآن، ص: 

 به همين بشارت دلت را خوش كنم:

امام حسن عليه السالم طرف راست پيغمبر صلى »اند:  روايت كرده

اهلل عليه و آله، حسين عليه السالم هم طرف چپ، رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله گفت: خدايا! تو شاهد باش كه من اين دو تا را دوست 

را هم دوست  دارم، هركس هم اين دو نفر را دوست بدارد، او مى

 215«.دارم مى

______________________________ 
 .42/ ح 275/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 173معارفى از قرآن، ص: 

 

جلسه شانزدهم: اصرار پيامبر صلى اهلل عليه و آله در ايمان آوردن 

  مردم

 

                                                 
 .42/ ح 275/ 43حباراْلنوار:  -(1)  215
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نَ الظُّلُمتِ إِلَى ءَايتٍ بَيّنتٍ لّيُخْرِجَكُم مّ ى عَبْدِهِ  هُوَ الَّذِى يُنَزّلُ عَلَى»

سَبِيلِ  لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ* وَمَالَكُمْ أَلَّاتُنفِقُواْ فِى بِكُمْ النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ

مِيرَاثُ السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ لَايَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ا  وَلِلَّهِ اللَّهِ

ن الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقتَلُواْ وَكُلًاّ لْفَتْحِ وَقتَلَ أوْلئكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مّ

وَمَالَكُمْ لَاتُؤْمِنُونَ » 216«.وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  وَعَدَ اللَّهُ ا لْحُسْنَى

 «.بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ

د بياييد ايمان بياوريد؛ خوان اى مؤمنين! اين همه پيغمبر ما شما را مى

ايم ايمان يعنى گروش. اطاعت  يعنى دور خدا باشيد. مكرّر ما گفته

 نفس و هوا را كنار بگذار.

مگر نه از شما عهد گرفتيم. شما كه  217فرمانبردارى از خدا كنيد.

؛ قرآن كتاب من است. اين عهد است بله بله «القرآن كتابى» گفتيد:

؛ خداست «ى ءَايتٍ بَيّنتٍ عَبْدِهِ  هُوَ الَّذِى يُنَزّلُ عَلَى» من مطيع قرآنم:

كه بر اين پيغمبر مكرّمش از روى رحمت و رأفتش )بعداً هم 

از بس خدا به بشر مهربان و رحيم است(  «لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ» فرمايد: مى

نور اعظمش كه عرش نشين است از عالم اعلى، او را به دنيا آورد و 

                                                 
 .10 -9حديد:  -(1)  216
217  (2)-\i « ْْيطَن  َأََلْ أَْعَهْد ِإلَْيُكم تَ ْعُبُدواْ الشَّ  .. 60يس:  E\...«يَبىِن َءاَدَم َأن لَّ
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كرد؛ يعنى صادر اوّل، عقل كل، هادى سبل، محمّد  خاك نشينش

 شود. مصطفى صلى اهلل عليه و آله. قاصدى باالتر از محمّد نمى

عنايت به شأن بشر است از بس خدا به بشر عنايت دارد، رأفت و 

 رحمت دارد،

______________________________ 
 .10 -9حديد:  -(1)

 .. 60يس:  ...«يبَنِى ءَادَمَ أَن لَّاتَعْبُدُواْ الشَّيْطنَ  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ» -(2)

 174معارفى از قرآن، ص: 

خواهد آنها را به كمالهايى برساند. بزرگترين شخص اوّل وجود،  مى

عبد مطلق و خالصش را فرستاد، آنگاه محمّد صلى اهلل عليه و آله 

كه راجع به ها( آياتى  هم آيات خدا را رسانيد )آيات يعنى نشانه

هاى متعدّدى  معرفت و احكام و شرايع و معارف است آن هم رشته

 218دارد و آيات راجع به آفاق وانفس.

  خاك، آغاز و فرجام انسان

                                                 
218  (1)\i « َسُنرِيِهْم َءايِتَنا ِِف ا ْْلَفَاِق َوِِف أَنُفِسِهْم»...\E  :53فّصلت .. 
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افتيم و از اصل  هاى ديگرى مى اگر بخواهم مثال ذكر كنم، در رشته

هاى خدا اين  كنم؛ مثلًا از نشانه اى مى مانيم، فقط اشاره مطلب باز مى

و اين دستگاه عجيب را درست فرمود  219است كه ما را از خاك آفريد

 هر فردى رجوع به خودش بكند:

 220«. مِنْهَا خَلَقْنكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى»

كند  از اين خاك ما را بلند كرد، بعد هم در اين خاك جزء خاك مى»

 «.انگيزد و در قيامت نيز از خاك بر مى

آيه بيّنه براى اين است  «ءَايتٍ بَيّنتٍ» فرمايد: هايى كه خدا مى نشانه

جاها  كه تو ايمان بياورى به آن كسى كه تو را از مشت خاكى به اين

 رسانده است.

اى همه هستى ز تو پيدا 

   شده

خاك ضعيف از تو توانا 

221 شده
 

 

 خواب، نشانه شگفت خداوند

                                                 
219  (2)-\i « ِى َأْن َخَلَقُكم ّمن تُ رَاٍب  َوِمْن ءَايِته»...\E  :20روم .. 
 .55طه:  -(3)  220
 .نظامى گنجوى/ خمزن اْلسرار . -(4)  221
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روى و بيدار  شبانه روز چقدر خواب مى 222از آيات بيّنه خواب است.

 شوى؟ مى

روند، اين  افراد عادى يك مرتبه روز و يك بار شب به خواب مى

خواب و بيدارى از چيست؟ دست خودت است؟ مكرّر شده آدمى كار 

  داشته بدون اختيار خوابش

______________________________ 
 .. 53فصّلت:  ...«سَنُرِيهِمْ ءَايتِنَا فِى ا لْأَفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ » (1)

 .. 20روم:  ...«ى أَنْ خَلَقَكُم مّن تُرَابٍ  وَمِنْ ءَايتِهِ» -(2)

 .55طه:  -(3)

 نظامى گنجوى/ مخزن األسرار .. -(4)

 .. 23روم:  ...«ى مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ  وَمِنْ ءَايتِهِ» -(5)

 175معارفى از قرآن، ص: 

توانى  ه نمىگيرد، براى اين است كه عجزت را متوجه بشوى ك مى

 چرت نزنى.

 جناب لقمان حكيم كلمه حكمتى فرموده:
                                                 

222  (5)-\i « ِى َمَناُمُكم بِالَّْيِل َوالنََّهاِر  َوِمْن ءَايِته»...\E  :23روم .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  315 

شود،  كنم از كسى كه منكر بعث و حيات بعد از مرگ مى تعجّب مى»

النّوم  شود: ميرد و زنده مى در حالتى كه شبانه روز، يك مرتبه مى

مگر خواب غير از مرگ است؟ مرگ، خواب سنگين  223«. اخ الموت

كشد؛ ولى خواب، مرگى است ناقص؛  است بيدارى ندارد. نفس نمى

كشد. جان دارد و كارهاى بدن را انجام  يعنى هنوز نفس مى

 دهد. مى

خوابيد وقتى بلند  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله هر شب كه مى

 كرد: گذاشت، عرض مى شد سر به سجده مى مى

 224«.الحمدللَّه الّذى احيانى بعد ما اماتنى واليه النّشور»

ام كرد، چه اشخاصى كه  شكر خداى را كه من را ميراند و بعد زنده»

 225«.خواب بودند تتمه حياتشان هم رها شد

 زن و مرد آيتى از خداوند

ايمان بياور براى آن خدايى كه زوج براى تو خلق كرد. زن و مرد، 

 آيت خدايند.

                                                 
 .. 173/ 87حباراْلنوار:  -(1)  223
 .. 173/ 87حباراْلنوار:  -(2)  224
225  (3)-\i « َِا َوالَِِّت ََلْ ََتُْت ِِف َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك اللَُّه يَ َتَوِفَّ ا ْْلَنُفَس ِحَْي َمْوِت»...\E  :42زمر .. 
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تواند زندگى كند.  نعمت و نشانه قدرت خدا هستند. آدمى تنها نمى

خواهد. زن براى  وحشت، اضطراب، ناراحتى دارد. سكون و تكيه مى

 مرد، سكون است.

  نزول آيات بيّنات در قرآن

خداست كه در قرآن نازل  «ءَايتٍ بَيّنتٍ ى عَبْدِهِ  هُوَ الَّذِى يُنَزّلُ عَلَى»

هاى آشكار كننده، واضح كننده توحيد،  ت، نشانهفرمود آيات بيّنا

 معاد، اسما و صفات خدا

______________________________ 
 .. 173/ 87بحاراألنوار:  -(1)

 .. 173/ 87بحاراألنوار:  -(2)

اللَّهُ يَتَوَفَّى ا لْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا » -(3)

 .. 42زمر:  ...«كُ فَيُمْسِ

 176معارفى از قرآن، ص: 

تا از تاريكيهاى جهل و بى  «لّيُخْرِجَكُم مّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ» را:

خبرى شما را بيرون بياورد به نور علم، به نور ايمان، به نور 

؛ خدا به شما مهربان است. «إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ» خداشناسى.
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مهرش است كه اين همه آيات بيّنات فرستاد بلكه آدمى با خداى از 

 خودش آشنا گردد.

  احكام از آيات بيّنات

است كه خداى تعالى احكامى را « احكام»رشته ديگر آيات بيّنات 

مقرّر داشت، آنچه فرمود واجب است عمل كنى تا به نور تقوا برسى 

تمام در نتيجه گناه تا از ظلمتهاى آخرت، صراط، قيامت، محشر كه 

به شما  «لّيُخْرِجَكُم مّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ» داشته گردى. است نگه

فرمود: اى بشر! زنا حرام است تا از تاريكى وحشتكده گناه نجاتت 

دهد. ايها النّاس! شراب، قمار، فتنه، فساد، دروغ، غيبت، تهمت، 

حاال كه  «لظُّلُمتِ إِلَى النُّورِلّيُخْرِجَكُم مّنَ ا»  رباخوارى حرام است كه

چنين است، حاال كه ما آيات بيّنات نازل كرديم كه شما ايمان به خدا 

بياوريد و گروش به او داشته باشيد، دور دنيا را رها كن، بيا دور 

 آخرت.

شما را چه  ...«وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ » حاال چنين است:

ى مسلمانها! چرا اين قدر بخيل! پول خرج نكن! در راه شود ا مى

خدا مسامحه كن هستيد؟ با اين همه تشويق به ايمان، دانش، معرفت. 

الزمه ايمان آن است كه آدمى اگر خدا را شناخت در راه خدايش از 
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بذل جان مضايقه نكند تا چه رسد به بذل مال. خداشناس حاضر است 

مال چيست. اگر كسى در راه خدا  جان در راه خداى خودش بدهد،

از مال مضايقه دارد، يقين بدان ايمانى ندارد. دور خداى خودش 

 نيامده است، معبودش پولش است.

وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِى » كند: ايمانش شهوات است؛ لذا انفاقى هم نمى

هر كس كنيد؟ مال به دلتان چسبيده،  چرا انفاق نمى ...«سَبِيلِ اللَّهِ 

شود شخصى نسبت به يك تومان براى خدا  در حدّ خودش. گاه مى

 گذشت ندارد. انفاق در راه خدا، دينى را ادا كردن،

 177معارفى از قرآن، ص: 

كه زير بار  گويد نبايد آدم زير بار ظلم برود! اين ازطلبى گذشتن، مى

 ظلم نيست، فتوّت، گذشت، عفو، صدقه است، تو در راه خدا بده به

 خواهد باشد. هر كه مى

  تدبير هوشمندانه مفضّل در حلّ اختالف شيعيان

شد. دو نفر از شيعيان اهل بيت  مفضّل روزى در بازار كوفه رد مى

براى »نزاعشان شده بود در بازار. جناب مفضّل پيش آمد، پرسيد: 
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كنيد؟ )مفضّل نماينده كشّاف حقايق جعفر بن محمّد  چه نزاع مى

 «.است( الصادق بوده

گفتگو اين بود كه يكى از آنها ادّعاى طلب ارث از ديگرى داشت. 

ظاهراً چهارصد درهم مورد نزاع بوده است. آنها را به منزل خودش 

سر و صورت يكديگر »برد، چهار صد درهم را به مدّعى داد و گفت: 

ضمناً »بعد جناب مفضّل گفت: «. را ببوسيد و برويد در امان خدا!

خودم نيست مال مواليم جعفر بن محمّد عليه بدانيد اين پول از 

السالم است. خود امام به من فرموده از مواردى كه اذن دارى خرج 

نزاع براى چه؟! حيف عمر عزيز  226«.كنى، اصالح ذات بين است

نباشد دو نفر شيعه براى مال دنيا با هم قهر و در جدال باشند؟! پس 

 كند. ور تحريك مىط افتيد؟ قرآن اين شما كى به فكر آخرت مى

كنيد؟ در راه  كيست كه تحريك بشود؟ چرا در راه خدا خرج نمى

نفس و هوا اين همه جنب و جوش! امّا خيرى كه پيش بيايد چقدر 

تان چقدر قشنگ! فرش، گل؛ امّا بناى خيرى كه به  مسامحه كار؟ خانه

 نام خداست چنان مسامحه كار؟!

  خداوند، آخرين وارث

                                                 
 .. 106/ ح 58 -57/ 47حباراْلنوار:  -(1)  226
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براى  «وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ» كنيد؟ براى چه خرج نمى

بدان! وارث همه خداست. »فرمايد:  كه خوب تكانت بدهد، مى اين

ماند  ارث آسمان و زمين از خداست؛ يعنى كسى كه بعد از همه مى

 «.خداست

______________________________ 
 .. 106ح  /58 -57/ 47بحاراألنوار:  -(1)

 178معارفى از قرآن، ص: 

 

اندر دوجهان خداى 

   ماند وبس مى
  باقى همه كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانْ

 

وارث همه خداست. پس بيا به اختيار خودت، جلوتر به خودش بده تا 

مسلمانها! من وارث همه شما »فرمايد:  برايت ذخيره كند. خدا مى

هستم تا مال دست خودتان است بدهيد در راه من تا برايتان ذخيره 

 «.«وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ» كنم:
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كند. اين هم الزم است همه  اى درباب اخالص ذكر مى بعدش نكته

 بدانيم.

  اخالص شرط اساسى انفاق

است چه يك تومان و چه « اخالص»انفاق در راه خدا اوّلين شرطش 

خواهد در راه خدا بدهد،  يك ميليون تومان. آنچه كه آدمى مى

ه و شرطش اين است كه هيچ منظورى نداشته باشد، فقط روى عالق

اش  محبّت خدا جدا گردد؛ يعنى خدا پيشش عزيزتر از تمام دارايى

شود آدمى بدبخت براى يك مرحبايى مالش را  باشد. گاه مى

دهد كه تعريفش كنند، چقدر پست است! پيش خدا هيچ ندارد.  مى

گردد اگر ريا  بلكه در كفّه سيّئاتش محسوب مى 227اى هم ندارد فايده

جد، حسينيّه، درمانگاه، مدرسه علميّه، اگر كرده باشد در انفاقش. مس

اى ندارد، اگر فقط براى خدا شد خوشا به  براى ريا باشد، هيچ فايده

 حالش!

مثل بهلول و هارون. وقتى بهلول رد شد، ديد هارون بناى عظيمى، 

سازد و براى سركشى آمده است. صدا زد:  مسجدى در بغداد مى

 «.كنى؟ اى هارون! چكار مى»

                                                 
227  (1)-\i ... « يُ َرآُءوَن النَّاَس َوَليَْذُكُروَن اللََّه ِإلَّ َقِليًل»\E  :142نساء .. 
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 «.كنم دارم خانه خدا بنا مى»گفت: 

 «.خانه براى خداست»بهلول گفت: 

 «.بله»گفت: 

 «.امر بكن باالى سردرش بنويسند مسجد بهلول!»گفت: 

 «.دهم، به اسم تو باشد؟ احمق! من پول مى»گفت: 

______________________________ 
 .. 142نساء:  «هَ إِلَّا قَلِيلًايُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُونَ اللَّ»...  -(1)

 179معارفى از قرآن، ص: 

سازى، اسم  احمق تو هستى يا من؟! براى خودت خانه مى»گفت: 

 «.گذارى؟ خدا رويش مى

 انفاق على عليه السالم به مقداد

پس از دانستن اين مقدّمه، اخالص بيشتر در حال سختى و فشار پيش 

شود از اخالصهاى  كرد، معلوم مىآيد. اگر كسى در سختى انفاق  مى

حقيقى است؛ ولى انفاق در گشايش، اخالص، چندان ظهور ندارد؛ به 

 عنوان مثال:
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اميرالمؤمنين عليه السالم به منزل وارد شد )حاصل روايت شريفه( »

ديد فاطمه عليها السالم چشمهايش به گودى فرو رفته، احوال او و 

اند )مثل  كرد: همه گرسنه حسنين عليهما السالم را پرسيد، عرض

كه اميرالمؤمنين عليه السالم خارج از مدينه رفته و حاال برگشته  اين

 بود(.

 اند. عرض كرد: سه روز است چيزى نخورده

اميرالمؤمنين هم فوراً نزد عبدالرحمن بن عوف رفت، فرمود: 

خواهم. رفت كيسه پول را آورد و گفت: آقا!  دينار قرض مى يك

 دهم خدمتتان. فرمود: ابداً. طور مى ه؟ همينقرض براى چ

اجمالًا حضرت يك دينار )يك مثقال طال( از عبدالرحمن بن عوف به 

عنوان قرض الحسنه گرفت كه براى فاطمه و حسن و حسين عليهم 

فاذاً بالمقداد قد جلس على قارعة  السالم خوراك تدارك كند:

مقداد در راه توقّف . وقتى كه تشريف آورد، وسط راه ديد  الطّريق

بارد. آفتاب سوزان  كه از زمين وآسمان گرمامى كرده در حالى

وزمين نيز سخت داغ است. اميرالمؤمنين عليه السالم احوالش را 

 اى؟ جا نشسته پرسيد: چرا در اين حرارت اين
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مقداد حيا كرد حقيقت را بگويد و خواهش نمود حضرت او را از 

اميرالمؤمنين عليه السالم تكرار  پاسخ دادن معاف فرمايد ولى

فرمود. مقداد هم به واسطه عفّت نفس، حقيقت را نگفت. در مرتبه 

سوم چون اصرار على عليه السالم را ديد به ناچار گفت: صداى ناله و 

گريه عيالم از گرسنگى توان من را گرفت، نتوانستم بمانم، از خانه 

 بيرون آمدم.

 180معارفى از قرآن، ص: 

ن على عليه السالم گريان شد، فرمود: ما هم مثل تو مبتالييم؛ چشما

 دارم، آن را بگير! ام، تو را بر خودم مقدّم مى دينارى به وام گرفته

حضرت به مسجد رفت، نماز ظهر و عصر را خواند و به خانه نرفت. 

پس از نماز مغرب رسول خدا صلى اهلل عليه و آله كه از جريان، به 

 بود، رو به على عليه السالم كرد و فرمود:وحى آگاه شده 

امشب چطور است شام را در خانه شما باشيم؟ على عليه السالم حيا 

كرد جواب نفى بدهد، به اتّفاق، به خانه آمدند، زهرا عليها السالم از 

نماز فارغ شده بود و پشت سرش ظرف سربسته خوراكى بود كه بخار 

ت خدمت پيغمبر و على خاست، پس آن رابرداش از آن بر مى

گذاشت. پيغمبر به فاطمه فرمود، اين خوراكى را از كجا آوردى كه 
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ام؟  تر از آن نخورده به رنگش نديده و مثل بويش نشنيده و پاكيزه

آنگاه پيغمبر دست مباركشان را ميان دو شانه على عليه السالم 

گذاشت. سپس فرمود: يا على! اين خوراك به جاى دينار تو است 

مقداد خيلى بزرگوار است. پس از  228...«.كه به مقداددادى( )

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله چهارمين مرد اسالم است؛ اوّل: 

سلمان. دوّم: ابوذر. سوّم: عمّار. چهارم: مقداد. و در بعضى روايات، 

دلش فوالدين »فرمايد:  مقداد مقدّم بر همه ذكر شده كه امام مى

شام است. اگر كسى ايمانى داشته باشد قبر شريفش هم «. بوده

كند كه چيزى در راه  شنود، شوق پيدا مى هرگاه اين روايات را مى

 خدا بدهد.

  ثواب قرض و صدقه

قرض الحسنه هجده ثواب دارد و صدقه ده ثواب »امام فرمود: 

يعنى اگر كسى پيش شما آمد آبرودار است، گفت: صد  229؛«دارد

شناسيدش كه آبرودار است، شما كه صد  خواهم مى تومانى قرض مى

دهيد، فقير مستحقّى هم آمد يك صد تومانى به او  تومان قرض مى

                                                 
 .30/ 41حباراْلنوار:  -(1)  228
 .. 181 -180اهلدايه:  -(2)  229
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اى كه دادى؟ نزد شرع  دادى، قرض كه دادى بهتر است يا صدقه

  اسالم

______________________________ 
 .30/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 .. 181 -180الهدايه:  -(2)

 181معارفى از قرآن، ص: 

كه  تاست، آن دهد، ثوابش ده خواهد پس بگيرد، صدقه مى كه نمى آن

در گيرد هجده برابر است. سرّش هم  دهد و عوضش مى قرض مى

گيرند كه آبروى ظاهرى  خود روايات ذكر شده. صدقه اشخاصى مى

كه  گيرد كه عفيف النفس است. آن زيادى ندارند. قرض كسى مى

كه  اش دادى، شكمش را سير كردى، بسيار خوب كردى، به آن صدقه

 قرض دادى، آبرويش را نيز حفظ كردى.

ل به مدينه يكى ازا عيان جبل عامل، بزرگ مرد شريفى بود كه هر سا

آمد و مدّتى در جوار امام ششم كشّاف حقايق جعفر بن  منوّره مى

ماند. بعد به فكر افتاد كه من باعث زحمت امام  محمّد الصادق مى

جا تهيّه نكنم.  اى در اين شوم. من كه تمكّن دارم، چرا خودم خانه مى

ده هزار درهم يا دوازده هزار درهم داد به آقا امام صادق عليه 
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آيم به  اى بخريد، وقتى كه مدينه مى براى من خانه»سالم گفت: ال

امام هم قبول «. خانه خودم بروم، زحمتى براى شما نداشته باشم

كه از آن مرد  شناسد؛ لذا بدون اين اش را مى فرمود. امام شيعه

بزرگ بپرسد. حضرت تمام دوازده هزار درهم را بين فقراى سادات 

ى جبل العاملى آمد و وارد شد برامام. قسمت كرد تا وقتى كه آقا

 «.آقا! معامله را انجام داديد؟»عرض كرد: 

قباله را گرفت كه برود «. ام اش را هم برايت نوشته بله، قباله»فرمود: 

 اش نوشته است: اش، ديد در قباله خانه

اى در بهشت  جعفر بن محمّد به فالن شخص جبل العاملى خانه»

ندارد؛ يعنى خراب شدنى نيست، صاحبش هم فروخت كه فنا و زوال 

از آن بيرون كردنى نيست. براى او چهار حدّ است؛ يك حدّش به 

خانه جدّم محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله، حدّ ديگرش به خانه 

جدّم علىّ مرتضى عليه السالم، حدّ ديگرش به خانه حسن مجتبى 

حضرت هم « سالمعليه السالم و حدّ ديگرش به خانه حسين عليه ال

 امضا كرده است.
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بقدرى اين مرد جبل عاملى شاد شد. دعا كرد به امام كه گفتنى 

دانست كه اين  نيست؛ چون خيلى معامله عظيم است. ضمناً امام مى

 مرد بزرگسال آخر عمرش است.

كه به وطن برگشت بيمار شد، در حال بيمارى  اجمالًا پس از آن

  اين»وصيّت كرد گفت: 

 182فى از قرآن، ص: معار

آنها همين كار را كردند. فردايش «. قباله را در كفن من بگذاريد

بستگانش آمدند براى فاتحه سر قبرش ديدند همان قباله روى قبرش 

 است، سطرى هم به آن اضافه شده است:

؛ امام جعفر صادق عليه السالم به  وفى لى جعفر بن محمّد بما قال»

معامله با خدا  230«.اى در بهشت را ضامن شد من وفا كرد؛ چون خانه

شود  زيانى ندارد. عجيب اين است كه حتّى براى دنيايش هم بهتر مى

در همين دنيا هم عوضش  ...«فَهُوَ يُخْلِفُهُ »...  كه قرآن هم خبر داده:

دهد. همان چيزى كه براى خدا دادى، عالوه آخرتت، بهترش را  مى

                                                 
 .183/ ح 134/ 47حباراْلنوار:  -(1)  230
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 مارانتان را به صدقه مداوا كنيد:گيرى. روايت دارد كه بي پس مى

 231«.داووا مرضاكم بالصّدقة»

ناچارم هم معجزه بگويم، هم رفع كسالتتان كنم، هم شاهد مطلبم 

 باشد. داستان ديگرى بگويم.

  فريادرسى على عليه السالم از تاجر كوفى

آيت اللَّه حلّى از ابن جوزى و ديگران از موثّقين عامّه و خاصّه نقل 

 اند: كرده

در كوفه مردى بوده به نام ابو جعفر تاجر. از خصايصش اين بوده »

زه هر سيّد فقيرى چيزى از او از اوّل سال تا آخر سال، همه رو

نوشت و بابت خمس  گرفته او در حساب على عليه السالم مى مى

كرد؛ چون حسن اخالق و رفتار داشت، سادات زياد به او  حساب مى

گذشت. بعد اتّفاقاً  كردند به طورى كه از حساب خمس مى رجوع مى

رفت اين بنده خدا )ابو جعفر كوفى( ورشكست شد. كاملًا فقير شد. 

آورد  گوشه خانه نشست. در خانه كه نشسته بود دفتر سابق را مى

زد و  كرد. اگر مرده بودند اسمشان را خط مى بدهكارها را نگاه مى

فرستاد عقبشان كه ما اين قدر از تو طلب داريم،  اگر زنده بودند مى

                                                 
 .. 264/ 62َهان:  -(2)  231
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داد. معيشتش به همين  حاال هم گرفتاريم، آن وقت طرف چيزى مى

 گذشت. وضع مى

روزى بيرون در منزلش نشسته بود يكى از ناصبيهاى ولد الزنا از آن 

  دشمنهاى

______________________________ 
 .183/ ح 134/ 47بحاراألنوار:  -(1)

 .. 264/ 62همان:  -(2)

 183معارفى از قرآن، ص: 

على عليه السالم رد شد شماتتى به او كرد؛ گر چه به نفع تاجر تمام 

با آن بدهكار بزرگ على عليه السالم چكار كردى؟  شد، گفت:

مسخره كرد. ابو جعفر چيزى به او نگفت. از غصّه و حسرت بلند شد 

رفت در منزل گريه كرد. اين تاجر محترم بعد خوابيد در عالم رؤيا 

خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله و حسنين عليهما 

 د به حسنين فرمود:السالم را ديد. خاتم انبيا رو كر

پدرتان على كجاست؟ على عليه السالم نزد محمّد صلى اهلل عليه و 

 پردازى؟ ات را نمى آله حاضر شد. فرمود: يا على! چرا بدهى
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ام. به تاجر فرمود: دستت را  اللَّه! اآلن آورده عرض كرد: يا رسول

اى پر از پول به دستش داد،  دراز كن! دستش را دراز كرد، كيسه

 فرمود: آخرتت هم محفوظ است.

اى پهلويش است. دست به كيسه  بيند كيسه شود مى از خواب بيدار مى

دهد. تاريك هم هست صداى همسرش زد،  زند صداى اشرفى مى مى

گفت: چراغ بياور. چرا غ آورد ديد تمامش اشرفى است. همسرش 

باور نكرد تا باألخره گفت: اين عطاى على عليه السالم است؛ زيرا 

ام را آوردم. هم اكنون دفتر حساب  هىعلى عليه السالم فرمود: بد

را بياور ببينيم چقدر از على عليه السالم طلب داريم. سبحان اللَّه! 

همان شبى، تمام بدهكاريها را جمع زد و پولها را هم شمرد بدون 

كه يك درهم كم يا زياد باشد مطابق است با آنچه از على عليه  اين

 «.السالم طلب داشته است

تم بگويم اگر در دنيا عوضش داده نشد آن هم به نفع بگذريم. خواس

رسد( و اگر  تو است )مثلًا مرگت نزديك است به تالفى در دنيا نمى

»...   انفاق در هنگام سختى بكند آن هم از روى اخالص زهى سعادت

هركس پيش از  232؛«لَايَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ا لْفَتْحِ وَقتَلَ

                                                 
 .10حديد:  -(1)  232
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  گشايش، اداى حق كرده هر چند قبل از گشايش و چه پس از آن

دهد، امّا  در هر دو حال خدا اجر مى 233« وَكُلًاّ وَعَدَ اللَّهُ ا لْحُسْنَى»

 كجا به كجا؟

اگر كسى يك نان داشت و داد بهتر است؟ يا كسى كه نان زياد دارد 

 و يك دانه بدهد؟

 كه يك نان بيشتر ندارد و بدهد بهتر است. البتّه آن

______________________________ 
 .10حديد:  -(1)

 .10حديد:  -(2)

 184معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه هفدهم: قرض دادن به خداوند و پاداش آن

 

 234«.أَجْرٌ كَرِيمٌ مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ وَلَهُ»

                                                 
 .10حديد:  -(2)  233
 .11حديد:  -(1)  234
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كيست كه قرض به خدا بدهد؟ خيلى تكان دهنده است. خدا 

فرمايد: از مال خودم بيار و قرض خودم بده تا من چند برابر به  مى

 تو بدهم. اين غير از كرم چيزى نيست.

اى كه بخل كند در راه خدا. از  واقعاً زهى شرمسارى! براى آن بنده

مه تهييج! امروز من معنى قرض به خدا مال صرف نظر نكند با اين ه

كنم كه قرض خدا دادن يعنى چه؟ ضمناً چيزى كه  دادن را روشن مى

 235نزد شما بى اهمّيّت است در راه خدا ندهيد.

  بزرگى و عظمت دستگاه آفرينش

شناسى، علم مهمّى است كه در معرفت  شناسى، فلك علم هيئت، ستاره

. به قول شيخ الرئيس ابوعلى سينا و شناخت ربّ العالمين مؤثّر است

 گويد: مى

. كسى كه از «من لم يعرف الهيئة والتّشريح فهو عنين في المعرفة»

علم تشريح و هيئت اطّالعى ندارد، كسى كه از ساختمان بدن 

خودش بى خبر است، در معرفت خدا مردانگى ندارد. اين شخص 

 .«يا من فى السّماء عظمته» شود. درست خداشناس نمى

                                                 
235  (2)-\i « َ بُّوَن   َناُلواْ ا ْلَبَّ َحِتَّ َلْن ت  .. 92آل عمران:  E\...«تُنِفُقواْ ّمَّا حتُِ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  334 

خواهى بفهمى در علم هيئت جديد كار كن. سابق  عظمت خدا را مى

  گفتند اين عالم مى

______________________________ 
 .11حديد:  -(1)

 .. 92آل عمران:  ...«تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ   لَنْ تَنَالُواْ ا لْبِرَّ حَتَّى» -(2)

 185معارفى از قرآن، ص: 

منحصر به نُه فلك است، حاال ببين چه خبر است، سال به سال 

اند، كشفيّات جديدى  تدارك كرده تلسكوپهاى قوى وعظيمى كه

 كنند. مى

  وجود كهكشانهاى فراوان در آسمان

آن وقت به وسيله اين تلسكوپها عجايبى دريافتند كه خودشان اقرار 

ايم چيزى  نفهميده دارند تا حاال هر چه كشف كرديم، نسبت به آنچه

نيست؛ مثلًا مجره )كهكشان( كه عبارت است از مجموعه ستارگانى كه 

گويند چون مجره  به آن مى« مجره»كه  با هم هستند. علّت اين

عبارت از مجراى آب است مثل آب سفيد كه روى زمينى سياه حركت 
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« كهكشان»آيد. در فارسى اسمش را  كند، اين طور به نظر مى

 .اند گذاشته

است. اگر بار كاهى از ده بياورند در « كاه كشان»كهكشان مخفّف از 

ريزد باالى سر هم، يك  شهر، در اثناى راه همين طور خاك كاه مى

كه نزديك هم  داند، در اثر اين عدّه ستارگان كه عدد اينها را خدا مى

بيند مثل يك خطّ كاهى  كند مى هستند از دور وقتى آدم نگاه مى

 به آن كهكشان گويند.است؛ لذا 

هر كهكشانى ميليونها ستاره دارد. كهكشان ما يك صد و پنجاه 

 ميليون ستاره دارد.

آنچه تا اآلن به توسّط تلسكوپها كشف شده است دو هزار »گويند:  مى

شود در آتيه ممكن  كهكشان به دست آمده و به حدسى كه زده مى

هزارتايش را كشف  است تا پانصد ميليون مجره برسد، تازه ما دو

 «.ايم كرده

اى ميليونها كوكب كه يكى از آن كهكشانها كهكشان ماست  هر مجره

خورد. آفتاب  اش اين آفتاب به چشم مى كه اين گوشه قشر خارجى

هم يك كره معتدلى است؛ نه خيلى بزرگ است و نه خيلى كوچك 

ى هاى ديگر ليكن در اثر پيرى رو به ضعف و زرد رنگ نسبت به كره
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آفتاب پير است، قيامت نزديك است، آفتاب »گويند:  رفته است. مى

 «.نورش تمام گردد، نزديك است زمين از حركت بيفتد

كره زمين يك ستاره دور افتاده از يك منظومه شمسى كه منظومه 

 شمسى يك صد و پنجاه ميليونم يك كهكشان است.

 186معارفى از قرآن، ص: 

 انفاقهاى بى حساب خداوند

خداى ما، جود دائم، كرم ثابت، انفاق مستمر به تمام عالم هستى 

« آفتاب»هاى انفاقش خود  دارد آن هم چه انفاقى! يكى از رشته

ساليانه چهارصد و پنجاه هزار ميليون تن اين كره »گويند:  است. مى

شود. ساليانه به  آفتاب از جرم و موادش، تبديل به حرارت و نور مى

كره ديگر كه تحت عائله او هستند، مستمرّاً كره زمين و چند 

 بخشد. مى

« ولخرجى خورشيد!»اش نوشته بود:  اى در سر مقاله در روزنامه

كند خورشيد از خودش است كه  ام گرفت كه نويسنده خيال مى خنده

ولخرجى كند. اينها انفاق ديگرى است. خداست كه اين همه حرارت 

اده كند. از مقدار بخشش دهد تا از نورش بشر استف و نور مى
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رسد و  خورشيد تنها مختصرى انرژى به كرات منظومه شمسى مى

 گردد. پايان پخش مى اش در فضاى بى بقيّه

  انگيز زمين و خاك انفاقهاى شگفت

در سال، چند هزار ميليارد تن اين كره خاك مواد غذايى به ريشه 

 دهد. درختها مى

خاك چقدر مواد غذايى، مواد  اينها تمامى انفاق خداست. از اين

شود، خدا داند. در سال، ميلياردها تن آب  رشد گياهى افاضه مى

بارد و  شود به صورت ابر در فضا و سپس باران مى درياها تبخير مى

كند. درختهاى خشكيده را شاداب  زمينهاى مرده را سيراب مى

 كند، اين هم انفاق دريايش. مى

هايى كه  يلياردها از برگ تا علف، تا ميوهامّا انفاق گياهى، در سال م

 دهند، اين انفاق است. تمام اين نباتات به حيوانات مى

حيوانات شير دهنده مثل گوسفند و گاو، در سال ميليونها تن شير 

كند. گوشت و پوست آن نيز انفاقهاى الهيّه  دارد. انفاق به بشر مى

 كند. است؛ ميليونها تن گوشت انفاق مى
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شود شمرد. براى نمونه به خاك، آب، گياه  اى خدا را كه نمىانفاقه

 اشاره كردم.

 187معارفى از قرآن، ص: 

خورند، عسل  روزانه ميليونها زنبور عسل از اين سفره الهى مى

 اى از انفاقهاى خداست. رسانند، اين نمونه شيرين به بشر مى

  جاودانگى روح انسان

شد، هيچ كدام از اينها نيست؛ چون انفاقى كه اليق مقام ربوبيّت با

دهند  تمامش فانى است. هر چه آفتاب، زمين، گياه، حيوان، دريا مى

فانى است، مناسب مقام الوهيّت و ابديّتش، انفاق ابدى است. 

عطاهاى فناناپذير و بخششهايى كه نهايت نداشته باشد، منحصراً اليق 

همه فانى است.  طايفه بشر است؛ چون غير از بشر، موجودات مادّى

خدا شما  236ماند، خدا و روح آدمى است؛ فقط چيزى كه باقى مى

گويم آدمى  را ابدى خلق كرده، براى هميشگى آفريد. من كه مى

مرگ و مير ندارد، غرضم مرگ و مير روحى است، نه بدنى. از وقتى 

كه در شكم مادر، سنّ چهار ماهگى، روح دميده شد و بعد رو به 

 تكامل رفت، ديگر مرگ ندارد.

                                                 
 .( .836/ 2خلقتم للبقاء ل للفناء) علم اليقْي:  -(1)  236
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گ به مؤمن خالصه، روح آدمى باقى به بقاء اللَّه است. ساعت مر

رَبّكِ رَاضِيَةً   يأَيَّتُهَا النَّفْسُ ا لْمُطْمَئنَّةُ* ارْجِعِى إِلَى» رسد خطاب مى

 237«.مَّرْضِيَّةً

مرگ بدن، اوّل تكميل حيات روح است. خواستم بگويم انفاق خدايى 

 238تان داشته است. براى شماست كه خدا گرامى

  معامله كردن با خداوند منشأ عظمت و جاودانگى انسان

هر كسى از ساعت مرگش »انفاقهاى ابدى نهايت ندارد. روايت دارد: 

قربان آن كسى كه از ساعت «. عذابى نداشته باشد، ديگر ندارد

 از 239مرگش كارهايش درست باشد.

______________________________ 
 ( ..836/ 2علم اليقين: خلقتم للبقاء ال للفناء ) -(1)

 .28 -27فجر:  -(2)

 .. 70اسراء:  ...«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ » -(3)

                                                 
 .28 -27فجر:  -(2)  237
238  (3)-\i « َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبىِن ءَاَدَم»...\E  :70اسراء .. 
 .واجعل ىل ِف لقائك الّراحة والفرج والكرامة) مفاتيح اْلنان/ دعاى اىب ْحزه مثاىل( . -(4)  239
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واجعل لى فى لقائك الرّاحة والفرج والكرامة )مفاتيح  -(4)

 الجنان/ دعاى ابى حمزه ثمالى( ..

 188معارفى از قرآن، ص: 

عطاها استعداد  ساعت مرگ عطاهاى ابدى است؛ امّا رسيدن به اين

خواهد. از ابتدا آدمى استعداد عطاهاى  خواهد. آمادگى مى مى

 عظيمه باقيه ابديّه را ندارد.

پيدا شدن آمادگى به اين است كه آنچه كه خدا به او داده، پول، 

سالمتى، آبرو، تمامش را در حساب خدا بياورد. خيلى آسان است؛ 

تمام كارهاى مشكل ولى كمى بايد پا روى هواى نفس گذاشت كه 

 شود. شود. اگر آمد در حساب خدا بزرگ مى آسان مى

اش بزرگ  كند. وجودش، هستى بزرگ كه شد سعه روح پيدا مى

كند از عظيم مطلق. كسى كه با خداى  شود. عظمت كسب مى مى

شود كه به عالم غيب  كند، بزرگ است؛ به قدرى بزرگ مى معامله مى

خواهد، مردانگى هم در انفاق  مردانگى مى 240سر و كار پيدا كند.

شود؛ يعنى قوايى كه خدا به تو داده تا مالى كه خدا به تو  پيدا مى

داده، هر اندازه در حساب خدا گذاشتى، رشدى در خودت پيدا 

                                                 
240  (1)-\i « تُ ْلِهيِهْم ِِتَرٌة َوَل بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه  .37نور:  E\...«رَِجاٌل لَّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  341 

گردى،  شود؛ چون طرفت خداست، آماده سلطنت ابدى الهى مى مى

 ر داشته باشى.عطاهاى ابدى پس از اين است كه تو با خدا سر و كا

كه  هر كه قرض خدا داد نه اين «مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»

خواهى به عطاهاى الهى برسى، همين كه  خدا احتياج دارد! اگر مى

 241...«.فَيُضعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً »...  دارى، فانى بده، باقى بگير

 يرمندى از زبان در كار خ بهره

مثال بزنم تا خسته نشويد: خدا يك تكه گوشت كه زبان باشد به همه 

آيد كه با اين زبان هر  ما داده، اين عاريه است. باألخره روزى مى

توانى. ساعت مرگ  نمى «ال اله الّا اللَّه»  خواهى بگويى چه مى

شود از آن استفاده كرد،  شود از آن استفاده كرد. حاال كه مى نمى

حرفت را بينداز در حساب خدا. با اين زبان نگو، مگر هر  پس بيا و

شوى دو  چه رضاى خدا باشد. معنى قرض با خدا همين است. رد مى

 نفر با هم نزاع دارند،

______________________________ 
 .37نور:  ...«رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تِجرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ » -(1)

 .. 245ره: بق -(2)

                                                 
 .. 245بقره:  -(2)  241
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 189معارفى از قرآن، ص: 

خواهند  بايست اصالحشان بده. زن و شوهرى با هم نزاع دارند، مى

 اى ببر. بروند دادگاه و تو نگذارشان. از زبان خدا دادى بهره

با زبانت چيزى نگو، مگر خير، رحمت. نگو، مگر حفظ اتّحاد قلوب. 

عنت به تو اگر زبانت را واى به تو اگر با زبانت دلى را رنجيده كنى! ل

در حساب شيطان بگذارى و كسى را رسوا كنى! عيب كسى را آشكار 

كنى! چيزى كه علم ندارى بگويى! قرض شيطان دادى. معامله با 

تواند هم با خدا معامله كند هم  شيطان كردى. با اين زبان بشر مى

ضُ اللَّهَ قَرْضًا مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِ»  تواند با شيطان معامله بكند؛ ولى مى

كيست كه زبانش را بياورد در حساب خدا بگذارد؟ چشم: ايها  «حَسَنًا

دانم  ايد؟ من نمى المؤمنون! چشمتان را در حساب چه كسى گذاشته

 اى يا شيطان؟ چشمت را قرض رحمان داده

و همچنين همه اعضاى بدن تا برسد به قوّه فكر و عقل. در آثار صنع 

گذرانى؟! خواستم بگويم قرض به  ى يا به اوهام مىكن خدا تفكّر مى

 شود. اى از آن مربوط به مال مى خدا منحصر به مال نيست بلكه رشته

 190معارفى از قرآن، ص: 
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  جلسه هجدهم: هدفمند بودن جهان آفرينش

 

رِيمٌ* يَوْمَ مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَ»

نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمنِهِم بُشْرَلكُمُ   تَرَى ا لْمُؤْمِنِينَ وَا لْمُؤْمِنتِ يَسْعَى

الْيَوْمَ جَنتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ا لْأَنْهرُ خلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ا لْفَوْزُ ا 

 242«.لْعَظِيمُ

از آنچه آدمى اطّالع يافته از اين عوالم بى نهايت و اين دستگاه 

كند كه هدف و  فهمد و يقين مى عظيم خلقت، به عقل خودش مى

غرض، امر باقى است، نه اين اوضاع زود گذر و فانى؛ يعنى آفتاب با 

شود براى  اين عظمتش با تفصيلى كه روز گذشته ذكر گرديد، نمى

عالمين اعزّ و اعلى است كه به هدف فانى، امر مادّى باشد. ربّ ال

چنين دستگاهى درست كند. واقعاً محال است به حكم عقل، از 

خدايى كه اين همه حكمت و علم در دستگاه خلقتش آشكار است، 

خداوند يك عضو بى خاصيّت نيافريده است، آيا خاصيّت كلّ هدف و 

                                                 
 .12 -11حديد:  -(1)  242
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را عبث،  آيا گمان كرديد ما شما 243شود هيچ باشد؟ نتيجه كل، مى

بيهوده، بى فايده آفريديم؟ غرض، عالم باقى است. تمام اشياء براى 

آدمى و آدمى براى امر باقى. چند سالى در كره خاك باب تجارت 

و معامله را باز كند، با خداى ابدى سر و كار داشته باشد تا ابدى 

بشود. تا آدمى با بزرگ سر و كار نداشته باشد، بزرگى نصيبش 

 شود. نمى

______________________________ 
 .12 -11حديد:  -(1)

 .. 115مؤمنون:  ...«أَفَحَسِبْتُمْ أَ نَّمَا خَلَقْنكُمْ عَبَثًا » -(2)

 191معارفى از قرآن، ص: 

معامله با خدا كه ديروز گفتم، قرض با خداست كه در قرآن چند جا 

سعادتى كه هيچ وقت نحوست ندارد. سلطان  244ذكر شده است؛

ات باشد. ديروز  شوى اگر با ملك الملوك معامله حقيقى مى

مختصرش را گفتم، باز تكرار نكنم. خواستم رشته مطلب به دست 

 بيايد.

                                                 
243  (2)-\i « َا َخَلْقنُكْم َعَبثًا  .. 115مؤمنون:  E\...«أََفَحِسْبُتْم أَ منَّ
244  (1)-\i «ِمَن اْلُمْؤِمِنَْي أَنُفَسُهْم وأَْمَوا هَلُم   ِإنَّ اللََّه اْشرَتَى»...\E  :112توبه .. 
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در دلت حبّ خدا، آل محمّد، آخرت باشد. اعضايى كه به تو داده، 

ذكر و ياد خدا، به  همه را در بازار خدا به كار بينداز، به زبانت

چشمت آنچه رضاى خداست، به گوشت معامله با خدا، دست و پا و 

اعضاى ديگر بدنت، همه در راه او. اگر پول و چيزى هم دارى آن 

دهى تا برود باال همه  ات مى اى كه به خانواده هم در راه خدا. از نفقه

در حساب خدا وبعدش هم در وجوه خيريّه، هر راه خيرى كه پيش 

همين اآلن نور انفاق نصيبش  245اش قرض به خداست. آمد همه

گردد، وقت مردن هم همين نورهايى كه قرض خدا داده است  مى

دهد و اجمالًا )انسان بايد( با بدنش و مالش با خدا  خدا به او پس مى

 معامله كند.

  نقش اساسى نيّت در اعمال

خواهد معامله با خدا  است. اگر كسى مى «حَسَنًا»  جا كلمه مهم در اين

كه شريك بپذيرد. اگر به ما قرض  بكند وغيرت الهيّه مانع است از اين

خواهدباشد؛  خواهى بدهى، ريا نكن؛ هرقرضى مى مى

مدرسه علميّه. اگرمنظورش اين باشد؛  بيمارستان باشد؛ خواه خواه

مثلًا اسمش را در روزنامه بنويسند، باطل است. مزدش گيرش آمد، 

                                                 
245  (2)-\i « َماِعندَُكْم يَنَفُد َوَما ِعنَد اللَِّه بَاٍق»...\E  :96حنل .. 
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كه اسمش را بياورند انجام داد، اسمش را هم آوردند  ينبه قصد ا

 ديگر از خدا طلبى ندارد.

پرسند چگونه مخترع برق و كاشف ميكروب جهنّم  بعضى از جوانها مى

بروند؛ ولى آن شخصى كه هيچ خيرى كسى از او نديده برود 

 بهشت؟

______________________________ 
 112توبه:  ...«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَا لَهُم   إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى» -(1)

.. 

 .. 96نحل:  ...«مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ » -(2)

 192معارفى از قرآن، ص: 

پاسخ: آن كسى كه اين اختراع كرده به چه غرضى كرده؟ هر غرضى 

رسد. تو نگاه كارش نكن، نگاه نيّتش  كه داشته به همان غرض مى

بكن. گفتند كسى دوايى اختراع كرده براى دردى، آنچه التماسش 

كردند بگو دوا از چيست، نگفت، تا آخر هم نگفته بود؛ مثلًا براى 

همد دكّان او تخته بشود، به اسم ديگرى كه شايد كسى ديگر بف اين

تمام شود. عمل تابع نيّت است، آيا در حساب خلق است يا در حساب 

خالق؟ بهترين كارهاى خير هم كرد، بسيار خوب! امّا ببين در حساب 
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خواهد خدا ببيند؟ والّا اگر در  خواهد مردم ببيند يا مى كيست؟ مى

رى، براى تو كافى است. حساب خدا باشد، اگر خارى سر راهى بردا

ايمان به خدا و آخرت، كارها هم براى خدا و آخرت بايد باشد و 

 شود. گرنه قرض به خدا محسوب نمى

  باطل شدن قرض الحسنه به خاطر منّت و اذيّت كردن

شرط دوّم و سوّم براى صحّت قرض الحسنه براى خدا آن است كه 

دهد، خرج  كه قرض مىبا منّت واذيّت نباشد. واى به آن بدبختى »

مؤمنين  246گذارد! تا منّت گذاشت، باطل شد. كند منّتى هم مى مى

كارهاى خيرتان را به منّت گذاشتن باطل نكنيد! مبادا منّت بگذاريد! 

هيچ چيز نده امّا با زبان خوش بگو خدا  247مبادا اذيّت زبانى بكنيد!

گو مثلًا دعا كه بده و نيش هم بزن. ب ان شاء اللَّه فرج كند، نه اين

كنيم تا خدا فرج كند. خالصه، طورى كه آن فقير از تو رنجيده  مى

كنى  نشود. نده، اذيّت هم نكن! نده، منّت هم نگذار! تو خرج مى

كنى كه بله من  روى و همه جا بازگو مى ديگر مگر مرض دارى كه مى

                                                 
246  (1)-\i «يأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َلتُ ْبِطُلواْ َصَدقِتُكم بِاْلَمّن َواْْلََذى  »...\E  :264بقره .. 
247  (2)-\i « ْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخرْيٌ ّمن َصَدَقٍة يَ ْتَبُعَهآ أًَذى  .. 263بقره:  E\...«قَ ْوٌل مَّ
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كه دادى و حاال  امروز مثلًا يك منزلى براى فالنى خريدم اين

 248كنى. ، خرابش مىگويى مى

______________________________ 
بقره:  ...«  يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُبْطِلُواْ صَدَقتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَى» -(1)

264 .. 

بقره:  ...«قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى » -(2)

263 .. 

 .. 264بقره:  ...«كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ  »... -(3)

 193معارفى از قرآن، ص: 

  دو مثال از قرآن كريم

سنگ صاف، كمى خاك  249زند: خداوند مثلى شيرين و لطيف مى -1

ماند؛ مثلًا  رويش بريزند، يكدفعه باران هم بيايد از خاكها چيزى نمى

گذارد، يا  هد امّا با زبانش منّت مىد آقاى حاجى يك ميليون پول مى

 ماند. كند، هيچ چيز برايش نمى كند، خرابش مى اذيّت مى

 فرمايد: مثال ديگرى خداوند متعال ذكر مى -2

                                                 
248  (3)-\i ... « َالنَّاِس  َكالَِّذى يُنِفُق َماَلُه رِئَآء»...\E  :264بقره .. 
249  (1)-\i ... « َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تُ رَاٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فَ رَتََكُه َصْلًدا»...\E  :264بقره .. 
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ها يكدفعه نيمه شبى  كسى كه بوستانى دارد، درختها، ميوه»

 250«.اش را آتش بزند اى بيايد و همه صاعقه

  اى از منّت و اذيّت نمونه

براى منّت گذاشتن يا اذيّت كردن، داستان لطيفى در داستانهاى 

 ام كه آن مرد شريف فرمود: شگفت، بنده نقل كرده

در عالم رؤيا قصر مجلّل و با شكوهى را ديدم. گفتم: از كيست؟ »

گفت: مال فالن شخص نجّار است، بعد در همان حال يك وقت ديدم 

آتش گرفت و خاكستر اى آمد تمام قصر و باغ و درخت،  صاعقه

 مطلق شد.

اش گفتم: رفيق! راستش را  از خواب بيدار شدم، فردا رفتم در مغازه

بگو، ديشب چكار كردى؟ او را قسمش دادم. خالصه آخرش گفت: 

نصف شب بين زنم و مادرم گفتگو شد. من هم كمك زنم كردم مادرم 

ات را  را زدم. گفتم: برو بدبخت! كه همه چيزت را آتش زدى. هستى

سوزاندى. يك عمر زحمت كشيدى به سبب زدن يك چوب به 

 «.اش را به آتش كشيدى مادرت، همه

                                                 
250  (2)-\i ... « َفَأَصابَ َهآ ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر َفاْحرَتََقْت»...\E  :266بقره .. 
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دهد نگهش بدارد،  راستى سخت است آدمى قرضى كه به خدا مى

  باطلش

______________________________ 
 ...«صَلْدًا كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ »...  -(1)

 .. 264بقره: 

 .. 266بقره:  ...«فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ »...  -(2)

 194معارفى از قرآن، ص: 

نكند به ريا؛ اذيّت، منّت، آزار رسانى. اى كاش! از همان اوّل نداده 

بودى. واى به كسى كه زحمت بكشد بعد هم به دست خودش خراب 

فرمايى حفظش  بكند! خدايا! تو خودت آنچه را كه به ما عطا مى

بريم. در دعاى ابو حمزه  فرما. خدايا! از ريا به تو پناه مى

 خوانيد: مى

. نمايش به خلق، جلوه به «الشّك والشّرك والرّياء اعوذ بك من»

كنى،  است. هر چه كار خير مى «خِفَا»  مخلوق؛ لذا از كماالت صدقه

صدقه نهانى كه هيچ كس  251كسى نفهمد براى خودت بهتر است.

كند. اگر بزرگترين گناه از تو  نداند، آتش قهر خدا را خاموش مى

                                                 
 .( .181 -180، 179و ص  70/ ح 137/ 96الّرب ...) حباراْلنوار:  ... صدقة الّسّر تطفئ غضب -(1)  251
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ده تا صدقه سرّ دادى، سر زده كه قهر خداى را به هيجان آور

 كند. خاموش كردن آتش جهنّم دست خودت است. خاموشش مى

: فرض كنيد كسى ده هزار تومان قرض صدقة السّرّ  مثال بزنيم براى

نويسيد به  دارد، موعدش هم رسيده ندارد. شما تا شنيديد، چكى مى

كه كسى بفهمد.  اسم حامل كه اسم خودت را هم ننويسى، بدون اين

خواهى از اين پنهانتر باشد، پول نقد بر  كه اگر چنانچه مى نيا اي

پيچى كه حتّى همان شخص هم  دارى سر و صورتت را هم مى مى

گويى؛  دهى و تا آخر عمر هم به احدى نمى روى به او مى نفهمد، مى

 چون اگر گفتى، از حساب خدا بيرونش آوردى.

اى به  ديد پشته امام سجّاد را»چند روز قبل گفتم كه زهرى گفت: 

انداخت تا  رفت، نقابى به صورت مى ها كه مى دوش داشت، در خانه

تا صاحب خانه نفهمد  -در عين حالى كه شب بود -شناخته نشود

 «.كيست

بعضى از بستگان امام، هر وقت اسم زين العابدين عليه السالم برده 

خورد وهيچ  آقاخودش مى»گفتند:  كردند مى شد، جسارت مى مى

 چه وقت فهميدند؟«. ياد مانيست! به
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بيست وپنجم ماه محرم ديدند خبرى از اطعام نشد، چون آقا دار 

 فانى را وداع گفته بود.

______________________________ 
/ 137/ 96... صدقة السّرّ تطفئ غضب الرّب ... )بحاراألنوار:  -(1)

 ( ..181 -180، 179و ص  70ح 

 195معارفى از قرآن، ص: 

  از على عليه السالم آموز اخالص عمل

صدقه سرّى كه على عليه السالم داشته است، همه شما سابقه )ذهنى( 

گردند  داريد كه وقتى حسنين عليهما السالم از تشييع جنازه بر مى

بينند بيمارى افتاده. سرش را در  اى سرّى. مى رسند به خرابه مى

كسى به داد ما »گويد:  پرسند. مى گيرند احوالش را مى دامن مى

آمد و خوراك در دهن من  جا مى نفر كه اينرسيد مگر يك  نمى

 «.گذاشت مى

 «.از او پرسيدى كيست؟»آقايان پرسيدند: 

ديد، از او پرسيدم آقا اسم شما چيست؟  من چشمم نمى»گفت: 

 «.فرمود: بنده خدا هستم
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 «.اى از او دارى؟ آيا نشانه»امامين فرمودند: 

تمام سنگ و كلوخ و خواند  در اين خرابه كه بود، ذكر كه مى»گفت: 

 «.كردند جا همه تسبيح خدا مى ديوار اين

پدر ما على عليه السالم »صداى گريه حسن مجتبى بلند شد فرمود: 

 «.گرديم اش بر مى بود كه حاال ما از تشييع جنازه

ها!  آقا زاده»اين بيچاره مريض هم گريان شد. التماس كرد گفت: 

 «.منّت بر من بگذاريد ممكن است مرا سر قبر پدرتان ببريد.

او را آوردند به نزد امام، او به سر قبر »چنين گويند كه: 

 «.اميرالمؤمنين عليه السالم آن قدر ناليد و گريه كرد تا مُرد

  لزوم انفاق از بهترين اموال

خواهى با خدا معامله بكنى، اوّل بايد سرّ باشد تا علوّى در تو  اگر مى

 پيدا گردد.

كه چيزى كه  ق، تراوشى در تو پيدا گردد. ديگر آناز بزرگى ح

حياهايى  ات باشد. واى از آن بى خواهى بدهى از بهترين دارايى مى

دهد در  كه آيه قرآن در مذمّتشان نازل شد! خرماى خراب شده مى

  گذاشت راه خدا! حاال كه آورده، كاش مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  354 

 196معارفى از قرآن، ص: 

رش كرده را به داخل خرماهاى اى جداگانه. آمده خرماى ت گوشه

 فرمايد: ريزد كه آيه شريفه مى پاكيزه ديگران مى

نه فقط خوب بلكه بهترين را  252گيريد، خودتان از اين خرما نمى»

 253«.بايد براى خدا بدهى

  احسان امام سجّاد عليه السالم

اى براى امام زين العابدين عليه السالم هديه آوردند.  انگور تازه»

حضرت خوشه انگور را گرفت تا ميل كند، سائلى رسيد مقابل امام 

 اظهار فقر كرد. حضرت هم همين انگورى كه بود به او داد.

اند، به  راوى عرض كرد: آقا! اين انگور نوبر را براى شما آورده

 را خودتان ميل كنيد.سائل پول بدهيد انگور 

تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ   لَنْ تَنَالُواْ ا لْبِرَّ حَتَّى» فرمود: نخواندى آيه قرآن را

 «.دارم، اين بهتر از پول است من انگور را دوست مى ...«

  احسان ابو طلحه انصارى

                                                 
252  (1)-\i ... « ُمواْ ا ْْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن  .. 267بقره:  E\...«َوَلتَ َيمَّ
253  (2)-\i « َّبُّوَن   َلْن تَ َناُلواْ ا ْلَبَّ َحِت  .. 92آل عمران:  E\...«تُنِفُقواْ ّمَّا حتُِ
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لَنْ » باز روايت در اين مقام بسيار است. در وقت نزول آيه شريفه:

گذاشت( ابو  )مسلمانها اين جور قرآن بر آنها اثر مى ...«الُواْ ا لْبِرَّ تَنَ

من چند »طلحه نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله آمد گفت: 

نخلستان دارم، بهترينش كه هم چشمه آب در آن است و هم 

 «.دهم نخلهايش چنين و چنان است، اين را در راه خدا مى

«. وقفش كن بر ارحامت»كرد فرمود: اش  رسول خدا هم دعا درباره

 قبول كرد و وقف بر ارحامش كرد طبق دستور رسول خدا.

______________________________ 
 .. 267بقره:  ...«وَلَاتَيَمَّمُواْ ا لْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ »...  -(1)

 .. 92آل عمران:  ...«تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ   لَنْ تَنَالُواْ ا لْبِرَّ حَتَّى» -(2)

 197معارفى از قرآن، ص: 

  احسان حارثة بن اسامه

اش را داد،  در تفسير آيه شريفه دارد كه حارثة بن اسامه اسب قيمتى

ديد از اسبش عزيزتر چيزى ندارد، اسبش را آورد در منزل 

دارم،  اللَّه! من اين اسب را خيلى دوست مى يا رسول»ه كه: اللَّ رسول

 كه رسول خدا هم دعايش كرد.« اين را دادم در راه خدا
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 داد. داشت، همان را مى اجمالًا هر كس هر چيزى را دوست مى

  احسان زبيده همسر هارون

كنند مثل زبيده كه  بعضى از زنها هستند كه روى مردها را سفيد مى

 «.در باطن خدمت موسى بن جعفر عليه السالم ارادت داشته» گويند:

همسرش هارون. آن وقت ببين چنين خانمى از امتحان بيرون 

اش عجيب بوده، اموال نفيسه هم زياد  آيد؛ اوّلًا تمكّن و دارايى مى

تر از همه، سى جزء قرآن بود؛ يعنى تمام سى  داشته است. نفيس

بود نوشته بودند، همه باطال وزر. در  جزء قرآن را در نود پاره داده

جلد و ورقش طالكارى و زربافى كرده بودند. اجمالًا وقتى اين آيه 

ام از  كنم در دارايى هر چه فكر مى»شريفه را خواند، خودش گفت: 

همه بيشتر نزدم همين قرآنها است، خيلى برايم عزيز است، من همين 

 «.دهم را در راه خدا مى

رگر آمد زرهايى كه در اين قرآن مجيد عمل شده فرستاد استاد ز

است، همه را بيرون آوردند و در راه خدا انفاق نمود. به اين ترتيب 

اى كه در طائف بود، به مكّه معظّمه آوردند كه  دستور داد آب چشمه

 برند. هنوز مردم بعد از هزار سال از آن بهره مى
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يها و زربافيهايى كه اش كه همان طالكار ترين دارايى اين زن نفيس

 كرده بود، همه را داد تا اين چشمه آب را جارى كردند.

  لزوم صدقه در حال تندرستى و اميد به زندگى

يكى ديگر از چيزهايى كه مؤثّر است در كمال صدقه، آن كه آدمى 

  در حالى كه

 198معارفى از قرآن، ص: 

ه حضرت سالم است و به زندگى اميدوار است صدقه دهد، چنانچ

خاتم االنبياء صلى اهلل عليه و آله مروى است كه از ايشان پرسيدند: 

 ها چيست؟ آقا! بهترين صدقه

بهترين مواردش آن است كه در حالى بدهى كه سالم باشى »فرمود: 

و بهترين  254«.خورد مانى و به كارت مى و اميد داشته باشى زنده مى

 ل كرده كه:بيانش روايتى است كه در لئالى األخبار نق

در زمان خاتم انبياء محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله مرد »

شود وارثى نداشته  ظاهراً از اين روايت هم معلوم مى -جوانى بوده

اين مرد جوان در مدينه زحمت كشيده مال فراوانى تحصيل  -است

                                                 
 .( .25/ 2ادق عليه السلم: اّى الّصدقة افضل؟ قال: ان تتصّدق وانت صحيح شحيح تأمل البقاء وَّتاف الفقر ...) سفينة البحار: سئل الصّ  -(1)  254
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كرده بود. بيمار شد به حال مرگ افتاد. رسول خدا صلى اهلل عليه و 

اللَّه!  يادتش تشريف آوردند. به پيغمبر التماس كرد يا رسولآله به ع

ام حاال كه مُردم شما تمام  ام مالى جمع كرده من زحمت كشيده

دارايى مرا در راه خدا انفاق بفرماييد. در يك روايت دارد كه رسول 

 خدا پذيرفت. پس از مرگش رسول خدا هم اموالش را انفاق فرمود.

ين گذشت: خوشا به حال پولدارها كه با راوى گويد: در دلم چن

خرند! تا در دلم اين معنى گذشت كه رسول  مالشان بهشت را مى

خدا صلى اهلل عليه و آله خم شد يك دانه خرما كه روى زمين افتاده 

بود، برداشت. آن را بلند كرد، به طورى كه زير بغلش پيدا شد كه 

 همه ببينند.

چيست؟ من گفتم: دانه خرماست،  آنگاه رو كرد به من فرمود: اين

فرمود: قسم به آن خدايى كه جانم به دست اوست! اين شخصى كه 

مرده اگر در حال حياتش يك دانه خرما داده بود بهتر از اين 

 255«.انبارهاى مال است كه من پس از مرگش دادم

  صدقه و احسان به خويش

                                                 
 .( .101/ 3... واّلذى ارسلىن باْلّق نبّياً صدقاً لو تصّدق هذا الّرجل بيده َترة واحدة لكان خريا له ّمّا تصّدقته عنه) لئاىل اْلخبار:  -(2)  255

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  359 

غرض از انفاق نه اين است كه شكمى سير بشود. اصل غرض اين است 

  كه تو آدم

______________________________ 
سئل الصّادق عليه السالم: اىّ الصّدقة افضل؟ قال: ان تتصدّق  -(1)

/ 2وانت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ... )سفينة البحار: 

25.. ) 

... والّذى ارسلنى بالحقّ نبيّاً صدقاً لو تصدّق هذا الرّجل بيده  -(2)

( 101/ 3تمرة واحدة لكان خيرا له ممّا تصدّقته عنه )لئالى األخبار: 

.. 

 199معارفى از قرآن، ص: 

گويند انفاق بكن براى  كه مى بشوى. تو بزرگ بشوى. پاك بشوى. اين

 خودت است.

دهى؛ ولى باطناً خانه خودت را  و ... مى ظاهراً براى مدرسه علميّه

 كنى. درست مى

اى موجود  دهى. در خودت عطيّه حقيقتش به ذات خودت مى

؛ «فَهُوَ لَكُمْ» فرمايد: گردى. قرآن مى گردد. خودت اصالح مى مى
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اين وقتى است كه به دست خودت بدهى؛ امّا وقتى بعد از تو بدهند، 

بدبخت آن كسى كه منتظر باشد  شود. چيزى از دل تو كه كنده نمى

خودت وصى خودت  256بعد از خودش كار خيرى برايش بكنند!

ايد به دست خودتان بار  باش. خدا همه را موفّق بدارد تا زنده

 سفرتان را ببنديد.

 قدر دانستن شب قدر براى شب قبر

گويد شيخ  امشب شب نوزدهم ماه رمضان است. چقدر خوب مى

 شوشترى:

 «.اء ليلة القدر لحياة ليلة القبرعليكم باحي»

اى مسلمانان! شب قدر را قدر بدانيد براى شب اوّل »گويد:  مى

 «.قبرتان

ليلة »  مقدارى از آسايشتان را بدهيد، ناراحتى بكشيد براى راحتى

 «.اذكرونى اذكركم»  جا هم تا آن «القبر

 «.اذكرونى فى الدّنيا اذكركم فى اآلخرة»

 «.جا ياد شما باشيم د ما باشيد تا ما هم آنشما در دنيا يا»

                                                 
 .( .101/ 3ِبا يصلحك) لئاىل اْلخبار:  قال الصادق عليه السلم: اعد جهازك وقدم زادك وكن وصّى نفسك ول تقل لغريك يبعث اليك -(1)  256

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  361 

مبادا به غفلت بگذرد! اگر كسى گمان كند بدون معامله با خدا 

يهود و نصارا از  257شود، اشتباه كرده است. بزرگى برايش پيدا مى

زنند. شما مسلمانها هم خيلى از اين حرفها  اين حرفها خيلى مى

  هر چند به 258شود. ىزنيد؛ ولى تا ايمان نباشد كار درست نم مى

______________________________ 
قال الصادق عليه السالم: اعد جهازك وقدم زادك وكن وصىّ  -(1)

/ 3بما يصلحك )لئالى األخبار:  نفسك وال تقل لغيرك يبعث اليك

101.. ) 

ى  لَّيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِىّ أَهْلِ ا لْكِتبِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» -(2)

 .. 123نساء:  ...«

بقره:  ...«وَالصبِينَ   إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصرَى» -(3)

62 .. 

 200معارفى از قرآن، ص: 

گويى، من شيعه على هستم، زبان سر خودت بزنى، على على هم ب

گويد؛ امّا در عمل شيعه معاويه است. اى شرابخوار! تو پيرو  مى

                                                 
257  (2)-\i « ِى  لَّْيَس بَِأَمانِّيُكْم َوَل أََماِّنّ أَْهِل ا ْلِكتِب َمن يَ ْعَمْل ُسوءًا جُيَْز بِه»...\E  :123نساء .. 
258  (3)-\i «َوالصِبَْي   ِإنَّ الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاُدواْ َوالنَّصَرى»...\E  :62بقره .. 
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باشد. و يا به  معاويه هستى. هر كسى رئيسى دارد كه امامش مى

 تعبير ديگر هركس بزرگترى دارد. بزرگتر شهدا كيست؟ بگو:

 م.حسين عليه السالم. بزرگتر مظلومها كيست؟ بگو: على عليه السال

 «.لَيْلَةُ ا لْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

ايّام ليلة القدر روزهاى اجابت دعاست. بياييد امروز از خدا بخواهيم 

 كه به حرمت ماه رمضان فضيلت ليلة القدر را نصيب همه ما بگرداند.

به معناى نخوابيدن نيست، « احيا»به مناسبت اين شبها عرض كنم: 

خداست؛ خواه نيم ساعت يا يك ساعت باشد. خوشا  احيا دل به ذكر

به حالت! اى صد آفرين به تو كه تا اذان صبح دلت بيدار باشد! 

غفلتها كنار برود، دل بيدار گردد؛ يعنى متوجّه به خدا و آخرت 

 گردد. متوجّه پستى و كوچكى خود بشود.

 201معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه نوزدهم: اخبار قرآن از سراى جاويدان
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نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمنِهِم   يَوْمَ تَرَى ا لْمُؤْمِنِينَ وَا لْمُؤْمِنتِ يَسْعَى»

بُشْرَلكُمُ الْيَوْمَ جَنتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ا لْأَنْهرُ خلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ا 

يَوْمَ يَقُولُ ا لْمُنفِقُونَ وَا لْمُنفِقتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انْظُرُونَا لْفَوْزُ ا لْعَظِيمُ* 

نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم 

ابُ* يُنَادُونَهُمْ ا لْعَذَ ى بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظهِرُهُ مِن قِبَلِهِ

وَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ   أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى

جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا لْغَرُورُ* فَالْيَوْمَ   وَغَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ حَتَّى

 -كُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلَل -وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْول لَايُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ

 259«.كُمْ وَبِئْسَ ا لْمَصِيرُ

اللَّه الّذى انزل أحسن » است:« قرآن»به راستى احسن الحديث، 

 .«الحديث

حديث؛ يعنى سخن. هر مطلبى كه گفته شود. بدانيد حسن، سزاوار 

زيرا هر حرفى، هر خبرى، گوش دادن مثل كالم خدا نيست، چرا؟ 

حديثى از راديو، روزنامه، مجلّه، سخنرانى، بشنوى هر حرفى راجع 

به دنياست، بر فرض اگر خبر خوشى هم باشد، چون زود گذر است 

ارزشى ندارد؛ چون نه خبر خوشش خيلى خوشى دارد و نه خبر 

                                                 
 .. 15 -12حديد:  -(1)  259

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  364 

اش خيال خام است. در دنيا خبر  ناخوشش خيلى ناراحتى دارد. همه

 سزاوارخوشش 

______________________________ 
 .. 15 -12حديد:  -(1)

 202معارفى از قرآن، ص: 

نيست كه آدمى خوشحال شود تا چه رسد به خبرهاى ديگرش؛ امّا 

. دنيا «ا لْحَآقَّةُ* مَا ا لْحَآقَّةُ» دهد: قرآن از عالم ثابت حق خبر مى

دهد. عالم اعلى كه خدا خبر از آن  تمامش از زود گذر خبر مى

دهد، عالمى است كه فناناپذير است. محض خير و خير محض،  مى

مختلط نيست. بهجتى مستمر، آن هم نه به طور تكرار كه مالل آورد. 

در عالم طبيعت هر نوع زندگى به هر خوبى كه باشد تكرارش مالل 

هر لحظه هر چه اختيار كند و  260تكرار ندارد،آورد؛ امّا بهشت  مى

 گردد. هر چه اراده كند آناً موجود مى

خبر قيامت است كه سزاوار است آدمى  «أَحْسَنَ ا لْحَدِيثِ» بگذرم.

 گوش بگيرد.

                                                 
260  (1)-\i « ُْم ِفيَها َما َيَشآُءوَن  .. 16فرقان:  E\...«هلَّ
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شادى كند. فرحناك شود. خبر از وطن است ايّها المؤمنون! وطن؛ 

 يعنى ايستگاه.

نويسند:  ت. سر قبرهاى همه مىآرامگاه. وطن همه، دارالرحمة اس

جاست. پس قرآن دارد از وطنت  ؛ يعنى وطن اين«آرامگاه ابدى»

گويد. چقدر احسن الحديث است كه آدمى از وطنش بشنود چه  مى

 خبر است.

؛ من در «ارحم فى هذا الدّنيا غربتى» در دعاى ابو حمزه بخوانيد:

ان  -يشگاه ابدىرويم آسا جا نيست. مى دنيا غريبم؛ يعنى وطنم اين

طالب  سر حوض كوثر در جوار اسداللَّه الغالب علىّ بن ابى -شاء اللَّه

 عليه السالم.

  دنيا كشتزار آخرت

است، لذيذترين و  «أحسن الحديث»  اگر خبر قيامت و آخرت

ترين كلمات است، پس چرا  ترين سخنان است. دلنشين شيرين

وقى ندارد كه ببيند خدا برند؟! كسى ش مسلمانها از قرآن لذّت نمى

 فرمايد؟ از آرامگاه ابدى چه مى
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جواب: مسلمانها كارشان به جايى رسيده است كه در آخرت به شك 

اند. از بس حبّ دنيا دارند. از هنگام بيدارى تا موقعى كه  افتاده

اش در فكر است زندگى دنيايشان مرفّه گردد. تمام  خوابند، همه مى

 گويند عقب كسب نرو، نمىهمّ وغمّشان همين است. 

______________________________ 
 .. 16فرقان:  ...«لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ » -(1)

 203معارفى از قرآن، ص: 

الدّنيا » گويند تمام همّتت همين نباشد: گويند زندگى نكن، مى نمى

اى  مانى يا در خانه آيا در دارالرحمه بيشتر مى 261«.مزرعة اآلخرة

مانى،  كه آشكار است پس فكر هر جا كه بيشتر مى كه دارى؟ اين

جا نود سال  بيشتر باش. هر كس به خودش بگويد: مثلًا اين

جا نود هزار سال ... بلكه حساب ندارد،  خواهى بمانى، خوب! آن مى

بيشتر باشى. چقدر بايد  جا بايد بايد بمانى، پس بدون ترديد فكر آن

مالدار! كه دردنيا نه روز  شبانه روز از عمرت استفاده ببرى اى بيچاره

 آرام دارد ونه شب خواب ودر آخرت هم وضعش چنين است، واقعاً

نشينيد حرف دنيا  تا پهلوى هم مى 262...«.خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ »... 

                                                 
 67/ 1عواىل اللئاىل:  -(1)  261
 .11حج:  -2(. 2)  262
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نيد از پس از مرگ صحبت نشي زنيد. گاهى شده پهلوى هم كه مى مى

كنند؟ يا برويد پيش  كنيد از هم بپرسيد در قبر از چه سؤال مى

عالمى، كارهايتان را درست كنيد؟ يا مثلًا فشار قبر كه هست آيا 

همين قبر جسمانى است يا محلّ روح در برزخ است؟ غرض، آدمى 

ساعت  24آيد.  بايد در فكر سفرش باشد ببيند چه به سرش مى

تمام همّ و غم بر سر زندگى دنياست. اگر مثلًا كمى  گذرد مى

آيد؟ آيا فرداى قيامت  بدهكارى پيدا كرد، چه بر سرش مى

 هايت اليق اين درگاه است؟ شود؟ روزه نمازهايت پذيرفته مى

  تفاوت روزه واقعى با ظاهرى

يك نفر آمد خدمت رسول خدا صلى اهلل »ايد اين روايت را:  نشنيده

 عليه و آله عرض كرد:

دختر من روزه بر او سخت گذشته است، اذن بدهيد امروز را افطار 

كه طاقت ندارد. رسول خدا صلى اهلل عليه و آله  كند، در اثر اين

فرمود: او كه روزه نيست، به او بگو قى كند؛ البتّه به اعجاز رسول 

رت ملكى پيدا كرد، قى كرد تكّه مردارى خدا صورت ملكوتى، صو

)عبارت روايت علقه؛ يعنى قطره خون بسته شده( از دهان دختر 
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دار بيرون آمد. رسول خدا فرمود: به او بگوييد ساعت قبل  روزه

 263«.كرديد نشسته بودى پيش كسى، آن وقت غيبت مى

______________________________ 
 67/ 1عوالى اللئالى:  -(1)

 .11حج:  -2(. 2)

 .. 226/ 5لئالى األخبار:  -(3)

 204معارفى از قرآن، ص: 

اى كه اين قدر  بيند اين روزه كند. فردا كه مى اش را خراب مى روزه

نشد، چه به سرش  به آن دلخوش بود، واخورد، جزء اعمال مقبوله

 خوانيم: آيد؟! درتعقيب نمازمى مى

همّ انّى اعوذ بك من نفس ال تشبع ومن قلب ال يخشع ومن علم ال اللّ»

 264...«.ينفع ومن صلوة ال ترفع ومن دعاء ال يسمع 

ام مقبول نشود. واى اگر دعايم  واى اگر نمازم پذيرفته نشود! روزه

 اجابت نشود!

                                                 
 .. 226/ 5لئاىل اْلخبار:  -(3)  263
 .مفاتيح اْلنان/ تعقيبات مناز عصر . -(1)  264
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چنين نفسى كه جز خودخواهى و دنيا دوستى چيزى ندارد، هيچ 

آيد. هيچ وقت راضى نيست از قيامت  وقت از قرآن خوشش نمى

 خواهد از وطنش خبردار گردد. اطّالعى پيدا كند، هيچ وقت نمى

را  «أَحْسَنَ ا لْحَدِيثِ»  خواستم كلمه جا مقدّمه بود. امروز مى تا اين

قدرى تشريح كنم. شما را آماده كنم. گزارش عجيبى از گزارشات 

 دلربا، شوق دهنده و هم ترساننده.

 كنم: كه اوّل منبر بيان شد ترجمه مىآياتى 

 ...«.نُورُهُم   يَوْمَ تَرَى ا لْمُؤْمِنِينَ وَا لْمُؤْمِنتِ يَسْعَى»

بينى  آرامگاه ابدى چه اوضاعى است؟ آن روز، روزى است كه مى

تمام مؤمنين و زنهاى مؤمنه هر كس با ايمان مرده باشد از خودش 

دلى كه حبّ خدا و محمّد و آل  در آن «نُورُهُم» كند. نورافشانى مى

 شان از پيش رو و سمت راست است. محمّد بوده است، نورافشانى

 از طرف راستهايشان. «وَبِأَيْمنِهِم» ؛ جلويشان.«بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»

كه نفى شمال  اند: ايمان نه اين جا بعضى از مفسّرين گفته در اين

  جهاتش يمين استكه مؤمن شمال ندارد و تمام  است، از جهت اين

به معنى بجهاتهم؛ هر طرفش نور بخش است؛ يعنى مؤمن  «بِأَيْمنِهِم»
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اى كه كرده است تمام جهاتش نور شده. ديروز  در اثر اعمال صالحه

گفتم تا چه اندازه كسب نور كرده باشد، مراتب دارد، تا ايمان چه 

پايش را كند يا اقلّاً جلوى  باشد؛ يا مدّ البصر است تا چشم كار مى

 بيند. مى

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ تعقيبات نماز عصر .. -(1)

 205معارفى از قرآن، ص: 

  گستره نور مؤمن

در قيامت است، در برزخ و  ...«يَوْمَ تَرَى ا لْمُؤْمِنِينَ »  اين آيه كه

محشر، آن هم در روايات ذكر شده است آنهايى كه حسابشان تصفيه 

اند، آنها از همان اوّل قبر و برزخشان نورافشانى  شده با توبه مرده

 كنند. مى

حديث مباركى از خصال صدوق قدس سره برايتان ذكر كنم، 

 فرمايد: مى

بيند نورى از باال، نورى طرف راست، طرف چپ، از  مؤمن مى»

كند، نورى هم جلويش است مثل  پايين، در قبرش نورافشانى مى
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كوكب درّى. آنها مثل ستاره عادى است؛ امّا اين يكى مثل كوكب 

درخشد. طرف باال نور نماز است. طرف راست نور  درّى مى

حج است. پايين پا نور  هاى ماه رمضان است. از طرف چپ، نور روزه

گويد: اين چه نورى است كه جلوى من است و بر  زكات. بعد مى

 ديگر نورها غالب است؟ گويند:

نورى  265«.نور واليت محمّد صلى اهلل عليه و آله و آل محمّد است

گويم غير از نور آفتاب و برق است. طور ديگرى است. ديدنى  كه مى

تنى. عالوه بر بركاتى كه به و درك كردنى است؛ نه شنيدنى و گف

 آيد، خودش لذّتبخش است. بهجت آور است. توسّط نور مى

  نهرهاى بهشتى براى مؤمنين

. ملك مقابل مؤمن «بُشْرَلكُمُ ا لْيَوْمَ جَنتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ا لْأَنْهرُ»

گويد: اى مؤمنين! امروز روز مژده است البشاره!  آيد مى مى

از زير  «تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ا لْأَنْهرُ»  كه فناپذير نيستبوستانهاى الهى 

اين بوستانها جويها روان است، نهرها؛ البتّه اسم نهر كه آورده 

شود، نهرهاى دنيوى را در نظر نياوريد، وضع جور ديگر است؛  مى

 اشتراك در لفظ و اختالف در حقيقت است.

                                                 
 .( .307/ 1رجه نور وعلمه نور وكلمه نور ومنظره نور يوم القيمة اىل النور) خصال: املؤمن ... مدخله نور وخم -(1)  265
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______________________________ 
من ... مدخله نور ومخرجه نور وعلمه نور وكالمه نور المؤ -(1)

 ( ..307/ 1ومنظره نور يوم القيمة الى النور )خصال: 

 206معارفى از قرآن، ص: 

 فرمايد: خداوند در سوره محمّد صلى اهلل عليه و آله مى

در بهشت چهار نهر از زير ساختمانهاى مؤمنين جريان دارد: نهرى »

و نهرى از شراب بهشتى و نهرى از آب گوارا از عسل ونهرى از شير 

همين است كه دارم گزارشات وطنتان  «أَحْسَنَ ا لْحَدِيثِ» 266«.است

دهم، چقدر بايد خوشحال شويد! شراب بهشتى ضدّ شراب  را مى

 گردد: دنيوى است؛ هوش زياد مى

طهور مبالغه در طاهر است، نهرى از آب خالص  267،«شَرَابًا طَهُورًا»

جا پاكترين آبها باز خالص نيست  هيچ مخلوطى ندارد. ايناست كه 

 اين چهار نهر را خدا در بهشت قرار داده است.

                                                 
266  (1)-\i « َآٍء َغرْيِ ءَاِسٍن َوَأهْنٌر ّمن لََِّبٍ َلَّْ يَ َتغ َثُل ا ْْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد ا ْلُمتَُّقوَن ِفيَهآ َأهْنٌر ّمن مَّ ى مَّ َصفًّ ٍة لّلشرِِبَْي َوأهَْنٌر ّمْن َعَسٍل مُّ ْ َطْعُمُه َوأهَْنٌر ّمْن ََخٍْر لَّذَّ  .. 15حمّمد:  E\...«ريَّ
 .21ن: انسا -(2)  267
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رستگارى بزرگ اين است. دست و پا بزن،  «ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»

زحمت بكش، خون دل بخور، خودت را به بهشت برسان كه اگر 

 خودت را رساندى، زهى سعادت!

  كبت منافقان در قيامتروزگار ن

واى از آنهايى كه نور  «يَوْمَ يَقُولُ ا لْمُنفِقُونَ وَا لْمُنفِقتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ»

توانند  آورند نمى ايمان ندارند! هنگامى كه دستشان را بيرون مى

نه از قلب كه جاى ايمان و كماالت و دوستى خدا باشد و  268ببينند.

اى، نه محبّت صادقه  نه از جوارح كه نور عمل باشد، نه عقايد حقّه

اى، نه نماز و روزه و عبادت و كارهاى خيرى، هيچ چيز نيست،  الهيّه

خواهد رد هم بشود صراط هم سه  محض است. حاالمى پس تاريك

ر بااليى، هزار سال سرازيرى، هزار هزارسال راه است؛ هزار سال س

سال سنگالخ كه در تاريكى بدون نور از چنين راهى بايد بگذرد. 

  كرد، با چه بيند فالنى را كه در دنيا مسخره مى وقتى مى

______________________________ 
ءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ مَّثَلُ ا لْجَنَّةِ الَّتِى وُعِدَ ا لْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهرٌ مّن مَّآ» -(1)

وَأَنْهرٌ مّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهرٌ مّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لّلشرِبِينَ وَأَنْهرٌ مّنْ 

 .. 15محمّد:  ...«عَسَلٍ مُّصَفًّى 
                                                 

268  (3)-\i ... «َها  -ِإَذ آ َأْخرََج َيَدُه َلَْ َيَكْد يَرل»...\E  :40نور .. 
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 .21انسان:  -(2)

 .. 40نور:  ...«هَا  -إِذَ آ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرل»...  -(3)

 207از قرآن، ص:  معارفى

شوند، اين بدبختها صدا  رود، اهل ايمان به سرعت رد مى سرعتى مى

 زنند: مى

؛ تا ما از نور «نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ» ؛ نگاهى هم به ما بكنيد!«انْظُرُونَا»

 شما جلوى پايمان را ببينيم، اقتباس از نور واليت و عمل شما بكنيم.

اى »گويند:  ؛ به آنها مى«كُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًاقِيلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَ»

؛ البتّه اين آيه «شود داد بدبختها! نورى كه ما داريم عاريه نمى

گويند: دوباره برگرديد به  آخرى خطاب تعجيزى است، به آنها مى

اى كسب  جا كسب نور كنيد؛ ماه رمضانى بيايد، نور روزه دنيا از آن

 شود. ىكنيد؛ يعنى گذشته است، نم

جا معلوم  )اين «ارجعوا فى اوائل الموقف»  تفسير ديگر شده است

آورند، نورها تقسيم  شود كه از اوّل حشر كه سر از قبرها در مى مى

هاى  گردد، هر كس به اندازه عملش( اوّل صراط آن بيچاره مى

گويند:  زنند چكار كنيم؟ مؤمنين به آنها مى دينها داد مى منافقين، بى
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بينند هيچ  آيند مى د به اوّل موقف، نورى پيدا كنيد. وقتى مىبرگردي

دهد!  خبرى نيست، نه نورى است و نه كسى چيزى به كسى مى

گويند: برگرديم از دوباره دست به دامن مؤمنين بزنيم، وقتى بر  مى

؛ بين مؤمنين و آنان ديوارى «فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ» گردند: مى

بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ » شود. و اين ديوار هم شنيدنى است؛ ىكشيده م

طور وصفش كرده: ديوارى  خداوند اين «ا لْعَذَابُ ى وَظهِرُهُ مِن قِبَلِهِ

گردد، باطنش كه مؤمنين هستند  كه بين مؤمنين و منافقين زده مى

روح و ريحان و نسيم خوش، اين طرف ديوار كه منافقين هستند، 

 ديوار و دو وضع مختلف: اب، حرارت و سختى، يكآتش، عذ

أَلَمْ » زنند: ؛ منافقين از پشت ديوار صدا مى«يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ»

؛ مگر ما با شما نبوديم؟ در دنيا همه با هم بوديم چطور «نَكُن مَّعَكُمْ

 شد اين قسم شد؟

؛ بله، همه مان در يك جا بوديم، با «سَكُمْوَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُ  قَالُواْ بَلَى»

كه شما در  كرديم؛ امّا فرقى داشت و آن اين هم نشست و برخاست مى

كرديد. شما  شديد و مسخره مى آمد، منكر مى دنيا تا اسم آخرت مى

وَغَرَّتْكُمُ ا » دانستيم: در شك بوديد؛ امّا ما وعده خدا را راست مى

  ب هوسرانى، ما هم رفتيم عقب؛ شما رفتيد عق«لْأَمَانِىُّ
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 208معارفى از قرآن، ص: 

خداشناسى. شما رفتيد دنبال رقص و خوشگذرانى، ما هم رفتيم عقب 

 گريه و استغفار.

بله، فرق دارد؛ شما خوشيها را اختيار كرديد، ما هم اين طرف را 

اش دنبال  آيا كسى كه همه 269اختيار كرديم، آيا مثل هم هستند؟

با كسى كه  270شهوات است با كسى كه تمامش عقب رضاى خداست،

تمامش ذكر خدا، ياد خدا، با آن بدبختى كه تمامش ذكر دنيا و 

غرور، شما را فريفت، هر كس به  271شهوات باشد مثل هم هستند؟

اى هم در مسجد، آيا هر دو مثل  اى دنبال شهوات، عدّه سببى؛ عدّه

 ند؟ كجا به كجا؟هم هست

  سفارش على عليه السالم به رفتن در مساجد هنگام بيكارى

اميرالمؤمنين عليه السالم شايد ديروز يا پريروز بوده در بازار ابن 

 ملجم مرادى را ديد.

                                                 
269  (1)-\i «َوا ْلَبِصرُي* َوَل الظُُّلمُت َوَل النُّوُر* َوَل الّظلُّ َوَل ا ْلَُْرورُ   َوَما َيْسَتِوى ا ْْلَْعَمى»\E  :21 -19فاطر .. 
270  (2)-\i « َِهَوا ِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّاَفَخَلَف ِمن بَ ْعِده َلوا َةَوات ََّبُعواْ الشَّ  .. 59مرمي:  E\«ْم َخْلٌف َأَضاُعواْ الصَّ
271  (3)-\i « ََيْسَتُوون  .. 18سجده:  E\«أََفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن فَاِسًقا لَّ
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دانست اين  كه مى با اين«. روى؟ كجا مى»حضرت به او فرمود: 

بدبخت تمام همّتش در رضايت آن زن ملعونه بوده، اميرالمؤمنين 

 «.در بيكارى در مسجد برو!»فرمود: 

كاريتان را در مساجد به سر ببريد، نه در  اى مسلمانها! ساعتهاى بى

اجد به ياد آخرت بازار. خصوصاً بازارهاى اين روزها! برويد در مس

جا بى  شود؟ خدايا! آن باشيد. هميشه بگو خدايا! خانه آخرتم چه مى

سروسامان نباشم؟ ديشب چقدر مناجات كرديد، ديگران هم براى 

جا  كنند، ما هم براى چيزى، باألخره اين چيز ديگر گريه مى

 گذرد: مى

با آن احسانهاى على عليه «. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت»

الم مع الوصف چقدر او نمك به حرامى كرد. اميرالمؤمنين خيلى الس

اى شد و زن هم  به او لطف كرد ... تا آخر االمر عاشق زن زانيه

مهر من سنگين است؛ اوّل سه هزار »خواست سوارش بشود، گفت: 

« درهم نقد، يك غالم و يك كنيز و مهر ديگر من خون على است!!

 اجمالًا حاضر
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______________________________ 
وَا لْبَصِيرُ* وَلَا الظُّلُمتُ وَلَا النُّورُ* وَلَا   وَمَا يَسْتَوِى ا لْأَعْمَى» -(1)

 .. 21 -19فاطر:  «الظّلُّ وَلَا ا لْحَرُورُ

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوا ةَوَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَا تِ » -(2)

 .. 59مريم:  «غَيًّا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ

 .. 18سجده:  «أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّايَسْتَوُونَ» -(3)

 209معارفى از قرآن، ص: 

شد. احسانهاى على عليه السالم را فراموش نمود. تو هم هرگاه گناه 

 اى. كنى، در همين موقع احسانهاى خدا را فراموش كرده مى

  ان مست به حكمت الهىنجات يافتن جو

رفت. ديد  ذوالنون مصرى؛ اين مرد شريف، روزى كنار رود نيل مى

شود  معلوم مى»رود. گفت:  عقربى به سرعت به طرف رود نيل مى

عقب سر عقرب آمد تا اوّل «. اى دارد اين عقرب مأموريّت فوق العاده

ساحل اى از آب باال آمد خودش را به ديوار  رود رسيد. ديد قورباغه

چسبانيد و عقرب سوار بر قورباغه شد و عرض رود نيل را طى كرد. 

ذوالنون هم فوراً قايقى گرفت، سوار شد به عرض رود رفت آن 
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طرف. وقتى او رسيد، قورباغه هم رسيد آن طرف رود. خودش را 

چسباند به ديوار، جناب عقرب مأمور الهى، پياده شد آمد باال، آن 

تاد. ذوالنون هم عقب سرش آمد تا رسيد به طرف رود نيل به راه اف

زير درختى. جوانى مست كرده افتاده و مار عظيمى نزديك او شده، 

سرش را نزديك سينه جوان آورده و اين بدبخت دهانش باز بود. 

اى كه نزديك بود افعى سرش را در دهان جوان كند، اين  آن لحظه

يشى به او زد و مار عقرب مأمور، از پشت مار آمد باال روى سر مار ن

 را از كار انداخت و برگشت.

ذوالنون از لطف خدا در حفظ جوان مست حيران شد. لگدى به او 

بلند شو ببين چه »زد و رهايش نكرد تا كمى به هوش آمد، گفت: 

 «.شوى؟ خبر است، آيا چطور تو با چنين خدايى طرف مى

ها نكرد، گفت: تو اين جوان گريان شد و ذوالنون را ر»اند كه:  نوشته

را به خدا سوگند! مرا با خدايم آشتى بده. كارى بكن كه خدا من را 

بيامرزد. او را همراه خود به شهر مصر آورد. باألخره مدّتها ماند و 

ها شد تا از صلحا و اخيار  سرگرم توبه و انابه و تدارك گذشته

 272«.گرديد

                                                 
 .205 -204/ 10مستدرك سفينة البحار  -(1)  272
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______________________________ 
 .205 -204/ 10ينة البحار مستدرك سف -(1)

 210معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه بيستم: آشكار شدن باطنها در آخرت

 

ا  ى فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظهِرُهُ مِن قِبَلِهِ»... 

وَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ   لْعَذَابُ* يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى

جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا   حَتَّى وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ

كُمُ  -لْغَرُورُ* فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْول

 273«.النَّارُ هِىَ مَوْلَلكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ؤمنين كه م جا رسيد بعد از آن تفسير آيات شريفه روز گذشته به اين

روند، منافقين در تاريكى  كنند و رو به بهشت مى نورافشانى مى

كه در دنيا ظاهراً مسلمان امّا در دلشان ايمانى  هستند؛ يعنى كسانى

كردند. آخرت، غلبه معنى بر صورت  نيست، مؤمنين را مسخره مى

است. در دنيا هر بشرى ظاهرى دارد و باطنى؛ مثلًا به حسب ظاهر 
                                                 

 .15 -13حديد:  -(1)  273
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مان است؛ ولى در معنى كافر است؛ امّا در آخرت دو گويند سلمان ز

يَوْمَ تُبْلَى » شود: رويى نيست؛ يعنى ظاهر و باطن يكى مى

گردد.  ها و باطنها فرداى قيامت آشكار مى سريره 274؛«السَّرَآبئرُ

شود ريا بكنى، ظاهرش اخالص؛ ولى مخلوق در نظر  جا مى اين

 است.

 گردد. قيامت آشكار مىجا اين حرفها نيست؛ سرائر روز  آن

______________________________ 
 .15 -13حديد:  -(1)

 .. 9طارق:  -(2)

 211معارفى از قرآن، ص: 

  نعمتهاى روحانى در بهشت

 فرمايد: بنابر خبرى كه در بحاراألنوار است امام عليه السالم مى

ز در بهشت سه نعمت از نعم بهشتى است، مال حجّت روح است كه ا»

همه نعمتهاى بهشت باالتر است: اوّلين نعمت از نعمتهاى روحانى كه 

گردد آن است كه هر كس در بهشت است، از خانه  مؤمنين داده مى

                                                 
 .. 9طارق:  -(2)  274
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هاى محمّد و آل محمّد صلى اهلل عليه و آله است  او اتّصالى به خانه

تا جايى كه اصل درخت طوبا در خانه على عليه السالم است، در 

 ن شاخه هايى از آن درخت است.هاى مؤمني خانه

 شود: . وقتى كه ندا بلند مى«رِضْوَانٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» نعمت دوّم:

اى مؤمنين! خدا از شما راضى است، به قدرى  «رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ»

شود كه از همه نعمتهاى بهشتى باالتر است. كار  ان شاد مىدلهايش

تا  275برسد به جايى كه بنده از خدا راضى، خدا هم از تو راضى!

فهمد كه چه مقامى است؛ چه بهجتى  كسى به مقام رضا نرسد نمى

 شود. است كه فوق آن تصوّر نمى

ت و كه بهشتيان را در بهش فرمايد: بعد از آن سوّم از نعم بهشتى مى

جهنّميان را در جهنّم قرار دادند، آنگاه مأمورين الهى مرگ را 

كنند؛ البتّه مرگ امر معنوى است  صورت گوسفند ابلقى ممثّل مى به

 -كنند به اين صورت بين بهشت و جهنّم كه همه ببينند مصوّرش مى

كنند؛ يعنى اى بهشتيها! ديگر اين نعمتها را از  جا ذبحش مى همان

 د.گيرن شما نمى

 «.شود؟ ديگر لذّت بهتر از اين مى

                                                 
275  (1)-\i ... « ُرَِّضى اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َذا ِلَك ِلَمْن َخِشَى رَبّه»\E  :8بّينه. 
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اش دلهره  كنند؟ چون همه چرا عقال به دنيا بى اعتنايى مى

ترين و  دارند. بزرگترين بشارت براى بهشتيان و سخت مرگ

ذَالِكَ هُوَ »...  ترين خبرها براى جهنّميان نبود مرگ است: موحش

رستگارى بزرگ اين است. واللَّه! هر چه دارى  276؛«الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

مال و مقام دنيوى  277اگر بدهى در راه خدا و بهشت، چيزى نيست.

 شود. تمامش رها مى

______________________________ 
 .8بيّنه:  «رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبّهُ»...  -(1)

 .. 72توبه:  -(2)

 «وَجْهُ رَبّكَ ذُو ا لْجَللِ وَا لْإِكْرَامِ  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى» -(3)

 .. 27 -26الرحمن: 

 212معارفى از قرآن، ص: 

جا مقامى دارا شود! فوز عظيم براى كسى  خوشا به حال كسى كه آن

است كه به باقى برسد؛ يعنى چيزى كه فنا ندارد آن هم بهشت است. 

                                                 
 .. 72توبه:  -(2)  276
277  (3)-\i «َوْجُه َرّبَك ُذو ا ْْلَلِل َوا ْْلِْكرَامِ   ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن* َويَ ْبَقى»\E  :27 -26الرْحن .. 
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جا رسيد، حديثى كه امروز مناسب است  اال كه رشته سخن به اينح

 عرض كنم.

  شنيدن و نوشتن فضايل على عليه السالم كفّاره گناهان

اگر كسى گوش بدهد فضيلتى از فضايل على را »در روايت است كه: 

كفّاره گناهان گوش اوست. كسى كه بنويسد فضيلتى از فضايل على 

 «.برايش حسنه داردرا تا اين نوشته هست، 

ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ »...  آيا معامله سودمندى از اين باالتر هست؟:

 «.الْعَظِيمُ

و از  278 در شب قدر تا اذان صبح، مالئكه پيوسته از آسمان به زمين

روند، اينها حقايقى هست كه داراى اسرارى  زمين به آسمان مى

مالئكه عالم اعلى شب  شود است. يكى از حكمتهايى كه اذن داده مى

قدر به زمين بيايند، اين است كه چيزهايى كه در هيچ عالم ديگرى 

 نيست و آن صداى ناله توبه كنندگان است مشاهده كنند.

زارى به درگاه خدا هيچ جا نيست مگر روى كره خاك، آن هم 

 مادامى كه زنده است اگر قدر عمرت را بدانى:

                                                 
 .. 4قدر: « تَ َنزَُّل ا ْلَملِبَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرّبِّم ّمن ُكّل أَْمرٍ » -(1)  278
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هر نفس ز انفاس عمرت 

   ستگوهري

آن نفس سوى خدايت 

279 رهبريست
 

 

  التماس منافقان از مؤمنان

شود. فوراً بين  ديروز گفتم بين مؤمنين و منافقين ديوارى حائل مى

دو دسته، مؤمن يك جا، منافق هم يك طرف، تا ديوار حائل شد، آن 

 «بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ» طرفش،

______________________________ 
 .. 4قدر: « تَنَزَّلُ ا لْمَلبِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهِم مّن كُلّ أَمْرٍ» -(1)

 عطّار نيشابورى/ منطق الطير )با اندكى اختالف(. -(2)

 213معارفى از قرآن، ص: 

طرف  «ذَابُا لْعَ ى ظهِرُهُ مِن قِبَلِهِ» طرف مؤمن، رحمت، لذّت، بهجت؛

أَلَمْ نَكُن » زنند: منافق، سختى و ناراحتى. يكدفعه منافقين فرياد مى

زنند، آخر مگر ما با شما نبوديم؛ مثلًا  از پشت ديوار داد مى «مَّعَكُمْ

قَالُواْ » همشهرى نبوديم، هم مجلس و هم خوراك، هم معامله نبوديم؟

                                                 
 .عطّار نيشابورى/ منطق الطري) با اندكى اختلف( -(2)  279
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؛ شما «كُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْوَلكِنَّ» ؛ گويند: آرى، امّا كجا به كجا.« بَلَى

 بدبختها خودتان را هالك كرديد، قيامت را حكايتى پنداشتيد.

رود، دين محمّد صلى  گفتيد: اين چيزها از بين مى ؛ مى«وَتَرَبَّصْتُمْ»

 رود. اهلل عليه و آله از بين مى

تْكُمُ ا وَغَرَّ» در شك و شبهه و وسوسه خودتان را انداختيد. «وَارْتَبْتُمْ»

جَآءَ   حَتَّى» ؛ آرزوها و هوسرانيها و غيره شما را سرگرم نمود.«لْأَمَانِىُّ

طور سرگرم شديد تا  ؛ تا وقتى كه امر خدا آمد؛ يعنى همين«أَمْرُ اللَّهِ

؛ شيطان هم شما را «وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا لْغَرُورُ» وقتى كه مرگتان آمد.

 فريب داد فريب دادنى!

شود  گاه مى«. ناگهان بانگى برآمد خواجه رفت»امر خدا موت است: 

يك  280آيد شخص در گناه است، در طغيان است، امر خدا كه مى

 لحظه پس و پيش نخواهد گرديد.

  مرگ، باالترين سعادت براى مؤمن

كلمه حكمتى راجع به  ...«جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ   حَتَّى»...   به مناسبت

ين بحث را تمام كنم. موت را بشر بى خبر و بى خرد، بگويم و ا مرگ

امر عدمى خيال كرده است. معناى نيستى براى موت، خالف عقل و 
                                                 

280  (1)-\i ... « ََفِإَذا َجآَء َأَجُلُهْم َلَيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلَيْسَتْقِدُمون»\E  :34اعراف .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  387 

شرع است. مرگ براى انسان لباس نو بر تن كردن است. بدن مركب 

روح است. مرگ آن است كه مركب جسمى كه خيلى برايش زحمت 

ثل بلور است. صاف دهند كه م كند، بدنى به تو مى داشت، عوضش مى

و پاك. تركيب مادّى هيچ ندارد. به قدرى لطيف است كه به يك 

رود. آن بدن لطيف  چشم زدنى يك مرتبه نجف، كربال، خراسان مى

گردد؛ البتّه  به اراده بشر است آناً هر جاى از آسمان باشد حاضر مى

تا قدرتى كه خدا به او داده است چه اندازه باشد همين قدر بدانيد 

مرگ براى مؤمن بزرگترين سعادت است. اوّل روح و راحت اوست. 

  اوّل برداشت خرمن

______________________________ 
اعراف:  «فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ»...  -(1)

34 .. 

 214معارفى از قرآن، ص: 

شود  دن اوست. آيا به مرگ مىو نتيجه اعمال يك عمر زحمت كشي

مرگ  «جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ»...  فرمايد: گفت امر عدمى؟! لذا آيه شريفه مى

 آمد، نه يك چيز عدمى است.

  سخن جالب حضرت ابراهيم عليه السالم با عزرائيل
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يك روز جناب عزرائيل مالقات ابراهيم آمد »در روايت دارد: 

لوب( جناب ابراهيم فرمود: )حاصل روايت منقوله در حيوة الق

ام براى  اى براى ديدنم؟ گفت: آمده اى جانم را بگيرى يا آمده آمده

ديدارتان. فرمود: من ميل دارم ببينم چطور بالين محتضر مؤمن 

گردى؟ گفت: چشمت را ببند و باز كن، همين كار را كرد،  حاضر مى

 يك وقت در شگفت شد از جمال عزرائيل و مبهوت شد، آن وقت

فرمود: اى عزرائيل! اگر مؤمن نتيجه اعمالش هيچ نباشد مگر ديدن 

خواهد موقعى كه  جمال تو، همين اندازه برايش بس است. دلم مى

آيى تو را ببينم. گفت: طاقت ندارى. ابراهيم گفت:  بالين كفّار هم مى

ميل دارم ببينم، قبول كرد چشمش را روى هم گذاشت و باز كرد ديد 

ه تاب ديدنش را ندارد. جناب ابراهيم غش كرد كه هيوالى زشتى ك

بعد هم فرمود: اگر كافر هيچ عذابى نداشته باشد مگر ديدن اين 

 «.منظره هولناك، بس است براى عقوبت بديهايش در دنيا

غرضم، هر چه هست از خود آدمى است والّا مرگ ذاتاً براى تبديل 

مرگ، بايد على آدمى است؛ مثلًا يك عمر گفت: على! على! ساعت 

عليه السالم را ببيند. هر كس ساعت مرگ به هر كس عالقه دارد او را 

 عمر محبّت ورزى، وصال با اوست. بيند. نتيجه يك مى
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روايت براى اين موضوع زياد است كه خصوص ساعت مرگ خود 

على عليه السالم به حارث همدانى فرمود )مضمون روايت( وقتى 

ضعيف شده بود، نزد اميرالمؤمنين عليه  جناب حارث پير و فرتوت و

 السالم آمد و اظهار عجز خود كرد.

جا كشانيد )و از راه دور به  چه چيز تو را به اين»حضرت از او پرسيد: 

 «.مالقات من آمدى(؟!

 215معارفى از قرآن، ص: 

 «.دوستى تو»گفت: 

؛ بشارتت بدهم  من يمت يرنى»اميرالمؤمنين به او بشارت داد فرمود: 

منتها هر كس به اندازه  281«.بيند هر كس ساعت مرگ، على را مى

 اش. معرفتش، به مقدار پاكى

  سخنى ارجمند از شيخ جعفر شوشترى قدس سره

 فرمايد: كلمه لطيفى شيخ شوشترى ذكر كرده است مى

اى براى بيمار  رود، هديه مستحبّ است كسى كه عيادت مريض مى»

 «.گردد د مىببرد؛ چون دلشا

                                                 
 .. 181و  178/ 6حبارالنوار  -(1)  281
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امروز هم على عليه السالم سخت بيمار است، بياييد كارى كنيد على 

پيش از رفتن و »گويد:  عليه السالم را شاد كنيد. آن وقت شيخ مى

اى از گناهان بكنيم كه با توبه برويم  عيادت، تا در مسجد هستيم، توبه

 «.پيش على عليه السالم

______________________________ 
 .. 181و  178/ 6بحاراالنوار  -(1)

 216معارفى از قرآن، ص: 

 

  انگيز على عليه السالم شناسى شگفت جلسه بيست و يكم: حق

 

ى فِى النَّاسِ كَمَن  أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ»

 282...«.ا مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَ

روز بيست و يكم ماه رمضان و روز شهادت على عليه السالم است 

اند.  دوستان و اهل محبّت از راههاى دور در خانه خدا جمع شده

                                                 
 .. 122انعام:  -(1)  282
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امروز سالگرد شهادت على است. موقع جوش آمدن مهرهاى اهل 

 محبّت است.

گويم محلّ  مرحوم نراقى در دارالسالم نقل كرده است )مختصر مى

 (:شاهد را

اى كه در ورود به عراق، شرطه بغداد خيلى اذيّتش  راجع به شيعه»

روم نجف شكايتت را به على  كرد، به طورى كه باألخره گفت: مى

كنم. در نجف اشرف باالى قبر على عليه السالم  عليه السالم مى

متحصن شد. حاجتش فقط اين بود كه اين ظالم هالك بشود. نفرين 

 كرد.

طالب عليه السالم را  علىّ بن ابى ا اسداللَّه الغالبشب در عالم رؤي

ديد. حضرت فرمود: او را به من ببخش رهايش كن. گفت: آقا! 

كنم تا شما تالفى نكنيد. من دوست شما هستم. در راه  رهايش نمى

طور به سرم آورده. فرمود: او رابه من ببخش من  دوستى شما اين

من دارد. گفتم: آقا! اين كنم؛ چون اين شخص حقّى بر  تالفى مى

شخص چه حقّى به شما دارد؟ فرمود: وقتى همراه قشونش از 

  گذشت، نظرش به گنبد قبر من صحراى نجف مى
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______________________________ 
 .. 122انعام:  -(1)

 217معارفى از قرآن، ص: 

افتاد، پياده شد ادب و خضوع كرد، بعد سوار شد و رفت، آن ادب 

پيش ما محفوظ است، در عوض آن ادبى كه كرده من عفوش را از تو 

 خواهم. مى

گويد:  رسد مى گردد، آن رئيس شرطه به او مى كه بر مى بعد از اين

رفتى چكار كردى؟ گفت: چه بگويم از فتوّت على عليه السالم كارى 

ى كه على عليه السالم مالحظه آن كارت را كرد و جريان كرده بود

را برايش گفت. مبهوت شد. گريه كرد. توبه و انابه كرد. كارهايش را 

اصالح كرد. بعد هم رفت نجف سر قبر على عليه السالم گفت: اى 

كنى، خاك بر سر ما  آقايى كه شما كوچكترين عملى را فراموش نمى

 «.داشته باشيم!اگر به غير از شما سرو كار 

  اى بزرگ براى حاج ميرزا مهدى آشتيانى مكاشفه

در كتاب آثار الحجه، مكاشفه علّامه بزرگوار حكيم اسالمى فيلسوف 

بزرگ مرحوم مغفور حاج ميرزا مهدى آشتيانى را نقل كرده است. 
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اى رخ داد كه واقعاً شنيدنى است،  اين عالم بزرگ برايش مكاشفه

 رد.آدمى بايد عبرت بگي

من مبتال به مرض يرقان بودم. وقتى مشرّف شدم »ايشان فرمود: 

كه از علىّ بن موسى  براى زيارت مشهد رضا عليه السالم به قصد اين

كه اين مرضم  الرضا عليه السالم سه حاجت بطلبم؛ يك حاجتم اين

كنم،  خوب شود، حاجت دوّمم حاجت مخصوصى بود كه ذكر نمى

ها  اى ز فتنه كمونيست بود. موقع فتنه تودهحاجت سوّم نجات ايران ا

ورى باشد كه در سى  و گرفتن شمال ايران بود، كه همان فتنه پيشه

سال قبل واقع شد. ايران در خطر بزرگى قرار گرفته بود. ايشان 

فرمايد: خيلى ناراحت بودم. حركت كردم براى مشهد مقدّس.  مى

مراهانم هم از سفر در اثناى راه حالم بهم خورد، بى هوش شدم. ه

اى به من دست داد. يك وقت  باز ماندند، در آن حال اغما مكاشفه

آيد. متوجّه شدم كه صحراى  ديدم از آسمان متّصل نور به زمين مى

آيد در يك قسمت است كه همه  عرفات است. ديدم نورهايى كه مى

خلق هم متوجّه آن قسمت هستند. آن قسمت را نگاه كردم ديدم 

يمه نورانى است كه نور از آسمان به اين چهارده خيمه، چهارده خ

 متّصل در اياب و
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 218معارفى از قرآن، ص: 

كه از همه بزرگتر  باشد. پرسيدم: چه خبر است؟ گفتند: آن ذهاب مى

است، خيمه خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله تا آخرى 

آنها خيمه مهدى آل محمّد امام ثانى عشر صلوات اللَّه عليهم اجمعين 

 است.

اللَّه. مقابل رسول خدا عرض ادب و  دويدم خودم را رساندم به رسول

اللَّه! سه حاجت دارم. رسول خدا فرمود  م كردم، گفتم: يا رسولسال

كه چون تو در راه زيارت فرزندم رضا عليه السالم هستى، 

خواهى به روى سر قبر حضرت رضا عليه السالم اين حاجتهايت را  مى

 هم از آقا بگير.

از خيمه بيرون آمدم رفتم خيمه امام هشتم و اذن گرفتم. وارد شدم 

 ردم.سالم ك

خيلى به من رأفت و مهربانى كرد. گفتم: يا موال! سه حاجت دارم. 

يكى سه حاجتم را  -ام سر قبر شما براى اين سه حاجت. يكى آمده

گفتم: اوّل خوب شدنم. دوّم آن حاجت مخصوص، سوّم رفع شرّ 

 ها از ايران. اى توده
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اين  امام فرمود: امّا حاجت اوّلت، موضوع بيمارى يرقان، صالح تو

شود خدا  است. تو بايد تا آخر عمر بيمار باشى، قبول كردم )گاه مى

رسد مگر به يك  براى مؤمن مقامى تدارك كرده كه به آن مقام نمى

 نوع گرفتارى در دنيا(.

حاجت دوّم را فرمود: رواست و امّا حاجت سوّم كه شاهد ماست به 

حت باش به اين ها و فسادها كه هست، فرمود: را اى ورى و توده پيشه

 كنيم. زودى تمامشان را رد مى

رفع شرّ تمامشان خواهد شد. و اين جمله را هم فرمود كه تمام 

عرايضم مقدّمه اين جمله بود، فرمود: شما ايرانيان مادامى كه با 

قبور ما اهل بيت سر و كار و پناهندگى داريد و به مجالس مصيبت ما 

 . واقعاً همين است.«منديد از هر شرّى در امانيد عالقه

خواستم بگويم كه هر چه بروز ارادتى كه داديد، اينها فراموش 

 شدنى نيست.

  ايمان و عمل صالح دوركن سعادت انسان

برد، در پى آن  نام مى« ايمان»در جاهاى متعدّد قرآن مجيد كه از 

 را« عمل صالح»
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 219معارفى از قرآن، ص: 

 -ز نكات آن اين باشد كه اين دو،فرمايد. شايد يكى ا نيز تذكّر مى

مند گردد و حيات  بايد با هم باشد تا شخص بهره -ايمان و عمل صالح

اين دو تا در هر كس  «الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ» روحانى بيابد:

 دهد. اى به او مى پيدا شود، خداى عالم حيات تازه

 نمايم. تفا مىخوانم و به ترجمه اك اش را مى دو سه آيه

 فرمايد: در سوره انفال مى

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ »

.»...283 

اى كسانى كه ايمان آورديد! پاسخ دهيد خدا و پيغمبرش را »

اى «. كند خواند كه شما را زنده مى هنگامى كه شما را به چيزى مى

گويند  مؤمنين! وقتى خدا و محمّد صلى اهلل عليه و آله به شما مى

بياييد چيزى يادتان بدهيم كه زنده بشويد )و آن ايمان و عمل صالح 

كنيد و شما را زنده  است(، اگر اين دو را پذيرفتيد حيات پيدا مى

 نمايد. مى

                                                 
 .24انفال:  -(1)  283
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آيا كسى كه مرده  284...«هُ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْن» آيه شريفه ديگر:

خواهيد زنده شويد؟  ها! مى بود، پس او را زنده گردانيديم، مرده

 ايمان و عمل صالح كنيد.

وَهُوَ   مَنْ عَمِلَ صلِحًا مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى» فرمايد كه: آيه شريفه ديگر مى

شود، هر  از اين صريحتر نمى 285...«.مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيّبَةً 

كس كار نيك كند از واجبات يا مستحبّات هر چند خار از سر راهى بر 

گردانيم  دارد، مرد باشد يا زن در حالى كه مؤمن باشد، پس زنده مى

او را زندگى نيكو. در ايمان و عمل صالح، زن و مرد ندارد. اگر 

ت، حيات طيّبه ايمان و عمل صالح آمد، اين ترقّى، رشد و تكامل اس

 دهيم. خالصه، حيات پاكيزه به او مى

  ايمان و عمل صالح منشأ نيرومندى انسان

است، حقيقت حيات نيرو است. « زندگى»اش  كه فارسى« حيات»

كند.  منشأ آثار است؛ يعنى چيزى است كه از آن آثار تراوش مى

  منشأ اثر، خداى عالم براى تو قرار داده

______________________________ 
 .24انفال:  -(1)

                                                 
 .122انعام:  -(2)  284
 .. 97حنل:  -(3)  285
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 .122انعام:  -(2)

 .. 97نحل:  -(3)

 220معارفى از قرآن، ص: 

اى به  نيروى فوق العاده كه اگر ايمان و عمل صالح داشته باشى، يك

دهد. اگر ايمان نباشد، بشر ضعيف است. به قدرى شخص بى  تو مى

مناظر  هشود چشمش ب شود. از در سينما كه ردمى ايمان ذليل مى

تواند رد شود، جاى خود  افتد نمى مى عكسهاى مهيّج شهوات كه

شود. نيرو و عزّت آن است كه اگر خوشگلترين زنها  خشك مى

كند  تواند خودش را بگيرد. نگاهش نمى جلويش عريان شود، مى

چون قوى است. قوى كه شد خود زن لخت هم ببيند نگاهش 

«. اى است بين مبارك بندهمرد آخر »خواند  كند، آخرش را مى نمى

كند. در  كند. دنبالش مى فهمد اگر نگاهش كرد، به آن ميل مى مى

افتد! مگر هر كس دنبال هر هوسى رفت به  چه ذلّتهايى كه مى

رسد؟ نيروى ايمان كه نباشد، آدمى در برابر هر  آسانى به آن مى

ى وَلِلْمُؤْمِنِينَ  سُولِهِوَلِلَّهِ ا لْعِزَّةُ وَلِرَ»...  زند: شهوتى زانو به زمين مى
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ضعيف وذليل  آدم مال كند. خيانت نمى اگرحيات آمد، خيانت 286...«

 است.

  ناكامى معاويه در فريب دادن حضرت اباذر رحمه اهلل

خواست  كه وقتى معاويه مى« ابوذر»مؤمن، عزيز و قوى است؛ مثل 

اگر »دينش را بخرد، دويست اشرفى داد به دو غالمش، گفت: 

توانستيد اين پول را به ابوذر بدهيد و ابوذر را پولكى بكنيد، من شما 

 «.كنم را آزاد مى

دو نفرشان آمدند پيش ابوذر و دويست اشرفى را گذاشتند جلوى 

 .ابوذر

 «.چيست؟»ابوذر پرسيد: 

 «.دويست اشرفى است و معاويه داده»گفتند: 

 «.از كجا آورده؟ معاويه مالش كجا بود؟»فرمود: 

 «.از بيت المال است»گفتند: 

                                                 
 .. 8منافقون:  -(1)  286

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  400 

بيت المال از همه مسلمانهاست، به چه مناسبت دويست »فرمود كه: 

ل طال دهد؟ آيا به همه مسلمانها دويست مثقا مثقال اشرفى به من مى

 «.داده است؟

______________________________ 
 .. 8منافقون:  -(1)

 221معارفى از قرآن، ص: 

 «.نه، براى شما خصوصى آورده شده»گفتند: 

فوراً پولها را برداريد و به معاويه بدهيد و »تا اين را گفتند، فرمود: 

بگوييد من احتياج ندارم. تا اين دو گرده نان جو را دارم كه يكى از 

آن براى امروز و يكى ديگر براى امشب، پس كيست از من 

 «.نيازتر بى

امّا بودند اشخاصى كه پولها را گرفتند، دست از على عليه السالم 

برداشتند. نوكر معاويه و معاويه صفتها شدند و ذليل گرديدند. اگر 

شود.  شود بلكه بزرگ مى حيات آمد، ديگر ذليل پول و شهوت نمى

دهد. دنيا چيزى نيست كه به آن اهمّيّت  هيچ وقت به دنيا اهمّيّت نمى

 داده شود.
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كار كند يا نه؟ كبرى در  اگر اين نيرو پيدا شد، آيا با همه تواضع مى

زند:  آيد؟ اگر رشد عقلى پيدا كرد، هيچ وقت آدمى حرص نمى نمى

خورى؟ آيا  غصّه فردا براى چه مى« براى نهادن چه سنگ و چه زر»

يقين دارى تا فردا زنده هستى؟ نبايد آدمى بدون جهت و براى 

غصّه  ...«فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيّبَةً »...  چيزهاى فانى غصّه بخورد:

 ته باش مگر براى آخرت و پس از مرگت.نداش

  سخن جاودانه على عليه السالم

دهم و براى  پنج كلمه يادتان مى»حضرت على عليه السالم فرمود: 

اين پنج كلمه اگر شتر سواريها كنيد و شترها از كار بيفتند و بيابانها را 

من كلمه اوّلش را «. ارزد طى كنيد، به دانستن اين چند كلمه مى

شيعيان على! حق نداريد از چيزى بترسيد  «ال يخافنّ الّا ذنبه» ويم:بگ

مگر از گناه! هيچ چيزى را زشت ندانى مگر گناه! گناهت خوابت را 

 287بگيرد نه امور دنيوى.

______________________________ 
لِذَلِكَ أَهْلًا أُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ لَكَانَتْ  -(1)

لَايَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ 

                                                 
ِبِل َلَكاَنْت ِلَذِلَك أَْهًل َليَ ْرُجَونَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإلَّ  -(1)  287 ا َليَ ْعَلُم َأْن يَ ُقوَل أُوِصيُكْم خبَْمٍس َلْو َضَربْ ُتْم ِإلَْيَها آبَاَط اْْلِ يْ  رَبَُّه َوَل ََخَاَفنَّ ِإلَّ َذنْ َبُه َوَل َيْسَتِحَْيَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَذا ُسِئَل َعمَّ َء  َلأَْعَلُم َوَل َيْسَتِحَْيَّ َأَحٌد ِإَذا َلَْ يَ ْعَلِم الشَّ

ُيَاِن َكالرَّْأِس ِمَن اْلََْسِد ...) هنج البلغه صب َْبَ ِمَن اْْلِ َْبِ فَِإنَّ الصَّ  .( .82حى صاحل/ حكمت َأْن يَ َتَعلََّمُه َوَعَلْيُكْم بِالصَّ
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إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَايَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَاأَعْلَمُ وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ 

عَلَّمَهُ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ ءَ أَنْ يَتَ الشَّيْ

 ( ..82)نهج البالغه صبحى صالح/ حكمت  الْجَسَدِ ...

 222معارفى از قرآن، ص: 

در دنيا هر كس در راه ايمان و عمل صالح افتاد، زندگى خوشى و 

ارش عفّت، قدرت، نگهدارى از آث شود كه مى نيروى الهى به او داده

اى، خودش را محكم  نفس است. دربرابرهرموضوع تكان دهنده

 تواند بگيرد؛ چون زنده است. اهل رضا و تسليم است. مى

به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم »دهد:  هيچ پيشامدى تكانش نمى

گردد كه زوال ندارد؛ لذا من اين  بهجتى نصيبش مى«. از اوست

 وز در اين اجتماع عام بگويم.جمله را امر

  دنياى غرب يا جهان توحّش و جنايات

اند كه مثلًا  اند يا خوانده آيد شنيده در ذهن بعضى از جوانها مى

دانم چه  آمريكا كشور پيشرفته است و ايران عقب مانده. من نمى

دستهايى در كار است كه اين چيزها را در ذهن جوانهاى ما 

زنيد؟ فقط مختصر  ناسبت اين حرفها را مىاندازند؟ به چه م مى
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بگويم، من عددش در نظرم نيست، روزانه بلكه ثانيه شمارى شده 

شود؛  است در آمريكا چه جنايات و خودكشيها و فسادهايى كه مى

اش به ايران سرايت كرده است آيا اين پيش  مثلًا دختر دزدى كه تتمّه

افتادن است؟ افتادن است؟! آيا خودكشى و دختر دزدى پيش 

ريزد براى اسلحه جمع كردن، آيا  آمريكا كه اين همه پول مى

توانسته است امنيّت كشورش را حفظ كند؟ بله، اسلحه خوب است 

 براى موقعى كه جنگ بشود.

توانم بزنم اى مسلمانها! اى كسانى كه صداى مرا  تنها حرفى كه مى

امنيّت كفايت شنويد! تنها چيزى كه بدون اسلحه و مأمور براى  مى

است و بس و هر كس، چيز ديگرى خيال كند، خيال « ايمان»است، 

 خام است.

در جهان تنها كشورى كه آرامش و »گويند: « سوئد»يا مثلًا درباره 

 «.اش بهتر و بيشتر است سوئد است راحتى

شود، نسبت به جمعيّتش  فعلًا خودكشيهايى كه در كشور سوئد مى

يى كه در تمام اياالت آمريكا به قدر بيشتر است از خودكشيها

شود. آيا اين خودكشيهاى اهالى سوئد از چيست؟  جمعيّتش واقع مى

 است بى خبرند.« ايمان»از اصل آرامش كه 
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 223معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه بيست و دوّم: گفتگوى رو در روى جهنّميان با بهشتيان

 

وَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ   يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى»

جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا لْغَرُورُ*   وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ حَتَّى

لَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْولكُمُ النَّارُ هِىَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَ

 288«.كُمْ وَبِئْسَ ا لْمَصِيرُ -مَوْلَل

از موضوعاتى كه در قرآن و روايات ذكر شده اين است كه جهنّميان 

بينند. درسوره مباركه اعراف دارد كه مخاطبه  يكديگر را مى

ر ما گذاريد از اى بهشتيان! منّت ب»گويند:  كنند اهل جهنّم، مى مى

اين آبهاى فراوان و روزيهايى كه خدا به شما عطا فرموده به ما نيز 

 «.بدهيد

                                                 
 .15 -14حديد:  -(1)  288
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خداوند اين نعمتها را بر كافران حرام فرموده »بهشتيان پاسخ گويند: 

 289«.است

توانند بشوند؛ ولى  غرضم مالقات و ديدن است. نزديك كه نمى

بينند  ين جهنّميان را مىبينند؛ البتّه اين هم حكمتى دارد كه مؤمن مى

بينند تا لذّتشان بيشتر شود كه شكر  و برعكس. مؤمنين جهنّميان را مى

بينند براى  خداى را كه ما مبتال نشديم. جهنّميان هم بهشتيان را مى

 كه بر حسرتشان افزوده گردد. اين

______________________________ 
 .15 -14حديد:  -(1)

 .. 50اعراف:  ...«ضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ا لْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أَنْ أَفِي»...  -(2)

 224معارفى از قرآن، ص: 

خدايا! گيرم بتوانم صبر كنم بر » 290خوانيد: در دعاى كميل مى

 «.سختى گرمى آتش جهنّم؛ امّا چطور صبر كنم بر محروميتم؟!

انى آنان را افتد، نورافش وقتى كه منافقين چشمشان به مؤمنين مى

بينند در حالى كه خودشان اين قسم در تاريكى و ظلمت چه بر  مى

                                                 
289  (2)-\i ... « ْأَِفيُضواْ َعَلْيَنا ِمَن ا ْلَمآِء أَْو ّمَّا َرَزَقُكُم  َأن»...\E  :50اعراف .. 
 .وهبىن يا اهلى! صَبت على حّر نارك فكيف اصَب عن الّنظر اىل كرامتك) مفاتيح اْلنان/ دعاى كميل( . -(1)  290
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اى مؤمنين! مگر نه ما با شما در دنيا »زند:  آيد؟ صدا مى سرشان مى

، حاال شما هم نگاهى به ما كنيد ...«يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ » ؛«بوديم

، آرى، در دنيا تمام ...«  بَلَى قَالُواْ»...  مند شويم. تا از نور شما بهره

كرديم. با هم معاشرت، مصاحبت هم  ما در يك شهر زندگى مى

داشتيم لكن با اين تفاوت كه ما از جان و دل وعده خدا را پذيرفتيم و 

 .«فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ»...  عمل كرديم لكن شما:

؛ همه منتظر بوديد كه «وَتَرَبَّصْتُمْ»...  خودتان را در هالكت انداختيد.

 آيد. منتظر بوديد وضعشان خراب بشود چه وقت بال بر سر مؤمن مى

گفتيد: اينها را  تمام در شك بوديد. يا مثلًا مى ...«وَارْتَبْتُمْ »... 

 اند! آخوندها در آورده

 مرگ، نابود كننده همه آرزوها

رد. واى از آدمى! ؛ آمال و آرزو مشغولتان ك«وَغَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ»

هيچ حجابى بين انسان با آخرت و خدا وايمان مثل آمال و آرزوها 

 نيست. هوسها هم كه مرز ندارد.

كند. ديگر چه وقت به فكر مرگ  مى 291...«هَلْ مِن مَّزِيدٍ »... 

رَبّ »...  خواهد بگويد: جا هرچه مى افتد؟ وقتى مرد، ديگرآن مى

                                                 
 .30ق:  -(2)  291
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»...  در تفسير منهج، ذيل آيه: 292...«.لِحًا ارْجِعُونِ* لَعَلّى أَعْمَلُ ص

حديث لطيفى از خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى  ...«غَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ 

 اهلل عليه و آله نقل نموده است. خالصه آن را عرض كنم:

روزى پيغمبر در مسجد با انگشت يا با چوب جلوى روى اصحاب »

: نگاه كنيد، خطّ دراز و اى كشيد، بعدش فرمود روى زمين نقشه

  درشتى روى آن از اوّل تا آخرش

______________________________ 
وهبنى يا الهى! صبرت على حرّ نارك فكيف اصبر عن النّظر  -(1)

 الى كرامتك )مفاتيح الجنان/ دعاى كميل( ..

 .30ق:  -(2)

 .. 100 -99مؤمنون:  -(3)

 225معارفى از قرآن، ص: 

ود: اصحاب! ديديد چكار كردم؟ خطهايى كه اوّل كشيدم كشيد، فرم

آرزوها بود كه ناگاه بانگى بر آمد خواجه رفت و اين خطّى كه 

                                                 
 .. 100 -99مؤمنون:  -(3)  292
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آيد تمامش را نيست  رويش كشيدم مرگ است. مرگ مى

 293«.كند مى

  حكايتى جالب از دانشمندى بزرگ

 به تعبيرى كه يكى از دانشمندان كرده است گويد:

را نشسته بودم. مورى را ديدم كه دانه گندمى روزى در بيرون صح»

زير خار و خاشاك پيدا كرد. به چه زحمت و مشقّتى از زير خار و 

خاشاك بيرون آورد و مقدار مسافتى را پيمود. هر جا كه پست و 

برد. من هم عقب سرش  بلندى بود آن دانه گندم را به زحمت مى

اش رسيد.  د تا به النهرود. مسافت زيادى پيمو رفتم ببينم به كجا مى

ديدم گنجشكى از باال به پايين جست، دانه گندم و خود مورچه را 

كشد ناگهان ملك  بلعيد. به فكر رفتم آدمى اين همه زحمت مى

برد. آنچه زحمت كشيده تمامش به هدر  آيد او را مى الموت مى

جا از او گرفتند  رود. مال و جاه را آورد تا سوراخ گور؛ امّا آن مى

وبدنش را زيرخاك كردندنه فرش و نه چراغ، نه انيس و مونسى، 

 ...«غَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ »...  «.جز ايمان و عمل صالح هيچ چيز هم ندارد

                                                 
 .. 181/ 9تفسري منهج الصادقْي:  -(1)  293
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كشد براى خوشى؛ امّا  جور است كه زحمت مى آدمى بدبخت اين

 داند غير از دردسر چيز ديگر نيست. بيچاره نمى

 «.وكفنا طول االمل» فرمايد: امام سجّاد مى

 «.خدايا! تو خودت ما را از شرّ آمال و آرزوها نگهدار»

 «وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا لْغَرُورُ» مرگ هم آمد و گذشت. «جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ  حَتَّى»

گويد:  گويند انفاق به فقرا بكن، مى شيطان شما را مغرور كرد. تا مى

خواست خودش به آنها  نبايد چيزى به آنها داد؛ چون اگر خدا مى»

 294اينها كفر است.«. داد! مى

______________________________ 
 .. 181/ 9تفسير منهج الصادقين:  -(1)

لَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِ»...  -(2)

 .. 47يس:  ...«أَطْعَمَهُ 

 226معارفى از قرآن، ص: 

 پرهيز از گناه شرط همجوارى با اولياى خدا

                                                 
294  (2)-\i ... « َقاَل الَِّذيَن َكَفُرواْ لِلَِّذيَن ءَاَمُنواْ أَُنْطِعُم َمن لَّْو َيَشآءُ اللَُّه َأْطَعَمُه»...\E  :47يس .. 
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لنَّارُ كُمُ ا -فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْول»... 

.»... 

كه در آيه اسم هر دو را يادآورى كرده، « كافر»و « منافق»فرق بين 

انسان، ظاهر و باطنى دارد. ظاهرش زبان است. دست و پا و چشم و 

گوش است. باطن، درون و ناپيداست كه ايمان باشد. گاهى آدمى 

كند. نماز و  در دلش ايمان هست به ظاهرش نيز آن را آشكار مى

 آورد. ياد خدا و تقوا و عمل صالح دارد. غيره را بجا مىروزه و 

ترسد و هم  هم برون و هم درون است. هم باطنش از خوف خدا مى

كند. در دلش شوق  ظاهر و بدنش از ترس خدا. از گناه فرار مى

بهشت است و راستى آرزو دارد جمال على عليه السالم را ببيند. 

اهرش هم آنچه الزمه آرزو دارد سر حوض كوثر باشد. در ظ

 كند. كند؛ يعنى از گناه فرار مى همجوارى با بزرگان است پرهيز مى

  سخن ماندگار پيامبر صلى اهلل عليه و آله به اعرابى

 ضمناً حديث لطيفى بگويم:

شدند خدمت  كه كمتر موفّق مى -روزى اعرابى )باديه نشين(»

مصطفى صلى اهلل  به مدينه خدمت خاتم انبيا محمّد -پيغمبر برسند
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عليه و آله آمد. عرض كرد: يا رسول اللَّه! من آنچه خدا واجب 

گيرم فقط ماه رمضان كه  دهم؛ يعنى روزه مى فرموده انجام مى

خوانم، فقط نمازهاى يوميّه و  اش واجب است و نماز هم مى روزه

 خمس و زكات هم كه فقير هستم ندارم بدهم، حال من چطور است؟

؛ تو در «انّك فى الجنّة» منقوله( پيغمبر هم فرمود: )حاصل روايت

دهى( تا فرمود: بهشتى  بهشت هستى )چون واجباتت را انجام مى

 هستى، آن اعرابى زرنگ گفت:

با تو هستم؟ بودن با پيغمبر شوخى نيست.   مَعَكَ  حاال كه بهشتى هستم

ا من اجتماع با اوليا، عادى نيست. حضرت تأمّلى كرد فرمود: بودن ب

شرط دارد. بايد خودت را از هر گناهى نگه بدارى. چشمت را از هر 

 «.حرامى نگه بدارى

 227معارفى از قرآن، ص: 

خواهد. با كثافت گناه  خواهى با پيغمبر باشى، مناسبت مى اگر مى

شود. به عين مثل كسى كه از چاه مستراح آمده بيرون،  نمى

 خواهد برود پيش سلطان. مى
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گويد و بوى گندش تا  شخص مثلًا دروغى مى»ارد كه: در روايت د

هاى هفت آسمان لعنتش  رود كه مالئكه هفت آسمان باال مى

در دلت اگر «. از كوزه برون همان تراود كه در اوست» 295«.كنند مى

 حبّ على است در برونت هم از هر گناهى بايد پرهيز بكنى.

 ويژگيهاى منافق و كافر

كنند؛  بعضى هستند ظاهرشان خوب هستند، اظهار ايمان و تقوا مى

 امّا درونشان خبرى نيست.

كسى است كه ظاهرش ايمان و تقوا، نماز، روزه؛ امّا در « منافق»

دلش پارك و پول و زرق و برق و مال و جاه و رياست است؛ امّا 

ر آن است كه اين حقّه و كلك را ندارد. ظاهر و باطنش كف« كافر»

إِنَّ ا لْمُنفِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ » است. واى از منافقين!

تر از هر كافرى است. باز كافر  منافق يك دركه عذابش سخت 296...«

كه لعنت خدا بر هر  -طرفى است؛ امّا منافق تكليفش معيّن است، يك

»...   خلقآيد براى منزلت و قرب پيش  نماز جماعت مى -منافقى باد

رود پاى منبر  كه تعريفش كنند يا مى براى اين ...«يُرَآءُونَ النَّاسَ 

                                                 
 .( .474/ 2ش) سفينة البحار: اللَّه صلى اهلل عليه و آله ... املؤمن اذا كذب من غري عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه ننت حِّت يبلغ العرش ويلعنه ْحلة العر  قال رسول -(1)  295
 .. 145نساء:  -(2)  296
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كه نمايش بدهد كه من نماز  خواند براى اين نماز مى 297نشيند مى

؛ اى «لَايُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ» خوان هستم. امروز روزى است كه:

ا از اين شود. در آخرت اصلً منافقها! فديه از هيچ كدامتان گرفته نمى

 تواند حبسش را حرفها نيست. كسى نمى

______________________________ 
اللَّه صلى اهلل عليه و آله ... المؤمن اذا كذب من  قال رسول -(1)

غير عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرش 

 ( ..474/ 2ويلعنه حملة العرش )سفينة البحار: 

 .. 145نساء:  -(2)

 .. 7 -6ماعون:  «الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ* وَيَمْنَعُونَ ا لْمَاعُونَ. »-(3)

 228معارفى از قرآن، ص: 

تواند بخرد؛ چون چيزى ندارد.  جا را نمى بخرد. كسى عذاب آن

 لخت و عريان است.

ه و نه از كسانى كه كافرند فديه گرفت ...«وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ »... 

 شود: مى

                                                 
297  (3)-\i «. َالَِّذيَن ُهْم يُ َرآُءوَن* َوَُيَْنُعوَن ا ْلَماُعون»\E  :7 -6ماعون .. 
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 ...«هِىَ مَوْلَلكُمْ » جاى تمامتان آتش است: ...«مَأْولكُمُ النَّارُ »... 

وَبِئْسَ » از اولويّت است. اولى و سزاوار براى شما جهنّم است:« موال»

 ؛ و بد بازگشتى است.«ا لْمَصِيرُ

 معانى متعدّد براى واژه موال

ذكر شده است. هر جا « موال»قريب شانزده معنى در لغت عرب براى 

جا رعايت مناسبت  به كار رفت بايد مراعات مناسبت مقام را كرد. اين

است. اولى؛ يعنى سزاوارتر، مناسبتر؛ مثلًا در غدير خم « اولى»موال، 

كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله على عليه السالم را بلند كرد، 

جا از باب واليت  ، موال آن«من كنت مواله فهذا علىّ مواله» فرمود:

جا انسب است، مناسبتر، سزاوارتر؛ يعنى اى  الهيّه است و موالى اين

 كافرها! مناسب شما بهشت نيست بلكه جهنّم است.

  ظهور كمال عدل الهى در قيامت

مسلّم است؛ چه عوالم ملك « عدل خدا»بال شك در تمام عوالم وجود 

ملكوت )دنيا و آخرت( از قطره آب تا برود عرش، تا باالتر، همه يا 

عدل كدام  298«.بالعدل قامت السّموات واالرض» جا با عدل است:

؛ هر چيزى را به جاى خودش جاى «ء فى محلّه وضع كلّ شى» است؟

                                                 
 .. 103/ 4عواىل اللئاىل:  -(1)  298
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در قيامت عدل الهى «. ظلم در غير محل است»كه  دادن است؛ چنان

گر جهنّمى را در بهشت بياورند، استفاده كمال ظهور را دارد؛ مثلًا ا

برد؛ زيرا كسى كه ايمان ندارد، چشم دلش كور  كند، بهره نمى نمى

است. كسى كه اصلش با خدا سرو كار ندارد، كسى كه با محمّد صلى 

اهلل عليه و آله سرو كار ندارد، حاال او را پيش محمّد صلى اهلل عليه 

؟ كسى كه چشمى ندارد كه كند اى مى و آله ببرند، چه استفاده

  صُمٌ»...  جمال محمّد صلى اهلل عليه و آله را ببيند

______________________________ 
 .. 103/ 4عوالى اللئالى:  -(1)

 229معارفى از قرآن، ص: 

 برد. كسى كه عقل ندارد، بهره نمى 299،«بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُونَ

قيامت در نهايت لطافت است. كافر  مؤمن لطيف است بدنش هم در

 غليظ است:

تر است. فرداى قيامت  . دل كافر از سنگ سخت«قلوبهم كالحجارة»

جا ديگر ظاهر و باطن يكى  تر است. آن بدنش از سنگ سخت

                                                 
 .171بقره:  -(1)  299
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آتشين دور  300 ايد زنجير هفتاد ذرعى كه شما شنيده شود. آن مى

ا دل كافر خورد؛ امّ پيچند، كوه تكان مى گردن كافر و ظالم مى

 خورد. اى تكان نمى ذرّه

شود. و  اى، بدنشان هم سخت و غليظ مى غرضم چنين نفوس شقيّه

شوند كه هر دندانى از آنان به قدر  بعضى از كفّار به قدرى غليظ مى

كوه احد است، به همان اندازه مؤمنى كه در دنيا دلش نازك و رقيق 

 شود. بود، حاال در اين عالم نيز لطافتش آشكار مى

 رود. تا يك آيه عذاب برايش بخوانند از كف مى

  حكايت منصور عمار و جوان مؤمن

شنود  شود، مى وقتى كه منصور عمار رد مى»اند:  ها نوشته در تذكره

فهمد جوانى  گيرد. مى آيد. گوش مى اى مى اى صداى ناله ازخانه

 كند. است با خدا مناجات مى

روى آتشش ريخت. از  خوشش آمد. ديد دل آتشينى دارد. آتشى

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ » شكاف در، آيه عذابى برايش خواند:

جا  آيد. فردا آمد ازهمان باألخره يك وقت ديد صدا نمى 301...«

                                                 
300  (2)-\i « ُُُثَّ ِِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذرَاًعا َفاْسُلُكوه»\E  :32حاّقه .. 
 .. 6حترمي:  -(3)  301
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كرد ديدپيرزنى گريان است.  آيد. نگاه مى ردشود، ديدصداى گريه

ل عبادت بود، يك پرسيد: چيست؟ گفت: جوانى داشتم ديشب در حا

اى  نفر از پشت در، آيه عذابى خواند كه پسرم طاقت نياورد، صيحه

 «.زد و از دنيا رفت

چقدر دلش رقيق و لطيف بوده است؟! اين لطافت كه حاال هست 

فرداى قيامت سرايت در بدنها دارد. مؤمن به اين لطيفى، تو را به 

  شود در كُنْد و زنجيرش خدا آيا مى

______________________________ 
 .171بقره:  -(1)

 .. 32حاقّه:  «ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ» -(2)

 .. 6تحريم:  -(3)

 230معارفى از قرآن، ص: 

خوانند  مؤمنين وقتى آيه قرآن برايش مى»فرمايد:  كرد؟! قرآن مى

تمامشان لطيف هستند و  لذا بهشتيان 302؛«ترسند لرزند، مى مى

 جهنّميان همه غليظ و سخت هستند.

                                                 
302  (1)-\i « َثَاِّن َتشِبًها مَّ  .. 23زمر:  E\...«تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن ََخَْشْوَن َرب َُّهْم  اللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن ا ْلَِْديِث ِكتًبا مُّ
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! امروز روز كار است. فردا فديه )حبس 304و 303 واى از قساوت دل

 خريدن( نيست.

عدل اين است كه خوراك مناسب جهنّمى، حميم است نه آب حوض 

شود نزديك بهشتيان برد. در  كوثر!. از آن طرف هم حميم جهنّم نمى

كه بهشتيان در بهشت وجهنّميان  بعد از آن»فرمايد:  قرآن مجيد مى

 كند: در جهنّم، هر كس در جاى خودش قرار گرفت، منادى ندا مى

را كه هر كس جهنّمى بود به جهنّم و هر كه ؛ حمد خدايى  الحمدللَّه

 305«.هم بهشتى بود او را به بهشت برد

  آرزوى حضرت مريم عليها السالم پس از مرگ

 در مصابيح القلوب سبزوارى اين داستان را نقل كرده است:

جناب عيسى، شهرى نبوده بلكه بيابانى بوده است و از اين قريه به »

گشته  ى حضرت عيسى با حواريّين مىرفته است. گاه آن قريه مى

است. گاهى دوتا، گاهى بيشتر، تا باألخره يك وقت تمام قوم را رها 

كند فقط مادرش، مخدّره سيّده زنان زمانش حضرت مريم و  مى

جا هم روزها بعضى از  خودش رفتند كوه لبنان را اختيار كردند و آن

                                                 
303  (2)-\i ... « فَ َوْيٌل لّْلقِسَيِة قُ ُلوبُ ُهم ّمن ذِْكِر اللَِّه»...\E  :22زمر .. 
 .براى شرح قساوت دل، به كتاب قلب سليم، مراجعه شود . -(3)  304
305  (4)-\i ... « ِاْلَّْق َوِقيَل ا ْلَْْمُد لِلَِّه َرّب ا ْلعَلِمْيَ َوُقِضَى بَ ْيَنُهم ب»\E  :75زمر .. 
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ختها جمع كرد. ميوه و خوراكى از در اوقات مادرش را رها مى

 كردند. آورد و افطار مى نموده براى مادرش مى

روزى جناب مسيح براى تهيّه خوراك رفت، تصادفاً مرگ مريم رسيد. 

آيد  در نبودن جناب عيسى، مريم از دار دنيا رفت. مسيح وقتى مى

  بيند مادرش افتاده. اوّل مى

______________________________ 
حْسَنَ ا لْحَدِيثِ كِتبًا مُّتَشبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهُ نَزَّلَ أَ» -(1)

 .. 23زمر:  ...«الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ 

 .. 22زمر:  ...«فَوَيْلٌ لّلْقسِيَةِ قُلُوبُهُم مّن ذِكْرِ اللَّهِ »...  -(2)

 .براى شرح قساوت دل، به كتاب قلب سليم، مراجعه شود . -(3)

زمر:  «وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ ا لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ا لْعلَمِينَ»...  -(4)

75 .. 

 231معارفى از قرآن، ص: 

شود  زند، متوجّه مى كند خواب است، به آرامى صدايش مى خيال مى

كشد. خيلى به مسيح سخت گذشت، در كوه و غربت و  كه نفس نمى

كره خاك به مادرش بود. اجمالًا خيلى ناراحت  اش در تنهايى، عالقه
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اند كه: خداى عالم براى انس مسيح در همان حال  شد. چنين نوشته

اجازه فرمود با روح مادرش اتّصال پيدا كند و با مادرش انسى 

بگيرد. از جمله از مادرش پرسيد گفت: من كه موقع مردنت نبودم تا 

و! فرمود: فرزندم حاال كه خواهد، حاال بگ از تو بپرسم دلت چه مى

جا رسيدم آرزو دارم برگردم به دنيا شبهاى طوالنى زمستان در  اين

مكان تار و تاريكى با خداى خودم راز و نيازى داشته باشم و روز 

 «.گرم تابستانى باشد آن روز را روزه بدارم

كسى كه نور سحرخيزى نداشته باشد، در قيامت »در روايت است: 

 «.مفلس است

 خدا همه را موفّق بدارد!

 ها ارزش شب قدر و ثواب خواندن برخى از سوره

تا حال دو ثلث از ماه رمضان گذشته است و از ثلث آخرش هم دو 

لَيْلَةِ »  روزش گذشته است. يك امشب ديگرى از قدر باقى مانده است

بهتر  «خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» نصيب كسى شود «لَيْلَةِ ا لْقَدْرِ» . اگر«ا لْقَدْرِ

از هزار ماه عبادت است؛ لذا امام صادق عليه السالم در شب بيست و 

بسترم را ببريد در مسجد، »سه ماه رمضان مريض بود، فرمود: 

 «.پناهنده به خانه خدا بشوم
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روايت است كه فاطمه زهرا عليها السالم خودش و هر كه در خانه 

كرد كه خوابشان نبرد، با خدا راز و نيازى داشته باشند.  بود سعى مى

در شب بيست و سوّم رسيده است كه هر كس سوره روم و عنكبوت 

بخواند اهل بهشت است. ضمناً مغرور هم نشويد، اين قضايا قضاياى 

گى ثواب و كار است مثل گريه بر حسين عليه مطلقه است. بيان بزر

السالم است كه هر كس بر حسين عليه السالم گريه كند، بهشت 

 برايش واجب است.

كسى كه امشب )شب بيست و سوّم( سوره »فرمايد:  در يك روايت مى

  روم

 232معارفى از قرآن، ص: 

 «.و عنكبوت را بخواند، بهشت برايش واجب است

شب قدر چهار طايفه هستند از هر »فرمايد:  هم مى در روايت ديگرى

فضلى محرومند؛ يكى دائم الخمر، ديگر عاق والدين، سوّم قاطع 

 «.رحم

شود شخص تا پدر و مادرش زنده بودند از او راضى بودند،  گاه مى

 شوند. كند، ناراضى مى وقتى مردند يادشان نمى
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در و ذوى الحقوق از ماها خدايا! به عزّت وجاللت حيّاً وميّتاً پدر وما

 راضى بفرما.

 خدايا! ما كه جاهليم، هيچ متوجّه نيستيم، تو نظر لطفى بفرما.

خدايا! به حقّ اين شب بزرگ، پدر ومادر وبستگان ما و همه را غريق 

 رحمت بفرما.

 306، يعنى كسى كه با مؤمنين دشمنى نمايد.«مشاجن»چهارم: 

______________________________ 
 .. 431/ 7مستدرك الوسائل  -(1)

 233معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه بيست و سوّم: عزّت مؤمنين و ذلّت منافقين در قيامت

 

وَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ   يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى»

جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا لْغَرُورُ*   نِىُّ حَتَّىوَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ا لْأَمَا

كُمُ النَّارُ هِىَ  -فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْول
                                                 

 .. 431/ 7مستدرك الوسائل  -(1)  306
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لُوبُهُمْ كُمْ وَبِئْسَ ا لْمَصِيرُ* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُ -مَوْلَل

لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ا لْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ا لْكِتبَ مِن قَبْلُ 

 307«.فَطَالَ عَلَيْهِمُ ا لْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ

ب گويند: شما چكار كرديد كه ما نكرديم؟ جوا منافقين به مؤمنين مى

دهند بله، ما با هم در دنيا بوديم با اين تفاوت كه دعوت انبيا در ما  مى

اثر گذاشت. آمادگى پيدا كرديم. گفتند: بعد از مرگ نور ايمان 

وَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ »  خواهيد. ما هم دست و پا زديم حرف شنيديم مى

رفهاى انبيا را مسخره ولى شما به عكس، ح «أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

پنداشتيد. به مؤمنين به نظر حقارت نگاه كرديد. منتظر بوديد كسانى 

گرفتند محروميّتى ببينند و ذلّت آنها را  كه راه تقوا پيش مى

گفتيد: از كجا كه  كه شما در شك بوديد، مى خواستيد. ديگر آن مى

 «.غَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ» اينها درست باشد! و

هاى نفس. آرزوها؛  عرض كردم: امانى، جمع امنيه؛ يعنى خواسته

  چه جهت جانى

______________________________ 
 .. 16 -14حديد:  -(1)

                                                 
 .. 16 -14حديد:  -(1)  307
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 234معارفى از قرآن، ص: 

. «جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ا لْغَرُورُ  حَتَّى» و چه مالى و چه شهواتى.

زند؛ يعنى  ه، چيزى كه آدمى را گول مىغرور، به معناى فريبند

 دارد. اى كه از حقيقتى انسان را باز مى بيهوده

  دزد زيرك و صاحبخانه سفيه

اى آمدند. بعد از  وقتى چند نفر دزد، شب به در خانه»گويند:  مى

كه چيزها را بيرون بردند و بيچاره صاحب منزل بيدار شد آنها را  آن

كه اثاثيه را به دوش گرفته  -زرنگ دنبال كرد. يكى از دزدهاى

رد شد و يكى ديگر جلو صاحبخانه ايستاد تا نگذارد صاحبخانه  -بود

كه من راهگذر  به دزد و اثاثيه برسد. سر راهش ايستاد به عنوان اين

خواهيد برويد؟ چه  هستم تا صاحبخانه به او رسيد، پرسيد: كجا مى

و چنان است. من هم اند؟ راه دنبال كردنش چنين  چيزهايى برده

كنيم.  كنم! تو از اين راه برو، من هم از آن راه پيدايش مى كمك مى

دويد دنبال دزد، پيدايش نكرد،  خيلى معطّلش كرد. صاحبخانه مى

بعد متوجّه شد چه كالهى سرش رفته. فهميد دزد حقيقى همان بود 

 اش كرد. كه بيچاره
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، مال از كفش كه وقت بگذرد سرگرم و مشغولش كرد براى اين

 «.برود

اند داستان  تمام سرگرميهايى كه امروزه براى شما مردم درست كرده

 اين دزد است تا شما مشغول بشويد و به هدف نرسيد.

صبحگاهى در خيابان ديدم آگهى مفصّلى زده بود، به خطّ درشت 

امشب انواع سرگرميها در فالن »دعوت كرده بود و نوشته بود كه: 

 «.شده آماده است سينماى خراب

فهمند يعنى  خوانند مى ام گرفت. مردم نادان كه اين را مى خنده

چه؟ يا نه؟ اصل سرگرمى يعنى چه؟ يعنى سرگرمتان بكند و دينتان 

اند و مردم جاهل هم مثل پشه  را بدزدد. مردم را سرگرم كرده

روند و آن زرنگهاى بى ايمان از  هستند كه به هر طرف باد بيايد مى

 كنند. برند و رهايشان مى و ايمانشان را مى موقعيّت استفاده كرده

از خود باقى گذاردند نسلى كه نماز را ضايع »به فرموده قرآن: 

 كردند و شهوات را

 235معارفى از قرآن، ص: 
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اى ناخلفها! كه  308«.پيروى كردند، زود است كه به دوزخ برسند

 واقعاً ناخلف نسل سابق هستيد، نسل سابق خيلى به نماز اهمّيّت

گذارد به فكر خدا و  دادند؛ امّا حاال ... سرگرميها و غفلتها نمى مى

 آخرت بيفتند.

  عوامل قدرتمند در فريب دادن انسان

  اسكناس -1

به معنى « غار»، از «الغرور» را ترجمه كنم.« غرور»خواستم كلمه 

 باشد. فريبنده چيست؟ مى« فريبنده»

زند. دلها را  گول مىاست. پول « اسكناس»اوّل از همه جناب 

گويد مشكلى دارى. اگر مريضى دارى، خوشى عيش و  ربايد. مى مى

پول، حلّال مشكالت »خورم. به قول عوام:  نوش، من به كارت مى

 بدبخت اگر خدا نخواهد، پول كه كار كن نيست.«. است!

كنى نان و  انبارها هم پر از پول داشته باش، چه فايده؟ خيال مى

تى در پول است؟ نه واللَّه! اين قدر مالهاى سنگين در رياست و سالم

دست كسانى بود كه بندى از پاى مرغى نخواستند باز كنند، حسرت 

 هم به گور بردند.
                                                 

َهَوا ِت َفَسْوفَ » -(1)  308 َلوا َةَوات ََّبُعواْ الشَّ  .. 59مرمي: « يَ ْلَقْوَن َغيًّا َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعواْ الصَّ
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  زن -2

است. هم در جهت شهوت طورى است كه مرد را بدبخت « زن»دوّم: 

دهد. معمولًا زن از جهت شهوت خيلى ذليل  كند و فريب مى مى

شود كه در آن حال همه چيز را  سرگرم كارش مىاست، چنان 

كند. عذاب خدا، قهر خدا، هيچ اعتنايى ندارد؛ حتّى  فراموش مى

رود. نمونه، قطامه و ابن ملجم  انتقامهاى ظاهرى هم يادش مى

 مرادى است.

  رياست -3

است كه از همه بدتر است. واى از « رياست»سوّم از اسباب غرور، 

 كرسى رياست!

______________________________ 
فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوا ةَوَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَا تِ » -(1)

 .. 59مريم: « يَلْقَوْنَ غَيًّا فَسَوْفَ

 236معارفى از قرآن، ص: 

ماند. خدايا! تو خودت ما را از هر غرورى  كه از هر حقّى باز مى

 وضوع هم بس است.نگهدار. اين م
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چون قبلًا تفسير شده است ديگر تفصيل لزوم  ...«أَلَمْ يَأْنِ » آيه بعد:

 ندارد.

آيا  «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ» كنم: مختصرى اين آيه را امروز معنى مى

 «أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ» اند نرسيده وقتش براى آنهايى كه ايمان آورده

، دل هم «ال اله الّا اللَّه» بر شود، نه زبان تنها بگويد:دلشان هم با خ

 ؛ زارى است.«تَخْشَعَ»  ياد عظمت خدا كند معنى

وقتى كه عبد ذليل، در محضر ربّ جليل، خود را غرق نعمت ببيند و 

كه اداى حقّ منعم نكرده  در عين حال كفران كننده نعمت و اين

وردگارش با آن حال است، با يك عالم شرمسارى و محبّت به پر

 «.اللَّه اكبر» بگويد:

  شرمندگى كشيشهاى مسيحى در برابر منطق يك مسلمان

 در خزائن نراقى داستان لطيفى نقل كرده است:

در سفر هند در كليساى نصارا بعضى از كشيشهايشان به جناب مير، »

گويند: نگاه كليساى ما بكنيد، در هر شهرى كه  كنند مى اشكال مى

د كليساها نو و تميز، ديوارش يك شكاف هم ندارد؛ امّا هر چه بروي

 مسجد مسلمانهاست سالم نيست.
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گويى بنده خدا! اگر آن عبادتهايى كه در  مير هم فرمود: چه مى

شد، يك كليساى سالم پيدا  شود در كليساها مى مسجد مسلمين مى

شد. براى امتحان، من آن نمازى كه در مسجد خودمان  نمى

خوانم، اگر كليسايتان سالم ماند؟ آنها  انم در كليساى شما مىخو مى

ايستد رو به قبله  كردند. باألخره قبول كردند. جناب مير مى باور نمى

خود محبّت، خضوع و تذلّل  اللَّه اكبر گويد: در كليسا. تا مى

اوّلى،  اللَّه اكبر  ، با هماناللَّه اكبر آورد، با خشوع تمام گفت: مى

سا فرو ريخت. كليسا شكاف پيدا كرد. قسمتى از آن منهدم طاق كلي

 «.شد

غرضم اين است كه بعد هم همه قبول كردند. چقدر لطيف فرمود: 

  اللَّه اكبرهايى كه»

 237معارفى از قرآن، ص: 

گوييم اگر در كليساهاى شما بگوييم، يك  ما در مسجدهايمان مى

تأثّرات، مال روحيّه ؛ يعنى آن انكسارها، «ماند كليسا سالم نمى

مسلمين است. مؤمن چنان دلش با خدايش قوى است كه همه 

آورد به طورى كه وقتى ذكر خدا  موجودات را تحت تأثّر در مى

 كنند. كند، مسجد و در و ديوار با او ذكر مى مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  430 

 پول پرستى يهوديان!

 «.أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ»

اند بيايند دلشان  آيا نرسيده مؤمنين كه چند سال است ايمان آورده

 خاضع شود.

وَمَا » دل از دنيا ببرند به عقبى پيوند كنند. خاضع شوند براى خدا:

وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ا » قرآن: ؛ خاضع شوند براى«نَزَلَ مِنَ ا لْحَقّ

؛ مسلمانها مثل يهوديها نشوند. مسلمانها بايد حبّ دنيا را كنار «لْكِتبَ

خواهد  بگذارند. يهود پول پرست است. يهود حريص به دنياست. مى

مبادا صفت يهوديّت در شما پيدا شود.  309هزار سال در دنيا بماند.

گويى شيعه على عليه السالم هستم،  مسلمان؛ يعنى تسليم حق. تو مى

بايد شيعه على عليه السالم حبّ على عليه السالم داشته باشد، نه حبّ 

 پول.

  پول پرستى عامل عقب ماندگى مسلمانان

 «.قَبْلُ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ا لْكِتبَ مِن»

                                                 
ُر أَْلَف َسَنٍة » ... -(1)  309  .. 96بقره: ...« يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَّ
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كنند همين حرفها را زديد كه مسلمانها عقب افتادند! اف  مغالطه مى

ات! آيا اسرائيل چون پول دارد، جلو افتاده است؟  بر تو با مغالطه

مال اين است كه مسلمانها دين ندارند، بى دينى مسلمانها آنها را 

اند نه  جلو انداخته است. مسلمانها مثل اسرائيل پول پرست شده

كه چون ثروت مسلمانها كمتر از ثروت آنهاست. گفتم يك كشور  ناي

عربى از مسلمانها ثروتش چند برابر اسرائيل است؛ ولى وا اسفا! تقوا 

  نيست. خشوع

______________________________ 
 .. 96بقره: ...« يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ »...  -(1)

 238ص:  معارفى از قرآن،

براى حق نيست. آنچه در يهود است در مسلمانها هم هست. يهود پول 

 اند. خواهد، مسلمانها نيز چنين مى

  عُمْر عزيز است گرامى دارش

در  ...«فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ »...  كند: دلها بعد از چند سال قساوت پيدا مى

ساوت اثر طول كشيدن آمال و آرزوها و غفلت از ذكر خدا، دلها ق

؛ چه مسلمان، چه يهود، چه ...«وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ »...  پيدا كرده:

كند. واى اگر آدمى در اثر طول آمال و  نصارا در اين جهت فرق نمى
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آرزوها تقوا را پشت سر اندازد! غفلت را زياد كند! به سرگرميها 

نتان در مشغول گردد! اين اعالن خطر است. اى مسلمانها! واللَّه! ايما

خطر، سعادتتان در خطر است. سرگرميها ضدّ ايمان است. سرگرمى 

 دارد. تو را از نماز باز مى

آوردند  كردند و مى قديم براى سرگرمى مردم ميمون را تربيت مى

در خيابانها كه مشغولياتى باشد براى مردم؛ امّا حاال به جاى ميمون، 

را خالى كنند. واللَّه! خواهند جيب مردم  آورند مى ستاره سينما مى

نگاه كردن به فيلمهاى مهيّج شهوات، تيرى است كه به دل خودتان 

زنيد. اوّل منبر داستان دزد را برايتان گفتم، چنان سرگرمت  مى

كند كه دنبال دزد نروى. وقتت تلف شود. عمر عزيزت از كفت  مى

 برود.

هر نفس زانفاس عمرت 

   گوهرى است

آن نفس سوى خدايت 

310 رهبرى است
 

 

. قيمت عمرتان بهشت است. عمر عزيز است. «قيمة اعماركم الجنّة»

توانى چقدر سعادت ببرى؟ چقدر خودت به دست  در يك ساعت مى
                                                 

 .عطّار نيشابورى/ منطق الطري) با اندكى اختلف( -(1)  310
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دادى!  دهى؟ اى كاش به باد فنا مى خودت عمر عزيز را هدر مى

تمام ساعات عمرت بعد از مرگ مورد پرسش است. وقتى مُردى از 

ن جلويت اوّل تا آخر عمرت روز و ساعات و دقايقش بلكه اوضاع زما

بينيد،  بندد؛ مثلًا شما بعد از مرگ همين ماه رمضان را مى صورت مى

همان ساعات بهجتها و سرورها را. همان وقتى كه دستت را به در 

 كردى، خانه خدا دراز مى

______________________________ 
 عطّار نيشابورى/ منطق الطير )با اندكى اختالف(. -(1)

 239معارفى از قرآن، ص: 

 تمام كارهايت حساب است.

چو عريان گردى از پيراهن 

   تن

شود عيب و هنر يكباره 

  روشن

تنت باشد وليكن بى 

   كدورت

نمايندت ولى چون آه و 

311 صورت
 

 

                                                 
 .22جاثيه: ...« ُكلُّ نَ ْفِس ِبَا َكَسَبْت    لُِتْجَزى» ... -2گلشن راز) با اندكى اختلف(.   -(1)  311
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و » 313و 312(،2قرآن مجيد اين مطالب را صريح ذكر فرموده است: )

شود  عمل محو نمى«. يابد هركس آنچه كرده نزدش حاضر شده مى

 تا جايى كه در روايت دارد:

كسى كه با تار و تنبور سر و كار داشته است، روز قيامت به دستش »

خورد بدون  رود به سرش مى باال مى 314تار و تنبورش چسبيده است،

خورد تو  اختيار خودش. يا شرابخوار، شيشه شراب دستش است و مى

تمام كثافتكاريهايتان ايّها الناس! ثبت است.  315«.رود سرش و باال مى

همه را خواهيد ديد و تمام نيكيهايتان هم ضبط و ثبت است، مگر 

جا خودتان  يد. همينكه دراين ماه رمضان بديهايتان را پاك نماي اين

 را اصالح نماييد.

دانم كارهايتان يك طرفى شد يا  ماه رمضان رو به اتمام است. نمى

نه؟ اين همه خودتان را سرگرم نكنيد. هر چه كه شما را از خدا باز 

 دارد كنار بگذاريد. مرگ را نزديك ببينيد. مى

پا كه در روى،  در خانه كه مى»فرمايد:  امام صادق عليه السالم مى

گذارى، ياد كن از منزل ابدى خودت. ياد كن وقتى كه  منزل مى

                                                 
 .. 7زلزال: « َفَمن يَ ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ َرهُ » -(2)  312
اَعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمَُّْضًرا َو » -(3)  313 ُد ُكلُّ نَ ْفٍس مَّ  .. 30آل عمران: ...« يَ ْوَم ِتَِ
 .. 41الرْحن: ...« يُ ْعَرُف ا ْلُمْجرُِموَن ِبِسيمُهْم » -(4)  314
 .. 910/ 2ّن: علم اليقْي/ فيض كاشا -(5)  315
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روى.  جا خودت با كيف خودت مى اين«. گذارند پايت را در گور مى

به خانه كه »فرمايد:  برند. امام مى جا كه بى اختيار تو را مى آن

اگر كسى اين معنى را ملتزم  316«.روى، ياد كن خانه گورت را مى

 در شود، كجا ديگر

______________________________ 
كُلُّ نَفْسِ بِمَا   لِتُجْزَى»...  -2گلشن راز )با اندكى اختالف(.  -(1)

 .22جاثيه: ...« كَسَبَتْ 

 .. 7زلزال: « فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» -(2)

آل عمران: ...« رٍ مُّحْضَرًا وَ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْ» -(3)

30 .. 

 .. 41الرحمن: ...« يُعْرَفُ ا لْمُجْرِمُونَ بِسِيمهُمْ » -(4)

 .. 910/ 2علم اليقين/ فيض كاشانى:  -(5)

واذا رجعت منزلك فادخل دخول الميّت فى القبر ... )مصباح  -(6)

 ( ..27الشريعه: 

 240معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .( .27واذا رجعت منزلك فادخل دخول املّيت ِف القَب ...) مصباح الشريعه:  -(6)  316
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 كند. تمام نزاع و جدالها از غفلت است. خانه با زنش نزاع مى

در نظر »فرمايد:  آيى بيرون، امام مى امّا موقعى كه از خانه مى

حاال «. آورند ات را بيرون مى بياور وقتى كه از اين خانه جنازه

 آورند. خودت آمدى، يك روز هم تو را مى

 خدايا! تو خودت قبل از مرگ، هوشيارى بده.

  علويّه نفيسه و شش هزار ختم قرآن در قبر خويش

ياد مرگ، عالج قساوت قلب است. اى كسى كه از قساوت قلب 

اش ياد مرگ است تا جايى كه بعضى از  ترسى! عالج قطعى مى

كردند كه جلوى  بزرگان بودند در خانه، قبر خودشان را درست مى

كه در مصر قبر  -چشمشان باشد. مجلّله علويّه نفيسه عليها السالم

اى است كه به چند واسطه به امام حسن  علويّه -باشد شريفش مى

 رسد. مجتبى عليه السالم مى

قبرش را آماده كرده بود. روزها »اند:  درحاالت اين مجلّله نوشته

قربان آدمى كه در گور «. خواند رفت و قرآن مى درقبرش مى
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رآن را در خودش براى خودش قرآن بخواند! شش هزار مرتبه ق

 شود؟ زن هم در عالم اين جور پيدا مى 317گور خود ختم كرد.

بله، بعضى از زنها هستند صد شرف بر مردها دارند. كدام مرد است 

كه اين قسم مردانه ميدان بيايد؟ غرضم قبرهايشان را آماده 

 رفتند. كردند. گاهى سر قبرشان مى مى

  دار شيرازى حكايت جالب ابن بطوطه و مغازه

 نويسد: اش مى ابن بطوطه در سفرنامه

در شيراز سه روز بودم و اين سه روز در مسجد جامع عتيق شيراز »

كردند كه محلّ شاهدم  ماندم. مردم در اين مسجد اعتكاف مى

 نيست.

گويد: در جنب مسجد جامع عتيق شيراز )راجع به ششصد يا  مى

، مگر در جنب هفتصد سال قبل است( بازارى است كه مثلش را نديدم

  مسجد جامع اموى كه نامش سوق

______________________________ 
 .. 604/ 2سفينة البحار:  -(1)

                                                 
 .. 604/ 2سفينة البحار:  -(1)  317
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 241معارفى از قرآن، ص: 

حميديّه است. غير از شام چنين بازار زيبا و با شكوهى در تمام 

شهرهايى كه رفته بودم نديدم. در اين بازار )شايد بازار حاجى 

فعلى شيراز باشد( چشمم به دكّانى افتاد كه يك نفر نورانى، اهل 

خواند. رفتم نزديك.  تقوا، ظاهر الصالح در آن نشسته قرآن مى

جا چه  پذيرايى كرد. گفتم: شما اين سالم كردم نشستم. او هم

كنيد؟ گفت: من شغلم تجارت است، هرگاه مشترى نباشد قرآن  مى

خوانم. نگاه كن! فرشها را عقب زد ديدم قبر است. گفت: اين گور  مى

خوانم.  نشينم براى خودم قرآن مى خودم است. كنار گور خودم مى

ا نخورم و وصيّت هم ام كه گول دنيا ر ام قرار داده گورم را در مغازه

جا خاكم كنند كه خودم آماده  ام هر وقت مردم، همين كرده

 «.ام كرده

بعد از خودت هر كس بيايد باالى گورت قرآن بخواند، مثل يك آيه 

بهتراست ازختم  اى بخوانى نيست. خودت يك سوره كه خودت بخوانى

 قرآنهايى كه قاريها بخوانند.

 242معارفى از قرآن، ص: 
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 سه بيست و چهارم: لزوم شناخت مبدأ و معادجل

 

اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ا لْأَيتِ »

تَعْقِلُونَ* إِنَّ ا لْمُصَّدّقِينَ وَا لْمُصَّدّقتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  لَعَلَّكُمْ

 318«.هُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌيُضعَفُ لَهُمْ وَلَ

 «.اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»

مطلب اساسى مهمّى را كه در قرآن مجيد بيش از پنجاه جا در اثر 

فرمايد. بر عموم  جا نيز يادآورى مى اهمّيّتش تكرار كرده اين

د و آن مسلمين الزم است فكر كنند، مبدأ و معاد خود را بشناسن

است. حيات؛ يعنى زندگى، مقابل موت. اى بشر « حيات»موضوع 

شوى در حالى كه مرده بودى  نفهم! تو به چه جرأت به خدا كافر مى

تواند  ( اين حيات از كجا آمد؟ آيا مادّه مى2تو را زندگى داديم. )

جان را چه  مولد حيات بشود؟ نگاهى به كره خاك بكن. خاك بى

گيرد و  ست كه جان به تو داد و بعد هم مىخدا 319كسى جان داد؟

يحيى و يميت در قرآن زياد به آن تكيه  320كند. ات مى دوباره زنده

                                                 
 .. 28بقره:  E\...«َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَوا تًا َفَأْحيُكْم » i\-2. 18 -17حديد:  -(1)  318
319  (2)-\i « ءَاثِر َرْْحَِت اللَِّه َكْيَف َُيِْى اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَآ   فَانظُْر ِإىَل»...\E  :50روم .. 
320  (3)-«\i  اللَُّه الَِّذى َخَلَقُكْم ُُثَّ َرَزَقُكْم ُُثَّ ُُيِيُتُكْم ُُثَّ َُيِْييُكْم»...\E  :40روم .. 
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شده است. براى پيدايش ايمان، معرفت، شناسايى خدا و شناسايى 

  حيات بعد از مرگ، تمام

______________________________ 
للَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَا تًا فَأَحْيكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِا» -2. 18 -17حديد:  -(1)

 .. 28بقره:  ...«

 ...«ءَاثرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ   فَانظُرْ إِلَى» -(2)

 .. 50روم: 

م: رو ...«اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ » -(3)

40 .. 

 243معارفى از قرآن، ص: 

 تكيه شده است.« حيات»بر موضوع 

  مجهول بودن حقيقت حيات و زندگى

امّا كنه و حقيقت آن از كه معنى حيات بديهى و آشكار است؛  با اين

باشد. به فرموده حاجى  تر است و قابل درك نمى هر معمّايى پيچيده

 سبزوارى:
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 مفهومه من اعرف االشياء
 

 وكنهه فى غاية الخفاء

 

فهمد كه زنده، داراى آثار حيات است و  معنى حيات را هر عاقلى مى

اى است  رشد و نمو، مرده است و امّا حقيقتش، از حقايق مجهوله بى

كه از اوّل خلقت تاكنون هيچ دانشمندى پيدا نشده كه بفهمد حقيقت 

حيات چيست؟ چون حيات غير از مادّه است. ماوراى حس است. از 

غيب الغيوب تراوش كرده است. حياتى كه در كره عالم غيب از مقام 

بينى، تمام  خاك در حيوانات، نباتات، جمادات هر چه كه مى

اى است از حىّ مطلق. در اصطالح گويند: ضمّ معدوم به  رشحه

آورد.  شعور كه شعور نمى شعور با بى آورد. ضمّ بى معدوم وجود نمى

 ند شعور بياورند.توان اگر صدها يا هزارها اتم جمع بشوند، نمى

  ذات نايافته از هستى بخش
 

كى تواند كه شود هستى 

321 بخش
 

 

                                                 
 .جامى/ هفت اورنگ -(1)  321
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كه چطور  تواند شعور دهنده بشود. ديگر آن مادّه بى شعور نمى

توانى بگويى حيات، معلول مادّه است در حالتى كه حيات، قاهر  مى

 كند. بر مادّه و باالتر از آن است و مادّه را خرد مى

  انسان و لزوم تأمّل در بدن

خورد  آثار حيات در بدن خودت را تأمّل كن. خوراكى كه آدمى مى

شود از حيث كم و كيف؛  جا مى رسد، مناسب همان به هر جا كه مى

 رسد، مثلًا به سياهى چشم مى

______________________________ 
 جامى/ هفت اورنگ. -(1)

 244معارفى از قرآن، ص: 

شود، به قرمزى لب، قرمز  شود، به سفيدى چشم، سفيد مى سياه مى

. دستگاه رنگرزى خدا. بايد پى به معنويّات «صِبْغَةَ اللَّهِ» شود: مى

كنى. بايد عاقل شوى.  ببرى ببينى چه خبر است. تو با حيوان فرق مى

 غرضم قاهريّت جان است.

  قدرت خداوند در ريشه درختان
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ياورى با مثال واضحتر بزنم؛ ريشه درخت را هرگاه از زمين بيرون ب

خورد. بله همين ريشه اگر جاندار باشد، كوه را  يك فوتى تكان مى

شكافد. اين قاهريّت از كجاست؟ آيا از  دهد. سنگ را مى تكان مى

كوبد! پس غير از مادّه است. اينها  جور مادّه را مى مادّه است؟ اين

. از حياتش «الحىّ القيّوم» اى از رشحات حىّ مطلق است. رشحه

ى كرد و به موجودات داد. در كوهها تماشا بكن ببين حيات فيض بخش

ءَاثرِ رَحْمَتِ   فَانظُرْ إِلَى» چه كرده است! جان، اين قسم نفوذ دارد:

 322...«.اللَّهِ 

فرمايد: ابواب فقه )نماز، روزه، خمس(  به قول يكى از محقّقين مى

سى، قريب يك صد و پنجاه آيه است، امّا آيات معارف، آيات خداشنا

آيه قرآن است؛ مثلًا اگر يك دفعه گفت نماز بخوان، چندين  750

كَيْفَ يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ » فرمايد: تدبّر و تفكّر كن. مرتبه مى

گرداند؟ همان كه اين حيات  زمين مرده را چگونه زنده مى 323؛...«

 «.ى وَيُمِيتُ يُحْىِ» گيرد: را مى دهد همان هم آن را مى

                                                 
 و( 1)  322
 .. 50روم:  -(2)  323

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  444 

است. خداى ما در قرآن مجيد روى « حيات»روز تكيه حرف من ام

اين موضوع زياد تكيه فرموده، بايد مسلمانان حيات را در نظر 

 بگيرند.

  قدرت خداوند در خلقت گلهاى رنگارنگ

رويد. با كم و زيادى  از عناصر پراكنده و خاكهاى تيره، گياه مى

ى گل سرخ، ديگرى گل كند؛ مثلًايك مى بينى بوى گلهافرق اجزاء مى

  ياس، شب گل نسترن، ديگرى زرد، يكى

______________________________ 
 ( و1)

 .. 50روم:  -(2)

 245معارفى از قرآن، ص: 

دهد. اين اختالفات از چيست؟  بو، گل محمّدى. هر گلى بويى مى

يك آب هم كه بيشتر نيست كه رنگهاى مختلف، طعمهاى متفاوت، 

 شود. هاى گوناگون از آن پيدا مى مزه

  قدرت خداوند در خلقت سبزيهاى نامرئى
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اند سبزيهايى در كره زمين خدا آفريده كه از بس  اخيراً كشف كرده

بيند. گاه گاهى اوّل غروب  را نمى چشمهاى عادى آنلطيف است، 

آيد، اين  روى آبها، پشت بامها، گاهى خطّ سبزى به نظر مى

درختهاست، گياههاست كه دست قدرتش در هوا آفريده كه بدانيد 

 تواند بكند. خدا همه كار مى

رسد به درختى مثل نارگيل، نود قدم طول اين درخت  در بزرگى مى

تهاست كه پنج نفر دست به دست هم بدهند قطر آن است. بعضى درخ

 گيرند. را مى

 درخت درنده )النبات المفترس(

است. شعور از « حس و شعور»ديگر از مسائلى كه عجيب است، مسأله 

تر از شعور حيوانى است.  حيات است، البتّه شعور نباتى ضعيف

 مثالهايى ذكر شده.

  النبات المفترس  بى به آندرختى است كه به عر»گويد:  طنطاوى مى

 دانم چيست. در فارسى اسمش نمى«. گويند

خورند(  از خصوصيّات اين درخت آن است )همه حيوانات درخت مى

طور منتظر  خورد و كيفيّتش اين است كه همين اين درخت حيوان مى
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اى بيايد روى برگش بنشيند، فوراً باال و پايين  اى يا پرنده است حشره

كند و مواد صمغى هم دارد،  كند، زود پنهانش مى مىرا جمع  برگ

مكد تا  مكد؛ آن قدر پرنده را مى را مى آن وقت برگ درخت هم آن

 خالص شود.

ءٍ  كُلّ شَىْ  إِنَّ اللَّهَ عَلَى»...  گويد: به زبان حال، اين درخت مى

 324«.قَدِيرٌ

______________________________ 
 .. 20بقره:  -(1)

 246ز قرآن، ص: معارفى ا

  لزوم پى بردن از مخلوق به خالق

ربط و ارتباطها را اى انسان بدان كه ناظم يكى است. شاهدش اين 

است همان كه چشم به تو داد، درختها را خلق كرد كه تو ببينى و 

. چشمت ببيند، عقلت بفهمد، زبانت «اللَّه اكبر»  بشناسى و بگويى

اللَّه، اشهد ان ال اله الّا هو الحىّ سبحان » ترجمان دلت گردد بگويد:

 «.القيّوم

                                                 
 .. 20بقره:  -(1)  324
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باز مثال بزنم: اين بوهايى كه خدا در گياهان خلق كرده، اگر 

حيوانى كه شامّه داشته باشد نيافريند چه فايده؟ بوى خوش خلق 

اى هم بيافريند كه ادراك كند  كه شامّه كردن چه فايده؟ مگر اين

 «.سُبْحَانَ اللَّهِ» بگويند:

  گانه حيات مراتب سه

تواند حيات را مستند به  بال شك حيات از خداست. هيچ عاقلى نمى

 فرمايد: مادّه كند و لذا در قرآن مى

 325«.كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيكُمْ»

شويد در حالتى كه خدا به شما  اى كافران! چطور منكر خدا مى»

 «.جان داد

علقه كه بودى جان داشتى، نطفه كه بودى جان داشتى، اين جان از 

كجا آمد؟ مگر تو يك مشت خاك بيشتر بودى؟ جان، آيت كبراى 

 خداست. آنگاه جان سه مرتبه دارد:

اوّل: جان نباتى؛ يعنى خدا اين حيات را كه داد انواع روييدنيهاى 

 گردد. زمين پيدا مى

                                                 
 .. 28بقره:  -(1)  325
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كه نموّ و رشد دارد،  ايندوّم: حيات حيوانى؛ عالوه بر 

باالراده هم هست و ادراكات زيادترى هم دارد: بينايى،  متحرّك

شنوايى، حسهاى ديگر، متحرّك باالراده بودن، رفتن به جايى يا 

نرفتن به اختيار؛ مثلًا گوسفند حيوان است اگر برايش آب نياورند، 

طور نيست؛ چون متحرّك  خورد و درخت اين رود مى خودش مى

 الراده نيست.با

______________________________ 
 .. 28بقره:  -(1)

 247معارفى از قرآن، ص: 

را حيات  علف، چشم وگوش ندارد، گوسفند چشم وگوش دارد، اين

حيوانى گويند و آثارش به مراتب زيادتر از حيات نباتى است. باالتر 

 بگويم. خواهم حيات سوّم را برايتان از اين هم داريم، امروز مى

حيات سوّم: حيات آدمى است. حيات آدمى؛ يعنى جان زيادترى 

بايد پيدا بشود، غير از جان حيوانى است. جان حيوانى؛ يعنى 

اش  خوردن، توليد نسل كردن، جنبش كردن، اينها همه خوراك

گذاريم  حيوانى است. قدرت ديگرى بايد پيدا بشود كه اسمش را مى

همان است. روح االيمان و عقل و عدل  تمام سعادت«. روح االيمان»
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 326و علم يكى است. آدمى برسد به جايى كه تكيه به غيبت پيدا كند.

 علم مادّه پيشش هيچ باشد.

اش  رسد تا تكيه كسى به طعم ايمان نمى»فرمايد:  روايتى است كه مى

 «.به آنچه در خزينه خداست بيشتر باشد از آنچه در دست اوست

در بانك دارد، يك ذرّه دل خوشى به آن ندارد. مثلًا صد ميليون 

رسد  باشد. رشدش به جايى مى قوّت قلبش آنچه پيش خداست مى

دنيا نيرزد »فهمد:  باشد. مى كه تمام زندگى دنيا پيشش كوچك مى

همه حرص و ولع  براى عمردوروزه، اين«. آن كه پريشان كنى دلى

هادن چه سنگ و چه براى ن»فهمد  فايده ندارد. رشد كه پيدا شد مى

كنى؟ اسراف ظلم است. من امروز دو سه  عاقل چرا اسراف مى«. زر

 مثال بزنم براى روح آدمى.

 صرف كردن پولهاى فراوان براى سگها!!

ثروتى كه خدا داده براى رفع حاجت است. به طور كلّى هر چه پول 

جمع كند از حيوانيّت تجاوز نكرده است. كوچك، پست، رذل، ظالم 

مسرف است. يا روى هم بگذارد يا در غير محل صرف بكند خالف و 

 رضاى خداست.

                                                 
326  (1)-\i « الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب»...\E  :3بقره .. 
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در آمريكا ساليانه سه ميليارد دالر خرج »اى نوشته بود:  در مجلّه

 «.شود سگها مى

______________________________ 
 .. 3بقره:  ...«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ » -(1)

 248معارفى از قرآن، ص: 

كنند؛ حتّى ايرانيان  وقت خرج سگ مى كنند آن مى ملّتها را لخت

اى  خانواده»اى نوشته بود:  اند. در روزنامه تقليد ازآمريكا كرده هم

سگشان دندان درد گرفته بود. خانم گفته بود در ايران معالجه 

اجمالًا بليط هواپيما براى جناب سگ «. شود بايد بفرستيم لندن نمى

شود، بايد نوكرى  ستند بگيرند. خودش تنها هم نمىخوا الدوله مى

 هم داشته باشد.

بدبخت! خدا سگ خلق كرده براى خدمت تو، نه تو را براى خدمت 

كه تو او را هم  او! خدا سگ آفريده كه پاسبان خانه تو باشد نه اين

 خودت بكنى. خوراك

  جهالت انسان در مصرف پول و امكانات
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درايران روزى ششصد هزارشيشه شراب »دركيهان نوشته بودكه: 

 «.كنند زهرمار مى

خر پولهايى كه پولهايشان را  327واقعاً فساد همه جا را گرفته است.

دانيد  گذارند، مگر غير از اسراف است و حرام است! مى در بانك مى

كنند. يا  چه اشخاصى در پايين همين شهر به چه سختى زندگى مى

ودش، يكى براى زنش، يكى براى مثلًا مردك يك ماشين براى خ

پسرش، يكى براى نوكرش كه فرمان ببرد، خريده است آيا ظلم 

 نيست؟!

  دور شدن از شيطان و به دست آوردن حيات طيّبه

اى  در كشور سعودى خطابه»دو روز قبل روزنامه كيهان نوشته بود: 

ملك ايراد كرده است كه در تمام كشور سعودى زنهاى خارجى كه 

كارند )قريب سى هزار زن آمريكايى در كشور سعودى  سرگرم

مشغول كار هستند( هر زن خارجى كه ساق و سمش باز باشد، مجرم 

 «.شود است، جريمه مى

خدا نفتى به كشور سعودى داده كه در سال »آخرش هم نوشته بود: 

آيا ما در مقابل نعمتهايش نبايد «. بيش از چهل ميليارد درآمد دارد

                                                 
327  (1)-\i « َّواْلَبْحِر  َظَهَر اْلَفَساُد ِِف اْلََب»...\E  :41روم. 
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خدمتى هم به دينش بكنيم؟ ما در برابر اين همه نعمت، نبايد منكرى 

 را برداريم؟

______________________________ 
 .41روم:  ...«لْبَرّ وَالْبَحْرِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى ا» -(1)

 249معارفى از قرآن، ص: 

رسد كه مرد بايد دو تا شلوار بپوشد  كار اسراف در ايران به جايى مى

ء در غير محل، اسراف  زن اگر هيچ نپوشد عيبى ندارد؟ وضع شى

حيات طيّبه  328است. دور شيطان نرويد تا حيات طيّبه نصيبتان گردد.

دهد  ه آدم شويد. خدا چراغى به دستت مىشود ك وقتى نصيب مى

روى. چراغ عبارت  و مى 329 بينى كه در تاريكى جلوى پايت را مى

است از: دين، تقوا، دانش حقيقى، خودشناسى، خداشناسى، 

 است.« ايمان»شناسى كه حقيقت همه  شناسى، هدف عالم

  عدل مايه حيات و ظلم مايه ممات

 ...«.ىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْ»

                                                 
328  (1)-\i ... « فَ َلُنْحِيَينَُّه َحَيوا ًة طَّيَبًة»...\E  :97حنل .. 
329  (2)-\i « ِى ِِف النَّاِس  أََو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َُيِْشى بِه»...\E  :122انعام .. 
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دهد،  آيه شريفه، ظاهرى دارد و باطنى؛ به زمين مرده خدا جان مى

 آيد. گياه، حيوان در آن به جنبش مى

  تأويل آيه هم بنا به روايتى كه از امام پنجم باقرالعلوم رسيده؛ يعنى

هر جا عدل است، حيات  330«.يحييها االرض بالعدل بعد الجور»

است. هر جا ظلم است، موت است. هر فردى كه عدل در او پيدا شد، 

شود زنده است، تا عدل پيدا نشده در حكم مرده است.  معلوم مى

نگاه اين زرق و برقها نكن، اينها زندگى نيست كه بشر امروز دارد. 

 اينها مردگى است. تمام توحّش، تمام اضطراب است. دست به دل هر

چكد. يك نفر نيست كه از خود و خدا و  ميليونرى بگذارى خون مى

 زندگى و دولت وضع زمان راضى باشد.

گيرند. محبّت از بينشان برداشته  بشر امروزه از همديگر كنار مى

كنند، حتّى ارحام ... زن و  شده است. به نظر بيگانه به هم نگاه مى

  اند. ظلم طور شده شوهرها كم و بيش اين

______________________________ 
 .. 97نحل:  ...«فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوا ةً طَيّبَةً »...  -(1)

                                                 
 .يت از جعفر بن حمّمد عليهما السلم است .روا 252/ 17در تفسري قرطىب:  -(3)  330
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ى فِى النَّاسِ  أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ» -(2)

 .. 122انعام:  ...«

حمّد عليهما روايت از جعفر بن م 252/ 17در تفسير قرطبى:  -(3)

 السالم است ..

 250معارفى از قرآن، ص: 

اى كه در روايات مسلم از خاتم انبيا  عالم را گرفته است. نشنيده

محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله شيعه و سنّى باالتّفاق روايت 

 اند: كرده

لو لم يبق من الدّنيا الّا يوم واحد لطوّل اللَّه ذلك اليوم حتّى يبعث »

من ولدى اسمه اسمى ... يمأل االرض عدلًا وقسطاً كما ملئت  رجلًا

 331«.ظلماً وجوراً

اگر از عمر دنيا باقى نمانده باشد غير از يك روز، خدا آن يك روز »

كند تا آشكار شود. يكى از فرزند زادگان من  قدر طوالنى مى را آن

كه اسمش اسم من است؛ يعنى هم اسم محمّد مصطفى صلى اهلل عليه 

 «.كند زمين را از عدل، ايمان و تقوا آله است، پر مى و

                                                 
 .) با اختلف در بعضى مجلت( .70/ 13؛ احقاق اْلّق: 81و  79/ 51حباراْلنوار:  -(1)  331
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شود، زود هوشتان به ظلم سالطين نرود، آن  آورده مى« ظلم»تا اسم 

نگاه كنى ظلمهايى داردكه  اش است. هرفردى كه ظلمها هم يك رشته

داند. كيست كه ظالم نيست؟ دنيا پراست ازظلم. در هرخانه  خدا مى

 اى بروى ظلم است. ارهاى، در هر اد و درهرمغازه

  تقوا مالك و عيار ازدواج اسالمى

شود! خدا زن را قرار داده براى  در موضوع ازدواج چه ظلمهايى مى

 انس مرد:

آيا عدل است كه دختر و پسر در سنّ بيست  332...«لّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا »... 

سالگى ازدواج كنند؟ دختر و پسر اوّل بلوغ حقّ ازدواج دارند. 

اگر تهيدست باشند خداوند آنان را از بخشش » 333فرمايد: قرآن مى

 «.فرمايد نياز مى خود بى

اش  شد عمده رفتند براى عقد، گفتگويى كه مى سابق هر جا كه مى

ن دين دارد يا نه؟ ايرادگيريها تمام غلط است، اين بود آيا اين جوا

 334...«.المسلم كفو امسلمة »...  فقط تكيه شما تقوا باشد:

                                                 
 .21روم:  -(2)  332
333  (3)-\i ... « ِى  ِإْن َيُكونُواْ فُ َقَرآَء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِله»...\E  :32نور .. 
 .. 68/ 20وسائل الشيعه:  -(4)  334
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______________________________ 
)با اختالف  70/ 13؛ احقاق الحقّ: 81و  79/ 51بحاراألنوار:  -(1)

 در بعضى جمالت( ..

 .21روم:  -(2)

 .. 32نور:  ...«ى  رَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِإِنْ يَكُونُواْ فُقَ»...  -(3)

 .. 68/ 20وسائل الشيعه:  -(4)

 251معارفى از قرآن، ص: 

  اعتراض على عليه السالم به عالء بن زياد بصرى

عالء بن زياد يكى از شيعيان خاص اسداللَّه »روايت كوتاهى بخوانم: 

طالب عليه السالم در بصره بوده است. بيمار شد  الغالب علىّ ابن ابى

خبر به على عليه السالم دادند. در ايّامى كه حضرت در بصره تشريف 

داشت، فرمود: برويم عيادتش آقا عيادت كرد از عالء بن زياد، وقتى 

آورد ديد پارك و ساختمانى تهيّه كرده است. على عليه  تشريف

گويد. نگاهى به  خواهد بكند. او حق مى السالم كه مريد دارى نمى

عالء كرد، نگاهى به ساختمان ودستگاه، فرمود: عالء! تو براى بعد از 
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جا، آن هم خانه ملكوتى  اى احتياج دارى نه اين مرگ به چنين خانه

 «.شود ارك مىكه به اعمال صالحه تد

بعد حضرت هم قدرى راه «. عالء! اين اسراف است»خالصه فرمود: 

گويم بكنى اميد است كه  اگر آنچه را كه مى»را نشانش داد، فرمود: 

همين خانه هم وسيله آخرتت شود؛ اوّلًا: حقوق الهى را بدهى. دوّم 

كه: به رحم خود كمك كنى، به فقرا اطعام نمايى، آن وقت از  اين

 335«.آيد راف بيرون مىاس

  حضرت مهدى )عج( حاكم مطلق جهان

امروز جمعه آخر از ماه رمضان است. خوب جايى رسيديم. به مهدى 

آل محمّد صلى اهلل عليه و آله، پرچمدار عدل. آقايى است كه وقتى 

فرمايد. امام زمان شخص خاص و  ظاهر گرديد، ظلم را ريشه كن مى

هجرى كه مطابق  250كه در سنه آن پسر امام حسن عسكرى است 

است متولّد گرديده، تا اآلن يك هزار و يك صد و « نور»با كلمه 

 گذرد. اندى از سنّ شريفش مى

اند ميزان قطعى ندارد؛ يعنى بگويند  مسأله طول عمر هم عقال گفته

محال است كسى هزار سال عمر كند! اگر محال بود پس حضرت نوح 

                                                 
 .. 20هنج البلغه فيض السلم/ خ  -(1)  335
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هزار سال »اند:  انبيا درباره جمشيد نوشتهچيست؟ و در سلسله غير از 

 سلطنت كرد. ضحاك ماردوش هزار سال عمر

______________________________ 
 .. 20نهج البالغه فيض االسالم/ خ  -(1)

 252معارفى از قرآن، ص: 

چند سال قبل در چين شخصى ديده شده است كه سنّش سيصد «. كرد

ساله  240موجود است كه پسرش ساله مصر هم اآلن  280سال است. 

 است. قدرت خداست كه اگر بخواهد نگاه بدارد.

كه مهدى )عج( كسى است كه همه پيغمبران، آدم تا خاتم  ديگر آن

آيد زمانى كه در آن  به امّتشان بشارت دادند كه در آخرالزمان مى

گردد. تمام كره زمين همه ايمان  زمان يك نفر هادى آشكار مى

فهمد. حاال  رند. بشر معنى زندگى را آن وقت مىآو حقيقى مى

 توحّش است. آن زمان واقعاً زندگى است.

خدايا! به حقّ مهدى )عج( زمان ظهور مهدى آل محمّد را جزء عمر 

 ما قرار بده.
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درزبورداوود خداوند صريحاً خبر داده اآلن هم موجود است، عين 

اد صالح وارثش در آن هست، كره زمين باألخره عب همين مطلب هم

 336شود. هر جا بروى صالح است. مى

 برخى از عاليم ظهور امام زمان )عج(

شود كه يك نفر چهار ميليارد بشر ظالم را عادل  پرسى چطور مى مى

فرستد  بكند؟! اوّل پيش از ظهور مهدى )عج( خداى تعالى دو بال مى

ر و موت احم»كند. در روايت دارد:  در كره زمين. بشر را ثلث مى

شود. در هر موتى ثلثى از بشر از بين  موت ابيض؛ دو موت واقع مى

موت احمر؛ يعنى كشتار. شايد جنگ سوّم جهانى باشد  337«.رود مى

روند.  و قطعاً پيش خواهد آمد كه در آن جنگ، ثلث بشر از بين مى

و امّا موت ابيض، قحط و غال است. آن هم پناه بر خدا! قحط و غاليى 

روند. ثلث باقى، جنگ زده،  ث ديگر بشر هم از بين مىشود كه ثل مى

اندازد كه  قحطى زده، مصيبت و داغديده، خدا آنان را در فشار مى

شود؛ مصلح آسمانى آمد، همه بدوند  صداى مهدى )عج( كه بلند مى

 ديگر احتياجى به جنگ نيست. 338و مطيع شوند.

                                                 
336  (1)-\i « ََوَلَقْد َكَتْبَنا ِِف الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الّذْكِر َأنَّ اْْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَى الصِلُحون»\E  :105انبياء .. 
 .. 42/ ح 207/ 52حباراْلنوار:  -(2)  337
338  (3)-\i ... « َرَّآِء َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعون  .. 42انعام:  E\«َفَأَخْذهنُم بِاْلَبْأَسآِء َوالضَّ
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______________________________ 
تَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ وَلَقَدْ كَ» -(1)

 .. 105انبياء:  «الصلِحُونَ

 .. 42/ ح 207/ 52بحاراألنوار:  -(2)

 .. 42انعام:  «فَأَخَذْنهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ»...  -(3)

 253معارفى از قرآن، ص: 

  صيحه آسمانى و نزول عيسى مسيح عليه السالم

از عالئم قطعى كه قابل تغيير نيست، صيحه آسمانى است؛ يعنى پيش 

شود  از ظهور مهدى )عج( درآسمان صداى عظيمى بلند مى

رسد و به هر بشرى به لغت خودش به  گوش تمام جهان بشرى مى وبه

 م! آماده باشيد! ظاهر شد.رسد: اى اهل عال گوشش مى

آمد مهدى آل محمّد )عج(. تكان دهنده است. همه را حركت 

نفر به طىّ االرض خودشان را به مكّه  313دهد. شوخى نيست  مى

 رسانند. معظّمه خدمت مواليشان مى

شود، نزول مسيح عيسى بن مريم  ديگر از كارهاى عظيمى كه مى

پشت سر مهدى آل محمّد  شود است. عيسى عليه السالم حاضر مى
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بينند همه  خواند، نصارا كه چنين مى صلى اهلل عليه و آله نماز مى

در روايت است كه حضرت مهدى عليه السالم به  339شوند. مطيع مى

 فرمايد: عيسى مى

كند: امروز پرچمدار الهى تو  تو بايست جلو براى نماز. عرض مى»

ا در ركاب ظفر حضرت مهدى جلو، عيسى عقب سر، همه ج«. هستى

كشد مباشرش  امتثالش حاضر است؛ حتّى موقعى كه دجّال را مى

 340مسيح ذكر گرديده است.

ها و جريانات از الطاف الهى به بشر است كه به طوع و  اين نشانه

 رغبت مطيع مهدى عليه السالم شوند نه به زور.

  ظهور حضرت مهدى عليه السالم و كامل شدن عقل مردم

شود. در اوّل اصول كافى در كتاب عقل  گرى هم مىكار مهمّ دي

از كشّاف حقايق جعفر بن محمّد الصادق عليه  341 روايت كرده است

 السالم:

كشد، تمام بشر، عاقل  خداى عالم دست قدرت روى سرهاى بشر مى»

 «. فتكمل عقولهم شوند: كامل مى
                                                 

 .3/ ح 279و:  24/ ح 191/ 52حباراْلنوار:  -(1)  339
 .. 85/ 51َهان:  -(2)  340
 .) با اندكى اختلف( .25/ 1؛ اصول كاِف: 47/ ح 328/ 52َهان:  -(3)  341
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______________________________ 
 .3/ ح 279و:  24/ ح 191/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 .. 85/ 51همان:  -(2)

)با اندكى  25/ 1؛ اصول كافى: 47/ ح 328/ 52همان:  -(3)

 اختالف( ..

 254معارفى از قرآن، ص: 

بشر امروزه كودك است؛ امّا آن وقت دست واليت الهى به سرها 

د پيروى حق براى فهمن كنند. مى شود، رشد عقلى پيدا مى كشيده مى

 خودشان خوب است. به صالح دنيا و آخرتشان است.

  تأثير دعا در تعجيل ظهور امام عصر عليه السالم

بشر دوره آخر الزمان دعا كنند. نگويند هر وقت »روايت است كه: 

دعا اثر دارد. اقلّ نفعش خودت را پاكتر «. آيد مقدّر است آقا مى

اگر كسى با انتظار بميرد، مثل كسى »كند؛ لذا در روايت دارد:  مى

در زمان ظهور مهدى  342«.زند است كه در ركاب مهدى شمشير مى

 رود. ها و خود پرستيها كنار مىعليه السالم خود خواهي

                                                 
 .18/ ح 126/ 52: حباراْلنوار -(1)  342
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در آخر الزمان ايمانها در خطر است. دعا كنيد »فرمايد:  امام مى

يا اللَّه يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على  بگوييد:

 خدايا! دل ما را تو نگهدار به ايمانت تا نفس آخر. 343؛«دينك

وقتى پيغمبر صلى  البتّه دين بايد مهمترين چيزها براى مؤمن باشد.

 اهلل عليه و آله به على عليه السالم فرمود:

كنند، عرض كرد: يا رسول اللَّه!  ريشت را با خون سرت خضاب مى»

قمر بنى هاشم وقتى دست راستش را قطع  344«.آيا دينم سالم است؟

 «.دست بريده شد بشود، دينم سالم بماند»كردند، فرمود: 

خدايا! چنان كن سرانجام 

  ارك

تو خشنود باشى و ما 

345رستگار
 

 

______________________________ 
 .18/ ح 126/ 52بحاراألنوار:  -(1)

 .73/ ح 148همان:  -(2)

                                                 
 .73/ ح 148َهان:  -(2)  343
 .86 -85اماىل/ خطبه شعبانيه:  -(3)  344
 .نظامى گنجوى/ شرف نامه) با اندكى اختلف( -(4)  345
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 .86 -85امالى/ خطبه شعبانيه:  -(3)

 نظامى گنجوى/ شرف نامه )با اندكى اختالف(. -(4)

 255معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه بيست و پنجم: خداوند و افاضه حيات به مخلوقات

 

اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ا لْأَيتِ »

تَعْقِلُونَ* إِنَّ ا لْمُصَّدّقِينَ وَا لْمُصَّدّقتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  لَعَلَّكُمْ

ى أوْلَئكَ هُمُ  هُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ* الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِيُضعَفُ لَ

الصّدّيقُونَ وَالشُّهَدآءُ عِندَ رَبّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ 

 346«.وَكَذَّبُواْ بَايتِنَآ أوْلَئكَ أَصْحبُ ا لْجَحِيمِ

بدانيد! )امر است( بايد دانا شويد! خيلى  «اعْلَمُواْ»  خالصه آيه شريفه

به فكر دنيا نباشيد. قدرى هم خداشناس شويد. واجب است كه 

آدمى خداشناس شود، همان طور كه عبادات واجب است، معرفت و 

 شناسايى حق هم بيشتر و مهمتر واجب است.

                                                 
 .19 -17حديد:  -(1)  346
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 347...«.فَاعْلَمْ أَ نَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ »

اى ندارد. آدمى بايد كاملًا برايش  به علم برسيد. گمان فايده بايد

بيند در  روشن شود كه خداى عالم، حياتبخش است. آنچه را كه مى

كره خاك، دست قدرتش چطور خاك تيره، عناصر پراكنده را مركّب 

كرد، حيات به آن افاضه كرد؟! حيات كه ديروز تفصيلش ذكر شد، 

دانند  دانند هست و امّا نمى همه مىحقيقتش بر همه مجهول است. 

چطور است. عرض شد كه حيات، ماوراى طبيعت است و لذا حاكم و 

قاهر بر مادّه است. هسته خرما با آن سختى كه با سنگ بخواهيم 

  هسته را خُرد كنيم واقعاً زحمت

______________________________ 
 .19 -17حديد:  -(1)

 .. 19محمّد:  -(2)

 256از قرآن، ص:  معارفى

دارد لكن اين هسته خرما وقتى كه خاك و آب و حرارت به آن 

شود كه آن حيات، هسته را  رسد، حيات به آن داده مى مى

شود، ولى حيات تا افاضه  اى كه با سنگ خُرد نمى شكافد، هسته مى

                                                 
 .. 19حمّمد:  -(2)  347
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كند؛ نصفش  خود آن را نصف مى گردد كه خودبه شد، چنان قوى مى

آورد. اين  پايين و نصف ديگر سر از خاك در مى شود رو به ريشه مى

كه  اى ندارى غير از اين قدرت از حيات پيدا شد. حيات هم چاره

بگويى از خداست و گرنه مادّه خودش مقهور است. محكوم به حيات 

آيد. از مادّه بى جان، جان پيدا  است. از مرده كه زنده در نمى

عين جان است؛ خدايى  شود، جانى ندارد كه بدهد. خدايى كه نمى

 «.الحَىُّ الْقَيُّومُ» كه جان درست كن است، او حياتبخش است:

روز گذشته عرض شد كه در اين قرن، تمام دانشمندان در مسأله 

اى نيست غير از ايمان  چاره»اند:  اند و گفته حيات زانو به زمين زده

شود  مىبه غيب؛ زيرا حيات، هيچ ربطى به مادّه ندارد، هر چه باشد 

 «.سبب مادّى برايش درست كرد مگر حيات يك

  سخنى جالب از شيخ الرئيس

 گويد: شيخ الرئيس مى

كند بجنبد آناً با سهولت،  تا وقتى كه آدمى زنده است، تا اراده مى»

جنبد؛ ولى تا  كند، با چه آسانى مى بدن به اين سنگينى حركت مى

تواند او را حركت دهد بلكه دو نفر هم  جان رفت، يك نفر كه نمى

مشكل است، بايد اقلّاً چهار نفر پيدا بشوند او را وارد گور كنند. اين 
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رساند  نى بود كه تا جان داشت خودش را به نيم ساعت مىهمان بد

 «.به دار الرّحمه بدون هيچ زحمتى

  زيركيها در حيوانات از روح حيوانى است

ها نيز هيچ ربطى به مادّه ندارد غير از  بعضى از شعورها و غريزه

اش از  بينيم مادّه كه مستند به حيات داده گردد. حيوان را كه مى اين

  است كه گوشت و پوست همين خاك

 257معارفى از قرآن، ص: 

بينيد  و ... شده است، از آب و خاك است كه اين طور شده؛ امّا مى

ن بيابد مثل خاك بود، وقتى كه جان آمد، هوشها و كه جا پيش از اين

 كند. قصّه بگويم. زرنگيهايى بلكه چاره جوييهايى پيدا مى

  هاى شيطانى موش و حقّه

توانست  موش اصلش از خاك است. تا خاك بود هيچ اذيّتى نمى

بينى چه  بكند. از وقتى كه به شكل موش شد، حياتى پيدا كرد، مى

 زند. هايى مى حقّه

شيشه شربتى )شربتى نارنج( در خانه نگه »كرد:  يكى از رفقا نقل مى

رود كه بخورد،  داشته بود. بعد از چندنى كه سراغ شيشه شربت مى
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بيند كه شيشه خالى است. سر جايش پر از ريگ است. اجمالًا  مى

آمده  ماند. معلوم شد موش مى گذارد و منتظر مى شيشه ديگرى مى

شده، دمش را داخل  تر مى . وقتى شيشه خالىخورده و با زبانش مى

رسد نه  شد، نه دم مى ليسيده. بعد كه كمتر مى كرد و مى شيشه مى

آمده و  انداخته و شربت باال مى رفته ريگ داخل شيشه مى دهن، مى

 «.خورده است! مى

 فريب خوردن بز توسّط ميمون!

بزى. روزها در خارجه يك نفر بوده ميمونى داشته و »اند:  نقل كرده

رفته و بعد بر  بسته و مى در خانه كسى نبوده، در خانه را مى

كه اين ميمون و يا بز  گشته. روزى ظرف ماستى داشته براى اين مى

از ظرف ماست نخورند، در ديوار، طاقچه مانندى بوده، ظرف ماست 

رود.  جا گذاشت كه در دسترس نباشد. باألخره بيرون مى را آن

بيند كه  آورد كه بخورد، مى گردد ظرف را پايين مى وقتى كه بر مى

بيند ريش بز ماستى است  كند مى اند. نگاه مى تا آخرش را ليسيده

 جا برود. توانسته به آن در حالى كه بز نمى
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گذارد؛ ولى وقتى  براى تحقيق فردايش ظرف ماست را همان جا مى

روى هم كند، در را  خواهد بيرون برود، اشتباه كارى مى كه مى

 شود كه ميمون وبز اندازد و پنهان مى مى

 258معارفى از قرآن، ص: 

نفهمند كه صاحب منزل در خانه است. بز و ميمون مقدارى كه 

گذشت، مطمئن شدند كه صاحب خانه نيست، ميمون با تو سرى به 

آورد، آن  راند و او را تا پاى ديوار مى زند و بز را مى شكم بز مى

شود، وقتى كه تمام  هد و مشغول خوردن مىج وقت روى بز مى

مالد تا بيندازد گردن بز  زند و به ريش بز مى شود زبان مى مى

بيچاره كه ما نخورديم بز خورده است: گرگ دهن آلوده يوسف 

 «.ندريده

  آثار حيات در وجود انسان و موجودات

ها و چاره جوييهاست. اينها عجايبى است كه ربطى به  غرضم حيله

كه جان بيايد، از اين چيزها  ك ندارد. اگر داشت چرا پيش از آنخا

كه بگويى از جان است؛ البتّه جان و آثارش  خبرى نبود، غير از اين

 هم از جان آفرين است.
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است و چشم و گوش تا جان هست « حيات»خالصه، اين آثار از 

ايى شنود. پس بين بيند و نه مى شنود، تا جان رفت نه مى بيند ومى مى

و شنوايى از جان است. اگر از بدن است، چشم كه فرقى نكرد، پس 

بيند؟ چون جان رفت. امر از اين آشكارتر كه آدمى فكر  چرا نمى

 348...«.هُوَ الحَىُّ »...  كند تا يقين بكند:

 349...«.وَيُمِيتُ  ى لَاإلهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِ»... 

تواند اين آثار را  كس نمى جان دادن وگرفتن همه از خداست. هيچ

به مادّه بچسباند و اگر چنانچه اوّلين و آخرين دانشمندان عالم جمع 

اى جان بدهند؛  توانند به يك پشّه شوند و پشت به پشت هم بزنند نمى

 فرمايد: كه قرآن مجيد مى چنان

محال است! حيات اصلش از عالم  350«.توانند پشّه بيافرينند نمى»

 غيب است.

ق. اوست حياتبخش كلّى و ال غير. حيات زمين اوست حىّ مطل

  اى از آن حيات مرتبه

                                                 
 .255بقره:  -(1)  348
 .. 158؛ اعراف: 8دخان:  -(2)  349
350  (3)-\i « ََيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ َمَثٌل فَاْسَتِمُعواْ َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلْن ََخُْلُقواْ ُذبَابًا َوَلوِاْجَتَمُعواْ َلُه َوإِ  يأَي َُّها النَّاُس ُضِرب بَاُب َشْيًئا لَّ  .. 73حج:  E\«ن َيْسُلْبُهُم الذُّ
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______________________________ 
 .255بقره:  -(1)

 .. 158؛ اعراف: 8دخان:  -(2)

يأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ » -(3)

اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِاجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا 

 .. 73حج:  «لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

 259معارفى از قرآن، ص: 

 آورد. نباتى است كه انواع روييدنيها را خداوند بيرون مى

  ظهور امام زمان عليه السالم و اجراى عدالت بر روى زمين

است. پس از « حيات به عدل»مرتبه ديگر آن كه تأويل آيه شريفه 

موت زمين به ظلم و جور كه در زمان حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى 

فرمايد  پذيرد كه ديروز اشاره گرديد؛ لذا امام مى فرجه انجام مى

 كه:

 «.يحيى االرض بالعدل بقائمنا»

ظاهر بشود زمين زنده قائم ما آل محمّد صلى اهلل عليه و آله كه »

 «.شود به نور عدل مى
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بينى عدل است. هر كس به وظيفه خودش عمل  هر جا كه رو كنى مى

كند: با خداى خودش، عدل  كند. هر كس حقّ ديگرى را ادا مى مى

 با خلق، عدل با زن و اوالد، عدل با طرف معامله.

ه انتظار خدايا! تو خودت فرج موال و سرور ما را نزديك فرما! همه ب

 او هستيم.

خدايا! تو زمان ظهورش را جزء عمر ما قرار ده كه چشممان به 

 جمال آقا روشن شود.

 خداوند و زنده كردن زمين دلها

كه بيشتر مفسّرين اشاره  -مرتبه ديگر از حيات و موت در اين آيه

؛ ..«اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ ا لْأَرْضَ .» است:« حيات دل» -اند كرده

چون آيه قبل راجع به مُردن و قساوت دل بود كه فرمود در اثر طول 

ميرد، مثل  كند و در حقيقت مى كشيدن آرزوها دلها قساوت پيدا مى

شود كه غير از پول و مال دنيا و جاه و جالل دنيا هيچ  دلهاى يهود مى

هدفى ندارند. شما مسلمانها هم كم كم دلهايتان قساوت پيدا كرده 

 است.
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خالصه؛ چون اين آيه را فرمود، آنگاه ممكن است يأس، خواننده را 

 بگيرد.

دهد: اى كسى كه از مردن دلت بيمناكى! اى مسلمانى  بشارت مى

تواند اين  ترسى! نا اميد نباش، بدان! خدا مى كه از قساوت دلت مى

 دل مرده تو را زنده كند، دل چركين تو

 260معارفى از قرآن، ص: 

به چه؟ به حيات علم، ايمان،  «يحيى االرض القلوب» د:را پاك كن

 خشوع، دل مرده؛ يعنى غافل از خدا، دل زنده؛ يعنى به ياد خدا.

كند دل مرده را.  ؛ زنده مى«يحيى االرض»  خداست آن خدايى كه

چه بسا كه زنده كرد چه اشخاصى و چه غافلهايى كه يك مرتبه برق 

كه دل ما به آتش  يش از ايناش كرد. خدايا! پ رحمت آمد زنده

 351بسوزد، ذليل شود اآلن براى ايمان، دل ما را ذليل كن.

 دو عامل عمده در جهنّمى شدن زنها

. مصدّقين اصلش متصدّقين است، تاء «إِنَّ ا لْمُصَّدّقِينَ وَا لْمُصَّدّقتِ»

به تشديد صاد. « مصّدقين»شود  قلب به صاد و در صاد ادغام شد، مى

                                                 
 .لك خشوع الُيان قبل خشوع الّذّل ِف الّنار ...) مفاتيح اْلنان/ دعاى ابو ْحزه مثاىل( .الّلهم اّّن اسئ -(1)  351
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إِنَّ ا » فرمايد: قبلًا راجع به صدقات فرمود حاال باز تأكيد مى

؛ و زنهاى «وَا لْمُصَّدّقتِ»  ؛ هرآينه مردان صدقه دهنده«لْمُصَّدّقِينَ

 صدقه دهنده.

زنهاى صدقه »فرمايد:  كه خدا مى «لْمُصَّدّقتِ وَا»  در تفسير آيه

جا روايت چنين ذكر شده است كه خاتم انبيا محمّد  ، در اين«دهنده

 مصطفى صلى اهلل عليه و آله رو كرد به زنهاى صدر اسالم فرمود:

 «.تصدّقن فانّ اكثر كنّ حطب جهنّم»

ان، شما زنها بايد خيلى صدقه بدهيد تا سپرى بشود براى جهنّمت»

 «.چرا؟ زيرا كه بيشتر شما جهنّمى هستيد

ايم كه بيش  اللَّه! مگر ما زنها چكار كرده يا رسول»يكى از زنها گفت: 

 «.از مردها جهنّمى باشيم؟! )البتّه مردهاى سابق(

شما زنها خيلى از »كه فرمود:  دو جمله رسول خدا فرمود اوّل آن

 352«.خدا ناراضى و شاكى هستيد

______________________________ 
اللّهم انّى اسئلك خشوع االيمان قبل خشوع الذّلّ فى النّار ...  -(1)

 )مفاتيح الجنان/ دعاى ابو حمزه ثمالى( ..
                                                 

 .( .133 -132/ 3ّجة البيضاء: نكّن كافرات حبّق ازواجكّن) حماللَّه صلى اهلل عليه و آله: يا معاشر النساء تصّدقن واطعن ازواجكّن فاّن اكثر كّن ِف الّنارف) إىل ان قال صلى اهلل عليه و آله( ا قال رسول -(2)  352
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اللَّه صلى اهلل عليه و آله: يا معاشر النساء تصدّقن  قال رسول -(2)

واطعن ازواجكنّ فانّ اكثر كنّ فى النّارف )إلى ان قال صلى اهلل 

 -132/ 3ه و آله( انكنّ كافرات بحقّ ازواجكنّ )محجّة البيضاء: علي

133.. ) 

 261معارفى از قرآن، ص: 

كدام زن است كه شكر خدا بكند؟ )يا مردهاى زن صفت(. خيلى از 

بينيد، مثل  خدا غافل هستيد اين همه خدا نعمت داده است نمى

زحمت شش ساله چقدر پدر برايش  -حالت بچّگى؛ مثلًا بچّه پنج

گويد پول به من بده مثلًا چاقو بخرم كه شايد  كشيده، يكدفعه مى

كند، اگر به او پول  دعوايم بشود با بچّه ديگر. پدر نصيحتش مى

 شود. ندادناراحت مى

هرگاه زنى به شوهرش بگويد من در خانه تو »در روايت دارد: 

براى چه كفران  353«.شود خيرى نديدم، تمام كارهايش حبط مى

كنى؟ خدا به توسّط شوهرت چه خيرها به تو رساند. ديگر  مى نعمت

 ها را بى سرپرست گذاشتن براى چه؟ قهر كردن و بچّه

                                                 
 .7/ ح 162/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  353
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برگرديم به روايت علّت جهنّمى شدن بيشتر زنها، اوّل، كفران نعمت و 

شكر خدا نكردن است. كفران از گناهان كبيره است. و در كتاب 

جا  گناهان كبيره به تفصيل نوشته شده است، براى شرح به آن

 مراجعه شود.

  لزوم رعايت كردن حق شوهران از سوى بانوان

انّكنّ تكفرن » رموده در اين روايت:دوّمين چيزى كه براى زنها ف

شده است. از معاشرت است. « شوهر»ترجمه به « عشير» 354«.العشير

شوهرهايتان به شما حق دارند، نسبت به شوهرهايتان اداى حق 

كنيد آن طورى كه سزاوار است؛ لذا مستحقّ عذاب هستيد؛ مثلًا  نمى

در غياب شوهر، نگاه به مرد اجنبى كردن، لعنت خدا به زنى كه 

ر زنى كه چشمش را پر ه»دست به دست مرد اجنبى بدهد. فرمود: 

كند از غير شوهرش، روز قيامت دو ميخ آتشين در دو چشمش 

اجمالًا بايد حقّ شوهر را ادا كرد. مال شوهرتان،  355«.خواهند كرد

 زير دستتان امانت است. واى اگر

______________________________ 
 .7/ ح 162/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

                                                 
 .. 132/ 3حمّجة البيضاء:  -(2)  354
 .. 2/ ح 232/ 20وسائل الشيعه:  -(3)  355
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 .. 132/ 3محجّة البيضاء:  -(2)

 .. 2/ ح 232/ 20وسائل الشيعه:  -(3)

 262معارفى از قرآن، ص: 

يك درهم بدون رضاى شوهر تصرّف كنى! نعوذ باللَّه! اگر زنى با 

 اجنبى سر و كار پيدا كند كه لعنت خدا بر او باد.

. خواستم بگويم زنهاى متصدّقه بايد «إِنَّ ا لْمُصَّدّقِينَ وَا لْمُصَّدّقتِ»

كه براى زن بيش از مرد صدقه دادن افضل است. اگر  هوششان باشد

فرمايد؛ البتّه  دهى، اگر ندارى خدا به نيّتت با تو معامله مى دارى مى

 356شرط انفاق آن است كه آدمى از مال طيّب و حاللش بدهد.

  شرايط قبولى قرض الحسنه

 ...«.مْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضعَفُ لَهُمْ وَلَهُ»... 

مردهاى صدقه دهنده و زنهاى صدقه دهنده و قرض دهنده به خدا، 

دهد. تكرارش به  دهد در حقيقت قرض خدا مى هر كس صدقه مى

 اى بلكه صدقه حسن. است نه هر صدقه ...«قَرْضًا حَسَنًا »...   مناسبت

                                                 
356  (1)-\i ... « أَنِفُقواْ ِمن طَّيبِت َماَكَسْبُتْم»...\E  :267بقره .. 
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و در اوّلين شرط حسن اين است كه آدمى از حالل به دست بياورد 

 راه خدا بدهد.

 اگر مالى را از حرام به دست آورد به راه خدا دادنش حرام است.

 شرط دوّمش اين است كه براى خدا بدهد.

شرط سوّمش اين كه باطلش نكند به منّت گذاشتن يا اذّيت و آزار 

 . اگر چنين شد:«أَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»...   باألخره 357رساندن.

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ »...  كند: خدا دو چندان به او تالفى مى «فُ لَهُمْيُضعَ»

فرمايد،  مى . چه كرمهايى كه خدا در برابر بذل مال...«

مال كرد،  درراه خدا بذل است. اگركسى اشخاص اش تابع وزيادى كم

كند تا هفت صد برابر. مثل كسى  خدا وعده فرموده دو چندانش مى

اى صد دانه،  دهد، هر خوشه كه گندم بكارد، هر دانه هفت خوشه مى

 دهد مىروى هم رفته هر دانه هفتصد دانه 

______________________________ 
 .. 267بقره:  ...«أَنفِقُواْ مِن طَيّبتِ مَاكَسَبْتُمْ »...  -(1)

كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ   لَاتُبْطِلُواْ صَدَقتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَى»...  -(2)

 .. 264بقره:  ...«النَّاسِ 

                                                 
357  (2)-\i ... «َكالَِّذى يُنِفُق َماَلُه رِئَآَء النَّاِس    َلتُ ْبِطُلواْ َصَدقِتُكم بِاْلَمّن َواْْلََذى»...\E  :264بقره .. 
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 263معارفى از قرآن، ص: 

فرمايد؛ يعنى هزار و  اى هر كه بخواهد دو چندانش مىو خدا بر

اگر در راه خدا  ...«وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا »...  358چهارصد دانه.

دهد.  دهد. اگر سر دادى، خدا سرت مى مال دادى، خدا مالت مى

 دهد. اگر جان دادى، خدا جانت مى

يا نه؟ اگر هم دو دست شكند  اى بكنم ببينم دلها مى خواهم اشاره مى

 دهد، معامله با خدا زيان آور نيست. دادى، دو بالت مى

طالب  اللَّه صلى اهلل عليه و آله خبر داد جعفر بن ابى وقتى كه رسول

عليه السالم در موته كشته شده به وضع فجيعى، اوّل كفّار دو دستش 

ريه را از بدنش جدا كردند، بعد هم شهيدش كردند، آنگاه پيغمبر گ

كند. پيغمبر آرامش  كرد و آمد در خانه ديد دختر جعفر گريه مى

پروردگار خبرم داد جعفر در عوض دو دست بريده، »كرد، فرمود: 

 359«.كند دو بال به او عطا گرديد و در بهشت با مالئكه طيران مى

عين همين هم درباره قمر بنى هاشم است. قمر بنى هاشم هم دو 

از حضرت زين العابدين عليه السالم است: دستش را در كربال داد، 

« بال«. »خدا در عوض دو دست، دو بال به قمر بنى هاشم داده است»
                                                 

358  (1)-\i « َُلٍة ّماْ ئَُة َحبٍَّة َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوا هَلُْم ِِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِِف ُكّل ُسنب»...\E  :261بقره. 
 .238 -237/ 2؛ الكامل ابن اثري: 12/ 4السرية النبويّه:  -(2)  359
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است. خدا هم در عوضش قدرتى به قمر بنى « قدرت»هم اشاره به 

 تواند شفاعت بكند. هاشم داده كه قيامت مى

______________________________ 
ونَ أَمْوَا لَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُ» -(1)

 .261بقره:  ...«سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلّ سُنبُلَةٍ مّاْ ئَةُ حَبَّةٍ 

 .238 -237/ 2؛ الكامل ابن اثير: 12/ 4السيرة النبويّه:  -(2)

 264معارفى از قرآن، ص: 

 

 جلسه بيست و ششم: شرايط استجابت دعا

 

إِنَّ ا لْمُصَّدّقِينَ وَا لْمُصَّدّقتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ »

ى أوْلَئكَ هُمُ الصّدّيقُونَ  أَجْرٌ كَرِيمٌ* الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

ذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايتِنَآ وَالشُّهَدآءُ عِندَ رَبّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّ

 360«.أوْلَئكَ أَصْحبُ الْجَحِيمِ

                                                 
 .19 -18حديد:  -(1)  360
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در كتاب الدّعا از اصول كافى، روايتى نقل كرده كه تذكّرش بسيار 

 نافع است:

شخصى خدمت كشّاف حقايق جعفر بن محمّد الصادق عليه السالم »

جويم  عرضه داشت و گفت: دو آيه در قرآن هست من آنها را مى

 يابم. ولى نمى

 اى؟ فرمود: كدام آيه است كه تخلّف شده است و تو به نتيجه نرسيده

وَقَالَ رَبُّكُمُ » كه خداوند در قرآن فرموده است: گفت: اوّل اين

مرا بخوانيد تا استجابت كنم و من مكرّر  361؛...«ونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُ

 ام و نشده. دعا كرده

كنى  ؛ آيا گمان مى«افَتَرى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اخْلَفَ وَعْدَهُ» امام فرمود:

خدا خلف وعده بكند؟ )خلف وعده قبيح است، عقلًا و شرعاً مذموم 

 فرمايد: است. خدا مى

هر عهدى كه كرديد وفا بكنيد آن وقت  362؛...«وا بِالْعَهْدِ اوفُ»... 

كند كه دعا بكنند اجابت نشود( اظهار  اش وفا نمى خودش به وعده

  حيرت كرد. گفت: آقا البتّه

                                                 
 .60غافر:  -(2)  361
 .. 34اسراء:  -(3)  362
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______________________________ 
 .19 -18حديد:  -(1)

 .60غافر:  -(2)

 .. 34اسراء:  -(3)

 265معارفى از قرآن، ص: 

 كند. وقت خدا خلف وعده نمىهيچ 

 ؛ پس علّت چيست؟ قال: فممّ

 دانم. ؛ گفت آقا! نمى قال: ال ادرى

كه فرمود: دعا كنيد تا من اجابت كنم، نه هر كس  فرمايد: اين مى

خواهد باشد، اگر تو حرف خدا را شنيدى، خدا هم حرف تو را  مى

است  كند، آن وقت منتظر آدمى اطاعت خدا را نمى 363«.شنود مى

خدا اطاعت او را بكند؟ در ضمن حديث قدسى نسبت به ماه رجب 

 دارد:

                                                 
 .( .8/ ح 486/ 2من اطاع اللَّه فيما امره ُثّ دعاه من جهة الدعاء اجابه) اصول كاِف:  -(1)  363

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  483 

چقدر  364«.شنوم هر كس حرف مرا بشنود، من حرفش را مى»

گويى: يا اللَّه! و حاجت  واجبات از تو فوت شده؟ با چه رويى مى

 طلبى؟ مى

اوّلين قدم، اطاعت است. اگر كسى واجبى از او فوت نشود، حرامى 

 هم از او سر نزند، آن وقت بگويد: يا اللَّه! بجاست.

خواهد دعا بكند آيا حق دعا دارد يا نه؟ مثلًا معصيت  كسى كه مى

كه توبه كند كه بعداً هم امام  كننده حقّ دعا ندارد عقلًا، مگر اين

كند: آقا! جهت دعا  . عرض مى«ن جهة الدعاءثمّ دعاه م» فرمايد: مى

. «فتحمد اللَّه وتذكر نعمه عندك ثمّ تشكره» كه: چيست؟ فرمود اين

كسى كه از خداى خودش چيزى بخواهد، اوّل داده هايش را 

بشمارد. بگو: اى خداى كريم كه من در شكم مادر بودم تو شير در 

دهد موقعى كه  مىپستان مادر برايم تهيّه كردى! لذا امام دستور 

خواهى حاجت بطلبى، اوّل ثناى خدا كن آنگاه حمد خداى را  مى

كن بر نعمتهايى كه به تو داده و شكر كن آن نعمتها را آنگاه صلوات 

 بر محمّد و آل محمّد صلى اهلل عليه و آله فرست و پس از صلوات:

و گناهانت را بشمار  365؛«ثمّ تذكر ذنوبك فتقر بها ثمّ تستعيذ منها»

                                                 
 .(174/ 3انا مطيع من اطاعىن) اقبال:  -(2)  364
 .. 8/ ح 486/ 2اصول كاِف:  -(3)  365
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طلبم  بگو: خدايا! منم همان بنده كفران نعمت كننده، از تو پوزش مى

 كه فارغ شد، بگويد: خدايا! نمايم. پس از اين و استغفار مى

______________________________ 
من اطاع اللَّه فيما امره ثمّ دعاه من جهة الدعاء اجابه )اصول  -(1)

 ( ..8/ ح 486/ 2كافى: 

 (.174/ 3ن اطاعنى )اقبال: انا مطيع م -(2)

 .. 8/ ح 486/ 2اصول كافى:  -(3)

 266معارفى از قرآن، ص: 

منّت بر من بگذار؛ مثلًا مريضم را شفا بده، بايد از جهت دعا وارد 

 گردى.

 نجات كودك بازيگوش به تقاضاى يك مؤمن از خداوند

 اند: ها هم نوشته در تذكره

كند كه او را  اى پشت بام بوده مادرش تعقيبش مى وقتى بچّه»

رسد، بچّه  رود روى لب بام نزديك ناودان كه مى بگيريد، بچّه مى

 فهمد، افتادن و مردن است. است نمى
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زند مسلمانها به فريادم  باألخره مادر بيچاره از پشت بام داد مى

 يد!شويد به داد برس برسيد! كسانى كه در كوچه رد مى

اى كه موقع سقوط بچّه بود از حسن اتّفاق يك نفر  خالصه، آن لحظه

شد، ديد ناودان زير پاى بچّه شكست و افتاد. آن  از اخيار رد مى

بنده خدا گفت: يا اللَّه بگير! بچّه معلّق در هوا ايستاد و سقوط نكرد. 

شود كه بعد آن مؤمن صالح، بچّه را  به اشاره مؤمنى خرق عادت مى

گذارد. اين طرف و آن طرف كوچه مردم تا  گيرد روى زمين مى مى

آيند به دست بوسى او و لباسش را به  بينند مى اين منظره را مى

 تبرّك بردن.

آن بنده صالح گفت: مسلمانها چطور شده كسى كه شصت سال فرمان 

خدا را برده اگر يكدفعه هم خداى عالم عرض اين بنده را بشنود، 

كنم، يكدفعه  من شصت سال فرمان او را اطاعت مى مگر مهمّ است؟

 «.اگر خدا حرف مرا بشنود كه مهم نيست

. آدمى بايد «انا مطيع من اطاعنى» باألخره غرضم همين كلمه بود:

طلبد به او بدهند. تو چقدر لبّيك  مطيع باشد تا وقتى حاجت مى

ر تمام اى به امر خدا تا خدا هم لبّيك به خواهش تو بگويد؟ اگ گفته

امرهاى خدا را اطاعت كردى، اگر هيچ گناهى از تو سر نزد، آن 
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شما به عهد خدا وفا كنيد،  366وقت حاجت طلبيدى و نشد گله كن.

 فرمايد. خدا هم به عهد شما وفا مى

______________________________ 
 .. 40بقره:  ...«أَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ »...  -(1)

 267معارفى از قرآن، ص: 

  اجابت دعا به تدريج و به وسيله اسباب

چون اين بحث پيش آمد ناچارم اين جمله را هم بگويم نسبت به 

اجابت دعا شرايط دارد و بعد از آن هم كه شرايطش درست شد، 

اجابت دعا دو قسم است: گاهى صالح در اين است كه فوراً اجابت 

 كه فرمود: بشود، گاهى صالح در تدريج است. اين

 سبب اجابت شود؟ كه بدون نه اين ...«أَسْتَجِبْ لَكُمْ »... 

خدا فرمود دعا كن بگو: خدايا! اين مريض را شفا بده، آن وقت اگر 

اجابت شد، اجابتش نه فورى و بدون اسباب است كه مثلًا بدون دوا و 

 جرّاحى خوب شود، فرمود:

                                                 
366  (1)-\i ... « َأْوُفواْ ِبَعْهِدى أُوِف ِبَعْهدُِكْم»...\E  :40بقره .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  487 

خواهى كه اين مريض خوب شود، خوبش  تو مى ...«أَسْتَجِبْ لَكُمْ »... 

كه آناً خرق  يگر با دوا و جرّاحى، نه اينكنيم هر چند مثلًا ماه د مى

خواهى؟ آن هم مخصوص پيغمبر و امام  اسباب شود، مگر معجزه مى

 اش خرق اسباب نيست. است براى مصالح ديگرى و گرنه اجابت الزمه

خواستم بگويم باألخره مستجاب است؛ ولى به اسباب و به تدريج نه 

كند با اسباب.  ب مىكه خرق عادت و بدون اسباب. خدا مستجا اين

 كشد. گاهى مثلًا يك سال طول مى

در اصول كافى از عجله داشتن در استجابت دعا نهى شده است. هيچ 

وقت نگو طول كشيد. تا گفتى چرا نشد؟ كار خراب است. منتظر باش 

 شود. ببين چه وقت مى

جا نشد براى آخرتت ذخيره فرموده است كه  دست آخر اگر اين

فهمد، خداى او كه عالم  هتر است. خود شخص نمىراستى برايت ب

فرمايد. همه  داند و برايش خير باقى را اختيار مى الغيب است مى

هاى جزئى آن چه باشد. در هر حال  دنيا چه ارزش دارد تا خواسته

گذرد؛ مثلًا از خداوند خانه و پارك و فرش خواسته آيا مدّت  مى

ش چند سال است؟ به اين استفاده از اينها با آن همه دردسرهاي
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مناسبت داستان ابو ميسر عابد را بگويم كه در مفاتيح هم ذكر كرده 

 است.

 268معارفى از قرآن، ص: 

  حكايت ازدواج شخص عابد با دختر اشراف زاده

ابو ميسر عابد در عبادت قوى بوده. در مسجد براثا در اين مكان 

بوده. دخترى از  مانده و به عبادت سرگرم مقدّس شبانه روز مى

افتد. تا چشمش به وضع عابد  ها عبورش از اين مكان مى اشراف زاده

شود. نزد عابد  كند. پياده مى شود. خيلى كيف مى افتد منقلب مى مى

 كند. آيد. احوالپرسى مى مى

من ديدم آخرش دنيا فانى است چه بهتر از »گويد:  عابد به او مى

 «.همان اوّل رهايش كنم

ابو ميسر! ممكن است من را به همسرى خودت »دختر گفت: 

 «.درآورى. من زن تو بشوم؟

توانى با همين شرط زندگى بكنى و با  به يك شرط، اگر مى»گفت: 

همين حصير بسازى، آرى و گرنه با اين وضع اشرافى تو، ازدواج ما 

 «.آيد جور در نمى
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برگزار شد.  دختر پذيرفت. مراسم عقد به سادگى هر چه تمامتر

وقتى وارد حجله شدند، دختر ديد زير پاى ابو ميسر يك حصير است، 

خواهيم با همديگر باشيم و براى خدا كار  ابو ميسر! اگر مى»گفت: 

اى نبايد باشد، اين حصير را هم  بكنيم بين بدنمان و خاك هيچ فاصله

 «.كنار بگذار، روى خاك مثل شب اوّل قبر عروسى كنيم

شود  شوند. آنچه در قبر برايش پيدا مى نفوس بيدار مىگاهى بعضى 

 شود. همين جا آگاه مى

  وجود مصلحت در تأخير استجابت

خدايا! براى حفظ دينم، همسر »جوان عزيز! تو دعا بكن بگو: 

شود؛ امّا به مرور. و گاهى هم  اى نصيب فرما، مستجاب مى صالحه

مكن است زود به او شود كه خود تأخير، مصالحى دارد؛ يعنى م مى

 بدهند لكن مصلحتهايى زير پرده است كه كمى بايد

 269معارفى از قرآن، ص: 

حبّاً » طول بكشد؛ مثلًا مصلحتى كه در روايت ذكر شده است:

شود مؤمنى حاجتى دارد، با سوز دل به درگاه  گاه مى 367«.لصوته

رسد حاجتش رواست؛ امّا به اين زودى به  كند، ندا مى خدا ندبه مى
                                                 

 .( .187حّباً لصوته واستماع حنيبه) عّدة الداعى:  -(1)  367

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  490 

او ندهيد؛ زيرا كه اگر زود به او داديد، ديگر ما را از سوز دل 

مان را دوست داريم. اين بنده تا  خواند. ما صداى ناله بنده نمى

گفتن  يا اللَّه!  خواند و با سوز دل ا مىگرفتار است روى سوز دل، ما ر

هم دواى تمام دردهاى باطنى اوست؛ ولى همين كه حاجتش را 

شود. خداى نكرده اگر روزگارى  دادند، ديگر در مسجد پيدايش نمى

 شود؟ يكى از شما مثلًا ميليونر شويد كجا در مسجد پيدايتان مى

ه سرش به نزديكترين حاالت بنده به پروردگارش وقتى است ك

دلش شكسته باشد، چشمش گريان باشد، اين  368سجده باشد،

نزديكترين حاالت بنده به خداست: آن وقت چنين سعادت عظيمى 

به تو داده اگر مثلًا خدا يك ميليون پول به تو بدهد و اين سعادت 

گويى نه، كاميابى و  ارزد؟ اگر پرده عقب برود مى كنار برود، آيا مى

كند، انسان را از خدا دور  تر مى س را گردن كلفترسيدن به مراد، نف

شود، كام الهى، روحانى و اخروى  كند، كامهاى مادّى غالب مى مى

شود؛ امّا در حاجات مادّى صورتش ناكامى است، باطنش  رها مى

رحمت، لطف، فضل و كرم. ظاهرش گريه و انابه است؛ امّا باطنش 

 خنده و شادمانى است.

                                                 
 .( .599 -598/ 1اقرب ما يكون العبد اىل اللَّه وهو ساجد) سفينة البحار:  -(2)  368
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  نگيز ابن سيرينا تعبير خواب شگفت

اى از  اى بگويم. عالم رؤيا كه نمونه براى تأييد عرضم، رؤياى صادقه

دهد؛  عالم ملكوت است، عجايب دستگاه خلقت و حقايق را نمايش مى

هم عطاى « علم تعبير»البتّه امر معنوى غير از صورت است؛ لذا 

ابن »خداست و يكى از كسانى كه علم تعبير به او عطا شده بود 

 است.« يرينس

______________________________ 
 ( ..187حبّاً لصوته واستماع نحيبه )عدّة الداعى:  -(1)

/ 1اقرب ما يكون العبد الى اللَّه وهو ساجد )سفينة البحار:  -(2)

598- 599.. ) 

 270معارفى از قرآن، ص: 

ام. در  من خواب عجيبى ديده»يك نفر نزد ابن سيرين آمد و گفت: 

آمد دو قسمت بود؛ يك قسمت سمت راست  حرا آنچه به چشم مىص

انگيز، شيرين و روان؛ ولى از سمت چپش تمام آتش و دود  آب فرح

كشيد و  هاى آتش زبانه مى شد نفس كشيد. شعله طورى كه نمى

انگيز و  شدند در آب فرح اى لخت مى مردمان دو دسته بودند؛ عدّه

رفتند و كمى  دفعه در آتش مى رفتند و قليلى به عكس، يك خنك مى
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آوردند، راحت  ديدم سر در آب نشاطانگيز در مى كشيد مى طول مى

 «.كردند، تعبيرش چيست؟ شدند و خنده و شادى مى مى

ابن سيرين هم خيلى خوب فهماند، گفت: آب، تمام خوشيهاى 

دنياست، تمام شهوات دنياست، تمام لذّات نفسانى است كه بشر نگاه 

افكند؛ امّا آخرش را  كند، خودش را در آب مى ظاهرش مى

اى است. آخرش آتش قهر  بيند: مرد آخر بين مبارك بنده نمى

 كنند. رهايت كه نمى 369خداست. سؤال و جواب است.

رفتند و سپس از رحمت سر  و امّا آتشى كه چند نفر قليلى در آن مى

آوردند، اصحاب بال بودند. هر كس در دنيا بال، سختى،  در مى

گرفتارى به انواع مختلفه داشت، يكى گرفتارى مالى، ديگرى بدنى، 

خود اينها رحمت است، مدّتش اندك و پاداشش باقى است، راستى 

 370ارزد. مى

  ى يعفور و امام صادق عليه السالمحكايت ابن اب

ابن ابى يعفور خدمت امام جعفر صادق عليه السالم عرضه داشت كه: 

 «.آقا! مريضم، از خدا شفاى مرا بخواه )حاصل روايت شريفه(»

                                                 
369  (1)-\i « ُُِثَّ لَُتَسُلنَّ يَ ْوَمِبٍذ َعِن النَِّعيم»\E  :8تكاثر .. 
 .( .612: 184السلم/ خ  البلغه فيض ... صَبوا ايّاماً قصرية اعقبتهم راحًة طويلًة ...) هنج -(2)  370
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خود من يك سال است تب دارم. پسرم اسماعيل شش ماه »فرمود: 

 «.است كه تب دارد

______________________________ 
 .. 8تكاثر:  «ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» -(1)

البالغه  ... صبروا ايّاماً قصيرة اعقبتهم راحةً طويلةً ... )نهج -(2)

 ( ..612: 184االسالم/ خ  فيض

 271معارفى از قرآن، ص: 

خواستم بگويم باألخره حاجت رواست؛ منتها حاجتهايى كه رواست و 

اى در كار  ب و مرور زمان است و گاهى مصالح عاليهاكثراً با اسبا

 است كه رعايت آن مصلحت، اولى است.

  اجابت نفرين حضرت موسى وهارون عليهما السالم پس از چهل سال

پيغمبر اولوا العزم جناب موسى با وزيرش هارون، اين دو بزرگوار 

سى نفرينى كردند؛ چون خيلى از دست فرعونيان شكنجه، آزار به مو

 اسرائيل رسيد. گفتند: و بنى
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از سوز دل و  371«.خدايا! اينها را هالك كن. اموالشان را از بين ببر»

؛ «أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا» »تمام شرايط در آنها موجود بود. ندا رسيد: 

طول كشيد تا چهل سال كه اين دو «. خيلى خوب! حاجتتان رواست

ام استجابت رسيد. اوّلًا: بزرگوار چشم به راه بودند، آن وقت هنگ

تمام زينتهاى ششصد هزار نفر لشكر فرعون نصيب موسى و بنى 

اسرائيل شد. ثانياً: چقدر آيات بيّنات كه موجب زيادتى بصيرت و 

شد مشاهده كردند و در ظرف اين مدّت، چقدر پاداش  معرفت مى

 صابرين را بردند.

ن را همه آيات عظيم الهى در چگونگى از بين بردن فرعونيا

ايد. وقتى آمدند از رود نيل رد شوند، فرعون كه سوار اسبش  شنيده

شود و جلو  آيد، جبرئيل سوار بر ماديانى مى بود، اسب نزديك نمى

 كند. افتد. اسب فرعون نيز حركت مى اسب فرعون به راه مى

دوازده كوچه در رود نيل پيدا شد، آخرين نفر از لشكر فرعون كه 

ن موسى بودند كه رسيد، يكدفعه تمام ديوارهاى پشت سر لشكريا

آبى ريخت روى سر تمامشان. همه را غرق كرد. يك نفر زنده نماند؛ 

امّا بعد از چهل سال از دعاى موسى و هارون كه همان وقت اجابت 

                                                 
371  (1)-\i «قُ ُلوِّبِْم   أَْمَوا هلِِْم َواْشُدْد َعَلى  ... َرب ََّنا اْطِمْس َعَلى»...\E  :88يونس .. 
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شد؛ ولى زمان وقوعش چهل سال بعد بود. موضوع اين آيه بس است 

 .بقيّه روايت راجع به آيه دوّم را بگويم

______________________________ 
يونس:  ...«قُلُوبِهِمْ   أَمْوَا لِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى  رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى»...  -(1)

88 .. 

 272معارفى از قرآن، ص: 

  شرط قبولى انفاق

ءٍ فَهُوَ  وَمَآ أَنفَقْتُم مّن شَىْ»...   دوّمين آيه كه در آن اشكال داشت

خدا در قرآن وعده داده هر چيزى دادى ما جايش را  372...«يُخْلِفُهُ 

دهد در همين دنيا. ثواب  كنيم. هر چه دادى، خدا عوضش مى پر مى

بود كه ثواب آخرت و جبران در  «فَهُوَ يُخْلِفُهُ»  آخرت كه سر جايش

 دنيا.

ام  ام در راه خدا، انفاق كرده رّر پول دادهآقا! من خودم مك»گفت: 

 «.خبرى هم نشده، جايش پر نشده است

كنى خدا خلف وعده  آيا گمان مى»امام عليه السالم فرمود: 

 «.كند؟ مى
                                                 

 .39سبأ:  -(1)  372
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 «.دانم! نه، ولى نمى»گفت: 

لو انّ احدكم اكتسب المال من حلّه وانفقه فى حلّه لم ينفق » فرمود:

 373«.درهماً الّا اخلف عليه

كنند از  كسى كه از راه حالل پول درآورد، چه اشخاصى كه انفاق مى

اش را بدهد يا  پول حرام در حالى كه هم اكنون بايد حقوق واجبه

تواند از اين  را خرج كند و نكرد، چطور مى اآلن واجب شده بود آن

مال انفاق كند؟ يا مثلًا فرض كنيد زن بدون اذن شوهرش از مال 

فاق بكند، يا اوالد بدون اذن پدر، همين كه حالل شوهرش بخواهد ان

اى ندارد تا برسد به كاله سر مشترى گذاشتن، يا  نباشد هيچ فايده

غش در معامله كردن، تا برسد به جايى كه كسب و كارش خراب 

باشد؛ مثلًا ماهى بى فلس فروختن، اصل معامله حرام است، يا 

 حرمت عرضى مثل دزدى كردن.

دهى آن هم حالل باشد. هر انفاقى كه  محلى كه مى «هانفقه فى حلّ»

آدمى در راه نفس و هوا كرد غلط است، هر چند صورتاً بهترين 

كارها است. همين كه ريا كرد، به قصد نمايش يا شهرت كرد، عوضى 

  ندارد كه خدا بخواهد عوضش بدهد. تو دادى كه

                                                 
 .. 8/ ح 486/ 2اصول كاِف:  -(2)  373
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______________________________ 
 .39سبأ:  -(1)

 .. 8/ ح 486/ 2اصول كافى:  -(2)

 273معارفى از قرآن، ص: 

مرحبا به تو بگويند، مرحبا كه گفتند، مزدت را گرفتى. اگر براى خدا 

دهى  يك درهم نمى 374«لم ينفق درهماً الّا اخلف عليه» داده باشى:

 دهد. كه خدا جايش را مى مگر اين

حاجى نورى چهل داستان در اين باره نقل كرده است. اگر بخواهم 

قدر  كشد؛ ولى همين شواهد اين معنى را ذكر كنم خيلى طول مى

بدانيد هر كس مال حالل به دست بياورد و در راه حالل هم صرف 

كند؛ يعنى براى خدا بدهد، با مورد بدهد، اسراف نكند، بال شك 

معامله با خدا زيان ندارد. اگر  بيند. هر چه بدهد عوضش را مى

كه انفاقت از جهتى خراب بوده، يا  بينى چيزى گيرت نيامده بدان مى

براى خدا نبوده، يا به كسى كه دادى موردش نبوده، يا اصل پول 

خرابى داشته است والّا هر چه دادى خدا در اين دنيا هم عوض 

 دهد. مى

                                                 
 .353/ 3تفسري برهان:  -(1)  374
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 صدقه رفع بال

دهد مطابق با آنچه  كه خدا مىكه گاهى عوضى  نكته ديگر آن

شخص داده است و گاهى بدل آن است؛ مثلًا صد تومان داد، عوضش 

خواست بشود كه  جلوگيرى از پيشامد بدى شد يا مثلًا تصادفى مى

برود بيمارستان ده پانزده هزار تومان خرج بكند، آخرش هم با پاى 

ف، او را شل از بيمارستان بيرون بيايد، خدا همين جا پيش از تصاد

نگهداشت؛ چون صد تومان در راه خدا داد. خواستم بگويم عوضش 

 گردد. هم گاهى رفع بال از او مى

______________________________ 
 .353/ 3تفسير برهان:  -(1)

 274معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه بيست و هفتم: خشوع قلب عالمت ايمان حقيقى

 

ى أوْلَئكَ هُمُ الصّدّيقُونَ وَالشُّهَدآءُ عِندَ  لَّهِ وَرُسُلِهِوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِال»

رَبّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايتِنَآ أوْلَئكَ أَصْحبُ ا 
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اخُرٌ بَيْنَكُمْ لْجَحِيمِ* اعْلَمُواْ أَ نَّمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَ

وَتَكَاثُرٌ فِى ا لْأَمْوَالِ وَا لْأَوْلدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ا لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ 

هُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطمًا وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ  -فَتَرَل

 375«.واةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِنٌ وَمَا ا لْحَيَ ا اللَّهِ وَرِضْوَ

در اين آيه البتّه ايمان حقيقى است نه ايمان زبانى « ايمان»مراد به 

 كه در ظاهر است.

ايمان قلبى كه خشوع قلب همراه آن است، بال شك ايمان راستى 

شود. يك واجبى را كه انجام ندهد به همان  بدون انقياد و تسليم نمى

ايمان، ناقص است. يك حرامى را كه ترك نكند، به همان  اندازه در

تصديق بالجنان وعمل »  اندازه ايمان ناقص است. ايمان كامل

شود.  است. ايمان بدون عمل، اصلش متحقّق نمى 376«باالركان

دروغ است. كسى ايمان به خدا و قيامت و به سؤال و جواب داشته 

شود.  باشد آن وقت مثلًا ماه رمضان روزه نگيرد! چنين چيزى نمى

اگر كسى خداى را بشناسد لزوم اطاعت پيغمبر و قرآن را بشناسد و 

 ر روزه نگيرد؟ايمانى داشته باشد، به چه جرأت بدون عذ

                                                 
 .20 -19حديد:  -(1)  375
 .. 74/ 69حباراْلنوار:  -(2)  376
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______________________________ 
 .20 -19حديد:  -(1)

 .. 74/ 69بحاراألنوار:  -(2)

 275معارفى از قرآن، ص: 

 شود اصل ايمان خراب است، ضعيف است. معلوم مى

غرضم ايمان حقيقى بدون عمل متحقّق نخواهد شد به هر اندازه كه 

امنوا   )يعنى «وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ»...  فرمايد: جا كه مى باشد، لذا اين

( هر كس ايمان به خدا و رسولش در تحقيقاً، صادقاً، خالصاً، مخلصاً

أوْلب كَ هُمُ »...   دل او جاى گرفت به ايمان راست و درست

. بنابر مشهور، مراد آن است كه ايشان ملحق به ...«الصّدّيقُونَ 

از براى  «لصدّيقين والشّهداءلهم اجر ا» شوند: صدّيقين و شهدا مى

 دهد. آنهاست پاداشى كه خدا به صدّيقين و شهدا داده و مى

 لزوم مطابقت گفتار با كردار

معنى صدّيق و شهدا كدام است؟ صدّيق مبالغه در صدق است. صادق؛ 

يعنى راست؛ البتّه راستى در گفتار و كردار؛ يعنى دروغ نگويد. 

د. صادق باشد و از آن بدتر، دروغ خالف واقع و خالف حقيقت نگوي
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در كردار است و از صدق در كالم مهمتر، صدق در كردار است كه 

كه بر زبانش دروغ نگويد، مطابق با واقع بگويد.  آدمى عالوه بر اين

يعنى  377؛«من صدّق فعله قوله» كردارش هم مطابق گفتارش باشد:

آن باشد؛  هر طورى كه قول او بوده عملش، راه و روشش هم مطابق

شود،  دهد اگر تخلّف در عمل كند دروغ محسوب مى اى مى مثلًا وعده

بايد عملش، گفتارش را تصديق كند. در امور دينى كه صدق در 

خداى عالم از  «اللَّه اكبر» گويد جا خيلى مهم است به زبانش مى آن

همه چيز بزرگتر است، بايد عملًا بفهماند، ظاهر كند، خدا از پول و 

اوالد و از هر چه تصوّر شود بزرگتر است، بايد در راه و روشش  زن و

 هم اين قسم باشد.

 فرمايد: سيّد بن طاووس مى

شود، در چه؟ مثلًا با يك نفر گفتگو دارد از او  گاهى آدمى رسوا مى»

  خواهش

______________________________ 
 .. 36/ 1اصول كافى:  -(1)

 276معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 36/ 1اصول كاِف:  -(1)  377
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هزار  كند؛ امّا اگر مثلًا يك كنى براى خدا رهايش كن، قبول نمى مى

گويد:  تومانى كنار دستش بگذارى و بگويى نديده قرار بده، مى

 «.كند شود؛ امّا براى خدا اعتنا نمى چشم. براى پول فوراً تسليم مى

آيا خدا بزرگتر از پول نيست؟! بى  «اللَّه اكبر»  غرضم مثال است براى

شود.  گذارى، زود تسليم مى شود ترس پاى طرف مى ! گاه مىمروّت

 از خدا بايد بيشتر بترسى يا فالن مخلوق؟!

  تفاوت رجا و اميد واقعى و دروغين

جا صدق خيلى سخت است. آدمى  اگر خوف و رجا در كار بيايد آن

؛ امّا از عذاب خدا «ترسم از عذاب خدا مى»گويد:  كند، مى خيال مى

گويى  رسى يا از فقر؟ بسيارى از تاجرها هستند به آنها مىت بيشتر مى

خوف ديگر كدام «. چاره ندارم»گويد:  اين معامله حرام است، مى

رود از اين  است؟ رجا و اميد صادق نيست. هر كس دنبال هر چه مى

رود؛  است كه اميد به آن دارد. كسى كه دنبال نماز و روزه نمى

كند؛ چون اميد به  كه كار خير نمىچون اميد به خدا ندارد. كسى 

گويد زارع اگر اميد داشته باشد كه اگر در  بهشت ندارد. دروغ مى

برد، اگر زير  اش مى اين زمين تخم بپاشد، يك دانه صد برابر بهره

كارد. كسى كه اميد داشته باشد  كند و مى زمين باشد تخم پيدا مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  503 

دهد  به او مى يك درهم اگر در راه خدا داد خدا هفت صد برابر

كند؟ پس آن كسى كه در راه خدا انفاق  چقدر با خدا معامله مى

 گويد. كند، اميد ندارد، دروغ مى نمى

غرضم مسأله رجاى صادق است، اگر در دلى پيدا شد از عمل براى 

خدا جدا نيست. اگر گاهى ياد بهشت بكند، هوس است. اگر راست 

براى بهشت خودت را روى؟ چرا  گويى چرا دنبال بهشت نمى مى

 كنى؟ آماده نمى

 رسول خدا فرمود:

 277معارفى از قرآن، ص: 

اى. بر هر  خدا بهشت را حرام فرموده بر هر لغوگويى. بر هر هرزه»

اى كه باك ندارد از هر چه با زبانش بگويد يا  بد زبانى. فحش دهنده

بهشت حرام است براى چنين اشخاصى مگر اصالح  378«.بشنود

نت به مردى كه جلوى روى بچّه به زنش فحش دهد! عالوه شوند، لع

 كند. اش را هم فحش دهنده مى آنچه گذشت بچّه

  على عليه السالم صدّيق حقيقى

                                                 
 .( .346/ 2يطان) سفينة البحار: اّن اللَّه حّرم اْلّنة على كّل فحاش بذّى قليل اْلياء ل يباىل ما قال ول ما قيل له فاّنك ان فتشته َل ِتده اّل لغّية او شرك ش -(1)  378
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كنى من  . به زبانت اقرار مى«اولئك هم الصدّيقون صدّق فعله قوله»

بنده خدا هستم، در عملت كبر نكن، به خودت مغرور نباشى. در 

 گويد: و سر نزند. آدمى كه مىاعمالت كبر از ت

 «.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»

 «.جويم پرستم و تنها از خدا يارى مى تنها خدا را مى»

ورزد تا به صدّيقين ملحق بشود  اجمالًا مؤمن در كارهايش صدق مى

طالب است. يكى از  كه در رأس آنها اسداللَّه الغالب علىّ بن ابى

 است.« الصّديق» القاب آقا

صدّيق لقب على است نه ديگران. صدق مطلق در على عليه السالم 

رسد به صدق على عليه السالم، از اوّل تا  است. كدام صدق مى

، قولش، فعلش، راه و روشش يك لحظه «بنده خدايم»آخرش گفت: 

 379«يَوْمُ يَنفَعُ الصدِقِينَ صِدْقُهُمْ ...»...  از طريق بندگى تجاوز نكرد.

اى شيعه على عليه السالم! تو هم اگر به مقدار خودت در صدق سعى 

شوى به اميرالمؤمنين سيّد  ملحق مى -ان شاء اللَّه -كردى

الموحّدين الصدّيق االكبر و الفاروق االعظم اسداللَّه الغالب علىّ بن 

 طالب عليه السالم. ابى

                                                 
 .. 119مائده:  -(2)  379
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______________________________ 
انّ اللَّه حرّم الجنّة على كلّ فحاش بذىّ قليل الحياء ال يبالى ما  -(1)

قال وال ما قيل له فانّك ان فتشته لم تجده الّا لغيّة او شرك شيطان 

 ( ..346/ 2)سفينة البحار: 

 .. 119مائده:  -(2)

 278معارفى از قرآن، ص: 

  سفارش اكيد پيامبر صلى اهلل عليه و آله به حفظ زبان

يا »يك نفر خدمت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله آمد و گفت: 

اللَّه صلى اهلل عليه و آله! فاصله من تا مدينه بسيار است، جمله  رسول

؛  احفظ لسانك جامعى به من بفرماييد تا سرمشقى باشد، فرمود:

. مرتبه  احفظ لسانك زبانت را درياب. باز پرسيد ديگر چه؟ فرمود:

 . عرب پرسيد: سه سؤال كردم فرموديد: فظ لسانكاح سوّم فرمود:

اندازد غير از  . فرمود: مگر آدمى را در آتش جهنّم مى احفظ لسانك

خرمن يك عمر زبانت آتش شده. خيلى  380«.خرمن گفتارهاى او؟!

گويد. به اين  شود به همين زبان، كفر مى مواظبت كنيد. گاه مى

كند. به وسيله يك كلمه،  رنجاند. سرّى را فاش مى زبانش دلى را مى

                                                 
 .( .176/ 1ئاىل اْلخبار: ... هل يكّب الّناس على مناخرهم ِف الّنار اّل حصايد السنتهم ...) ل -(1)  380
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شيعيان  -ان شاء اللَّه -كند. غرضم صدق است آتشهايى روشن مى

خواهيد برسيد به خدمت صدّيق اكبر،  على عليه السالم، شما مى

بياييد ايمان صادقى كه با عمل همراه باشد پيدا كنيم. به مقدار قوّه، 

با خلق، سعى در صدق كنيم. راست بگو با خدا، با محمّد، با على، 

 راست بگو.

  جايز بودن دروغ مصلحتى

البتّه چند مورد است دروغ شرعاً اذن داده شده. يكى مورد اصالح 

وسيله دروغ باشدميان زن وشوهرى، يا  است؛ اصالح بده هرچند به

همسايه، يا دونفرمسلمان، اصالح بده هر چند به دروغ باشد. دروغ 

ى دادن بسيار خوب است. كه از گناهان كبيره است، در مورد آشت

مراجعه  كتاب گناهان كبيره بيشتر وموارد استثناى دروغ، به براى شرح

 شود.

  ائمّه معصومين عليهم السالم گواهان امّت

به »اند:  جا بسيارى از مفسّرين گفته و در اين« شاهد»جمع « شهدا»

معنى گواه است نه شهدا به اصطالح متأخرين؛ يعنى كسانى كه كشته 

 اند در راه خدا بلكه مراد در دهش
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______________________________ 
... هل يكبّ النّاس على مناخرهم فى النّار الّا حصايد السنتهم  -(1)

 ( ..176/ 1... )لئالى األخبار: 

 279معارفى از قرآن، ص: 

جا شاهد و گواه است؛ گواهها، شاهدهاى خدا و مالئكه و  اين

اين گواهى خيلى  381«.لم رسيدند به يكتايى خداكه به مقام ع كسانى

مهم است. در قيامت، هر امامى گواه بر اعمال اهل زمان خودش 

گواهان اين امّت دوازده نور پاك، دودمان طاهره آل  382است.

 محمّد صلى اهلل عليه و آله هستند.

كه ايمان حقيقى پيدا كردند، اينها هستند كه  كسانى «الَّذِينَ ءَامَنُواْ»

لهم »  ؛ يعنى«لَهُمْ أَجْرُهُمْ» شوند به صدّيقين و شهدا. ملحق مى

؛ البتّه نه عين آن مقام كه هر كس موحّد شد در درجه سيّد «كاجرهم

طالب عليه السالم باشد بلكه  الموحدين اسداللَّه الغالب علىّ بن ابى

شود و گر نه توحيد على عليه السالم  و داده مىاجر آنها نيز به ا

؛ يعنى براى مؤمنين است اجرى كه «لَهُمْ» 383مختص به خود اوست:

                                                 
381  (1)-\i « َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َلِإلَه ِإلَّ ُهَو َوا ْلَملِبَكُة َوأُْوُلواْ ا ْلِعْلِم»...\E  :18آل عمران .. 
382  (2)-\i « ًَة َوَسطًا لَّتُكوُنواْ ُشَهَدآَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعل  .. 143بقره:  E\...«ْيُكْم َشِهيًدا وََكَذا ِلَك َجَعْلنُكْم أُمَّ
383  (3)-\i ... « يَ ْوُم يَنَفُع الصِدِقَْي ِصْدقُ ُهْم»...\E  :119مائده .. 
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براى شهدا و صدّيقين است. آنگاه نقطه مقابل مؤمن؛ يعنى وضع 

 كند. كافر را هم ذكر مى

  اهل دوزخ بودن كافران

 «.ئكَ أَصْحبُ ا لْجَحِيمِوَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايتِنَآ أوْل»

آنهايى كه كافر شدند ايمان به خدا نداشته، آخرت را تكذيب 

كردند، آيات قرآن را، آيات تكوينيّه الهيّه را كه انبيا و آل  مى

نمودند، هر كافرى اهل آتش است. اصحاب نار،  محمّدند، تكذيب مى

 عبارت است از مالزم آتش؛ يعنى هميشه با آتش است، از جاى

خورد كه جهنّم باشد؛ چون در جهنّم رفتن دو قسم  خودش تكان نمى

 است:

يك وقت زندان و محل پاك شدن از گناه است كه گناهكار را يك 

 ماه، يا يك سال، يا

______________________________ 
آل  ...«لْمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلبِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْعِ» -(1)

 .. 18عمران: 
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وَكَذَا لِكَ جَعَلْنكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ » -(2)

 .. 143بقره:  ...«وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 

 .. 119مائده:  ...«يَوْمُ يَنفَعُ الصدِقِينَ صِدْقُهُمْ »...  -(3)

 280ص: معارفى از قرآن، 

آورند؛ ولى اگر  برندبراى پاك شدن بعد بيرونش مى جا مى بيشترآن

ماند، مگر كسى كه  ايمان مرد، ديگر عالجى ندارد. در جهنّم نمى بى

كند حرفهاى خدا و  منكر خدا و رسول است. كسى كه تكذيب مى

ديگر عالجى ندارد. بلى اميد است آنهايى كه اين طور  384امام را

و شماها، خدايا! تو شاهدى ما مكذّب نيستيم،  نيستند امثال من

زند، صدقى هم نداريم؛ لذا  مصدّقيم؛ منتها گناه هم از ما سر مى

لكن  -ان شاء اللَّه -اميدواريم كه خلود براى ما و امثال ما نباشد

 يك ساعتش هم سخت است بلكه يك لحظه هم سخت است.

اى را كه  بنده خدا: »385فرمايد اميرالمؤمنين در نهج البالغه مى

گذارد نعره جهنّم هم به گوشش  دوست دارد، فرداى قيامت نمى

بيند، از همان دور  از راه دور تا جهنّم گنهكار را مى 386«.بخورد

                                                 
384  (1)-\i « ََّب َوتَ َوىل  .. 16 -15ليل:  E\« َلَيْصَللَهآ ِإلَّ ا ْْلَْشَقى* الَِّذى َكذَّ
 .( .182... واكرم امساعهم ان تسمع حسيس نار ابدا ...) هنج البلغه فيض السلم/ خ  -(2)  385
386  (3)-\i «ُعواْ هَلَآ تَ َغيُّظًا َوَزِفريًا َكاٍن بَِعيٍد مسَِ  .. 12فرقان:  E\«ِإَذا َرأَتْ ُهم ّمن مَّ
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اى براى گنهكاران و كافران  بيند نعره عاشقانه شعله آتش كه او را مى

كند، مگر اهل  هاى گوش را پاره مى شود كه پرده از جهنّم بلند مى

دارد،  تقوا آنهايى كه با خدا سرو كار داشتند، خدا آنها را دوست مى

 جهنّم به گوششان برسد.گذارد نعره  نمى

اى مؤمنى كه در دنيا خصوصاً ماههاى رمضان العفوها گفتى، پناه به 

او بردى! التماسها و تضرّعهاى تو بى اثر نيست، در عوضش هم خدا 

گذارد حتّى صداى جهنّم را هم بشنوى. خداوند چشمهايشان را  نمى

 هاى هولناك نيفتد. دارد كه به منظره نگه مى

هايى هم پيدا  رود شايد ديده باشيد، جرقّه عله باال مىوقتى كه ش

هايش مثل قطعات كوه است. چه  هاى جهنّم هم جرقّه شود. شعله مى

شود از بهشت صرف  بهشتش و چه جهنّمش، قابل توصيف نيست. نمى

 -شود تن در داد. اگر آدمى در عمر چهل نظر كرد و نه به جهنّم مى

ش تمام به سختى و ناراحتى بگذراند به اش از اوّل تا آخر پنجاه ساله

ارزد. هر  هاى خدا نصيبش گردد، مى كه ساعت مرگ وعده اميد اين

  ناكامى سهل است ولكن

______________________________ 
 .. 16 -15ليل:  « لَايَصْلَلهَآ إِلَّا ا لْأَشْقَى* الَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى» -(1)

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  511 

ن تسمع حسيس نار ابدا ... )نهج البالغه ... واكرم اسماعهم ا -(2)

 ( ..182فيض االسالم/ خ 

 12فرقان:  «إِذَا رَأَتْهُم مّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَآ تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا» -(3)

.. 

 281معارفى از قرآن، ص: 

 387به خدا! محروميّت از بهشت سهل نيست.

  حكايتى جالب از شيخ محمود عراقى قدس سره

از اجلّه تالمذه شيخ  -اعلى اللَّه مقامه -مرحوم شيخ محمود عراقى

 انصارى است.

 در آخر كتاب دارالسالم نوشته است:

شبى پشت بام مدرسه صدر در كربال بودم. بعد مقدارى خوابم برد. »

از مرگ بايد در آن عالم، در برزخ واردم كردند و جايى كه بعد 

بروم نشانم دادند. انواع نعمتها، پذيراييها، دلرباييها، خالصه وضع 

 طورى بود كه من در همان حال عرض كردم:

                                                 
 .َب على فراقك وهبىن يا اهلى صَبت على حّر نارك فكيف اصَب عن الّنظر اىل كرامتك ...) مفاتيح اْلنان/ دعاى كميل(... فهبىن يا اهلى وسّيدى ومولى ورىّب صَبت على عذابك فكيف اص -(1)  387
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شود. هنوز  خواهم. به من گفتند: نمى پروردگارا! ديگردنيا را نمى

زود است. بعد كه بيدار شدم به خودم آمدم از فراق آن عالم گريه 

 «.كردم مى

بيند، باز  كه برزخ را مى ر از اخيار بوده است. بعد از اينيك نفر ديگ

كرده از فراق بهشت برزخى و  گردد به دنيا تا دو ماه گريه مى بر مى

آن دستگاهى كه مؤمن بعد از مرگ دارد، بعد از دو ماه از دار دنيا 

 رود. مى

  ضعف انسان در درك حقايق

نيم چه خبر است. دا ايم نمى من و تو چون آن بهجتها را نديده

إِذَا رَأَيْتَ ثمَّ » وصفهايى كه خدا در قرآن براى بهشت ذكر فرمود:

هفت اقليم كره زمين را خدا در قرآن  388«رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

بازيچه گرفته است؛ چون چيزى نيست. تمام دارايى كره زمين و 

سرگرمى حكومتش جز درد سر چيزى نيست. لهو و لعب، بازى و 

خواهى؟ بعد از مرگ است. خدا بگويد  مى بيهوده است؛ امّا ملك

 بزرگ است، آن درست است.

                                                 
 .. 20انسان:  -(2)  388
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______________________________ 
... فهبنى يا الهى وسيّدى وموالى وربّى صبرت على عذابك  -(1)

فكيف اصبر على فراقك وهبنى يا الهى صبرت على حرّ نارك فكيف 

 اصبر عن النّظر الى كرامتك ... )مفاتيح الجنان/ دعاى كميل(.

 .. 20انسان:  -(2)

 282معارفى از قرآن، ص: 

ها  ، ائمّه ما چه نالهخود نيست كه سرورهاى ما، بزرگان دين ما بى

 داشتند؛ چون پى به آن عالم برده بودند.

ادخلنى الجنّة برحمتك وزوّجنى  خدايا!»در دعاى ابو حمزه است: 

جا  جا وضع ديگرى است. آدمى در اين آن«.  من الحور العين بفضلك

تواند حقيقت بهشت را بفهمد. هر كس در هر عالمى است  نمى

كند. بچّه در رحم مادر، بيرون رحم  نمى ادراكش از آن عالم تجاوز

كه روى خاك هستند بيرون پوسته عالم  كند. كسانى نمى را ادراك

مادّه را محال است ادراك كنند. غير از تصديق خدا و محمّد و آل 

محمّد صلى اهلل عليه و آله اجمالًا بهشت صرف نظر كردنى نيست. به 

پشيمان شوى از اشك چشمت، به انفاق كردنت، آن قدر بايد 

گناهانت تا بهشت برايت درست شود. كثافتها پاك شود. هر كثافت 
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ديروز گفتم كه رسول خدا  389گناهى، احتياج به پاك كردن دارد.

مگر به انفاق « زنها بيشتر جهنّمى هستند»صلى اهلل عليه و آله فرمود: 

و بذل مال، خودت را برهانى. هر چه دارى در راه رضاى خدا بدهى 

 خدا هم تالفى كند. بگذرم هر كس بايد به فكر خودش باشد.تا 

 خوشبين نبودن به عاقبت كار

تو نگو من شيعه هستم، ميزان قلب است و ايمان و تقوا. هيچ كس 

ميرم؛ چه  تواند به خودش اطمينان پيدا بكند كه من با ايمان مى نمى

 فرموده: دانى؟ به قول شيخ شوشترى روى منبر مى

ترسم  ترسم ساعت آخر عمر بدترين ساعاتم باشد. مى مى من بدبخت»

آورند آتشى باشد. كفنم،  ميرم تابوتى كه برايم مى كه مى وقتى

غسلم، قبرم، زمينم، آسمانم، خوراكم، لباسم، از هر طرف رو كنم، 

 «.آتش باشد

كسى چه داند كه آخر كار چه شود؟ چه اشخاصى كه مدّتها در راه 

آن را رها كردند در راه فساد و فسق و فجور و تقوا و صالح بودند 

 كفر افتادند تا به درك واصل شدند.

                                                 
 .( .135/ 76صّقل ِبصقلة التوبه) حباراْلنوار:  -(1)  389
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______________________________ 
 ( ..135/ 76صقّل بمصقلة التوبه )بحاراألنوار:  -(1)

 283معارفى از قرآن، ص: 

گاهى به عكس است چه اشخاصى كه مدّتها از خدا غافل بودند، 

فتادند و به راه اصلى ادامه دادند تا مردند. هيچ يكدفعه به ياد خدا ا

شود؛ لذا بايد مثل بيد از ايمان  داند كه آخر كار چه مى كس نمى

خود بترسند، بلرزند، تمام پناه به خدا ببرند. يك لحظه هم در آتش 

 جهنّم سخت است. ديدنش هم سخت است.

آتش  شود، نعلينى از كمترين كسى كه معذّب مى»در روايت دارد: 

كند مغز سرش جوش  كنند ولى تا پايش را در نعلينى مى پايش مى

با اين ضعف، چطور طاقت دارى؟ اى زنها! چرا پايتان  390«.آيد مى

ترسيد كه يك جفت نعلين آتش پاى شما  گذاريد؟ آيا نمى را باز مى

 كنند. عريان رفتن به خيابان، آتش است.

كنى هيچ  فتنه برپا مىزنى. آتش  دارى خودت و جوانها را آتش مى

 ترس هم ندارى؟

                                                 
 .44/ ح 295/ 8حباراْلنوار:  -(1)  390
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چقدر بى باك! سابقين از عباداتشان ترسشان بيشتر بوده تا مردمان 

كنونى از گناه. بشر امروزه از گناه ترسى ندارد، ترسها به كلّى از بين 

 ترسند مگر از گناه. رفته. از همه چيز مى

راجع به كسانى است كه  391...«.أوْلَئكَ أَصْحبُ النَّارِ خلِدِينَ فِيهَا »... 

اند؛ امّا آنهايى كه با ايمان مردند ولى از گناه  بى ايمان مرده

 اند، هميشه در آتش نيستند؛ البتّه گناه هم مراتب دارد. نشده پاك

 در روايت دارد:

دهند تا كفّاره گناهانش  در دنيا پيش از مرگ بالهايى به مؤمن مى»

ميرد كمى بارش سبكتر گردد. اگر به اين پاك  وقتى مى 392«.بشود

كنند تا بارش كمتر شود. اگر  شود، در جان كندنش معطّلش مى نمى

هم به اين نشد، از حضرت زين العابدين عليه السالم است 

خدا داند تا هر چه گناه داشته  393«.ماند در برزخ مى»فرمايد:  مى

 پاك و پاكيزه شود.

                                                 
 .. 10تغابن:  -(2)  391
 .14/ ح 157/ 6حباراْلنوار:  -(3)  392
 .. 106/ 1سفينة البحار:  -(4)  393
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ديگر پاك وارد گردد. و بعضى هستند گناهشان وارد محشر كه شود 

جا هم به  افتد به قيامت و آن شوند مى نمى زياد است كه در برزخ پاك

  عقبات كه پنجاه موقف، هر موقفى

______________________________ 
 .44/ ح 295/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 .. 10تغابن:  -(2)

 .14/ ح 157/ 6بحاراألنوار:  -(3)

 .. 106/ 1سفينة البحار:  -(4)

 284معارفى از قرآن، ص: 

 گردد. شود. در هر موقفى مقدارى اصالح مى هزار سال معطّل مى

ندانم اينها اشاره به چه نوع گناهان است، مگر بگويم گناهان قلبى 

طور گناهان، بايد سالها بگذرد تا  مثل كبر، يا حقد، يا حسد، يا اين

رسد به جهنّم.  در مواقف هم نشد، مى اصالح گردد. اگر چنانچه

جا كه رسيد مقدار وقوفش در جهنّم به مقدار پاكى از گناهش  آن

 آورند. است وقتى كه پاك شد از جهنّم بيرونش مى
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كه  اى دارد، مگر اين اين مطالب روى قاعده است لكن تبصره

شفاعتى هم به او برسد. شفاعت هم بسته به فضل خداست. از ساعت 

ا آخر كار. تا چه وقت حسين عليه السالم نظر لطفى كند، تا ت مرگ

چه وقت خدا اين بزرگان را به فريادرسى برساند ولكن اميد هم زياد 

 است.

كسى كه زيارت كند قبر مرا، سه جا »امام رضا عليه السالم فرمود: 

هاى  كنم: نزد ميزان و سنجش اعمال، موقعى كه نامه زيارتش مى

 394«.شود و نزد صراط عمل پراكنده مى

______________________________ 
اذا تطايرت الكتب يميناً وشمالًا وعند الصراط وعند الميزان  -(1)

 (.258/ 2)عيون اخبار الرضا عليه السالم: 

 285معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه بيست و هشتم: دانستن حقايق از ويژگيهاى انسان

 

                                                 
 .(258/ 2اذا تطايرت الكتب ُييناً ومشاًل وعند الصراط وعند امليزان) عيون اخبار الرضا عليه السلم:  -(1)  394

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  519 

حَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى اعْلَمُواْ أَ نَّمَا ا لْ»

هُ  -ا لْأَمْوَالِ وَا لْأَوْلدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ا لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَل

مَغْفِرَةٌ مّنَ اللَّهِ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطمًا وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ

 395«.وَرِضْوَانٌ وَمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِ

از خصوصيّات قرآن مجيد آشكار ساختن حقايق و نشان دادن 

واقعيّات؛ يعنى دانش حقيقى است. در دانستن ظاهر اشياء انسان با 

سان است. حيوان شريك است لكن حقيقتش را دانستن، از خصايص ان

حقيقت و ذات اشياء، آنچه كه واقع اوست، دانستن آن مهم است. 

خواهد عالم دنيا و  خداى عالم در اين آيه مباركه كه تالوت شد، مى

آخرت را براى شما مسلمانان معرّفى كند، بشناساند. دنيا چيست و 

آخرت كدام است؟ اوّلًا: دنيا زندگى روى خاك است تا ساعت مرگ. 

نامند. عقبى و آخرت، از  مى« دنيا»تولّد تا ساعت مرگ را از هنگام 

گويند. متّصل بهم « آخرت»ساعت مرگ الى االبد است، اين را هم 

من مات فقد قامت » گردد: است؛ آخر دنيا اوّل آخرت مى

طليعه قيامت از ساعت مرگ آدمى است، چرا اين مقدار  396«.قيامته

 گويند؟« دنيا»را 

                                                 
 .20حديد:  -(1)  395
 .. 7/ 61حباراْلنوار:  -(2)  396
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______________________________ 
 .20حديد:  -(1)

 .. 7/ 61بحاراألنوار:  -(2)

 286معارفى از قرآن، ص: 

 معناى دنيا

كه دنيا، از دنائت؛  دنيا بر وزن صغرا، معناى نزديكتر دارد. يا اين»

تر است نسبت به عالم عقبى كه  يعنى پستى باشد. دنياست؛ يعنى پست

ت و رذل است؛ البتّه دنيا؛ يعنى منهاى جا پس حقيقت است. اين

آخرت، زندگى مادّى، قطع نظر از كارهاى آخرتى، در پنج عنوان 

پروردگار ذكر فرموده كه آدمى در اين عمر كوتاه اشتغالش به اين 

 پنج چيز است:

 اوّل: لعب. دوّم: لهو. سوّم: زينت. چهارم: تفاخر. پنجم: تكاثر.

 از اين امور است. زندگى آدمى منهاى آخرت، يكى

  انسان و بازيهاى كودكانه

كشد، رنج  اش بازى است؛ يعنى زحمت و مشقّت مى فارسى« لعب»

گويند؛ مثل دو تا بچّه « لعب»برد، بيهوده بدون نتيجه، اين را  مى
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گيرند كه يكى ديگرى را به زمين بزند، با  كه با هم كشتى مى كوچك

شود. ذات تو كه رشدى  اين كار كه چيزى به ذات طرفين وارد نمى

ر چنانچه زورمندى، كمال است، جناب گاو از نكرد، كمالى نيست. اگ

ورزشكار بهتر است. بال شك گرگ و فيل و شتر زورشان از جناب 

ورزشكار بيشتر است. زورمندى كه كمال نيست. پس بازى يعنى كار 

 پر رنج بى ثمر.

هازياد  براى فيلمهاى ورزشى، بچّه»گفت:  كسى مى

ميد كار درست و عقاليى هر كارى را بخواهيد بفه«. روند! تماشامى به

اش زن و بچّه شد، بدانيد بازيچه است. در  است يا نه؟ اگر مشترى

كشيدى، شب كه  كردى، از صبح زحمت مى بچّگى دكّان درست مى

 -كردى، حاال هم هفتاد خواستى بروى خانه تمام را خراب مى مى

كند. آقاى حاجى  هشتاد هزار آجر يا تيرآهن يا سيمان، فرقى نمى

كشيد زايد از حد زحمت كشيد، براى يك سرو سايه. اين همه  زحمت

خورد كه آخر كارش به تيمارستان بيفتد، آخر براى  خون جگر مى

خواهى. تمام زياديها بازى است. تمام  چه؟! مگر تو چقدر خانه مى

  لعب

 287معارفى از قرآن، ص: 
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 است. ساختمانهاى زايد برحد، بيهوده است يا كارهاى ديگر ...

  مرگ و پايان بازيهاى كودكانه

عبارت شد از كار با رنج و محنتى كه ثمره عقلى نداشته باشد. « لعب»

دارند، ساعت مرگ. آفتاب عمر  چه موقع همه دست از بازى بر مى

مانندكه  هايى مى شوند. مثل بچّه مى كند آنگاه متوجّه كه غروب مى

 مانند. شوند و از هركارى باز مى گرم بازى مى

آيد  ريزند. دزد مى اى مى آورند گوشه لباسهايشان را هم بيرون مى

شود،  فهمند، تا وقتى كه هوا تاريك مى برد و نمى لباسهايشان را مى

شوند لباس و اسبابشان را  خواهى نخواهى بايد بروند، متوجّه مى

 دزد برده است. با اين وضع چطور پيش پدر و مادر بروند.

زيهاى دنيا هستى! تا ساعت مرگ از اين اى كسى كه سرگرم با

شوى، آفتاب عمر كه غروب كرد، فهميدى بايد  بازيهايت متوجّه نمى

 397اى؟! به سراغ گور بروى، لباس تقوا را چه كرده

  انسانهاى بزرگسال و بازيهاى كودكانه

                                                 
397  (1)-\i ... «ا ِلَك َخرْيٌ ذَ   َولَِباُس التَّْقَوى»...\E  :26اعراف .. 
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در فارسى به معناى سرگرمى است. آدمى كار و مقصد « لهو»امّا 

اى برايش  مهمّى در پيش دارد آنگاه به يك كار جزئى كه نفع بيهوده

گويند. « لهو»ماند، اين را  شود كه از كار مهم باز مى دارد مشغول مى

ند و از كار بزرگ باز لهو؛ يعنى كار جزئى كه آدمى را مشغول ك

دارد. بچّه شغل مهمّش آن است كه موقع درس بايد مدرسه برود. 

كند به مورچه شمردن، تا وقتى كه  آيد او را مشغول مى رفيقش مى

اى كه گفتم  شود وقت كالس گذشته است. مثال مورچه متوجّه مى

هاى چهل يا پنجاه ساله داخل  براى بچّه كوچك بود، امّا براى بچّه

ينماها بايد سر درآورند. تمام لهو است. مناظر خالف عفّتى كه در س

ها، سرگرمى از ذكر و  ها و ورق پاره سينماهاست، يا عكسها و روزنامه

 ياد خداست؛

______________________________ 
 .. 26اعراف:  ...«ذَا لِكَ خَيْرٌ   وَلِبَاسُ التَّقْوَى»...  -(1)

 288معارفى از قرآن، ص: 

كنند كه اصلًا به فكر گورت نيفتى. آيا كسى كه در  يعنى مشغولت مى

كند؟ به ياد قبر و برزخش  راه فساد است، ديگر نگاه قرآن مى

كند، صورتش بهجت و لذّت است، باطنش تمام  افتد؟ اشتباه مى مى
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افتد، آن وقت مگر  آتش و بدبختى است. دنبال ناموس مردم مى

ها  پشت سر دارد كه هر روز در روزنامه راحتى دارد؟ چه فسادهايى

 خوانيم. مى

 «اعْلَمُواْ» بر من واجب است بگويم، بر شما هم واجب است بدانيد

حقيقت و زندگى دنيا را بدانيد كه خدا آن را رسوا كرده، حقايق را 

 آشكار فرموده كه كسى هالك نشود.

 زينتهاى تقليدى و ناپسند

زايد بر معمول و موجب دلربايى باشد، اين جمالى كه  «وَزِينَةٌ»  سوّم

كند،  گويند؛ يعنى چيزى كه آدمى به آن عالقه پيدا مى« زينت»را 

هر چيزى كه دل بشر را ربود، خواه زينت در لباس باشد، يا در 

. واى از زينت در لباس! خصوصاً اين «وَزِينَةٌ» شود مسكن و شكل، مى

دهاى صحيح بود! يا تقليد دوره كه تقليدى شده است و اى كاش تقلي

 از آمريكا يا تقليد از كشورهاى ديگر است.

دو هزار سال قبل، اعيان »گويند:  يادم افتاد به زمان جاهليّت. مى

پوشيدند بايد يك وجب خاك  عرب پس بردار داشتند. قبايى كه مى

بلند كن داشته باشد مثل حاال آن وقت غالم مخصوص داشتند كه 

 «.يرد تا خاك بلند نكنددمشان را باال بگ
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زينت براى مرد بر خالف عقل است بلكه زينت مخصوص زن، آن هم 

باشد. مرد بزرگتر از آن است كه بخواهد دلربايى  براى همسرش مى

شود و  كند. زينت زن هم اگر براى شوهرش شد، ثمره آخرتش مى

 اگر براى دنيا شد لعنت خدا بر زنى كه زينت كند و در خيابان بيايد

 نمايش دهد!

شود يادتان نرود! حاضرين به غايبين  اى گفته مى دو سه جمله

برسانيد! اين روايت از خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله 

 است:

 289معارفى از قرآن، ص: 

هر زنى كه عطر بزند از خانه بيرون آيد تا برگردد، متّصل لعنت »

هر چند عطر بزند بخواهد بيايد در  398«.مالئكه بر او است تا برگردد

خواهد نزد  مسجد نماز بخواند، بايد زن عطر بزند موقعى كه مى

 فرمايد: قرآن مى «والقرآن كتابى»  گويى شوهرش برود. تو كه مى

حرام است زن زينتش را  399...«لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »... 

 وهر و جلوى محرم.آشكار كند مگر براى ش

                                                 
 .131سراج الشيعه:  -(1)  398
 .. 31نور:  -(2)  399
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آيند كه چند صفت  روايتى دارد كه دوره آخرالزمان زنانى مى

 برايشان ذكر شده:

  يكى: سرهايشان و موهايشان مثل كوهان شتر است. آن وقت»

اند، نازك  كه نپوشيده اند امّا مثل اين ؛ لباس پوشيده كاشفات عاريات

ها سر در  ه؛ به شهوات مايلند. در فتن فى الفتن داخالت است.

 400«.؛ در دوزخ ماندگانند فى جهنّم خالدات  آورند. آخرش هم مى

  زينت مثبت و مستحب

زينت خوب است اگر جهت الهى باشد كه چنين امر شده است زن هر 

چه بتواند زينت كند براى شوهرش. خانمها! واجب است بر شما با 

او را ببرد.  شوهرانتان آن قدر دلربايى بكنيد كه هيچ زنى نتواند دل

لعنت خدا به زنى كه شوهرش را برنجاند! تا رنجيد كسى ديگر دلش 

 برد. را مى

زينت تو براى شوهرت مثل زينتهاى منحوسه نيست، تمام ثواب 

اى براى  گردد كه خودت را زينت كرده اخروى براى تو نوشته مى

شوهرت كه مبادا شوهرت در حرام بيفتد. از آن طرف هم مستحب 

 مردى هم زن جوانى گرفت، او هم زينت بكند؛ است هر

                                                 
 .( .201؛ مكارم اْلخلق: 140ت كاشفات عاريات من الدين داخلت ِف الفنت) جمالس املواعظ: نسوة متَبّجا -(3)  400
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______________________________ 
 .131سراج الشيعه:  -(1)

 .. 31نور:  -(2)

نسوة متبرّجات كاشفات عاريات من الدين داخالت فى الفتن  -(3)

 ( ..201؛ مكارم األخالق: 140)مجالس المواعظ: 

 290معارفى از قرآن، ص: 

، به غرض صحيح است كه زنش ميل به مرد چون هدف صحيح است

 ديگر نكند. از اجنبى تا بتوانى خودت را نگهدار.

دادند، مادر اين حرف را به گوشش  سابق وقتى دخترى را شوهر مى

آيد، با كفن از خانه شوهرش  زن با چادر عروسى مى»خواند:  مى

حاال چطور؟ چند روز قبل گفتم، در آمريكا «. رود بيرون مى

ها  شود! اگر كسى آنچه در روزنامه اجها به سال كشيده نمىازدو

شود جمع كند در باره حوادث زنان، تا سر سال يك كتاب  نوشته مى

شود. فقط كتابى بنويسند كه امسال چند تا  اى مى قطور هزار صفحه

 اند. زن مورد جنايت شده، چندين خانواده از هم جدا شده

 فخر كردن به مسكن!
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خواهى كه از سرما و گرما محفوظ  مسكن چيست؟ يعنى جايى مى

باشى. اين هم حدّى دارد. اسراف هم حرام است. اين همه پول 

 ريختن آخر به چه هدف و غرض؟

مگر غرض عقاليى در كار بيايد و گرنه ساختمانهاى كاخ مانند و 

 تشريفات زايد، مسؤوليّت خدايى دارد.

واى از تفاخر! نوعاً هم فخر به مسكن  ...«نَكُمْ تَفَاخُرٌ بَيْ»...  چهارم:

كند كه فخر بكند ما هم  كند درست مى اى جان مى است؛ مثلًا خانه

 اش را نشان بدهد. دهد تا باغچه بله! ميهمانى مفصّل مى

فخر به اجداد كافر و پاسخ تاريخى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

 به او

در »گويد:  يا فخر به نسب است: فاميل ما، قبيله و طايفه ما. مى

مجلس خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله يك نفر كافر، 

كند، شروع به تعريف كردن  مشرك پيش رسول خدا آمد، فخر مى

اجدادش كرد، پدرش تا هشت جدش را شمرد كه پدرانمان چنين و 

 اند. چنان بوده

 291قرآن، ص: معارفى از 
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 رسول خدا صلى اهلل عليه و آله هم يك كلمه جوابش داد، فرمود:

خودت با پدرانت با هم در قعر جهنّم  401انّك عاشرهم فى النّار؛

 «.كنى؟ ايد. فخر به كافر مى جمع

اگر پدرت كافر بوده اسمش را نياورى بهتر است و اگر هم اهل علم و 

پدر چه ربطى به تو دارد؟  تقوا بوده است، فخرش غلط است. خوبى

پدرت زاهدترين روزگار بوده تو خودت چكاره هستى؟ خوبى پدر 

گردد. خالصه، تفاخر به نسب، تفاخر به حسب،  سبب فخر فرزند نمى

وَتَكَاثُرٌ فِى ا لْأَمْوَالِ وَا »...   تفاخر به كسب و كار غلط است. آخرش

دوزى كردن. صد فرياد ؛ يعنى زياد كردن مال و ثروت ان...«لْأَوْلدِ 

  از مال جمع كنى! اين جهل و نكبت است. هم در دنيا و هم در آخرت

 است. 402...«خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ »... 

غرض از پول، استفاده است. بخور، بپوش، بده. اگر بگذارى روى هم 

اين نكبت است. چه اشخاصى كه مال روى هم گذاشتند هنوز استفاده 

 فتند.نكرده ر

خورد والّا مثلًا اگر  كه اگر خدا بخواهد پول به كارت مى ديگر آن

ميليونها بدهى سرطانى بگيرى كه عالج نداشته باشد دلت را به چه 
                                                 

 .348/ 2سفينة البحار:  -(1)  401
 .. 11حج:  -(2)  402
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كنى؟ پس پول جمع كردن كمال نيست، اگر پول جمع كن  خوش مى

اى! اينها ثروت اندوزى دارند.  شدى، به مقام موش و مورچه رسيده

 خواهد چيزى جمع كنند. مىاش دلشان  همه

 تدبير موش باهوش براى نجات فرزند

 سيّد جزايرى نقل كرده است:

آيد و  اش مشغول مطالعه بود. بچّه موشى مى اى در حجره طلبه»

پرد. آقاى طلبه هم مجبور  كند؛ روى كتاب طلبه مى اذيّت مى

گذارد. چيزى  دارد روى آن مى شود شب كالهش را بر مى مى

اش در حبس است. هر چه  د مادر بچّه موش آمد ديد بچّهگذر نمى

اش رفت يك سكّه اشرفى  رفت و آمد كرد عالجى نداشت. در النه

  آورد جلوى طلبه

______________________________ 
 .348/ 2سفينة البحار:  -(1)

 .. 11حج:  -(2)

 292معارفى از قرآن، ص: 
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گذاشت؛ ولى آزادش نكرد. نوشته است هفده مرتبه رفت و هفده 

كه مادر بيچاره رفت كيسه  سكّه اشرفى آورد، باز آزادش نكرد تا اين

خالى را آورد جلوى روى شيخ انداخت كه ببين تمام شده است، آن 

 «.اش را رها كرد وقت بچّه

ات  كردن شأن حيوان است. تكاثرچنان بيچاره چون جمع

برى، آخرتت هم اوّل عذاب تو  اى نمى دنيايت خراب و بهره كهكند مى

فرمايد  جا روى هم گذاشتى قرآن مى است. همين مالهايى كه اين

يا فخر  403كنند. شوند پشت و پهلو و پيشانيهايتان را سرخ مى آتش مى

 و تكيه به اوالد كند كه اينها عصاكش و كمكم هستند. تمام غلط است.

گويند  ات را طرد و رها كن، مى دور بريز يا بچّه گويند مالت را نمى

 به اينها تكيه نكن.

 ات خدا باشد: هايت نباشد. تكيه ذخيره نكن. تكيه دلت پولها و بچّه

يا كنز من » گنج نكن، پولت را گنج ندان. 404«.يا ذخر من ال ذخر له»

گويند پولت را دور بريز، دنبالش برو؛ امّا در دلت  . نمى«ال كنز له

خدا باشد. برو دنبال مال براى رفع حاجت. اطاعت امر بكن امّا هر 

 چه خدا برايت خواست.
                                                 

403  (1)-\i ... «ِّبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهوُرُهْم   فَ ُتْكَوى»...\E  :35توبه. 
 .28بري/ فراز مفاتيح اْلنان/ دعاى جوشن ك -(2)  404
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پروردگارا! حالت توكّل به همه ما خودت عنايت فرما. قرآن مجيد 

فرمايد بلكه مسلمانها هوشيار شوند.  اين معنى را مكرّر تأكيد مى

 هدف از عمر و خلقت را بدانند.

غرور است، اشتباه است چيزى كه  405ايد.فرم حيات دنيا را رسوا مى

كنى درد  شود، پولى كه جمع مى دردسر است و خوشى پنداشته مى

اى  مرد آخر بين مبارك بنده»سر است. آخرش را حساب بكن. 

پس آقايان سعى كنيد از قرآن دستور بگيريم و عمل كنيم، «. است

 ان شاء اللَّه. -خدا هم كمك خواهد كرد

______________________________ 
 .35توبه:  ...«بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ   فَتُكْوَى»...  -(1)

 .28مفاتيح الجنان/ دعاى جوشن كبير/ فراز  -(2)

 .185آل عمران:  «وَمَا ا لْحَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِ»...  -(3)

 293معارفى از قرآن، ص: 

 

  يست و نهم: نماز جماعت بزرگترين شعار اسالمجلسه ب

                                                 
405  (3)-\i ... « ِنْ َيآ ِإلَّ َمتُع ا ْلُغُرور  .185آل عمران:  E\«َوَما ا ْْلََيوُة الدُّ
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ماه رمضان بزرگترين نعمتى است كه اآلن نصيب ما شده است و بايد 

بردارى شود و حدّ اكثر استفاده از ماه رمضان را شرح  از آن بهره

 دهم.

است. « نماز جماعت»اوّلين استفاده، اقامه بزرگترين شعار اسالم، 

اوّلًا: نماز در اسالم به طور جماعت، تشريع شده است. خداى عالم 

كه به پيغمبر مكرّمش امر به نماز كرد، به طور جماعت امر كرد. 

مردش على عليه السالم، زنش خديجه، تا شش ماه نماز جماعت 

شد. پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  تشكيل مى منحصراً از اين سه نفر

طور باشند. اگر دو نفر  خواند. مسلمانان هم بايد اين نماز فرادا نمى

 يك جا هستند، يك نفر بايد امام و ديگرى مأموم شود.

خداوند دوست دارد صف جهاد  406بايد صفوف اسالم را پر كنند.

جماعت است.  مرتّب و منظّم شود از جمله صفوف جهاد، صفوف نماز

دانيد! اگر از ده نفر بيشتر باشند، اگر  فضيلت نماز جماعت را كه مى

آسمان و زمين كاغذ شود و درختان قلم گردند و درياها مركّب شوند 

توانند ثواب چنين نماز  و جن و انس و ملك نويسنده گردند نمى

                                                 
406  (1)-\i « ِبُّ الَِّذيَن يُقِتُلوَن ِِف َسِبيِله ْرُصوصٌ  ِإنَّ اللََّه َيُِ ا َكأَ ن َُّهْم ب ُْنٌْي مَّ  .. 4صف:  E\«ى َصفًّ
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جماعت را بنويسند. بدبخت كسى است كه خودش را محروم كند و يا 

  گرفتار وسوسه»ول صاحب عروة الوثقى: به ق

______________________________ 
ى صَفًّا كَأَ نَّهُمْ بُنْينٌ  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ» -(1)

 .. 4صف:  «مَّرْصُوصٌ

 294معارفى از قرآن، ص: 

روم شيطان، در عدالت امام جماعت گردد تا از فيض جماعت مح

 407«.گردد

  استفاده بهينه از زبان در ماه رمضان

دوّمين استفاده: بايد از زبانتان در اين ماه خيلى بهره ببريد؛ نماز، 

 قرآن، ذكر.

دعاهاى ماه رمضان در زاد المعاد و مفاتيح ذكر شده است. از 

اى كه از زبان خارج  توانيد كشت كنيد. هر كلمه زبانتان تا مى

دارى.  بهره بر مى -ان شاء اللَّه -زرع است كه بعدشود، كشت و  مى

هر چيزى بهارى دارد، بهار تالوت قرآن مجيد هم ماه مبارك رمضان 

                                                 
 .114/ 3عروة الوثقى:  -(1)  407
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است كه ابرار و اخيار مواظب بودند در سى روز، سى ختم قرآن 

 خواندند. مى

هاى قرآن را از  سوره»پرسد:  شخصى از حضرت رضا عليه السالم مى

 انم بهتر است يا از روى قرآن بخوانم؟حفظ هستم، از حفظ بخو

اى برده  فرمود: از روى قرآن نگاه بكن و بخوان كه چشمت هم بهره

 408«.باشد

اگر منكرى ديديد از زبانتان استفاده نماييد و نهى كنيد؛ خصوصاً 

خورد  روزه خورى. اگر با چشمتان ديديد كسى آشكار روزه مى

يطان است. با كمال لطافت در مبادا اعتنا نكنيد. نترسيد. ترس از ش

اگر مريض هستى، داخل خانه در پنهانى بخور تا »سخن، به او بگو: 

 «.هتك ماه خدا نشود

اگر كسى آشكار در مأل عام روز ماه رمضان روزه بخورد بايد او را 

تازيانه به او بزند  25بيش حاكم شرع بياورند. بسته به نظر اوست. 

 را نگاه نداشت. چون اين شخص احترام ماه خدا

با اين زبانتان براى رفيقتان خيرخواهى كنيد. او را به ترك گناه 

خواهد سينما برود،  واداريد. جوان عزيز! اگر ديدى رفيقت مى
                                                 

 .. 416/ 2سفينة البحار:  -(2)  408
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جلويش را بگير. نصيحتش كن. با زبانت براى رضاى خدا 

اش كن. او را به مسجد بياور. در اين ماه رمضان اگر  خيرخواهى

اش را ندارد، به او  دينش را ادا كن، مخارج يوميّهكسى بدهكار است 

 افطارى و سحرى بده هر

______________________________ 
 .114/ 3عروة الوثقى:  -(1)

 .. 416/ 2سفينة البحار:  -(2)

 295معارفى از قرآن، ص: 

بردارى از عمر باشد. ابواب  چه بتوانى. آدمى بايد حريص در بهره

 ا چه كسى زرنگ باشد.خير مفتوح است ت

  تفكّر يك ساعت بهتر از عبادت يك سال

قسمت دوّم از عبادت را بگويم و آن رشته تفكّر و عبادت قلب 

يك ساعت فكر، بهتر از يك سال عبادت است؛ يعنى آدمى  409است.

هوشيار گردد، چيز بفهمد. از روح و روحانيّت، امور باقيه، 

شناسى، سر در بياور.  خودشناسى و خداشناسى، معادشناسى، سعادت

                                                 
 .( .22/ ح 327/ 71تفّكر ساعة خري من عبادة سنة) حباراْلنوار:  -(1)  409
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هاى تفكّر در امورى كه تضمين كننده دنيا و آخرت بشر  در رشته

 است.

ات است. فضانوردى كه چقدر بشر امروزه تفكّرش فقط در ماديّ

كه به كره ماه  شود براى اين زحمت دارد و چقدر پولها كه خرج مى

جا معدنى هست استفاده ببرد، يا مثلًا برود در فضا  برود ببيند آن

پايگاه درست كند، اگر جنگى پيش آمد كارى بكند كه فاتح بشود. 

اى تفكّرى كه سعادت بشر است اين نيست. دانشهاى مادّى منه

دانشهاى روحى و روحانى غير از زيان و نكبت براى بشر چيز ديگرى 

 نيست.

 در مجلّه مكتب اسالم نوشته بود:

 «.بزرگترين رقم مصرف قرصها دراروپا و آمريكا قرص مُسَكّن است»

در نتيجه فشار زندگى، بشر امروز حيات را حيات مادّى خيال كرده 

ده، هدف زندگى را گم كرده است، شرافت را در ثروتمندى خيال كر

شود برود پول جمع كند و  است؛ خيال كرده از صبح كه بلند مى

خوبى، همسر زيبايى، پارك خوبى، اتومبيل آخرين سيستم  خوراك

 داند. را پيدا كند، يا مثلًا شرافت را در رياست مى
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  نقش شگرف روزه در تكامل و سعادت انسان

دارد و روحى، ظاهرى و  آدمى مركّب از دو چيز است: بدنى

  باطنى، يك جهت

______________________________ 
/ ح 327/ 71تفكّر ساعة خير من عبادة سنة )بحاراألنوار:  -(1)

22.. ) 

 296معارفى از قرآن، ص: 

جهت  مادى، يك جهت روحانى. آدمى غير از حيوانات است كه يك

شود. بشر، به اعتبار  بيشتر ندارند كه مادّه است و با مرگ نيست مى

روحش موجود ابدى است، بدن براى او مركب است، اتومبيل است. 

وظيفه اتومبيل اين است كه صاحبش را به مقصد برساند، خود ماشين 

كه راكب را به منزل برساند. بدن من و توهم  شأنى ندارد غير از اين

شأنش همين است كه روح من و توبه بركت اين بدن به سعادتهايى 

برسد، به بركت شنيدن، رفتن، ديدن، بركتى نصيب روح گردد. روح 

شود. خير محض  به بركت دست و پا، زبان و گوش برتر از ملك مى

د در صف مالئكه خواهد بمير شود ساعتى كه مى گردد. طورى مى مى
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بدن فقط آلت و وسيله و ابزار روح است كه به  410شود. وارد مى

 وسيله اين قوا بار سفر ببندد، باقى به بقاء اللَّه شود.

كه اختصاص  بدانيد روزه ماه رمضان كه اسالم واجب فرموده، نه اين

به اسالم دارد. خدا هيچ پيغمبرى نفرستاد مگر به وجوب نماز و 

براى تربيت بشر و تقويت روح بشر، دارويى مؤثّر است؛ روزه. روزه 

شود. آدمى  يعنى اگر بشرى بخواهد روزه نگيرد هيچ وقت آدم نمى

شود. اگر در شهوت جنسى زياد  اگر در شهوت شكم فرو رفت، گاو مى

اش يكى  شود؛ يعنى با او، حدّ وجودى افراط كرد، خوك مى

به شكلهايى وارد محشر گردد. فرداى قيامت بسيارى از بشرها  مى

 411شوند كه خوك و ميمون پيش آنها خيلى زيباست. مى

  لزوم تقويت روح و تضعيف جهات حيوانى

بگذرم. روزه؛ يعنى تقويت روح و تضعيف جهت حيوانى. خوردن و 

آشاميدن براى انسان بايد دوا باشد، جلوگيرى از انحالل جسم باشد 

ذّات حيوانات است. آدمى نه مطلوب بالذّات. خوراك، مطلوب بال

  خوراكش روى اضطرار و ناچارى است؛ چون

                                                 
410  (1)-\i « فَاْدُخِلى ِِف ِعبِدى* َواْدُخِلى َجنَِِّت»\E  :30 -29فجر .. 
 .( .901/ 2َيشر بعض الّناس على صور حتسن عندها القردة واْلنازير) علم اليقْي:  -(2)  411
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______________________________ 
 .. 30 -29فجر:  «فَادْخُلِى فِى عِبدِى* وَادْخُلِى جَنَّتِى» -(1)

يحشر بعض النّاس على صور تحسن عندها القردة والخنازير  -(2)

 ( ..901/ 2)علم اليقين: 

 297ص: معارفى از قرآن، 

خواهد مثل بنزين براى ماشين. اتومبيل بدون  بدل ما يتحلل مى

شود، ناچار بايد در آن بنزين كرد. شكمت هم همين است،  بنزين نمى

اى نيست، نه ديگر زياده  شود، قوّه تا چيزى به آن ندهى كار نمى

 اند: روى كنى، لذا اطبّا گفته

ده ماه زياده رويها روزه براى صحّت بدن نافع است؛ زيرا كه ياز»

كند؛ يعنى يك وعده غذا  كرده است، غير از روزه هيچ عالجش نمى

 «.ترك شود

خورى امّا ماه رمضان كه  پيش از ماه رمضان سه مرتبه خوراك مى

اش كنى، باز  كه افطار اضافه گيرى ثلثش را ترك كن، نه اين روزه مى

اى ندارد،  يدهاين غلط است. اگر چنين كردى يقين بدان روزه كه فا

 شود. شود؛ باعث سوء هاضمه مى بدتر هم مى
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روزه يعنى از خوراك مادّى كم كردن و به خوراك روحانى 

شود و  شود مادّى و هر چه نيست نمى افزودن، هر چه را كه نيست مى

 باشد. باقى است، روحانى مى

كلمه دروغ  ماه رمضان بايد خيلى زبانتان را كنترل كنيد. يك

 غيبتى نكنيد. نگوييد.

ماه رمضان خوشى نفست را كنار بگذار تا بلكه به صراط آدميّت 

ملّا شدن چه آسان، آدم شدن چه »بيايى. اصطالحى بين علماست: 

شود و امّا براى آدم شدن جان  به كتاب خواندن آدم ملّا مى«. مشكل

«. شود نابرده رنج گنج ميسّر نمى»كندن دارد. زحمت كشيدن دارد: 

 ى به نفست، خوراك بدهى.يك ماه رمضان حق ندار

با چشمت، حق ندارى نگاه به حرام بكنى. حق ندارى جاسوسى 

بكنى كه لعنت خدا بر هر جاسوسى. چشم تو اين ماه بايد قرآن 

ببيند. به گوشت حق ندارى كلمه حرامى، دروغى، غيبتى بشنوى، به 

روح، شنيدن قرآن، تفسير، مواعظ، فضايل  جايش تا بتوانى خوراك

ت بشنو كه تقويت كننده روح است، حيات و قوّت قلب انسانى اهل بي

ضمناً همسايه آزارى هم در اين ماه بايد موقوف  412به ياد خداست.

                                                 
 .يا مولى! بذكرك عاش قلىب) مفاتيح اْلنان/ دعاى ابو ْحزه مثاىل( . -(1)  412
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شود؛ خواه صداى قرآن باشد يا صداى ديگرى كه گاهى اتّفاق 

 افتد براى تظاهر كردن به ديندارى، اين هم غلط است. مى

______________________________ 
يا موالى! بذكرك عاش قلبى )مفاتيح الجنان/ دعاى ابو حمزه  -(1)

 ثمالى( ..

 298معارفى از قرآن، ص: 

  روزه عام، خاص و خاص الخاص

؛ «صوم خاص»؛ يعنى مبطالت روزه را انجام ندهى. «صوم عام»

كه « صوم خاص الخاص»نفست را از هر گناهى مطلقاً نگهدارى و 

 شود تقويت قلب. مى

ز! سحرهاى رمضان بلند شويد جاى پنهانى، خواه به جوانان عزي

عربى، يا به فارسى، يا زبان هم در كار نباشد، در دلت با خداى 

خودت راز و نيازى داشته باش؛ يعنى مثل مريضى كه پيش طبيب 

گويد. درد تو با خداى  يكى درد دلهايش را مى -حاذق، يكى

حضرت  خودت دردهاى باطنى است، هر موقع كه متوجّه به

گردد. گرفتارى مادّى  گردى، نورى به دلت افاضه مى نوراالنوار مى

؛ خداى «من لى غيرك»  هم دارى، بگو: يا موالى! گرفتارم كجا بروم
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توانيم روزه  كريم، امروز روز اوّل است، اگر تو يار ما باشى مى

ترسيم از هر  بگيريم؛ ولى اگر ما را به خودمان واگذار كردى، مى

 413ال تكلنى الى نفسى طرفة عين ابدا؛»وم بشويم. چيزى محر

 «.خدايا! ما را يك آن به خودمان و امگذار!

جوانان عزيز! محاسبه داشته باشيد با خداى خودتان. اگر روز، 

گناهى از شما سر زد؛ نگذاريد براى شب ديگر، همان شب گناهتان را 

 در نظر بياوريد و خجل بشويد، استغفار و جبران كنيد.

 شود گناهان ثبت شده پاك مى

 داستان كوتاهى بگويم. در كتاب لوامع البيّنات نوشته است كه:

جوانى تائب رو به خدا آمد تا جايى كه يك دفتر جيبى در بغلش »

گذاشته بود اگر روزها توسّط زبان يا چشم يا دست و پايش، گناهى از 

 كرد. را ثبت مى زد آن او سر مى

آورد، از صميم قلب  آن گناه را به ياد مى سحرها در خانه خدا،

 گفت: الهى! العفو. مى

______________________________ 
 .. 6/ ح 387/ 14بحاراألنوار:  -(1)

                                                 
 .. 6/ ح 387/ 14حباراْلنوار:  -(1)  413
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 299معارفى از قرآن، ص: 

عادت اين جوان صالح چندى اين بود. يك وقت گناهى از او سر زد 

هايى كه  دفتر را از بغلش درآورد كه بنويسد ديد تمام صفحه

گناهانش را در آن نوشته بود پاك است سرجايش نوشته شده آيه 

هر كس توبه كند  414...«فَأوْلَئكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيَاتِهِمْ حَسَنتٍ »...  قرآن:

 شود. كند بلكه عالوه، سرجايش ثواب ثبت مى نه فقط خدا پاكش مى

 «.دانم بشارت از اين باالتر نمى

بعد از نمازهاى يوميّه دستها »رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: 

 را به دعا بلند كنيد و بگوييد:

 415«. بك يا اللَّه

______________________________ 
 .70فرقان:  -(1)

وارفعوا اليه ايديكم بالدّعاء فى اوقات صالتكم )امالى/ خطبه  -(2)

 (.85شعبانيّه: 

 300معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .70فرقان:  -(1)  414
 .(85وارفعوا اليه ايديكم بالّدعاء ِف اوقات صلتكم) اماىل/ خطبه شعبانّيه:  -(2)  415
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  ام: روزه و عبادات جسمى و قلبى جلسه سى

 

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايتٍ لِّأُوْلِى »

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ   لْببِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَىالْأَ

 416...«.فِى خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ 

روز گذشته عرض شد ماه رمضان مختص به عبادت است؛ عبادات 

بدن و عبادات قلبى. عبادات بدنى ذكر شد )آنچه با زبان، چشم، 

با اعضا و جوارح انجام داده شود(. عبادات قلبى هم يكى دست وپا و 

هايش تفكّر است. اين رشته عبادت قلبى، مخصوصاً در ماه  از رشته

 مبارك ارزش دارد.

آدمى، حقيقت عبادت است. از انديشه، ادراك و فهم، تا وقتى 

اى شهوانى بر او غالب  كند كه جهات معده ادراك درست كار مى

اً دستگاه هاضمه اگر گرفتار خوراك زياد باشد، نشده باشد؛ خصوص

افتد و  گردد. گاهى ادراك از كار مى وضع ادراك آدمى خراب مى

 كند. اش مى خفه
                                                 

 .. 191 -190آل عمران:  -(1)  416
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آيد.  خالصه، خوراك زياد با ادراك صحيح جور در نمى

جهت حيوانى و ادراك جهت انسانى است، با يكديگر تضاد  خوراك

  دارد. روزى كه آدمى روزه است، قوّه

______________________________ 
 .. 191 -190آل عمران:  -(1)

 301معارفى از قرآن، ص: 

اش آماده است كه مطالب عقليه را ادراك كند. هر چه معده  ادراكيّه

تر باشد، قوّه ادراك بيشتر است تا برسد به ادراك لذّت ذكر  خالى

خدا كه با شكم پر، محال است. فعلًا در حدّ گاو هست، كجا از ذكر 

رود؟! هر چه روز  برد و در صف ملك در حال روزه مى خدا لذّت مى

هر چه هوا گرمتر باشد و هر چه سحر كمتر خورده بلندتر باشد، 

 «يا من ذكره حلو» برد: باشد، روحش از ذكر خدا بيشتر لذّت مى

 كند. همان لذّت ذكرش، خالى بودن معده را جبران مى

 چهل شبانه روز امساك كامل حضرت موسى عليه السالم در كوه طور

يچ نخورد و در كوه طور ه 417جناب موسى بن عمران چهل شبانه روز

 نياشاميد.

                                                 
417  (1)-\i « َثَلِثَْي لَْيَلًة َوأََْتَْمنَها ِبَعْشٍر فَ َتمَّ ِميقُت رَبِّه َأْربَِعَْي لَْيَلًة   ْدنَا ُموَسىَوَوا ع»...\E  :142اعراف .. 
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جرعه آب  چهل شبانه روز يك لقمه نان از گلويش پايين نرفت؟ يك

 هم ننوشيد.

دارد. روح اگر قوى شد،  تعجّبى ندارد. قوّت روح، جسد را نگه مى

 دارد. جسد را تازه و حتّى جسد زير خاك را هم نگه مى

 سالهاطراوت پيكر ابن بابويه، شيخ صدوق و احمد بن موسى پس از 

 در كتاب روح و ريحان ذكر كرده است كه:

كه  -در زمان ناصرالدين شاه قاجار، قبر شريف على بن بابويه قمى»

نياز به تعمير پيدا كرد؛ چون در اثر آمدن سيل منهدم  -در رى است

 شده بود. به شاه خبر دادند.

خواستند شالوده  مبلغى معيّن گرديد براى بنا و تعمير. وقتى مى

يزند قبرى آشكار شد. بدن ابن بابويه قمى پس از هزار سال تازه بر

بود؛ حتّى ناخنهاى شيخ كه حنا بسته بود، رنگ حناى ناخن هم از بين 

نويسند بعد هم خبر به شاه دادند گفته بود  نرفته بوده است كه مى

آيد و بعد بنا را تعمير  خودم مايلم بيايم اين منظره را ببينم. مى

  كنند كه مى
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______________________________ 
ثَلثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقتُ رَبّهِ أَرْبَعِينَ   وَوَا عَدْنَا مُوسَى» -(1)

 .. 142اعراف:  ...«لَيْلَةً 

 302معارفى از قرآن، ص: 

 «.همين تعمير هم هنوز باقى است

محكوم  صدوق كه نظايرش زياد است. قوّت روح است. مادّه مثل شيخ

 است. روح

 اند كه: جناب احمد بن موسى )شاهچراغ( نوشته

پيدايش قبر شريفش در اثر انگشترى بوده كه در دست مباركش »

بوده است كه بر آن نوشته بود: احمد بن موسى الكاظم عليه السالم 

بن جعفر عليه السالم است. جسد  كه شناخته گرديد آقا پسر موسى

 «.پس از مدّتها تر و تازه بود

سعى كنيد در اين ماه رمضان خوراكهاى روحانى نصيبتان گردد. يك 

گيريد. پس بياييد در عوضش به  ماه از كارهاى حيوانى فاصله مى

دوش به دوش ملك  418كارهاى روحانى بچسبيد و آن علم است.

ها  كه به بركت ماه رمضان معدهشويم. صاحبان علم شويم. حاال 
                                                 

418  (1)-\i « َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َلِإلَه ِإلَّ ُهَو َوا ْلَملِبَكُة َوأُْوُلواْ ا ْلِعْلِم»...\E  :18آل عمران .. 
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توانيد چيز بفهميد و علم ياد بگيريد. پس من هم  خالى است خوب مى

 مضايقه نكنم در علومى كه بايد بدانيد.

  خودشناسى؛ ارزشمندترين دانش

كه  419 است« خودشناسى»اوّلين دانشى كه بايد بشر نصيبش گردد 

اى شد. بشر امروزه كه در امور مادّى بسيار ترقّى پيدا  ديروز اشاره

كرده چون از خودشناسى بى خبر است، فايده حقيقى ندارد. تمام 

اختراعها غير از وبال و نكبت چيز ديگر ندارد. بشر امروز خودش را 

 شود. نشناخته است، هنوز به خيالش حيوان است و به مرگ نيست مى

ندارد! بشر امروزه نفهميده كه غير از حيوان است.  عالم ديگرى

براى شما آفريده  420حيوان مقدّمه و براى خلقت انسان است.

 شناخت، خود، 421اند و شما هم براى خدا. شده

______________________________ 
آل  ...«لْمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ وَا لْمَلبِكَةُ وَأُوْلُواْ ا لْعِ» -(1)

 .. 18عمران: 

 ( ..625/ 2من عرف نفسه فقد عرف ربّه )غررالحكم:  -(2)

                                                 
 .( .625/ 2ه فقد عرف ربّه) غرراْلكم: من عرف نفس -(2)  419
420  (3)-\i « َواْْلَْنعَم َخَلَقَها َلُكْم»...\E  :5حنل .. 
 .( .361خلقت الشياء لجلك وخلقتك لجلى) اْلواهر السنّيه:  -(4)  421
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 .. 5نحل:  ...«وَالْأَنْعمَ خَلَقَهَا لَكُمْ » -(3)

( 361خلقت االشياء الجلك وخلقتك الجلى )الجواهر السنيّه:  -(4)

.. 

 303معارفى از قرآن، ص: 

دّت عمرش صدها بار شؤونى دارد از آن جمله: هر عاقلى در م

اش دو  برايش پيش آمده دو اقتضاى ضد دروجودش هست. درهستى

گويد بكن،  خواهد بكند يكى مى اقتضاست؛ مثلًا هركارى كه مى

شود حالت تحيّر و دو دلى پيدا  گويد نكن و اكثراً مى ديگرى مى

 كند چه خوب و چه بد. مى

كى صدا خواهد در راه خدا خرج كند، درونش ي فرض كنيد مى

گويد اى بابا! پيرى،  دهد، ديگرى مى زند بده، خدا عوضش مى مى

كورى در پيش است. هميشه دو اقتضاى متضاد در تمام شؤون هست 

گويد نكن، هر فردى در هستى  گويد بكن، ديگرى مى يكى مى

 كند كه امر به ضدّين يا نقيضين دارد. خودش اين معنى را ادراك مى

  انسان جنبه حيوانى و روحانى
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بشر دو جنبه دارد جنبه حيوانيّت و روحانيّت. خصوصيّت آدمى در 

مگر آدمى  422بين موجودات همين است. هر موجودى مقامى دارد،

كه بين دو جنبه گرفتار است. نفس و هوا و شهوات حيوانيّه. از آن 

كند به عالم باقى كه به ابرار و  طرف عقلش، روحش دعوتش مى

ين كشمكش در وجود آدمى است. بشر سر دو اخيار ملحق گردد. ا

جا  راهى عجيبى است. هر قدمى كه بردارد بين االمرين است. اين

آدمى مختار است خواسته نفس را بشنود يا روح را. اگر تابع نفس 

گرددكه براى او  شد عاقبة االمر حيوانى از حيوانات عالم آخرت مى

د، مالك جهنّم، مالكى است. شخص گنهكاربعد از مرگ، مالك دار

مالك حيوانهاى دو پا، در برزخ است هر كس ذليل نفس و هوا شد 

خواهد صدايشان بيرون آيد  فردا بايد ذليل مالك جهنّم باشد تا مى

  صدايتان 423زند. همه را تو سرى مى

______________________________ 
 .. 164صافّات:  «وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ» -(1)

 .. 108مؤمنون:  «قَالَ اخْسُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلّمُونِ» -(2)

 304معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
422  (1)-\i « ٌْعُلوم  .. 164صافّات:  E\«َوَما ِمنَّآ ِإلَّ َلُه َمَقاٌم مَّ
423  (2)-\i « ِقَاَل اْخُسواْ ِفيَها َوَل ُتَكّلُمون»\E  :108مؤمنون .. 
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بگيرد! در دنيا چقدر به شما التماس كردند بياييد آدم شويد، راه 

حيوانات را طى نكنيد! اگر بشرى شد حرّ، ذليل نفس و هوا نشد، آن 

كند. بشارت براى  مى نداى رحمانى را ادامه داد كه دعوت به باقى

اى جلويش رد  آن جوان قوى كه تا زن اجنبيّه 424چنين افراد است.

گويد نگاه نكن، به وسوسه نفس هيچ  شود روح لطيفش مى مى

افتد  اعتنايى ندارد، آيا مساوى است با آن جوانى كه تا چشمش مى

افتد. بدانيد! در پيروى  شود تا جايى كه دنبالش مى چنان ذليل مى

پيروى از نفس و  از فرمان خدا عزّت و خالصى از اسارت است ودر

 425هوا ذليل شدن و تو سرى خوردن از نفس و هواست.

  سخنى جاودانه از على عليه السالم در زشتى ظلم و ستم

 فرمايد: اميرالمؤمنين عليه السالم مى

اگر سلطنت هفت اقليم را به من بدهند كه در برابرش پر كاهى از »

 «.دهن مورى به ستم بگيرم نخواهم پذيرفت

                                                 
424  (1)-\i « َُياِت َأن َّنََّْعَلُهْم َكالَِّذيَن ءَاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصِلحِت َسَوآًءحمََّْياه  .. 21جاثيه:  E\...«ْم َوَّمَاتُ ُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَُحواْ السَّ
 .( .224لو اعطيت القاليم الّسبعة ِبا حتت افلكها على ان اعصى اللَّه ِف منلة اسلبها جلب شعرية ما فعلته) هنج البلغه صبحى صاحل/ خ واللَّه  -(2)  425
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على عليه السالم عزيز است. اقتضائات نفس و هوا هيچ اثرى در او 

گذارد. قياس كن با آن بدبختهايى كه براى مقام رياستشان چه  نمى

 كنند، اين ذلّت است. ظلمها مى

 پاسخ جالب عالم به پادشاه مغرور و متكبّر

گذشت، به عالمى رسيد كه نشسته  در سابق، سلطانى با طمطراق مى

بود. عالم از جايش حركت نكرد. سلطان ناراحت شد و نزديك آمد. 

 «.شناسى؟ مگر مرا نمى»الم از جايش بلند نشد. گفت: باز هم آن ع

من  شناسم؛ شماغالم كسى هستى كه چرا شما را خوب مى»گفت: 

 «.سلطان اوهستم

يعنى تو اسير رياست و شهوتى، در حالى كه شهوت و رياست مغلوب 

 خواهم. من است. تو ذليل پول هستى، من كه پول نمى

______________________________ 
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ » -(1)

 .. 21جاثيه:  ...«وَعَمِلُواْ الصلِحتِ سَوَآءًمَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ 
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واللَّه لو اعطيت االقاليم السّبعة بما تحت افالكها على ان  -(2)

جلب شعيرة ما فعلته )نهج البالغه صبحى  اعصى اللَّه فى نملة اسلبها

 ( ..224صالح/ خ 

 305معارفى از قرآن، ص: 

  خنثى شدن نقشه عثمان با هوشيارى حضرت اباذر عليه السالم

يا مانند داستان ابوذر، وقتى كه در شام تبليغات ضدّ اموى را بدون 

تواند مقام على عليه السالم و بطالن  ترس پياده كرد، هر چه مى

كند. از جلوى كاخ عثمان گذشت، متحيّر  عثمان را آشكار مى

كند: اين است راه و روش  زند و اعتراض مى شود، فرياد مى مى

 انسان؟!

بتواند ابوذر را ساكت كند نتوانست. دو غالم  عثمان هر چه كرد

زرنگ داشت كه خيلى هوشيار بودند. دويست اشرفى به اين دو غالم 

اگر توانستيد به ابوذر بقبوالنيد، من شما را آزاد »داد و گفت: 

آنها هم كيسه اشرفى را برداشتند آمدند خدمت ابوذر، «. كنم مى

از »تند. ابوذر گفت: وقتى نشستند پولها را جلوى ابوذر گذاش

 «.كجاست؟
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 «.از بيت المال است»گفتند: 

 «.به همه اين اندازه داديد؟»گفت: 

 «.خير، براى شماست»گفتند: 

به تغاركرد، گفت: تااين هست  احتياجى ندارم. اشاره من كه»گفت: 

 «.احتياجى ندارم

 غالمها به خيالشان اين تغار پر از اشرفى است. آمدند سر تغار را

 «.چيزى كه نيست»برداشتند ديدند دو قرص نان جوين است. گفتند: 

يكى براى ظهر و ديگرى براى شبم، فردا هم كه معلوم »فرمود: 

 «.نيست جزء عمرم باشد

عثمان به ما »غالمها به التماس افتادند. راستش را گفتند كه: 

عليه گذرانده اگر بتوانيم اين پول را به تو بدهيم كه ديگر اسم على 

 بشنو از جواب اين مرد فقيه.«. كنم السالم را نبرى، شما را آزاد مى

. من اين پول را بگيرم كه شما «ان كان فيه عتقكما ففيه رقّى» گفت:

 426آزاد شويد، آن وقت خودم بنده او شوم؟!

                                                 
 .) با اندكى اختلف( .85/ 1؛ لئاىل اْلخبار: 452/ 2سفينة البحار:  -(1)  426
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______________________________ 
)با اندكى  85/ 1؛ لئالى األخبار: 452/ 2سفينة البحار:  -(1)

 اختالف( ..

 306معارفى از قرآن، ص: 

  لزوم پرهيز از موارد شبهه

قربان كسى كه هوشيار باشد هر وقت. سر دو راهى، راه خدا را رها 

دهيد،  نكند. هميشه حواستان به خودتان باشد. اگر تشخيص نمى

ا ثابت نشود كه رحمانى است انجام ندهيد كه عندالشبهه بايستيد. ت

 كنيد كه ديگر عالج ندارد. اگر در راه شيطانى افتاديد، سقوطى مى

تزكيه نفس؛ يعنى مخالف هوا، روح را تقويت، هوا و هوس را تضعيف 

كن كه به نفع خودت است. روزه ماه رمضان اگر بركسى گران باشد، 

د و حقيقتش را ببينى كه خدا از روى نادانى است. اگر پرده عقب رو

كردى كه چه  چه منّتى بر خلق گذاشته، از شوق، روز شمارى مى

السّالم عليك » وقت ماه رمضان بيايد. بايد ماه رمضان عيدت بشود:

شوى. تا آدم  شوى. از حيوان جدا مى . شرافتمند مى«يا عيد االولياء

د: كسى كه ان نشوى كه در عالم اعلى راه ندارى. فرض كنيد نوشته

گريه بر حسين عليه السالم كند بهشت برايش واجب است، بدانيد 
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ثوابها فرع بر اين است كه آدم شود، بشود بهشت برود، آن وقت 

بهشت برايش واجب است. اگر كسى ايمانى ندارد، به بهشت هم 

 راهى ندارد.

  انگيز على عليه السالم چشم پوشى و توجيه شگفت

  ولقد امرّ على اللّئيم يسبّنى
 

فمضيت ثمّة قلت ال 

427 يعنينى
 

 

اين شعر نسبت به على عليه السالم است. خود على عليه السالم 

خودم به گوش خودم شنيدم كسى به من دشنام »فرمايد:  مى

گفته  داد، من روى خودم نياوردم گفتم البد به على ديگرى بد مى مى

 «.است

كه از حرفى  تو حدّ وجوديت آن قدر ناچيز است كه تحمّل اين

كند،  كه يك خيالى، رهايت نمى بگذرى ندارى. به قدرى ذليل هستى

 شود دربهشت نزد اولياى خدا آيامى

                                                 
 .58/ 1ْلامع: تفسري جوامع ا -(1)  427

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  558 

______________________________ 
 .58/ 1تفسير جوامع الجامع:  -(1)

 307معارفى از قرآن، ص: 

رياست گولش  428ز خدا غافل نشود.باشى؟ مرد كسى است كه ا

اينها  429نزند. هر كس ذليل اينها است بهشت جايش نيست.

عزّت و سعادت  430اند. بهشت دارالسالم است نه بيمارستان. مريض

 اش را پيروى كند و بس. براى كسى هست كه آن اقتضاى رحمانى

 اش را پيروى نكند. اقتضائات شيطانى

 ودرفتن به بهشت و جهنّم با پاى خ

كه نفس  عرض ما در معرفة النفس بود. يك رشته از معرفت اين

آدمى هميشه بين دو اقتضاى ضد است كه اختيار يكى از آن دو به 

دست خودت است و جبر هم غلط است. كسى را به زور به بهشت 

رود. هر كه جهنّمى  برند. هر كس مايل باشد به پاى خودش مى نمى

 رود. شود با پاى خودش جهنّم مى مى

                                                 
428  (1)-\i « تُ ْلِهيِهْم ِِتَرٌة َوَل بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه  .. 37نور:  E\...«رَِجاٌل لَّ
429  (2)-\i « ََوأُْزِلَفِت اْْلَنَُّة لِْلُمتَِّقْي»\E  :90شعراء .. 
430  (3)-\i « لِم ِعنَد َرّبِّْم َوُهَو َولِيُُّهم  .. 127انعام:  E\...«هَلُْم َداُر السَّ
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آيد، به پاى خودش رو  بدانيد! هر كس اوّل وقت رو به خانه خدا مى

رود. هر كس هم رو به سينما رفت، به پاى خودش رو به  به بهشت مى

 رود. شاعر چقدر خوب گفته: جهنّم مى

كه گويى اين كنم يا آن  اين

   كنم

خود دليل اختيار است اى 

431 صنم
 

 

مرد آخر بين مبارك »هر كارى كه خواستى بكنى آخرش را ببين: 

 «.اى است بنده

فرض كنيد سينما همان يك ساعتش كيف دارد و امّا آخرش هر گاه از 

خواهى  اختيار مى سينما بيرون آمدى، يك پارچه آتش هستى كه بى

شوى. سينما مركز اسارت  به زن مردم بچسبى! باألخره ذليل مى

طلبى، هر پول دوستى، ترسو  افتد. هر رياست يّت مىاست. از حرّ

 است. هر خداطلبى از هيچ كس ترسى ندارد.

______________________________ 
 .. 37نور:  ...«رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تِجرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ » -(1)

                                                 
 .مثنوى معنوى) با اندكى اختلف( -(4)  431
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 .. 90 شعراء: «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ» -(2)

 .. 127انعام:  ...«لَهُمْ دَارُ السَّلمِ عِندَ رَبّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم » -(3)

 مثنوى معنوى )با اندكى اختالف(. -(4)

 308معارفى از قرآن، ص: 

اى در كمين هستند كه چنين و  گويند عدّه كه به آنها مى كسانى»

 432«.را گويند ما خدا داريم و خدا بس است ما چنان كنند، مى

خواهى دنبالش  اى كه مى آخرش را بپاييد نتيجه را ببينيد. استفاده

شود. درد سرت  شود حمّاليت بيشتر مى بروى اگر پولت بيشتر مى

عقل مؤمن هميشه جلوى كارش »فرمايد كه:  شود؛ لذا مى بيشتر مى

كند ببيند آيا غذاى روح است يا عذاب  است. اوّل رجوع به قلبش مى

ا تقويت روح است يا تقويت نفس و هواست؟ آيا نتيجه روح است؟ آي

 «.باقيه است يا نتيجه فانيه است؟

 هاى ابن زياد! فريب خوردن شريح قاضى توسّط سكّه

نظرت در كشتن »حكايت شريح قاضى است كه ابن زياد به او گفت: 

 «.حسين عليه السالم چيست؟

                                                 
432  (1)-\i «َُيَْسْسُهْم ُسوءٌ للَُّه َونِْعَم ا ْلوَِكيُل* َفانَقَلُبواْ بِِنْعَمٍة ّمَن اللَِّه َوَفْضٍل َلَّْ الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعواْ َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم ِإُيًنا َوقَاُلواْ َحْسُبَنا ا »...\E  :174 -173آل عمران .. 
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دفعه اوّل قلمدانش را به سرش زد كه سرش شكست! آيا من فتوا 

 بدهم به قتل حسين عليه السالم؟! حسين عليه السالم بى گناه است.

ابن زياد شب كه شد دو يا سه بدره زر كه يك بدره به قدر صد 

اشرفى ارزش داشته براى شريح فرستاد. واى از اين مال! شريحى 

 گفت: شت مىكه روز قبلش چنان عزّتى دا

سه بدره زر چنان « آيا من فتوا به قتل حسين عليه السالم بدهم؟!»

درباره »ذليلش كرد كه فردا در مجلس كه حاضر شد، ابن زياد گفت: 

 «.حسين عليه السالم چه فكرى كردى؟

بينم كشتن  هر چه فكرش كردم، مى»اين خبيث با كمال جرأت گفت: 

«. خواهد فساد بكند! زيرا مى حسين عليه السالم الزم است، چرا؟

دانست  كشتن حسين عليه السالم آسان نبود. ابن زياد ولد الزنا مى

چطور مردم را تهييج كند كه شمشير روى حسين عليه السالم بكشند. 

بگوييد فتوا را در »تا اين فتوا را داد، ابن زياد حرامزاده گفت: 

  مسجد روى منبر براى همه

______________________________ 
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ » -(1)
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فَزَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ا لْوَكِيلُ* فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مّنَ اللَّهِ 

 .. 174 -173: آل عمران ...«وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 

 309معارفى از قرآن، ص: 

سمعنا » مسلمانها كه آمدند، گوش كردند، همه گفتند:«. بخوانند

خواهد براى رضاى خدا كار كند،  هر كس مى»د گفت:  بع«. واطعنا

از آن طرف در بيت «. آماده شود براى جنگ با حسين عليه السالم!

 المال را هم باز كرد.

ين آمد؟ بلى، دو پير مرد سراغ دارم هر آيا كسى هم به يارى حس

كدامشان مرد هزار مرد بودند؛ يكى حبيب بن مظاهر و ديگر مسلم 

كردند، روزها پنهان  بن عوسجه. اين دو بزرگوار شبها حركت مى

شدند كه مبادا آنها را بگيرند. چه مردانى! هر چند عددشان كم  مى

 بودند.بود ولكن به حسب ايمان و حقيقت، مردان بزرگى 

 310معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و يكم: وسعت و گستره روح انسان
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شود، در نفس باقى است. آنچه  هر چه به اعضا و جوارح درك مى

ات هست. اگر كسى بخواهد بشمارد، عدد كلماتى  اى در حافظه گفته

آيد. يك ساعت كه  كه از اوّل عمرش تا حاال شنيده به حساب نمى

شود. اگر بخواهند  اعضا در حركت است تمام در ذات منعكس مى

 شود. روى كاغذ بياورند نمى

جمالًا لوحه مادّى براى همه ادراكات در عالم ممكن نيست. اگر يك ا

لوحى باشد از مشرق تا مغرب بخواهند در آن لوح آنچه را كه شما 

ديديد و شنيديد، گفتيد و خورديد، حس كرديد، در اين لوح ثبت 

شود؛ ولى روح چيست كه تمام اين نقوش در  كنند باز هم جايش نمى

كه  شود بر اين يا اين مطلب برهان نمىآن هست بدون تزاحم؟ آ

آدمى ذاتش مادّه نيست بلكه حقيقت آدمى كه نفس ناطقه باشد و 

 اين همه مدركات در آن جاى گرفته، مجرد است.

كه روح  دو داستان براى شناخت روح و قدرت روح و فهميدن اين

 شود. حاكم بر بدن است ذكر مى

  به كمك تقويت روحمحمّد بن زكريّا و معالجه خوارزمشاه 

خوارزمشاه مبتال به فلج شده بود. اطبّايى كه در دسترس بودند 

 معاينه كردند گفتند:
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 311معارفى از قرآن، ص: 

محمّد »متخصص در آن زمان، استاد كل در طب، «. اى ندارد فايده»

كند. بعد از  بوده. خوارزمشاه احضارش مى« بن زكريّاى رازى

شود كه اين درد به دواهاى  ند، متوجّه مىك اش مى كه معاينه اين

 كه از قوّه روح استمداد بشود. عادى عالج شدنى نيست مگر اين

قول بده »خواست مداواى روحى كند، رو كرد به سلطان گفت: 

بعد امر كرد «. آنچه را كه در مداواى تو عمل كنم در امان باشم

اشد و سلطان حمّام را گرم كنند ودرجه حرارتش در اختيار طبيب ب

قطعه سنگ باشد و سلطان را روى  را برهنه كنند. وسط حمّام يك

كه من  كس نباشد تا وقتى بنشانند وداخل حمّام هيچ داغ سنگ

 براى مداوايش. بروم خودم

آتش حمّام را زياد كنيد )تا بخار زياد شود و »محمّد بن زكريّا گفت: 

 «.مفاصلش را نرم كند(

فصلها همه رطوبتش زياد شده بود، آن وقت هنگامى كه عرق كرده م

اى به دست گرفت )هيكلش هم قدرى موحش بوده  شمشير برهنه

است( در حمّام را كه بسته بودند، يكدفعه در را محكم زد و چند 
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فحش به شاه داد. شمشير كشيده رو به مريض آمد. شاه هم از ترسش 

 خودش را در خزينه انداخت. باألخره بلند شد.

چنان مرعوبش كرد كه روح به ميدان آمد. قوّه واهمه به كار طبيب 

افتاد و بدن را بلند كرد. خالصه وقتى كه شاه خودش برخاست و به 

خزينه رفت، محمّد بن زكريّا هم برگشت ولباسش را پوشيد، اسبش را 

لباسم را »سوار شد و فرار كرد. سلطان متوجّه شده صدا زد: 

محمّد بن زكريّا را بياوريد تا خلعتش »و آن وقت گفت: «. بياوريد

 غرضم مسأله قدرت روح است.«. بدهم

  تأثير شگرف تلقين در انسان

نظير آن دو نفر مقصّر كه محكوم به اعدام بودند چشم يكى را 

زنند  بندند در مقابل ديگرى كه چشمش باز بوده، رگش را مى مى

ميرد.  و مى افتد آيد كه مى گيرند. آن قدر خون مى خونش را مى

 زنند، بندند؛ امّا رگش را نمى آورند چشمش را مى دوّمى را مى

 312معارفى از قرآن، ص: 
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كنند؛ چون چشمش بسته بود به خيالش  اى به بدنش مى تنها اشاره

كرد اجمالًا همان  اند، از وضع رفيقش دقيقه شمارى مى رگش را زده

 موعدى كه آن رفيقش افتاده بود او هم افتاد و مرد الى غير ذلك.

اگر كسى تلقين مرض «. تلقين مؤثّر است»اند:  اطبّاى جديد هم گفته

افتد؛ چنانچه تلقين اسالمى نيز  ألخره از پاى مىبه خودش كند با

مؤثّر است؛ حتّى گفته شده مار گزيده تا نفهميده مار او را گزيده 

است، اميد خوب شدنش هست؛ ولى تا فهميد كار مشكل است. سرّش 

اين است كه در اثر هول وهراس، جريان خون سريعتر وزود سم به 

 افتد. رسد و از كار مى قلب مى

  مركب روح انسانبدن، 

خواهم به برهان و داستان بفهمانم كه شما اين بدن نيستيد، اين  مى

شود عقلت را  پرسم مى بدن مركب شماست. اگر گفتى نشانم بده، مى

نشان من بدهى. موجود غير مادّى ديدنى نيست بلكه آثارش را 

توان ديد آثار روحت جنبش بدن است. كارهاى روح در اين  مى

ال يشغله »  از برهانهاى روح -كه عرض شد -قوّه حافظه بدنت نظير

كند  لقمه گذاشته در دهنش، ذائقه درك مى 433«.شأن عن شأن

                                                 
 .دعاى مشلول . -(1)  433
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شيرين است. در همان آن زبان مشغول حرف زدن است دندان هم 

زند و در همان حال چشمش هم  جود و زبان هم حرف مى مى

كار اش  شنود در عين حالى كه حافظه بيند، گوشش هم مى مى

كند، سراسر بدنش در كار است؛ حتّى دست و پا هم در همان آن  مى

كه دستگاهى مزاحم دستگاه ديگرى بشود.  در حركت است بدون اين

 كشد. اش در كار است در عين حال نفس هم مى قواى باطنى

خداوند براى نفس كشيدن آدمى مجراى ديگرى جز دهان قرار 

سرارش آن است كه وقتى داده است و آن بينى است. يكى از ا

  دهنت را پر كردى از لقمه، نفس راهى

______________________________ 
 دعاى مشلول .. -(1)

 313معارفى از قرآن، ص: 

ندارد، دو سوراخ دماغ يدكى است كه اگر دهنت لقمه داخلش 

هست، از راه بينى نفس بكشى ودو تا سوراخ براى اين است 

 شت، ممكن است بند بيايد.اگريكى بود خطر دا كه

 تا بشر خداى را بشناسد. «ال يشغله شأن عن شأن» اجمالًا
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 اى از قدرت خداوند مرگ موجودات نشانه

دعاى جوشن كبير نامهاى نيك پروردگار است كه هميشه خوب است 

 خوانده شود؛ باألخص ماه رمضان و شبهاى احيا.

يا من فى الممات » به يك جمله از دعاى جوشن التفات كنيد:

 «.قدرته

هر كه بخواهد قدرت خدا را بفهمد ساعت مرگ كسى حاضر شود. 

كرد. همان بشرى بود  اين همان بشرى بود كه چندين كيلو بلند مى

خواهد بگويد  خواند. حاال يك كلمه مى كه با زبانش چقدر ذكرها مى

 جنبد. زبانش نمى

آنان كه به صد زبان سخن 

  گفتند مى

آيا چه شنيدند كه خاموش 

 شدند؟

 

*** 

 

گورستان دمى  روبه
 

آن سخن گويان خاموش 
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434 راببين  نشين خاموش
 

 

تواند، بر خالف ساعتهاى  ساعت مرگ هر چه بخواهد كارى بكند نمى

فهمد قدرت، مال  ديگرش، قدرت ديگر نيست. ساعت مرگ مى

 ديگرى بود.

  پندى ارزشمند از اسكندر ذوالقرنين

اسكندر ذوالقرنين در بين سالطين مشهور است حكيم بوده »گويند: 

است. موقعى كه خواست بميرد، وصيّت كرد گفت: جنازه من را 

خواهد، آشكار بگذاريد و دو  نپوشانيد؛ يعنى درِ تابوت پوشش نمى

يست. بعد دستم را هم آشكار بگذاريد. كسى هم نفهميد منظورش چ

  كه جنازه را حركت دادند، علما و دانشمندان جمالتى از اين

______________________________ 
 مثنوى معنوى. -(1)

 314معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .مثنوى معنوى -(1)  434
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پسر جانم! در حال »گفتند. مادرش رو كرد به جنازه اسكندر گفت: 

حياتت خيلى خلق را موعظه كردى لكن موعظه امروزت از تمامش 

ام را نشان مردم بدهيد تا خلق  كه گفتى دست خالى تر است. اينباال

 «.خواهم زير خاك بروم ببينند با دست خالى مى

شود.  آدمى بايد شعور پيدا كند، شعور هم ساعت مرگ پيدا مى

 فهمد تمام اشتباه بود. مى

  آميز بهلول با وزير هارون در گورستان حكايت حكمت

روزى وزير هارون الرشيد كنار قبرستان رد شد ديد جناب بهلول تنها 

گردد.  كند، عقب چيزى مى در قبرستان استخوانها را جا به جا مى

 «.كنى؟ جا چكار مى بهلول! اين»گفت: 

ام ميان اينها از هم جدايشان كنم، فرق بگذارم  امروز آمده»گفت: 

خواهم ببينم  ال. من مىبين وزير، دبير، سرهنگ، سرتيپ، تاجر، حمّ

بينم تمام  كنم مى داخل اينها كدامشان وزير هستند، هر چه نگاه مى

زدند )مرد آخر  مثل هم هستند. اينها بى خود در دنيا توى سر هم مى

 «.اى است( بين مبارك بنده
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جا  اى اين خوب بهلول! تو چرا شهر را رها كردى، آمده»گفت: 

 «.ماندنى شدى؟

جا كسى  كنند. اين اين است كه در شهر اذيّتم مى حقيقتش»گفت: 

 «.كارم ندارد

 «.ها هم دارى؟ آيا گفتگو با مرده»گفت: 

 «.بلى»گفت: 

 «.دهند؟ آيا جوابت مى»گفت: 

گويم: اى قافله بار  دهند. من به آنها مى همه يك جواب مى»گفت: 

كنيد؟ آنها هم  جا حركت مى ؛ چه وقت از اينمتى ترحلون؟  انداخته

ها  ايم منتظر شما زنده جا بار انداخته ؛ ما اين حتّى تجيئون گويند: مى

 435«.هستيم كه با هم وارد صحراى محشر شويم

______________________________ 
يَوْمٍ  مِيقتِ  قُلْ إِنَّ ا لْأَوَّلِينَ وَا لْأَخِرِينَ* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى» -(1)

 .. 50 -49واقعه:  «مَّعْلُومٍ

 315معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
435  (1)-\i « ِلَْي َوا ْْلَِخرِيَن* َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ْعُلومٍ   ُقْل ِإنَّ ا ْْلَوَّ  .. 50 -49واقعه:  E\«ِميقِت يَ ْوٍم مَّ
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 اجسام لطيف قابل رؤيت نيستند

كالم در بيان خودشناسى و خداشناسى بود و براى حديث مشهور از 

 436«من عرف نفسه فقد عرف ربّه»  رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله

چون  بيند و تطبيقهايى ذكر گرديد. چشم آدمى خداى را نمى

 تواند ببيند نبايد گفت خداى ناديده را چگونه باور كنم. نمى

تواند جسم سايه اندازى را  اين خالف عقل است. چشم حيوانى مى

بيند تا چه  را نمى ببيند، پس اگر جسم لطيفى باشد مثل هوا، چشم آن

 رسد كه اصلًا مادّى نباشد.

را ببيند نه  تواند آن خالصه، اگر چيزى لطيف شد، چشم آدمى نمى

 كه آن جسم نيست. اين

تواند منكر هستى خودش  رجوع به نفس خودت كن آيا كسى مى

بينى، خودت  كه مى توانى ببينى؟ اين بشود؟ آيا خودت را هم مى

 نيستى اين آلت و مركب است.

شود. خداى عالم  روح تو مجرّد است، جسم نيست. به چشم ديده نمى

فهميم موجود  كه از آثار روح مى انشود؛ چن هم به چشم ديده نمى

                                                 
 .625/ 2غرراْلكم:  -(1)  436
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است. از آثار و مراتب آفرينش خداوند، يقين به هستى او پيدا 

 گردد. مى

  مكان از لوازم اجسام

اند: اشاره به  ديگر از وجوهى كه براى اين روايت است بعضى گفته

اين است كه خدا مكان ندارد. جايى كه جسم در آن باشد به حكم 

شود گفت: در آسمان،  شود گفت خدا كجا هست؟ آيا مى عقل نمى

زمين، عرش و زير زمين است؟ اين حرفها غلط است؛ زيرا جسم، 

 خواهد، نه خالق جسم. مكان مى

خداى ما مكان خلق  437«.ايّن االين» فرمايد: امام عليه السالم مى

كه جايش در آسمان است.  كن است. آسمان آفرين است، نه اين

  اجمالًا خداى عالم مكان ندارد. شاهدش نفس

______________________________ 
 .625/ 2غررالحكم:  -(1)

 .. 88/ 1اصول كافى:  -(2)

 316معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 88/ 1اصول كاِف:  -(2)  437
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خودت است. روح من و تو هست، پس كجا هست؟ اگر كسى بپرسد 

 جان تو كجاست، اصل سؤال غلط است.

جا روح  از مغز سر تا انگشت پا، هر كجا دست بگذارى بگويى اين

جا روح نيست. جان، موجود مجرّد منوّرى است  است، غلط است، اين

 كه محيط به بدن است.

كه حال و محل است. نه  نه اين ظاهر و باطن بدن را گرفته است

كه جان چيزى باشد كه داخل سرت رفته باشد. روح انسان سايه  اين

اى كه جان  شود در بدن زنده انداز نيست كه مكان بخواهد. مى

 نباشد:

 438«.يا من ال يحويه مكان وال يخلو عنه مكان»

 «.اى خدايى كه جا ندارى! جايى هم نيست كه نباشى!»

خداى عالم محيط به تمام عوالم  439؛«ءٍ مُّحِيطٌ أَلَا إِنَّهُ بِكُلّ شَىْ»... 

است؛ امّا جايى ندارد، جا خلق كن است؛ مثل روحت. از سر تا پايت 

جايى نيست كه جان نباشد، اگر جان نداشته باشد فلج يا مرده است. 

تمام اجزاى عالم هستى نه جاى خداست و نه از خدا خالى است. هر 

                                                 
 .44/ 41حباراْلنوار:  -(1)  438
 .54فّصلت:  -(2)  439
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هر  440؛...«هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ »...  كجا برويد خدا حاضر است:

كجا باشى خدا با تو است در عين حالى كه مكان هم ندارد مثل 

 جانت.

 عجز انسان در شناخت ذات خداوند

كه روح فقط از آثار و  اند؛ چنان ديگر از وجوهى كه ذكر كرده

مّا فهميدن حقيقتش محال است، هايش آدمى يقين به آن دارد ا نشانه

كه شكّى در بودن آن  با اين 441هيچ بشرى كنه روح را ندانسته است،

 و آثارش نيست بلكه شرف بدن، روح است.

______________________________ 
 .44/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 .54فصّلت:  -(2)

 .. 4حديد:  -(3)

مّنَ ا  قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبّى وَمَآ أُوتِيتُم وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ» -(4)

 .. 85اسراء:  «لْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

 317معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 4حديد:  -(3)  440
441  (4)-\i « ِّمَن ا ْلِعْلِم ِإلَّ قَِليًل  ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمرَِرىّب َوَمآ أُوتِيُتم َوَيَسُلوَنَك َعِن الرُّوح»\E  :85اسراء .. 
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تن آدمى شريف است به 

   جان آدميّت

نه همين لباس زيباست 

442 نشان آدميّت
 

 

داند. كسى هنوز از جان  ولى حقيقت جان آدمى را هيچ كسى نمى

بيند؛  كه حقيقتش چيست، فقط كارهايش رامى خودش سر در نياورده

تواند ببرد. اى بشر! تو كه جان خودت را  ذات خدانمى پى به كه چنان

 توانى ذات خدا را بشناسى؟! دانى چطور مى نمى

  ره شگفتى كار عزرائيلسخنى ارجمند از على عليه السالم دربا

 فرمايد: اميرالمؤمنين عليه السالم مى

مخلوقى از مخلوقهاى خدا جناب عزرائيل است. تو در كار عزرائيل »

اى نيست، آيا حس  حيرانى. توى اتاق دربسته كه سر سوزنى روزنه

كنى وقتى عزرائيل از دربسته جانش را گرفت؟ وقتى ملك، جان  مى

بينى؟ از اين باالتر، بچّه در شكم مادر،  گيرد آيا تو مى كسى را مى

رود  گيرد. آيا ملك الموت در شكم مادر مى ا مىالموت جانش ر ملك

كه تا اشاره كرد، قوّه جاذبه الهيّه كه به  گيرد، يا اين و جان بچّه را مى
                                                 

 .سعدى/ مواعظ -(1)  442
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كند؟ اجمالًا اى انسان!  الموت داده است جان بچّه را جذب مى ملك

بينى خودش را  تو در كار يك ملك حيرانى، كارش را مى

 443«.بينى نمى

   عليه و آله از ملك الموت در شب معراجپرسش پيامبر صلى اهلل

اللَّه صلى اهلل عليه و آله به ملك الموت  در ليلة المعراج رسول

 فرمود:

در آن واحد اگر بشرى مشرق و ديگرى مغرب باشد و عمرش تمام »

 شده باشد

______________________________ 
 سعدى/ مواعظ. -(1)

؟ ام هل تراه إذا توفّى احدا بل هل تحسّ به إذا دخل منزلًا -(2)

كيف يتوفّى الجنين فى بطن امّه؟ ايلج عليه من بعض جوارحها؟ ام 

الرّوح اجابته باذن ربّها؟ ام هو ساكن معه فى احشائها؟ كيف يصف 

الهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ )نهج البالغه صبحى صالح/ خ 

112.. ) 

                                                 
ابته باذن رّّبا؟ ام هو ساكن معه ِف احشائها؟ كيف يصف اهله من يعجز عن هل حتّس به إذا دخل منزًل؟ ام هل تراه إذا توِّف احدا بل كيف يتوِّف اْلنْي ِف بطن اّمه؟ ايلج عليه من بعض جوارحها؟ ام الّروح اج -(2)  443

 .( .112صفة خملوق مثله؟) هنج البلغه صبحى صاحل/ خ 
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 318معارفى از قرآن، ص: 

 «.كنى؟ چه مى

اى  اللَّه! خداى عالم تمام دنيا را براى من مثل سفره يا رسول»گفت: 

اى از زمين  قرار داده كه در اختيار من است. در آن واحد هر نقطه

 «.تحت قدرت من است

 حرمت تفكّر در ذات خداوند

توانى در خدا فكر كنى؟ حرام  تو كه در اين ملك حيرانى! آيا مى

كه  كه خدا چگونه است، غير از اين است كسى در ذات خدا فكر كند

از آثارش يقين كنى كه خدا همه جا حاضر و ناظر است. هر كجا رو 

 بينى صنع خداست. كنى مى مى

 هر گياهى كه از زمين رويد
 

 وحده ال شريك له گويد

 

برى به وحدت فاعل؛ يعنى تمام دستگاه يكى  از وحدت فعلش پى مى

است. يك مدبّر دارد، صدها، هزارها، ميليونها، ميلياردها مراتب 

 «.ال اله الّا اللَّه»  خلقت است تمام برگشتش به يكى است
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كند؛ ولى يكى است. وحدت روح در بدن گواه  روح تو صدها كار مى

است بر وحدت ذات بى زوال احديّت در بدن. عالم وجود جزئى و 

كلّى كارها به دست خداست، مثل بدنت از سر تا پايت زير نظر روح 

كند، خارى به  كند دندانش درد مى تو است كه يك مرتبه احساس مى

 آورد. رون مىرا بي پايش خليده زود آن

غرضم تدبير است چنان كه مدبّر بدن با صدها كار يكى است، مدبّر 

. اين «ال اله الّا اللَّه»  عالم وجود ميلياردها مراتب هستى، يكى است

بحث مهمّى است از معرفة النفس كه در آن معرفت رب است. خدا را 

ال اشهد ان » دهى: بينى، گواهى مى بينى، كارهايش را كه مى نمى

بينى،  بينى؛ ولى كارهايش را مى را نمى مثل جانت، آن «اله الّا اللَّه

 بينم. پس من جان دارم چون كارهايش را مى

  اقسام فعّاليّتهاى روح انسان

يك قسمت كارهاى روح در بدن و با اين آلت است. يك قسمت 

  كارهاى روح

 319معارفى از قرآن، ص: 
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باالستقالل بدون آلت كارهايى دارد كه آن جداى از بدن است، 

 شود. انجام داده مى

آنچه به توسّط اين بدن است بينايى، شنوايى، بويايى، غذا خوردن، 

تغذيه، تنميه، دستگاه هاضمه، دستگاه جهاز تنفّس اين كارهاى جان 

 است در بدن.

افتد.  ساعتى كه جان از بدن فاصله گرفت، تمام دستگاهها از كار مى

شنيد، زبان حرف  ديد، گوش مى از مرگ چشم مى يك لحظه پيش

شود اين  زد، يكدفعه خاموش شد، اين چه نورى بود؟ معلوم مى مى

ديد، ساعت مرگ با لحظه قبلش گواه است بر وجود  چشم نبود كه مى

روح. گوش پيش از مرگ خيلى تيز بود كه اگر كسى كوچكترين 

ود. پس معلوم شن شنويد. جان كه رفت هيچ نمى كرد مى صدايى مى

 شود شنوايى مال اين گوش نبود. مى

جنبد پيش از مرگ و بعد از مرگ يكى است،  اين زبانى كه حاال مى

هيچ تفاوتى نكرده چطور شد تا مرگ آمد زبان گنگ شد. پس معلوم 

شد گويايى مال اين تكّه گوشت نبود و هكذا تمام اين افعالى كه در 

كه جانى هست هر چند  اين بدن ظهور دارد گواه است بر اين

 شناسند. حقيقتش را نمى
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  فتگوى امام صادق عليه السالم با مرد هندى پيرامون تجرّد روحگ

دليل ديگرى براى وجود روح، كارهايى است كه به غير اين آلت 

دهد. مستفاد از كلمات درربار كشّاف حقايق جعفر بن  بدن انجام مى

محمّد الصادق عليه السالم در حديث مشهورى كه براى آن مرد 

را ثابت كند. مادّيين به خيالشان همين خواست تجرّد روح  هندى مى

گوشت وپوست است. موحّدين برايشان روشن است كه اين گوشت 

يك آلت بيش نيست، اصل ادراك مال روح است. چند مثال امام 

 فرمايد: زند از جمله مى مى

 «.كنى؟ خندى يا گريه مى اى كه مى گاهى در خواب متوجّه شده»

 «.فراوان»گفت: 

اى صورتهاى لذّتبخش را وصورتهاى  در خواب ديده آيا»فرمود: 

 «.وحشت انگيزرا؟

 320معارفى از قرآن، ص: 

 «.فراوان»گفت: 

آشامى لذّت  خورى و مى اى خوراك مى آيا در خواب ديده»فرمود: 

 «.برى؟ مى
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 «.بله»گفت: 

بينى  خورد؟ دهان روى هم است؛ امّا مى اين كيست كه مى»فرمود: 

ن تو غير از اين پوست و گوشت است. معلوم خورى. پس جا مى

كه بيدار  شود ذات تو غير از پوست و گوشت است كه بعد از اين مى

 «.كنى شدى براى رفقايت نقل مى

كند، حضرت هم جواب خوبى به او  اى مى بعد سؤال كودكانه

 گويد: دهد، مى مى

 شود بيند تمام سراب است، وقتى بيدار مى خوابهايى كه آدم مى»

 «.خبرى نيست!

اى كه عروسى  گاهى در خواب ديده»فرمايد:  حضرت مى

 «.اى؟ كرده

 «.بله»گفت: 

 «.هرگاه بلند شدى خبرى بود يا نه؟!»فرمود: 

اى موجود  شود حقيقتى در كار است و هم ادراك كننده معلوم مى

متّصل  است. مادّه شعورندارد. صدهزارهابلكه ميلياردها اتم
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شود. روح آدمى چيزهايى درك  ور پيدا نمىذرّه شع كننديك

 ندارد. مجلس رابه داستانى ختم كنم. مادّه كندكه هيچ ربطى به مى

 آب دريا را گر نتوان كشيد
 

هم به قدر تشنگى بايد 

444چشيد
 

 

 رؤياى صادقه نادرشاه افشار

برد  وقتى كه نادرشاه شب آخر عمرش بود، خوابش نمى»اند:  نوشته

و وحشت داشت. آخر عمرش خيلى كثافتكارى داشته. يك نفر حسن 

على معين الممالك نسبت به او خيلى خصوصى بود. هميشه اسرارش 

گفته. آن شب معين الممالك پرسيد كه چه خبر است؟ و  را به او مى

  ه هيچ كس نگويى حقيقتش ايننادر هم گفت: به شرطى كه ب

______________________________ 
 مثنوى معنوى )با اندكى اختالف(. -(1)

 321معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .مثنوى معنوى) با اندكى اختلف( -(1)  444
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شب در خواب ديدم دو نفر مأمور با  است كه قبل از سلطنت يك

احترام من را آوردند در محلّى كه در آن امامان هستند. آقايى كه 

 زديك شدم فرمود:بزرگ آنها بود تا من ن

شمشير را آوردند به كمر من بست فرمود: تو را فرستادم براى اصالح 

كه با بندگان خدا خوش سلوكى كنى. اين را  ايران، به شرط آن

فرمود من هم از خواب بيدار شدم. از فردا زمينه پيشرفت من پيش 

غان بينى هند را هم فتح كردم و ايران را از شرّ اف آمد تا حاال كه مى

نجات دادم )ولى وا اسفا! در آخر چه اشخاصى كه چشمشان را 

 گناهانى را كه كشت(. بيرون آورد و چه بى

گفت: شب گذشته تا خوابم برد در خواب ديدم آن دو مأمورى كه 

آن سال مرا احضار كردند همانها هستند، در مرتبه اوّل با لطف و مهر 

ضور همان آقايى كه شمشير من را بردند حاال با تو سرى مرا بردند ح

به كمر من بسته بود، تا حضورش رسيدم به من نهيب كرد فرمود: آيا 

بايد چنين سلوك كنى؟ شمشيرش را باز كردند و با تو سرى بيرونش 

 كردند.
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كه او را باال برده بود پايينش  شبى كه اين خواب را ديد فهميد آن

درشاه را خالص آورد. سحر تا خواب رفت يكدفعه كودتا شد و نا

 «.كردند

 گويد: شاعر هم شعرى مى

سر شب سر قتل و تاراج 

   داشت

سحر گه نه تن سر نه سر تاج 

  داشت

 

كه  شود نه اين ضمناً اين را بدانيد اگر سلطنت و مال به كسى داده مى

آن شخص آدم خوبى است و اهليّت دارد. اصلًا مال و جاه براى 

شود خير بوده  امتحان است. به هر فردى كه داده شود بعداً كشف مى

يا شر. اگر از سلطنتش عدل و حسن سلوك و فرياد رسى ديده شد 

رش تمام شده، اگر به سلطنت و مالش ملّت را شود به خي معلوم مى

پايمال كرد، نقش بر آبى بيشتر نبوده است. غرضم خواب ديدن 

 نادرشاه است كه مربوط به روح و ادراك آن است نه مادّه.

  لزوم پرهيز از غرور و نازيدن
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حاال كه چنين است، جان شما گوهر ديگرى است كه بدن را اراده 

كند، بايد به خودت  اكات و عوالم را سير مىكند و آن همه ادر مى

برسى. از امروز ذاتت را خوشگل كن تا فردا نزد خوشگلهاى عالم 

 وجود، راه پيدا كنى.

 322معارفى از قرآن، ص: 

نوعاً خانمها رودرواسى دارند. افسوس كه پيش خانمهايى مثل 

خودشان رودرواسى دارند! كدام زن است كه پيش فاطمه زهرا 

 السالم رودرواسى داشته باشد؟ عليها

كند نه ظاهرت. شكلت  فاطمه زهرا عليها السالم نگاه اعمالت مى

خواهد كه توبه  شكل حيوانى است. طاووس هم قشنگ است، نمى

شود حيوان  خودت بنازى. حقيقت تو شكل روح تو است. گاه مى

ترين بوها  اند عفن باشد كه اهل عقل بعضى كشف كرده موحشى مى

هم به گورت بزنى فايده  گردد، هزار مثقال عطر در تو پيدا مى

گويد، بوى گندى  شود كسى دروغى مى گاه مى»فرمايد:  ندارد. مى

كند. مالئكه لعنتش  رود كه تا عرش، مالئكه را اذيّت مى از او باال مى

 «.كنند هر چند ظاهر بدنش قشنگ باشد مى
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پس هر چه زودتر ذاتت را صفا بده. نگاه خوشگلى بدنت نكن، بيا 

به دست آور. جمال محمّدى و هر كس محمّدى  جمال حقيقى را

خورد. روح  جا جمال روح به كارت مى صلى اهلل عليه و آله شد آن

اگر چنانچه باطن  445خواهد. اگرلباس تو آتش باشد، تو لباس مى

ستمكاران را ببينى پارچه آتش آنها را پوشانده است، خوراكش، 

تش است. جميع لباسش، خوابش، باال، پايين، فرش، مكان، تمام آ

خودش برسد، پيش از  است، پس آدمى بايدبه شؤونش اين قسم

 كه جانش از بدن جدا شود، و زن و حسابى روى خودش بگذارد. اين

  سخنى پاينده از امام سجاد عليه السالم

اى پولدارها! دنيا  446«.دنيا سرگرمتان نكند»فرمايد:  قرآن مى

سر گرم زياد كردن  447سرگرمتان نكند كه از خودت غافل بشوى.

 به ايمانتان برسيد. 448رسد. دنيا فريبتان ندهد،ثروت باشى تا مرگ ب

______________________________ 
 .50ابراهيم:  «وُجُوهَهُمُ النَّارُ  سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى» -(1)

 .9منافقون:  ...«لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَا لُكُمْ وَلَا أَوْلدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ »...  -(2)

                                                 
445  (1)-\i «ُوُجوَهُهُم النَّارُ   َسرَابِيُلُهم ّمن َقِطرَاٍن َوتَ ْغَشى»\E  :50ابراهيم. 
446  (2)-\i ... « َلتُ ْلِهُكْم أَْمَوا ُلُكْم َوَل أَْولدُُكْم َعن ذِْكِر اللَِّه»...\E  :9منافقون. 
447  (3)-\i « َُّزْرُُت ا ْلَمَقابِرَ   أهَْلَلُكُم التََّكاثُ ُر* َحِت»\E  :2 -1تكاثر. 
448  (4)-\i ... « َّنْ َيا َوَل يَ ُغرَّن  .33لقمان:  E\«ُكم بِاللَِّه اْلَغُرورُ َفَل تَ ُغرَّنَُّكُم اْْلََيوا ُة الدُّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  588 

 .2 -1تكاثر:  «زُرْتُم ا لْمَقَابِرَ  أَلْهَلكُمُ التَّكَاثُرُ* حَتَّى» -(3)

لقمان:  «فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوا ةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ»...  -(4)

33. 

 323معارفى از قرآن، ص: 

د؟! شما شما كه روزه هستيد و آنها كه روزه نيستند چه فرقى كردي

 ايد يا آنها؟ مرده

ترسد روزه بگيرد كه ضعيف بشود، گول و فريب شيطانى است.  مى

بدانيد در قيامت سرگرمى هيچ نيست، اين اوضاع مال دنياست، پس 

 از مرگ، خودت هستى و عملت.

 فرمايد: امام زين العابدين عليه السالم مى

كنم عملى از خودم سراغ ندارم،  هر چه نامه عملم را زير و رو مى»

كه دست  غير از يك راه مانده و آن فضل و كرم تو است. غير از آن

 «.يا كريم! العفو  گدايى بلند كنم و بگويم

 324معارفى از قرآن، ص: 

 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  589 

 449 جلسه سى و دوّم: توحيد، اساس دين، سعادت و كمال انسان

 

اش  دنيوى واخروى وسعادت آدمى، تأمين حيات الاساس دين، كم

 است:« توحيد»

 450«.قولوا ال اله الّا اللَّه تفلحوا»

 شدند اهل: پذيرفتند، همه مى اگر چنانچه همه بشر اين قول را مى

ال » اى: شد. از هر رذيله دنيا و آخرتشان تضمين مى «ال اله الّا اللَّه»

كه اهل توحيد شد، حيات طيّبه كند. كسى  پاك مى «اله الّا اللَّه

 اش را تضمين كرده است. اخرويّه

لكن مراد از توحيد، در مقام ذات نيست، توحيد در مقام مبدأ قولى 

دانند؛  مى برآنندجميع ملل عالم مبدأ عالم را يكى است كه جملگى

شان بر آن است كه اين بتها خداى كوچك  پرستهاهم عقيده حتّى بت

يا مثلًا مظاهرى كه براى  451است. «اللَّه»  گاست ولكن خداى بزر

كنند و امّا خداى  بت پرستى است تعبير به خداهاى كوچك مى

                                                 
توّسط رژمي سّفاك هپلوى بوده و حضرت آية اللَّه  98رمضان  براى مزيد اّطلع خوانندگان و ثبت در تاريخ، اين سخنراّن پس از دو هفته تعطيل و بسنت درب مسجد جامع عتيق شرياز و كشتار خونْي پنجم -(1)  449

 .سأله شهادت و ِتييج مردم به مقاومت منودند كه چون از حبث تفسري خارج بود، مقدارى به طور خلصه ذكر شد و بقّيه حذف گرديد .دستغيب بيانات واِف درباره م
 .. 202/ 18حباراْلنوار:  -(2)  450
451  (3)-\i ... «َما نَ ْعُبُدُهْم ِإلَّ لُِيَقرّبُونَآ ِإىَل اللَِّه زُْلَفى  »...\E  :3زمر .. 
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بزرگ؛ يعنى مبدأ آفرينش يكى است، مگر طايفه ثنويّه كه خدا را 

 قبول ندارند.

______________________________ 
انى براى مزيد اطاّلع خوانندگان و ثبت در تاريخ، اين سخنر -(1)

پس از دو هفته تعطيل و بستن درب مسجد جامع عتيق شيراز و كشتار 

توسّط رژيم سفّاك پهلوى بوده و حضرت آية  98خونين پنجم رمضان 

اللَّه دستغيب بيانات وافى درباره مسأله شهادت و تهييج مردم به 

مقاومت نمودند كه چون از بحث تفسير خارج بود، مقدارى به طور 

 بقيّه حذف گرديد .. خالصه ذكر شد و

 .. 202/ 18بحاراألنوار:  -(2)

 .. 3زمر:  ...«  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى»...  -(3)

 325معارفى از قرآن، ص: 

خواند و توضيح زياد در  آنچه كه اسالم زيادتى دارد و به آن مى

قرآن مجيد براى آن ذكر فرموده، توحيد در الوهيّت و ربوبيّت 

شدن؛ يعنى اى انسان! عاقل و هوشيار  «ال اله الّا اللَّه»  است. اهل

باش چنانچه اصل ايجادت و پيدا شدنت از خداست، پرورشت هم از 

ات چه در دنيا و چه در  جميع شؤون زندگى پروردگار عالم است.
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نفس كشيدنت تا گفتار و كارهايت، از  آخرت از خداست. از يك

موقعى كه از شكم مادر متولّدت كرد، همه چيز به تو عنايت كرد. روز 

به روز، يك آن به خودت واگذارت نكرد. اگر يك لحظه به خودت 

 شدى. كرد، هالك مى واگذارت مى

 ت را آفريد.دستگاههاى بدن

  قدرت خداوند در توليد شير براى كودك

در شكم مادر بودى كه خدا رزقت را آماده كرد؛ رزقى كه غير از 

شود لطيف است. معده بچّه  شد. بچّه وقتى كه متولّد مى آن نمى

كوچك، طاقت خوراك و مركّبات راندارد. معده لطيف است 

 گردد. تر از شير تصوّر نمى خوراكى هم لطيف

ثقلى در معده ندارد. آن هم مبدأش از خون است. خون رنگش 

سرخ است، بدل به سفيدى شد. طعمش را چگونه گوارا كرد و آن 

وقت از چه مجرايى؟ پستان، تا بچّه در دهنش بگذارد، به اختيار 

»...  چكد: خودش بخورد. سر پستان سوراخ است امّا از آن نمى

و اگر به اختيار خودش نبود، بچّه  452«.خلِقِينَفَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْ

 شد. غرضم، رزق تو اى انسان! از خداست. خفه مى

                                                 
 .. 15مؤمنون:  -(1)  452
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شود. مبدّل  رود، بدل به ما يتحلّل مى اين شيرى كه در بدن بچّه مى

شود به تمام اجزاء. به هر جزئى اضافه  شود به خون و پخش مى مى

اش به صورت  رسد به جايى كه زيادى گردد تا مى بر آن جزء مى

 گردد. موى بدن و ناخن و به وسيله مدفوع خارج مى

دستگاه عظيم بدن در هر آنى مشغول كار است. اين رزق از كيست؟ 

  آن وقت هر گاه

______________________________ 
 .. 15مؤمنون:  -(1)

 326معارفى از قرآن، ص: 

د و كن بزرگ شدى خوراكهاى مركّبه، چه كسى جزء بدن تو مى

 هكذا. همه چيزت از خداست. بايد اين معنى را يقين كرد.

 خداوند، خالق همه نعمتها

قرآن تمامش توحيد است؛ توحيد در ربوبيّت است. آيا پرونده تو غير 

از آن است كه تو را خلق كرده؟ لباس تنت هم از خداست. در سابق 

گويند از ماده نفتى است. آيا نفت از  از پنبه و پشم بوده حاال كه مى

كيست؟ چه كسى اين خاصيّتها را در نفت قرار داد؟ چه كسى هوش 
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د كه نفت را استخراج و تصفيه كند و به اين صورت به اين بشر دا

درآورد؟ رسيدنش به دست من و تو هم از خداست. هر چه حسابش 

 كنى از خدا است.

از هر طرف رو كنى آيا غير از خدا چه كسى به تو چيزى رسانده 

 بينى، آفريده شده اوست. است؟ هركسى مى

كنى، ساخته  خورى و شكر خدا مى اى كه اوّل افطار مى اين هندوانه

ها قرار  كيست و كى به دست تو رسانده است؟ كى شيرينى را در ميوه

ال اله الّا »  داده؟ توحيد در ربوبيّت يعنى بر تو واجب است يقين كنى

پرورش دهنده خداست و بس. روزى دهنده خداست و بس. تا  «اللَّه

ى  يُحْىِ» ن دادن از خدا و گرفتنش هم از خداست:جايى كه جا

ال » خوانيد با التفات بخوانيد: تعقيبى كه بعد از هر نمازى مى «وَيُمِيتُ

براى تكرار است سه تا  «وحده وحده وحده» سه مرتبه. «اله الّا اللَّه

اى از خداست.  توحيد؛ يعنى ذات و صفات و افعال. هر صفات كماليه

ت دهنده، فريادرس، آورنده، برنده، حيات ده، نعمت دهنده، نجا

قسمت اوّلش « قلب سليم»كتاب  453جان گيرنده، تمام از خداست.

 كه باب توحيد است، اين مطالب مشروحاً نوشته شده است.

                                                 
453  (1)-\i ... « َُأَل ِإىَل اللَِّه َتِصرُي ا ْْلُُمور»\E  :53شورى .. 
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واجب است بر هر مسلمانى كه توحيدش را درست كند. اصل كار، 

 توحيد است.

______________________________ 
 .. 53شورى:  «أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ا لْأُمُورُ »... -(1)

 327معارفى از قرآن، ص: 

دين يعنى توحيد به اين معنى كه بدانى كارت به دست يكى بوده و 

 هست و خواهد بود.

رئيس جمهور تا  454...«يأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ » خالصه:

 رفتگر.

ال اله الّا اللَّه وحده وحده » هر مسلمانى كه بداند: واجب است بر

. مالك مطلق، حاكم مطلق و به حق، همه خدا، خدا. تمام «وحده

 گردد. شؤون به پروردگار بر مى

واجب است بر هر مسلمانى كه به خودش گوشزد كند كه يك مرتبه 

ات را از پول در بانك  مبتال به شرك نگردد. اگر خداى نكرده روزى

دهد، رازقت گرفتى، او را خدا قرار  را كه پول به تو مى انستى، آند

شود اين بشر نفهم خودش را مسلمان  شوى. گاه مى دادى، مشرك مى
                                                 

 .. 15فاطر:  -(1)  454
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دهند برو  گيرد به او فرمان مى داند، آنگاه براى حقوقى كه مى مى

گويد چشم!  فالن جا را كشتار يا غارت كن، فالن ملّت را بكش، مى

 ست. ربّش را اين شخص دانسته است.چرا؟ چون ربّش ا

كنى؟ ظالم  گيرى، اطاعت ظالم مى اى مشرك! براى حقوقى كه مى

را عِدْل خدا قرار دادى، تو هم ظالمى. همين كه آدمى غير خدا را 

كار كن دانست باالستقالل، غير خداى را مؤثّر شناخت، اين مشرك 

. اگر طبيب را شوى است؛ حتّى اگر دكتر را مؤثّر دانستى، مشرك مى

 بر خوب شدن مستقل دانستى، مشركى. شافى، خداست.

گويم دوا اثر ندارد؛ امّا اگر خدا بخواهد، اگر خدا نخواهد  نمى

دهد. بهترين دواها را وقتى خدا  ترين دكترها تشخيص نمى حاذق

كند. تا شخص به مرتبه توحيد نرسد، از اسالم خيلى  نخواست اثر نمى

قتى كه برسد به جايى كه يقين كند تمام شؤون كم بهره است مگر و

 دهد، نه نان. عالم هستى از خداست و بس. خدا سيرى مى

  بد نامى معاويه و سليمان بن عبدالملك در خوردن طعام

« معاويه»شدند، يكى از آنها  اند كه سير نمى درباره چند نفر نوشته

است. بدبخت معاويه! در اثر نفرينى كه رسول خدا صلى اهلل عليه و 

 آله به او كرد، براى نوشتن نامه دنبالش فرستاد
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______________________________ 
 .. 15فاطر:  -(1)

 328معارفى از قرآن، ص: 

خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود:  رسول«. خورم خوراك مى»گفت: 

به اين كلمه پيغمبر، تا آخر عمر،  455«.خدا شكمش را سير نكند»

گذاشتند. خود مردك آن  اش فراوان خوراك مى معاويه در سفره

«. خسته شدم و سير نشدم»گفت:  كشيد و مى خورد كه آه مى قدر مى

كنم اگر خداى  مىشد، هميشه گرسنه بود. عرض  هيچ وقت سير نمى

 نخواهد خوراك مؤثّر نيست.

به مكّه »گويند كه:  است. مى« سليمان بن عبد الملك»بدتر از او 

كردند،  آمده بود. براى نهار، خاص خليفه چندين مرغ بريان مى

 گفت: كرد آخرش هم مى زهر مار مى

آه سير نشدم. روزى هنگام صبح از حمّام آمده بود. ناشتا حمّام 

آورد. به آشپز گفت: خوراكى چه  ود. گرسنگى به او فشار مىكرده ب

داريد؟ گفت: براى ظهرتان سه تا گوسفند آماده است! گفت: تا ظهر 

ميرم، فكرى براى حاال بكن، آشپز رفت دل و قلوه و  اگر نخورم مى

                                                 
 .. 472/ 5لئاىل اْلخبار:  -(1)  455
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روده گوسفندها را به سيخ كشيد، روى آتش گذاشت، خودش بلند 

اند كه اين  ردم، نپخته و داغ، نوشتهشد و داد كشيد بياوريد كه مُ

بدبخت يك جا فشار گرسنگى و يك جا هم داغ بودن خوراك تا 

سوخت، آستين جبّه سلطنتى را پايين  گذاشت دستش مى دست مى

 «.كند كه دستش نسوزد كشيد با آستين، گوشت را مى مى

كه بنى اميّه نابود شدند، در آن زمان، هارون  بعد از آن»گويند:  مى

اى ديد كه آستينش چرب  روزى براى تماشا به خزينه اموى آمد. جبّه

است، به اين نشانه فهميد كه جبّه سلطنتى سليمان بن عبدالملك 

 نظاير اينها در تاريخ بى شمار است.«. مروان است

  خداوند، رافع گرسنگى و تشنگى

 اى، آب كه بايد يقين كنى سيرى و سيرابى هم از خداست؛ يعنى تشنه

كند، اگر  خورى يقين بدان اگر خدا خواست، آب رفع عطش مى مى

خدا نخواست نه يك ليوان، صدها ليوان هم بخورى رفع عطش 

شود. همچنين گرسنگى؛ خيال نكن خوراك سير كننده است، اگر  نمى

  خدا بخواهد از گلو پايين برود، در شكم

______________________________ 
 .. 472/ 5 لئالى األخبار: -(1)
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 329معارفى از قرآن، ص: 

هضم بشود، بدل مايتحلّل بشود، رفع گرسنگى خواهد شد وإلّا اگر 

 456كه مثالهايى زده شد. شود؛ چنان خدا نخواهد، نمى

  شرك، نكبت دنيا و آخرت

توانيد با دقّت قرآن بخوانيد كه در آن تمام توحيد است.  تا مى

شناساندن خدا به خلق است تا بشر خداشناس گردد، مشرك نشود كه 

اگر مشرك شد، نكبت دنيا و آخرت براى اوست. هر كس مشرك شد 

بداند هم در دنيا و هم در آخرت محروم است. مشرك ابواب رحمت 

ين كه مشرك نباشد چيزهاى ديگر هم 457گردد. به روى او باز نمى

است. شرك اگر در  ...«غَافِرِ الذَّنبِ » خداوند 458قابل مغفرت است.

إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ »...  شود: كار آمد به طور كلّى اصل كار خراب مى

 459«.عَظِيمٌ

  توحيد، درمان شرك

                                                 
456  (1)-\i ... «ُهَو يُْطِعُمىن َوَيْسقْي»\E  :79شعراء .. 
457  (2)-\i ... « َِمآء  .. 40اعراف:  E\...« َلتُ َفتَُّح هَلُْم أَبْ َوا ُب السَّ
458  (3)-\i ... « ِى  ِإنَّ اللََّه َليَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِه»...\E  :48نساء. 
 .. 13لقمان:  -(4)  459
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كند مگر توحيد؛ يعنى هر گناهى  را پاك نمى« شرك»هيچ چيز 

شود؛ ولى شرك گناهى  ند اگر استغفار كند آمرزيده مىك آدمى مى

كند مگر توحيد. ظلماتى است كه نور  است كه هيچ چيز پاكش نمى

نمايد. تا كارش برسد به جايى كه فهميد همه  مى را پاك توحيد آن

شود. اميد در  شؤونش از خداست، آنگاه خوف و رجائش هم يكى مى

ت. وقتى كه اهل توحيد يقين خوف و رجا الزمه توحيد افعالى خداس

كرد تمام كارها به دست خداست، ديگر اميد به غير خدا پيدا نخواهد 

 كرد. هر كس به غير خدا اميد دارد.

 بيند. براى اين است كه كار را از خدا نمى

در مورد خوف هم اگر كسى يقين كرد هر چيزى به اذن خداست، 

 ترسد، نكند مى

______________________________ 
 .. 79شعراء:  «هُوَ يُطْعِمُنى وَيَسْقين»...  -(1)

 .. 40اعراف:  ...«لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَا بُ السَّمَآءِ »...  -(2)

 .48نساء:  ...«ى  إِنَّ اللَّهَ لَايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ»...  -(3)

 .. 13لقمان:  -(4)
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 330آن، ص: معارفى از قر

خدا به خودم من را واگذار كند! نكند خدا جلوى فالن بال را نگيرد! 

 ترسد. ترسد، از غير خدا از هيچ چيز نمى تمام از خدا مى

  سخنى جاودانه از موال على عليه السالم

 فرمايد: على عليه السالم مى

 شش كلمه است كه اگر شما سفرها برويد كه مركب زير پايتان از بين»

برود، براى دانستن اين حكمتها سزاوار است. تنها اوّل و دوّمش را 

موحّد، اهل  460ال يرجونّ احد منكم الّا ربّه واليخافنّ الّا ذنبه؛ بگويم:

 «.نترسد غيراز خداازكسى توحيد، كسى است كه

نه از فقر و نه از بال، نه از صاحب قدرت نه از صاحب مقامى ... 

ش برسد به جايى كه عوض شود. اميدش از خوفى نداشته باشند. كار

غير خدا بريده شود. كسى كه مدح ظالم كند، مشرك است، اهل 

توحيد نيست. كسى كه طمع به مخلوق دارد، از خدا بريده، براى 

كه ظالم پولش بدهد، مدحش كند، مشرك شده است. بايد طمع  اين

هل توحيد و تملّق فقط از خدا باشد كه نشانه توحيد است. اگر كسى ا

ترسد و باك  گردد. نمى شد، خوف و ترسش فقط مختص به خدا مى
                                                 

 .. 82هنج البلغه صبحى صاحل/ حكمت  -(1)  460
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شود مگر از گناهش. اميد و طمعى  ندارد مگر از گناه. لرزان نمى

ندارد مگر به پروردگارش. به غير خدا به احدى اميد ندارد و از غير 

 خدا هم هيچ توقّعى ندارد، اين نشانه توحيد است.

  ترين معاملهمعامله با خداوند سودمند

گردد. مثل  ضمناً بدانيد توحيد هم به آسانى نصيب شخص نمى

دستگاه رنگرزى نيست كه پارچه در خم رنگى بزنند و بيرون بياورند، 

 آيد. زحمتها و مشقّتها دارد. با بى بند و بارى به دست نمى

رسد كه از بذل جان هم براى  موحّد، خوف و رجايش به جايى مى

  خدا مضايقه

______________________________ 
 .. 82نهج البالغه صبحى صالح/ حكمت  -(1)

 331معارفى از قرآن، ص: 

ترسد، مگر مرگى كه براى خدا نباشد. در  ندارد و از مرگ هم نمى

خواهد همه چيزش  رشته رجايش آن قدر طمع به خدا دارد كه مى

مثلى بزنم: اگر كسى  461را با خدا معامله كند؛ حتّى جانش را.

اش  گوهرى دارد، مشتريهايى هم دارد. دستگاه سلطنتى هم مشترى
                                                 

461  (1)-\i «ِمَن اْلُمْؤِمِنَْي أَنُفَسُهْم وأَْمَوا هَلُم بَِأنَّ هَلُُم اْْلَنََّة   ِإنَّ اللََّه اْشرَتَى»...\E  :111توبه. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  602 

كند با فالن تاجر يا كاسب معامله كند؟  هست. آيا سلطان را رها مى

دهد. سلطانى  هيهات! چون هر كس هر چه بدهد در حدّ خودش مى

كه رحيم و كريم است، خواستار گوهر رعيّتش شده، بدبخت باشد 

 با غير او معامله كند.كسى كه 

خداى عالم، مشترى جان مؤمن است؛ لذا مؤمن هم با اميد به او 

كند. حاضرنيست با غير خدا معامله كند هر چند به  معامله با او مى

باخدا؛ حتّى به بذل نفس  نفس كشيدنى باشد. دريغ ندارد از معامله

 كند. مى دهد، شاد است، التماس هم باشد، جانش را مى

ترسد، حاضر نيست زخمى به بدنش بخورد  كه به صدايى مى كسى

در راه خدا، مثل كاه است، ارزشى ندارد. خوف و رجايش روى هوا 

و هوس خودش است. طرف معامله رجا و اميدش خدا نيست؛ 

خصوصاً امروزه خيلى اسالم نياز به ياور دارد، حدّاقل معامله امروز 

 براى مسلمين حضور در جماعت است.

هر بِرّى، هر خيرى باالترى دارد تا  462است.« شهادت»الترين بِرّها با

كشته شدن در راه دين خدا. مسلمان آرزو دارد كشته در راه خدا 

 گردد تا بهشتى گردد.

                                                 
 .(17/ 15فوق كّل ذى بّربّر حِّت يقتل ِف سبيل اللَّه) وسائل الشيعه:  -(2)  462
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چگونه سر زخجالت برآورم 

   بَرِ دوست

كه خدمتى به سزا برنيامد 

463 از دستم
 

 

______________________________ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَا لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ   إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى» -(1)

 .111توبه:  ...«

فوق كلّ ذى برّبرّ حتّى يقتل فى سبيل اللَّه )وسائل الشيعه:  -(2)

15 /17.) 

 حافظ. -(3)

 332معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و سوّم: خداوند، مالك تمام هستى

 

                                                 
 .حافظ -(3)  463
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وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيّبَةً   مَنْ عَمِلَ صلِحًا مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى»

 464«.أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

ذشته است. راجع به شرافت توحيد. روز گ« توحيد»بحث راجع به 

 بياناتى شد.

 امروز هم در تأييد عرايض گذشته از توحيد بگويم.

اسم جامع جميع  «اللَّه»  توحيد در الوهيّت و ربوبيّت با مراتبش

؛ خدا «اللَّه ربّى»  گويى اوصاف كماليّه است؛ يعنى وقتى مى

پروردگار من است، به اين معنى است كه هستى من و پرورش من از 

جان من در قبضه قدرت اوست.  -به تفصيلى كه ديروز گفتم -اوست

حيات من و مرگ من هم از اوست. مرض و شفاى من از اوست. 

سيرى وگرسنگى من از اوست. هر شأنى از وجود من، تمام اجزاى 

. ايمان به خدا؛ يعنى خداى 465 وستبدنم، لباس وزن و اوالد از ا

يعنى قوام همه به  ؛«الحىّ القيّوم» منعم؛ خدايى كه قيّوم است.

 466خداست و هستى همه بستگى به خدا دارد.

اى همه هستى ز تو پيدا 
 

  خاك ضعيف از تو توانا شده

                                                 
 .97حنل:  -(1)  464
 .نعمٍة فمنك) مفاتيح اْلنان/ تعقيب مناز عصر( .الّلهّم ما بنا من  -(2)  465
 .(3ء قائم به) مفاتيح اْلنان/ دعاى جوشن كبري/ فراز  يا من كّل شى -(3)  466

-\i « َوَما ِبُكم ّمن نّ ْعَمٍة َفِمَن اللَِّه»...\E  :53حنل .. 
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  شده

 

______________________________ 
 .97نحل:  -(1)

اللّهمّ ما بنا من نعمةٍ فمنك )مفاتيح الجنان/ تعقيب نماز عصر(  -(2)

.. 

ء قائم به )مفاتيح الجنان/ دعاى جوشن كبير/  يا من كلّ شى -(3)

 (.3فراز 

 .. 53نحل:  ...«وَمَا بِكُم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » -

 333معارفى از قرآن، ص: 

 

  زير نشين علمت كائنات
 

ما به تو قائم چو تو قائم به 

467 ذات
 

 

                                                 
 .نظامى گنجوى/ خمزن اْلسرار -(1)  467
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فهمد كه هست.  كند، مى هر عاقلى رجوع به هستى خودش كه مى

تواند منكر شود. اين هستى يك قرن قبل  هستى خودش را كه نمى

كه به تو هستى داد، مستقلّت  كه نبود، چطور شد كه پيدا شد؟ آيا آن

شود از  كرد؟ اگر مستقلّى، پس نگذار كه مرگت بيايد. معلوم مى

 خودت نيست.

در دهنت گذاشتى پايين رفت، آيا خودت اين لقمه نانى كه 

اندازى، از قبيل: معده، روده، كبد،  هاى عظيم را به كار مى كارخانه

آورى و به هر  رگ به حركت مى 360قلب. خودت اين خون را در 

كند؟ ديگرى روح و  رسد؟ يا ديگرى اين كارها را مى عضوى مى

اش  مد كه هستىفه دهد. خالصه، هر عاقلى مى بدنت را پرورش مى

 مال خودش نيست.

  لزوم قراءت قرآن به قدر امكان

كه واجب است انسان يقين كند كه پروردگارش هميشه و  ديگر آن

، برنامه اسالم «قرآن بخوانيد»فرمايد:  كه مى همه جا با اوست. اين

تالوت مقدارى از قرآن در شبانه روز است. دو جاى از قرآن 

منتها  468«.شبانه روزى قدرى قرآن بخوانيدمسلمانان! »فرمايد:  مى

                                                 
468  (2)-\i ... « َر  .20مّزّمل:  E\...«ِمَن ا ْلُقْرءَاِن  َفاقْ َرُءواْ َما تَ َيسَّ
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كه عسر و حرج پيش نيايد نفرمود يك جزو يا بيشتر بلكه هر  براى اين

كه  چه بتوانى. هر مقدار توانايى داشته باشى. چرا؟ براى اين

توحيدش، ايمانش را يادآورى كند. شبانه روز قرآن بخواند. اقلّاً 

اينها يادآورى قرآن  469...«وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ »...  اين آيه را:

 مجيد است. اى مسلمان! بايد بدانى هر كجا بروى، خدا با تواست.

اى هستند،  اگر سه نفر در يك اتاق در بسته»فرمايد:  در آيه ديگر مى

  خدا چهارمين

______________________________ 
 األسرار. نظامى گنجوى/ مخزن -(1)

 .20مزّمّل:  ...«فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ا لْقُرْءَانِ »...  -(2)

 .. 4حديد:  -(3)

 334معارفى از قرآن، ص: 

آنهاست؛ اگر يك جا پنج نفرند، خدا ششمى آنهاست، نه كمتر از اين 

علم او اشياء را فرا » 470«.و نه بيشتر از اين، خدا با آنهاست

                                                 
 .. 4حديد:  -(3)  469
470  (1)-\i ... «ِمن َذا ِلَك َوَل َأْكثََر ِإلَّ ُهَو َمَعُهْم   ثَلثٍَة ِإلَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َوَل ََخَْسٍة ِإلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَل أَْدّنَ   َما َيُكوُن ِمن َّنََّْوى»...\E  :7جمادله .. 
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اين معناى توحيد  472«.نزد هر چيزى حاضر است»و  471«.گرفته

 است. معناى مسلمان تنها اين نيست كه بگويد خدا يكى است.

مسلمان كسى است كه خدا را همه جا حاضر و پاسدار خود ببيند؛ 

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ » قيّوم، قيّم، رب، رازق، مربّى خود بداند:

و خدا را همه جا حاضر و ناظر  اگر مسلمان شدى 473«.جَنَّتَانِ ى رَبّهِ

ديدى در مواردى كه پيش آمد مالحظه حضور خدا كردى و گناه 

دهد، يكى در برابر  نكردى خدا دو بوستان در بهشت به تو مى

 عقايدت، ديگرى در برابر اعمالت.

فَلَنُحْيِيَنَّهُ »...  كند: اگر كسى مسلمان شد، حيات ديگرى پيدا مى

در چند جاى قرآن اين حيات را ذكر كرده  474«.حَيَوةً طَيّبَةً ...

است. بشر بى ايمان در همان حدّ حيوانى است، اگر نور ايمان حيات 

به ريسمان »فرمايد:  ديگرى و آثار ديگرى دارد كه در قرآن مى

كه ايمان  كند. آن قدرت ديگرى پيدا مى 475«محكم چنگ زده است

در برابر پول و  شود؛ ندارد در برابر كوچكترين شهوتى ذليل مى

رود. مؤمن  شود. زير بار هر خيانتى هم مى خصوصاً رياست ذليل مى

                                                 
471  (2)-\i ... « ٍْء ِعْلًما َأَحاَط ِبُكّل َشى»\E  :12طلق .. 
472  (3)-\i «يطٌ  ٍء َشِهيٌد* َأَل إِنَُّه ِبُكّل َشىْ  ُكّل َشىْ    أَ نَُّه َعَلى  .. 54 -53فّصلت:  E\«ٍء حمُِّ
 .46الرْحن:  -(4)  473
 .. 97حنل:  -(5)  474
475  (6)-\i « َُهَو حُمِْسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اللَِّه و  »...\E  :22لقمان .. 
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ايمان باشد و آنگاه با  476است كه به عزّت خدايى عزيز است.

را تقويت نمايد؛ يعنى نماز شبانه روزى ترك  هاى اسالمى آن برنامه

 نگردد تا خوب ايمان در قلب جا كند. نگردد، تالوت قرآن مجيد ترك

______________________________ 
ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ   مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى»...  -(1)

 .. 7مجادله:  ...«مِن ذَا لِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ   سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى

 .. 12طالق:  «ءٍ عِلْمًا أَحَاطَ بِكُلّ شَىْ»...  -(2)

فصّلت:  «ءٍ مُّحِيطٌ ءٍ شَهِيدٌ* أَلَا إِنَّهُ بِكُلّ شَىْ كُلّ شَىْ  أَ نَّهُ عَلَى» -(3)

53- 54 .. 

 .46الرحمن:  -(4)

 .. 97نحل:  -(5)

تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْ» -(6)

 .. 22لقمان:  ...«  الْوُثْقَى

 .. 8منافقون:  ...«ى وَلِلْمُؤْمِنِينَ  وَلِلَّهِ ا لْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ»...  -(7)

 335معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
476  (7)-\i ... « ِى َولِْلُمْؤِمِنَْي  َولِلَِّه ا ْلِعزَُّة َولَِرُسولِه»...\E  :8منافقون .. 
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 مسلمان شدن فضيل بن عمير و فاصله گرفتن از فحشا

لى اهلل عليه و در اوايل بعثت رسول خدا ص»برايتان شاهد بياورم: 

آله يك نفر به نام فضيل بن عمير؛ مردى دانا بود ولكن كثافتكارى 

داشت. از ابتدا نسبت به رسول خدا هم خيلى بد بين بود تا جايى كه 

تصميم گرفت به ناگهانى رسول خدا را در مسجد الحرام بكشد. تا با 

پيغمبر در مسجد برخورد كرد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

؛ در چه خيالى ماذا قصدت؟ فرمود: انت فضّاله؟ قال: نعم. مود:فر

هستى؟ چه تصميمى دارى؟ خواست به او بفهماند كه خيال كشتن من 

ام طواف  اش كرد و گفت: بله آمده را دارى. آنچه را داشت وارونه

 بكنم.

، توبه  استغفر اللَّه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله تبسّمى كرد فرمود:

ه خيال شيطانى است، كشتن، كار وحشى است. اين را كه كن، چ

فرمود، دلش لرزيد. خود رسول خدا دست مباركش را روى قلبش 

اشهد ان ال اله الّا اللَّه وانّ محمّداً  گذاشت، از تپش افتاد فوراً گفت:

 «.، ايمان حقيقى آورد رسول اللَّه

د ما مسلمانيم گوين اين است حقيقت ايمان و مؤمن، نه آنهايى كه مى

؛ يعنى از «ال اله الّا اللَّه» كشند .... اگر كسى گفت: آنگاه مسلمان مى
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؛ من «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» حاال ديگر بى بند و بار نيستم.

مسؤولم. من اگر گناهى بكنم پيش خداى خودم شرمسارم. تو خيال 

 كار تمام است؟ همه چيز در «ال اله الّا اللَّه» كردى با گفتن يك كلمه:

است. بسيارى از ظاهر مسلمانها خودش را به بندگى  «ال اله الّا اللَّه»

 نشناخته است.

مسؤوليّتى براى خودش قائل نيست كه يك مقام باالترى هم هست؛ 

 خدا.

بعد از اسالمش در »غرضم اين مرد شريف از روى صدق ايمان آورد. 

هاى مكّه  اى داشت. يكى از فاحشه رفت رفيقه ى مكّه كه مىها كوچه

كه با اين فضيل سابقه رفاقت داشت يكدفعه در راه به آن معشوقه 

رسيد، فضيل رويش را برگرداند، نظر را تكرار نكرد. زن صدايش 

 زد: اى فضيل! چه بر سرت آمده؟ مگر تو رفيق قبلى نيستى؟

كه مالقات من با تو، با آن راه گفت: حاال ديگر نه، به راهى رفتم 

 منافات دارد.

اى؟ گفت: من تابع محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و  گفت: چكار كرده

  ام. اگر كسى آله شده
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 336معارفى از قرآن، ص: 

«. پيرو محمّد صلى اهلل عليه و آله شد، ديگر با فاحشه سرو كار ندارد

 477كند. اگر ايمان آمد قدرت فوق را باور مى

  يمان استوار مسلمانان و رسوايى عمروعاص و عمارها

اوّل اسالم، مسلمانان گرفتار مشركين بودند. ناچار شدند هجرت 

كردند. به حبشه پناهنده شدند و نجاشى كه پادشاه مهربانى بود 

مسلمين را پناه داد. اهل مكّه هم عمروعاص و عماره را پيش نجاشى 

 نها بدهد.فرستادند كه مسلمانها را تحويل آ

اين دو نفر به نمايندگى از طرف مشركين آمدند حبشه پيش نجاشى. 

عمروعاص طرف راست نشست و عماره هم طرف چپ. از جمله آداب 

شد بايد سجده  سلطنتى حبشه اين بود كه هر كس كه وارد مجلس مى

 بكند. عمروعاص و عماره مقابل سلطان سجده كردند و نشستند.

الب برادر اميرالمؤمنين عليه السالم به اتّفاق ط جناب جعفر بن ابى

بدون  «السّالم على من اتّبع الهدى» مسلمانها وارد شدند فقط گفتند:

 اى كه جا بود نشستند. اى خم شوند، رفتند گوشه كه ذرّه اين

                                                 
477  (1)-\i « ِى  َوُهَو ا ْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِده»...\E  :18انعام .. 
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جناب نجاشى! به شما عرض نكردم كه »عمروعاص شيطان گفت: 

كردند! اينها را يا بكشيد يا مسلمانها با شما بد هستند! ديديد سجده ن

 «.تحويل ما بدهيد تا بكشيم

از اين چند مسلمان بپرسيد شما چرا رعايت ادب »نجاشى هم گفت: 

 «.ملوكانه را نكرديد؟

 از جعفر پرسيدند چرا رعايت ادب ملوكانه نكردى؟

ما مسلمانيم، مسلمان حق ندارد براى غير خدايش سجده »گفت: 

  سلطان 478كند.

______________________________ 
 .. 18انعام:  ...«ى  وَهُوَ ا لْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» -(1)

انعام:  ...«إِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَا تِ وَالْأَرْضَ » -(2)

79. 

انعام:  «قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبّ ا لْعلَمِينَ» -

162 .. 

 337معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
478  (2)-\i « مَوا ِت َواْْلَْرَض ْهُت َوْجِهَى لِلَِّذى َفطََر السَّ  .79انعام:  E\...«ِإّّن َوجَّ

-\i « َُقْل ِإنَّ َصَلِتى َوُنُسِكى َوحَمَْياَى َوَّمَاِتى لِلَِّه َرّب ا ْلعَلِمْي»\E  :162انعام .. 
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كوچكتر از آن است كه ما براى او سجده كنيم. چكاره است؟ آن هم 

بشر عاجزى است مثل ما. هر دو از خاكيم. هر دو محكوم احكام 

ش در محكمه عدل الهى حاضر خواهيم هستى هستيم و هر دو آخر

شد. حرام است بر مسلمان كه سجده كند در برابر غير خدا. هر كس 

 «.كند مالحظه خدا كرد، خدا هم مالحظه او را مى

نجاشى را مرعوب كرد، فى المجلس منقلب گرديد. اسالمى كه اينها 

جا آشكار است. بعد هم  گويند دين راستين است. حقيقت از اين مى

ظهار اسالم كرد. هر چه آن دو ملعون كوشيدند مسلمانان را ببرند ا

نگذاشت بلكه عالوه بر نگهدارى، برايشان خانه تدارك كرد، 

حيات طيّبه ايمان، قدرت است. مؤمن  479معيشتشان را تأمين نمود.

كند و  لرزد؛ نه در برابر خوشى، تعظيم مى در برابر هيچ چيزى نمى

رود. هر چه به او  ز زير بار حق بيرون مىنه براى فرار از زحمت، ا

كند. از زن و پول و رياست، شهرت،  فشار بيايد، حق را رها نمى

خورد تا پاى  گذرد براى خدا. كتك مى خوشگذرانى، از همه مى

 جانش هم حاضر است.

                                                 
479  (1)-\i «ْؤِمٌن فَ َلُنْحِيَينَُّه َحَيوا ًة طَّيَبًة َوُهَو مُ   َمْن َعِمَل صِلًحا ّمن ذََكٍر َأْو أُنَثى»...\E  :97حنل .. 
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حضرت موسى عليه السالم وشرمسارى  ايمان آوردن ساحران به

  فرعون

ند. شغلشان سحر بود. فرعون هم به آنها سحره فرعون هفتاد نفر بود

دهم.  قول داده بود اگر بر موسى غلبه پيدا كرديد، شما را منصبها مى

تا روز موعد كه شد، موسى كه عصايش را انداخت و تمام سحرها را 

فرعون بدبختى كه منتظر  480بلعيد، فهميدند حق با موسى است.

فعه به عكس شد، است موسى را مغلوب كنند و از بين ببرند، يكد

عزّت موسى ظاهر شد، فرعون هم ذليل و بدبخت گرديد و همه 

 ساحران ايمان آوردند.

چرا بدون اذن من ايمان به خداى »آنها را احضار كرد و گفت: 

 موسى آورديد؟ من غير

______________________________ 
ؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوا ةً وَهُوَ مُ  مَنْ عَمِلَ صلِحًا مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى» -(1)

 .. 97نحل:  ...«طَيّبَةً 

اعراف:  «وَهرُونَ  قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبّ ا لْعلَمِينَ* رَبّ مُوسَى» -(2)

121- 122 .. 

                                                 
480  (2)-\i «َوهُرونَ   قَاُلواْ َءاَمنَّا ِبَرّب ا ْلعَلِمَْي* َرّب ُموَسى»\E  :122 -121اعراف .. 
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 338معارفى از قرآن، ص: 

حق برايمان »گفتند:  481«.از خودم خدايى براى شما سراغ ندارم!

 «.اريمآشكار شد، كارى هم به تو ند

هايى كه داده بود در آنها اثر نگذاشته از راه تهديد وارد  ديد وعده

اگر گفتيدخدا، اگر غيراز من اسم خدايى آورديد، شما »شد، گفت: 

تو چه »آنها هم گفتند:  482«.زنم تامتالشى شويد دار مى را به

ترسانى؟ كشتن در راه خدا زهى  گويى؟ ما را از كشتن مى مى

استقامت در  483«.ايم خواهى بكن كه ما آماده مىسعادت! هر كارى 

برابر امر الهى، به اصطالح نه به لذّت و نه به نقمت، زير بار تو 

 رويم، نه وعده و نه وعيد در ما اثر ندارد. نمى

  تقاضاى طفل خردسال از مادر به رفتن در آتش و حفظ ايمان

در  484فرمايد. را ذكر مى« اخدود»در سوره بروج، داستان اصحاب 

 حبشه بودند.

                                                 
481  (1)-\i ... « َما َعِلْمُت َلُكم ّمْن ِإلٍه َغرْيِى»...\E  :38قصص .. 
482  (2)-\i ... « َْلَُصّلَبنَُّكْم ِِف ُجُذوِع النَّْخِل»...\E  :71طه .. 
483  (3)-\i « َربّ َنا ُمنَقِلُبون  قَاُلواْ َلَضرْيَ إِنَّآ ِإىَل»\E  :50شعراء .. 
484  (4)-\i « َمَوا ِت َوا ْْلَْرِض َواللَُّه َعَلىبِاْلُمْؤِمِنَْي ُشُهوٌد* َوَما نَ َقُموْا ِمْنُهْم ِإلَّ َأن يُ ْؤِمُنوْا بِاللَِّه ا ْلَعزِيِز ا ْلَِْميِد* الَِّذى َلُه ُملْ  َما يَ ْفَعُلونَ   َلىقُِتَل َأْصحُب ا ْْلُْخُدوِد* النَّاِر َذاِت ا ْلَوُقوِد* ِإْذ ُهْم َعَلْيَها قُ ُعوٌد* َوُهْم ع ُكّل    ُك السَّ

 .. 9 -4بروج:  E\«ٍء َشِهيدٌ  َشىْ 
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آورند.  اى به او ايمان مى شود. عدّه پيغمبرى بر آنها مبعوث مى

جنگد. كيفيّت مبارزه  اند مى اى كه مسلمان شده سلطان وقت با عده

 كشند، پس از كشتن پيغمبر گيرند و مى اين بود كه اوّلًا پيغمبر را مى

كند عدّه مأمورين )اخدود، خدد يعنى گودالها( گودالهايى  امر مى

 فرمايد: درست كردند، آتش زياد در آن روشن نمودند كه خدا مى

 485«.النَّارِ ذَاتِ ا لْوَقُودِ»

آنگاه اطراف آن آتش بر افروخته نشستند. مؤمنين بيچاره را 

  كه آوردند نه اين مى

______________________________ 
 .. 38قصص:  ...«مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلهٍ غَيْرِى »...  -(1)

 .. 71طه:  ...«لَأُصَلّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ النَّخْلِ »...  -(2)

 .. 50شعراء:  «رَبّنَا مُنقَلِبُون  قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّآ إِلَى» -(3)

ا لْوَقُودِ* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا  قُتِلَ أَصْحبُ ا لْأُخْدُودِ* النَّارِ ذَاتِ» -(4)

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ* وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن  مَا يَفْعَلُونَ  قُعُودٌ* وَهُمْ عَلَى

يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ا لْعَزِيزِ ا لْحَمِيدِ* الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ وَاللَّهُ 

 .. 9 -4بروج:  «ءٍ شَهِيدٌ كُلّ شَىْ  عَلَى

                                                 
 .. 5بروج:  -(5)  485
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 .. 5بروج:  -(5)

 339معارفى از قرآن، ص: 

يكى  -انداختند در گودال آتشين بلكه به يكى آنها را يكدفعه مى

خداى »گفت:  سلطان، خداست يا خداى عالم؟ اگر مى»گفت:  مى

سلطان، خدا »گفت:  كه بايد در گودال بيفتد و اگر مى« عالم خداست

اش برود. آنهايى كه مسلمان  گذاشتند به خانه او را آزاد مى« است!

يمان و قدرت توحيد، با پاى خودشان به آتش بودند با كمال قوّت ا

 رفتند. مى

 در روايتى ديدم بيست هزار نفر مسلمان را به آتش انداختند.

اى داشت. اين زن بيچاره را  زنى پسر دو ساله»در تفسير دارد كه: 

هم مخيّر كردند، گفتند: يا شاه پرست باش و آزاد شو و يا خدا پرست 

ل تصميم گرفت به آتش برود؛ امّا نگاه و در گودال آتش بسوز. اوّ

اش كرد تا صورت بچّه شيرخوارش را ديد، قدرى ايستاد )چند  بچّه

  طفلند كه در گهواره سخن گفتند: يكى حضرت مسيح عليه السالم كه

ديگرى همين بچّه از اصحاب  486...«ويُكَلّمُ النَّاسَ فِى ا لْمَهْدِ »

يكدفعه بچّه به سخن آمد، اخدود است( تا مادر خواست سستى كند، 

                                                 
 .46آل عمران:  -(1)  486
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گفت: مادر! برو در آتش و من را هم ببر. درراه خداچيزى نيست. 

به قول  487«.باشد. كاش انسان ازجان چيزعزيزترى داشت جان چه

اى حسين عزيز! كاش كشته »بعضى از شهداى كربال كه گفتند: 

شدم تا هفتاد دفعه، ولى چه حيف كه يك جان  شدم زنده مى مى

 «.بيشتر نيست

چگونه سر ز خجالت 

   برآورم بر دوست

كه خدمتى به سزا بر نيامد 

489و 488 از دستم
 

 

______________________________ 
 .46آل عمران:  -(1)

ياامّاه! اقتحمى النّارفانّ هذا قليل فى جنب اللَّه )تفسير منهج  -(2)

 (.204 -199/ 10الصادقين: 

 حافظ. -(3)

                                                 
 .(204 -199/ 10يااّماه! اقتحمى الّنارفاّن هذا قليل ِف جنب اللَّه) تفسري منهج الصادقْي:  -(2)  487
 .حافظ -(3)  488
نتظامى هشدار داده شد و خمصوصًا در آن خفقان و در شرياز و ساير شهرستاهنا صحبت كردند و به قواى ا 98سپس حضرت آية اللَّه دستغيب حدود نيم ساعت در اعرتاض به كشتار پنجم رمضان  -(4)  489

 .حكومت شبه نظامى در شرياز آنان را صرَياً از شاه پرسِت بر حذر داشتند كه چون از حبث خارج بود، حذف گرديد
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سپس حضرت آية اللَّه دستغيب حدود نيم ساعت در اعتراض  -(4)

در شيراز و ساير شهرستانها صحبت كردند  98به كشتار پنجم رمضان 

و به قواى انتظامى هشدار داده شد و مخصوصاً در آن خفقان و 

حكومت شبه نظامى در شيراز آنان را صريحاً از شاه پرستى بر حذر 

 ج بود، حذف گرديد.داشتند كه چون از بحث خار

 340معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و چهارم: معناى زندگى دنيوى از ديدگاه قرآن

 

اعْلَمُواْ أَ نَّمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى »

هُ  -جَبَ ا لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلا لْأَمْوَالِ وَا لْأَوْلدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطمًا وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللَّهِ 

 490«.وَرِضْوَانٌ وَمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِ

                                                 
 .. 20حديد:  -(1)  490
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حيات دنيا؛ يعنى زندگى روى خاك از ساعت والدت تا ساعت 

منهاى دين؛ منهاى كارهاى الهى كه از بشر سر زند. كارهاى  مرگ

 دنيايى را در تحت پنج عنوان ذكر فرموده:

 ؛ يعنى بازى.«لعب»

 ؛ يعنى بيهوده.«لهو»

 ؛ يعنى فخر به نسبها، جسمها و كارهاست.«زينت و تفاخر»و 

خواهد  است؛ يعنى بشر احمق مى« ر در اموال و اوالدتكاث»پنجمش 

خواهد اوالدش زياد گردد. سر و سامانش  پول جمع كند. مى

 تر گردد. اش وسيع تر گردد، دامنه زندگى مادّى و دنيوى مفصّل

______________________________ 
 .. 20حديد:  -(1)

 341معارفى از قرآن، ص: 

 مظاهر تمدّن يا توحّش؟!

جوابش  -شايد در ذهن بعضى هم باشد -وانى ديروز سؤال كردج

پرسيد: لهو و لعب را مثال زديد مانند توپ  باالى منبر داده شود. مى
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بازى، ورزش، بوكس، سينما، تلويزيون؛ بنابراين، تمام مظاهر تمدّن 

 را رد كرديد!

داند مطلب چيست. ظاهرش تمدّن است؛ ولى در  جوان است، نمى

كنى سينماهاى مهيّج شهوات،  راه توحّش است. خيال مىحقيقت در 

ام كه  مظاهرتمدّن است؟ توحّش از اين بدتر؛ مكرّر اين تعبير را كرده

آيد كه كارش دنبال  رود، يك حيوان وحشى بيرون مى آدم مى

شهوات رفتن است؛ زن مردم، دختر مردم و هر كثافتكارى. و عالوه 

اند، نه چيزى است كه من بخواهم  ها نوشته چيزى است كه در مجلّه

ايد، بسيارى ازجنايتهايى كه  تهمت بزنم. خودتان هم مكرّرشنيده

كنند، برنامه سينماها وتلويزيون يادشان داده است كه  مردم امروزمى

حتّى در محاكمه در كالنترى در دادگاه آن جنايتكار را كه خواستند 

چه برادرت،  بازجويى كنند كه از كجا تحريك شده است، براى

مادرت، زنت را كشتى، اصل منشأش معلوم شد كه آقا ديشب تحت 

 491تأثير نمايش تلويزيون واقع شده و اين جنايتها را كرده است.

 نويسند جزئى از هزارهايى است. آنچه را كه ديگر نمى

                                                 
 .هاى تلويزيون ياسينماها درزمان مجهورى اسلمى وپريوزى انقلب اسلمى ايران نيست . وط به برنامهاند كه اين مطالب، زمان رژمي سابق ايراد شده است و مرب البّته خوانندگان عزيز متوّجه -(1)  491
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يا مثلًا بازى بوكس، وحشيگرى است، اين تمدّن نيست بلكه توحّش 

. اوّلًا تعبير از اينها به مظاهر تمدّن غلط است. از آدميّت دور است

اى است بر خالف واقع و حقيقت و امّا مسأله حكم شرعى،  است. كلمه

بنده نگفتم تمام اينها حرام است. من مثال براى لهو و لعب زدم و امّا 

كند. اگر عنوان خاصّى پيدا كرد از عناوين  اش فرق مى حكم فقهى

لعبها گاهى با قمار است، اگر به آالت  گردد؛ مثلًا محرّمه، حرام مى

قمار است، بالشك حرام است، هر نوع قمارى باشد. اگر برد وباخت 

هم نباشد حرام است و امّا غير از آالت قمار، اگر برد و باخت بر سر 

  مال باشد آن هم حرام است؛ مثلًا اگر دوچرخه

______________________________ 
اند كه اين مطالب، زمان رژيم  عزيز متوجّه البتّه خوانندگان -(1)

هاى تلويزيون ياسينماها  سابق ايراد شده است و مربوط به برنامه

 درزمان جمهورى اسالمى وپيروزى انقالب اسالمى ايران نيست ..

 342معارفى از قرآن، ص: 

جا  گويند سر فالن دقيقه هر كس زودتر به آن كنند و مى سوارى مى

گذارند  از طرفى كه ديرتر رسيده بگيرد، مسابقه مىرسيد اين قدر، 

گروبنديها تمام  492)ال سبق الّا فى حافر أو نصل أو خفّ(؛  با عوض
                                                 

 .. 596/ 1سفينة البحار:  -(1)  492
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من بستنى  حرام است. چندى قبل شرط بسته بودند كه هر كس يك

بخورد، صد تومان بگيرد! يك نفر خورد صد تومان را گرفت و فى 

 ارزد! المجلس هم مرد، عيبى ندارد مى

كند نه آالت  ديگر از عناوين محرّمه؛ هر گاه چنانچه آن بازى كه مى

قمار است ونه برد و باخت است لكن عنوان ديگرى براى حرمتش 

شود؛ مثلًا ايذاى به غير، اذيّت به ديگرى شد، اين بازى حرام  پيدا مى

كند روى آن عنوان، باز، حرام  است. اذيّت به خود يا غير، فرقى نمى

شكند  مثل كشتى گرفتن يا بوكس، باألخره يا دست تو مىگردد؛  مى

شود يا او، باألخره باليى به  دار مى يا دست او، يا اعضاى بدن تو عيب

 آيد. سرتان مى

 همديگر را زدن، حيوانى است.

عرضم بازيهايى كه در آن اضرار است براى خودش يا براى طرف يا 

ى كردن اگر چنانچه گردد؛ امّا توپ باز ديگرى، آن هم حرام مى

ضررى نداشته باشد مانعى ندارد؛ ولى اگر زيان و ضررى به خودش 

گويم،  يا به ديگرى برساند، باز هم عنوان حرمت دارد. من كلّى مى

كنم اگر موجب  نگو كه گفت فوتبال بازى حرام است، من عرض مى

زيان و ضرر شد براى خود يا ديگرى حرام است و اگر زيان و ضررى 
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ت، عيبى ندارد. اگر چنانچه به غرض عقاليى باشد كه خوب نداش

 كند. است؛ مثلًا براى صحّت مزاجش ورزش مى

و امّا سينما خودش؛ يعنى توى ساختمان حرمت ذاتى ندارد؛ يعنى 

هاى  جا كار دارد عيبى ندارد؛ امّا هنگامى كه برنامه اگر كسى آن

حرام، تماشا  حرام در آن است رفتنش بال شك حرام است، نشستنش

شويم  كردنش حرام، اگر داخلش چنين است كه ما بيرونش رد مى

عكس زن لخت كه  -كه لعنت خدا به مؤسّسش -تبليغش كرده است

  آدمى

______________________________ 
 .. 596/ 1سفينة البحار:  -(1)

 343معارفى از قرآن، ص: 

شود كه تكرار نظر به عكسش كند، وقتى كه چنين  شرمش مى

فحشاگريهايى باشد، لعنت خدا به كسى كه برود برنامهايش را تماشا 

 كند.

كه به سينماى ركس آبادان رفته  يك مرتبه كسى نگويد پس كسانى

بودند چون كارشان حرام است، پس كشتنشان عيبى نداشته، كجا را 

دادند چگونه  ايد ديد فيلمى كه نشان مىزنى! اوّلًا ب به كجا مى
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فيلمى بوده، اگر مسلّم شد از آن قبيل لعبهاى حرام بوده، رفتنش 

حرام است؛ ولى هر كس هر حرامى بجا آورد كه خونش حالل 

كند، بايد آنها را به توبه  شود، اين عمل كه خونشان را حالل نمى نمى

 ها را آتش زد! هواداشت، لعنت خدا به دستگاههايى كه اين بيچار

  شگفتى متفاوت مؤمن و كافر از زراعت خويش

اين پنج عنوان حيات دنيويّه آدمى است و آن وقت اين حيات دنيويّه 

گذرد؛ يعنى بدون دين، بشرى كه  آدمى كه به اين پنج چيز مى

اعتقاد به دين ندارد، حياتش اين پنج عنوان است، آن وقت چه 

 شود؟ مى

 ...«.يْثٍ أَعْجَبَ ا لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرًّا كَمَثَلِ غَ»... 

آيد دانه بزرگ، زرع را  ؛ يعنى باران بهارى كه وقتى مى«غيث»

دهد؟ هنوز سه روز نشده تمام سبزيها رشد كرده كه  چگونه رشد مى

. در ...«أَعْجَبَ ا لْكُفَّارَ »...  شود. روى چشم خيره مى وقتى صحرا مى

دو معنى دارد: احتمال اوّل اين است كه به معناى « كفّار»جا،  اين

گويند چون كفر به  باشد. علّت اين است كه به زارع كافر مى« زارع»

كنند لكن وجه  معنى بستر است. زارعها بذر را زير زمين نهان مى

همان كافران خارجى است؛ يعنى « كفّار»ديگر بهتر است. مراد به 
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آيد سر زراعتش، خود  منكر خداست، وقتى كافر زارع مى كه آن

بيند زراعتش  آورد. مؤمن زارع وقتى مى زراعت به شگفتش مى

اش اين  آورد. زراعتكار كافر، نشانه خوب شده خداى را به نظر مى

بالد؛ ولى اگر مؤمن  بيند به خودش مى است كه وقتى زراعتش را مى

  به خدا باشد تا چشمش به

 344از قرآن، ص: معارفى 

آيد؛ چه  ، خدا پيشش بزرگ مى«اللَّه اكبر!» گويد: زراعتش افتاد مى

اعجب »  اند، ولى كفّارند كه متعجب «أَعْجَبَ ا لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ» خدايى!

نسبت به مؤمنين نفس زرع به شگفتش  «المؤمنين خالقه ورازقه

ا را به نهايت پروردگارش، كرامت حق، آنه آورد، قدرت بى نمى

»...  شود: ؛ سپس خشك مى...«ثُمَّ يَهِيجُ »...  آورد. شگفت مى

»...   بينى، پس از زرد شدن ؛ پس آن را زرد مى...«هُ مُصْفَرًّا  -فَتَرَل

كه نبود، بعد از  گردد، مثل اين ؛ سپس خُرد مى...«ثُمَّ يَكُونُ حُطمًا 

هم  خشكى چطور ريزه ريزه گرديد از بين رفت! آدمى بدبخت

همين است. زندگى دنيايش چند صباحى؛ سنّ جوانى و زينت و 

 آرايش زندگى مرفّه.

نشاط عمر باشد تا چهل 
 

چهل رفته فرو ريزد پر و 
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  بال  سال

  پس از پنجه نباشد تندرستى
 

بصر كندى پذيرد پاى 

  سستى

چو شصت آمد نشست آمد 

  پديدار

چه هفتاد آمد آلت افتد از 

493كار
 

 

شوى. نگاه به پيرها بكن چطور  ؛ خشك مى...«ثُمَّ يَكُونُ حُطمًا »... 

طور خواهى شد! زينت كجا؟ هرگاه سر قبر من  اند، تو هم همين شده

بينند جز مشتى استخوان پوسيده چيز ديگرى  و تو را بردارند، مى

نيست. اين بود زندگى دنيا. اوّل تا آخرش همه لهو و لعب و زينت 

لش مصفر بود، بعد وتفاخر و تكاثر بود، آخرش هم حطام است؛ اوّ

 حطام گرديد.

اگر كسى بگويد بنابراين خداى تعالى چرا آدمى را خلق كرد؟ پس 

 اين خوشيها را براى چه كسى خلق كرد؟

خدا تو را آفريد كه حيات آدمى داشته باشى نه حيات مادّى، گفتم 

؛ ولى «وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ» منهاى اين، حيات توحّش است:
                                                 

 .نظامى گنجوى/ خسرو و شريين) با اندكى اختلف( -(1)  493
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ر حيات تو اى انسان! حيات عقاليى شد، روحانى، دينى، آسمانى اگ

 جا: جا خوب و هم آن شد، هم اين

 . دست خودت است.«وَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ»

______________________________ 
 نظامى گنجوى/ خسرو و شيرين )با اندكى اختالف(. -(1)

 345معارفى از قرآن، ص: 

حركت حيوان از روى خيال و هوس مادّى است، تمام دنبال نتيجه 

 زودگذر است.

گردد كه  آيد تا غروب، دنبال چيزى مى صبح كه از طويله بيرون مى

داخل شكمش بكند. تو اى آدم! اگر چنين شدى كه دنبال پيدا كردن 

پول و خوراك رفتى و بعد هم از آن طرف خالى كنى، چه فرقى با 

؟ حركت عقاليى آن است كه امر باقى تو را بجنباند و حيوان كردى

آن هم خداست. آقاى كاسب! حياتى نصيب شود كه صبح از خانه كه 

»...  آيى براى اين باشد كه خداى من امر فرموده است: بيرون مى

برويد عقب كسب،  494...«فَانتَشِرُواْ فِى ا لْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ 

خدا امر كرده است. زن بگويد خدا بچّه را به من سپرده است، امر 

                                                 
 .. 10مجعه:  -(1)  494
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خداست، قدم به قدم چنين اشخاصى باقى است، بهترين عبادتهاست. 

كسى كه مشقّت بكشدبراى معيشت عيالش، مانند مجاهد در راه 

 اند: در حاالت خاتم االنبياء صلى اهلل عليه و آله نوشته 495خداست.

شد تا وقتى كه در خانه بود، در امر  ى كه در خانه وارد مىهنگام»

كرد  را جاروب مى فرمود؛ خانه مى خانه دارى با زنها كمك

اگر لهو و لعب و  496«.دوشيد شير مى دست خودش وازگوسفندبه

زينت، جنبه الهى پيدا كند؛ مثلًا لعب با همسر شرعى، هر نوع مالعبه 

كه مستحبّ است كه هر گاه مطلوب است. با اوالدش خصوص دختر 

شود، اوّلًا دست خالى نرود و بعد دخترش را  انسان وارد خانه مى

ترجيح بر پسرش دهد. اوالدش را ببوسد؛ چون اينها همه امانت 

 خداست.

 هدف مثبت و منفى در تكاثر

وامّا تكاثرش؛ پول جمع كردن دو قسم است: يك وقت كسى 

دارد،  ، خود پول را دوست مىخواهد پول بيايد روى پول بماند مى

  خاك بر سر چنين افرادى! يك وقت

                                                 
 .( .1/ ح 88/ 5؛ اصول كاِف: 72/ 104ار: اللَّه) حباراْلنو  كاجملاهدِف سبيل الكاّد على عياله -(2)  495
 .( .227/ 16َخدم ِف مهنة أهله) حباراْلنوار:  -(3)  496
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______________________________ 
 .. 10جمعه:  -(1)

/ 104اللَّه )بحاراألنوار:  كالمجاهدفى سبيل الكادّ على عياله -(2)

 ( ..1/ ح 88/ 5؛ اصول كافى: 72

 ( ..227/ 16يخدم فى مهنة أهله )بحاراألنوار:  -(3)

 346رفى از قرآن، ص: معا

كه تا اعالم كردند براى مدرسه  دارد براى اين كسى پول دوست مى

 دهى، فوراً چك بكشد. علميّه چند مى

پول جمع كردن اگر چنانچه به فرض رحمانى شد، بسيار خوب است 

كه آدمى پول به دست بياورد كه خرج كند نه روى هم بگذارد. 

نكردن است، بخل كردن است.  معناى تكاثر، پول جمع كردن و خرج

 بال شك بعضى از مراتب تكاثر، حرام است. مثال بزنم:

 اوّل: كسى كه پول جمع بكند خمس واجبش را ندهد.

نفر  كه پول جمع بكند ودر اثناى سال در بين بستگانش يك دوّم: كسى

پيدا شودكه احتياج به قرض و كمك داشته باشد و اين شخص قطع 

 حرام است.رحم كند و ندهد، 
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گردد قطع نظر از حقوق واجبه  سوّم: در جايى كه انفاق واجب مى

گردد. اگر غير از رحم، آدمى احتياج به  آن وقت تكاثر، حرام مى

پول داشت؛ مثلًا آدمى )عمل( چشم الزم دارد كه هيچ پول ندارد و 

شود، ولى تو ميليونها مال دارى، بر تو واجب است  بى پول هم نمى

 كنى.كه كمكش 

  سخنى حكيمانه از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در مسافرت

 در لئالى االخبار مروى است كه:

وقتى خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله در مسافرت با »

اصحاب بودند رسيدند به گلّه گوسفندى كه زياد بود، فرستادند نزد 

پيغمبر صلى اهلل عليه و صاحب گلّه كه مقدارى شير بخرند براى خود 

آله و چند نفر اصحاب كه تشنه و گرسنه بودند رفتند به آن بدبخت 

 گفتند.

صاحب گلّه نداد، عذر آورد. به رسول خدا گفتند. رسول خدا 

 نفرينش كرد، گفت:

اى. زنى بود و  خدايا! مالش را زياد كن، رفتند. بعد رسيدند به خيمه

تند رسول خدا هست، شير اش بود. تا گف گوسفندى در خيمه
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خواهد، زد توى سرش و رفت گوسفندى كه شير زياد داشت  مى

آورد. رسول خدا هم شاد شد. آن وقت گفت: خدايا! به مقدار كفاف 

 به او عنايت كن )به قدرى كه محتاج به مخلوق نشود(.

 347معارفى از قرآن، ص: 

كه داد،  آن كه نداد، گفتى زيادش كن! اللَّه! آن يا رسول»گفتند: 

گفتى خدايا! به قدر كفايت! فرمود: )مضمون روايت( مال زياد، بال 

گذارند و  كنند، روى هم مى كه مال را ذخيره مى شود. كسانى هم مى

مال را در  497كنند، بشارتشان بده به عذاب دردناك! انفاق هم نمى

كنند و پيشانى، پشت و پهلوهايشان را  آتش جهنّم سرخ مى

 498.«سوزانند مى

ديدى كه چه كرد اشرف 

  خر
 او مظلمه برد و ديگرى زر

 

  مرگ سلطان محمود غزنوى، عبرتى براى زراندوزان

 در كتاب زينة المجالس نقل شده است:

                                                 
497  (1)-\i ... « ٍَة َوَليُنِفُقونَ َها ِِف َسِبيِل اللَِّه فَ َبّشْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيم َهَب َواْلِفضَّ  .. 34توبه:  E\«َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
498  (2)-\i « ُِّْبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوُظُهوُرُهْم   َعَلْيَها ِِف نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى  َمىيَ ْوَم َي»...\E  :35توبه .. 
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سلطان محمود غزنوى مرد فاتحى بوده است. چند مرتبه به هند »

اند از كشورى كه  لشكر كشيد و فتح نمود. عاشق جواهر بود. نوشته

 اش را. داشت مگر خزينه جواهراتى فتح كرده بود چيزى بر نمى

شود.  هر كس به هر چه دلبسته باشد ساعت مرگش جلويش ظاهر مى

دوست بود، جواهر جمع كن بود، اين بدبختى كه يك عمر جواهر 

 خواهد بميرد، گفت: اآلن مى

آوردند باز  هاى جواهر را مى برويد جعبه جواهراتم را بياوريد. جعبه

ريخت كه صاحب  كرد اشك مى كردند جلوى چشمش، نگاه مى مى

گويد: من در تعجّبم واقعاً از عاقبت به شرّى اين مردك!  كتاب مى

اين جواهرات هم ديگر به دردش  خواهد بميرد و بيند مى مى

 «.دهد! را به فقرا نمى خورد؛ امّا دستور انفاق آن نمى

  داستان مرگ مأمون خليفه عبّاسى

وقتى كه مأمون از خراسان تجديد جايش كرد، لشكر كشيد به سمت 

  يرموك. به

______________________________ 
وَالْفِضَّةَ وَلَايُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ»...  -(1)

 .. 34توبه:  «فَبَشّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
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بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ   عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى  يَوْمَ يُحْمَى» -(2)

 .. 35توبه:  ...«وَظُهُورُهُمْ 

 348معارفى از قرآن، ص: 

دهند چشمه آبى  حدود طراطوس رسيد، هوا گرم بود. به او خبر مى

هست. مأمون آمد ديد عجب جايى است! دستور داد روى همان 

چشمه خيمه بزنند. باألخره بعد موقع طعام خوردن شد. مأمون 

نگاهى به آب كرد ديد آب در نهايت صفاست و يك ماهى در نهايت 

كسى هست كه اين ماهى : »جال و دلربايى در اين چشمه است، گفت

و آب هم خيلى سرد بود. يك نفر داوطلب پيدا شد و « را بگيرد؟

اى به تو  جايزه هم معيّن كرد كه اگر اين ماهى را بگيرى چنين جايزه

خواهم داد. باألخره برهنه شد و غوص كرد و ماهى را گرفت و آورد 

افتاد  جلوى مأمون. يكدفعه ماهى از دستش پريد و رفت در آب، تا

آب، جنبيد و لباسهاى مأمون را خيس كرد. فى المجلس تب كرد. 

ندانم همان روز يا فردايش طبيب مخصوص همراهش بود و گفت: 

خواهد  تا فهميد مى«. عالج ندارد، نزديك است قلب از كار بيفتد»

پنج هزار لشكر داشت. «. آرزو دارم قشونم را ببينم»برود، گفت: 
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لشكر كرد كه همه مسلّح سوار شوند و رژه  باألخره گويند امر به

 بروند.

 كشيد. رفتند اين بدبخت آه مى طور كه رژه مى همان

چشم باز و گوش باز و اين 

   عمى

حيرتم از چشم بندى 

499خدا
 

 

  از على عليه السالم آموز اخالص عمل

كند بايد براى خدا باشد؛ مثل على عليه السالم  آدمى هر كارى مى

 -رود. دانه ىكه پانصد دانه خرما جمع كرده به دوشش كشيده م

 كند. كارد براى خدا. بعدها كه درخت خرما شد وقفش مى دانه مى

در هواى گرم حضرت على عليه السالم در ينبوع با دست خودش چاه 

خدايا! تو »حفر كرد تا به آب رسيد، دو ركعت نماز خواند و گفت: 

شاهد باش اين آب را وقف كردم بر تمام عبوركنندگان وتشنگان كه 

اين «. توهم فرداى قيامت مرا ازحميم جهنّم نجات دهى سبب شود

                                                 
 .مثنوى معنوى) با اندكى اختلف( -(1)  499
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تكاثر، روحانى است؛ حتّى نان خوردن هم بايد براى خدا باشد. 

  مستحبّ

______________________________ 
 مثنوى معنوى )با اندكى اختالف(. -(1)

 349معارفى از قرآن، ص: 

است سحرى خوردن هر چند يك دانه خرما باشد؛ چون امر است، 

 خورد. سحرى مى

  مقدّس بودن زفاف و لزوم شكرگزارى در حجله

روى براى خدا باشد. در فقه نوشته  و همچنين پهلوى زنت كه مى

«. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» هنگام جماع، اوّل بگو:»شده است: 

ما گذشته است، نوبت شماست. هر كدامتان زن  جوانها! ديگر از

شود كرد. عروس مستحبّ  تان خيلى كار مى نگرفتيد، شب عروسى

است با وضو باشد. داماد بايد با وضو برود در حجله. نه به عنوان دو 

حيوان نر و ماده به هم بچسبند. پيش از مواقعه مستحبّ است 

ماز بخواند، نماز شكر اى بگذارند كه داماد اوّل دو ركعت ن سجّاده

جَعَلَ بَيْنَكُمْ »...  نعمت. اين زن نعمت است كه خدا به تو داده است:
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خداى تعالى قرار داده است براى انس تو. براى  ...«مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً 

 كردى؟ بقاى نسل تو. حفظ دين تو. اگر زن حالل نبود چكار مى

اجابت دعاست. دعا نماز ليله زفاف را بخوان كه يكى از مواقف 

 مستجاب است.

خالصه بحث امروز ما حيات دو قسم است: حيات دنيوى و حيات 

اخروى؛ حيات دنيايى همين پنج چيز بود كه فرمود و اين دو روز 

 مفصّل صحبت شد.

 جهالت ريشه تفاخر

؛ يعنى اصلًا بيهوده كارى ندارد، هر كارى «لعب»امّا حيات رحمانى. 

كند. آدم عاقل سرگرمى غافل كننده  يى مىكند به غرض عقال مى

 ندارد. آدم عاقل زينت ندارد.

 باشد. مى« تقوا»گردد كه عبارت از  دنبال زينت حقيقى مى

آدم عاقل تفاخر ندارد. تفاخر از جهل است. مؤمن به عكسش تذلّل 

دارد. هر چه ايمان بيشتر شود ذلّت آدمى در خودش بيشتر است. هر 

 گردد. ش بيشتر شود، ايمانش كمتر مىا چه عزّت ظاهرى

 350معارفى از قرآن، ص: 
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  تقوا، ميزان فضيلت

 در عيون اخبار الرضا دارد كه:

اللَّه!  يك نفر به حضرت رضا عليه السالم عرض كرد: يابن رسول»

 «.گردد؟ روى كره زمين اشرف از تو و اعالى از تو يافت نمى

؛ هر كس روى كره 500 ل منّىمن يكون اتقى منّى افض حضرت فرمود:

زمين تقوايش از من بيشتر باشد، از من افضل است؛ يعنى ميزان 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ »...  فضيلت، تقواست. ميزان فضيلت نسب نيست:

 501...«.كُمْ  -أَتْقَل

خواهد  خواهد مادّياتش زياد شود، اهل عقل مى تكاثر. اهل جهل مى

خواهد؛ امّا اهل  د شود. اهل عقل، تكاثر فى االعمال مىخيراتش زيا

رود عقب  خواهد. اهل دنيا مى جهل تكاثر فى االموال و االوالد مى

كند كه رضاى خدايش در آن  پول، اهل عقل و حقيقت كارى مى

 باشد.

تا درهم آخر، در بيت المال است من »على عليه السالم فرمود: 

ارمش. شايد فردا على زنده نباشد. گذ روم و براى فردا نمى نمى

                                                 
 .وأطوع له تعاىل عبارت چنْي است: خري مىّن من كان اتقى للَّه 238/ 2در عيون اخبارالرضا عليه السلم:  -(1)  500
 .13حجرات:  -(2)  501
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كه وقت  ؛ سبقت بگيريد پيش از آنسابقوا بايد عجله در كار خير كرد.

وَفِى ا لْأَخِرَةِ »...  بگذرد. عمر اعتبار ندارد. به عكس اهل دنيا:

ا  عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ

 ...«.لْغُرُورِ 

اين است سرانجام زندگى دنيا منهاى عقبى. در آخرت، مثل دنيا 

جا يا ثواب است يا عقاب.  نيست كه اسبابهاى سرگرمى باشد. در آن

بدانيد زندگى دنيا براى اهل دنيا جز غرور چيزى نيست. غرور يعنى 

 خالف واقع.

دل به جهان مبند كه اين 

   بى وفا عروس

با هيچ كس شبى به محبّت 

 سحر نكرد

 

______________________________ 
عبارت چنين است:  238/ 2در عيون اخبارالرضا عليه السالم:  -(1)

 وأطوع له. تعالى خير منّى من كان اتقى للَّه

 .13حجرات:  -(2)

 351معارفى از قرآن، ص: 
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ثلث آخر ماه مبارك رمضان است. دعا كنيد كه حياتتان حيات 

 روحانى شود.

شبهاى ماه رمضان روى پا بايست! آن قدر پيغمبر ما روى پاهايش رو 

 به درگاه خدا ايستاد كه پاهايش ورم كرد.

 «.اندازى؟ اللَّه! چرا خودت را در مشقّت مى يا رسول»گفتند: 

 502«.افال اكون عبداً شكوراً» فرمود:

 «.آيا من بنده سپاسگزار پروردگارم نباشم؟!»

______________________________ 
 .79و  57/ 46بحاراألنوار:  -(1)

 352معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و پنجم: تفاوت حيات حيوانى و انسانى

 

                                                 
 .79و  57/ 46حباراْلنوار:  -(1)  502
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مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَا لْأَرْضِ   سَابِقُواْ إِلَى»

ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ  ى أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

 503«.وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ

كالم در اين آيات مباركه، دو حياتى است كه براى آدمى است. 

هم حيات مادّى است، آدمى حيات  حيوان يك حيات بيشترندارد وآن

خلقتم للبقاء ال »دارد وآن حيات ابدى و روحانى است.  ديگرى هم

( حيوان براى روى خاك آفريده شده، ولى آدمى بدنش 2«. )للفناء

رود؛ امّا جانش از عالم اعلى  ك مىاز خاك است. بعد هم زير خا

شريف است و از عالم امر خداست، به  505 روح آدمى 504است.

  شرطى كه كثيفش نكند. اگر شرك ورزيد، به ملكوت سفلى

 پيوندد كه در باطن اين عالم است. ظهور قهر الهيّه است. مى

شأن آدمى موقعى است كه به هيچ مخلوقى توجّهى نداشته باشد. 

خودش را بنگرد به  506ر بگذارد. نبيند غير از خدا را.همه را كنا

 بندگى و حقارت، تمام عالم هستى را

                                                 
 .. 78/ 61حباراْلنوار:  -2. 21حديد:  -(1)  503
504  (2)-\i ... « َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى»...\E  :29حجر .. 
505  (3)-\i « َوَيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن اْمِر َرىّب  »...\E  :85اسراء .. 
506  (4)-\i ... « َمَواِت َواْْلَْرَض َحِنيًفا َوَمآ أَنَا ِمَن ا ْلُمْشرِِكْي ْهُت َوْجِهَى لِلَِّذى َفَطَر السَّ  .. 79انعام:  E\«َوجَّ
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______________________________ 
 .. 78/ 61بحاراألنوار:  -2. 21حديد:  -(1)

 .. 29حجر:  ...«وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى »...  -(2)

 85اسراء:  ...«  وحُ مِنْ امْرِ رَبّىوَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّ» -(3)

.. 

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا »...  -(4)

 .. 79انعام:  «مِنَ ا لْمُشْرِكِينَ

 353معارفى از قرآن، ص: 

 به فنا و خداى را به دوام و بقا بشناسد.

تو  هواى سلطنتم بود بندگى

   كردم

ام بود  خيال خواجگى

  خدمت تو گزيدم

 

سلطان حقيقى كسى است كه خود را بنده خدا شناخته، حقيقت 

 شناس شده است.
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هر كس از خدا غافل است، مرده است. حيات آدمى ندارد، حيات 

 حيوانى دارد.

خور و خواب و خشم و 

   شهوت
  شغب است و جهل و ظلمت

 

كند. كسى كه اسير خشم است،  خشم، مال گرگ است. سگ خشم مى

شود. شايد پس از مرگش آدم شود و يا آدمش كنند. مرگ  آدم نمى

شود هر چه التماس كند بر گردم به دنيا بلكه  كه آمد دفتر بسته مى

امروز راجع به حيات آدمى  507آدم شوم، پاسخش منفى است.

 فرا دهيد.بگويم: ايها النّاس! به قرآن گوش 

 ...«.مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ   سَابِقُواْ إِلَى»

 «.بشتابيد به سوى آمرزش از طرف پروردگارتان و بهشت»

شود  ؛ سرعت كنيد، بدويد. اوّل وقت نماز كه مى...«سَارِعُواْ »... 

معامله را رها كنيد. صفوف جماعت را پر كنيد. دنبال چيزى بدويد 

شود به جوار اوليا  بريد. تا آدم نشوى كه نمى با خود مى كه در گور

                                                 
507  (1)-\i ... « َكلَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة ُهَو َقآبُِلَها»...\E  :100مؤمنون .. 
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برسى. تو براى رسيدن به خانه هزار مترى قصرالدشت، چقدر 

خواهى در  كشى، آن وقت با اين همه زحمت، چقدر مى زحمت مى

 آن بمانى؟!

جا. اگر تمام دنيا را به تو بدهند  هاى اين فرق است بين بهشت و خانه

را فانى است؛ ولى در بهشت جاى يك تازيانه هم اى ندارد؛ زي فايده

 ارزش دارد؛ زيرا الى االبد است، اصلش فنا ندارد.

  لزوم سرعت گرفتن به سوى اسباب رحمت

؛ يعنى سبب ...«مَغْفِرَةٍ   إِلَى»...  بشتابيد! مسامحه نكنيد! «سَابِقُواْ»... 

 المغفرة؛

______________________________ 
 .. 100مؤمنون:  ...«كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا »...  -(1)

 354معارفى از قرآن، ص: 

آمرزش خدا، رحمت خدا. پاك كردن خدا اسباب دارد. سرعت كنيد 

در اسباب مغفرت. تمام واجبات و مستحبّات اسباب مغفرت خداست. 

تمام كارهاى خير كه براى خدا شد سببى است از اسباب مغفرت، هر 
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چند خارى سر راهى براى خدا بردارى، اگر آدمى كار خير كند و 

 براى خدا كند.

اللّهمّ انّى اسئلك موجبات رحمتك وعزائم » خوانيد: مىدر تعقيبات 

 508«.مغفرتك

عزائم؛ يعنى حتميّات؛ يعنى خدايا! موفّقم بدار به اعمالى كه حتماً 

اش آمرزش قطعى تو باشد. بعضى از  ام؛ كارهايى كه نتيجه بيامرزى

اعمال مظنون است لكن بعضى از آن عزيمت است و آن توبه است. 

شود؛ ولى توبه هر  كسى وارد شود، قطعاً آمرزيده مى اگر از در توبه

كه  گناهى مناسب همان گناه است. اگر مظلومى را زدى، توبه آن

بخواهى آمرزيده شوى، اوّل بايد بروى جنبه خلقش را درست كنى؛ 

البتّه طرف هم اگر عفو كند براى خودش بهتر است قرآن مجيد در 

براى  509...«  فُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىوَأَن تَعْ»...  فرمايد: باب قصاص مى

 خدا عفوش كن؛ چون خدا عفو را دوست دارد.

  درماندگى زهرى و نجات وى توسّط امام سجاد عليه السالم

                                                 
 .مفاتيح اْلنان/ تعقيب مناز ظهر -(1)  508
 .. 237بقره:  -(2)  509
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خواست مكّه  امام چهارم زين العابدين عليه السالم در وقتى كه مى

برود، در اثناى راه در دامنه كوهى ماندند. خيمه زدند. يك نفر 

 «.در اين كوه، زهرى هست»ت: گف

زهرى قاضى مدينه بود و نسبت به زين العابدين عليه السالم 

شد خدمت امام. وقتى خواست  ارادتمند بود. مكرّر مشرّف مى

مقصّرى را تنبيه كند، طرف مُرد، اين قتل او را بيچاره كرد به طورى 

لعابدين كه به كوههاى مدينه رفت. اهل و عيال را رها كرد. به زين ا

ها  واردر كوهها ناله خبر دادند آقا! زهرى را يأس گرفته، ديوانه

دارد. ميل داريد از او مالقاتى بفرماييد؛ چون جلوتر با امام آشنا و 

  براى«. بله»ارادتمند بود. حضرت فرمود: 

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ تعقيب نماز ظهر. -(1)

 .. 237بقره:  -(2)

 355معارفى از قرآن، ص: 

هدايتش از كوه باال آمد. زهرى را ديد موهاى سر و صورتش ريخته 

بدنش برهنه و از بس گريه كرده رمقى برايش نمانده )حاصل روايت 
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يأس تو از رحمت خدا، بدتر از گناهت هست، پس »شريفه( فرمود: 

 «.كنى؟ چرا عالج نمى

تا اين را «. آقا! آيا عالج هم دارد؛ آدمكشى هم عالج دارد؟!»گفت: 

ديه قتل را به بستگان مقتول بپرداز، به كار دين و »گفت، آقا فرمود: 

 مگر درد بى درمان در اين دنيا هست؟ 510،«دنيايت برس

غرض از عزائم مغفرت الهيّه كه بال شك موجب مغفرت است، سرعت 

صميم بگيريم از هر گناهى توبه بكنيم. خدا به توبه هست. پس اآلن ت

 فرمايد: مى

؛ چون اطمينانى به عمر نيست. شتاب كنيد به مغفرت، «شتاب بكن»

 خصوصاً عزائم مغفرت كه اهمّش توبه هست.

  گستره بى پايان بهشت

عَرْضُهَا كَعَرْضِ »...   سرعت كنيد به سوى بهشت ...«وَجَنَّةٍ »... 

 . اوّلًا:«السَّمَآءِ

                                                 
 .) نقل به مضمون( .105/ 2كشف الغّمه:   -(1)  510
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گردد، لكن در اين  عرض، هر چند اكثراً در برابر طول استعمال مى

به مناسبت موضوع  -اند كه بعضى از محقّقين گفته چنان -آيه شريفه

 و مقام، عرض به معنى وسعت است.

 ...«كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَا لْأَرْضِ »...  دانيد چقدر بزرگ است؟ بهشت مى

است. اخيراً توسّط آالت عجيبى كه  مثل وسعت آسمان و زمين

اند گويند چندين متر قطر آينه و شيشه اين تلسكوپها  درست كرده

اش از  اند فاصله هست. توسّط اين آالت كوكبى در فضا كشف كرده

اى سيصد  زمين هزار ميليون سال نورى است. سرعت نور هر ثانيه

ت دقيقه يك باشد. شصت ثانيه يك دقيقه است و شص هزار كيلومتر مى

ساعت يك شبانه روز است. سى شبانه روز يك ماه  24ساعت است. 

 است. دوازده ماه يك سال است.

 «.وسعت بهشت به اندازه آسمانها و زمين است»فرمايد:  خدا مى

______________________________ 
 )نقل به مضمون( .. 105/ 2كشف الغمّه:  -(1)

 356معارفى از قرآن، ص: 

 ط تنگاتنگ ايمان با سبقت در كارهاى خيرارتبا
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براى كار خير، روى دست هم برويد. تو زودتر چك  ...«سَابِقُواْ »... 

بكش. تا اسم كار خيرى برده شد بيا جلو؛ امّا اين مسلمانها براى هر 

اندازند مگر براى كار خير كه خودشان را  كارى خودشان را جلو مى

آيد چون  ضان توى مسجد هم نمىكشند. احتياطاً ماه رم عقب مى

مثل مسابقه در «. سبقت بگيريد»فرمايد:  اهل قرآن نيستند. قرآن مى

توپ بازى، اسب دوانى، در تيراندازى، در كار خير هم خودتان را 

 جلو بيندازيد تا بشوى درجه يك در كار خير.

نماز جماعت هم يكى از مراتب جهاد است. سبقت بگيريد براى نماز. 

گيرند، شما در كارهاى  اهل دنيا در معامالتشان سبقت مىچطور 

 خيرتان براى بهشت رفتنتان سبقت بگيريد:

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَا لْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ »... 

 . براى بهشتى كه آماده شده است براى اهل ايمان. هر...«ى  وَرُسُلِهِ

گردد رذل است. شأنش هم همان است. كسى كه  كس دور دنيا مى

 جا حاضر است: اهل آخرت شد گروشش به خداست. او هم آن
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گروشش به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و اهل  ...«ى  وَرُسُلِهِ»... 

خواهم مطلب ديگرى هم بگويم تتمه آيه شريفه  بيت است؛ چون مى

 511براى فردا.

______________________________ 
حدود سه ربع ساعت درباره اوضاع روز كشور و حكومت  -(1)

 اختناق طاغوت و بيدار كردن مردم صحبت گرديد.

 357معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و ششم: متفاوت بودن سبقت در كارهاى دنيا و آخرت

 

هَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَا لْأَرْضِ مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ  سَابِقُواْ إِلَى»

ى ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ  أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ* مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ وَلَا فِى 

مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ* لّكَيْلَا أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتبٍ 

                                                 
 .حدود سه ربع ساعت درباره اوضاع روز كشور و حكومت اختناق طاغوت و بيدار كردن مردم صحبت گرديد -(1)  511
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مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتلكُمْ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ   تَأْسَوْاْ عَلَى

 512«.فَخُورٍ

مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ   سَابِقُواْ إِلَى» روز گذشته كالم درباره اين آيه مباركه:

كه در  ...«سَارِعُواْ »...  با ...«سَابِقُواْ »...   بود، ذكر شد. فرق بين ...«

 513«العجلة من الشيطان» جاى ديگر است، سرعت كنيد، شتاب كنيد،

 اين براى امر دنياست؛ امّا شتابزدگى در امر آخرت، رحمانى است.

كه اگر كسى  ، نه اين«كار خير را زود انجام دهيد»فرمايد:  قرآن مى

، «سَابِقُواْ» بگويد جاى الزمترى هست، زود بايستيد و انجام ندهيد.

كنند تا از ديگران  سبقت به معنى اين است كه چند نفرى شتاب مى

بينى مؤمنينى را چطور به طور شتابزدگى به هر  جلو بيفتند. مى

؛ «سَابِقُواْ»  بكن از آنها پيش بيفتى اندازند، تو كارى خيرى دست مى

يعنى شتاب كنيد! تنبلها را رها كنيد. آنهايى كه تنبل هستند در امر 

 آخرت محرومند.

______________________________ 
 .23 -21حديد:  -(1)

 .. 340/ 71بحاراألنوار:  -(2)

                                                 
 .23 -21حديد:  -(1)  512
 .. 340/ 71حباراْلنوار:  -(2)  513
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 358معارفى از قرآن، ص: 

 كنند، تو هم در بين آنها زرنگتر بشو. آنهايى كه زرنگ و سرعت مى

  وجود بهشت برزخى

 ...«أُعِدَّتْ »...  فرمايد: جمله دوّم كه در اين آيه شريفه است مى

؛ يعنى بهشت آماده شده است، اشاره به اين ...«أُعِدَّتْ »...  كلمه:

كه بهشت و جهنّم  نه اين السيوجد  است كه بهشت، موجود فعلى است

 گردد. بعد موجود مى

كه در غيب اين عالم  -بنابر قول تحقيق، اآلن بهشت در ملكوت عالم

موجود است. هيچ كس مكان بهشت و جهنّم را نتواند پيدا  -است

كند؛ چون ملك نيست، ملكوت است. بال شك هر وقت در برزخ 

ى اين را بدان كه بينى عالم، عالم ديگرى است؛ ول رفتى، تو هم مى

بهشت زينت كرده شده، مهيّا براى اهل ايمان  ...«أُعِدَّتْ »...  هست:

 شده است.

هم خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله « ليلة المعراج»در 

مشاهده فرمود بسيارى از بزرگان از اهل ايمان و عمل، بهشت 
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اند و  و اليقظه ديده برزخى را در عالم خواب يا مكاشفه يا بين النوم

 اند. هايى برده از بهشت برزخى هم بهره

  مجلسى اوّل و رؤيت بهشت برزخى

از آن جمله مرحوم مجلسى اوّل است. در اوّل شرح من ال يحضره 

 نويسدكه: الفقيه مى

مريض شده بود به مرض موت به طورى كه همه مأيوس شدند. در »

پاك اصحاب كسا تشريف آن ساعات آخرش خمسه طيّبه، پنج نور 

آورند. رسول خدا سيخ كبابى كه از طال بوده است به او  مى

خورد. خود مجلسى عرض  فرمايند: ميل كن. او هم مى دهند مى مى

اللَّه! اين همان طعام بهشتى است كه فرمودى يك  كند: يا رسول مى

دهد؟ فرمود: همان است و بعد هم  صد هزار مزه در آن واحد مى

 ا به ايشان دادندبشارت شف

 359معارفى از قرآن، ص: 

به بركت خوردن خوراك بهشتى و بعد هم سفارش فرمود كه شرح 

كلمات اهل بيتش را را بنويسد كه همان )شرح( كتاب من اليحضره 

 «.الفقيه باشد كه به قلم مبارك خودش نوشته است
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 ه است.است كه بهشت موجود است نقد و آماد «أُعِدَّتْ»  منظورم كلمه

كه نفس برود و  اى بين مؤمن و بهشت نيست مگر اين هيچ فاصله

است، افروخته  كه جهنّم هم براى كافران آماده برنگردد چنان

 اى نيست مگر نفسش قطع شود. است، هيچ فاصله شده

  بهشت، فضلى از فضلهاى الهى

ه اين بهشت اشاره به اين است ك ...«ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ »...   جمله سوّم

شود  و ثوابها و مغفرتهاى الهى است كه به هر مؤمنى داده مى

استحقاق نيست، صرف فضل خداست، استحقاق يعنى مزد. خدا بهشت 

دهد؛ چون اوّلًا: مزد بايد مقابل با جنس آن  را نه به عنوان مزد مى

كار باشد مثل خيّاط، لباسى بدوزد، مزدى بگيرد. عبادتهاى بشر 

فرض كنيد اين بشر پنجاه سال عبادت كرد حال مزدش چيست؟ 

بخواهند مزدش بدهند، بايد پنجاه سال در خوشى و ثواب باشد. مزد 

عبادت پنجاه سال چقدر است؟ بگو پنجاه سال در خوشى، نه پنجاه 

سال، يك روزش باشد اصلش بى نهايت است. بى نهايت دادن، مزد 

كه به اهل تقوا  . اين...«هِ ذَا لِكَ فَضْلُ اللَّ»...  كار محدود نيست:

دهم از روى فضلمان است نه مزدشان؛ مثلًا سى روز يك  بهشت مى

عده خوراك نخورده، مزدش سى روز، عوضش مرغهاى بهشتى به او 
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بدهند كه هزار مزه بدهد اگر مزد بخواهند بدهند مزد يك ماه 

مّا گرسنگى، يك ماه هم پذيرايى عالى به تمام معنى نه الى االبد؛ ا

پاداش الهى كه حساب ندارد بى نهايت است؛ چه در برزخ و چه در 

 قيامت وچه بهشت هيچ كدام نهايت ندارد.

 360معارفى از قرآن، ص: 

 جاى يك عابد! توقّع بى

اى مشغول  عابدى بوده است هفتاد سال در گوشه»در روايت دارد: 

 عبادت بود.

داده  ميوه مىاش بود. آن درخت روزى يك  درختى نزد صومعه

كرده است تا فردايش. بعد از هفتاد سال  است و آن عابد افطار مى

حاجتى برايش پيش آمد. هر چه گفت ديد خبرى نشد. قدرى 

ناراحت شد كه ما هفتاد سال عبادت كرديم ولى يك حاجت خواستيم 

 اعتنايى به ما نشد.

ند: شب به حسابش رسيدند. در عالم واقعه ديد دو ملك آمدند وگفت

ها و ذكرهايش در  ايم به حسابت برسيم. تمام اين نمازها و روزه آمده

 «.دادند نشد برابر روزى يك انار مفتى كه به او مى
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اى انسان! اگر بخواهند مزدت بدهند ببين در برابرش چه چيزها 

اند. اگر تو يك وعده نخوردى، عوضش، اوّل افطار، خدا  داده

يت آماده كرده است. در اين صحراهاى ها برا هندوانه و انواع ميوه

خشك، تخمى كاشته شود، نصفش ريشه شود نصف ديگرش الله 

بيندازد، آن وقت هندوانه پوست ضخيمى داشته باشد كه ضايع 

هاى تو در برابر حق،  نگردد. وسطش مايعى به صورت منجمد. روزه

 هاى ديگرش. شود. همچنين ميوه يك هندوانه نمى

  برابر نعمت چشميك عمر عبادت در 

عابد ديگرى است كه پانصد سال عمر كرده بود در عبادت. تقريباً 

هزار يا دو هزار سال قبل، عمر بشر غير از حاال بوده است بلكه لقمان 

حكيم سه هزار سال عمر كرده است. عمر بشر در آن زمانها زياد 

بوده است. آن عابد كه پانصد سال عمر كرده بود، جريانش همين 

وده است. از دامنه كوه، آب شيرين و گوارايى داشت و خوراكش ب

كرد. بعد از پانصد سال  هم از درختى بود كه از ميوه آن استفاده مى

در هنگام موازنه بين عملش و نعمتهايى كه خدا به او داده بود، اوّل 

  آمدند روى بدنش )موازنه آخرتى

 361معارفى از قرآن، ص: 
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طور است( موازنه  كند همين هم يقين مى طورى است كه خود شخص

بعد از مرگ كه برايش كردند، تمام پانصد سال عباداتش در برابر 

 «.چشمى كه خدا به او داده بود نشد

واى اگر چشم درد بگيرى و خداى نكرده چشمت آب سياه بياورد و 

فهمى چه نعمتى بوده است  چشمت را از دست بدهى! آن وقت مى

و از دشمن است. چشم اگر نبيند عصا را به دست اين چشم! حافظ ت

افتى. بشر سر تا پا غرق نعمت است. اى  گيرى، توى چاه مى مى

. در عوض اين نعمت بايستى اللَّه اكبر  خدايى كه چشم به من دادى

آورى براى يك  شود و كم مى چند ركعت نماز بخوانى؟ باز هم نمى

 از نعمتهاى ديگر. كبراللَّه ا آيى، نعمت چشمى از عهده بر نمى

 از دست و زبان كه برآيد
 

 كز عهده شكرش به درآيد

 

بنده همان به كه ز تقصير 

   خويش
 عذر به درگاه خدا آورد

  اش ورنه سزاوار خداوندى
 

514كس نتواند كه بجا آورد
 

                                                 
 .سعدى/ ديباچه گلستان -(1)  514
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اگر بنا به مزد شد، با نعمت موازنه بيندازند، نعمتى كه خدا به تو 

دهيد  داده است وعبادتى كه تو كردى؛ مثلًا اين خمسى كه شما مى

در برابر آنچه كه خدا تنها از حيث پول عطا فرمود، آيا شكرش را 

سال خدا به تو داد خوردى و پوشيدى و آخر سال  اى؟ يك كرده

آوردى يك پنجمش را بده. تمام اعضاى بدنت  گويند هر چه زياد مى

 چنين است:

 «.يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير»

رود به فضل خداست. عمل بشر محدود است،  پس هر كه بهشت مى

متناهى است، با ثواب ال يتناهى برابر نخواهد شد. فضل است. بشر به 

 كند. عمركوتاهش بندگى مى

 فرمايد: نهايتش پذيرايى مى تش وبىخداى عالم هم به مقدار عظم

 515...«.وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ »... 

 516«.الهى عاملنا بفضلك»

                                                 
 .3ه: مجع -(2)  515
 .ذكر شده است( .« الّلهمّ » ،«اهلى» ) در شرح مذكور، به جاى214/ 10شرح اصول كاِف) مازندراّن(:  -(3)  516
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______________________________ 
 سعدى/ ديباچه گلستان. -(1)

 .3جمعه:  -(2)

)در شرح مذكور،  214/ 10شرح اصول كافى )مازندرانى(:  -(3)

 ذكر شده است( ..« اللّهمّ»، «الهى»به جاى 

 362معارفى از قرآن، ص: 

پروردگارا! به حقّ محمّد صلى اهلل عليه و آله به فضلت با ما معامله 

 فرما.

  ثبت بودن حوادث در لوح و كتاب الهى

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتبٍ » آيه بعد:

 517...«.مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ* لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ 

بحث اعتقادى كه دانستن و اثرش بسيار مهمّ است، آسايش حقيقى 

اعتقادى را بفهمد و همين قسم هم  براى كسى است كه اين بحث

 بشود.

                                                 
 23 -22حديد:  -(1)  517
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گردد؛ چه در آفاق و چه در انفس  اى كه در عالم واقع مى هر حادثه

اى كه در زمين واقع  در كره زمين، حادثه آفاقى از قبيل حادثه

شود؛ مثل: زلزله، سيل، قحط و غالها، يا بالهاى انفسى، آنچه در  مى

مرضها، بيماريها، سختيها تا  گردد مانند: انواع نفوس بشرى پيدا مى

اى است، تمام اين حوادث با كثرت و  برسد به مرگ. هر روز حادثه

اى از عالم وجود  شمارى كه دارد، تمامش در لوح، كتاب، مرتبه بى

 علم الهى ثبت و قبل از حدوث موجود است.

عقيده ما مسلمانان آن است كه تمام حوادث پيش از حدوث و 

گذشته؛ مثلًا كسى شصت سال عمر كرده حوادث وقوعش در علم خدا 

هر روزش حتماً در كتاب پروردگار نوشته شده؛ مثلًا فردا كجا 

كند. تمام اينها قبلًا نوشته شده است؛ ولى  اى مى رود و چه معامله مى

نوشتنش نه به وسيله قلم و مركّب جسمى است نه روى كاغذ و لوح 

ن همه مطالب را اگر جسمى است بلكه ملكوتى است. پس نگو اي

شد؟ لوحى است از  خواستند روى اين كاغذها بنويسند چطور مى مى

گويد محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و  عالم ملكوت. مسلمانى كه مى

است، پيش خود حرف  518« وَمَا يَنطِقُ عَنِ ا لْهَوَى»  آله پيغمبر است

است. زند. حسين عليه السالم خبرى داد ما يقين داريم درست  نمى

                                                 
 .. 3َّنم:  -(2)  518
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؛ هيچ «مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ»...  فرمايد: خدا در قرآن مى

  مصيبتى در زمين واقع

______________________________ 
 23 -22حديد:  -(1)

 .. 3نجم:  -(2)

 363معارفى از قرآن، ص: 

؛ يعنى سختى در نفوس شما تا برسد به «وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ»...  شود نمى

كه ما  ؛ پيش از اين...«إِلَّا فِى كِتبٍ مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ »...  مرگ و مير

 به مرحله ظهور بياوريم، جلوتر در لوح ثبت شده است.

 جارى شدن تقديرات الهى با حفظ اختيار

مقدّر چنين نگو اين جبر است. جبر نيست بلكه با حفظ اختيار؛ يعنى 

شود ماشين  شده است كه مثلًا فالن كس در فالن تاريخ بلند مى

گيرد  رود، سرعت مى كند در فالن جا مى خودش را آماده مى

ميرد. جبر نيست، تقدير با حفظ اختيار است. هر  واژگون شده و مى

طور تقدير شده است؛ يعنى خودش براى  آيد همين چه پيش مى

ها بر سرش خواهد آمد. انواع مرضهايى خورد و اين بال شكمش مى
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إِلَّا فِى كِتبٍ مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى »...  آيد كه پيش مى

مقدّرات هر فردى قبلًا در لوح نقش باشد، چيز سهلى  «اللَّهِ يَسِيرٌ

 است.

  آسايش دو گيتى

مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ   اْ عَلَىلّكَيْلَا تَأْسَوْ»...  چرا مقدّرات قبلًا معيّن شد؟

كه شما اهل عقل و ايمانيد. اين مطلب امروز  اين ...«كُمْ  -بِمَآ ءَاتل

را از خدا و رسول شنيديد؛ يعنى يقين كرديد درست است ديگر از 

امروز كه از مسجد جامع بيرون رفتيد، هيچ وقت غصّه به خودتان 

اگر چنانچه عزيزترين  ...«مَا فَاتَكُمْ   سَوْاْ عَلَىلّكَيْلَا تَأْ»...  راه ندهيد.

گوييد مقدّرم بود.  مالتان گم شد، هيچ باكى نداريد؛ زيرا مى

عزيزترين افرادت مُرد، خدا مقدّر كرده است. آيه قرآن باورت 

گويند مسلمانيم و امّا به قضا و قدر  بشود؛ مثلًا اشخاصى هستند كه مى

كسى از افرادش بميرد، چه اوضاعى در خدا اعتراض دارند. اگر 

اين كاشكيهاى شما كفر «. كاش نرفته بود!»گويد:  آورد. مى مى

 است.

 فرمايد: در سوره آل عمران مى

 364معارفى از قرآن، ص: 
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 «.شما كافرهاى بى خبر نباشيد»

شد. اگر در ميدان نبرد  اگر پيش ما مانده بود كشته نمى»گويد:  مى

 «.شد! نمى نرفته بود، كشته

داند و ملكش.  اين اگرها كفر است. بگو خواست. خودش مى

تقديرش چنين كرده است. تقدير با حفظ اختيار است. فراموش 

سالگى برود، ديگر من  24نكنيد. تقدير پسر من اين بود كه در سن 

چكاره هستم. عالم صاحب دارد. مدبّر دارد. مدير دارد. رب دارد. 

ت هم مقدّر دارى. باألخره اين قلدريها مال خودت هم مربوبى. خود

كنى؟ مگر چيزى  استقالل است، تو چه استقاللى دارى كه قلدرى مى

اگر پهلوى ما بودند »؛ ...«لَّوْ كَانُواْ عِندنَا مَامَاتُواْ »...  دست تو هست؟

ميرى؟! در هر آنى در  تو اگر پهلوى كسى باشى نمى«. مُردند نمى

 پايين و برنگردد.خطر هستى. نفس برود 

  پرهيز از تأسّف خوردن بر مافات

حسرت كش شدن.  519؛«اسى. »...«مَا فَاتَكُمْ   لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى»... 

كه موتى پيش آمد. مالك عالم  خودتان را حسرت كش نكنيد از اين

 «لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ»  داند و آنچه را كه تقدير فرموده است خودش مى

                                                 
519  (1)-\i ... « ْْخَوا هنِِْم ِإَذا َضَربُواْ ِِف اْْلَْرِض أَو  .. 156آل عمران:  E\...«َكانُواْ ُغزًّى لَّوَْكانُواْ ِعندنَا َماَماتُواْ َوَماقُِتُلواْ   َلَتُكونُواْ َكالَِّذيَن َكَفُرواْ َوقَاُلواْ ْلِِ
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نبايد غصّه بخورد از آنچه از او فوت شود؛ خواه امر عالى مسلمان 

كند؛ چنانچه هرگاه به ناز و  باشد يا جسمى يا روحى، فرقى نمى

يكدفعه غرور نكنى.  «وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتلكُمْ»...  نعمتى رسيدى:

كند؟! غرضم، فرح، غلط  رئيس جمهورى با رفتگرى چه فرقى مى

اى از  ال و ثروت به دستشان آمد ولى بهرهاست. چه اشخاصى كه م

كنند. مغرور نشو، چه  آيد، شادى مى آن نبردند. پسرى گيرشان مى

خواهى شادى كنى به  اشخاصى كه پسرشان برايشان بال شد. اگر مى

  نعمت

______________________________ 
وَا نِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِى لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْ»...  -(1)

آل عمران:  ...«الْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْكَانُواْ عِندنَا مَامَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ 

156 .. 

 365معارفى از قرآن، ص: 

باشد، خيلى خوب است نه به خودت و به نفس نعمت،  520و امانت خدا

 معجب گردى.

                                                 
520  (1)-\i « ِى فَِبَذا ِلَك فَ ْلَيْفَرُحواْ  ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوبَِرْْحَِته»...\E  :58يونس .. 
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؛ هر ...«مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتبٍ »

 جلو نقش بوده. -شود، زير پرده جلو جا پيدا مى بينيد اين چه مى

 رؤياهاى صادقه برهانى بر وجود

« خوابهاى صادقه»يكى از شواهد اين قاعده كه قرآن فرموده است 

است. شايد خود شماها هم در عمرتان برايتان پيش آمده باشد، مكرّر 

بينند كه به  اند مثلًا يك سال جلوتر در خواب مى اشخاص نقل كرده

مكّه معظّمه مشرّف شده، چنين و چنان، يك سال بعدش به مكّه 

است كه تمامش ثبت است. در عالم رؤيا ممكن رود. اين حوادثى  مى

است آدمى اتّصال پيدا كند به آن لوح و حوادث آتيه را فى الجمله 

 درك نمايد.

گردد و  ماند و بيدار مى گاهى خواب به همان ظرافتش در ذهن مى

گاهى به مثلش و گاهى به سندش و گاهى هم سخنش در خيال 

فته است در مسجدى و آن عالم بيند ر ماند؛ مثلًا گاهى خواب مى مى

كه  دهد؛ چنان دهد. شير كه همان علم باشد يادش مى به او شير مى

غذاى  شيركثيرالنفع است، مادّه طبيعى غذايى آدمى است، علم هم

 روح است.

  تعبير خواب جالب از امام صادق عليه السالم
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آقا! »كسى آمد پيش امام صادق عليه السالم گريه كرد عرض كرد: 

خواب وحشتناكى ديدم! دامادى داشتم مرده است. ديشب در خواب 

خواهد من را ببرد. بعد من هم او را  ديدم ميّت آمده عقب من، مى

 «.در بغل گرفتم

طورى كه تو خيال  ؛ اين ليس حيث تذهب» حضرت تبسّم كرد فرمود:

بلكه تعبيرش اين است كه امسال تو زيارت قبر حسين « كنى نيست مى

شود. روى ميزان اسم؛ يعنى حقيقت آنچه  لسالم نصيبت مىعليه ا

  بوده است در لوح كه قبر حسين در بغل گرفتن بوده، قوّه

______________________________ 
 58يونس:  ...«ى فَبِذَا لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ  قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ» -(1)

.. 

 366معارفى از قرآن، ص: 

ه اين شخص به مناسبت اسم دامادش كه حسين بوده، صورت خيّال

را  تا چه كسى رمز آن 521«.گردد آيد و بيدار مى دامادش در نظر مى

 بفهمد كه: صورتى در زير دارد آنچه در باالستى.

  تعبير خواب جالب از ابن سيرين

                                                 
 .. 144 -143/ 1دارالسلم:  -(1)  521
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كسى آمد پيش ابن سيرين گفت: من ديشب در خواب »گويند:  مى

زنم بر دهنهاى خلق. فكرى كرد گفت: جناب عالى  ديدم كه مهر مى

 مؤذّن هستى؟

 گويى؟ گفت: بله. پرسيد: از كجا مى

، دهنهاى مردم را اكبر اللَّه  گفت: مؤذّن در فجر ماه رمضان تا گفت

 «.بندد مى

چطور كه به مناسبت چيزى كه زير پرده است، بايد به رمز پيدايش 

 كند.

  وضع دحشتناك خورندگان مال يتيم در ملكوت

تواند پيدا كند؛ ولى  خواستم بگويم حقايق را اگر كسى بخواهد مى

 مشكل است.

ظاهرى دارد، باطنش چيز ديگرى است؛ مثل خوابهايى كه مثال 

كند يك صورت ديگرى دارد. بعد از  زديم. هر كارى كه آدمى مى

ل يتيم بخورد، اين شود. اگر كسى ما مرگ آن صورت كشف مى

 522صورتش است، ملكوتى دارد كه آتش مطلق است.

                                                 
522  (2)-\i « َُا يَْأُكُلوَن ِِف بُطُوهنِِْم نَارًا   ُلوَن أَْمَوا َل ا ْلَيتَمىِإنَّ الَِّذيَن يَْأك  .. 10نساء:  E\...«ظُْلًما ِإمنَّ
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  وضع رباخوار در ملكوت

هاى اسكناس  مثال ديگرى بزنم: اينهايى كه رباخورند صورتش دسته

تر كردن است. به قدرى  است؛ امّا ملكوتش، خودش را سنگين

 523تواند راه برود. آيد باال كه از سنگينى نمى شكمش مى

______________________________ 
 .. 144 -143/ 1دارالسالم:  -(1)

ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ   إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَا لَ ا لْيَتمَى» -(2)

 .. 10نساء:  ...«نَارًا 

نُ مِنَ ا لْمَسّ لَايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْط»...  -(3)

 .. 275بقره:  ...«

 367معارفى از قرآن، ص: 

روند  شوند، دو قدم كه مى ها وقتى بلند مى ايد بعضى جن زده ديده

افتند، اين بدبخت رباخوار چنين طورى به سرش  يكدفعه مى

 آيد. مى

                                                 
523  (3)-\i ... « ْيطُن ِمَن ا ْلَمّس  .. 275بقره:  E\...«َليَ ُقوُموَن ِإلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذى يَ َتَخبَّطُُه الشَّ
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روزه ماه رمضان صورتش امساك است؛ ولى حقيقتش از طعامهاى 

ن شما در حال افطاريد، افطار در معنى روحانى خوردن است. اآل

 چيز ديگر است.

كنند و به او  داررامس مى در حال روزه هزار ملك، صورت روزه

 گويند. مرحبا مى

  امام حسين عليه السالم و تعبير رؤياى خويش

از تعبير خواب گفتم. عاشورا بود حسين عليه السالم سر به زانو 

 گذاشت. خوابى عارضش شد و برخاست. خبر شهادت خودش را داد.

 «.برادر! چه ديدى؟»زينب گفت: 

كنند؛ ولى يك سگ ابلقى در  ديدم سگهايى به من حمله مى»فرمود: 

 «.كند بين آنها بيشتر به من حمله مى

 «.برادر! تعبيرش چيست؟»گفت: 

تعبيرش اين است كه قاتل من پيس است )شمر صورتش آدم »فرمود: 

 «.بود، باطنش سگ بلكه كمتر از سگ بود(

صورتش چون گور كافر پر 
 

باطنش قهر خدا عزّ 
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524 وجل  حلل
 

 

______________________________ 
 مثنوى معنوى )با اندكى اختالف( .. -(1)

 368معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و هفتم: تفاوت عالم ملك با عالم ملكوت

 

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتبٍ مّن قَبْلِ »

مَا فَاتَكُمْ وَلَا   أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ* لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى

تَالٍ فَخُورٍ* الَّذِينَ يَبْخَلُونَ كُمْ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْ -تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتل

 525«.وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ا لْغَنِىُّ ا لْحَمِيدُ

دهد  ديروز عرض شد كه در اين آيه مباركه پروردگار عالم خبر مى

خورد نسبت به  از حقيقتى از حقايق عالم وجود، آنچه به چشمت مى

                                                 
 .مثنوى معنوى) با اندكى اختلف( . -(1)  524
 .. 24 -22حديد:  -(1)  525
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شود  بيند، قطره و درياست. آنچه به چشم ديده مى نچه چشمت نمىآ

عالم ملك است. آنچه را كه ماوراى حس است، عالم ملكوت است. 

اى از  مجرّدات ماوراى حس و جسم و طبيعت، خداى تعالى مرتبه

گردد،  تعبير مى« مرتبه علم»مراتب هستى قرار داده كه گاهى به 

و در اين مرتبه از « كتاب»هى هم شود و گا گفته مى« لوح»گاهى 

گردد قبلًا در آن لوح  هستى، تمام حوادثى كه در عالم ما واقع مى

 نقش است جزئى و كلّى؛ مثلًا اآلن چهار ميليارد بشر است.

تمام آتيه اين افراد پيشامدشان تا مرگشان بر لوحى نقش است. 

كنى  مسلمانان! بدانيد اين حقيقت است تعجّب نكنيد! تو خيال مى

 گويد: جسم است كه محدود باشد، مى

______________________________ 
 .. 24 -22حديد:  -(1)

 369معارفى از قرآن، ص: 

كه  اين« ر آن بنويسند؟شود اين همه حوادث را د چطور مى»

ثبت است نه مثل ثبت در كتاب كاغذى  «إِلَّا فِى كِتبٍ»...  فرمايد: مى

و جسمى هست بلكه ماوراى جسم و عالم ملكوت است، چطور است؟ 

اآلن از ادراك من و تو دور است، آنها پس از مرگ معلوم خواهد 
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دان قرآن درست فقط ب 526«إِنَّ كِتبَ ا لْأَبْرَارِ لَفِى عِلّيّينَ» شد:

مَآ أَصَابَ » فرمايد: فرمايد. قرآن كالم خداست و خدا هم حق مى مى

فِى الْأَرْضِ »...   رسد مصيبتى به شما در زمين ؛ نمى...«مِن مُّصِيبَةٍ 

وَال فِى » ؛ يعنى زلزله، توفان، بالها، سختيها، قحط و غالها ......«

هول و هراسها، تا مرگ و ؛ و نه در خودتان انواع مرضها، «أَنفُسِكُمْ

؛ پيش از «إِلَّا فِى كِتبٍ مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ» ميرها، تمام اين مصيبتها

كه اين مصيبتها را در عالم طبيعت آشكارش سازيد، قبلًا در كتابى  آن

 كه در عالم ملكوت و مجرّدات است تمام ثبت و ضبط است.

؛ تا تأسّف نخوريد بر آنچه از ...« لّكَيْلَا تَأْسَوْا»...  نتيجه اين خبر

 دست داديد.

دين به نفع دنيا و آخرت هر فردى است. هم دنيايت و هم آخرتت 

 تأمين خواهد شد.

گردد  خبرت داديم و فهميدى كه مقدّراتى دارى و مقدّرات واقع مى

شوى. حسرت  نسبت به آنچه ناراحت كننده است. غصّه كش نمى

قبلًا مقدّر شده بود البد «. خدا فرموده» گويى: خورى؛ زيرا مى نمى

است، «  اسى»كه از  «تَأْسَوْاْ»  خير است. ديروز مثالش را گفتم معنى

                                                 
 .. 18مطففْي:  -(1)  526

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  674 

خورد. ممكن است غصّه بخورد؛ ولى  اين نيست كه اصلًا غصّه نمى

 كند. شود. اعتراض پيدا نمى غصّه كش نمى

ى، اى كرد كه اگر به عكسش نعمتى به تو رسيد معامله ديگر آن

كنى؛  ميليون استفاده كردى، يا پسرى خدا به تو داد، طغيان نمى يك

زيرا طغيان و غروراز كفر است. فرح شديد به نعمت، كفر به منعم 

بينى زرنگى خودت، اقبال خودت، بخت  است. فعّاليّت خودت را مى

شود؛ امّا اگر چنانچه  خودت، تمام نقل شخص خود است، اين كفر مى

خدا  «فِى كِتبٍ»  اى اى كه استفاده برده اين معاملهمسلمان شدى از 

  در كتابش برايت

______________________________ 
 .. 18مطففين:  -(1)

 370معارفى از قرآن، ص: 

مقدّر فرموده بود، اين پولى كه به دست آمد مقدّر خدا خواهد بود، 

نى. ك گويى من. غرور پيدا نمى گويى الهى شكر! نمى آن وقت مى

گردد و تمام  كند و مبغوض خدا مى اگر فرح شديد آمد، فخر مى

 اينها كفر و نكبت و حسرت و بدبختى است.
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چه اشخاصى كه مال زياد نصيبشان شد و بعد كه از كفشان رفت، 

غصّه كش شدند و مردند. سراغ هم دارم. مال آمدنش چه بود كه 

ش هم هالكت رفتنش چه باشد. آمدنش با فخر، هالكت است و رفتن

دانست پول مال  است. شهيد راه پول و مال دنيا گشته. اگر از اوّل مى

شد. حياتش را بسته به  خداست، عطاى خداست، خيلى دلبندش نمى

داد ولذا اگر وقتى صبح  ديد. مال را ربّ خودش قرار نمى او نمى

 «.رفت كه رفت»گويد:  كرد و گفتند تمام مالت از بين رفت مى

  انگيز عرب بيابانى سخ و شگفتاعتقاد را

 در تفسير مقتنيات گويد:

در مسافرتم در وادى نجل به صحراى وسيعى رسيدم. از اوّل صحرا »

شترهاراديدم. درآن نزديكى  كه وارد شدم، مرده

 ريسيد. پشم مى دستش نشسته، به تلّى روى عربى

چه نزديك رفتم، سالم كرده احوال پرسيدم، گفتم: اين شترها مال 

 كسى بوده؟ گفت:
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كه  مال بنده بوده و تمامش از بين رفته. گفتم: عجب! مثل اين

ناراحت نيستى؟ گفت: من آن وقتى كه داشتم دل به آن نبسته بودم 

 «.حاال كه ندارم هم غم از آن ندارم

اگر آدمى خدا را فراموش كرد، به مال و نعمت و ملك مغرور شد، 

رود، سخت ناراحت و  فخر كرد، تكبّر كرد، وقتى كه از كفش مى

 «.مَا فَاتَكُمْ  لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى» شود: آخرش غصّه كش مى

  حكايتى شگفت از امّ طلحه و ابو طلحه

است، اين مجلّله « امّ طلحه»از خيرات حسان، زنان نمونه عالم اسالم 

  پسرى داشت

 371معارفى از قرآن، ص: 

يگانه و پدر هم كمال عالقه را به پسر يگانه داشت. پس از چندى اين 

 پسر مريض شد.

پرسيد. در غياب پدر،  پدر خيلى ناراحت بود. مرتّب احوالش را مى

پسر مرد. اين مجلّله مؤمنه تا ديد پسرش مرد، بدون هول و هراس، 

پسرش را پيچيد و لحافى رويش كشيد به عنوانى كه خوابيده است و 

رفت خودش را زينت كرد و آنچه دلربايى اثر داشت انجام داد. 
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بيايد تا از در وارد شد در همان دروازه در  منتظر است كه پدر طلحه

كه اسم طلحه را بياورد.  رهايش نكرد و با او انس گرفت پيش از آن

كند! باألخره مرد را به بستر كشانيد  ايمان مادر داغديده چه مى

 پرسيد طلحه چطور است؟

طلحه خواب است. بعد گفت: چطور است كه طلحه بيدار »گفت: 

ل است كه بگويد خواب است بايد حقيقت را شود؟ كم كم مشك نمى

بگويد. يكدفعه هم نگفت. چقدر لطيف گفت. صدا زد: ابوطلحه! 

نفر امانتى داده است به دست همسايه ما چندى هم نزدش بوده و  يك

برده، حاال صاحبش آمده است امانتش را برده است  از آن بهره مى

 گويد چرا امانتت را بردى؟ صاحبخانه مى

كند، مال خودش بود و برد، حق اعتراض  حه گفت: غلط مىابو طل

 ندارد.

زن مجلّله گفت: نكند نقل من و تو باشد؟ در دو سال قبل خدا به ما 

پسرى امانت داد، پيش از تشريف آوردنتان در خانه، جناب عزرائيل 

 را فرستاد، امانتش را برد، جرأت دارى اعتراض بكنى؟

 تتمّه حديث چنين است كه:
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فردا صبح ابو طلحه پيش رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بشارتش »

دهد كه شب گذشته خدا به بركت اين زن تو را هم آمرزيد و به  مى

بركت صبر اين زن، خدا همان ديشب بركتى داد در نسل تو كه اآلن 

اش بسته گرديد يكى  در نظرم نيست. همان پسر كه همان شب نطفه

ديد. تمام به بركت صبرى كه امّ طلحه كرد. از بزرگان عالم اسالم گر

كه تمام كارها به دست  صبرش هم به بركت ايمان بود. ايمان به اين

 527«.خداست

______________________________ 
 )نقل به مضمون( .. 303 -302/ 1لئالى األخبار:  -(1)

 372معارفى از قرآن، ص: 

ب علىّ بن ابى طالب عليه مروى است از مولى الموالى اسداللَّه الغال

 فرمايد كه: السالم مى

خداى تعالى زهد را در دو كلمه جمع فرمود كه اگر كسى به اين »

 ...«.مَا فَاتَكُمْ   لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى»...  عمل كند زاهد روزگار است:

صحبت امروز من سرمشقى براى يك عمر است. اى جوانان عزيز! 

 اموش نكنيد.اين آيه امروز را فر

                                                 
 .) نقل به مضمون( .303 -302/ 1لئاىل اْلخبار:  -(1)  527
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  خيرات و بركات مرگ

ايد. بعضى از زنها چقدر وحشيگرى  در غسّالخانه گاهى رفته

كه تمام چيزها از كفش  كنند. كسى از آنها كه مرده مثل اين مى

رفته. اصلًا نه ياد خدايى، نه تقديراتى. گويا بزرگترين بال بر سرش 

مرگ نه  آمده در حالى كه طورى نشده است. كسى كه اآلن مرد،

 براى او بال هست نه براى تو بال هست.

اى بازماندگان! براى خودش بال نيست؛ زيرا جوانى كه مرده يا اهل 

تقوا بوده يا اهل معصيت. اگر اهل تقوا بوده، زودتر به سعادت رسيد. 

اين جوان صالح حيف است كه در ميان جانوران دو پا در مشقّت 

جوار آل محمّد صلى اهلل عليه و آله باشد. زودتر به وصال برسد و به 

دانى كه خدا از تو و پدرش به او  برسد. جوانى كه صالح مرد، تو نمى

 مهربانتر است.

ماند، صالحش در خطر بود. محيط فاسد است. و  جوان صالح اگر مى

كسى كه مرده جوان بى بند و بار و گناهكارى  -نعوذ باللَّه -اگر

 اهش كمتر.بود، بهتر كه زودتر مرد. گن

كه مرده براى خودش خيلى  آتش گورش كمتر. پس باألخره آن

كنى.  كنى، خيلى غلط مى خوب شد كه مرد. اگر براى او گريه مى
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گويى اميد  كنى؟ مى اگر براى خودت بوده آيا براى چه گريه مى

 داشتم عصا كشم باشد، اين كفر است و ....

آيا فرزند، نان به تو  528«يْرِ حِسَابٍوَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَ»... 

فرزندهايى كه والدينشان را كشتند. اين شدّت حزن با  دهد؟ چه مى

  اعتراض است. چون و چرا كردن

______________________________ 
 .. 212بقره:  -(1)

 373معارفى از قرآن، ص: 

است. اين قسم شدّت حزن كه اعتراض به قضا و قدر است، كفر به 

 ...«كُمْ  -وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتل» خداست. فرح شديد هم غلط است.

اى ميليونر! اگر به مالت فرحناك شدى به فرح شديد، متكبّر شدى، 

 اين كفر است.

آى متكبّر! تو مبغوض  529دارد هر متكبّرى را. خدا دوست نمى

داند. مال  كند، بد مى اى را كه فخر مى دايى. اى فخور! خدا بندهخ

من، پيشرفت من، مكنت من، بچّه من، لشكر من، رعيّت من، فاميل 

                                                 
 .. 212بقره:  -(1)  528
529  (1)-\i ... « ٍبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخور  .18لقمان:  E\«ِإنَّ اللََّه َلَيُِ
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من و ... تمام كفر و خالف قرآن است. اسم فاميل را كه آوردم به 

 اين مناسبت روايت را بخوانم.

  مبارزه رسول خدا با نژادپرستى

صلى اهلل عليه و آله شريفترين قبايل عرب كه  روى منبر رسول خدا

قريش است و شريفترين طبقات قريش بنى هاشمى است كه يكى از 

آنها دختر عمّه رسول اللَّه هست، روى منبر او را عقد كرد براى 

مقداد كه غالم سياهى بيش نبود كه فردا كسى نگويد فاميل من، ما 

اتى آقايان سفيد پوستيم او سياه پوست است. حرف خراف

 آمريكاييهاست. آنها جاهلند.

 فهمد. مسلمان اهل علم است. مى

النّاس من جهة التّمثال 

  اكفاء
 ابوهم آدم واالمّ حوّاء

كه را خوابگه آخر به دو  آن

   مشتى خاك است

گوچه حاجت كه بر افالك 

530كشى ايوان را
 

 

                                                 
 .حافظ . -(2)  530
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الَّذِينَ » 531كند. از خاك آفريدتان و آخرش هم توى خاكتان مى

واى از بخل! آدم فخور  532...«.يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ 

تواند از آنچه دارد به ديگرى  متكبّرى كه بخيل هم باشد؛ يعنى نمى

  بدهد، ربطى به

______________________________ 
 .18لقمان:  «اللَّهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ إِنَّ»...  -(1)

 حافظ .. -(2)

طه:  « مِنْهَا خَلَقْنكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى» -(3)

55. 

 .. 37نساء:  -(4)

 374معارفى از قرآن، ص: 

لى باز بخيل دارايى هم ندارد. ممكن است يك نان بيشتر ندارد؛ و

آن بدهد.  اى به اى جلويش بيايد راضى نيست لقمه است. اگر گربه

تواند نفعى به ديگرى برساند. اگر  داردبخيل است نمى ازآنچه

چنانچه كسى به صفت بخل مبتال شد بدانيد بهشت برايش حرام است. 

                                                 
531 ( 3)-\i «ِمْنَها َخَلْقنُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمْنَها ُُنْرُِجُكْم تَاَرًة أُْخَرى »\E  :55طه. 
 .. 37نساء:  -(4)  532
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تواند ببيند كسى از او نفعى ببرد، چطور به بهشت  كسى كه نمى

 دهند؟ راهش مى

 از امام صادق عليه السالم است كه فرمود:

 «.البخيل من يرى ما انفقه تالفاً وما امسكه مشرفاً»

دهد به نظرش دور  بخيل كسى است كه چيزى را كه در راه خدا مى»

كند چون خير را تلف  بينيد از هر خيرى فرار مى ريخته است لذا مى

، اين كفر است. «شود بيند؛ ولى اگر به سود و ربا داد زياد مى مى

دهد تلف  پندارد! و آنچه مى آنچه را كه در بانك گذاشته شرف مى

 پندارد! مى

 ...«.الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ »... 

 «.دارند اند و از آن بدتر، مردم را به بخل وا مى كه بخيل كسانى»

تواند مالش را به كسى بدهد. ديگرى هست كه  يكى هست كه نمى

دهد. الهى! مسلمان  تواند ببيند كسى مالش را به ديگرى مى نمى

تواند خيرى از كسى  شود! مسلمان بخيل كه نمى بخيل گم شود و كم

ببيند نه از ناحيه خودش و نه از ناحيه ديگرى، به كلّى بهشت برايش 

 حرام است.
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اگر جوانى گنهكار باشد؛ امّا سخى است، پيش »به عكسش فرمود: 

 «.خدا عزيزتر است از پير عابد روزگار ولى بخيل

برد، به تو پناه  به تو پناه مىخدايا! ما هم از هر چه پيغمبرت از آن 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله هر روز از »فرمايد:  مى 533بريم. مى

اللّهمّ انّى اعوذ بك من الشّك والشّرك  برد: چند چيز پناه به خدا مى

 534«. والحسد والبخل

______________________________ 
ى قنوت نماز واعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون )دعا -(1)

 عيدين( ..

 .. 119/ 98بحاراألنوار:  -(2)

 375معارفى از قرآن، ص: 

 برد. چيزى است كه رسول خدا از آن پناه به خدا مى« بخل»

خواهى خدا به تو ببخشد، تا خودت جودى نداشته  اى كسى كه مى

خواهى خدا به تو سخاوت  باشى، خدا چطور به تو ببخشد؟ تو مى

                                                 
 .واعوذ بك ّمّا استعاذ منه عبادك املخلصون) دعاى قنوت مناز عيدين( . -(1)  533
 .. 119/ 98حباراْلنوار:  -(2)  534
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كند، تا در خودت سخايى نباشد، خدا به چه چيز تو سخاوت كند؟ 

 منتها تو در حدّ خودت، خدا هم در حدّ خودش.

يا ذا العزّ والبقاء، يا ذا  يا ذا الجود والسّخاء، يا ذا العفو والرّضاء،»

 535«.الفضل والقضاء، يا ذا االالء والنّعماء

تا با خداى خودت از در سخا پيش نيايى سخا؛ يعنى هر چه دارى 

 مضايقه نكنى از مال و بدن، توقع سخاوت از خدا را نداشته باش.

 فرمايد: روايتى دارد كه مى

آله را بشنود و  بخيل كسى است كه اسم محمّد صلى اهلل عليه و»

 اين مصداقش است. 536صلوات را نفرستد؛

يكى ديگر از مراتب بخل اين است كه به مسلمانى برسد و ابتدا سالم 

 آن هم بخل به زبان است. 537نكند،

______________________________ 
 .385/ 94بحاراألنوار:  -(1)

 .61 -60/ 1سفينةالبحار:  -(2)

                                                 
 .385/ 94حباراْلنوار:  -(1)  535
 .61 -60/ 1سفينةالبحار:  -(2)  536
 .34عّدةالداعى:  -(3)  537
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 .34عدّةالداعى:  -(3)

 376معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه سى و هشتم: عدل؛ دوّمين اصل از اصول دين

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ »

سِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ا لْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِلنَّا

 538«.يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

پس از توحيد، دوّمين اصل از اصول عقايد كه اعتقاد به آن واجب 

است. عدل؛ يعنى خداى عالم تمام دستگاه هستى را « عدل»است، 

داده است. روى ميزان قرار داده. هر چيزى را جاى خودش قرار 

تمام كارهاى خدا روى عدل است؛ چه كارهايى كه در تكوين انجام 

 گردد. دهد، چه كارهايى كه در افعال بشرى انجام مى مى

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا » قرآن مجيد چند جا اين معنى را ذكر فرموده:

 539«.وَوَضَعَ ا لْمِيزَانَ

                                                 
 .25حديد:  -(1)  538
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را نگاه بكن  خواهى ببينى، باالى سرت اى خردمندان! عدل را مى

ببين چه نظمى دارد؟ عدد ستارگان را تا به حال هنوز كسى تحقيقاً 

نتوانسته احصا كند. همه گفتند ممكن است بيش از اين باشد. هزارها 

گويند تمامش كشف  اند بازهم مى هزار ميليون ستاره كشف كرده

نشده. ميليونها كهكشان، هر كهكشانى ميليونها كره و ستاره و آفتاب 

  ر آند

______________________________ 
 .25حديد:  -(1)

 .. 7الرّحمن:  -(2)

 377معارفى از قرآن، ص: 

موجود است. بعضى از آنها چند صد يا چند هزار يا ميليون برابر كره 

 زمين ماست.

هاى به اين بزرگى تا به حال بهم نخورده است.  دو عدد از كره

 ها.ميزان، در مدار و در حركت آن

اآلن همين كره زمين ما نسبت به كره آفتاب نود ميليون ميل راه دور 

ميليون ميل فاصله  89است كه اگر يك ميليونش كمتر باشد؛ يعنى 
                                                                                                                                                                                           

 .. 7الّرْحن:  -(2)  539
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باشد، كره زمين از كثرت حرارت قابل حيات نيست. يا اگر يك 

ميليون ميل بود، برودت و سردى به  91ميليون ميل دورتر بود، 

شد در آن زندگى كرد. زندگى روى كره  از نمىقدرى زياد بود كه ب

 زمين متوقّف است بر همين نظمى كه خدا قرار داده است.

 سخنى از اهل هيئت درباره قدرت و نظم خداوند

در هر ساعتى »اند:  نگاه باالى سرتان بكنيد كه اهل هيئت گفته

آيد تا به كمربند زمين  ميليونها سنگهاى آسمانى رو به كره زمين مى

رسد. اين جايى است كه خداى تعالى به  كه صد كيلومترى است مى

اش مخزن قرار داده براى نور آفتاب كه تعديل و تقسيم  قدرت قاهره

ور آفتاب بتابد و كره زمين را بسوزاند بلكه در گردد، نه يكدفعه ن

جا شديد است هر يك  گردد و چون حرارت اين اين قسمت تعديل مى

جا ذوب  از سنگهاى آسمانى كه بخواهد به كره زمين برسد، در اين

 «.شود. بزرگترين بمبهاى اتمى اين قسم مخرّب نخواهد بود مى

مبادا از اين  خداوند اين چنين نظم عالم را برقراركرده است كه

آيد به كره زمين برسد زمين را متالشى كند بلكه  كه مى سنگهايى

 شود؛ اين باالى سرت. جا حل مى همان

  عدل و شگفتيهاى خلقت در انسان و حيوانات
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بينى عدل، آنها را  پايين. اى خردمندان! از كرم خاكى تا فيل، مى

 را گرفته است.ف

ها، انواع حيوانات، هر حيوانى  روى نظم است. تمام وحوش، پرنده

  هر چه الزم داشته

 378معارفى از قرآن، ص: 

كه علفخوار است دندان علفخوارى،  باشد به آن داده است. آن

كه استخوان خوار  كه گوشتخوار است، دندان گوشتخوارى، آن آن

اش بايد طورى باشد كه  معدهاست، دندان استخوان نرم كنى و 

استخوان حل كن باشد و علفخوار بايد طورى باشد كه حرارت علف 

 را تحمّل كند.

امّا نسبت به اعضاى بدن. همين بدن خودت را اى انسان! متوجّه 

باش. ميزان عدل، در همه اعضاى بدن نفوذ دارد. بعضى از اعضايى 

دا جفت قرار داد كه كه بسيار مؤثّر و مهم است در زندگى آدمى، خ

 اگر يكى از آن دو خراب شود، يكى ديگر باشد؛ مثل:

 كليه، چشم، دست و پا اينها بايد يدكى داشته باشد.
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نظم در جاهاى اعضا: چشم، همين جايى كه هست اگر برود باالتر يا 

تر درست نيست. عالوه، براى چشم چهار حركت توسّط چهار  پايين

كه سر  م چشم حركت كند بدون اينعصب قرار داده كه خود تخ

طورى كه راه  حركت كند: باال، پايين، راست، چپ؛ يعنى همين

آيد نه خودسر. يا مثلًا  روى تا اراده كردى خود چشم پايين مى مى

شد؟! دو تا باشد  دماغ راهش رو به پايين است اگر باال بود چطور مى

 كه اگر يكى گرفت ديگرش باز باشد. گوش همچنين.

زان خدا را در ابرو بنگر؛ عالوه بر زينتش كه قوسى مانند قرارش مي

كند توى چشم نيايد؛ مثل ناودان از  داد، سر يا پيشانى كه عرق مى

كه موى  كه در چشم بيايد. از اين گوشه صورت عرق پايين برود نه اين

كند؛ زيرا رنگ  را سياه قرار داد؛ چون نور چشم را تقويت مى آن

گذارد نور  و براى چشم مفيد است. موى سياه نمى سياه قابض نور

 چشم پخش شود.

كند. اگر اين مژه  امّا پلك و مژگان چشم، ببين ميزان عدل چه مى

نباشد اوّلًا: بينايى ناقص است روى همان ميزانى كه گفتم. عالوه بر 

شود  آيد نمى آن، اگر مژه نباشد وقتى كه پلك چشم، روى هم مى

رود، هر چند چشمت را  د، كثافت توى چشمت مىروزنه نداشته باش
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روى هم بگذارى، اگر مژگان چشم نباشد خواهى نخواهى 

  هايى روزنه

 379معارفى از قرآن، ص: 

هايى باشد آن هم  شود؛ بنابراين، بايد مژه است كه خاك داخل مى

چطور؟ اوّلًا: به طور مستقيم نيست بلكه به طور شكستگى رو به خارج 

وقتى موتوى تخم چشم بخورد؛ چون  به داخل، مبادا يك است نه رو

تواند زندگى  كند نمى اگر موى مژه به تخم چشم بخورد ناراحت مى

 كند.

موقع جفت شدنش كه از سر سوزن كمتر هم روزنه پيدا نگردد، در 

جفت كردنش يكى وسط دوتاست. اجمالًا من بخواهم بساط عدل 

حرفها داريم. مقدّمتاً خواستم رسيم. امروز  خداى را ذكر كنم نمى

بگويم اصل اعتقادى ما، موحّدين، مسلمانان، مؤمنين، شيعيان اهل 

بيت، اوّل توحيد، دوّم عدل است. خداى عالم عادل است. كارهايش 

روى ميزان است. هر چيزى به جاى خويش قرار دادن است و از 

ون شؤون عدل اوست كه بشر را مختار در عملش قرار داده؛ از شؤ

عدل اوست. بشر را مجبور نكرده است. بشر را به خود وانگذاشته 

 است.
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براى اين معنى كه بشر را به خود وانگذاشته ناچارم شرح بيشترى 

 دهم.

  قوانين منظّم الهى براى اجراى عدل الهى

خداى عالم كه همه چيز را در اين منظومه براى بشر آفريده، بشر را 

اى آفريده، آيا نبايد براى  حيات طيّبههم براى يك هدف كلّى و 

 اش نظمى هم قرار بدهد؟ زندگى

خدايى كه در دستگاه خلقت تمام چيزهايش منظّم است بايد براى 

بشر، قوانين تنظيم جعل كند كه زندگى بشر هم منظّم باشد. زندگى 

اش منظّم باشد چنانى كه زندگى تكوينى منظّم است. افعال  اختيارى

هم منظم باشد. زندگى هرج و مرج اگر باشد، نه دنيا و اختيارى بشر 

شود. واجب است بر پروردگار عالم به حكم عقل  نه آخرت تأمين نمى

كه براى اين بشر مقرّراتى تنظيم كند. براى نظم امورش عدل در 

بر خداست  -چه امور انفرادى چه امور اجتماعى -تمام شؤونش

اش كوچكترين بى نظمى  نىكه در دستگاه تكوي قانونگذارى؛ چنان

  نيست. تمام روى نظم و عدل است. افعال بشر هم بايد كاملًا تحت

 380معارفى از قرآن، ص: 
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مراقبت عدل الهى باشد؛ زيرا قانون بشرى كه واجب االطاعه است 

در وقتى است كه قانونگذارش علم ازلى و ابدى داشته باشد. كسى 

ند، كسى باشد كه مصلحتهاى خواهد قانون براى بشر درست ك كه مى

اى نداشته  نسل آخر بشر را هم بداند تا قانون كلّى اختصاص به دوره

ها به كار بخورد؛ يعنى اآلن  باشد. يك قانون كلّى كه براى تمام دوره

كنند هيچ كدام فايده كامل ندارد،  كشورها قانونهايى كه درست مى

و مفاسد را قابل اطاعت نيست؛ زيرا علمشان كم هست. مصالح 

 فهمد؟ فهمند، مگر جلوى پايش را مى نمى

 قانونگذار بايد شرايطى را دارا باشد:

 كه: بايد به تمام مصالح و مفاسد آگاه باشد تا قيام قيامت. اوّل اين

 كه: مهربان باشد. دوّم اين

كه: قانونگذار بايد كسى باشد كه به حكم عقل اطاعتش  سوّم آن

قل اطاعت هيچ بشرى واجب نيست؛ زيرا همه واجب باشد و به حكم ع

مثل هم هستند، در عرض هم هستند، به چه مناسبت كودتايى بكند و 

گويم چنين بكنيد؟ شاه مملكت، يا رئيس  بگويد شاه مملكتم، مى

جمهور، يا نمايندگان مجلس، بشر حق قانونگذارى ندارد. فرمان 

ند. هر بشرى دهنده نبايد باشد؛ چون بشرها همه در عرض هم هست
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به هر قدر كه مهم باشد حقّ قانونگذارى براى بشرى ديگر ندارد؛ 

 كند. چون با ديگران فرقى نمى

قانونگذار بايد كسى باشد كه اطاعتش واجب باشد و آن هم ذات 

 اقدس احديّت است.

،  ربّ العالمين  . ما غير از اطاعت«ال اله الّا اللَّه وال نعبد الّا ايّاه»

كنيم. اطاعت پيغمبر و  چ مقام و بشرى كائناً من كان را نمىاطاعت هي

امام و نايب امام در اين دوره كه امام خمينى باشد چون امر 

 كنيم. خودش فرمود: خداست والّا اطاعت آنها را هم نمى

امام اولى  540...«أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ »... 

االمر است؛ چون خداى ما فرموده. تا بر نگردد به خدا هيچ قانونى، 

  قانونيّت ندارد. هيچ

______________________________ 
 .. 59نساء:  -(1)

 381معارفى از قرآن، ص: 

 حكمى نفوذ ندارد. هيچ حكمى قابل اجرا نيست؟

                                                 
 .. 59نساء:  -(1)  540
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شت. به بگذرم. ميزان خداى حكيم و عادل، بشر را مهمل نگذا

اش به عدلش، قانونهايى براى بشر قرار داد. ميزانهايى  حكمت بالغه

براى بشر در دسترس او قرار داد. در تمام شؤون زندگى اين بشر 

اش با خدايش، چه با خانواده و بستگانش و چه با ساير  چه معامله

 كه مهمل باشد. مردم قانونها معيّن فرموده نه اين

  دود براى عباداتمعيّن بودن قوانين و ح

معامله با خدا، نماز، روزه، خمس، زكات تا آخر، تمام قانون برايش 

معيّن فرموده است. تمام اينها معامالت با خداست؛ مثلًا ميزان نماز نه 

كه هر كس هر طورى دلش خواست نماز بخواند. هر كس هر  اين

و سمت دلش خواست بايستد. هرج و مرج نباشد. ميزان دارد. همه ر

سمت. تمام فرق اسالم بايد شبانه روز هفده ركعت نماز واجب  به يك

 بخوانند با كيفيّتى كه ذكر شده است.

كه معامله با خداست و جان در راه خدا دادن است چقدر « جهاد»

 قانون در قرآن و سنّت پيغمبر در باب جهاد ذكر شده است.

  لزوم اجراى قوانين الهى توسّط علما و بزرگان دين
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معامله با خلق؛ چه معامالت انفرادى، چه معامالت اجتماعى، تمام 

ميزانها قانونها در باب معامالت از كتاب بيع و متفرّعات بيع و شراء، 

تجارت، رهن، جعاله، عاريه و ديعه تا برسد به ابواب عقود، تمام اينها 

در قرآن و سنّت اين پيغمبر، ميزان و قانون بيان فرموده. در باب 

نكاح ميزانها و قانونها دارد و در باب ارث احكامى مقرر داشته. 

احكام جزائى اسالم، حدود قصاص در قرآن، ميزان و قواعد و 

قانون دارد، يك قانونى بر خالف عقل فطرى بشرى در اين ميزانها 

شود، تمام مطابق با عقل است. اينها را خدايى كه عالم به  پيدا نمى

  أَنزَلْنَا مَعَهُمُ» ست، معيّن فرموده است:جميع مصالح و مفاسد ا

 382معارفى از قرآن، ص: 

 «.ا لْكِتبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

 تا زندگى بشر زندگى ميزان وار باشد و با عدل باشد.

جا مطلب چنين شد كه قانون براى زندگى بشرى چه در معامله  تا اين

با مخلوق، خدا بايد معيّن كند و خدا هم معيّن  با خلق و چه معامله

 كرده است.
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كه در قرآن يا به عنوان خاص  نيست موضوعى از موضوعات مگر اين

يا در تحت يك عنوان كلّى حكمش را فرموده است. هيچ نقصى 

ندارد. در تمام اين چهارده قرن، فقهاى اسالم تمام اين قواعد الهى، 

در كتب فقهيّه از طريق سنّت و قرآن و موازين آسمانى را مشروحاً 

اند. آن وقت چه  اخبار اهل بيت همه را منقّح بيان فرموده

 خواهد؟ مى

خواهد كه اين موازين الهيّه را پياده كند اين  زمامدارى مى يك

كه ما  عدلهاى خداى را گسترش دهد، به مرحله عمل در آورد. اين

است در ايران  زنيم حكومت اسالمى، اآلن چند سال داد مى

مسلمانان غيور خصوصاً نسل جوان به رهبرى علماى اعالم باألخص 

 اند و هدف واحد دارند. آية اللَّه العظمى امام خمينى قيام كرده

هاى اسالمى  خواهيم كه برنامه حكومت اسالمى؛ يعنى ما فردى مى

را پياده كند، اين قواعدى كه در باب نظم زندگى بشرى است، قواعد 

 يى قرآن در دادگستريها پياده شود ووو.قضا

غرضم اين نهضت و قيام است كه تا به حال بحمداللَّه مستمر و اين 

 541چند ماه اخير هم به اوج خود رسيده در تمام شهرهاى ايران.
                                                 

ه بايد از قانون اساسى اصيل اقتباس كند و بايد رهنگى كبه مّدت سه ربع ساعت درباره وظايف زمامدار و درباره بيت املال با توضيحات كاِف و َهچنْي درباره دستگاه قضاىي اسلم و سپس دستگاه ف -(1)  541
 .د .ها، مسلمان رمسى باشند نه تنها امسى، صحبت شد. َهچنْي مقدارى درباره جنايات سازمان امنّيت و كثافتكاريهاى رژمي هپلوى تذّكر داده ش فرهنگيان مسؤول تربيت بّچه
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اللّهمّ انّا نرغب اليك فى دولة كريمة تعزّبها االسالم واهله وتذلّ بها »

لدّعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك النّفاق واهله وتجعلنا فيها من ا

 وترزقنا

______________________________ 
به مدّت سه ربع ساعت درباره وظايف زمامدار و درباره بيت  -(1)

المال با توضيحات كافى و همچنين درباره دستگاه قضايى اسالم و 

سپس دستگاه فرهنگى كه بايد از قانون اساسى اصيل اقتباس كند و 

ها، مسلمان رسمى باشند نه تنها  بايد فرهنگيان مسؤول تربيت بچّه

نين مقدارى درباره جنايات سازمان امنيّت و اسمى، صحبت شد. همچ

 كثافتكاريهاى رژيم پهلوى تذكّر داده شد ..

 383معارفى از قرآن، ص: 

 542«.بها كرامة الدّنيا واآلخرة

  حضرت وليّعصر )عج( واسطه ميان عالم اعلى و زمين

جمعه آخر ماه رمضان و روز مزد است. از اصول مسلّمه ماست هر 

اعال به زمين برسد، به وساطت وليّعصر )عج( است.  چيزى كه از عالم

باشد. اگر كسى  هر عملى كه قبول گردد به وساطت وليّعصر )عج( مى

                                                 
 .مفاتيح اْلنان/ دعاى افتتاح . -(1)  542
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اش قبول بشود، امروز دست به دامن امام زمان  خواهد روزه مى

)عج( بزند. اگر كسى مشكالتى دارد، دست به دامن امام زمان بزند 

 تا مشكالتش حل گردد.

 اردبيلى خدمت وليّعصر )عج(تشرّف مقدّس 

كه واقعاً از  -اعلى اللَّه مقامه -ايد داستان مقدّس اردبيلى شنيده

سابقين والحقين مثلش كم پيدا گرديده است. جناب محدّث جزايرى 

از جناب فاضل محترم مير عالم اين داستان را نقل كرده خيلى 

 اسباب عبرت است.

اى داخل صحن  است. در حجره مير عالم از فضال و تالميذ اردبيلى»

اميرالمؤمنين سرگرم تحصيل بوده است. شب درهاى حرم را بستند. 

 درهاى صحن هم بسته شد.

چراغها خاموش گرديد. گويد: مقدارى از شب گذشت براى انجام 

ام بيرون آمدم. ديدم يك نفر از در قبله صحن  حاجتى از حجره

مقدّس وارد شد. رفتم نزديك ديدم استاد بزرگوار جناب ملّا احمد 

اردبيلى است؛ محقّق روزگار؛ مقدّس بى نظير از درى كه قفل بود و 

رش رفتم. در اوّل رواق كه رسيد دست باز شد، آمد. من هم عقب س

به در زد، در باز شد، من هم حيران عقب سرش رفتم. در دوّم هم باز 
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شد. رفت توى حرم ايستاد مقابل قبر اميرالمؤمنين زمزمه كرد. من 

نفهميدم چه گفت و چه شنيد. خودم را پنهان كردم ديدم پس از 

  اين دفعه لحظاتى برگشت. عقب سرش بودم آمدم توى صحن ديدم

______________________________ 
 مفاتيح الجنان/ دعاى افتتاح .. -(1)

 384معارفى از قرآن، ص: 

از در شرقى صحن مقدّس بيرون آمد تا رسيد به دروازه، دروازه كه 

قفل بود باز شد رفتش. من هم عقب سرش رفتم رو به كوفه تا كوفه 

عقب سرش رهايش نكردم. پياده رفت تا رسيد مسجد كوفه، من هم 

جا زمزمه هايى  ديدم مستقيم به محراب على عليه السالم رفت. آن

اى خزيدم تا برگشت. در برگشتنش عقب سرش  داشت. من هم گوشه

ام گرفت. يكدفعه  فهميد تا نزديك دروازه نجف، سرفه بودم و نمى

كنى؟  جا چه مى مقدّس اردبيلى متوجّه من شد از من پرسش كرد اين

هم صريحاً برايش گفتم امشب از ورود به صحن تاكنون با شما  من

شود منّت بر من بگذارى و بگويى با على عليه السالم  ام آقا! مى بوده

چكار داشتى؟ اجمالًا اردبيلى خيلى متستر بوده ولى ديد گذشته 

 است.
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گيرد كه تا زنده هست به كسى نگويد. بعد  از مير عالم قول مى

آن است كه مشكلى داشتم؛ رفتم با حلّال مشكالت فرمود: حقيقتش 

در ميان گذارم. به اميرالمؤمنين عرضه داشتم حضرت فرمود )منظور 

دانى امام هر زمانى مرجع اهل آن زمان  من اين جمله بود( آيا نمى

است اى كسى كه در زمان مهدى عليه السالم هستى، مشكالت را 

بياورى. امام زمان است. هر بايد پيش مهدى عجل اللَّه تعالى فرجه 

 اى به امام زمان خودش بايد مراجعه كند. كس در هر دوره

عرض كردم آقا! امام زمان را كجا ببينم؟ به من فرمود: اآلن در 

 مسجد كوفه است.

اين بود كه خودم را در مسجد كوفه به مهدى عليه السالم رساندم. 

اين را گفتم  543«.مشكلم را عرضه داشتم. آقا مشكلم را حل فرمود

 كه شما را آماده كنم، امروز دست به دامان امام زمان بشويد.

مشكالتتان را از امام زمان بخواهيد كه نزد خدا واسطه شود خدايى 

كند، مشكالت فردى و مشكالت اجتماعى  كه هر مشكلى را حل مى

بينى كه شيعيانتان در چه گرفتارى  فعليتان، يابن العسكرى مى

 هستند؟

                                                 
 .114/ 1؛ لئاىل اْلخبار: 345 -344اء/ در احوالت مقّدس اردبيلى: قصص العلم -(1)  543
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______________________________ 
؛ 345 -344قصص العلماء/ در احواالت مقدّس اردبيلى:  -(1)

 .114/ 1لئالى األخبار: 

 385معارفى از قرآن، ص: 

 

جلسه سى و نهم: ارسال پيامبران عليهم السالم با بيّنات و داليل 

  روشن

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ »

بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ا لْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن 

 544«.هَ قَوِىٌّ عَزِيزٌيَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّ

هر آينه فرستاديم پيغمبران خود را با بيّنات؛ يعنى گواه آشكار، دليل 

 واضح.

گويد:  كند مى پيغمبر؛ يعنى كسى كه از طرف ربّ العالمين قيام مى

اى است از  اينها همه رشحه«. من رسول خدايم از نزد ربّ العالمين»

                                                 
 .. 25حديد:  -(1)  544
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كند كه  شر ضعيف ادّعا مىنهايت خداى تعالى. آنگاه اين ب قدرت بى

آور هستم. صرف ادّعا كه بگويد من  من از طرف خداى شما پيغام

تواند بپذيرد. اين شخص و ساير  پيغمبر از طرف خدا هستم، عقل نمى

افراد از حيث بشر بودن مثل هم هستند. وقتى مثل هم شدند ترجيح 

كه آدمى  آور نباشد بال مرجّح غلط است. تا بيّنات، گواهيهاى حق علم

گويد، از عالم غيب با خبر شده اتّصال به عالم  يقين كند راست مى

 تواند از او بپذيرد. اعال دارد، نمى

كه اين شخص از طرف ربّ  كند بر اين از جمله شواهدى كه داللت مى

هاى قدرت بى نهايت ربّ  اى از رشته كه رشته العالمين است، يكى آن

 به او -جلّ جالله -العزّه

______________________________ 
 .. 25حديد:  -(1)

 386معارفى از قرآن، ص: 

كند از او  داده شود. قدرت خدا همراه او باشد تا وقتى كه ادّعا مى

بخواهند دليل كجاست؟ آن قدرت حق كه خرق عادت است؛ يعنى 

آنچه را كه بر سبيل عادت محال است، اسباب عادى تا نباشد 
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شقّ »اب عادى خرق نواميس طبيعت كند، از قبيل شود بدون اسب نمى

 به انگشت مباركش.« القمر

ماه را دو نيم كرد  545 خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله

خواهيم،  كه از اين پيغمبر مكرّم مطالبه كردند معجزات زمينى نمى

آسمانى بايد باشد؛ لذا رسول خدا در شب چهارده در وقتى كه ماه 

آمده بود، با انگشت مبارك اشاره كرد ماه شكافته شد و بين دو باال 

اش فاصله افتاد، بعد هم به اشاره حضرتش متّصل شد. شقّ  قطعه

القمر از معجزات مشهور و متواتر رسول خداست. رشته قدرت الهيّه 

است كه آشكار كند اين محمّد صلى اهلل عليه و آله بشر هست؛ امّا 

كه قدرتى از  م اعلى است. دليلش اينبشرى كه متّصل به عال

 گردد. قدرتهاى بى نهايت حق به دست او آشكار مى

اى از قدرت خدا كه  اى داشته است؛ يعنى رشته هر پيغمبرى معجزه

جناب موسى عصا بيندازد اژدها شود، اين خرق عادت است آن هم 

كرد و  چه اژدهايى. عصا وقتى انداخت فرعون كه ادّعاى خدايى مى

گفت: شما بايد بنده من باشيد، دليلش اين است كه  مصريها مى به

اين فرعون كذايى كه موسى در لباس  546ملك مصر مال من است،

                                                 
545  (1)-\i « ُاَعُة َوانَشقَّ ا ْلَقَمر رَتََبِت السَّ  .. 1قمر:  E\«اق ْ
546  (2)-\i « أَلَْيَس ىِل ُمْلُك ِمْصَر»...\E  :51زخرف .. 
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داد كه موسى بيايد نزديكش به اين اندازه  چوپانى را راه نمى

و بى حيا بود، جناب موسى كارى كه كرد عصا را در  547ديكتاتور

كه يك لب پايين قصر و لب قصر فرعون انداخت اژدهاى عظيمى شد 

ديگرش را باالى قصر گذاشت كه يكدفعه فرعون ديد از دهان اژدها 

شود، همين قدر  هاى آتش به طرفش پرتاب مى التهاب مثل شعله

اش كارى كرد كه رسوايى بار آورد. فرياد كرد  بدانيد در زير جامه

 از موسى بخواهيد كه از من بگذرد.

______________________________ 
 .. 1قمر:  «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ ا لْقَمَرُ» -(1)

 .. 51زخرف:  ...«أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ » -(2)

يونس:  «وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ»...  -(3)

83 .. 

 387معارفى از قرآن، ص: 

اين خرق عادت است. اهل كار؛ يعنى ساحرهاى روزگار آنها خوب 

 فهميدند كه خرق عادت است، اين سحر نيست. مى

  ناكامى سارقان در سرقت عصاى حضرت موسى عليه السالم
                                                 

547  (3)-\i ... « َْرِض َوإِنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفْيَ َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِِف اْْل»\E  :83يونس .. 
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شبى كه فردايش بنا بود سَحَره فرعون با موسى »اند:  حتّى نوشته

آيا اين موسى از  خواهيم ببينيم مبارزه كنند بزرگترشان گفت: ما مى

خودمان است؛ يعنى ساحر است يا نه بلكه قدرت خداست؟ گفت: من 

گويم. همين امشب دو نفر بروند آهسته  اى برايتان مى يك نشانه

كه موسى خبر شود وقتى كه خواب است عصايش را  بدون اين

بردارند و بياورند، اگر توانستند عصا را بياورند يقين كنيد كه موسى 

 ان است و اگر نه پيغمبر است.مثل خودم

جايى كه موسى خوابيده بود و  باألخره دو سه نفر از ساحرها آن

عصايش هم باالى سرش بود، آمدند كه عصا را بدزدند تا نزديك 

شدند، ديدند اژدهاى عظيمى شد كه اينها همه ترسيدند فرار 

كردند. رفتند به رئيسشان گفتند: اگر موسى خواب است خداى 

شود كه اين عصا نقل موسى نيست نقل  بيدار است. معلوم مىموسى 

كه صاحب كاراست بيداراست وآن خداوندگار است.  خداست. آن

 «.فرمايد قدرت خود را آشكارمى كه اوست

اى از قدرت حق را آشكار فرمايد  غرضم معنى معجزه است كه رشته

است. كه حجّت آشكار شود. فرق بين معجزه و سحر هم زياد  تا اين

 يكى همين تميزى بود كه خود ساحرها دادند.
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ديگر از تفاوتهاى سحر و معجزه آن است كه ساحر، مادّى است، نفس 

كثيفش كافى است بر بطالنش. هر طور كار غريب و عجيبى بنمايد 

داند براى پول است ربطى به خدا ندارد.  كه آدمى مى در اثر اين

 ت.معجزه راه خداست، سحر، راه شيطان اس

ديگر آن است كه سحر، روى زمين بايد واقع شود، ولى در باالى 

 زده شد.« شقّ القمر»زمين كار كن نيست برخالف معجزه كه مثال 

 388معارفى از قرآن، ص: 

سرسختى و شجاعت بى نظير پيامبر صلى اهلل عليه و آله در برابر بت 

  پرستان

ر بتها را سرزنش وقتى رسول خدا دو سه سال آشكا»مروى است كه: 

كرد، بت پرستها و مشركين و رؤساى قريش شكايت كردند به  مى

جا كه  ات محمّد كارش رسيده است به اين ابوطالب كه برادر زاده

ات را نصيحت كن. از او  كند. برادر زاده بتهاى ما را آشكارا سبّ مى

خواهى ما تمام مالداران مكّه )در آن زمان مكّه  بپرس اگر پول مى

ركز پولداران عرب در جزيرة العرب بوده. در جزيرة العرب تنها م

شهرى كه قدرى متمدّن بوده مكّه بوده است( آن قدر اموالمان را 
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دهيم كه ثروتمندترين اهالى جزيرة  ريزيم و به محمّد مى روى هم مى

 خواهد. العرب گردد، اگر پول مى

نيم. سلطان مكّه خواهد ما حاضريم او را رئيس مكّه ك اگر رياست مى

آوريم و  ترين زنان را برايش مى خواهد خوشگل شود. و اگر زن مى

شود ديوانه هست پس او را تحويل  اگر اينها را قبول نكرد، معلوم مى

 ما بدهيد تا مداوايش كنيم.

ابوطالب رسيد خدمت رسول خدا گفت: يا محمّد! اينها چنين 

د: اگر آفتاب را در گويند )حاصل روايت شريفه( آنگاه فرمو مى

دست راستم، مهتاب را در دست چپم قرار دهند و بگويند دست بردار 

محال است. من دست از دعوتم بر نخواهم   ال اله الّا اللَّه از ذكر

گردد پيغمبر عقب بندگى خدا  غرض، ساحر عقب پول مى 548«.داشت

 گردد. مى

  حكايت جالب پيامبر قالبى و خليفه عبّاسى

در زمان يكى از خلفاى عبّاسى، ساحرى پيدا شد. سحرهايى »گويند: 

 كرد. مى

                                                 
 .. 240/ 1السرية النبويّه:  -(1)  548

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  709 

پذيرند، كم كم دعوى پيغمبرى هم كرد.  فهميد كه مردم عوامند و مى

اى از آنهايى كه سحرش را ديده بودند، باورشان شده بود.  عدّه

اطرافش جمع شدند. خبر دادند به خليفه كه شيّادى پيدا شده دعوى 

 كند، ممكن است فساد شود. خليفه او را طلبيد. پيغمبرى مى

 كنى؟ تو ادّعاى پيغمبرى مىام  از او پرسيد: شنيده

______________________________ 
 .. 240/ 1السيرة النبويّه:  -(1)

 389معارفى از قرآن، ص: 

 گفت: بله من پيغمبرم.

دانى هر كس پيغمبر باشد معجزه دارد؟ اوّلًا حرف  گفت: مگر تو نمى

خليفه غلط بود، جوابش كشتن است نه مطالبه سند؛ چون بالضرورة 

القطعيّه نبوّت به محمّد صلى اهلل عليه و آله تمام شد، پس اگر كسى 

پيدا شد، صدها سحر كرد و گفت من پيغمبرم، اصلًا سؤال دليل از او 

 گويد؛ چون قرآن فرمود نبوّت ختم شد: غلط است، يقيناً دروغ مى
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هِ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ اللَّ مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍمّنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَّسُولَ»

.»...549 

 فرمايد: و همچنين آيات شريفه ديگرى كه مى

 550...«.ا لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ »... 

 551...«.وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ا لْإِسْلمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ »

شود،  هركس غير از اسالم خواست دينى بپذيرد، از او پذيرفته نمى

خواست سر به سرش  حكمش كشتن است لكن خليفه شايد مى

 بگذارد.

 كه حكم قتلش را صادر كند گفت: پيغمبران معجزه داشتند؟ بدون اين

 گفت: من هم معجزه دارم.

 آورم. گفت: هر چيز دلت بخواهد برايت مى

 خواهم. همان موقع هوا بسيار سرد بود: خليفه گفت: خربزه مى

 ساحر گفت: چشم! سه روز به ما مهلت بدهيد.

                                                 
 .40احزاب:  -(1)  549
 .3مائده:  -(2)  550
 .. 85آل عمران:  -(3)  551
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خواهى بكنى همين اآلن  گفت: اين معجزه نشد، اگر معجزه مى

 بياور.

گفت: جناب خليفه! بگو خدايا! خربزه به من بده، شش ماه ديگر به 

دهد. من يك پيغمبر ضعيفى كه بيشتر نيستم، سه روز از شما  تو مى

 مهلت خواستم زياد است؟

اش گرفت. فهميد از آن حقّه بازهاى روزگار است. گفت:  خليفه خنده

 او را ببريد در آشپزخانه سلطنتى از او پذيرايى كنيد.

 بعد حاضرش كردند و گفتند: چطورى؟

______________________________ 
 .40احزاب:  -(1)

 .3مائده:  -(2)

 .. 85آل عمران:  -(3)

 390معارفى از قرآن، ص: 

 گفت: از سايه مبارك، بسيار خوش گذشت.

 گفت: اين دو سه روز، وحى هم بر تو نازل شد؟
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 «.جا تكان نخور گفت: بله، جبرئيل مكرّر وحى آورد كه از اين

غرض، ساحرها ديدند كه بيّنه ندارند. حالشان گواه بر بطالنشان 

 هست.

  قرآن؛ معجزه جاويد پيامبر اسالم صلى اهلل عليه و آله

اش مختص به زمان  . هر پيغمبرى بيّنه...«أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ »... 

خودش بود مگر خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله؛ چون 

اى نيست، نبوّتش  نبوّتش به قيامت متّصل و پس از خودش زمان فتره

يام هميشگى است. خداى عالم هم معجزه او را باقى قرار داد تا ق

است؛ قرآنى كه معجزه باقيه اين « قرآن»قيامت باشد و آن هم 

پيغمبر است؛ پيغمبرى كه به نصّ قرآن و به اتّفاق و ضرورت تاريخ 

اسالم، محمّد مكتب و استاد نديده؛ يعنى مكتب و استاد يا به قول 

خواستند  امروز ما دانشگاه و دبيرستان نبوده و اگر كسانى مى

شود، افرادى انگشت شمار را كه سواد داشتند اجير اوالدشان با سواد 

هايشان سواد ياد دهند تا سنّ چهل سالگى، نه  كردند كه به بچّه مى

معلّم، نه استاد از خط نوشتن تا علوم فالسفه هيچ از اين خبرها نبود، 

يكدفعه وحيهايى بر او نازل گرديد. خداى تعالى آيات قرآن 

در آن باشد. هر چه بشر رو به علم  مجيدى كه علوم اوّلين و آخرين
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شود. چه بسا در اين  رود، قرآن پيشش عظيمتر مى و دانش مى

مجلس شايد كسانى باشند كه بدانند قرآن در اين زمان ما چه در 

جهت علم هيئت و راجع به علم جغرافى و راجع به علم طب و خواص 

ده است كه اشياء ووو كه از هر يك از اينها در قرآن مجيد بياناتى ش

 تا پيش از زمان ما مجهول بوده حاال كاملًا روشن و آشكار گرديده.

نگار من كه به مكتب نرفت 

   و خط ننوشت

آموز صد  به غمزه مسأله

552مدرّس شد
 

 

صدها تفسير از علما و محقّقين بر آن نوشته شده است و تعجّب 

جاست كه همه هم اقرار دارند كه هنوز اين درياى بى پايان علم  اين

الهى، كسى به عمق آن نرسيده، هركس در حدّ خودش برداشت 

 كرده است.

بود. شواهد نبوّت اين پيغمبر مكرّم، معجزات « بيّنات»غرضم كلمه 

خارجى را صاحب كتاب انيس االعالم جمع كرده  بدنى و معجزات

چهار هزار معجزه براى شخص پيغمبر مكرّم ضبط نموده است؛ ولى 

طرف، قرآن هم يك طرف. آن معجزات در زمان خودش  تمام يك
                                                 

552  (1)-\i «قَ ْلِبَك   نَ َزَل بِِه الرُّوُح اْْلَِمُْي* َعَلى»...\E  :194 -193شعراء .. 
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بود. قرآنش در دسترس جميع مسلمين است تا قيام قيامت. هر وقت 

 اى. دارى معجزه پيغمبر را برداشته قرآن را بر مى

شود و اين  اگر بخواهم كلمه كلمه توضيح بدهم ماه رمضان تمام مى

 شود، مختصر كنم. آيه تمام نمى

  هاى رحمانى ارسال انبيا عليهم السالم همراه با نسخه

 «.لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْمِيزَانَ»

 رسل خود را فرستاديم براى آنها كتاب هم فرستاديم.

مراد بالقوّه هست نه كتاب بالفعل؛ يعنى اوراقى كه روى آن  كتاب:

عاً اين نوشته شده باشد و از آسمان بيفتد در دست پيغمبر، نه، قط

طور نيست بلكه آيات قرآن وحيهاى الهى كه قابل كتابت است در 

كه نوشته گردد كتاب بشود، بر قلب محمّد صلى اهلل عليه و  قوّه اين

؛ يعنى بالقوّه ...«أَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتبَ »...  553آله نازل گرديد.

طور  كه همين وحيهاى الهى كه صالحيّت براى كتاب شدن دارد؛ چنان

هم شد بر قلب پيغمبر نازل و از قلب پيغمبر به زبانش جارى شد و 

كردند آيات قرآن را تا كتاب شد و در دست  اصحاب هم ثبت مى

 مسلمين قرار گرفت.
                                                 

553  (1)-\i «قَ ْلِبَك   نَ َزَل بِِه الرُّوُح اْْلَِمُْي* َعَلى»...\E  :194 -193شعراء .. 
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______________________________ 
 .. 194 -193شعراء:  ...«قَلْبِكَ   الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى نَزَلَ بِهِ» -(1)

 392معارفى از قرآن، ص: 

هر چند بسيارى از « ميزان»ميزان نازل كرديم. كلمه  والميزان:

يعنى »اند:  اند، گفته مفسّرين ميزان را به معناى ظاهرش گرفته

اند و  دهولكن محقّقينى از مفسّرين اين معنى را انكار كر« ترازو

كلمه الميزان در سوره الحديد كه ذكر فرموده، مراد »گويند:  مى

ميزان مادّى نيست، آن ميزانى كه عِدْل كتاب است او را بايد پيدا 

كرد؛ ميزانى كه با كتاب است كه تفسير كتاب است، همراه كتاب است 

 آن چيست؟

ديروز ما شرحى داديم. فرمانهاى خداست. قانونهاى الهى كه همان 

 دين باشد.

ميزان براى بشر فرستاديم كه هرج و مرج نباشد. ميزان دستش باشد. 

در رابطه با خدايش و معامالت بشر با يكديگر، ميزان قرار داديم. در 

ان قرآن مجيد و در قلب اين پيغمبر مكرّم و بر زبان اولى االمر، ميز

در معامالت كه بشر سرگردان نباشد، بداند در معامالت چكار بكند 

 كه ديروز مثال زديم.
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مواظب باشيد در تمام حدود، ميزان داشته »فرمايد:  قرآن مى

باشيد. بايد در تمام معامالت، حدود و ميزان باشد تا برسد به 

 قصاص:

 554...«.وَلَكُمْ فِى القِصَاصِ حَيَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ »

بايد يك فرد، فداى اجتماع گردد. مفسد را بايد كشت كه هرج و 

مرج نگردد؛ امّا در كشور ما در چند ماه يادتان است ريختند اوّلين 

 شهرى را كه قتل عام كردند قم بود.

همان موقع من باالى منبر داد زدم: همان شخص كه قتل عام كرده 

 بايد قصاص شود.

اش غلط است. امر شيطان  مور معذور. گويندهتوانى بگويى المأ نمى

كشند، از تو  را نبايد گوش كرد و اگر گفتى من اگر نكشم خودم را مى

اى نيست هر چند  پذيرفته نيست. حكم اسالم است كه در دما تقيّه

 كشته شوى.

لشكر اسالم بايد بداند، كشتن مسلمان براى جلوگيرى از كشته شدن 

 چنين كارى بكند. تواند خود حرام است. نمى

                                                 
 .. 179بقره:  -(1)  554
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اى كه شد تمام اين  غرض، اگر چند ماه قبل در قم حمله وحشيانه

  مباشرين را گرفته

______________________________ 
 .. 179بقره:  -(1)

 393معارفى از قرآن، ص: 

دانه به حكم قصاص شرعى با حضور اولياى دم،  -بودند و دانه

رده بودند، ديگر اين كشتارها صاحبان خون، افسرها را تير باران ك

 555آمد. پيش نمى

  ميزان براى بسط عدل

 «.ميزان، عدل است»اند:  بعضى گفته

 «.مراد ميزان عقل است»اند:  بعضى گفته

رسد كه جامع بين همه اقوال و شايد واقعاً هم  لكن آنچه به نظر مى

يم؛ ، بيان معارف است. كتاب فرستاد«كتاب»همين قسم باشد، مراد از 

يعنى دانشهايى كه سزاوار است و آمادگى براى كتاب شدن دارد از 

 معارف الهيّه.

                                                 
 .د سخنراّن شد .ه مّدت نيم ساعت درباره كشتار مشهد كه در سه روز قبل پيش آمده بود، صحبت شد و نيم ساعت درباره اعتصاّبا و تظاهرات و دعوت به احّتاآنگاه ب -(1)  555
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گردد؛ حد و بسط هر  مراد از ميزان به معناى آنچه با او سنجيده مى

ء. عدل در هر چيزى را ميزان گويند: براى سعادت بشر،  شى

اش با خدا نمونه عبادات، معامله بشر با يكديگر تا برسد به  معامله

خواهد تا هرج  سياسات، حدود، ديات، ايقاعات، تمام اينها ميزان مى

كه زندگى اين  تا اين ...«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »...  و مرج نباشد، تا

 بشر، زندگى عادالنه باشد.

موضوعى  ايم كه در دين اسالم يك اين دو سه روز گذشته مفصّل گفته

يا به عنوان خاص، يا در تحت  كه حكمش بيان نشده باشد نداريم،

 -ان شاء اللَّه -عنوان كلّى. به تعبير ديگر، اگر حكومت اسالمى يك

برقرار شود، به احكام اسالم عمل شود، كمبودى ندارند كه بخواهند 

دست دراز كنند و از قانونهاى شرق و غرب اقتباس كنند. آنها 

ى است كه خواهد، مجر محتاجند وامّا حكومت اسالمى چيزى كه مى

اين قانون را اجرا كنند؛ يعنى يك فرد زمامدار صالح بيايد اين 

قوانين را به مرحله اجرا در آورد. پس اجراى حكومت اسالمى، زور 

 فرمايد: الزم دارد. ببينيد قرآن چگونه جواب مى

______________________________ 
آنگاه به مدّت نيم ساعت درباره كشتار مشهد كه در سه روز  -(1)
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قبل پيش آمده بود، صحبت شد و نيم ساعت درباره اعتصابها و 

 تظاهرات و دعوت به اتّحاد سخنرانى شد ..

 394معارفى از قرآن، ص: 

  فوايد و آثار ارزشمند آهن

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ »

بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ا لْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن 

 ...«.يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ 

كه نظام عالم موقوف است به اجراى قوانين عدل الهى و  اين براى

شود، بنابراين،  اجراى قوانين الهى بدون زور و اعمال قدرت نمى

خلقنا   يعنى -اند فرمايد: ما آهن را آفريديم كه بعضى گفته خدا مى

 ؛ آفريديم معدن آهن را.الحديد

عنى از عالم غيب به را بگيريم؛ ي «أَنزَلْنَا» اند: اگر ظاهر بعضى گفته

كه خير، همان علوّ ظاهرى بگيريم كه البتّه مفسّر  عالم شهادت. يا اين

گويد كه: ممكن است همان انزال ظاهرى باشد و  مصرى طنطاوى مى

به اين ترتيب كه در ابتداى خلقت تمام اين معدنهايى كه اآلن جوف 

هوا  زمين است آهن، فيروزه، مس ووو به صورت گازهاى متفرّق در
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ريخته آن ذرّاتى كه مادّه  بوده است كه وقتى باران در زمين مى

پيدايش آهن و ساير معادن بوده، به جوف زمين رسيده، جمع و با 

كه خداى تعالى آهن را در دسترس بشر  يكديگر تركيب گرديد تا اين

 قرار داد.

على اىّ حال، آهن موجود عظيمى است براى دو منفعت. پروردگار 

شر آفريده است هم وسيله طلب و هم وسيله حرب، هم وسيله براى ب

وَمَنفِعُ »...   بردارى و هم وسيله دفاع از دشمن. انتفاع از آهن بهره

چقدر زندگى بشر موقوف به آهن است؛ از سوزن خيّاطى  ...«لِلنَّاسِ 

تا آهنهاى باالى سرتان بگويم يا قطعات آهن هواپيما و قطار تمام از 

 تواند زندگى كند. . بشر بدون آهن نمى«وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ» آهن است.

شود شخم كرد؛ حتّى  زندگى آدمى حتّى زراعت، تا آهن نباشد نمى

خواهد. منافع زندگى  كندن چاه و تصفيه آب، تمام اينها آهن مى

كه آدمى در  ؛ چنان«فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»  آدمى به آهن است و عالوه

خواهد او را بكشد. بايد  ز چهار پا يا دو پا كه مىدفاع از دشمن اعم ا

هاى سابق شمشير و نيزه و تير بوده،  اسلحه داشته باشد و اسلحه

  هاى اسلحه

 395معارفى از قرآن، ص: 
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  حاال تفنگ و توپ و تانك است. باألخره اين آهن را هم قرار داديم

از بين برنده  ؛ سخت تالفى كننده است و دشمن...«بَأْسٌ شَدِيدٌ »... 

 است. براى چه چنين كرديم؟

 ...«.لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ »...  نتيجتاً:

  لزوم ستيز و مبارزه با دشمنان دين

يكى از منافع عظيمه آهن و اسلحه آن است كه خداى تعالى ببيند 

كنند قانون عدل  ىشوند. كمك م ملّت اسالم كدامشان انصار اللَّه مى

 دارند. خدا را به پا مى

گردند براى يارى كردن  ملّت اسالم كدامشان هستند كه آماده مى

دين خدا؛ چون خدا گفته كمك كنيد. اسلحه دست بگيريد در برابر 

 كفر. در برابر ظلم. در برابر ستمگر سكوت حرام است.

گر! بايد ما ميزان داديم بايد به ميزان خدا عمل گردد. اى ستم

مسلمان اسلحه دست بگيرد و در برابر ستمگرى كه قانون عدل خداى 

را زير پا گذاشته، خونى كه خداى عالم ريختنش را حرام كرده، 

گويد حالل است، بايد با او مبارزه كرد. سكوت در برابر ستمگر،  مى

خالف اسالم است. خداى عالم آهن را آفريد تا مسلمانان از اين 
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كنند. اسلحه به دست بگيرند، آن وقت يارى كنند دين  آهن استفاده

 خدا را.

 اين آيه در سوره حديد است. گوشها باز باشد. بايد قرآن را بفهميم:

. اين اسلحه بايد باشد تا خدا بداند «لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ»... 

؟ «رُسُلَهُوَ»  كيست يار و ياور محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله

كيست دشمن اسالم؟ دشمن قوانين اسالم اگر شناخته گرديد، با 

گويد قانون اسالم را  اسلحه مقابلش بايستد. جلوى ستمگرى كه مى

زنند بايد نصرت كنيد دين  قبول نداريم، قوانين اسالم را پشت پا مى

خداى را. دين خدا همان عدل است. دين خدا معنايش نماز تنها 

 اى است بين بنده و پروردگار. ماز رابطهنيست، آن ن

قسمت مهمّ دين، موازين عدل خداست در معامالت بشر با يكديگر، 

به اشارتى كه مكرّر بيان كردم. نصرت خدا يعنى عدل را بپا كند. 

  قانونهاى خداى را بپا كند. نصرت

 396معارفى از قرآن، ص: 

ده است قانون محمّدى پيغمبر؛ يعنى آنچه اين پيغمبر قانون معيّن كر

 را بلند كند.
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هركس خواست در قبال اين قانون عرض اندام كند، مسلمين با 

 اسلحه با او بجنگند.

كشند، پس اسالم يعنى چه؟  گويى اگر صدا در آورديم ما را مى مى

 دين يعنى چه؟

كشند، مسلمان حقيقى يعنى  اگر چنانچه قرآن بخوانيم ما را مى

را در راه خدا بدهد، پس به خيالت اسالم  كسى كه مال و جانش

بخواند. دين يعنى مال و جان در راه خدا  «أَمَّن يُجِيبُ»  يعنى ختم

ال يملك لنفسه نفعاً وال ضرّاً وال موتاً » دادن، دين يعنى بندگى؛ يعنى:

بنده خدايم از خودم هيچ ندارم. هر چه  556«.وال حيوةً وال نشوراً

يُقتِلُونَ فِى »...  هست از خداست و در راه خدا هم بايد صرف بشود

 557...«.سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ 

دنيا به مرادخواهى و دين 

   درست

اين هر دو نخواهد شد نه 

  فلك بنده توست

 

                                                 
 .277/ 87حباراْلنوار:  -(1)  556
 .. 111توبه:  -(2)  557
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طلبى بكنى، يك ذرّه نقصى نه به  در دنيا خوشگذرانى بكنى، راحت

مالت، نه بدنت، نه بستگانت، نرسد و فردا هم صاف بروى توى بهشت! 

 )اين امكان ندارد(.

  گفتگوى خداوند با جبرئيل درباره دشوارى راه بهشت

در وقتى كه خداى تعالى بهشت را آفريد، امر شد »روايتى بگويم: 

ل كه مهمانخانه ما را تماشا كن. جبرئيل گفت: پروردگارا! به جبرئي

جا نيايد از بس  كنم بشرى باشد كه اين اين مهمانخانه تو گمان نمى

 شود بشرى نيايد؟ بزرگ و دلرباست، آيا مى

ندا رسيد: جبرئيل نگاه راهش بكن. نگاه جادّه بهشت بكن. جبرئيل 

بهشت، زحمت،  اش خيلى خراب است. راه نگاه كرد ديد جادّه

مشقّت، گرسنگى، روزه ماه رمضان، بيدارى شب است. بهشت نقل 

 تنبلها نيست. راه بهشت، سخاست.

خواهد. از منفعت گذشتن  جادّه بهشت پول خرج كردن مى

 خواهد. اگر مى

______________________________ 
 .277/ 87بحاراألنوار:  -(1)
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 .. 111توبه:  -(2)

 397ص:  معارفى از قرآن،

اش حرام است، صد ميليون استفاده هم داشته باشد نپذيرد، تا  معامله

شود. گفت: خدايا!  ديد نمى 558كه جانش را هم بدهد. برسد به اين

 كنم مردش پيدا بشود. اگر اين راه بهشت است من گمان نمى

نا برده رنج گنج ميسّر 

  شود نمى

مزد آن گرفت جان برادر 

559كه كار كرد
 

 

زدند. هر چه داشتند  در صدر اسالم چقدر مسلمانها دست و پاى مى

گريزى. آنها  دادند. تو مى دادند جانشان را به التماس مى مى

گرفتند يا  آمدند اجازه مى كردند. به اميد بهشت مى استقبال مى

اللَّه! ما هم جزء قشون اسالم بشويم. شواهدش زياد است كه  رسول

 طور است. استم بگويم بهشت اينمكرّر ذكر شده است. خو

خدايا! اگر اين عذاب است، گمان »جهنّم هم وقتى جبرئيل ديد گفت: 

 «.كنم هيچ كس نزديكش بيايد؟ نمى

                                                 
558  (1)-\i «وأَْمَوا هَلُم  مْ ِمَن اْلُمْؤِمِنَْي أَنُفَسهُ   ِإنَّ اللََّه اْشرَتَى»...\E  :111توبه. 
 .سعدى/ مواعظ . -(2)  559
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راهش را نگاه كن. جادّه جهنّم يك جادّه اسفالت و صاف »ندا رسيد: 

عجيبى است؛ زيرا تمام مطابق با نفس و هواست. مطابق ميلت است. 

 «.و تمام شهوات جادّه جهنّم استتمام گناهان 

كنم  خدايا! اگر اين جادّه جهنّم است با اين صافى، گمان نمى»گفت: 

 كسى نيايد.

 «.ترسم تمام از اين راه بيايند مى

پايد.  اى است. معمولًا كسى آخرش را نمى مرد آخر بين مبارك بنده

 بيند خوشى است. كند مى اوّلش را نگاه مى

؟ سينما و مناظر مهيّج شهوت است. خواندن راه جهنّم چيست

هاى گمراه كننده است. شراب، قمار، زنا، مال حرام جمع  مجلّه

 كردن، ظلم كردن، حقوق ديگران پايمال كردن است.

 «.لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ»... 

اى از  گرديد كه خدا واجب فرمود بر عدّه جا مطلب آشكار تا اين

 مسلمانان كه اينها

______________________________ 
 .111توبه:  ...«وأَمْوَا لَهُم  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى» -(1)
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 سعدى/ مواعظ .. -(2)

 398معارفى از قرآن، ص: 

اسلحه تدارك كنند و در برابر ظلم و ستمگرى قيام كنند و عدل 

خداى را بپا دارند، قوانين عدل اسالم را جارى نمايند. حاال بياييم 

 .... 560بر سر اوضاع زمانمان، تدارك اسلحه در زمان ما

______________________________ 
ز و در اين هنگام به مدّت سه ربع ساعت درباره اوضاع رو -(1)

كيفيّت مبارزه و استقامت تا رسيدن به حكومت اسالمى، سخنرانى 

 شد.

 399معارفى از قرآن، ص: 

 

 جلسه چهلم: فلسفه انزال حديد

 

                                                 
 .در اين هنگام به مّدت سه ربع ساعت درباره اوضاع روز و كيفّيت مبارزه و استقامت تا رسيدن به حكومت اسلمى، سخنراّن شد -(1)  560
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لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ »

ا لْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا 

 561«.يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

خالصه آيه مباركه اين شد كه فرمود: كتاب و ميزان؛ قرآن، وحى 

امام اش  الهى، كتاب آسمانى با ميزان عدل، عقل كه وجود خارجى

، به ...«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »...  است، قرآن براى بسط عدل است:

تفصيلى كه ذكر گرديد، اگر تمام مسلمانان كتاب و ميزان را از دست 

ندهند، قرآن و امام و نايب امام كه شرايط امامت در او جمع باشد، 

دارات گيرد؛ در خانواده يا در اجتماع يا در ا قسط همه جا را مى

دولتى، فرقى نيست. باألخره در اجتماع كسانى هستند كه 

خواهند قسط يعنى عدل را ميزان خود قرار دهند؛ لذا خدا  نمى

كه در اين زمانها توپ و  ...«وَأَنزَلْنَا ا لْحَدِيدَ »...  فرمايد: چنين مى

 تفنگ و بمب است.

ول ندارند، اند، آنهايى كه قسط را قب آنهايى كه ضدّ انقالب اسالمى

»...  خواهند بروند. با اينها بايد با آهن معامله كرد: زير بار عدل نمى

                                                 
 .. 25حديد:  -(1)  561
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؛ در آهن نيروى سختى خدا قرار داده است براى «فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

 دفع دشمن عدل.

______________________________ 
 .. 25حديد:  -(1)

 400معارفى از قرآن، ص: 

 حكمت خداوند در آفرينش آب، غذا و هوا

خدا در اين آهن هم منفعتهاى بسيارى قرار داده  «وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ»... 

براى زندگى بشر از حيث خوراك، پوشاك و مسكن، آهن مدخليّت 

 دارد، لذا خداوند آهن بيشتر آفريد.

 اگر دقّت كنيد در دستگاه خلقت هر چه مورد نياز بيشتر است، سعه

آن هم بيشتر است، در دسترس نزديكتر است؛ مثلًا همين آهن در 

مقابل معدنهاى ديگر احتياج به آن بيشتر است، خدا هم به آن بركت 

داده است. از آن جمله آذوقه و آب است؛ چون عطش بدتر از 

فرستد  گرسنگى است؛ لذا آب را بيشتر آفريد؛ آب شيرين؛ باران مى

 ه، زير زمين هم آب قرار داد.حتّى به آن هم اكتفا نكرد
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از آن جمله هواست. احتياج به هوا چندين برابر آب است. آب شبانه 

اى بايد چند  روزى دو سه مرتبه بيشتر الزم نيست ولى در هر دقيقه

مرتبه نفس پايين برود وبرگردد، خون تصفيه بشود، اگر چنانچه چند 

چون به هوا بيش  شود؛ ميرد، خفه مى دقيقه راه نفس گرفته شود مى

از آب احتياج است، آن را از آب فراوانتر كرد. نگذاشت جايى از 

جاست. درخت هم تنفّس دارد ولى  كه هوا آن كره زمين مگر اين

كمتر از حيوان؛ زيرا حيوان چند قسم تنفّس دارد نه فقط تنفّس 

معمولى بلكه پوست بدن هم تنفّس دارد، هوا را به خودش جذب 

شود؛ مثل  ر تنفّس جلدى رها بشود، آدمى مريض مىكند كه اگ مى

هاى  روند، روزنه كسانى كه بدنشان چرك بسيار گرفته، حمّام نمى

آيد در اثر عرق ممكن است مريضش كند و لذا امر شده  بدن بند مى

اى يك روز جمعه تا جمعه مسلمانها غسل جمعه  است كه اقلّاً هفته

 كند.

ست كه براى بقاء بشر، حيوان، گياه، هر امر تكوينى خدا به هوا اين ا

 جا بايد برساند. جا كمبود است به قوّت، خودش را به آن

  در هر نفسى دو نعمت موجود و بر هر نعمتى شكرى الزم
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گردد مفرّح  رود، ممدّ حيات است چون بر مى هر نفسى كه فرو مى»

 ذات، پس در

 401معارفى از قرآن، ص: 

 «.و بر هر نعمتى، شكرى الزم هر نفسى دو نعمت موجود

بايد بگويى. شبانه روز چند هزار مرتبه  «الحمد للَّه» در هر نفسى دو

 كشى. نفس مى

 توانيد شكر نعمت بكنيد؟ پس بگو: كدامتان مى

 از دست و زبان كه بر آيد
 

 كز عهده شكرش به در آيد

 

خدايا! من »اش اقرار كند بگويد:  خدا سريع الرضاست. فقط بنده

« توانم شكر كنم، نعمت نفس كشيدن را و نعمتهاى ديگرت را نمى

 شود: آنگاه خدا از تو راضى مى

. به طور كلّى به عدد نفس كشيدنهاى ما، «على كلّ نعمة الحمد للَّه»

 حركات چشم ما و زبان حمد خداى را الزم است.
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دگارا! ما همه عاجزيم ازاداى شكر نعمت تو، به عزّت و جاللت پرور

 تو خودت ما را موفّق به شكرگزارى بدار.

  لزوم مبارزه با دشمنان عدالت

 ...«.لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ »... 

 .«فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ..»...   يكى ديگر از هدفهاى آفريدن آهن كه

است، آهن را آفريديم كه از آن اسلحه درست گردد و با دشمن عدل 

 جنگ شود. كار زار گردد:

؛ تا خدا بداند چه كسانى يارى خدا ...«لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ »... 

مراد، علم بعد از جهل است. خدا پيش از  «لِيَعْلَمَ» جا كنند. اين مى

داند منتها چيزى كه هست او  خلقت هر فردى، تمام گزارشاتش را مى

آورد تا آنچه دانسته شده در مرحله ظهور بيايد،  را در اين عالم مى

 استحقاق حاصل گردد.

تا تميز داده شود كيست كه اسلحه  «ليميز اللَّه»  يعنى «لِيَعْلَمَ اللَّهُ»

بگيرد بزند بر سر كسى كه منكر اسالم است، دين خدا را يارى  دست

كند. نصرت خدا منظور نصرت دين خداست. خدا احتياجى به نصرت 
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دينش ندارد لكن حكمتش چنين اقتضا كرده است كه اين بشر به 

 اختيارش دين خدا را نصرت بكند تا مستحقّ ثواب گردد. خدا

 402معارفى از قرآن، ص: 

دينش را به جبر پيش ببرد. بايد بشر خودش قيام كند.  نخواسته كه

خواهد به ماوراى طبيعت دست بزند و دشمنان اسالم را  خدا نمى

گويد من  نابود كند. هيچ وقت چنين نبوده است بلكه بايد هر كس مى

مسلمانم، با دشمنان اسالم جنگ كند، نصرت كند، يارى كند والّا اگر 

شود. كسى كه  راه و رسم بندگى نمى دين خدا را يارى نكند، اين

شود؟  دفاع نكند از حريم اسالم، پس چطور پيرو پيغمبر اسالم مى

جنگند هم عالقه  عجب! با محمّد عالقه دارى با نصارا كه با محمّد مى

 دارى؟!

  لزوم اخالص در عمل

است. بالغيب يعنى چه؟ غيب  «بِالْغَيْبِ»  اين آيه يك كلمه دارد كه

 يعنى نهان.

  كه متعلّق باشد به فاعل دو وجه برايش ذكر شده است: يكى اين

است، يا مفعول كه ضمير است ديگران مراد باشد؛  «اللَّهَ»  كه «يَنصُرُهُ»
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كه  ، يا اين«ليعلم اللَّه من ينصره ورسله بالغيب وهو غائب عنهم»  يعنى

كه خدا از آنها غايب  ، يا بگوييم به اين«وهم غائبين عنه» بگوييم:

 است، يا اينها از خدا غايب، در هر دو صورت مراد به غيب يعنى خدا.

مسلمانان! خدا صرف شمشير زدن يا توپ و تفنگ دست گرفتن، صرف 

خواهد، خدا  خواهد بلكه خدا نصرت دينش را مى اين كارها را نمى

 خواهد. نيّت خالص تو را مى

اهد تو براى نصرت اسالم بگويى جمهورى اسالمى. خدا خو خدا مى

خواهد كه فقط از براى خدا براى عزّت اسالم و پيشرفت  از تو مى

اسالم بگويى رهبر امام خمينى و غرض ديگرى نباشد. اگر به غرض 

 خورى. ديگر شد، تو سرى مى

كه پاسداريد! شما بايد هدفتان پاسدارى اسالم باشد.  اى كسانى

يّت كشور اسالم باشد. اگر خداى نكرده غرض در كار آمد، حفظ امن

جا رسيد، حديث كوتاهى برايتان  تمامتان هالكيد. حال كه حرف اين

 بگويم.

 403معارفى از قرآن، ص: 

  آور يكى از مسلمانان در جنگ حماقت خنده

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  735 

اى نيز اسب بوده است. در يكى از  در سابق اكثراً مركبشان شتر وعدّه

از مشركين االغ سفيدى داشت با آن به جنگ آمده بود.  جنگها يكى

از اين طرف در ميان مسلمين يك نفر نگاه كرد ديد يكى از مشركين، 

خر قشنگى دارد! دلباخته او شد! گفت: عجب خر قشنگى است! اآلن 

 دارم: كشم و خرش را بر مى روم صاحبش را مى مى

 «.من قتل قتيلًا فله سلبه اجمع»

 «.ى را بكشد لباس و مركبش براى قاتل او استهركس كافر»

لذا رفت كه مشرك را بكشد تا شمشيرش را بلند كرد، كافر زرنگى 

كرد. آن مسلمان بدبخت را از پاى درآورد، لذا به خر نرسيد. رفت 

«! قتيل الحمار»آن جايى كه آن خر بايد برود! و مشهور شده بود به 

بكشى نه بروى خرش را  بدبخت! تو بايد بروى دشمن اسالم را

 بردارى.

اى كسى كه در انقالب بودى! تو بايد براى خدا نصرت دين خدا كنى 

 بالغيب نه براى مادّيّات و مال دنيا.

گوييم  كه ما كه مى ؛ خداى قوى است. نه اين«إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ»... 

ومه نصرت كنيد از روى احتياج است! خدايى كه كمترين ملكش منظ
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شمسى است، اين كره به اين عظمت، منظومه شمسى يكى از 

هايش كره خاك است كه اين كره خاك در بين ساير كرات مثل  عائله

اى  ريگى در بيابانى است مع الوصف در وسط هوا چه قدرت قاهره

كند و  اى چهار فرسخ حركت مى اين كره را نگه داشته. در هر دقيقه

 چرخد، خدا قوى است. دور خودش مىاى چهار فرسخ  در هر ثانيه

خواهى ببينى؟ باالى سرت را نگاه كن چه كسى  قدرت خدا را مى

كه متزلزل گردد،  هاى به اين سنگينى را نگهداشته بدون اين اين كره

 كه يك لحظه سقوطى، هبوطى داشته باشد. بدون اين

 404معارفى از قرآن، ص: 

خواهى قدرت خدا را بدانى؟  مى 562«يا من فى الممات قدرته»

شود  ساعت مرگ يكى از قدرتهاى خداست. ساعت مرگ معلوم مى

قوى كيست پس بفهم! قوى خداست. پس عزيز يعنى غالب. هر كه را 

در عالم تصوّر كنى غالب است آخرش بايد با تو سرى توى سوراخ 

گور برود. عزيز و قوى خداست و بس. در اين جمله آخر آيه ذكر 

فرمايد: مسلمانان! نصرت كنيد خدا را، يارى  ند كه وقتى مىك مى

خواهد شما  كنيد دين خدا را، بدانيد خدا محتاج شما نيست، خدا مى

                                                 
 .. 42مفاتيح اْلنان/ دعاى جوشن كبري/ فراز  -(1)  562
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بهره ببريد: يعنى شما اگر پايبند به دينتان شديد و كمك دينتان 

به خدا قسم!  563«.وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ»...  كرديد، كمك خودتان كرديد

كند، امر به معروف و نهى از منكر  كمك دينش نمىمسلمانى كه 

كند، اسالمش ضعيف است و مردنش با اسالم مشكوك است هر  نمى

 چند مكرّر قرآن بخواند.

اگر نصرت دين نكند و شمشير و اسلحه دست نگيرد در موقعش و در 

مواقع ديگرش به نطق آتشينش خرمن كفر را آتش بزند، 

هست. كسى كه كمك  564«يّت االحياءم» فرمايد: اميرالمؤمنين مى

كند، مرده است هر چند فقيه روزگار هم باشد. اگر سپردين  دين نمى

 كند. اش نمى ندارد. خدا هم يارى ...«يُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ »...  نشد ديگر

هاى شيطان ساعت مرگ، مختصر ايمانى كه داشت از او  وسوسه

 گيرد. مى

. قوّه از «ل وال قوّة إلّاباللَّه العلىّ العظيمال حو -انّ اللَّه قوىّ عزيز»

 خداست.

                                                 
563  (2)-\i ... « ِْإْن تَنُصُرواْ اللََّه يَنُصرُْكْم ويُ ثَّبْت أَْقَداَمُكم»\E  :7حمّمد .. 
 .. 13/ فراز 87هنج البلغه صبحى صاحل/ خ  -(3)  564
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غير از خدا  566عزّت هم از خداست. 565...«أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا »... 

 اند. همه ذليل و ضعيف

موالى موالى انت القوىّ وانا » خوانيد: اين شبها در مناجات مى

نت العزيز وانا موالى موالى ا» . همه و همه ضعيف هستيم.«الضّعيف

 «.الذّليل

______________________________ 
 .. 42مفاتيح الجنان/ دعاى جوشن كبير/ فراز  -(1)

 .. 7محمّد:  «إِنْ تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ ويُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ»...  -(2)

 .. 13/ فراز 87نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(3)

 .165بقره:  -(4)

 .. 10فاطر:  ...«مَن كَانَ يُرِيدُ ا لْعِزَّةَ فللَّهِ ا لْعِزَّةُ جَمِيعًا » -(5)

 405معارفى از قرآن، ص: 

  ارشاد حكيمانه از ابراهيم ادهم

                                                 
 .165بقره:  -(4)  565
566  (5)-\i « يًعا  .. 10فاطر:  E\...«َمن َكاَن يُرِيُد ا ْلِعزََّة فللَِّه ا ْلِعزَُّة مجَِ
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كه از سلطنت فرار كرده و زهد را اختيار نموده  -ابراهيم ادهم

كرد،  وقتى در مسيرش در خارج شهرى تنها حركت مى -بود

 سرهنگ متكبّرى رسيد به ابراهيم گفت:

ابراهيم هم اشاره كرد به قبرستان! تا «. آبادى از كدام راه هست؟»

قبرستان را نشانش داد، با چوبى كه در دستش بود توى سر ابراهيم 

 .زد

گفت: بزن كه  خورد مى ابراهيم كتك مى»جا نوشته شده است:  اين

سر من خيلى گنهكار است. در اين اثنا ثالثى رسيد، ابراهيم را 

فهمى به چه كسى دارى  شناخت، فرياد كرد: آقاى سرهنگ! مى

زنى؟ اين سلطان بلخ بوده است. تا شناخت از اسب پايين آمد،  مى

ت: چيزى نشده است! من مدّتها گنهكار عذر خواهى كرد. ابراهيم گف

 بودم، تو سرى نخورده بودم، به دست تو قدرى تو سرى خوردم.

سرهنگ گفت: چرا وقتى پرسيدم آبادى كجاست، تو قبرستان را 

 نشانم دادى؟

 «.گفت: آبادى جايى است كه تمام اقشار مردم باشند

رو به گورستان دمى خامش 
 

آن خموشان سخنگو را 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  740 

567 ببين  نشين
 

 

اى دو روز، دوشنبه، پنجشنبه، جمعه هم خوب  مستحبّ است هفته

است، بروند قبرستان عبرتى بگيرند. متنبّه بشوند. بدانند قوّت و عزّت 

كجاست. قوّت و عزّت نه در قبرستان است نه در شهرستان، قدرت 

 فقط از خداست.

  اى براى مبارزه و امتيازات حضرت نوح عليه السالم آهن وسيله

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَا لْكِتبَ فَمِنْهُم »

ءَاثرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى   مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ* ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى

وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً  ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنهُ ا لْإِنجِيلَ

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا 

  حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ

______________________________ 
 ثنوى معنوى/ دفتر سوّم.م -(1)

 406معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .مثنوى معنوى/ دفرت سّوم -(1)  567
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 568«.ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ

 در آيه قبل بيان فرمود:

 ...«.لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنتِ »

 «.ها هر آينه فرستاديم پيغمبرانمان را با بيّنات و نشانه»

به طور آشكار و براى جلوگيرى از )كارهاى( ضدّ دين، آهن را 

آفريديم كه از برش آهن استفاده شود و دشمنان دين و اسالم و 

پيغمبران به آهن جواب داده شوند و به وسيله اسلحه آنها را بر طرف 

»...  كنند تا بسط عدل شود، تا دين خدا روى زمين بر افراشته گردد:

 569...«.لُّهُ لِلَّهِ يَكُونَ الدّينُ كُ

برد؛ سه نفر از پيغمبران  و در اين آيه نام بعضى از پيغمبران را مى

اولوا العزم كه سرچشمه نبوّتند: اوّل نوح كه در بين پيغمبران 

كه نبوّتش بيش از پيغمبران ديگر بوده  امتيازاتى دارد؛ يكى آن

قبل از است. نبوّتش عموميّت داشته است و سنّ شريفش در رسالت 

و امّا مدّت عمرش كه چقدر در بين  570سال بوده است. 950توفان 

                                                 
 .27 -26حديد:  -(1)  568
 .. 39انفال:  -(2)  569
570  (3)-\i ... « ََعاًما فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإلَّ ََخِْسْي »...\E  :14عنكبوت .. 
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، تا 3000، 1300امّتش باقى ماند، اختالف است از هزار سال دارد تا 

 سال عمر شريفش ذكر گرديده است. 3500

كه مأيوس شد كه قوم دعوت او را  كه نوح پس از آن ديگر آن

 د، نفرينشان كرد.بپذيرند و همان بت پرستيشان را ترك نكردن

  فلسفه بت پرستى از سوى انسان

البتّه مسأله بت پرستى كه در بشر خيلى شيوع داشته است، سرّى 

فهمد كه  شود هر عاقلى مى دارد. چوبى كه به دست تراشيده مى

كه تراشيده دست  آيد ولى مع الوصف با اين كارى از آن بر نمى

  بت پرستىاز همان اوّل تا اآلن بشر،  571 خودش است

______________________________ 
 .27 -26حديد:  -(1)

 .. 39انفال:  -(2)

 .. 14عنكبوت:  ...«فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا »...  -(3)

 .. 95صافّات:  «قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ» -(4)

 407معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
571  (4)-\i « َقَاَل أَتَ ْعُبُدوَن َما تَ ْنِحُتون»\E  :95صاّفات .. 
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را از دست نداده است. پيش از نوح بت پرستى بوده تا اآلن كه در 

پرستها عددشان  اى است. شايد جمعيّت بت هند، چين و ژاپن معركه

از مسلمانان بيشتر است بلكه از نصارا هم بيشتر است. عددشان خيلى 

 زياد است و بتهايشان هم زياد است.

 هايى دارند. براى خودشان بتكده

گفت:  اى در هند مى ا كه خودش رفته بود در بتخانهيكى از رفق

وقتى رفتم، موقع دعايشان بود. بت درست كرده بودند به شكل »

آمدند هفت ساعت دستشان را  دختر خوشگلى و تمام آنهايى كه مى

گفت: من حيران شدم )ولى من و تو  كردند! مى به سوى بت دراز مى

 «.رود( مان سر مى اگر پنج دقيقه قنوت را طول دهيم حوصله

خالصه بت پرستى بوده و هست و خواهد بود. چرا تعدادشان زياد 

اند؟ سرّى دارد. ظاهرى و باطنى دارد. سرّ  است و دوام آورده

اش آن است كه آدمى تا به رشد عقلى برسد، معطّلى دارد.  ظاهرى

بيشتر مردم عقلشان در چشمشان است. ادراك ماوراى طبيعت، 

د كه آدمى رشد پيدا كند و سير وجودى پيدا كند عقلى الزم دار

اش مخلوق است،  بگويد كه بتها مقهور است. خود بشر كه سازنده

شود از جنس خودتان باشد.  كسى كه كره زمين را آفريده نمى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  744 

آفريدگار ديدنى نيست. اگر با چشم حيوانى ديده شود، آفريدگار 

ه باشد. بشر كه به تواند بشود. بايد محيط بر مادّ نيست. ظاهر نمى

بينى همه مقهور و مخلوق  رشد عقلى برسد بفهمد جسمى كه مى

اند؛ يعنى قوّه ماوراى طبيعت كه خداى عالم باشد، طبيعت،  غيب

آفريده شده اوست. مسخّر اوست. محيط بر طبيعت است و خود او 

اوّلًا: هر  «استغفر اللَّه» منزّه است كه جسم باشد. اگر خدا جسم باشد

مى بايد جسم ساز داشته باشد. بايد خداى ديگرى بيايد و اين را جس

كه محتاج به اجزاى تركيبى است. خدا جسم  درستش كند. ديگر اين

خودش را  572خلق كن است. هر چه هست قدرت ملكوت خداست.

  بشناسد بفهمد كه خودم هم جسم نيستم. روح

______________________________ 
يس:  «ءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ى مَلَكُوتُ كُلّ شَىْ ذِى بِيَدِهِفَسُبْحنَ الَّ» -(1)

83 .. 

 408معارفى از قرآن، ص: 

من كه محيط بر جسم است مجرّد است. خداى من روح آفرين است. 

اينها رشد عقلى است كه آدمى بفهمد مادّه و مادّيّات همه مخلوق و 

 كند. رقى نمىتمامش مثل هم است، از جهت مخلوقيّتش هيچ ف
                                                 

572  (1)-\i « ٍِء َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  ى َمَلُكوُت ُكّل َشىْ  َفُسْبحَن الَِّذى بَِيِده»\E  :83يس .. 
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  ركود عقل، عامل بت پرستى

در  573«.ال تدع صورة الّا محوتها» پيغمبر اسالم فرمود: يا على!

جريان فتح مكّه دستور فرمود در كعبه صورتى باقى مگذار. مجسّمه 

 سازى حرام است براى چه؟

شكر خداى را كه سعادت نصيب حال شما گرديد. اى ملّت ايران! 

مجسّمه بت روزگار را پايين كشيديد و خدا رحمت كند جوانهايى كه 

 شهيد شدند و اين پيروزى شامل حال شما گرديد.

هر اتاقى كه در آن صورت باشد، نماز نخوانيد، مكروه است هر چند 

شد. صورت پرستى خرافات اش بكنيد، هر چند پشت سر هم با وارونه

 است.

كه بت پرستى از قديم بوده تا حاال و  خواستم عرض كنم علّت اين

هميشه بت پرست بيشتر از موحّد بوده است، اگر بشر را تقسيم كنند 

اغلبشان بت پرست و حيوان پرست و و و هستند. علّتش را گفتم اوّلًا: 

و از مادّه صرف خواهد كه به نور عقلش تكان بخورد  رشد عقلى مى

شود.  اش تقويت مى نظر كند. اگر مربّى نباشد، تمام وابستگى به مادّه

واى اگر از خارج هم كمكش كند؛ مثل دوران گذشته ايران كه در 

                                                 
 .. 66/ 3عواىل اللئاىل:  -(1)  573
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سلطنت پنجاه ساله پدر و پسر تمام سعيشان اين بود بين دانشگاه و 

پرستى دبيرستانها با روحانيّت فاصله بيندازند و از طرف ديگر به بت 

 شدند. و آتش پرستى تقويت مى

در تاريخ بشر بخوانيد آيا سراغ داريد در دورانهاى گذشته در 

كشورى يك سلطانى با بت پرستى جنگ كرده باشد. درباره  يك

سلطان محمود غزنوى هم گويند به خاطر جواهرات به هند لشكر 

كردند  كردند و خودشان هم بت درست مى كشيد بلكه تقويت مى مى

 گذاشتند. براى فريب ملّت. خود آنها هم به گاو احترام مى

______________________________ 
 .. 66/ 3عوالى اللئالى:  -(1)

 409معارفى از قرآن، ص: 

 ننگى بزرگ بر دامن بشريّت!

فرودگاه بين المللى دهلى »در چند سال قبل در روزنامه نوشتند كه: 

تشريف آورده بود در باند فرودگاه، به كه گاوى  تعطيل شد بر اثر اين

احترام گاو، فرودگاه بين المللى دهلى شش ساعت تعطيل گرديد تا 

 «.به اراده خودش كنار رفت
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ضرت نوح و ابراهيم عليهما هدايت شدگان و گمراهان از نسل ح

  السالم

فرستاديم نوح نبى را و  تحقيق كه ؛ به...«لَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ »

ابراهيم خليل الرحمن را و بعد نبوّت و كتاب را در نسل آنها قرار 

؛ يعنى قليلى از ذرّيّه نوح و ذرّيّه ابراهيم «فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ» داديم؛

؛ بيشترشان فاسق «وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ» هدايت شدند و پذيرفتند

شدند تا اآلن هم چنين است. هميشه پيروان شيطان در اكثريّت 

اند نسبت به پيروان رحمان. مادّه پرست، شهوت پرست، دنيا  بوده

اى از ايشان هدايت را  اند. پاره پرست چندين برابر خداپرست بوده

بيشترشان متمرّد شدند، از اطاعت  «وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ»...  پذيرفتند

 رحمان بيرون رفته داخل شدند در اطاعت شيطان.

؛ يعنى به عقب در آورديم پشت «قَفَّيْنَا«. »ءَاثرِهِم بِرُسُلِنَا  ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى»

رسل خود را فرستاديم تمرّد بشر مانع نشد كه ما سر نوح و ابراهيم، 

ديگر پيغمبر نفرستيم، پى در پى، پشت سر هم، پشت سر نوح و 

 شان رسل خودمان را فرستاديم. ابراهيم و ذريّه

 حضرت عيسى عليه السالم و كتاب آسمانى او
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مبر و در اين آخرى پيش از پيغ ...«وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ »... 

انجيل هم به عيسى بن  «وَءَاتَيْنهُ ا لْإِنجِيلَ» اسالم، عيسى را فرستاديم.

شود انجيل، اصلى داشته است. يك كتاب  مريم داديم. معلوم مى

اند  آسمانى به نام انجيل بوده است؛ چون اهل اطّالع نقل كرده

حضرت مسيح تا سنّ سى سالگى نبوّتش آشكار نبود. از سنّ سى 

  سالگى

 410ارفى از قرآن، ص: مع

سالگى. سه سال اين بزرگوار انجيل بر او  33مبعوث به رسالت شد تا 

رسانيد. دوازده حوارى داشت كه يار و  شد به مردم مى نازل مى

ياورش بودند. در اين سه سال در آبادى زندگى نكرد. خانه نداشت. 

زن و فرزند نداشت. چراغش آفتاب بود، فرشش خاك زمين بود و 

وراكش ميوه و برگهاى درختان بود. اين سه سال گذشت. آخرش خ

اش كردند. پس از محاصره يك نفر  يهود عنود براى كشتنش محاصره

از خود حواريّين آمد پيش يهود به سى درهم نقره « يهودا»به نام 

عيسى را فروخت و آمدند دستگيرش كردند و تصميم گرفتند كه 

 فردايش او را به دار بزنند.
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عيسى را به دار زدند بعد كه مرد او را پايين »گويند:  ها مى يحىمس

آوردند در همين بيت المقدس دفنش كردند. سه روز در قبر بود. 

پس از سه روز زنده شد و سه روز به جهنّم رفت كه بعداً امّتش به 

 «.جهنّم نروند!!

ها آتشش زدند و نابودش كردند.  انجيلى كه مال عيسى بود، مسيحى

اند،  كتابى نوشته -كه اسمشان هست -بيست نفرى -الها بعد دهس

الهامات خودشان را نوشتند و يا به قول من، خرافاتى كه شيطان به 

دلشان انداخته بود به قلم آوردند. انجيلى كه اآلن هست انجيل 

 آسمانى نيست، توراتشان هم آسمانى نيست.

قرآن »ب آسمانى است امروز روى كره زمين تنها كتابى كه قطعاً كتا

است؛ قرآن كتابى است كه وحى صريح الهى است كه بر « محمّدى

 قلب حبيبش و به زبان لطيفش جارى و پخش شد.

  جايگاه واالى قرآن از ديدگاه پيامبر و مسلمانان

شد، قدرى از  در صدر اسالم مأمور بودند كه هر كس مسلمان مى

قرآن را حفظ كنند كه قرآن دست نخورد، يا بنويسد يا حفظ كند. 

فرمود:  شد، پيغمبر خدا مى در صدر اسالم كسى كه مسلمان مى

 «.قدرى قرآن يادش بدهيد»
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خوانى بايد قرآن در نماز بخوانى. قرآن بايد در  نماز كه مى

 ا، در لوحهاه سينه

 411معارفى از قرآن، ص: 

ثبت باشد تا قيام قيامت كه هيچ وقت پيش نيايد كه اين قرآن نباشد. 

در زمان پيغمبر قرآن از بر كردن وظيفه بود. پيغمبر كه از دنيا رفت 

مسيلمه كذّاب در يمامه طلوع كرد. وى سحر هم داشت و ادّعاى 

بيشتر لشكر دورش را گرفتند اى زياد از صد هزار  پيغمبرى كرد! عدّه

از تمام قبايلى كه ضد اسالم بودند، تا پيغمبر از دنيا رفت ريختند 

باز. اجمالًالشكركشى كرد. ابوبكر بر  اطراف مسيلمه كذّاب وحقّه

اميرالمؤمنين عليه السالم آقا فرمود:  سركار است. پناهنده شد به

 .«دهد لشكر بفرست از اسالم دفاع كن، خدا نصرت مى»

خبر  باألخره مسلمين مجهّز شدند براى جنگ با مسيلمه. پس از جنگ

آوردند براى ابو بكر كه هفتاد حافظ قرآن در اين جنگ كشته 

 شدند. ابو بكر در خطبه نماز جمعه ناله كرد گفت:

جا كه  كنم! كار رسيده به اين اى مسلمانها! اعالن خطر به شما مى»

لمانى كه تمام قرآن از حفظشان بود در جنگ با مسيلمه هفتاد نفر مس

 «.اند. در يك جنگ هفتاد حافظ قرآن كشته شده است كشته شده
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كند. كالم خداست.  قرآن، نور است فرداى قيامت قرآن شفاعت مى

اى كه در آن قرآن خوانده شود و مثل  سعادت است. هر خانه

خانه دهد، اهل آسمانها نور  اى كه از آسمان به زمين نور مى ستاره

هايى كه در آن به جاى صداى قرآن،  بينند. لعنت به خانه را مى

 صداى آوازه ساز و رقص شنيده شود.

ها و در لوحها باشد. قرآن  قرآن مجيد از اوّل نزولش بايد در سينه

بايد بر زبانها جارى باشد؛ زيرا قرآن ابدى است تا قيامت بايد باشد 

 .اى از آن كم شود نه زياد نه يك كلمه

هستيم. به شما بشارت بدهم، خصوصاً در  574 اآلن در قرن چهاردهم

هاى اسالم مال  كتابخانه مسكو و بعد از مسكو كتابخانه ايتاليا قرآن

 هر قرنى اآلن موجود است.

______________________________ 
 منظور قرن چهاردهم هجرى قمرى است .. -(1)

 412معارفى از قرآن، ص: 

طالب عليه السالم در  قرآنى كه به خط اسداللَّه الغالب علىّ بن ابى

قرن اوّل نوشته شده؛ حتّى قرآنى كه به خطّ زين العابدين عليه 

                                                 
 .منظور قرن چهاردهم هجرى قمرى است . -(1)  574
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السالم بوده در همين كتابخانه مسجد جامع عتيق شيراز بوده است. 

را بردند. بعداً تزارها  ازبكيها هنگامى كه بر ايران مسلّط شدند، آن

 جاست. يده به مسكو بردند كه اآلن هم آنرا خر آن

قرآن زمان عثمان اآلن مسكو است تا در هر قرنى قرآنهايى كه 

اين قرآنى كه  575نوشته شده همه را پهلوى هم بگذارند يكى است.

 اآلن هست مطابق با قرآن جلو است.

طور مطابقت دارد تا زمان پيغمبر صلى اهلل عليه و آله.  همين

 قرآن را بدانيد.مسلمانها! قدر 

دانند كه انجيل حال،  ها چيزى در دستشان نيست. مى اجمالًا مسيحى

گويند تمام اينها را كشيشها درست  آسمانى نيست. خودشان هم مى

اند. اآلن اين قرآن براى مسيحيّت خطرناك است؛ لذا سعى  كرده

 گرفتند جايى كه به پيغمبر مى دارند از بينش ببرند. چه ايرادهاى بى

و از طرف علما جوابهاى شافى و كافى داده گرديد؛ ولى اخيراً از 

خواهند قرآن را از بين  صد سال رو به اين طرف، با خشونت مى

 ببرند. به دست خود مسلمانان، اسالم را بكوبند.

                                                 
575  (1)-\i « َإِنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذّْكَر َوِإنَّا َلُه َْلِفظُون»\E  :9حجر .. 
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كنند و  ها از مسلمانها حكومت درست مى اآلن سالهاست انگليسى

پنجاه سال قبل. انگليس كوبند. همين ايران ما از  اسالم را مى

تواند  تواند؛ امّا مى داند اگر خودش بخواهد حكومت كند نمى مى

ها را دور بريزد! در  ها را بردارد. قرآن پهلوى را بياورد كه عمامه

مدارس، در دانشگاه، در پايگاهها. تدريس قرآن در فرهنگ ايرانى 

د تا ممنوع شود! طرفداران قرآن را كه علما هستند بايد بكوبن

 بتوانند قرآن را از بين ببرند.

 نخست وزير انگليس قرآن را برداشت و گفت:

تا اين كتاب و علما در بالد اسالمى هستند ما قدرتى نداريم! »

 «.مسيحيّت رنگى ندارد! نقشى ندارد!

______________________________ 
 .. 9حجر:  «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحفِظُونَ» -(1)

 413معارفى از قرآن، ص: 

با بودن قرآن، كسى انجيل بخواند واقعاً مسخره است. يك صفحه 

هاى  قرآن بخوانيد يك صفحه هم انجيل يا تورات، يك مشتى قصّه

و جادو به  خرافاتى. كاش قصّه بود، تهمتها، دروغها، نسبت سحر

 اند: سليمان دادن، نسبت زنا به پيغمبرشان دادن. نوشته
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 اش. نوح با دخترش زنا كرد! لعنت خدا بر نويسنده

اميدواريم از حاال موقع ذلّت آنها باشد و عزّت قرآن و طرفداران 

 قرآن.

 414معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه چهل و يكم: خالى نبودن زمين از حجّت الهى

 

ءَاثرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنهُ ا لْإِنجِيلَ   قَفَّيْنَا عَلَى ثُمَّ»

وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا 

اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ  كَتَبْنهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ

 576«.ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ

پروردگار عالم هيچ وقت زمين را خالى از حجّت و خالى از رهبر و 

امام نگذاشته است. آن كسى كه رهبرى كند بشر را و به سعادت 

 برساند، پيغمبر پشت سر پيغمبر.

                                                 
 .27حديد:  -(1)  576
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يا  577...«أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا »...  فرمايد: در جاى ديگر مى

نوح.  اوّل: نوح، ذرّيّه ...«بِرُسُلِنَا  مءَاثرِهِ  قَفَّيْنَا عَلَى»...  فرمايد: مى

 فرمايد: ابراهيم وبعدمى ابراهيم، ذرّيّه دوّم

؛ عيسى را ...«بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ »...   يعنى پشت سر ابراهيم «قَفَّيْنَا»

 فرستاديم.

در روايت دارد كه حضرت جواد عليه السالم بيرون منزل بود. يك 

حالت هيبتى پيدا كرد. گريان شد. رفت توى مرتبه آقا متوجّه شد كه 

 «.پدرم را در خراسان كشتند»منزل فرمود: 

 «.آقا! از كجا دانستى؟»بعد از حضرت جواد پرسيدند: 

عظمت و هيبتى از عالم اعال بر من نازل گرديد. به تعبير »فرمود: 

 «.ديگر منصب امامت را خدا به من داد

______________________________ 
 .27حديد:  -(1)

 .. 44مؤمنون:  -(2)

 415معارفى از قرآن، ص: 

                                                 
 .. 44مؤمنون:  -(2)  577
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. تا «ءَاثرِهِم بِرُسُلِنَا  ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى» ....«أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا »...  غرض:

كه بشر نگويند كه خدايا! چرا براى ما رهبر قرار ندادى؛ خواه  اين

ايب امامى كه پى به كلّيّات برده پيغمبر باشد، يا امام يا نايب امام، ن

باشد فقيه باشد، حجّت خداست، بر خدا واجب است حجّتش را 

معرّفى كند و اين حجّت موقوف به تبعيّت ملّت است. اگر ملّت حاضر 

كه  شدند براى تبعيّت، بر امام يا نايب امام واجب است عالوه بر اين

 نيز به دست بگيرد.احكام خدا را به ملّت برساند، زمام امورشان را 

شكر خداى را كه نايب امام را معرّفى كرد. حجّت خود را براى ملّت 

معرّفى فرمود. منّت بزرگى بر ايران گذاشت كسى كه نايب حجّت 

 است.« االمام خمينى»خدا است، خليفه خليفة اللَّه هست 

 ترين قوم جهان! قوم يهود بى رحم

 «.ذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةًوَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّ»... 

خصوصيّتى دارد جناب مسيح كه البتّه مختصرش در اوست و تمامش 

در پيغمبر آخرالزمان است و آن خصوصيّت اين است كه هر كس تابع 

مسيح شد، از آثارش اين است كه از لطافت مسيح )اگر راست 

ر بينشان رأفت و كند. د بگويند، به واسطه صدقشان( بر آنها اثر مى

گردد. به عكس يهود كه حتّى به خودشان هم رحم  رحمت پيدا مى
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ترين و شديدترين و  ندارند. يهود در بين ملل روى كره زمين، قبيح

ترين و بى مهرترين ملل هستند؛ حتّى به اوالد و به رفيقش،  بى عاطفه

ه به هيچ كس مهر ندارند، جز به مادّيّات و پول و ثروت و رياست ب

 انديشند. چيزى نمى

شود كه جانت بر كف، در راه خدا بدهى نه  دين موقعى درست مى

كه عقب شهرت بگردى. لعنت به تو اى مسلمان! اگر عقب شهرت  اين

 بگردى كه از اسالم دورى.

 زند. واى به كسى كه براى رياست كار كند! دين خلق را آتش مى

به گلّه چوپان اگر گرگى حمله كند، چه بر سر »فرمايد:  روايت مى

 «.آورد؟ گلّه مى

 416معارفى از قرآن، ص: 

بلعد. رياست بر دو قسم است: رياست  حبّ رياست، دين آدمى را مى

شيطانى و رياست رحمانى كه قصدش اين باشد خدمتى به دين 

 اسالم كند. اداره مملكت كند.

 رود. از بزرگترين عبادات به شمار مىاين بسيار خوب و 

 منشأ پديده رهبانيّت در نصارا
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گفتيم كه نبوّت و رهبرى در سلسله جليله انبيا و اوصياى آنها از اوّل 

خلقت آدم تاكنون متّصل بوده است. هيچ وقت زمين خالى از رهبر 

الهى نبايد باشد. اگر روى كره زمين دو نفر آدم بيشتر نباشد، يقيناً 

 كى امام و ديگرى مأموم است.ي

. پشت سر يكديگر، پيغمبر پشت سر ...«ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا »... 

پيغمبر تا زمان عيسى بن مريم كه گذشت. نصارا؛ يعنى پيروان مسيح 

مبتال شدند به سلطان يهود كه يهود هم تصميم گرفت نسل مسيحيّت را 

ز بين ببرد و بكشد. مخالفت كرد منقطع كند و هر چه مسيحى است ا

با مسيحيين. آنها هم آماده جنگ شدند و جنگيدند وعدّه زيادى 

كشته شدند. مرتبه دوّم باز جنگ شد. مرتبه سوّم كثيرى از نصارا 

اگر ما بمانيم »كشته شدند و قليلى باقى ماندند كه به يكديگر گفتند: 

نفر مسيحى پيدا شويم و يك  و باز جنگ پيش بيايد ما هم كشته مى

اى از صحرا  شود، بهتر آن است كه ما هر كداممان در گوشه نمى

اى درست نماييم مشغول عبادت شويم تا وقتى  زندگى كنيم و صومعه

در  578مريم به ماخبرداد بيايد. بن كه آن پيغمبرى كه عيسى

و كثيرى «. مانيم تا احمدبيايد وبراى همه ما فرج گردد هامى صومعه

 كشيدند. لبنان و عراق آمدند مدينه و انتظار احمد را مى از سوريه و

                                                 
578  (1)-\i ... « َوُمَبّشرًا بَِرُسوٍل يَْأِتى ِمن بَ ْعِدى امْسُُه َأْْحَُد»...\E  :6صف .. 
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ما برايشان واجب نكرده بوديم  «وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنهَا عَلَيْهِمْ»

إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللَّهِ »...  كه رهبانيّت اختيار كنيد، چنين كردند.

استثناى منقطع است، معنايش  ...«هِمْ مَا كَتَبْنهَا عَلَيْ»...   نسبت ...«

. اينها براى اين است «ابتدعوها ابتغاء رضوان اللَّه» شود: چنين مى

 كه رضاى خدا كسب كنند، دينشان محفوظ بماند

______________________________ 
 .. 6صف:  ...«وَمُبَشّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ »...  -(1)

 417معارفى از قرآن، ص: 

آثار مسيح از بين نرود، رفتند صومعه نشين گرديدند، رفتند رهبانيّت 

اختيار كردند، از خلق كناره گرفتند؛ يعنى ابتدا كه رفتند براى 

صومعه نشينى، براى طلب رضاى خدا بود، براى حفظ دينشان بود. و 

بْنهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ مَا كَتَ»...   كه استثناء متّصل باشد كه بنابر اين

كه طلب كنند رضوان خدا را؛ يعنى  ؛ يعنى مگر اين...«رِضْوَانِ اللَّهِ 

جز به دست  «وَابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللَّهِ» امر وجوبى ما به اينها نكرديم مگر

  نشينى كردند ولى آوردن خشنودى خدا كه كناره گرفتند و صومعه

 ...«.هَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَمَا رَعَوْ»... 
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نشينى و مشغول عبادت شدن خيلى مقام است. مقام  اين صومعه

انقطاع الى اللَّه هست؛ يعنى بشر از همه بريده، از شهوات، از 

خوشيها، زندگى در شهر، از همه قطع اميد كردن؛ حتّى زن و بچّه، 

 بايد خيلى رعايت اين مقام كرد.

. آقايان مسيحيها رفتند راهب «فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا»...   ولى

شدند، صومعه نشينى كردند، مقام شامخى را به دست آوردند؛ ولى 

 وا اسفا! خيانت كردند به اين مقام.

كند لكن ببينيم اينها چكار  خيانتهايشان را قرآن به طور ادب ذكر مى

 نشينى بود. فرمايد خالف صومعه كردند. خدا مى

 نشينى وحبّ رياست! صومعه

اوّل: اينها مگر نرفتند از شهر كنار بگيرند كه دينشان درست بشود تا 

وقتى كه احمد بيايد؟ يكدفعه به فاصله ششصد سال )فاصله بين مسيح 

اللَّه( پس از ششصد سال كه بعضى از رهبانها طبقه دوّم و  و رسول

م باقى مانده بودند كه ناگاه همين سوّم بودند، شايد از درجه اوّل ه

آقايان صومعه نشينها پيغمبر كه آشكار شد آنچه را كه به اينها گفتند 

اوصاف پيغمبرى كه در انجيل است همين است، عدّه زيادى از 

 «.خير هنوز نيامده، اين احمد نه آن احمد است!»مسيحيها گفتند: 
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ن هر چه مسيحى شد؛ چو چرا منكر شدند؟ زيرا مقامشان بريده مى

آوردند. احترام و  كردند. هدايا و تُحَف مى بود به اينها توجّه مى

  كردند. اينها راهب اكرام مى

 418معارفى از قرآن، ص: 

مسيحى هستند آن وقت بگويند پيغمبرتان آمده تمام برويد مدينه 

شود؛ زيرا آدم رياست طلب خيلى سخت است دست  چنين چيزى نمى

 د.از رياست بردار

؛ فاسق شدند. حبّ ...«كَثِيرٌ مّنْهُمْ فسِقُونَ »...  انجام وظيفه نكردند:

دنيا، حبّ رياست، آنها را به آتش كشانيد. اى كاش! موافقت نكرده 

 بودند بلكه آماده جنگ با رسول خدا شدند!

 حكايت ابو عامر راهب و احداث مسجد ضرار

. رسول خدا كه وارد مثل ابو عامر كه راهب زاهد صومعه نشين بود

دسته از مردم به طرف احمد به  -مدينه شد، مردك ديد كه دسته

 روند. مسجد قبا مى

اين مسجدى كه در مدينه با ورود پيغمبر تأسيس شد و رسول خدا 

خواند، قبيله نزديكش هم همچشمى كردند و مسجدى براى  نماز مى
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ا مقابل ج خودشان درست كردند. رفتند ابو عامر را آوردند آن

اللَّه براى خود نمايى كه چرا آنها مسجد داشته باشند ما  رسول

نداشته باشيم وباألخره بعد هم امر شد به رسول خدا صلى اهلل عليه و 

مسجد وقتى مسجد است كه  579آله كه اين مسجد را خراب كنيد.

براى خدا ساخته شود. اگر براى نمايش شد، بايد خرابش كرد. بايد 

چنين مساجدى را مسجد يعنى محلّى كه براى خدا بنا آتشش زد اين 

شود، نه براى جلوه دادن قبيله. رسول خدا هم به چند نفر از اصحاب 

دستور داد رفتند همه را آتش زدند و اثرى از اين مسجد نماند؛ زيرا 

 براى راهب مسيحى بود.

  اجابت نفرين پيامبر صلى اهلل عليه و آله درباره ابو عامر راهب

پيش از آمدن رسول خدا صلى اهلل عليه  «فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا»... 

بايدمنتظر بود احمدبيايد. »گفت:  و آله همين ابو عامر راهب مى

 «.گويدنه اين خودش نيست حاال كه احمد آمده مى

______________________________ 
مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لّمَنْ »...  -(1)

 .. 107توبه:  ...«قَبْلُ  حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن

                                                 
579  (1)-\i ... «قَ ْبُل  َمْسِجًدا ِضَرارًا وَُكْفًرا َوتَ ْفرِيًقا بَ ْْيَ اْلُمْؤِمِنَْي َوِإْرَصاًدا ّلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه ِمن»...\E  :107توبه .. 
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 419معارفى از قرآن، ص: 

تا جايى كه خودش بى شرف آمد پيش رسول خدا صلى اهلل عليه و 

 «.اى دارى؟ ويى و چه حرف تازهگ يا محمّد! تو چه مى»آله گفت: 

 «.دين حنيف ابراهيم خليل»فرمود: 

من هم مثل تو هستم؛ من هم دين حنيف »آن بى شرف هم گفت كه: 

 «.ابراهيم دارم

 «.اى تو چنين نيستى، تو مخلوط كرده»پيغمبر فرمود: 

مردك هم قهر كرد و از پيش رسول خدا رفت و شروع به لشكركشى 

 كرد.

و موقعى كه رسول خدا اظهار دلتنگى كرد، رسول خدا نفرينش كرد 

خواهم هر كدام از من و  از خدا مى»فرمود )خالصه روايت شريفه(: 

«. تو دينمان از طرف خدا نيست، خداوند در تنهايى ما را هالك كند

باألخره شروع به تبليغ بر عليه رسول «. الهى آمين»خودش هم گفت 

جمع آورى كرد تا جايى كه خودش را رساند به  خدا كرد؛ احزاب را

كرد كه  شام. از شام كه مركز يهود بود، شاميان را تحريك مى

لشكركشى كنند در مقابل رسول خدا. به هر حال در مسافرت شامش 
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رفت، در بيابان تنها افتاد و به جهنّم  اى كه به قريه ديگر مى از قريه

 واصل گرديد.

 رويج فحشا و فسادگناه بخشى كلسيا، يا ت

ديگر از خالفكاريهاى رهبانها گناه  ...«فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا »... 

بخشى خود را با خدا يكى كردن، اين خيلى عجيب است! مردك تو 

گناه »آمدى كه عبادت خدابكنى ولى حاالهركس آمد وگفت: 

و گويى برو كه بخشيدمت! ت گيرى ومى چند مثقال طالمى« كردم

الهى العفو؛ خدايا! مرا »خودت بايد در خانه خدا بيايى بگويى: 

گويى برو كه آمرزيدمت! اين  آن وقت به كسى ديگر مى«. بيامرز

گناه بخشى كه از همان سابق كه راهب شدند، رهبانى را اختيار 

 كردند، دانايانشان نسبت به امّتشان گناه بخشى را رواج دادند!

 بل گفت:يكى از رفقا چند سال ق

در كليساى فرانسه براى تماشا به قسمت گناه بخشى رفتم ساختمان »

  مفصّل عجيبى

 420معارفى از قرآن، ص: 
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كه چندين طبقه داشت و چقدر طوالنى و موقف، موقف داشت! 

جا  اى نشسته بودند با ميز و قلم و كاغذ. گناهكار بدبخت آن عدّه

نويسند.  د. آنها هم گناه را مىگوي آيد. اوّل گناهش را به اينها مى مى

گويند برو طبقه فالن. نامه را  دهند مى نوشته را به دستش مى

گردد، نوشته  برند. وقتى بر مى دهد. آنها هم به مواقف ديگر مى مى

شده است كه مثلًا صد دالر بده، تا گناهش چقدر باشد. اين پول را در 

گيرد.  را مىريزد و رسيدش  جا به حساب مخصوص مى بانك همان

آيد بعد بايد برود محلّ آخرى آمرزش نامه را بگيرد  محلّ ديگر مى

گويم:  و من مى«. نويسد: جناب پاپ شما را آمرزيد!! و قشنگ مى

آمرزد؟ تو كيستى كه چنين  خيلى غلط كرد! خودت را چه كسى مى»

 «.غلطى كنى!

  فريب خوردن كشيش توسّط يك مسلمان با هوش اصفهانى

به مرد اصفهانى! رحمت خدا بر او باد! چند سال قبل گفتند: آفرين 

يك نفر اصفهانى زرنگ در رُم از برنامه گناه بخشى خيلى ناراحت »

بيند عجب است كار اينها، يكى گناه بخشى و ديگر بهشت  شده مى

فروشى. نقشه خوبى كشيد. به هر نحو بود خودش را به پاپ رسانيد 

 فروشى؟ جهنّم را از شما بخرم چند مى ام امروز همه گفت: من آمده
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 خرد؟! گفت: مگر كسى جهنّم هم مى

خواهم جهنّم را بخرم.  گفت: آقا! شما مالك هر دو هستيد من مى

 قبول نكرد گفت:

آقا! شما پول را بشناس. باألخره قبول كرد گفت: تمام جهنّم را بدون 

ار دالر، تا كه وجبى از آن كم باشد! او هم گفت: مثلًا صد هز اين

گفت، اصفهانى هم قبول كرد مثلًا صد هزار دالر داد و سندى هم 

گرفت كه نوشته شده بود ششدانگ جهنّم را جناب پاپ به اين جناب 

اصفهانى به صد هزار دالر فروخت و تصويب شد و اين سند را گرفت 

و امضاى پاپ را هم گرفت. اعالنى به ديوارها چسبانيد ايّها الناس! 

ن مسيحيها! از اين به بعد جهنّم ملك طِلق من است، من هم هيچ آقايا

گذارم هيچ گناهكارى پا توى جهنّم  دهم و نمى كدامتان را راه نمى

  بگذارد، باألخره كم كم دكّان جناب پاپ بسته شد فهميد كه

 421معارفى از قرآن، ص: 

 اين اصفهانى چه كالهى سرش گذاشته است. هر چه فرستاد كه بيايد

و سند را فسخ كند، حاضر نگرديد تا اين رو سياهى باشد تا روز 

 «.قيامت!
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  فساد كليسا منشأ پيشرفت كمونيست

. صومعه نشينها مراعات حقّ روحانيّت را «فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا»

نكردند مادّيگرى در آوردند. ثروت اندوزى پيش گرفتند؛ حتّى 

ى خواندم كه در ايتاليا تلفن جلو پاپ هم ا چندين سال پيش در مجلّه

از طالست. از جهت شهوت مكرّر نقل شده است دخترهاى تارك دنيا 

اند!  كه رفتند راهبه بشوند زير دست عابدهايشان بچّه دار شده

 كثافكاريهايشان زياد است!

كمونيستى كه چند سال است روى كره زمين »اند:  اهل اطاّلع نوشته

ت كليساست! از بس كليساى مسيحيّت كثافتكارى پا گرفته از نكب

 «.كرد

دين، تسكين و تخدير »نويسد:  مردك كمونيست در مسكو مى

آيا كسى هست بگويد بى مروّت! اين دين مسيحى است، «. ملّتهاست!

 يك سرى هم به اسالم بزن تا بفهمى دين كدام است.

  اوج عالقه يك مسيحى به امام خمينى قدس سره

ايد، يك سرى هم به مسجدهاى مسلمانها  فقط شما كليساها را ديده

بزنيد. روح كلّ روحانيّت آية اللَّه العظمى امام خمينى را ببينيد. 
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ايد از اطراف،  وقتى ايشان چندى در فرانسه تشريف داشتند، شنيده

ميليون تابعش هستند،  35آمدند ببينند آقايى كه  مسيحيها مى

به شوروى ونه به آمريكا دارد كيست؟ وقتى آقايى كه نه تكيه 

ديدند پيرمردى است چند متر عمامه بر سر، عبايى هم  آمدند مى مى

بر دوش دارد. نه كاخى، نه قصرى، نه نوكرهاى غالظ و شدادى، 

 گرفتند. انگشت حيرت به دندان مى

 اى نوشته بود كه: در مجلّه

 422معارفى از قرآن، ص: 

كه از آمريكا به فرانسه  ته است( پس از آنشخصى )اسمش يادم رف»

رفت، وقتى از او پرسيدند آن آقا كه بود؟ آن خمينى كه بود و چه 

پرستيدمش در فرانسه  مردى بود؟ گفت: آن مسيحى را كه مدّتها مى

السّالم على عيسى روح   امروز خدمتش مشرّف شدم؛ روح اللَّه هست

 «. اللَّه

؛ بيشترشان دشمن اسالم و ...«نْهُمْ فسِقُونَ كَثِيرٌ مّ»...  فرمايد: مى

 فاسق شدند.

  على عليه السالم و سيراب نمودن سپاهيان با قدرت واليت
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در غزوه صفّين اميرالمؤمنين عليه السالم با لشكرش حركت 

اى لشكر  فرمود كه در بين لشكرش مالك اشتر است. در محوطه مى

آمد پيش اميرالمؤمنين  فرود آمدند كه تدارك آذوقه كنند. مالك

يا على! اين وادى خشك است و آبى »على عليه السالم گفت: 

 «.نيست

آنها هم رفتند كيلومترها از چهار سمت، «. تفحّص كنيد»فرمود: 

تواند  شود، لشكر نمى يا على! يك قطره آب پيدا نمى»آمدند گفتند: 

 «.وقوف كند

رسيد به يك خود على حركت كرد چند قدم پيش آمد »گويند: 

جا را بكنيد. آنها هم با كلنگ و بيل شنها را عقب  اى فرمود اين نقطه

 «.زدند رسيدند به يك سنگ عظيم سياه رنگى

يك صد نفر آماده بيرون آوردن »در يك روايت نوشته شده است: 

اى جا به جا  سنگ بودند، همه كمك كردند اين سنگ را بتوانند ذرّه

جا كه  ند عقب اميرالمؤمنين كه يا على آنشود. آمد كنند ديدند نمى

 گفتيد بكنيم ديديم سنگى است كه كنده شدنى نيست.

را  خود على عليه السالم تشريف آورد دست واليت زد زير سنگ آن

 بلند و پرتاب كرد، فرمود:
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خواهيد آب برداريد. مشكها را پر كردند و هر كه هر چه  هر چه مى

داشت پر كرد. بعد خود اميرالمؤمنين سنگ را برداشت و دوباره 

گذاشت سرجايش و بعد هم فرمود: خاك و شن هم بريزيد سرجايش. 

ريختند، فرمود: حركت كنيد. حركت كردند. مقدارى كه رفتند 

كدامتان بلديد؟ همه گفتند: ما  جايى كه آب برداشتيم فرمود: آن

 دانيم كجا بود. مى

 423معارفى از قرآن، ص: 

آقا فرمود: بياييد و نشانم بدهيد كه كجا هست. اميرالمؤمنين با لشكر 

 «.برگشتند، هر چه گشتند پيدايش نكردند

  مسلمان شدن راهب مسيحى به دست على عليه السالم

اى درست  در اين صحرا صومعه در اين اثنا يك نفر راهب ديرنشين كه

كرده بود، به سرعت در برگشتن اميرالمؤمنين خودش را رسانيد. 

كه على برگشت بهانه جاى آب بود، حقيقتش  شايد سرّ اين

 خواست آن راهب را دستگيرى كند. مى

باألخره على برگشت. راهب هم خودش را رساند به على صلى اهلل 

 عليه و آله. تا رسيد گفت:
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متان بوديد اين سنگ را برداشتيد؟ كدامتان بوديد آب از كدا»

 «.جا برداشتيد؟ اين

 «.آقاى ما على عليه السالم بود»گفتند: 

 «.اين آقا كيست؟»گفت: 

وصىّ پيغمبر آخرالزمان محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و »گفتند: 

 «.آله

آقا! » اجمالًا روى دست و پاى اميرالمؤمنين عليه السالم افتاد گفت:

من در اين قسمت از صحرا كه هستم صومعه از من نيست، از عالم و 

راهب قبل از من است و آن عالم هم از چند صد سال قبل است. 

طور به ما رسيده كه در اين قسمت از صحرا چشمه آبى است  همين

كس نتواند كشف كند مگر وصىّ پيغمبر  كه اين چشمه آب را هيچ

 ه و آله.آخرالزمان صلى اهلل علي

جا كه چند صد سال است ديرنشينها  از وقتى كه اين خبر بوده در اين

جا  اند مردند، من هم سالها اين اند و به آرزو نرسيده جا مانده اين

ماندم شبانه روز چشم به راه بودم كجاست آن آقايى كه بيايد و اين 
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به مراد نشانه را از او بگيرم و چشمه را به دست او روان ببينم. حاال 

 «.رسيدم الحمد للَّه

 «.آقا! ممكن است مرا هم همراه ببريد؟»بيعت كرد و گفت: 

 «.خواهيم برويم جنگ ما مى»فرمود: 

رابدهم، جان چه باشد كه فداى  آقا! من هم آرزو دارم جانم»گفت: 

 «.قدم دوست كنم

 424معارفى از قرآن، ص: 

باألخره آمد همراه آقا در غزوه صفّين شهادت نصيبش شد. خود 

 حضرت اميرالمؤمنين هم او را كفن و دفن كرد.

  راز و نياز راهب مسيحى با سر بريده امام حسين عليه السالم

راهبى هم در راه شام است. در يكى از منازل راه شام وقتى كه سر 

از دور تا چشمش به  آوردند، راهب عزيز زهرا حسين مظلوم را مى

سر بريده افتاد ديد عجب نورى از اين سر متصاعد است، اين بشر 

جا سراسيمه از صومعه بيرون  عادى نيست، اين الهى است. از همان

يا شمر يا خولى هر كدام از  -رئيس اين قوم كيست؟»آمد. پرسيد: 

 «.جا هستيد؟ پرسيد: شما امشب اين -اشقيا بودند
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 «.بله»گفتند: 

 «.ممكن است سر بريده را بدهيد به من مهمان من باشد؟»گفت: 

خواهيم  كنيم. اين سر، عزيز است، ما مى ما چنين كارى نمى»گفتند: 

 «.ها بگيريم! به واسطه اين سر جايزه

ام كه دوازده هزار درهم است  شوم تمام دارايى من متعهّد مى»گفت: 

 «.بدهم، يك شب سر حسين مهمان من باشد

ألخره دوازده هزار درهم را نقد داد و سر مقدّس را آورد. اللَّه از با

اين شب و از اين سر و از اين راهب! كه چه راز و نيازهايى كه 

دانم تو بزرگى آقا! آقاى من تو  مى»گفت كه:  داشتند. مى

 ها داشت. ها وناله گريه«. مظلومى!

 425معارفى از قرآن، ص: 

 

 ات جهان هستى، برهانى بر وجود خداوندجلسه چهل و دوّم: مخلوق
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ى يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن  يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ»

ى وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*  ى وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ رَّحْمَتِهِ

ءٍ مّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ا لْفَضْلَ  شَىْ  لَمَ أَهْلُ ا لْكِتبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىلّئَلَّا يَعْ

 580«.بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ

كه ايمان آورديد! قبول  ؛ اى كسانى«يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ»

كرديد گفتيد: ما را خدايى است! بر خالف ماديّين كه منكر خدا 

اند. عالم هستى را  هستند و بشر را مانند علف خود رو خيال كرده

چرخد بدون  طور خودش مى همين»بدون صاحب پنداشتند. گويند: 

فوق اين كه علم مطلقى  كه چرخاننده داشته باشد! بدون اين اين

؛ جاى پا اثر االقدام تدلّ على المسير»كه  و حال آن«. دستگاه باشد!

 «.جا رد شده است كند كسى از اين داللت مى

رسول خدا رد »ريسيد. مروى است:  يا مثال ديگرى كه پيره زالى مى

شد، ايستاد فرمود: تو را چه دليلى است بر صانع عالم؟ گويند: پيره 

اللَّه! چرخ  از ريسيدن برداشت؛ يعنى يا رسولزال تا شنيد دستش را 

  به اين كوچكى تا دست من با آن نباشد حركت

______________________________ 
 .. 29 -28حديد:  -(1)

                                                 
 .. 29 -28حديد:  -(1)  580
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 426معارفى از قرآن، ص: 

كند، اين چرخ عالم وجود، آن منظومه شمسى، تا قدرتى نباشد  نمى

 چرخد؟ چطور مى

واقعاً هر كس منكر خداى عالم گردد از «. يبىآن هم با چه نظم و ترت

خواهد بفهمد والّا وجدانش گواه بر آن  تر است نمى هر حيوانى پست

 است.

اى  ام؛ مثلًا شما زحمت بكشيد كوزه مكرّر بنده اين معنى را مثال زده

درست بكنيد، آن وقت كسى بگويد چه كوزه خوبى شده است! سيل 

آفتاب خورده خودش شده كاسه يا آمده شلها به هم خورده، بعد 

 زنى يا نه؟ كوزه! آيا دو دستى توى سرش مى

بينى، كاسه ساز را منكر  بى مروّت! كاسه را مى»گويى:  مى

شوى؟! آدم را  بينى، ساعت ساز را منكر مى شوى؟! ساعت را مى مى

شوى؟! حيوان و گياه و آفتاب را  بينى، آدم ساز را منكر مى مى

اجمالًا مطلب آشكار «. شوى؟! شان را منكر مى هبينى و سازند مى

 است.

  تقواى الهى مايه نجات انسان
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؛ اى آنهايى كه تكان خورديد، آدم شديد، ...«يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ »

اى داريد! اين ايمان تا  فهميديد خدايى داريد، فهميديد آفريننده

بايد تكانى بخوريد. رساند،  منزل نمى اين حدخوب، امّا شما را به

. زياد در قرآن ذكر گرديده «بتقوى اللَّه»  برويد جلوتر تا برسى

شود. تو  كه گفتى خدايى است، اين ايمان نمى است؛ يعنى صرف اين

مالحظه  رساندكه سعادت مى تو رابه دهد. وقتى نمى را از جهنّم نجات

حق  ؛ يعنى مالحظه حضور«تقوى اللَّه» 581باشى. حضورخدا راداشته

در تمام مشكالت. حلّال مشكالت خداست نه خودت و نه ديگرى. تا 

كنى؛ ولى  اى گناه نكرده و حيا مى خدا چه خواهد. در برابر بچّه

كنى و خجالت هم  مالحظه حضور خدا را ننموده و گناه مى

 كشى! نمى

______________________________ 
سوره كه توضيح اين مطالب در ضمن آيه هفتم همين  -(1)

ى وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ  ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» فرمايد: مى

در جلسه سيزدهم و  «فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

 چهاردهم در ضمن تفسير همين آيه فوق، ذكر شده است ..

                                                 
ْسَتْخَلِفَْي ِفيِه فَالَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكْم َوأَنَفُقوْا هَلُْم َأْجٌر َكِبريٌ  بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ  ءَاِمُنواْ » i\فرمايد: توضيح اين مطالب در ضمن آيه هفتم َهْي سوره كه مى -(1)  581 در جلسه سيزدهم و چهاردهم در  E\«ى َوأَنِفُقوا ّمَّا َجَعَلُكم مُّ

 .ضمن تفسري َهْي آيه فوق، ذكر شده است .
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 427، ص: معارفى از قرآن

 

در زمانى كه كنى قصد 

   گناه
  گر كند كودكى از دور نگاه

  شرم دارى زگنه در گذرى
 

  پرده عفّت خود را ندرى

  شرم بادت ز خداوند جهان
 

  كه بود واقف اسرار نهان

 

  لزوم رعايت تقوا در تمام مراحل زندگى

اتَّقُواْ »...  ايد! كه ايمان آورده ؛ اى كسانى...«يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ »

خودخواهى نكنيد. خالف وظيفه بندگى نكنيد. خودتان را  ...«اللَّهَ 

اتَّقُواْ »...  كبر نكنيد 582مقابل خدا قرار ندهيد. علوّ نداشته باشيد.

 است. «تقوى اللَّه»  . آقايى كردن خالف...«اللَّهَ 

بايد در برابر عظمت  «انا عبدك الذّليل الضّعيف» تمام بايد بگويى:

خدا خودت را از هر حقيرى حقيرتر بدانى. همه حقيرند. همه 

يعنى در هر حال خودت را بنده  «تقوى اللَّه» عبدند. بزرگ خداست.

 بدانى علوّ نداشته باشى.
                                                 

582  (1)-\i « َْاُر اْْلَِخَرُةَّن  .. 83قصص:  E\...«َعُلَها لِلَِّذيَن َليُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِِف اْْلَْرِض َوَلَفَساًدا تِْلَك الدَّ
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زى كه بسترى در مرض موت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله چند رو

بود )در جلد ششم بحار است( حجره از انصار پر شد. رسول خدا هم 

 تب شديد داشت. خداحافظى كرد.

 گويم. اش را هم من امروز مى جمالت آتشينى گفت. يك كلمه

سال محمّد زحمت كشيده،  23؛ اى مسلمانها اوصيكم بتقوى اللَّه ...»

از من تقوا را از دست  جا آورد، به هوش باشيد! پس دين را تا اين

 «.ندهيد. مسلمانان حاال موقع تقواست

پيغمبر اين را فرمود امّا وا اسفا! روز بعدش يكدفعه علوّ روى كار 

آمد. انصار و مهاجر با هم جمع شدند در سقيفه كشمكش شد. انصار 

ايم ما انصار رسول اللَّه هستيم. اگر ما نبوديم  ما اهل مدينه»گفتند: 

 «.د، بايد خليفه از ما باشد!اسالم نبو

ما جلوتر از شما هستيم. جلوتر از شما اسالم را »مهاجرين گفتند: 

 «.پذيرفتيم، بايد خليفه از ما باشد!

______________________________ 
تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُنَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ » -(1)

 .. 83قصص:  ...«وَلَافَسَادًا 
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 428معارفى از قرآن، ص: 

زدند توى سر يكديگر. اوس و خزرج آمدند ميدان. گروه ثالثى پيدا 

 شدند گفتند:

 «.خليفه از ما بايد باشد»

خواستند بروند باال دست  از همان اوّل، علوّ در كار بود. انصار مى

 مهاجرين. فقط كارشان جلو بردن خودشان بود.

آخر از چه عقب نيفتيد؟ از دنيا يا آخرت؟ مسلمانان نبايد طالب دنيا 

باشند كه بخواهند عقب نيفتند. اگر آخرت است اين چيزها در آن 

خواهد اسمت باشد يا نباشد.  ى، مىنيست. تو بايد براى خدا كار كن

 بايد دلت بخواهد اسالم بلند شود. علوّ ضدّ تقواست.

در تمام طبقات واقع گردد. به خدا فكر كنيد  «تقوى اللَّه» خدا كند

 خدا را از ياد نبريد. عاريه بودن سر و سامانت يادت نرود.

قيمت بياييد و ننگ اسالم نشويد. خانمها! عفّت شما امروزه خيلى 

دارد تا بتوانيد خودتان به ميل خودتان عفّتتان را نگاهداريد بدون 

 كه كسى به شما حرفى بزند. اين

 برويم. «تقوى اللَّه»  مزاحمتى كند. همه و همه به سوى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  780 

وقتى خدا اراده خيرى به شخصى كند، در وجود »در روايتى دارد: 

 «.دهد خودش واعظى قرار مى

ران، بزرگ و معنوى شود؛ لذا هر فرد فردى خدا خواسته كه ملّت اي

 اميدوارم در وجود خودشان واعظى باشد.

ات باز باشد، بدان كه شيطان با تو است.  اى زن! اگر سر و سينه

از  «اتقوا اللَّه»  خطرى باالتر از آن براى تو نيست. غرض آن است كه

 خدا بترسيد.

  جهانحضرت فاطمه عليها السالم الگويى براى بانوان 

اى خانمهايى كه شما بايد پيرو فاطمه زهرا عليها السالم باشيد! وقتى 

زهرا به مسجد آمد تا خطبه بخواند، چادرى بر سر داشت كه بر 

 شد. داخل مسجد آمده است. زمين كشيده مى

 429معارفى از قرآن، ص: 

فوراً پرده زدند. مجلّله ملكه اسالم پشت پرده خطابه آتشين 

فرمايد. با تمام رعايت عفّت در سنّ هجده  موعظه مىخواند.  مى

 كند! زن نمونه عالم است. سالگى چه مى
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جا كشيد، به شما بگويم خانمها! ببينيد چه خبر  حال كه حرفم به اين

است. براى ازدواج زهرا هر كس مالى داشت و ثروتى داشت 

كه  آمد تا شايد اين گوهر گرانبهاى اسالم نصيبش گردد تا جايى مى

آمد پيش  -كه قارون آن زمان بود -عبدالرحمن بن عوف

اللَّه! اگر دخترت را به من بدهى،  يا رسول»اللَّه عرض كرد:  رسول

كنم، زهرا روى  اش تا منزل خودم فرش حرير مى من از در حجره

كنم! مهرش  من! چنين وچنان مى فرش حرير حركت كند بيايد خانه

 طور. ن هم همينوديگرا« كنم را چنين وچنان مى

حاال على «. اختيار دختر من با خداست، تا خدا چه خواهد»فرمود: 

 چه داشت؟

گوييد آيا مهندس است يا  آيد مى اى آنهايى كه وقتى خواستگار مى

دكتر؟ از حاال تصميم بگيريد كه اگر خواستگارى آمد اوّل بپرسيد كه 

 خواند يا نه؟ آيا نماز مى

سعى كنيد دخترتان را به شرابخوار ندهيد. اش تقوا باشد.  سرمايه

گرى  كه به فاحشه اگر كسى دخترش را به شرابخوار داد مثل اين

داده است. نكند شرابخوار باشد. نكند قمار باز باشد. نكند تارك 

 الصلوة باشد.
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  ازدواج آسان و ساده امام على وحضرت فاطمه عليهما السالم

كه وحى رسيد دخترت را با على عقد كن، خود  رسول خدا پس از آن

كند و از حيث جهات مادّى هيچ چيز ندارد.  اميرالمؤمنين هم حيا مى

 فرمود: باألخره رسول خدا خودش عقد را منعقد كرد. پس از آن

 «.يا على! براى عروسى دخترم فاطمه چه دارى؟»

پوشم و شمشيرى  يا رسول اللَّه! زرهى دارم كه موقع جنگ مى»گفت: 

برم و شترى هم دارم براى  دارم كه در جبهه جنگ به كار مى

 «.آبكشى

يا على! شمشير كه الزم است، در جبهه »رسول خدا هم فرمود كه: 

  جنگ بايد داشته

 430فى از قرآن، ص: معار

باشى و شتر هم براى كسب معيشت الزم است؛ ولى زره فعلًا لزومى 

نظرم نيست  583«.ات كن ندارد. زرهت را بفروش خرج عروسى

احتمالًا سيصد درهم فروخت. آن وقت جهيزيه فاطمه را از پول على 

                                                 
 .. 130 -127/ 43حباراْلنوار:  -(1)  583
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كيست برود و وسايل زندگى براى فاطمه »قرار داد. فرمود: 

 «.بخرد؟

ابوذر و سلمان و چند نفر ديگر رفتند وسايل را از همان پول زره 

 اللَّه بردند، بعد هم شب زفاف. خريدند و همه را منزل رسول

 روايتى دارد در جلد ده بحار كه:

فرش حجله، تخته پوست بود، مابقى فرش حجره آن شب، رمل »

 584«.يعنى شن نرم كه به رنگ قرمز بوده است

دخترش را به چه كسى و به كجا داد؟ مسلمانها!  غرض، رسول خدا

شما اين قدر عقب مال نگرديد. چشمتان را به دنيا نيندازيد. دنبال 

گيريد براى  تقوا برويد. دنبال اسم و رسم نباشيد. جوانها! زن كه مى

خدا بگيريد. براى حفظ دينتان بگيريد. براى حفظ عفّتتان بگيريد. 

گر تمام شؤون براى خدا باشد، آن وقت دختر هم چنين بايد باشد. ا

 فهمى لذّت زندگى را. اين زندگى كه حاال بشر دارد، مرگ است. مى

  آور امام رضا عليه السالم تواضع شگفت

 در حاالت امام رضا دارد كه:

                                                 
 .. 130 -127/ 43حباراْلنوار:  -(2)  584
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حضرت در همان زمان واليت عهدى بود كه حكّام و وزرا با چه »

آمدند. در همان هنگام در روايت دارد  ادبى و خضوعى خدمتش مى

كرد هر كس در  كردند، حضرت امر مى موقعى كه سفره پهن مى

منزل است بيايد؛ حتّى نوكرها، غالمها هر كه هست بايد بيايد سر 

 «.بين غالم و وزراگذارد  سفره غذا بخورد، فرق نمى

 ايد آن روايت ديگر كه: آيا نشنيده

______________________________ 
 .. 130 -127/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 .. 130 -127/ 43بحاراألنوار:  -(2)

 431معارفى از قرآن، ص: 

رود. پيراهنى براى  حضرت اميرالمؤمنين با غالمش به بازار مى»

سه  -خرد و پيراهنى براى قنبر. يكى از دو پيراهن دو خودش مى

درهم گرانتر بود. آن پيراهنى كه بهتر و گرانتر بود به قنبر داد. قنبر 

عرض كرد: آقا من خادم و غالم شما هستم، شما موالى من عالوه، 

، آن پيراهنى كه بهتر است سزاوار است شما ايد خليفه مسلمين

بپوشيد )حاصل روايت منقوله از قول امام( در جواب فرمود: من از 

 «.كشم كه خودم را بر تو ترجيح دهم خداى خودم خجالت مى
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  تواضع على عليه السالم در برابر فضيلتهاى الهى

از جهت خلقت در دستگاه آفرينش على هم مخلوق است چرا خودش 

ا مقدّم بر قنبر قرار دهد. به حسب خلقت فرقى ندارد. بله خدا ر

فضلهايى به على كرده. خدا مقامهايى به على داده. اين مقامها سبب 

شود. اگر سبب كبر شود كه مقامى نيست، به عكس است.  كبر نمى

آورد بلكه تواضع را بيشتر  بدانيد اگر مقامها خدايى شد، كبر كه نمى

 كند. مى

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ » ر آيه شريفه:در تفسي

رسول خدا خواند اشاره به على كرد. آن »رسيده كه:  585...«.

كند و بعد  مضطرى كه خداى را بخواند، خدا او را اجابت مى

؛ يعنى على عليه السالم تا مهدى كه حضرت «دهد اش قرار مى خليفه

اين المضطرّ الّذى يجاب إذا  القابش مضطر است:حجّت يكى از 

اجمالًا رسول خدا اشاره به على كرد؛ يعنى يا على! تويى  586«.دعا

كند و تو را خليفه و  مصداق اين آيه؛ مضطرى كه: خدا اجابتت مى

 دهد. امام قرار مى

                                                 
 .62منل:  -(1)  585
 .مفاتيح اْلنان/ دعاى ندبه . -(2)  586
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على لرزيد. كوچك شد. قدرى هم خودش را »در روايت دارد كه: 

 «.عقب كشيد

ر كسى اهل نفس و هوا باشد وقتى به او بگويند شما خليفه حاال اگ

شود! على عاقل روزگار است.  كند! خوشحال مى شويد، باد مى مى

  داند اين خالفت و امامت مى

______________________________ 
 .62نمل:  -(1)

 مفاتيح الجنان/ دعاى ندبه .. -(2)

 432معارفى از قرآن، ص: 

شود. من اميد نداشتم كه خدا چنين  خدايى است؛ لذا شرمسار مى

كه آيا از عهده خدمت بر  مقامى به من بدهد. و بعد ترس از اين

 توانم انجام وظيفه بدهم؟ آيم؟ آيا مى مى

  خرسند نبودن به خاطر رسيدن به رياست

گوييم. اوّل من  كنند كه تبريك مى بعضى افراد اين چند روز تلفن مى

اى شده است.  وجّه نداشتم تبريك براى چه؟ به خيالم چيز تازهت
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چون شما براى مجلس خبرگان »پرسيدم چه شده؟ پاسخ دادند: 

 «.انتخاب شديد

واعجبا! تكليفى روى دوش من بدبخت آمده است. مگر ما »گفتم: 

گشتيم؟! خاك بر سر  گشتيم؟! مگر عقب شهرتى مى عقب مقامى مى

باشم! واى بر من اگر بخواهم منصبى را،  من اگر من طالب مقام

اى  مقامى را، اسم و رسمى را بگيرم! مجلس خبرگان يعنى عدّه

بيايند براى خدا جان بكنند، زحمت بكشند قوانين اسالم را پياده 

 «.بكنند، چقدر زحمت دارد؟

را  «تقوى اللَّه» كه آدمى حواسش به خودش باشد. غرض آن

تقوى »  ست نخواهد. بلند پروازى خالففراموش نكند. هيچ وقت ريا

 است. «اللَّه

  متنبّه شدن بُشرحافى توسّط امام موسى بن جعفر عليهما السالم

روزى امام هفتم ما موسى بن جعفر عليه »ايد كه:  مكرّر شنيده

در  -بنابر آنچه در كتاب مجالس المؤمنين ذكر شده است -السالم

يكى از اعيان  كه معلوم بود خانهاى  كوچه بغداد رد شد. در يك خانه

از مترفين يعنى ازخوشگذرانهاست، ازداخل خانه  است وصاحبخانه

اى تأمّل كرد.  آمد. آقا موسى بن جعفر لحظه صداى ساز و رقص مى
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خواست آشغالى كه در منزل بود  كنيزى در خانه را باز كرد مى

 بيرون بريزد، فرمود: اين خانه كيست؟

 خانه بُشر است. عرض كرد: آقا! اين

 فرمود: بنده است يا آزاد است؟

 433معارفى از قرآن، ص: 

امام فرمود:  -حاصل آنچه از آقا نقل شده است -گفت: آزاد است

آرى! اين شخص بنده نيست اگر بنده بود وضعش غير از اين 

 587«.بود

  شگفتى بانويى در مدينه از تواضع رسول خدا صلى اهلل عليه و آله

نچه بخواهيد بندگى را ببينيد چطور است سيّدالكونين عبد اگر چنا

حقيقى الهى، محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله را ببينيد. در 

 روايت دارد:

خانمى از خانمهاى مدينه در مسيرش ديد رسول خدا روى »

نشسته است ومثل غالمان زانو را بغل گرفته است و غذا  خاك

 خورد. خانم رسيد سالم كرد. عرض كرد: مى

                                                 
 .12/ 2جمالس املؤمنْي:  -(1)  587
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شما مثل غالمان روى خاك  588جلست جلسة العبيد ...؛ اللَّه! يا رسول

اهلل عليه خوريد. رسول خدا صلى  ايد. مثل غالمها خوراك مى نشسته

تر باشد؟ مگر بايد  ؛ كيست از من بنده ومن اعبد منّى و آله فرمود:

واشهد انّ   غالم و بنده كسى باشد. بنده موالى واقعى ربّ العالمين

ولذا فرمود كه: من تا آخر عمرم خاك نشينى   محمّداً عبده ورسوله

كنم؛ زيرا خود خاك نشينى شعار عبوديّت است. نشانه  را ترك نمى

مِنْهَا » كه بفهمى اوّلت از خاك آفريده شدى:« بندگى است

همين خاك بود كه مادّه غذايى شد. پدران ما خوردند  589«.خَلَقْنكُمْ

بعد از چندى هم به همين  «وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ» نطفه ما منعقد گرديد:

و  « وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى» شوى خاك: گردى، مى خاك بر مى

كنند براى قيامت: اين اوّل و آخر را  دوباره از همين خاك بلندت مى

آدمى بايد يادش نرود تا حقيقت عبوديّت در او پيدا شود، تا تقواى او 

 درست گردد.

  توصيه على عليه السالم به مردم مدائن در پرهيز از پذيرش ذلّت

حضرت اميرالمؤمنين على عليه السالم وقتى به مدائن رسيد، اهل 

 مدائن آمدند استقبالش.

                                                 
 .31/ ح 226 -225/ 16حباراْلنوار:  -(2)  588
 .. 55طه:  -(3)  589
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تا آقا وارد شد، همه نسبت به آقا على عليه السالم دستها را به سينه 

 گذاشته تعظيم كردند.

______________________________ 
 .12/ 2مجالس المؤمنين:  -(1)

 .31/ ح 226 -225/ 16بحاراألنوار:  -(2)

 .. 55طه:  -(3)

 434معارفى از قرآن، ص: 

 «.اين چه وضعى است؟»آقا فرمودند: 

به  كه است ما دربرابرسالطين هميشه چنين بوديم. احترامى»گفتند: 

 «.كنيم سلطان مى

اين عمل شما براى خودتان بد است، براى من هم بد است؛ »فرمود: 

ذلّت ملّت است كه  -براى شما امّا براى شما بد است؛ زيرا ذلّتى است

اين كار  -در برابر طاغوتى چون محمّدرضاى خونخوار تعظيم كنند

را نكنيد، آبروى اسالم را نبريد. و امّا براى من هم بد است، نفس 

آدمى احترام را دوست دارد وقتى كه برايش تعظيم كنند، خودش 
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د يادش بنده باي 590«.شود كند، براى خودش شأنى قايل مى را گم مى

 نرود بندگى خدا را. مطيع ربّ العالمين نبايد فراموش كند.

 مسلمانان! خدا يادتان نرود. شما را غرور نگيرد.

  نفس اژدرهاست او كى مرده است

 گويند: اند مى بعضى از علماى اخالق مثالى زده

وقتى از اوقات در بغداد، درويشى از مارگيرها اژدهايى را صيد »

اى تماشا كنار دجله بغداد آورد. مردم براى تماشا كرده بود. بر

 كه مرده بود. آمدند. گويند: اين اژدها سر ما زده شده بود نه اين مى

بدبخت صيّاد به خيالش اژدهاى مرده است، دمش را گرفت گذاشت 

آورد. اژدها نمرده لكن سرمازده و  كشانيد و مى روى دو شش مى

خبر شدند آمدند براى تماشا كه خطرى ندارد. باألخره اهل بغداد 

ناگهان ابرها متفرّق شد، سوزش آفتاب تابيد بر بدن اژدهاى 

سرمازده. كم كم بدنش گرم شد، يكدفعه تكانى خورد. اوّلين كسى 

خواستند  را كه طعمه خودش كرد همان صيّاد بود. بعد جمعيّت مى

فرار كنند، گروهى روى هم ريخته بعضى در شط غرق شدند، عدّه 

                                                 
 .. 3/ ح 55/ 41حباراْلنوار:  -(1)  590
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اى هم طعمه اژدها شدند.  زيادى زير دست و پا از بين رفتند و عدّه

 «.باألخره اژدها جان گرفته صيد خودش را كرد

______________________________ 
 .. 3/ ح 55/ 41بحاراألنوار:  -(1)

 435معارفى از قرآن، ص: 

 «.نفس آدمى اژدهاست»گويند: 

نفس اژدرهاست او كى 

   مرده است

از غم بى آلتى افسرده 

591 است
 

 

نگاهش نكن كه آمده مسجد مثل بچّه آدم نشسته. بگذار خداى 

سه ميليون پول گيرش بيايد، يا مقام و منصبى گيرش  -نكرده دو

بينى نفسش مثل مار  بيايد، اگر دل شكسته پيدا كرد. حاال كه مى

گويم بگو: يا  سرماخورده است، تسليم است. وقتى من باالى منبر مى

 گويد: يا اللَّه! اللَّه! با حالت گدايى مى

                                                 
 .مثنوى معنوى -(1)  591
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ريزد  گويم: از گناهانت بگو: الهى العفو! راستى اشكى هم مى مى

گويد: الهى العفو! ولى خداى نكرده اگر مقامى و پولى گيرش  مى

بيايد، هر چه بگويد آقاى فالنى بيا از گناهانت بگو الهى العفو! 

 ام؟! گويد: آقا! مگر من چكار كرده مى

______________________________ 
 مثنوى معنوى. -(1)

 436معارفى از قرآن، ص: 

 

  جلسه چهل و سوّم: تأكيد خداوند بر تقوا و خداشناسى

 

ى يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن  يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ»

ى وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*  بِهِى وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ  رَّحْمَتِهِ

ءٍ مّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ا لْفَضْلَ  شَىْ  لّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ا لْكِتبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى

 592«.بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ

                                                 
 .29 -28حديد:  -(1)  592
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در قرآن ذكر و « تقوا»عى است كه به قدر عرض كردم كمتر موضو

 تأييد شده باشد.

ديروز بياناتى ذكر گرديد. امروز به بيان ديگر.  «تقوى اللَّه»  در شرح

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِى ءَادَمَ أَن » تقوا عبارت است از تعهّد و مسؤوليّت:

اگر كسى متعهّد شد كه اطاعت نكند، تنها  593...«.لَّاتَعْبُدُواْ الشَّيْطنَ 

شود متّقى. گناه نكند. هوا پرستى نكند. در  اطاعت رحمان كند مى

مقابل خدا او را غرور نگيرد. آدمى به قدرى نفسش پست است كه 

ايستد؛ خصوصاً در حال خشم اصلًا منكر خدا  گاهى مقابل خدا مى

حالتى كه اگر  در 594 شود، از بس نفس آدمى عنود و لجوج است مى

ديد از هر واضحى واضحتر، وجود  كرد مى رجوع به عقل خودش مى

تر قيامت و ثواب و عقاب است.  ربّ العالمين است. از هر حقّى حق

 كنى. دوزخ و بهشت است. تو دارى پشت به بهشت حركت مى

______________________________ 
 .29 -28حديد:  -(1)

 .60يس:  -(2)

 .. 77يس:  «فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ»...  -(3)

                                                 
 .60يس:  -(2)  593
594  (3)-\i ... « ٌِبْي  .. 77يس:  E\«َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُّ
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 437معارفى از قرآن، ص: 

كنى. روز قيامت هم به همان  دارى با حيوانات سر و كار پيدا مى

اين مردم محشور »شوى. فرمود:  صورت حيوانات محشور مى

 595«.شوند به صورتهاى زشتى كه خوك وميمون نزد آن زيباست مى

شود. در  تر مى از هر جانورى موحششود كه  به قدرى زشت مى

 زند. بيند صيحه مى همان حال كه خودش را مى

راه آدمى راه تعهّد است، بى بند و بارى راه حيوانيّت است. هر 

متّقى بايد متعهّد شود بنده باشد نه آقايى بكند. بنده خدا باشد، هوا 

 پرستى نكند.

 گويم:براى شواهد عرضم دو كلمه از على عليه السالم ب

فإنّ تقوى اللَّه مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كلّ ملكة ونجاة »

 596«.من كلّ هلكه

هر كس متعهّد شد تقوا را رعايت كند، تقوا كليد براى هر كار راست و 

درستى است. هيچ انحرافى هم ندارد. هيچ اشتباهى ندارد؛ زيرا راه 

ادتت! گور، قبر، تعهّد را پيموده است و ذخيره معاد. خوشا به سع

                                                 
 .( .901/ 2َيشر بعض الّناس على صور حتسن عندها القردة واْلنازير) علم اليقْي:  -(1)  595
 .. 230هنج البلغه صبحى صاحل/ خ  -(2)  596
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قيامتت اى شخص متعهّد! تمام عاقبت كارت گلستان است. رسول خدا 

 فرمود:

قبر آدمى گودالى است از گودالهاى جهنّم، يا بستانى از بوستانهاى »

تا شخصى كه مرده چطور شخصى بوده است؛ اگر انسان  597«.بهشت

ال متعهّد مرد، گورش بستان و اگر بى بند و بار مُرد، گورش گود

. اگر انسان متعهّد شد، از آثارش اين «عتق من كلّ ملكة» جهنّم است:

شود. بنده خدا شده و از همه چيز  است كه از هر قيدى آزاد مى

آزاد شده است. گاه شخص، غالم ثروت و مال است. بعضيها مالكشان 

شود؛  زن است؛ زيرا متعهّد نيستند تا جايى كه مالك دينش هم مى

  ا رياست استچون اسير پول ي

______________________________ 
يحشر بعض النّاس على صور تحسن عندها القردة والخنازير  -(1)

 ( ..901/ 2)علم اليقين: 

 .. 230نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(2)

القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّيران  -(3)

 ( ..205/ 6)بحاراألنوار: 

                                                 
 .( .205/ 6القَب روضة من رياض اْلّنة أو حفرة من حفر الّنريان) حباراْلنوار:  -(3)  597
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 438قرآن، ص: معارفى از 

هر چه ديكتاتور گفت بايد انجام دهد؛ زيرا مالكش هست، تا مالك 

 شود. دينش هم مى

تمام ساواكيهاى ايران هم مالكشان ديكتاتور بود؛ حتّى دينشان هم او 

 بود.

  شهادت مظلومانه آية اللَّه سعيدى توسّط ساواك

مگر مرحوم سعيدى، عالم، فاضل، متّقى چه كرده بود كه او را 

اى بر عليه  كه فقط اعالميه كشتند؟! اين سيّد بزرگوار بر اثر اين

آمريكا داده بود، ساواكيها او را گرفتند، زندان كردند و كشتند و 

 اش را برده و نگذاشتند مجلس ختمى گرفته شود. بعد جنازه

شاه بود. مالك شاه هم آمريكا بود. مگر تمام ساواكيها مالكشان 

كسى بود كه آزاد باشد؟ همين شاه مخلوع ايران، ملك طلق آمريكا 

 بود. آمريكا هم مالكش شيطان است.

خدا مالك است و بس. هر كس از ملك خدا بيرون رفت يعنى متعهّد 

كه  شود تا اين نشد براى خداى خودش، بنده هر بى سر و پايى مى
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شود! واى از بى بند و بارى آدمى! صد فرياد از خروج  بنده زنى مى

 «.عتق من كلّ ملكة» از تعهّد!

كه ملّت ايران بنا به تعهّد گذاشتند؛ بنا  57از سال گذشته، سنه 

گذاشتند كه حرف خدا را بشنوند و حرف رهبر الهى؛ يعنى امام 

نگشت خمينى را اطاعت كنند، اين همان تعهّد است؛ البتّه مگر افراد ا

ميليون نفر قريب به اتّفاق همه متعهّد شدند فرمان، فقط  35شمارى، 

فرمان امام خمينى و واقعاً عمل هم شد. ديديد ملّت ايران آزاد 

شديد! اى ملّت كه زير چنگال آمريكا و انگليس بوديد! ديديد آقا 

شديد! ديديد همه آنها گريختند چون گريختن االغها ]گورخرها[ از 

 ين نتيجه تعهّد شما بود.ا 598شيرها،

  وجوب اطاعت از مقام واليت

اشهد انّ » اش آن است كه بگويى: نه معنى «ى وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ»

 كه در مرتبه اوّل است كه در همان خطاب: اين «اللَّه محمّداً رسول

 «يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ»

______________________________ 
 .. 51 -50مدّثّر:  «نَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ* فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ كَأَ» -(1)

                                                 
598  (1)-\i « َّْسَتنِفرٌَة* فَ ر  .. 51 -50مّدثّر:  E\«ْت ِمن َقْسَورَةٍ َكَأ ن َُّهْم ُْحٌُر مُّ
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 439معارفى از قرآن، ص: 

اللَّه  شود گفت: اى مسلمانان! گواهى دهيد كه رسول است. آيا مى

 «ى ءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ» كه در هر مسلمانى نهفته است. پيغمبر است؟ اين

است؛ يعنى مسلمان « واليت»فرمايد، راجع به  كه خصوصاً مى

طور ايمان بياور كه هر حكمى كه اين پيغمبر كرد، روى سر  اين

بگذارى، چون و چرا نكنى؛ چه در احكام و چه در جهت واليت در 

، است «نماز صبح دو ركعت»امور اجتماعى؛ يعنى اگر پيغمبر گفت: 

گر پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: فوراً بايد همه اطاعت كنند و ا

رئيس »، همه بايد اطاعت كنند. اگر فرمود: «اآلن برويد براى جنگ»

، واجب است براى همه «قشون بايد اسامه جوان هجده ساله باشد

اين جوان است، تا پير »ايمان بياورند. اگر كسى فضولى كرد و گفت: 

، پس «هجده ساله بيايدها هستند نبايد اسامه  مردها و تجربه كرده

 اگر چنين شد، ايمان به رسول نياورده است.

بايد رئيس شود، عمر و ابو بكر  -كه هجده ساله است -اسامة بن زيد

و عثمان بايد بشوند لشكر. لعنت بر هر كسى كه سر پيچى كند از 

اگر برايت ثابت شد كه رسول  599لشكر اسامه! حقّ اعتراض ندارد.

                                                 
 .( .282؛ املراجعات: 431 -430/ 30لعن اللَّه من َّتّلف عن جيش اسامة) حباراْلنوار:  -(1)  599
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خداست، پس تمام كارهايش درست است. پشت سرش هم اگر گفتى 

 -نه، تا ايراد گرفتى كارت خراب است. در هر موردى از موارد باشد

امام و نايب امام هم همين حكم شامل حالشان  «ى ءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ»

امام فرمود:  اش واجب است بلكه اگر شود. نه فقط عمل به رساله مى

، بر همه واجب است اطاعت كنند. «به مجلس خبرگان رأى بدهيد»

اينها «. آقا! حاال صالح نيست»تواند فضولى بكند بگويد:  كسى نمى

 تمام خروج از واليت است. نايب امام داراى همان واليت امام است.

 اللَّه صلى اهلل عليه و آله است. واليت واليت امام همان واليت رسول

اللَّه صلى اهلل عليه و آله نه فقط بيان احكام است، در جهات  رسول

ءَامِنُواْ » حكومتى خصوصاً در اجتماعى هم اطاعتش واجب است:

 در جهت اطاعت. «ى بِرَسُولِهِ

است. به خدا! هركس واليت ندارد، دين هم « واليت»جان دين، 

ميل  ندارد. واليت يعنى حكومت خدا بر نفس و هوا. هر كس به

 كند، دين ندارد. هر نفسش كار مى

______________________________ 
 -430/ 30لعن اللَّه من تخلّف عن جيش اسامة )بحاراألنوار:  -(1)

 ( ..282؛ المراجعات: 431
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 440معارفى از قرآن، ص: 

كند، بايد ميل خودش را كنار بگذارد. صالح  كس با واليت كار مى

است و حقيقتش خروج از دين است. ملّت  انديشى خروج از واليت

از اطاعت رهبر  -ان شاء اللَّه -ايران حواستان به خودتان باشد

بيرون  -كه خدا برايتان قرار داده است -الهى خودتان امام خمينى

نرويد. همه با هم يكى باشيم. اختالفات را كنار گذاريد. اگر كسى 

د، بگوييد: هوا و هوس دارد نصيحتش كنيد، خيرخواهى كني

طلبى حرام است. دنبال مقام گشتن  هوسرانى حرام است. رياست»

حرام است. فقط دنبال خدمتگزارى، خدمت به كشور، به اسالم، به 

 «.مسلمين برويد

  پاداش اطاعت از واليت

؛ اى مؤمنين! مسلمين! اگر اهل ...«ى  يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ»... 

يت محمّد صلى اهلل عليه و آله را قبول كرديد، ايمان تقوا شديد و وال

قبول  -اللَّه، امام، نايب امام رسول -قلبى كه قبول واليت است

واليت يعنى حكومت خدا، هواى نفس را كنار گذاشتن، اگر چنين 

 شد:
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دو بهره از رحمت به شما  ...«ى  يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ»... 

 دهيم: مى

ره اوّل براى اصل ايمانتان. خود ايمان خيلى ثواب دارد. ايمان به

 قلبى كه آدمى در دلش باشد.

هم داريد،  «تقوى اللَّه»  ؛ آنهايى كه عالوه ايمان«تقوى اللَّه»  دوّم هم

كنيد!  زنيد، ترك گناه مى كشيد، پشت پا به نفس و هوا مى زحمت مى

؛ يعنى نصيبين، دو بهره  كفلين دهد خدا به تمام اعمال شما اجر مى

 گردد. نصيب شما مى

پشت سر  كه دربرابر واليتتان دربرابراين ...«وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا »... 

خدا صلى اهلل عليه و آله ايستاديد، پشت سر على عليه السالم  رسول

پشت سر نايب على عليه السالم حق را رها نكرديد، خدا هم نورى به 

هم اآلن وهم در  «ى تَمْشُونَ بِهِ» آن راه بپيماييددهد كه به  شما مى

خواهى از صراط رد  دهد و موقعى كه مى قيامت نورى به شما مى

 600شوى.

                                                 
600  (1)-\i «نُوُرُهم بَ ْْيَ أَْيِديِهْم   يَ ْوَم تَ َرى ا ْلُمْؤِمِنَْي َوا ْلُمْؤِمنِت َيْسَعى»...\E  :12حديد .. 
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______________________________ 
 ...«نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ   يَوْمَ تَرَى ا لْمُؤْمِنِينَ وَا لْمُؤْمِنتِ يَسْعَى» -(1)

 .. 12حديد: 

 441معارفى از قرآن، ص: 

  تقوا، مايه نجات انسان از گمراهى

روى. نفهم نيستى. اى  روى، با نور راه مى همين اآلن كه راه مى

كسى كه محكم پشت سر حق ايستادى! نفس و هوا را رها كردى، اگر 

مانى. ظلمت را  شوى. ثابت مى شناس مى متوجّه حق هستى، حق

كنى. در  دهى. نور پيدا مى مى تشخيص داده خوب و بد را تشخيص

افتى؛ امّا اى گروهى كه امام خودتان را  دام شيطان انس و جن نمى

رها كرديد! يقين بدانيد شما در تاريكى هستيد. طعمه هر بى سر و 

شويد. هم دست راست و هم دست چپ. دهها گروه پيدا شده  پايى مى

شدنها تمام گروه  -خوانيد، اين گروه ها كه مى است. در روزنامه

 تاريكى اندر تاريكى است.

پس مؤمن متعهّد كه واليت پيغمبر و امام را پذيرفته باشد براى اين 

. آنهايى كه صد در صد تقوا «وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا»...   چنين شخصى

دارند، هم ايمان دارند هم واليت و پيروى از رهبرشان )امام 
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اختند كه اين بزرگتر و نايب كنند. وقتى شن خمينى( را هم رها نمى

امام است، هواى نفس ندارد، رهايش نكردند. چنين اشخاصى روشن 

 اند. هستند، در نور الهى

افتد به واسطه اين است كه نور ندارد.  هركس در دام شيطان مى

 فهمد. بيند و نمى نمى

و مغفرت خداى هم براى شماست. عالوه، اى  ...«وَيَغْفِرْ لَكُمْ »... 

هايى كه ايمان آورديد! اى كسانى كه قبول واليت كرديد! خدا به آن

كه در  واسطه همّتتان، تعهّدتان، تقيّدتان، قبول واليتتان عالوه بر اين

دهد، در آخرت هم  دهد، دو بهره از رحمت مى دنيا به شما نور مى

 كند. آمرزش خود را شامل حالتان مى

الهى چنان كن سرانجام 

  كار

تو خشنود باشى و ما 

601رستگار
 

 

شمار است. گناهان آدمى  آمرزش خدا بزرگ است. عيوب نفس بى

  به حساب

                                                 
 .جوى/ شرف نامه) با اندكى اختلف(نظامى گن -(1)  601
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______________________________ 
 نظامى گنجوى/ شرف نامه )با اندكى اختالف(. -(1)

 442معارفى از قرآن، ص: 

و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان »؛ «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» آيد. نمى

 «.است

ءٍ مّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ا  شَىْ  لّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ا لْكِتبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى»

بعضى  602«.لْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ

 «.ليعتقد  ؛ اى ليعلم  ؛ يعنىالء زائده است»اند:  گفته

 «.الء نافيه است؛ يعنى لئال يعتقد اهل الكتاب»اند كه:  و بعضى گفته

خداى عالم به مسلمانانى كه متعهّد شدند، به مسلمانانى كه قبول 

دهد. دو نصيب از رحمت به آنها  واليت كردند، نور و روشنايى مى

انان از فضل خدا دهد تا يهود و نصارا خيال نكنند كه مسلم مى

 دورند.

  سخنان شرم آور در تورات و انجيل فعلى

                                                 
 .. 29حديد:  -(1)  602
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اى يهود! اى نصارا! بدبختها! دور از اسالم هستيد. دور از گلستان 

گلزاريد. از گلزار محمّدى صلى اهلل عليه و آله خبر نداريد. به 

خيالتان كه مسلمين چيزى نيستند. بله، شما دين تشريفاتى داريد، 

تورات و انجيل به فارسى ترجمه و چاپ شده است. بيهوده است. 

تواند خودش را بگيرد. مسخره است.  كسى بخواند از خنده نمى

هاى دروغ، تهمتهايى به پيغمبران، جسارت به مقام انبيا!  اغلبش قصّه

اى ...!« لوط با دخترش زنا كرد »با كمال بى شرمى نوشته است: 

 لعنت خدا بر نويسنده تورات فعلى!

نحن انصار اللَّه، احبّاء اللَّه، »گويند:  عجيب اين است. آن وقت مى

 «.اولياء اللَّه

ابناء اللَّه؛ ما هم »گويند:  اند مى ها هم كه خرابترش كرده مسيحى

 «.پسران خدا هستيم!

آنگاه با يك عالم غرور، جهل مركّب، به مسلمين به نظر حقارت نگاه 

ز معارف بى خبرند. اى يهود و كنند كه مسلمين ا كرده خيال مى

نصارا! كه بى خبريد! خداى عالم چه فضلهايى به مسلمانان داده 

دانيد ولكن خبردار شويد! بدانيد هر مسلمان  است؛ چون دوريد نمى
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متعهّدى در نور است. سر تا پا نور و روشنايى است. شما بدبختها از 

 سر تا پا

______________________________ 
 .. 29ديد: ح -(1)

 443معارفى از قرآن، ص: 

ايد. دنيا را ايستگاه قرار  ايد. از اسرار حلقت در حيرت در ظلمت

فهميد زندگى انسان  خبريد. نمى ايد. از زندگى انسانى بى داده

كه آمريكا بمب درست كند بفرستد به اسرائيل،  يعنى چه؟ يا اين

 اين آدميت است؟ بريزند جنوب لبنان را به آتش و خون بكشند، آيا

كارتان اسلحه سازى و آدمكشى است، پس وحشى هستيد. توطئه 

 ها فروش برود و شما پولدار شويد. كنيد تا اسلحه مى

شما به جز پول فانى، «. رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند»

 شناسيد؟ آيا چيزى ديگر مى

 444معارفى از قرآن، ص: 

 

  گزاف و پوچ يهود و مسيحيّت جلسه چهل و چهارم: ادّعاهاى
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ءٍ مّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ا  شَىْ  لّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ا لْكِتبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى»

 603«.لْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ

است. « الحديد»كالم در اين آيه شريفه بود كه آخرين آيه از سوره 

را بيشتر از مفسّرين زائد  «لّئَلَّا» در« ال»عرض شد به طور اختصار 

ليعلم »  ؛ يعنى«لّئَلَّا يَعْلَمَ»  اند كه براى تأكيد آورده شده است گرفته

سبت به ؛ يعنى ما ن«ء من فضل اللَّه اهل الكتاب الّا يقدرون على شى

مسلمين آنهايى كه متعهّد باشند و آنهايى كه مطيع رسول باشند، دو 

كه يهود و نصارا  بهره از رحمت داديم كه در نور حركت نمايند تا اين

بدانند فضل خدا به دست آنها نيست؛ چون يهود معتقد بودند نبوّت 

گويند  مختص به ماست در غير ما نبوّت نخواهد بود بلكه گويند و مى

معتقدند كه اين يهود و اسرائيلى كه هست، آقاى روى كره زمين  و

هستند! هيچ كس از بشر بر يهود تفوّق ندارد! آقاى زمين، يهود 

 اى از فضل خداست مختص به يهود است!! است! و نبوّت كه رشته

                                                 
 .. 29حديد:  -(1)  603
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مسيحيين هم قريب به همين حرفها را دارند. آنها هم گويند كه روى 

تر كسى نيست! نبوّت در بين ما بوده بلكه كره زمين از مسيحى شريف

  باالتر از نبوّت، نبوّت خدايى به

______________________________ 
 .. 29حديد:  -(1)

 445معارفى از قرآن، ص: 

« اولياء اللَّه»اند! « احباء اللَّه»اند! « ابنا اللَّه»طورى كه امّت عيسى 

خواهد  آيه شريفه مىاند! فضل خدا مختص به مسيحيين هست! اين 

بفرمايد نه يهود نه مسيحى، اى اهل كتاب! تمامتان بدانيد فضل خدا 

و نبوّت در دست شما نيست، نورى كه آدمى به آن حركت كند؛ يعنى 

روشن باشد، دانا شود، از حيرت بيرون بيايد، بفهمد راز آفرينش را، 

اند، هدف از زندگى را بداند، كجا بوده و كجا خواهد رفت را بد

اآلن كه در راه سعادت است، سعادت يا شقاوت را ببيند، اين نور 

اى است از فضل خدا كه نه در دست شماست اى يهود! و نه در  رشته

 دست مسيحيين و نصارا هست.
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ها اصلش از كتاب آسمانى چيزى در دست ندارند. در  اين بيچاره

ه اين محلّ خودش به مدارك خود يهود و نصارا ثابت شده است ك

 تورات و انجيل فعلى هيچ كدام تورات و انجيل اصلى نيست.

  بى اصل و اساس بودن تورات و انجيل فعلى

كه  تورات اصلى بر جناب موسى نازل گرديد و بخت النصر بعد از آن

بيت المقدس را خراب كرد، آتش سوزى كرد، هر چه تورات بود 

، محفوظات خودش را چيزهايى «عزير»سال بعدش  150آتش زد! 

ود به عنوان تورات نوشت و بعداً داستانهايى را به اش ب كه در حافظه

هايى كه از  آن اضافه كردند. كاش داستانهاى صحيحى بود. قصّه

 عقل دور است! افتراها به پيغمبرها!

كه جناب عيسى از بين نصارا رفت و به قول  همچنين انجيل پس از آن

انجيلى نوشت. « متى»سال پس از مسيح،  59مسيحيين كشته شد، 

مشهور شد. بعد « انجيل متى»آنچه را كه در خاطر داشت نوشت و به 

پيدا شد او هم انجيلى نوشت. چندى بعد « مرقس»از صد سال ديگر 

پيدا شد. خالصه تا بيست انجيل نوشته گرديد كه اخيراً « يوحنّا»از او 

قرن قبل، پاپ وقت، كشيشها را جمع كرد و « سه -دو»يعنى در 

 بررسى كردند.
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تا از آن انجيلها را كه مناسب نديدند باطل كردند، از بين بردند  چند

 «انجيل برنابا»مثل 

 446معارفى از قرآن، ص: 

چون در انجيل اين شخص چند مطلب حق بود و تطبيق به دين اسالم 

عهد »كرد، ممنوع كردند! و بقيّه را به صورت كتاب، تمامى به نام  مى

 تورات باشد، منتشر كردند.كه « عهد عتيق»در برابر « جديد

ها و  خالصه، آنچه به دست اينهاست كتاب آسمانى نيست، گفته

هاى افرادى است كه بعد از پيغمبرشان انشا كردند. قصّه گويى  نوشته

 كردند، محفوظاتشان را زياد كردند، نه وحى خداست.

  عارى بودن قرآن از تحريف

مسلمانان! بايد از شوق در پوست نگنجيد. مسلمانانند كه در دستشان 

اى به آن اضافه شده باشد  كه يك كلمه عين وحى خداست بدون اين

 و آن هم قرآن مجيد است.

همان قرآنى كه بر خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله 

 نازل گرديد.
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اى هم  فرقه هر فرقه 73تمام طبقات مسلمين با اين همه اختالفات 

گويند اين قرآن  صدها گروه، تمام گروههاى مختلفه همه با هم مى

است. اين قرآنى كه در صدر اسالم بود همين است. يك واوى به آن 

اضافه نشده است. فضل خدا كه نبوّت است، فضل خدا كه نور ايمان 

 ها. ست نه شما بيچارهاست در دست مسلمانها

؛ اهل كتاب «ليعلم أهلُ ا لكتب»  يعنى ...«لّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ا لْكِتبِ »

 بدانند:

توانايى ندارند بر  ...«ءٍ مّن فَضْلِ اللَّهِ  شَىْ  أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى»... 

؛ هر ...«ن يَشَآءُ وَأَنَّ ا لْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَ»...  چيزى از فضل خدا

»...  دهد: چه هست در دست خودش است، به هر كه خواست مى

؛ خداوند داراى بخشش بزرگ است. اين «وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ

 اند. را بيشتر از مفسّرين گفته

  سخنى ارجمند از مرحوم بالغى قدس سره

من فاضل لكن برخى از محقّقين خصوصاً صاحب كتاب آالء الرح

  بزرگوار بالغى

 447معارفى از قرآن، ص: 
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اين بزرگمرد مجتهد عظيم الشأن در مقدّمه  -اعلى اللَّه مقامه -

قرآن يك حرف زيادى »فرمايد:  تفسيرش خوب بيان كرده است. مى

گويند ما و الء زائده يا براى تأكيد نفى  ندارد. آنچه مفسّرين مى

لَاأُقْسِمُ بِيَوْمِ ا لْقِيمَةِ* وَلَا أُقْسِمُ » :كنند. درچندين جا مى است، اشتباه

 «.گويند الء زائده است مى 604«بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

آيد. زائده منافى با  زائده با قرآن جور در نمى»فرمايد:  ايشان مى

 «.فصاحت و بالغت است

زائده « الء»گويى:  يك حرف زيادى در قرآن نيست. اى كسى كه مى

آيد بگويى  است بايد معنى را بفهمى، نه چون معنايش در ذهنت نمى

 را بفهمى.« الء»زائده است. كمى دقّت كن تا معنى 

اند زائده هست، ايشان مشروحاً  هايى كه گفته« الء»خالصه تمام 

 فرمايد: مى

لّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ »...  است: معنيهاى صحيح دارد؛ ازآن جمله همين آيه»

 «....«كِتبِ ا لْ

 فرمايد: صاحب الميزان هم همين را مى«. الء نافيه است»فرمايد:  مى

لئال يعتقد اهل الكتاب، لئلّا يزعم » به معنى اعتقاد و زعم است: «يَعْلَمَ»
                                                 

 .. 2 -1قيامت:  -(1)  604
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كه گمان نكنند، خيال نكنند اهل كتاب )يعنى  تا اين «اهل الكتاب

اند؛  بهره بىگويند مسلمانان از فضل خدا  يهود و نصارا( كه مى

گردد به  ضمير بر مى «ال يقدرون» نافيه باشد« الء»بنابراين، اگر 

ء من  لئال يزعم اهل الكتاب الّا يقدر المؤمنون على شى» مؤمنين:

؛ يعنى ما به مسلمانها قرار داديم. نور داديم. معرفت «فضل اللَّه

خيال  كه يهود و نصارا خيال نكنند اينها چيزى ندارند. داديم تا اين

اند. به عكس است، نه چنين  نكنند كه مسلمانها از مقام نبوّت بى بهره

است، هر چه فضل است پيش خداست، خدا هم به هر كه خواست 

 دهد: مى

 ...«.أَنَّ ا لْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ »... 

______________________________ 
 .. 2 -1قيامت:  -(1)

 448معارفى از قرآن، ص: 

هستيم! اينها  «ابناء اللَّه» هستيم، «اولياء اللَّه» گويى ما تو كه مى

خيالهاى توخالى خودتان هست؛ خيالهايى هست كه خودتان 

 ايد. بافته

 فرق دارد ادّعا با مدّعا
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 اى، خوب اين معنى را آشكار فرموده است: در آيه

خواهيد بگوييد ما اولياء اللَّه هستيم! اى  اى يهوديها! هر چه مى»

خواهيد بگوييد ما احبّاء اللَّه وابناء اللَّه  ها هر چه مى مسيحى

خواهى بگو: من شيعه على  اى مسلمان! هر چه مى 605«.هستيم

 هستم. من نوكر امام حسينم.

و يهوديها تمام  گوييد. نه شما مسلمانها و نه نصارا تمامتان بى ربط مى

 اين حرفها بى منطق است، برهان ندارد.

بينيد دلتان  خواب براى خودتان مى«. شتر درخواب بيند پنبه دانه»

كنند  كنيد كه ما شيعه هستيم. آنها دلشان را خوش مى را خوش مى

كنند كه ما تابع  كه ما تابع عيسى هستيم. يهود هم دلشان را خوش مى

 گوييد. بى خود مىموسى هستيم. تمامتان 

هر كدام از شما كه  606...«ى  مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ»...   اصل مطلب

گناه كرديد جزايش همراهش هست. اگر دزدى كردى، خواه 

مسلمان، خواه يهودى، خواه نصرانى باش، عذاب خدا پشت سرش 

 توانى بگويى من شيعه على هستم. هست. نمى

                                                 
605  (1)-\i « َْوَل أََماِّنّ أَْهِل ا ْلِكتِب  لَّْيَس بَِأَمانِّيُكم»...\E  :123نساء. 
 .. 123نساء:  -(2)  606
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ناه كه كردى، جزايش سر جايش هست. خواهى باشد. گ هر كس مى

شود مال يتيم بخورى آتش نشود؟! اثر  اش هست. آيا مى اثر وضعى

خواهى بگومن  وضعى است. شراب بخورى مست نشوى. هرچند مى

شيعه هستم. هركس كاربدى كرد، جزايش ثابت است، هركه 

خواهد باشد، مسلمان، يهود، مسيحى، شيعه هيچ تفاوتى ندارد.  مى

بر عدل الهى، در قانون عدل الهى، هيچ چيزى فاصله در برا

 تواند بشود. تبعيض در برابر قانون الهى نيست. نمى

______________________________ 
 .123نساء:  ...«لَّيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِىّ أَهْلِ ا لْكِتبِ » -(1)

 .. 123نساء:  -(2)

 449معارفى از قرآن، ص: 

اش در حضور پيغمبر صلى  روايتى دارد كه دزدى پس از ثبوت دزدى

خدا صلى اهلل عليه و  رسول اهلل عليه و آله حكم حدّش جارى شد. به

خدا صلى اهلل عليه و آله  آله اعتراض شد. رسول

 منقوله( فرمود: روايت )حاصل
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يعنى در  607«.برم اگر دخترم فاطمه هم دزدى كند، دستش را مى»

نون خدا اوالد پيغمبر، شيعه على، حسين حسين گو، سيّد، برابر قا

آشيخ، اين حرفها نيست، همه يكنواخت است در برابر قانون الهى؛ 

مثلًاغيبت، الشخورى است، آتش زننده است. تهمت، هالك كننده 

 است.

غرضم غرور نصاراست. غرور مسيحيين است كه اينها مغرور بودند 

 گفتند: مى

ست! هر عطايى از عطاهاى خدا مال ماست! فضل خدا پيش ما»

 «.بهشت مال ماست!

 سخنى مزخرف از برخى از مسيحيان!

جناب عيسى را به دار زدند! بعد خاكش »گويند:  مسيحيينى مى

كردند! از توى گور در آمد به جهنّم رفت! سه شبانه روز در جهنّم 

 «.ماند كه بعد يك نفر از امّتش هم جهنّم نرود!!

 اند. مزخرفات است. اصلًا دين را بازيچه قرار دادهاينها 

                                                 
 .. 269/ 3كنزالعمال:   -(1)  607
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اند. هر فضل خدا كه هست  خيال نكنند مؤمنين از فضل خدا بى بهره

از اين طرف است. خدا هم به كورى چشم شما به مسلمانان قرآنى 

داد كه نور مطلق است. علم مطلق است. آنچه مزخرفاتى كه در 

نند فضل خدا پيش آنها دسترس شما هست رسوا كننده است تا بدا

أَنَّ ا لْفَضْلَ »...  ها دارند: نيست. بدانند كه مؤمنين از فضل خدا بهره

. فضل خدا كه آثار نبوّت، معارف الهيّه و ...«بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ 

كماالت انسانيّه كه از جمله آنها نورى است كه خدا به هر مؤمن 

 دهد. خالص و متعهّدى مى

 راجع به فضل جمالتى بگويم. «وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ»... 

______________________________ 
 .. 269/ 3كنزالعمال:  -(1)

 450معارفى از قرآن، ص: 

 عظمت و بزرگى فضل خدا

است و هم به معناى « زيادى»در لغت، هم به معناى « فضل»اوّلًا 

گويند. هدايا و تحف از « فضل»را است. عطا و بخشش « عطيّه»

زند به مقدار دارايى و همّت هديه دهنده است.  هركس كه سر مى

يك وقت هديه دهنده فالن شخص فقير است. يك وقت فالن شخص 
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است. يك وقت هديه دهنده فالن بخيل است. يك  متمكّن درجه يك

 وقت هديه دهنده حاتم طائى زمان است.

ينى است كه گفتم. پس هديه ربّ العالمين هداياى بشر روى اين مواز

عطيّه خدا به مقدار عظمت خودش و به مقدار مكنت و دارايى 

شده است. « فضل عظيم»خودش خواهد بود؛ لذا تعبير از فضلش به 

فضل خدا خيلى بزرگ است. خيال نكن مثل عطاياى مادّى است. 

زى دهند، اينها چي كنند، سالطين مى عطاهايى كه اهل دنيا مى

نيست. عطاى خدا عطاى باقى است. در دنيا و عالم مادّه هر صاحب 

جود و كرمى آنچه بدهد باز فانى است. درجه آخرش كاخى هم به 

تو بدهند، آخرش بايد به سوراخ گور تو را ببرند. اگر نداشتى بهتر 

 خورى. خواهند ببرند حسرت بزرگى مى بود؛ زيرا هرگاه تو را مى

جهان آن به كه عاقل تلخ 

  گيرد

كه شيرين زندگانى سخت 

608ميرد
 

 

تر است، مرگش سخت است. آن روزى كه  هر كس كاخش مجلّل

 آيد. خواهند از كاخ بيرونش بياورند، چه بر سرش مى مى
                                                 

 .نظامى گنجوى/ خسرو و شريين) با اندكى اختلف( -(1)  608
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عطاى خدا غير از عطاى مخلوق است. عطاى خدا بزرگ است. به هر 

گيرد مگر خود طرف لياقتش را نداشته باشد. نور و  كس داد پس نمى

شود مگر خودش  مقام به هر كس داده شد، پس گرفته نمى

 كثافتكارى كند، خرابش كند.

اين فضل عظيم  . حاال«وَاللَّهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَظِيمِ»...   عطيه باقى است

  كه در اين

______________________________ 
 نظامى گنجوى/ خسرو و شيرين )با اندكى اختالف(. -(1)

 451معارفى از قرآن، ص: 

آيه شريفه بيان فرمود، خدا فضل عظيمش براى كى شد؟ براى هر 

مؤمن به خدا و رسولى كه متعهّد باشد. اگر كسى مسلمان شد، مؤمن 

، مؤمن به رسول هم شد، تسليم حكم خدا و رسول شد، به خدا شد

متعهّد شد، اگر چنين شد، فضل عظيم خدا براى اوست. نور خدا با 

در دنيا با نور حركت  609؛...«ى  يَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ»...  اوست:

خردى نيست. در روشنايى  خبرى و بى كند. در تاريكى جهل، بى مى

                                                 
 .. 28حديد:  -(1)  609
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فهمد چكار  ر روشنايى واليت و هدايت است. مىعقل است بلكه د

 كند. مى

  پايان

 

______________________________ 
 .. 28حديد:  -(1)

 452معارفى از قرآن، ص: 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 

 قرآن كريم. -1

  الف

 

 -احقاق الحق/ مرعشى/ سيّدنوراللَّه/ انتشارات اسالميّه -2

 ه. ق. 1393تهران/ 
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ه.  1401اصول كافى/ كلينى/ محمّد بن يعقوب/ دارالتعارف/  -3

 ق./ چاپ چهارم.

اقبال األعمال/ ابن طاووس/ علىّ بن موسى/ دفتر تبليغات  -4

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1419قم/  -اسالمى

الحسين/ مؤسّسةاألعلمى/  بن امالى/ صدوق/ محمّدبن علىّ -5

 ه. ق./ چاپ پنجم. 1400

على/ درالكتب العلميّه/  اع/ مقريزى/ احمدبنامتاع االسم -6

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1420

 «ب»

 

بيروت/  -بحاراألنوار/ مجلسى/ محمّدباقر/ مؤسّسة الوفاء -7

 ه. ق. 1403

 / چاپ سوّم.

 453معارفى از قرآن، ص: 
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 «ت»

 

قم/  -تفسيربرهان/ بحرانى/ سيّدهاشم/ دارالكتب العلميّه -8

 وّم.ه. ق./ چاپ س 1394

تفسير جوامع الجامع/ طبرسى/ فضل بن الحسن/ دفتر  -9

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1418قم/  -انتشارات اسالمى

 -تفسير روح الجنان/ رازى/ ابوالفتوح/ انتشارات اسالميّه -10

 ه. ق. 1398تهران/ 

تفسير قرطبى/ انصارى/ محمّد بن احمد/ داراحياء التراث  -11

 بيروت. -العربى

اللَّه/ انتشارات  ر منهج الصادقين/ كاشانى/ ملّا فتحتفسي -12

 تهران. -اسالميّه

 -توحيد/ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسين/ مكتبة الصدوق -13

 ه. ق. 1398تهران/ 

 «ج»

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  824 

 

آقاحسين/ المطبعة  جامع احاديث الشيعه/ بروجردى/ حاج -14

 ه. ق. 1400قم/  -العلميّه

 الجواهر فى تفسير القرآن/ طنطاوى/ دارالفكر. -15

الحسن/ انتشارات  جواهرالسنيّه/ شيخ حرّعاملى/ محمّدبن -16

 مشهد. -طوس

 «خ»

 

خصال/ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسين/ دفتر انتشارات  -17

 ه. ق./ چاپ ششم. 1424قم/  -اسالمى

 «د»

 

 -علميّه ن/ انتشاراتميرزاحسي طبرسى/ حاج دارالسالم/ نورى -18

 سوّم. قم/ چاپ

 454معارفى از قرآن، ص: 
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 «ر»

 

اللَّه/ دارالكتب  رياحين الشريعه/ محلّاتى/ شيخ ذبيح -19

 تهران. -االسالميّه

 «س»

 

 سفينة البحار/ قمى/ شيخ عبّاس/ مؤسّسه انتشارات فراهانى. -20

 بيروت. -السيرة النبويّه/ ابن هشام/ عبدالملك/ دارالجيل -21

 «ش»

 

شرح اصول كافى/ مازندرانى/ محمّدصالح/ داراحياء التراث  -22

 بيروت. -العربى

 «ع»
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 بيروت. -عروة الوثقى/ يزدى/ سيّدمحمّدكاظم/ چاپ اعلمى -23

 قم. -عدّة الداعى/ حلّى/ احمد بن فهد/ مكتبة الوجدانى -24

 1400علم اليقين/ فيض كاشانى/ ملّا محسن/ انتشارات بيدار/  -25

 ه. ق.

جمهور/ محمّد بن على/ مطبعه  عوالى اللئالى/ ابن ابى -26

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1405قم/  -سيّدالشهداء

الحسين/  بن عيون اخبارالرضا/ صدوق/ محمّدبن علىّ -27

 ه. ق. 1390نجف/  -المطبعةالحيدريّه

 «غ»

 

 غررالحكم/ مترجم: محمّدعلى انصارى. -28

 «ق»
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قصص العلماء/ تنكابنى/ ميرزا محمّد/ انتشارات علميّه  -29

 اسالميّه.

 455معارفى از قرآن، ص: 

 

 «ك»

 

بيروت/  -الكامل فى التاريخ/ ابن اثير/ على/ دارصادر -30

 ه. ق. 1399

تبريز/  -هاشم كشف الغمّه/ اربلى/ علىّ بن عيسى/ مكتبة بنى -31

 ه. ق. 1381

بيروت/  -كنزالعمّال/ هندى/ علىّ المتقى/ مؤسّسة الرساله -32

 ه. ق. 1399

 «ل»
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لئالى األخبار/ توسيركانى/ شيخ محمّد نبى/ مكتبة  -33

 قم. -المحمّدى

 «م»

 

للَّه/ انتشارات مجالس المؤمنين/ شوشترى/ سيّدنورا -34

 ه. ش. 1354تهران/  -اسالميّه

 -محجّة البيضاء/ كاشانى/ محسن/ دفتر انتشارات اسالمى -35

 قم/ چاپ دوّم.

مدينة المعاجز/ بحرانى/ سيّدهاشم/ مؤسّسة المعارف  -36

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1414االسالميّه/ 

نجف/  -المراجعات/ موسوى/ عبدالحسين/ دارالنعمان -37

 ه. ق./ چاپ پنجم. 1388

مستدرك الوسائل/ طبرسى/ ميرزا حسين نورى/ مؤسّسة آل  -38

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1407قم/  -البيت
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مستدرك سفينة البحار/ شاهرودى/ شيخ على/ دفتر انتشارات  -39

 ه. ق. 1419قم/  -اسالمى

يعه/ امام جعفر الصادق عليه السالم/ مؤسّسة مصباح الشر -40

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1400 -بيروت -األعلمى

 456معارفى از قرآن، ص: 

 مفاتيح الجنان/ قمى/ شيخ عبّاس. -41

 1419مكاتيب الرسول/ احمدى ميانجى/ على/ دارالحديث/  -42

 ه. ق./ چاپ اوّل.

سة مكارم األخالق/ طبرسى/ حسن بن الفضل/ مؤسّ -43

 ه. ق./ چاپ ششم. 1392بيروت/  -األعلمى

 منتهى اآلمال/ قمّى/ شيخ عبّاس/ انتشارات ايران. -44

من اليحضره الفقيه/ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسين/ دفتر  -45

 قم/ چاپ دوّم. -انتشارات اسالمى

 «ن»
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 نهج البالغه/ صبحى صالح. -46

 نهج البالغه/ فيض اإلسالم. -47

 «و»

 

الشيعه/ شيخ حرّعاملى/ محمّدبن الحسن/ مؤسّسة آل  وسائل -48

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/  -البيت

 «ه»

 

علىّ بن بابويه/ مؤسسة اإلمام  الهدايه/ شيخ صدوق/ محمّدبن -49

 ه. ق/ چاپ اوّل. 1418الهادى عليه السالم/ 
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