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 شهید دستغیب معراجکتاب 

  فصل اوّل شرح و تفسیر سوره و النجم

 6معراج، ص: 

  شرح و تفسیر سوره و النجم

  ثواب و فضیلت خواندن سوره و النجم

در ثواب و فضیلت اين سوره مبارکه، در تفسیر مجمع البیان و ساير 

 تفاسیر منقول است که:

دد کسانى که هرکس اين سوره مبارکه را بخواند، خداوند به ع»

اند، ده حسنه در نامه  محمّد صلّى اللّه علیه و آله را تصديق کرده

فرمايد و کسى که خواندن اين سوره را در روز و شب  عملش ثبت مى

دارد که  ادامه دهد، خداى تعالى او را به تهذيب اخالق موفّق مى

 1«.البتّه چنین شخصى محبوب خداست

 اند[ ين ذکر فرموده]تفسیر ظاهر آيات شريفه که مفسر

  عظمت مصنوع نشان از عظمت صانع

                                                 
 .170/ 9جممع البيان:  -(1)  1
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 2 وَ النَّجْمِ إِذا هَوى

 «.قسم به نجم! يا قسم به ربّ نجم!»

______________________________ 
 .170/ 9مجمع البیان:  -(1)

 .1نجم:  -(2)

 7معراج، ص: 

خداى تعالى براى اظهار عظمت مخلوقاتش به آنها قسم ياد 

خواهد بیان بفرمايد. و از  وه بر تأکید مطلبى که مىفرمايد، عال مى

گونه در سور قرآن بسیار است. بديهى است که عظمت مصنوع،  اين

 دهنده عظمت صانع است. نشان

  وجوه معناى نجم

 نجم چیست؟

براى نجم وجوه کثیره است )کرارا تذکّر داده شده که وجوه مختلف، 

 و مصداق است(. تضادى باهم ندارند بلكه براى بیان مورد

 وجه اوّل قسم به جنس ستاره.
                                                 

 .1جنم:  -(2)  2
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گردد. سر باال کن ببین  قسم به جنس که شد، شامل تمام ستارگان مى

بینى،  چه خبر است. کواکبى که هنگام شب باالى سر خود مى

داند. اين همه دستگاههايى که بشر  عددشان چقدر است؟ خدا مى

یدن عدد درست کرده، انواع دوربینهاى عجیبى که براى فهم

 اند بفهمند. اند، هنوز شماره ستارگان را نتوانسته ستارگان تهیّه کرده

 نويسد: طنطاوى مصرى مى

تا اين تاريخ، عدد ستارگانى که کشف شده به سیصد هزار میلیون »

 «.رسیده است

 8معراج، ص: 

کوکبهايى است که هنوز از آنها اطّالعى پیدا »گويد:  و مى

 «.ايم نكرده

 گويند: گاه خلقت بزرگ است. در هیئت جديد مىاجماال دست

بعضى از ستارگان کهكشان چند میلیون برابر خورشید ما هستند »

 «.برابر زمین است( 1/ 300/ 000)خورشید 
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بعضى از کواکب هستند که نور آنها هزار سال نورى »و نیز گويد: 

 کشد تا به کره زمین ما برسد )نور در هر ثانیه سیصد هزار طول مى

 «.نمايد( کیلومتر سیر مى

بعضى از کواکب هستند که نور آنها در حرکت است »و نیز گويند که: 

 3«.و هنوز به زمین ما نرسیده است

فكر هر قدر بزرگتر باشد، ارزش صاحب آن هم همان اندازه است. 

شود. در امور دنیا و افكار  اگر فكر کوچك شد، بشر مثل حیوان مى

. هرچه در افكار پوچ بیشتر فرو روى، از تفكّر متفرقه نبايد باريك شد

 مانى. در امور کلّیّه و عظمت خلقت باز مى

 حضرت سجّاد علیه السّالم فرمود:

اگر نبود حقّ اهل بیت من و حقوق ساير مردم بر من که بايد به »

انداختم و قلبم را  مقدار قوّه ادا کنم، هر آينه چشم را به آسمان مى

  )يعنى دائما در عظمت خلقت 4رگ من برسدبه خداى عالم تا م

______________________________ 
 .214 -213/ 12الجواهر فى تفسیر القرآن:  -(1)

                                                 
 .214 -213/ 12اجلواهر ىف تفسري القرآن:  -(1)  3
 رىف إىل السماء و بقلىب إىل الّله مّث مل أرددمها حّّت يقضى الّله على نفسى) حبار األنوار:و لو ال أّن ألهلى علّى حّقا و لسائر الّناس علّى حقوقا لرميت بط -(2)  4

46 /57.) 
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و لو ال أنّ ألهلى علىّ حقّا و لسائر النّاس علىّ حقوقا لرمیت  -(2)

بطرفى إلى السماء و بقلبى إلى اللّه ثمّ لم أرددهما حتّى يقضى اللّه 

 ار األنوار:على نفسى )بح

46 /57.) 

 9معراج، ص: 

 5«.نمودم( آسمانها و خدا فكر مى

 ها را ببینید اوّل شب کجا هستند؟ نصف شب کجا؟ ستاره

ها به قدرى روشنند که با آن همه فاصله،  بعضى از ستاره

اش زمین را روشن نموده، وقتى انسان به بزرگى مصنوع  روشنائى

بالنتیجه خود شخص هم بزرگ  برد و نگاه کند پى به عظمت صانع مى

شود. وقتى که تو بزرگى خداى را دانستى، آن وقت گوينده اللّه  مى

اکبر هستى؛ يعنى خدا بزرگتر از اين است که وصف کرده شود. 

 6آورنده اين افالك و صانع اين عوالم است. خدايى که به حرکت

                                                 
 (.218/ 1يا من ىف السماء عظمته) شرح األمساء احلسىن:  -(1)  5
6  (2)-\i  ماواِت َو اأْلَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر ََلياٍت أِلأ ً َو َعلىِإنَّ ِف َخْلِق السَّ رأوَن اللََّه ِقياماً َو ق أعأودا ْبحاَنَك   وِل اأْلَْلباِب* الَِّذيَن َيْذكأ ماواِت َو اأْلَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل سأ رأوَن ِف َخْلِق السَّ نأوِِبِْم َو يَ َتَفكَّ جأ

 .191 -190آل عمران:  E\َفِقنا َعذاَب النَّارِ 
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وضو خاست و  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله شب سه مرتبه برمى

فرمود،  گرفت و آيات آخر سوره آل عمران را قراءت مى مى

 شد. وقت مشغول نماز شب مى آن

 کند که: زمخشرى در کتاب ربیع األبرار روايت مى

شبى حضرت سجّاد علیه السّالم دست در ظرف آب نمود که وضو »

بگیرد، ناگاه سر باال نموده شب ماهتاب بود، به قدرى در فكر عظمت 

  و رفت که دست او در ظرف باقى بود و سرش باال تا وقتىآسمانها فر

______________________________ 
 (.218/ 1يا من فى السماء عظمته )شرح األسماء الحسنى:  -(1)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ  -(2)

جُنُوبِهِمْ وَ   ذِينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىلِأُولِي الْأَلْبابِ* الَّ

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا 

 .191 -190آل عمران:  سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ

 10معراج، ص: 

 7«.که مؤذّن اذان صبح گفت

                                                 
 .128 /1ربيع األبرار:  -(1)  7
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که خداوند به نجم قسم  رض تفكّر در صنع است. اينبالجمله، غ

خورد براى توجّه بشر است؛ اگر بشر، عظمت خدا را متوجّه شد،  مى

کند؟ سرپیچى از  کند گناه که را مى فهمد وقتى که گناه مى مى

فهمد از  نمايد. يا موقع طلبیدن حاجت مى فرمان چه بزرگى را مى

 خواهد طلب کند. که مى

 [ خاصّ است وجه دوّم ]نجم

وجه ديگر، نجم خاصّ است که آن هم مراتبى دارد. يكى از مراتب 

نجم ستاره ثرياست که ستاره ثريا در عرب خیلى مورد تجلیل بوده، 

 چون طلوعش عالمت تابستان و غروبش عالمت زمستان است.

تايش  اى است که شش ثريا مجموعه هفت ستاره»اند:  بعضى ديگر گفته

ديد  است و سابق هرکه آن ستاره خفیف را مى روشن و يكى خفیف

 8«.فهمید که چشمش قوى است مى

 وجه سوّم ديگر از مصاديق نجم، قرآن مجید است:

 يعنى قسم به قرآن مجید. وَ النَّجْمِ؛

                                                 
 .172/ 9جممع البيان:  -(2)  8
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از جمله اصطالحات عرب آن است که چیزى را که روز به روز، يا 

  ند و چون قرآنشود، نجمش گوي برج پیدا مى به هفته، يا برج به هفته

______________________________ 
 .128/ 1ربیع األبرار:  -(1)

 .172/ 9مجمع البیان:  -(2)

 11معراج، ص: 

شد،  مجید، متدرجا به رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله نازل مى

 نجمش گويند.

وجه چهارم ديگر از مصاديق نجم، خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه 

 است؛ و آله

وَ   چنانچه در تفسیر عامّه از حضرت صادق علیه الساّلم روايت شده

يعنى قسم به وجود پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله که   النَّجْمِ إِذا هَوى

نورى بود در عالم اعلى از عرش خداى تعالى، اين نور بر زمین 

 فرود آمد و اين عالم را منوّر نمود.
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من و على نور واحدى »ه خودش فرمود: محمّد صلّى اللّه علیه و آل

بوديم قبل از آنكه خداى تعالى مخلوقات را خلق کند، پس خلق کرد 

 «.از آنها ساير موجودات را

قسم به محمّد که نور عالمتابى « إذا هوى من المعراج»که:  ديگر اين

شود و دعوت شد به عالم اعلى به معراج  است که خاموش نمى

عراج به اين عالم )چون هوى به معنى رجوع هنگامى که برگشت از م

اى که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله بلند  است(. اوّلین سوره

 بود.  وَ النَّجْمِ  خواند، سوره

وقتى که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله اين سوره را قراءت فرمود، 

ه هم شده عتبه پسر ابى لهب که داماد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آل

بود )البتّه قبل از ظهور اسالم و همسر او دختر خديجه بود، يا دختر 

يكى ديگر از زنان پیغمبر( وقتى که عتبه اين سوره را شنید گفت: 

قدر تند شد  آن«. من کافرم به نجم و به خداى نجم و به پیغمبر نجم»

  که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله با آن حلم، نفرينش

 12، ص: معراج

شود که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله از او  فرمود )معلوم مى

خواستند باعث عبرت ديگران شود(  که مى مأيوس بودند و ديگر اين

http://www.i20.ir/
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يا محمّد! »جا گفت:  همان«. که خدايا! سگى را بر او غالب کن»

 «.دهم دخترت را طالق مى

که قافله  بعد از آن با پدرش ابى لهب مسافرت رفت، در منزلى

انداخت، راهبى بود پیش اينها آمد و گفت اينجا جانورانى است که 

 گذاريم. کنند، آنها گفتند ما محافظ مى مردم را اذيّت مى

ابى لهب ترسید گفت مبادا نفرين محمّد گیرا شود، بدين جهت عتبه 

را در وسط خود قرار دادند و تمام قافله و اشیاء و اسباب و مال و 

دور او گرفتند. نصف شب خدا خواب را بر آنها مسلّط  حشم خود را

که  فرمود، آن وقت شیرى آمد بدون آنكه به کسى اذيّت کند همین

به عتبه رسید ضربتى به سر نحس او زد که کشته شد و هیچ گوشتش 

 9را نخورد.

چون اين حیوان را خداوند فرستاده بود و »اند:  و بعضى هم گفته

باألخره عتبه به «. جهت او را نخورد ازاين عتبه هم نجس العین بود

 جهنّم واصل شد.

وجه پنجم ]قسم به نور محمّد صلّى اللّه علیه و آله است که از مكّه 

 غروب کرد و در مدينه طلوع نمود[

                                                 
 .172/ 9جممع البيان:  -(1)  9
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وجه ديگر، قسم به نور محمّد صلّى اللّه علیه و آله که از مكّه غروب 

ه از مكّه خارج شدند کرد و در مدينه طلوع نمود و چون رسول اللّ

  بالهايى بر اهل مكّه

______________________________ 
 .172/ 9مجمع البیان:  -(1)

 13معراج، ص: 

وارد شد، بالعكس طلوع و ظهورش در مدينه موجب سعادتمندى 

 اهل مدينه گرديد.

يعنى هوى  ؛ إِذا هَوى  وجه ششم ]از حضرت صادق علیه السّالم است

 فى قبره؛[

يعنى هوى  ؛ إِذا هَوى  ديگر که از حضرت صادق علیه الساّلم استوجه 

فى قبره؛ قسم به اين نور خدايى وقتى که بدنش را مدفون کردند، 

وقتى که از دنیا رفت. علىّ بن ابى طالب زياد نام ابن عمّش را 

مسلمانان شما دو امان داشتید يكى از آنها »فرمود:  برد و مى مى

، امان اوّل محمّد صلّى اللّه علیه و آله بود و رفت و ديگرى برجاست

http://www.i20.ir/
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کند، اگر رسول اللّه  امان دوّم استغفار تا شما توبه کنید خدا قبول مى

 10«.از دنیا رفته، استغفار را رها نكنید

 وجه هفتم ]قسم به درخت و گیاهى است که ساق ندارد[

در ديگر از وجوه نجم، قسم به درخت و گیاهى است که ساق ندارد و 

ساقه است. و در  مراد از نجم، درخت بى 11آيه ديگرى از قرآن،

نزد محقّقین، نجم ستاره دل محمّد »تفسیر منهج الصادقین گويد: 

صلّى اللّه علیه و آله است که بر فلك توحید برآمد و از ما سوى 

باشد  دو احتمال دارد يا از هوى )به فتح هاء( مى  هَوى منقطع شد. و

  فاعکه به معنى ارت

______________________________ 
وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ  -(1)

 .33انفال:   يَسْتَغْفِرُونَ

 .6الرحمن:   وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ -(2)

 14معراج، ص: 

                                                 
10  (1)-\i  َْم َيْسَتْغِفرأون ْم َو هأ بَ هأ َعذِّ ْم َو أَْنَت ِفيِهْم َو ما كاَن اللَّهأ مأ بَ هأ  .33انفال:  E\ َو ما كاَن اللَّهأ لِيأَعذِّ
11  (2)-\i  ِدان َجرأ َيْسجأ  .6الرمحن:  E\ َو النَّْجمأ َو الشَّ

http://www.i20.ir/
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ضم هاء( است که به معنى هبوط و فرود و صعود است، يا از هوى )به 

 12«.آمدن است

از اوّل شب ستارگان باال  -کنند قسم به ستارگان وقتى که طلوع مى

آيند تا به خطّ نصف النهار برسند و پس از نصف شب نزول  مى

کنند تا از سمت الرأس رد شوند و تنزّل نمايند، هر دو قسمش  مى

ت خداى تعالى است، وقت طلوعش، اظهار قدر -مورد قسم است

برد اين ستارگان  کند، به عظمت خدا پى مى وقتى که مؤمن نگاه مى

 کنند؟ چیستند؟ چكار مى

روند؟ و چه دست قدرتى آنها را در مدار معیّن گردش  کجا مى

 13دهد؟ مى

فهمد که  يا موقع غروب آنها که از نصف شب به بعد است، عاقل مى

 14روند. ن مىهر چیز فنا دارد، جز خدا همه از بی

                                                 
 .69 -68/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  12
13  (2)- 

 كواكب گر مهه اهل كمالند
 

 چرا هر حلظه در نقص و بالند

  مهه در جاى و سري و لون و اشكال
 

  چرا گشتند آخر خمتلف حال

 چرا گه در حضيض و گه در اوجند
 

 گهى تنها فتاده گاه زوجند

 ) گلشن راز(
14  (3)-\i  َلُّ ش  .88قصص:  E\ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَههأ ... يْ ... كأ
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 فرمايد که مى شود وقتى پرستان مى و در ضمن تعريضى هم به ستاره

کنند، خطاب به ستاره پرستهاست که  يعنى نزول و غروب مى ؛ هَوى

 ديديد ستاره غروب کرد و چیزى که غروب کند مورد

______________________________ 
 .69 -68/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

(2)- 

 ر همه اهل کمالندکواکب گ
 

چرا هر لحظه در نقص و 

 بالند

همه در جاى و سیر و لون و 

   اشكال

چرا گشتند آخر مختلف 

  حال

چرا گه در حضیض و گه در 

  اوجند
 گهى تنها فتاده گاه زوجند

 

 )گلشن راز(

 .88قصص:  ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ... ... کُلُّ شَيْ -(3)

 15معراج، ص: 
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 15خواهد بود.محبّت ن

ديگر آنكه وقت طلوع ستارگان و غروب آنها باعث راهنمايى بشر در 

دهند و  درياست. مسافرين کشتى از طلوعش مشرق را تشخیص مى

 شود. از غروبش مغرب و شمال و جنوب نیز مشخّص مى

کند.  ها کشتى را راهنمايى مى راننده کشتى از روى همین ستاره

زول ستارگان، درهاى رحمت در نیمه ديگر آنكه در موقع غروب و ن

شود )از نصف شب به بعد رحمت در رحمت است( لذا  شب باز مى

خاست، اين دعا را  وقتى زين العابدين علیه السّالم نیمه شب برمى

 خواند: مى

 هاى آسمان رو به پايین آمدن و غروب هستند. خدايا! ستاره»

وابند( چشمان بینى همه خ شده )نصف شب مى خدايا! صداها خاموش

 بندگانت را خواب فراگرفته، صداها همه گرفته و همه افتاده است.

اند، نگهبانان دور قصرشان  خدايا! پادشاهان در را بر روى خود بسته

کنند تا کسى نیايد و از آنها چیزى بخواهد، امّا تو اى  را نگهبانى مى

تو خداوند حىّ و قیّوم، درب خزائنت قفل نیست و بابهاى رحمت 

 «.براى هرکه از تو بخواهد باز است
                                                 

 .76انعام:  E\ ... ال أأِحبُّ اَْلِفِلنيَ  i\كه ابراهيم گفت: چنان -(1)  15
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اى خداى من! بیچارگى من مرا بلند کرده و آورده »فرمايد:  بعد مى

به در خانه تو و شدّت مرگ، سختى روز قیامت، خواب را از چشم من 

  که مرگ برده در اين وقت همه خوابند امّا من چطور بخوابم درحالى

______________________________ 
 .76انعام:   ... ال أُحِبُّ الْآفِلِینَ که ابراهیم گفت: نانچ -(1)

 16معراج، ص: 

 16«.آيد با سرعت پیش مى

امّا وجه مناسبت معنى ظاهرى نجم و معنى تأويلى آنكه رسول اللّه 

است آن است که چنانچه طلوع و غروب ستارگان مورد استفاده خلق 

دى است. قسم به خواهد بفرمايد که محمّد ما هم ها است، خدا مى

ستارگان در دوره طلوع و غروبشان که بدان وسیله شرق و غرب و 

شود، بدانید حبیب ما هم راهبر است. اى  شمال و جنوب معلوم مى

گمگشتگان! دنبال اين چراغ هدايت بیايید، چراغ هدايت محمّد 

است که به واسطه او مبدأ و معاد و ساير مجهوالتتان بر شما روشن 

 شود. مى

 17. ا ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوىم

                                                 
 (.236/ 87اهلى غارت جنوم مسائك و نامت عيون أنامك ...) حبار األنوار:  -(1)  16
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محمّد گمراه نگشته و فريب نخورده است؛ يعنى در سخن و عقیده و 

کدام گمراهى نیست، همه نور اندر نور  کارش همه هدايت است، هیچ

 صاحب از مادّه صحبت است.  ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ است:

 صاحب کسى است که زياد مالزمت او حاصل گردد. چیزى که دايما

خواهد  يا غالبا پهلوى شخصى است، او را صاحب گويند. خداوند مى

بفرمايد اى مردم مكّه! حبیب ما چهل سال در بین شما زندگى کرده 

و مكّه مسقط الرأس اوست، از پشت کوه که نیامده، آيا خطايى از او 

صحبت شماست آيا  ايد؟ محمّد صلّى اللّه علیه و آله که هم ديده

  خالفى

______________________________ 
الهى غارت نجوم سمائك و نامت عیون أنامك ... )بحار  -(1)

 (.236/ 87األنوار: 

 .2نجم:  -(2)

 17معراج، ص: 

ايد؟ فقط حرفى که خالف میل شما گفته آن است که  از او ديده

 گويد اين بتها کارى از آنها ساخته نیست. مى

                                                                                                                                                                                           
 .2جنم:  -(2)  17
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طرف خدا براى پیغمبر در جمیع شؤون باألخص در احكامى که از 

آمد و در مسأله واليت على علیه الساّلم در پشت سر رسول خدا  مى

کردند، اوّل مشرکین بودند، بعد سر مسأله  خیلى قال و مقال مى

کردند و جسارتهايى به  خالفت، منافقین با رسول اللّه مخالفت مى

 نمودند، اينجا به مناسبت اين آيه حديثهايى از شیعه و حضرت مى

 شود. سنّى ذکر مى

 ابن مغازلى شافعى مذهب روايت کرده از ابن عبّاس که گويد:

شبى در خانه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله اصحاب جمع بودند، »

 رسول خدا فرمود:

آيد و در خانه  امشب در نزديك سحر کوکبى از آسمان پايین مى

صحاب هرکه فرود آمد، آن شخص ولىّ من است. همان شب همه ا

تر عبّاس پدرم بود )چون عبّاس عموى  نخوابیدند. از همه طماع

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله بود( ناگهان ديدند که کوکبى روشن 

آمد و آمد تا در خانه على علیه الساّلم فرود آمد. پس از اين واقعه 

اصحاب گفتند محمّد صلّى اللّه علیه و آله درباره ابن عمّش على علیه 

خواهد پسر عمّ خود را ولىّ خود کند،  الساّلم در ضاللت است و مى
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اين است که خداوند در اين آيه، گمراهى را از پیغمبر صلّى اللّه 

 «.فرمايد علیه و آله نفى مى

 [ وجه هشتم ]از مصاديق اين آيه شريفه قضیّه سدّ األبواب مسجد است

  اب مسجد استديگر از مصاديق اين آيه شريفه قضیّه سدّ األبو

 18معراج، ص: 

که از روايات متواتره است )معنى متواتر آن است که خبرى را عدّه 

کثیرى نقل نمايند که عقل، اجتماع آنها را بر کذب محال بداند( در 

کتاب الغدير روايات زيادى را جمع کرده است بنده هم تبرّکا يكى را 

 کنم. ذکر مى

  سدّ ابواب

را حصار کشیدند و پیغمبر در آن نماز  پس از آنكه مسجد النبى

خواند، دور مسجد خانه بود و همه داخل مسجد از خانه خود در  مى

باز کرده بودند که براى نماز فورا برسند. ابو بكر و عبّاس و حمزه 

هر يك در خانه خود را به مسجد باز کردند و يك در ديگر هم 

و آن هم وارد هايى که يك در داشت  شان داشت. فقط خانه خانه

شد، خانه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و خانه على علیه  مسجد مى
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الساّلم بود. وحى رسید به پیغمبر که بايد تمام درها بسته گردد مگر 

در خانه تو و على علیه الساّلم )روايت را سنّیها از عبد اللّه بن عمرو، 

 اند(. از عمر بن الخطّاب هم ذکر کرده

: از پسر عمو پرسیدند راجع به على علیه السّالم. او گفت: گويند که

اسم على را نیاوريد که سه افتخار بزرگ براى اوست: يكى: سدّ »

 «.األبواب، دوّم ازدواج او با فاطمه علیها السّالم و سوّم فتح خیبر

اجماال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله رفت باالى منبر و فرمود که 

ه بايد درها بسته شود ولى استثنا راجع به على را ذکر خداوند فرمود

اش  نفرمود. روايت دارد که اوّلین کسى که مشغول بستن درب خانه

 شد، على علیه السّالم بود،

 19معراج، ص: 

ولى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله آمد و نگذاشت. عبّاس و عمر در 

اى  ديم امّا بگذاريد روزنهبن را نبستند. سايرين آمدند گفتند در را مى

 باز بگذاريم.

اى هم نبايد باز باشد.  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: روزنه

عبّاس آمد پیش رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و عرض کرد من هم 
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که پیر مردى هستم و حكم پدر تو را دارم در را ببندم؟ حمزه هم 

 ت و فرمود:ببندد؟ پیغمبر باالى منبر رف

ام که درها را ببنديد، امر خداست، خدا فرموده فقط در  من نگفته

خانه على باز باشد. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله از پیش خود کار 

داد که عمويش بود. حمزه  کرد به عبّاس اجازه مى کند، اگر مى نمى

و آله اى باز بگذارد رسول اللّه صلّى اللّه علیه  هم که آمد روزنه

 همان جواب را به او داد.

سال مصاحبت با محمّد صلّى اللّه علیه و آله و  23خالصه، پس از 

مشاهده اين همه معجزات و پس از آيات باهرات در اثر آنكه عملى 

تان  خالف میل آنها آن هم به دستور خدا کرد و فرمود درهاى خانه

ز پیش خود کار را ببنديد، گفتند: محمّد صلّى اللّه علیه و آله ا

کند لذا حضرت باالى منبر رفت و  کند و مالحظه دامادش را مى مى

 18فرمود که من به دستور خدا چنین کردم.

امام فرمود که متّهم کردند رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را در 

پیغمبر در ضاللت افتاده  -نعوذ باللّه -مسأله سدّ ابواب و گفتند

                                                 
 .71/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  18
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فرمايد محمّد صلّى اللّه  ند در اين سوره مىاست، اين بود که خداو

 علیه و آله در ضاللت نیست، محمّد خودش چراغ هدايت است.

______________________________ 
 .71/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

 20معراج، ص: 

 19. وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى

 «.زند محمّد صلّى اللّه علیه و آله از روى هوا حرف نمى»

هوى در اينجا به معنى میل نفسانى است و محمّد صلّى اللّه علیه و 

زند که مثال بگويد على  آله از روى مالحظه و میل شخصى حرف نمى

 علیه السّالم برادرم و دامادم است.

در باب ازدواج دخترش، عبد الرحمانى پیدا شد که به رسول اللّه 

ا به من بدهى، از صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد اگر دخترت ر

کنم. رسول اللّه صلّى اللّه  منزلت تا منزل خودم را فرش حرير مى

 علیه و آله فرمود: اختیار زهرا با من نیست، با خداست.

                                                 
 .3: جنم -(1)  19
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رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله دخترش را به على علیه السّالم داد 

که على فقط يك شتر و يك زره و يك شمشیر داشت که از پول 

 ه با فاطمه علیها السّالم ازدواج نمود.فروش زر

کند. يك چنین  گونه است چطور پیش خود کار مى محمّدى که اين

کند. پیغمبران بايد از هواى  فردى چطور به هواى نفس عمل مى

إِنْ هُوَ إِلَّا   نفسانى پاك باشند تا وحى بر آنها نازل شود. در اين آيه

ت گفته حبیب ما مگر آنچه فرمايد نیس خداوند مى 20 وَحْيٌ يُوحى

وحى است، نیست قرآن او مگر وحى که به توسّط ملك فرستاده 

شود، پیش خودش نیست تعلیم کرده  شود، وحى هم که به او مى مى

 محمّد صلّى اللّه علیه و آله را شديد القوى.

  بودن جبرئیل  شَدِيدُ الْقُوى

  عظیم اشاره به جبرئیل است. تعلیم کرد حبیب ما را آن ملك

______________________________ 
 .3نجم:  -(1)

 .4نجم:  -(2)

 21معراج، ص: 
                                                 

 .4جنم:  -(2)  20
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است. جبرئیل، مقام عظیمى دارد، واسطه   شَدِيدُ الْقُوى  الشأنى که

 وحى است.

بندد، اسرافیل  لوحى است مقابل اسرافیل که وحى بر آن نقش مى

و جبرائیل هم به دهد و میكائیل هم به جبرائیل  لوح را به میكائیل مى

کند. قوّه جبرائیل همین بس که  محمّد صلّى اللّه علیه و آله تعلیم مى

شهر لوط را با بالش کند و باال برد که صداى خروسهاى اين شهر را 

بودنش همین   شَدِيدُ الْقُوى  اهل آسمانها شنیدند و همچنین در باب

 بس که قوم ثمود را با يك صیحه هالك کرد.

است. يك وقت در بیت المقدس عیسى بن مريم مناجات   قُوىشَدِيدُ الْ

کرد، شیطان هم آمد که در کار او نفوذ کند، جبرئیل ديد که  مى

آيد، بالش را تكان  شیطان به سوى عیسى بن مريم علیه السّالم مى

 داد و شیطان را به درياى چین پرتاب کرد.

  خوف جبرئیل از قیامت

خواست خدمت  جبرئیل هر وقت مىدر عین حال شديد القوايى، 

شد و اجازه  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله برسد مثل عبدى مى

 شد. گرفت و وارد مى مى
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الشأن روزى نزد رسول اللّه صلّى  از مواقع ظهور عجز اين ملك عظیم

اللّه علیه و آله نشسته بود ناگهان لرزيد و پناه آورد به رسول اللّه 

آله طولى نكشید اسرافیل براى ديدن رسول اللّه  صلّى اللّه علیه و

  صلّى اللّه علیه و آله آمد و پیغامى آورده بود. اسرافیل

 22معراج، ص: 

که رفت، جبرئیل راحت شد. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 «.چه شد که لرزيدى؟»

آيد  اسرافیل را که ديدم از آسمان به زمین مى»جبرئیل گفت: 

خواهد قیامت برپا شود؛ چون اسرافیل روز  م که شايد مىترسید

 21«.دمد آيد و در بیت المقدس در صور مى قیامت به زمین مى

 ترسد؟ طور مى دانم قیامت چه روزى است که جبرئیل اين من نمى

از آن   شَدِيدُ الْقُوى  بالجمله، روزى است به قدرى شديد که جبرئیل

 شود. مرتعش مى

وقت پناهنده شد به رسول اللّه صلّى اللّه  که در آن لطیفه ديگر اين

دانید يعنى چه؟ توسّل به رسول اللّه و اهل بیت او  علیه و آله مى

                                                 
 از بيانات مؤّلف حمرتم مراجعه شود.« معاد» به كتاب -(1)  21
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حصن محكم الهى است که هرکس در اين حصن داخل شود، در امان 

 است.

قوى جمع قوّه است، جبرئیل من جمیع الجهات قوى است، به يك 

آمد و شهر لوط را با بالش کند و  چشم بر هم زدن از آسمان به زمین

 با يك صیحه قوم ثمود را هالك کرد.

که شديد القوى است  يعنى هو ذو مرّة. عالوه بر اين ؛ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى

به معناى استحكام در عقل ذکر شده است. « مرّه»ذو مرّه هم هست. 

، اى است، يكى ذو متانت؛ يعنى جبرئیل در رأى و ادراك وجوه کثیره

 صاحب متانت است.

 معناى ديگر آنكه: بدن و جسم او از هر عیبى و آفتى، مبرّاست.

______________________________ 
 از بیانات مؤلّف محترم مراجعه شود.« معاد»به کتاب  -(1)

 23معراج، ص: 

 ديگر از وجوه مرّه؛ يعنى صاحب حسن و جمال.

و اينها هم که ذکر  اى دارد در لغت عرب بعضى کلمات معانى کثیره

شود مناسب است ذو مرّه؛ يعنى صاحب جمال، تمام جمالها يك  مى
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طرف، جمال جبرئیل هم يك طرف و وقتى هم که به خدمت پیغمبر 

اى موارد  شد )در پاره رسید، به بهترين صورت و شكلى وارد مى مى

 گرديد(. به صورت دحیه کلبى جوان زيباى عرب نمودار مى

« مرور»از مادّه « مرّه»اند که  معانى ذو مرّه فرموده ديگر از وجوه و

است. جبرئیل کارش گرفتن وحى و به قلب خاتم انبیا صلّى اللّه علیه 

و آله منقوش کردن است. رونده و آينده است، ذو مرّه است، مرور 

کند، صاحب رفت و آمد است. ذو مرّه و شديد القوى صفات  مى

گردد به جبرئیل. ضمیر  برمى  اسْتَوىفَ جبرئیل است. ضمیر مستتر در

مفسّرين ذکر « فاستوى»گردد به جبرئیل. در معنى  هو هم برمى

اند که جبرئیل خیلى عظیم است. خلقت او غیر از اين عالم  فرموده

شد تا به شكل  ماده و خاك است. او در موقع نزول وحى، کوچك مى

رسید.  آله مى آمد و به خدمت پیغمبر صلّى اللّه علیه و بشر درمى

اش نديدند. اصال  کدام از پیغمبران، جبرئیل را به صورت اصلى هیچ

بینید، اگر چند برابر  آوردند؛ مثال اين صداهاى دنیا را مى طاقت نمى

شود، اين بدن بشر ضعیف است و  شود، گوش انسان پاره مى

 تواند بشنود. نمى
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ا بیايد اوّال روايت است که اگر حورى از حوريان بهشتى در اين دنی

  شود بر نور آفتاب و تمام مردم از ديدن جمالش نور او غالب مى

 24معراج، ص: 

 22غش خواهند کرد.

يوسف پیغمبر که اهل اين دنیا بود، وقتى وارد مجلس میهمانى زلیخا 

حور العین که مال آن عالم است.  23شد، زنها دستشان را بريدند.

از زقّوم جهنّم در اين عالم  اى طور است، اگر قطره جهنّم هم همین

 زند. ريخته شود، همه جا را آتش مى

اينها بیاناتى است راجع به عظمت آن عالم و منافات با مقام ندارد و 

لو پیغمبر شأنش هم باالتر است، امّا طاقت ديدن صورت اصلیّه 

خواست به  جبرئیل را با جنبه بشريّت ندارد، جبرئیل هروقت مى

شد حتّى نسبت به خاتم األنبیاء هم  کوچك مى پیغمبرى نازل شود،

 طور. همین

روايت دارد که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله تا سه سال فقط 

که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  شنید تا اين صداى جبرئیل را مى

                                                 
 ) با اندك تفاوت(.199/ 8و ج  37/ 86حبار األنوار:  -(1)  22
 .31يوسف:  -(2)  23
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ات را نشان من بده، لذا دو مرتبه  از جبرئیل خواست صورت اصلى

اش ديد،  ه علیه و آله اين ملك را به صورت اصلىرسول اللّه صلّى اللّ

يك مرتبه در کوه حرا و دفعه ديگر در لیلة المعراج، دفعه اوّل رسول 

مكرم صلّى اللّه علیه و آله در کوه حرا تشريف داشتند و تمنّا کردند 

که جبرئیل صورت اصلى خود را نشان دهد، پس جبرئیل به شكل 

 الفق االعلى بود.که با اصلى خود درآمد درحالى

 افق؛ يعنى منتهاى خطّى که بشر از هر 24 وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى

______________________________ 
 )با اندك تفاوت(. 199/ 8و ج  37/ 86بحار األنوار:  -(1)

 .31يوسف:  -(2)

 .7نجم:  -(3)

 25معراج، ص: 

گويند. افق اعلى « افق»طرف بین زمین و آسمان ببیند اين مقدار را 

وَ هُوَ بِالْأُفُقِ   اصطالحا مشرق است. افق ادنى سمت مغرب است

مرتبه رسول  که جبرئیل سمت مشرق بود، يك يعنى درحالى ؛ الْأَعْلى

قدر کوچك به  اللّه صلّى اللّه علیه و آله ديد اين جبرئیل که اين
                                                 

 .7جنم:  -(3)  24
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علیه و آله آمد، تمام فضا را پر کرد، رسول اللّه صلّى اللّه  نظرش مى

با آن همه قوّت غش کرد. جبرئیل مخلوقى است از مخلوقات خداى 

تعالى پس خداى عالم چقدر بزرگ است. خالق مالئك چقدر بزرگ 

فرمايد: اى انسان! تو  است. همان تعبیرى را که على علیه الساّلم مى

 توانى به خداى عالم برسى؟ از درك يك ملك عاجزى، چطور مى

فرمايد يك ملك حضرت عزرائیل است.  لموت را مىبراى مثال ملك ا

 فهمى؟ شود، مى شغلش قبض ارواح است. او از در بسته وارد مى

بینى کى و چه  فهمى، يا مى اى، مى اى کسى که پهلوى محتضر نشسته

بینى؟ بلكه مهمتر، بچّه در  گیرد، مى وقت آمد؟ جان کسى را که مى

کند، چطور جانش را  مرتبه سقط مى شكم مادر حیات دارد، يك

گیرد؟ الزم نیست به شكم مادر بچه برود، به مجرد اراده اين  مى

فرمايد. تو در کار يك ملك حیرانى، چطور  ملك ارواح را قبض مى

 برى، سبحان اللّه، اللّه اکبر. به کار خدا پى مى

مثل بشر به عالم مانند مورچه است »گويد:  يكى از دانشمندان مى

اى از چوب تلگرافى در بیابان باال رود،   اگر مورچهنسبت به ما؛ مثال

  فهمد که اين چیست و براى چه منظورى است؟ مورچه آيا مى

 26معراج، ص: 
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فهمد. ما بنى آدم هم نسبت به ماوراى عالم مادّه  بیچاره چه مى

دانیم در هیجده هزار عالم چه  طور است، چه مى ادراکمان همین

به حقارت خود پى برده و به درگاه خدا خبر است، لذا انسان بايد 

 وار زندگى نمايد. کوچكى کند و همیشه بنده

من از ذرّه هم کوچكترم در مقابل »فرمايد:  امام علیه السّالم مى

 «.ام؟ علمم چیست؟ من کیستم که تو را ذکر کنم؟ خدا. من که

به  در لیلة المعراج هر ملكى»رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

خنديد. در آسمان چهارم به ملكى  رسید، بر روى من مى من مى

بزرگ رسیدم که بر تختى نشسته است، از جبرئیل سؤال کردم اين 

 کیست؟ گفت:

 برادرم عزرائیل. از عزرائیل پرسیدم جلو تو چیست؟ عرض کرد:

نام مخلوقات خداست، هرکس که بايد جانش را بگیرم، فورا نامش 

کنى؟  : همه اهل دنیا را خودت قبض روح مىشود. گفتم پاك مى

اى است در دستم بلكه گفت: يا  گفت: بلى دنیا پیش من مثل حلقه

اى مگر آنكه من شبانه  محمّد صلّى اللّه علیه و آله نیست هیچ خانه

 25«.نگرم روز پنج مرتبه در آن مى

                                                 
 .322/ 18حبار األنوار:  -(1)  25
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آله  که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و پس از اين 26ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى،

اش که داراى ششصد بال بود مشاهده کرد و  جبرئیل را با قیافه اصلى

غش کرد، جبرئیل آمد که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را بلند 

يعنى جبرئیل از افق اعلى نزديك شد به رسول اللّه صلّى  ثُمَّ دَنا کند،

  فَتَدَلَّى کرد. اللّه علیه و آله و خودش را کوچك مى

______________________________ 
 .322/ 18بحار األنوار:  -(1)

 .8نجم:  -(2)

 27معراج، ص: 

داراى چند معنى است، تدلى يعنى خیلى نزديك شد. ديگر آنكه آن 

قدر نزديك شد که درآمیخت با رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله يك 

علیه و دست بر سینه و يك دست بر کتف مبارك رسول اللّه صلّى اللّه 

 آله گذاشت و ايشان را بلند کرد و مؤدّب ايستاد.

 27. فَكانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى

                                                 
 .8جنم:  -(2)  26
 .9جنم:  -(1)  27
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کلمه قاب؛ يعنى مقدار و قوسین؛ يعنى دو کمان. جبرئیل به رسول 

اللّه صلّى اللّه علیه و آله به مقدار دو کمان نزديك شد. ضمنا خداى 

ب را نسبت به رسول خواهد بفهماند که جبرئیل رعايت اد تعالى مى

اللّه صلّى اللّه علیه و آله کرد؛ نه خیلى نزديك شد به طورى که 

چسبیده به رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله باشد و نه دور، به اندازه 

 دو کمان بلكه نزديكتر أو أدنى؛ يعنى بلكه نزديكتر.

طور در  خواهد بفرمايد که جبرئیل با آن همه عظمت اين خداوند مى

 وقت: مقابل رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله کوچك شد آن

 پس وحى کرد جبرئیل إلى عبده. 28 عَبْدِهِ ما أَوْحى  إِلى  فَأَوْحى

گردد، گرچه ذکر نشده ولى مسلّم است که  به اللّه برمى« ه»ضمیر 

محمّد صلّى اللّه علیه و آله عبد اللّه است؛ چنانچه جبرئیل هم عبد 

عنى وحى فرستاد جبرئیل به بنده خدا محمّد صلّى اللّه اللّه است؛ ي

کنند براى اظهار عظمت  علیه و آله. گاهى مطلب را مجمل ذکر مى

 ء؛ يعنى آن وحى مهمّ است. آن شى

چه بوده؟ جبرئیل به پیغمبر خدا در   ما أَوْحى  حال ببینیم آن وقت

 ما  وقت چه وحى کرد از جمله آيات آخر سوره بقره، از جمله آن

                                                 
 .10جنم:  -(2)  28
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______________________________ 
 .9نجم:  -(1)

 .10نجم:  -(2)

 28معراج، ص: 

اى محمّد صلّى اللّه علیه و آله!  ؛ وَ الضُّحى  وقت سوره در آن  أَوْحى

مادر، خداى عالم تو را تحت  پدر، بى آيا تو يك يتیمى نبودى بى

 کفالت خودش قرار داد و به اين مرتبه رساند؟

يا محمّد صلّى »که به پیغمبر فرستاد، عرض کرد:   أَوْحى ما ديگر از

که اوّل  اللّه علیه و آله! بهشت حرام است بر پیغمبران قبل از تو تا اين

تو وارد بهشت شوى و همچنین بر امّتهاى ساير پیغمبران تا امّت تو 

 «.وارد بهشت شوند

ت. على علیه على علیه السّالم سیّد و آقاى اوصیاس  ما أَوْحى ديگر از

 الساّلم سلطان اهل ايمان است.

درخشند. على علیه  شیعیان على علیه الساّلم روز قیامت مثل ماه مى

الساّلم قائد آنهاست. على علیه السّالم پیشواى روسفیدهاست. اگر 
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شدند، خدا جهنّم را  تمام خلق بر دوستى على علیه السّالم جمع مى

 کرد. خلق نمى

ترين مردم نزد تو  يا محمّد! دوست»عرض کرد:   ما أَوْحى  از جمله

 «.کیست؟

هرکس پیش خدا احبّ »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 «.است

ابن عمّت على علیه الساّلم. خداى تعالى وحى »جبرئیل عرض کرد: 

کرد در لیلة المعراج راجع به على که در غدير، وحى رسید آنچه را 

ى در لیلة المعراج به تو گفتم اظهار کن، چه که راجع به واليت عل

 «.عظمتى است در شأن علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم

يا »به رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد:   ما أَوْحى ديگر از

  محمّد! عش

 29معراج، ص: 

 29«.ما شئت فانّك میّت

                                                 
 .267/ 71حبار األنوار:  -(2 و 1)  29
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هرچه  محمّد صلّى اللّه علیه و آله عاقبت مرگ است، زندگى کن»

 «.خواهى مى

هر که در اينجاست چه پیغمبر، چه کافر، چه سلطان، چه رعیّت 

عاقبت خواهد مرد، پس دلبستگى نشايد. منزلى است که بايد همگى 

با توشه ايمان کوچ کنند و بروند سر حوض کوثر خدمت رسول اللّه 

 صلّى اللّه علیه و آله.

ن بود رسول اللّه ماند؟ اگر جاى ماند محمّد که بمیرد، ديگرى مى

اکثر امّت من »ماند. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود:  مى

ندا رسید يا رسول اللّه صلّى «. شان بین شصت و هفتاد است زندگى

اللّه علیه و آله! عمر امّت تو را کوتاه کردم تا قساوت پیدا نكنند. 

تى از فايده صد سال و دويست سال عمر چیست؟ آدم پیر هم که لذّ

 برد، هرچه زودتر بمیرد، بهتر است. زندگى نمى

يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! با »که جبرئیل عرض کرد:  ديگر اين

خواهى علقه بینداز، امّا عاقبت اين عالقه، فراق است.  هرکه مى

توانى با ذکر خدا و نماز  چیزى که فراق ندارد کلمه سوّم است، تا مى

باش، عمل است که همیشه با تو است: و أعمل و قرآن و دعا سرگرم 
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خواهى بكن به درستى که  هر کارى مى 30ما شئت فانّك مالقیه؛

 «.کنى او را مالقات مى

که در تفسیر منهج الصادقین ذکر شده   ما أَوْحى  ديگر از وجوه کثیره

 آن است که ندا رسید:

 يريم؛پذ حبیب ما امّت تو عملشان کم است، امّا کمشان را هم مى»

______________________________ 
 .267/ 71بحار األنوار:  -(2و  1)

 30معراج، ص: 

چون ما کريمیم و گناهان آنها هم زياد است، امّا گناه همه را به تو 

 31«.بخشیم؛ چون ما رحیمیم مى

چه غم ديوار امّت را که 

   دارد چون تو پشتیبان

چه باك از موج بحر آن را 

  تیبانکه باشد نوح کش

 

  دفع شبهه از مسأله معراج

                                                 
 .267/ 71حبار األنوار:  -(2و  1)  30
 .75/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  31
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چون خداوند تعالى در اين آيات و آيات بعد، راجع به معراج 

فرمايد، حال بهتر آن است که اوّل راجع به معراج شرحى  صحبت مى

 ذکر شود، بعد تفسیر آيات.

طريقه عقال در اثبات هر موضوعى چنین بوده است، اوّل اثبات امكان 

ع آن. کسانى که در علم کالم و منطق اطّالعاتى آن، دوّم دلیل وقو

ء  ء را اثبات کنند؛ چون شى دانند که اوّل بايد امكان شى دارند مى

ممتنع قطعا موجود نخواهد شد. پس از آن دلیل وقوع آن را بیان 

کنند و امّا مسأله معراج رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله که به  مى

مسجد اقصى تشريف برده و بعد از  نصّ قرآن از مسجد الحرام به

مسجد اقصى به آسمانها صعود فرمود تا به عرش، پس از آن نشان 

دادند به پیغمبر بهشت و جهنّم و ملكوت آسمانها را و اين سیر رسول 

 اللّه تا نصف شب بود.

خداوند در سوره مبارکه اسرائیل ابتدايش را ذکر فرمود و در اين 

فرمايد، پس اوّال در مقام دلیل امكان آن  سوره بقیّه آن را ذکر مى

 گويیم:

______________________________ 
 .75/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)
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 31معراج، ص: 

محال بر دو قسم است: محال عقلى و محال عادى؛ محال عقلى آن 

است که عقل به امتناع وقوع و تحقّق آن در خارج حكم کند مانند 

ان و مكان واحد. بديهى است که عقل محال اجتماع ضدّين در زم

بیند که سفیدى و سیاهى در محلّ واحد و زمان واحد با يكديگر  مى

جمع شوند و محال عادى آن است که عقل موجود شدن آن را در 

بیند لكن به حسب جريان عادى محال است مثل  خارج محال نمى

ز سبب ديگر ء ا که عادتا شیئى که سبب خاص دارد، تحقّق آن شى اين

گويد ممكن است  داند بلكه مى يا بدون هیچ سببى عقل محال نمى

لكن خالف جريان عادت است؛ مثال گرسنگى بايد به خوردن غذا 

دفع گردد ولى ممكن است برخالف عادت بدون استعمال غذا دفع 

گردد؛ چنانچه حضرت موسى در مدّت چهل روز که در مناجات با 

رد و همچنین برطرف شدن امراضى که خداوند بود، هیچ غذا نخو

عادتا بايد با استعمال دواى مخصوص دفع شود بدون هیچ دوايى )و 

مخفى نماند که معجزات انبیا علیهم الساّلم تماما خرق حكم عادت 

 است نه خرق حكم عقل(.
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ء،  نكته ديگرى که بايد تذکّر داد اين است که اقوا دلیل بر امكان شى

که ديديم جسمى  ء است؛ مثال وقتى آن شى موجود شدن يك فرد از

از سطح زمین به باال حرکت نمود به واسطه باد، يا بخار، يا چیز ديگر 

کنیم که صعود جسم، محال عقلى نیست لكن مستند به سببى  يقین مى

  بايد باشد که اگر بدون هیچ سببى باشد، خالف

 32معراج، ص: 

ن اگر محال بود شود؛ چو عادت است و جزء معجزات محسوب مى

رود.  شد؛ مثال سنگ را تا با دست باال نیندازى، باال نمى واقع نمى

رود. جسم سنگین مثل هواپیما  آهن به وسیله قوّه بخار و برق باال مى

 اى است. صعود و بلندشدنش از زمین عقال محال نیست، محتاج قوّه

عقل غرض، جسم سنگین باال رفتنش و صعود نمودنش را به سمت باال 

بیند چطور ممكن نیست و حال آنكه اين مرغها به وسیله  محال نمى

 رود. خود باال نمى روند ولى عادتا چیزى خودبه بالشان باال مى

اگر حیوان است، بال و اگر جسم ديگرى است، قوّه قهريّه الزم دارند؛ 

رود  خواهد. قوّه شما به همراه سنگ است، باال مى مثال زور دست مى

رود، وقتى قوّه تمام  چه باشد، قوّه که کمتر باشد، کمتر باال مىتا قوّه 

 گردد. شد، جسم برمى
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رود،  اندازى، باال مى حال گويیم شما با قوّه خود سنگى را به باال مى

 تواند رسول خودش را به آسمان ببرد؟ امّا خداى عالم نمى

اين خداى تعالى بدون اسباب ظاهرى، پیغمبرش را به آسمانها برد و 

 براى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله اعجاز بود.

  مسافت بسیار در زمانى اندك

اند موضوع سرعت سیر  موضوع ديگرى را که به بعضى ايراد کرده

اند که چطور رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  است و اشكال گرفته

 مسافت پنجاه هزار سال را در کمتر از يك شب طى کرد؟

 اطّالعى از عالم خلقت است. ت به علّت بىاين سؤاال

 33معراج، ص: 

بهترين جواب براى اين سؤاالت موضوع سرعت سیر کره زمین است. 

اى چهار فرسخ و کسرى به دور خورشید  کره زمین در هر ثانیه

چرخد. يا  اى، چهار فرسخ به دور خود مى گردد و در هر دقیقه مى

د برابر کره زمین است و با اين هزار و چهارص مثال ستاره مشترى يك

بزرگى به قدرى سريع است که در هر نفس کشیدنى، سه فرسخ راه 

کند و  هزار فرسخ حرکت مى کند، در هر ساعت، ده را طى مى
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همچنین خورشید نیز که يك میلیون و سیصد هزار برابر کره زمین 

ر است، با سیّارات خود در حرکت انتقالى، هر ثانیه چهارده میل سی

 کند. مى

ديگر سرعت سیر اجسام لطیفه مانند باد است که بساط حضرت 

داد و ظهر به استخر فارس  سلیمان را صبح از شام حرکت مى

آورد )غدوها شهر و رواحها شهر( و حال آنكه  رسید و فرود مى مى

صد  بساط سلیمان دو فرسخ طول و يك فرسخ عرض آن بود و شش

 ن منبر سلیمان بود.هزار کرسى روى آن نصب و وسط آ

 فرمايد: و نسبت به قوّه و سرعت سیر طايفه جن در قرآن مجید مى

آورم  عفريتى از طايفه جن گفت: من تخت بلقیس را از شهر سبا مى»

و آصف فرمود پیش از آنكه  32 پیش از آنكه از جاى خود برخیزى

آورم و فورا تخت با آن عظمت را در  چشم خود را بهم زنى، مى

 33«.ز يك لحظه حاضر نمودکمتر ا

______________________________ 
 قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ ... -(1)

 .39نمل: 

                                                 
32  (1)-\i ... قاَل ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِّ أَنَا آتِيَك بِِه قَ ْبَل َأْن تَ قأوَم ِمْن َمقاِمَك\E  :39منل. 
33  (2)-\i ِب أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرفأَك ...قاَل الَِّذي ِعْنَدهأ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتا\E  :40منل. 
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قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَیْكَ  -(2)

 .40نمل:  كَ ...طَرْفُ

 34معراج، ص: 

باز هم از اجسام لطیفه نور است که در هر ثانیه سیصد هزار میل راه 

کشد تا نور خورشید به زمین  کند. هفت دقیقه طول مى را طى مى

که فاصله خورشید تا زمین نود میلیون میل راه است،  برسد درحالى

خدا، رسول و آيا با اين حال در اين دستگاه الهى محال است که 

حبیب خود را در مدّت کمتر از يك شب به آسمان ببرد. بشر توانسته 

اى درست کند که صدها کیلومتر راه را در ساعت طى  است طیّاره

که او مسبّب  تواند رسولش را باال ببرد؟ درحالى کند، امّا خدا نمى

 هاست. األسباب است و قوّه او فوق همه قدرتها و قوّه

  نپرسش و پاسخ آ

 گويند: رفتن به آسمانها براى چه؟ و امّا موضوع ديگر آنكه مى

 خدا که همه جا حاضر است، زمین و آسمان براى او فرقى ندارد.

جواب اين سؤال در کتاب بحار األنوار است که يك نفر به امام هفتم 

 گردد؟ علیه السّالم عرض کرد: آيا خدا متّصف به مكان مى
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 يكسان است. فرمود: نه، همه جا برايش

عرض کرد: پس چرا جدّت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را به 

 آسمانها بردند؟

 حضرت فرمود:

هاى آن عوالم آرزوى ديدنش را داشتند. مالئكه  چون فرشته»

مشتاق ديدن او بودند، رفت تا اهل آسمانها هم از وجودش لذّت 

  ت را ببیند و بیايد بهبرند. ديگر آنكه او را بردند تا عجايب عالم ملكو

 35معراج، ص: 

 34«.اهل دنیا خبر بدهد

براى آنكه عجايب عالم ملكوت را »فرمايد:  اجماال حضرت مى

 «.نشانش دهند، او را به آسمانها بردند

کعبه خانه »از يكى از ائمّه راجع به معراج پرسیدند، جواب فرمود: 

ت خدا در زمین است، مسجد خانه خداست، خدا دوست داش

                                                 
 (.348/ 18أن يشّرف به مالئكته و سّكان مسواته و يكرمهم مبشاهدته و يريه عجائب عظمته) حبار األنوار:  -(1)  34
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هايى هم که در آسمانهاست به قدوم حبیبش محمّد صلّى اللّه  بقعه

 35«.علیه و آله مشرّف گردد

  ديدار پیامبر با على علیهما السّالم در معراج

از جمله مشاهدات رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله آنكه در آسمان 

پنجم صورت نورانى علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم را ديد و از 

 «.مگر ابن عمّم قبل از من آمده است؟»رئیل سؤال فرمود: جب

خیر، مالئك مشتاق ديدن على علیه الساّلم »جبرئیل عرض کرد: 

بودند، لذا خداوند ملكى را به شكل على علیه الساّلم درآورد تا 

 «.مالئك هم لذّت ببرند

هر شب جمعه هفتاد هزار ملك به زيارت »و در روايت ديگر است که: 

آيند و ثوابش براى دوستان على علیه الساّلم  ورت مىاين ص

 36«.است

يكى از عجايبى که خدا آن شب نشان پیغمبرش داد، ارواح انبیا بود. 

 مجمع انبیا در مسجد اقصى بود تعدادى از انبیا جمع شدند.

                                                 
 .348/ 18حبار األنوار:  -(2)  35
 ) با اندك تفاوت(.386مهان:  -(3)  36
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______________________________ 
هدته و أن يشرّف به مالئكته و سكّان سمواته و يكرمهم بمشا -(1)

 (.348/ 18يريه عجائب عظمته )بحار األنوار: 

 .348/ 18بحار األنوار:  -(2)

 )با اندك تفاوت(. 386همان:  -(3)

 36معراج، ص: 

جبرئیل هم در مسجد اقصى اذان گفت و بازوى رسول اللّه صلّى اللّه 

يا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و »علیه و آله را گرفت و عرض کرد: 

 «.بايستآله! جلو 

 «.تو بايست»خاتم انبیا فرمود: 

از روزى که خدا نور تو را خلق کرده، ما »جبرئیل عرض کرد: 

اى پیغمبر! از اين انبیا که »و اين آيه رسید: « تقدّمى بر تو نداريم

قبل از تو برگزيديم بپرس که اساس دعوت اينها چه بوده؟ رسول اللّه 

فتند: اساس دعوت ما ال اله اال اللّه صلّى اللّه علیه و آله پرسید، آنها گ
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بوده و گرفتن عهد از امّت راجع به تو و برادرت على علیه 

 37«.الساّلم

  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و رؤيت ملكوت در معراج

ديگر از امورى که براى پیغمبر در معراج وقوع يافت، ملكوت اشیاء 

بعد از مرگ ظاهر بود. ملكوت يعنى باطن )ملك يعنى ظاهر( آنچه 

شود، ملكوت گويند. خداى عالم در معراج ملكوت امّتش را نشان  مى

 حبیبش داده لذا اين مطلب را سوقات آورد.

 حديثى است در بحار األنوار که مقدّماتش مفصّل است.

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود خداى تعالى جماعتى از امّتم 

قدر بزرگ شده که از  شكمشان آن اى را نشانم داد. ديدم عدّه

اينها چه »توانند برخیزند. از جبرئیل پرسیدم:  بزرگى شكم نمى

 «.کسانى هستند؟

______________________________ 
وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ  -(1)

 .45زخرف:   آلِهَةً يُعْبَدُونَ

 37معراج، ص: 
                                                 

37  (1)-\i  َون ِلنا أَ َجَعْلنا ِمْن دأوِن الرَّمْحِن آهِلًَة ي أْعَبدأ  .45زخرف:  E\ َو ْسَئْل َمْن أَْرَسْلنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن رأسأ
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 «.اينها از امّت تو هستند»عرض کرد: 

 «.طورند؟ چرا اين»گفتم: 

 «.اينها رباخوارانند»عرض کرد: 

ديدم جماعتى ديگر را که خوراك لذيذى يك طرف و »فرمود: 

اند و از  خوراك عفن يك طرف، آنها خوراك لذيذ را گذاشته

مّت تو هستند خورند، سؤال کردم گفت: اينها هم از ا خوراك بد مى

 «.اند که حالل را رها کرده و حرام را گرفته

کند. غرض آنكه  مثال شخصى زن دارد ولى نگاه به زن بیگانه مى

خورند، قسم  کنند و مى کنند و پاك را کثیف مى حالل را حرام مى

طورند، از  کنند و بالجمله اکثر خلق اين دروغ در معامله ياد مى

 پاکیزه گريزان هستند.

اند و با سنگ سرشان را  اى ديگر را خوابانده ديدم عدّه»د: فرمو

کنند! سؤال کردم اينها کى هستند؟ عرض کردند: اينها  خورد مى

کسانى هستند که به نماز عشا اعتنايى ندارند. اينها کسانى هستند که 

 «.خوانند خوابند و نماز نمى مى
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کنند  رو مىديدم جماعت ديگرى را که از گلوى آنها آتش ف»فرمود: 

شود! سؤال کردم، گفتند: اينها آنانى هستند  و از دبرشان خارج مى

 «.خورند که مال يتیم را مى

که مأمورين  ديدم جماعت ديگرى از امّتانم را درحالى»فرمود: 

  گذارند و آتش کنند و در دهانشان مى گوشتهاى پهلوى آنان را مى

 38معراج، ص: 

« همّاز«. »کردم، گفتند: اينها همّازندرود. سؤال  شود و پايین مى مى

 38وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ.  کننده يعنى غیبت

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله اينها را ديد و فرمود، خواه ما بشنويم 

يا نشنويم، رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله در معراج ديد ولى ما بعد 

 کنیم. از مرگ مشاهده مى

خداى تعالى عالوه بر صورت، معانى و حقايق را هم نشان  اجماال

پیغمبرش داد، هم از آسمانها و هم از اهل آسمانها و ملكوت عرش را 

نشانش دادند. واقعا دستگاه عجیبى است، فرمود رسیدم به بیت 

المعمور، دو رکعت نماز در بیت المعمور خواندم و در بیت المعمور 

اى با لباس فاخر و  که عدّه دند درحالىاى از اصحاب با من بو عدّه
                                                 

 .1مهزه:  -(1)  38
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اى با لباسهاى چرك و کثیف. در مسجد که رسیديم لباس کثیفها  عدّه

را به مسجد راه ندادند يعنى چه؟ هر کسى لباس تقوا دارد با رسول 

شود شخص کثیف در جاى تمیز و  اللّه صلّى اللّه علیه و آله است. نمى

محمّد صلّى اللّه علیه و آله به  خواهید با پاك وارد شود. شما که مى

خواهید؟ در حاالت ابراهیم ادهم  بهشت رويد، لباس خوب نمى

اند که پس از مدّتى فقر ديد خیلى کثیف و چرك شده است، با  نوشته

لباس کهنه به حمّام آمد، استاد حمّامى دستور داد او را بیرون 

قّت کرد. کردند. آمد در خارج حمّام نشست و گريه کرد. حمّامى ر

آمدند عقبش که بازش گردانند نیامد، هرچه کردند نیامد، گفتند: 

 ات براى چیست؟ آيى؟ گريه چرا نمى

 اند بلكه فكر ام نه براى اين است که از حمّام بیرونم کرده گفت: گريه

______________________________ 
 .1همزه:  -(1)

 39معراج، ص: 

در اين دنیا به واسطه کثافت به بینم  کنم، مى بهشت آن عالم را مى

وقت چطور فرداى قیامت با روح کثیف و  دهند، آن حمّام را هم نمى
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گذارند پشت سر محمّد صلّى اللّه علیه و آله وارد  بدون تقوا مى

 بهشت شوم.

 پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و مشاهده ملكوت قبل از وقوع آنها

 صلّى اللّه علیه و آله بود.برگرديم، کالم در مشاهدات رسول اکرم 

ممكن است کسى بگويد که اين مشاهدات مذکوره هنوز وقوع نیافته 

شود  پس چطور ديد؟ جواب آن است که آنچه را که بعدا واقع مى

صورتش را نشان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله دادند؛ مثال منظره 

نشان پیغمبر گردد، خدا  اهل بهشت و اهل جهنّم را که بعدا واقع مى

 داد؛ يعنى صورت ملكوتیّه آنها را پیغمبر ديد.

  مشاهدات پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در معراج پیرامون زنان

 کند که امیر المؤمنین علیه السّالم فرمود: در بحار األنوار روايت مى

يك روز من و فاطمه زهرا علیها السّالم وارد شديم بر حبیب خدا »

ه علیه و آله، رسول اللّه را گريان ديديم. فاطمه زهرا محمّد صلّى اللّ

علیها السّالم از پدرش علّت گريه را سؤال کرد، حضرت فرمود: 

متذکّر شدم آنچه را که در لیلة المعراج از عذاب زنها نشانم دادند. 
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حضرت زهرا علیها السّالم به پدر عرض کرد: مگر راجع به عذاب زنها 

 «.چه ديديد؟

  حضرت فرمود: ديدم زنى را که به»ايت شريفه آنكه: خالصه رو

 40معراج، ص: 

جوشد. و ديدم زنى  که مغزش مى اند درحالى مويش آويزانش کرده

ريزند. و  را که به زبانش آويزان شده و در حلقش حمیم جهنّم مى

اند و ديدم زنى را که  ديدم زنى را که به پستانش آويزانش کرده

پیچند و ديدم زنى را که  مارها بدان مى دست و پايش را بسته و

 سرش خنزير )خوك( و بدنش شكل االغ است.

اند که چنین  حضرت زهرا منقلب شده و عرض کرد: مگر چكار کرده

 شوند؟ مى

اند و مغزش  حضرت فرمود: آن زنى را که به مويش آويزان کرده

 39«.جوشد، زنى است که مويش را نامحرم ببیند مى

است؟ از بس منكر شايع شده، قبح آن هم از بین زمان ما چه خبر 

 آيد. حجاب بیرون مى رفته است. دختر مسلمان، زن مسلمان بى

                                                 
 .352 -351/ 18حبار األنوار:  -(1)  39
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 البته آنها که به مسجد 40حجاب حكم خداست در قرآن مجید؛

______________________________ 
 .352 -351/ 18بحار األنوار:  -(1)

.. وَ لْیَضْرِبْنَ . فرمايد: راجع به حجاب در سوره نور مى -(2)

 .31نور:  جُیُوبِهِنَّ وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...  بِخُمُرِهِنَّ عَلى

فرمايد: بزنند يعنى فرو گذارند زنان مقنعهاى خود را بر گريبانهاى 

خويش )يعنى گردن خود را به مقنعه بپوشانند تا موى و بناگوش و 

سازند آرايش خود را از گردن و سینه ايشان پوشیده بماند( و ظاهر ن

هاى رنگین و غیر آنچه جاى آنكه مواضع آن را  ها و جامه پیرايه

 ظاهر بنمايند.

 فرمايد: و در سوره احزاب مى

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ يُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ 

 .59احزاب:  جَلَابِیبِهِنَّ ...

                                                 
رِِهنَّ عَ  i\فرمايد: راجع به حجاب در سوره نور مى -(2)  40 نَّ ...  لى... َو ْلَيْضرِْبَن ِِبأمأ يأوِِبِنَّ َو ال ي أْبِديَن زِيَنَتهأ  .31نور:  E\جأ

هاى  و جامهها  ن و سينه ايشان پوشيده مباند( و ظاهر نسازند آرايش خود را از پريايهفرمايد: بزنند يعىن فرو گذارند زنان مقنعهاى خود را بر گريباهناى خويش) يعىن گردن خود را به مقنعه بپوشانند تا موى و بناگوش و گرد
 رنگني و غري آنچه جاى آنكه مواضع آن را ظاهر بنمايند.

 فرمايد: و در سوره احزاب مى

ْؤِمِننَي يأْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ... ه! بگو مر زنان . اى پيغمرب صّلى الّله عليه و آل59احزاب:  يا أَي َُّها النَِّبُّ قأْل أِلَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلمأ
خود را خود را و دخرتان خود را و زنان مؤمنان را كه به وقت بريون رفنت از خانه، نزديك گردانند و فرو گذارند بر رو و هپلوهاى خود چادرهاى 

  (.368/ 7يعىن وجوه و ابدان را بدان بپوشند) تفسري منهج الصادقني: 
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 41معراج، ص: 

 شان است که به بستگانشان هم برسانند. آيند منزّهند؛ امّا بر عهده مى

بايد به زنهاى ديگر گفت نصّ صريح قرآن است، جايى که حرام است 

که محرّك شهوت  پیدا بودن موى زن و نگاه کردن به او درحالى

نیست، پس واى اگر برجستگیهاى محرّك شهوت خود را نپوشاند، آيا 

کنند روزى هم اين صورت را روى خاك  گونه زنها فكر نمى ينا

کنند، اوّل خودتان بعد ديگران را  نهند، با سر وارد قبرشان مى مى

طور است، اوّل به زبان ماليم  مطّلع کنید. اگر از بستگانتان کسى اين

اطّالعها شما  ها، به بى و بعد به تندى بعد به اعراض بگويید، به بیچاره

ا تذکّر دهید، نگويید فايده ندارد، براى کسى که دلش براى خد

نمرده باشد، فايده و تأثیر دارد، خصوصا زن که خدا حیايش را زياد 

 قرار داده است.

آنكه را به زبانش آويزان کرده بودند و در گلوى او »حضرت فرمود: 

ريختند زنى است که به شوهرش جسارت کند،  از حمیم جهنّم مى

 «.ادبى کند بى

کمترين اذيّت زن نسبت به شوهر آن است که »در روايت دارد که: 

پس شما متوجّه باشید هرکدام «. بگويد من در خانه تو خیرى نديدم
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دختر داريد سفارش کنید زبانش را نگه دارد و الّا اگر کلمه درشتى 

 به شوهرش بگويد، اين است عقوبتش.

- 

______________________________ 
صلّى اللّه علیه و آله! بگو مر زنان خود را و دختران خود اى پیغمبر 

را و زنان مؤمنان را که به وقت بیرون رفتن از خانه، نزديك گردانند 

و فرو گذارند بر رو و پهلوهاى خود چادرهاى خود را يعنى وجوه و 

 (.368/ 7ابدان را بدان بپوشند )تفسیر منهج الصادقین: 

 42معراج، ص: 

اند آن زنى است که بدون  را به پستانش آويزان کرده آنكه»فرمود: 

 «.بسترى با او مانع شود علّت شوهرش را از هم

آن زنى که به پاهايش آويزان شده زنى است که بدون »فرمود: 

 41«.اجازه شوهرش از خانه بیرون رود

زنى را ديدم که گوشتهاى بدنش را با »ديگر آنكه حضرت فرمودند: 

کردند که بخورد. اين زنى است  مجبورش مىچیدند و  مقراض مى

شرم معلوم نیست کجا  حیاى بى که براى مرد بیگانه آرايش کند، بى
                                                 

 .352/ 18حبار األنوار:  -(1)  41
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خواهد برود. لباسى را که براى شوهرش بايد بپوشد، زينتى را  مى

کند نه براى شوهرش؛  که بايد براى شوهرش بنمايد، براى مردم مى

ا براى شوهرش حتّى منع مستحبّ است زن بهترين آرايشها را کند، امّ

شده که خضاب نكند؛ مثال اگر مويش سفید شده، موى خود را خضاب 

بزند تا شوهرش از او متنفّر نشود، ولى اين کار را براى شوهرش 

بكند نه براى صد هزار نفر. غیرت کجا رفته است؟ حمیت چه شده؟ 

که رگى بوده خشك شده است. غیرت که از شؤون انسانیّت  مثل اين

 که از بین رفته است. ست در دوره ما مثل اينا

آن زنى که دست و پايش را بهم بسته و اطرافش را مارها و »فرمود: 

اند زنى است که رعايت پاکى بدن و  عقربهاى عالم برزخ احاطه کرده

 کند نمايد و غسل حیض و جنابت نمى لباس خود را نمى

______________________________ 
 .352/ 18نوار: بحار األ -(1)

 43معراج، ص: 

 42«.شمارد و نماز را خفیف مى

                                                 
 .352/ 18األنوار: حبار  -(1)  42
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مستحبّ است که زنها در همان موقع قاعدگى هم وضو بگیرند و بر 

سجّاده بنشینند و به همان مدّتى که در غیر آن حالت نماز 

خواندند، نشسته ذکر بخوانند، مؤمنات بايد متوجّه باشند که  مى

 حديث را تمام کنیم.همیشه لباس و بدنشان پاك باشد. 

امّا آن زنى را که ديدم صورتش صورت خوك و بدنش به »فرمود: 

 «.شكل االغ است اين زن نمّامه است

کند که باعث  نمّام؛ يعنى کسى که حرف کسى را پیش ديگرى نقل مى

 فساد گردد.

و همچنین است عقوبت کذّاب )يعنى کسى که خیلى دروغ »فرمود: 

 «.گويد( مى

را ديدم که سر تا پايش شكل سگ است و آتش از  زنى»فرمود: 

 «.خوان است شود. اين زن آوازه پايینش داخل و از حلقش خارج مى

باشد و آن زنى است  ديدم زنى را که کر و کور و گنگ مى»و فرمود: 

 «.که بچّه از زنا بیاورد و به شوهرش ببندد

نمودند و  ديدم زنى را که گوشتش را با مقراضها قطع مى»و فرمود: 

 «.آن زنى است که خود را به مرد اجنبى عرضه بدارد
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  سوزد و امعاى زنى را ديدم که صورت و بدنش مى»و فرمود: 

______________________________ 
 .352/ 18بحار األنوار:  -(1)

 44معراج، ص: 

خورد و آن زنى است که قوّاده بوده است )يعنى دو نفر  خود را مى

 «.رسانده( مى را به حرام بهم

  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و رؤيت بهشت و جهنّم در معراج

 

ديگر از امور معراج نشان دادن بهشت و جهنّم است. پیغمبر اکرم 

کردم از من  هر ملكى را که مالقات مى»صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 نمود که گمان کردم درباره ابن عمّم على علیه السّالم پرسش مى

رفتم تا رسیدم به  على از من در آسمانها مشهورتر است. همچنان مى

کرد و نه راجع به على علیه الساّلم  اى مى ملك بزرگى که او نه خنده

چیزى پرسید. از جبرئیل سؤال کردم اين ملك کیست؟ جبرئیل عرض 

کرد: اين مالك جهنّم است و تا به حال به روى کسى نخنديده است 

کرد. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله  ما هم خنده مىوگرنه به روى ش
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فرمود: به او بگو که روپوش از روى جهنّم بردارد )در اينجا رسول 

فرمايد که جبرئیل در عالم باال مطاع  اللّه صلّى اللّه علیه و آله مى

است( پرده جهنّم را که عقب زدند، التهابش بلند شد که ترسیدم مرا 

كرّم صلّى اللّه علیه و آله فرمود بپوشان روى آن بگیرد پس رسول م

43«.ترسم مرا هم بگیرد را که مى
 

  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و رؤيت درخت طوبى در بهشت

  ديگر آنكه پیغمبر خدا در بهشت امورى را مشاهده فرمود که

______________________________ 
 اوت(.)با اندك تف 382/ 18بحار األنوار:  -(1)

 45معراج، ص: 

بعدا اطّالع داد و بعضى از آنها در روايات ذکر شده، از جمله 

است که « درخت طوبى»مطالبى که ذکر فرموده مسأله بزرگى 

اى براى رسیدن به باالى آن حرکت کند، بايد  اگر پرنده»فرمود: 

صد سال راه را بپیمايد و فاصله هريك از برگ آن تا برگ ديگر، يك 

است و اصل اين درخت در خانه علىّ بن ابى طالب علیه  سال راه

که از اين درخت  اى در بهشت مگر اين السّالم است. نیست خانه

                                                 
 ) با اندك تفاوت(.382/ 18حبار األنوار:  -(1)  43
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اينها ديدنى «. اى از آن به هر خانه اتّصال دارد اى دارد و شاخه بهره

 است نه گفتنى و شنیدنى.

  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و مشاهده خوراکیهاى بهشت

جبرئیل دانه خرمايى »اجع به خوراك بهشت است که فرمود: ديگر ر

تر و از مشك معطّرتر  به من داد که از کره نرمتر و از عسل شیرين

 «.بود

  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و مشاهده عمارت ساختمان توسّط مالئك

ديدم زمینى »ديگر از امورى که مشاهده فرمود و اطّالع داد فرمود: 

عمارت است و مالئك مشغول ساختن عمارت بودند؛ يك  را که بدون

ايستادند و کار  خشت از طال و يك خشت از نقره و گاهى هم مى

سازيم براى  کنید؟ عرض کردند: خانه مى کردند. گفتم چه مى نمى

ايستید؟ گفتند: هروقت سبحان اللّه و  امّت تو. گفتم: چرا گاهى مى

که  سازيم، وقتى اللّه اکبر بخوانند ما مىالحمد للّه و ال إله إلّا اللّه و 

 «.ايستیم خوانند، ما باز مى نمى

 46معراج، ص: 
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پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و مشاهده نور زهرا و ائمّه اطهار علیهم 

  الساّلم در بهشت

از امور ديگرى که پیغمبر اکرم در بهشت مشاهده کرد، نور دخترش 

سّالم بود. نور زهرا در هر عالمى به حبیبه خدا فاطمه زهرا علیها ال

نوعى ظهور داشته است. در لیلة المعراج در بهشت براى رسول اللّه 

صلّى اللّه علیه و آله در ساق عرش طلوع کرد، وقتى نظر فرمود نور 

 -ائمّه را ديد؛ اوّل نور على، بعد فاطمه تا برسد به حضرت حجت

 عجّل اللّه تعالى فرجه.

که وصى  -مهدى علیه السّالم را»ه فرمود: و در روايت است ک

و لذا بعضى از « ديدم مثل کوکب درّى است -دوازدهم من است

عجل اللّه  -اند که حجّة بن الحسن بزرگان اين حديث را شاهد گرفته

 پس از اصحاب کساء از همه اهل بیت افضل است. -تعالى فرجه

تولّدش بلكه قبل  غرض شبح نوريّه زهرا علیها الساّلم بود که قبل از

از رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله جدّش ابراهیم خلیل اللّه ديد. 

که پرده را از جلو چشمش عقب زدند به قدرى چشمش قوى  وقتى

اين نور »شد که نور ساطعى را در عرش مالحظه کرد، پرسید: 

کیست؟ ندا رسید: نور حبیب ما محمّد صلّى اللّه علیه و آله. عرض 
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بینم. فرمود: نور وصیّش على  پروردگارا! نورى در جنبش مىکرد: 

بینم. ندا  علیه السّالم است. عرض کرد: نور ديگرى در جنبش مى

شان  رسید: نور دخترش زهراست. عرض کرد: دو نور در يمین

بینم. فرمود: حسن و حسین. عرض کرد: نه نور ديگر اطرافشان  مى

اند تا حجّت بن الحسن  د حسینبینم. فرمود: ائمّه ديگر از اوال مى

 «.علیه الساّلم

 بلكه آدم ابو البشر هم نور زهرا را در بهشت مشاهده کرد. در

 47معراج، ص: 

بهشت قصرى را ديد که تختى در آن است و بر اين تخت نور محبوبه 

خدا را ديد و جمال دلربايش آدم را متوجّه کرد و ديد تاجى بر 

و دو گوشواره در گوشهاى اوست، آدم  اى بر گردن او سرش و قلّاده

دختر پیغمبر آخر الزمان است؛ »اشاره کرد که اين کیست؟ گفتند: 

تاجى که بر سر دارد اشاره است به پدرش خاتم األنبیا صلّى اللّه علیه 

 و آله که تاج عزّت اوست.

اى که بر گردن دارد، اشاره به شوهرش على علیه السّالم و دو  قلّاده

 «.و اشاره به فرزندان او حسن و حسین استگوشواره ا
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غرض اشباح نوريّه ائمّه اطهار علیهم الساّلم را خدا قبل از خلقت آنها 

 کردند. خلق فرمود که در هر عالمى به صورتى تجلّى مى

  پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و رؤيت منصوره در بهشت

رسیدم به : »ديگر آنكه پیغمبر خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود

درخت سیبى، جبرئیل سیبى کند و تعارف نمود، بازش که کردم 

نورى از وسط آن ساطع شد، پرسیدم: اين نور کیست؟ عرض کرد: 

منصوره در آسمان و فاطمه در زمین که دخترت باشد. پرسیدم: چرا 

در آسمانها او را منصوره گويند؟ عرض کرد: براى آنكه خداى 

پذيرد. چند در دنیا خدا  ند و شفاعتش را مىک تعالى او را نصرت مى

ائمّه را نصرت نمود ولى نصرت الهى به اولیايش در صحراى محشر 

کند:  وقت عرض مى است، لذا فاطمه زهرا علیها السّالم در آن

پروردگارا! تو نام مرا فاطمه يعنى نگاهدارنده قرار دادى، پس 

 شیعیان را بايد نگاهدارى کنم. خداوند

 48ص: معراج، 

ماند در صحراى محشر  فرمايد: زهرا شفاعت کن. و فرمود: نمى مى

 44«.مگر آنكه دشمن اهل بیت باشد

                                                 
 از بيانات حضرت آية الّله دستغيب مراجعه شود.« صّديقه كربى فاطمه زهرا عليها الّسالم» براى مزيد اّطالع به كتاب -(1)  44
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  سالم جبرئیل براى حضرت خديجه علیها الساّلم

داد. زهرا جنسش بشر  زهرا بوى گل سرخ بهشتى و بوى به بهشتى مى

؛ اش در پاکترين رحمها جاى گرفت است امّا از عالم ديگر است. نطفه

يعنى در رحم خديجه کبرى علیها السّالم. وقتى پیغمبر خدا خواست 

از معراج مراجعت کند جبرئیل حاجتى را از پیغمبر طلب کرد به 

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: حاال که برگشتى سالم 

 مرا به خديجه برسان.

  تفسیر سوره )وَ النَّجْمِ( با استفاده از روايات و احاديث

 اند گفته شد. تفسیر ظاهر آيات شريفه که مفسّرين ذکر فرموده

 شود: اکنون رواياتى که از ائمّه در شرح اين آيات ذکر شده گفته مى

شديد القوى؛ يعنى پروردگار عالم )اين معنا  45 عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى

منافات با معناى قبلى که جبرئیل بود ندارد؛ چون جبرئیل هم که 

ز خود ندارد، واسطه وحى الهى است و بس( بالجمله شديد چیزى ا

القوى؛ يعنى خداى عالم که تعلیم کرد به حبیبش محمّد صلّى اللّه 

گردد به رسول اللّه صلّى اللّه علیه و  برمى« ه»علیه و آله چون ضمیر 

 آله پس آيات بعد راجع به رسول خداست.
                                                 

 .5جنم:  -(2)  45
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______________________________ 
صدّيقه کبرى فاطمه زهرا علیها »زيد اطّالع به کتاب براى م -(1)

 از بیانات حضرت آية اللّه دستغیب مراجعه شود.« الساّلم

 .5نجم:  -(2)

 49معراج، ص: 

يعنى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله صاحب رأى و عقل  ذُو مِرَّةٍ ...؛

 ؛ ... فَاسْتَوى باشد؛ صاحب حسن اخالق در خلقش و کارش است. مى

يعنى محمّد صلّى اللّه علیه و آله استقامت به خرج داد در تبلیغ 

رسالت و انجام وظیفه عبوديّت و خدمتگزارى خداى عالم. واقعا هم 

 استقامت به خرج داد.

سال رنجها و مشقّات را تحمّل کرد، يك نفر تك و تنها در  23مدّت 

وَ هُوَ  میان يك قوم وحشى، آدمخور و درنده پايدارى به خرج داد:

؛ و هو يعنى محمّد صلّى اللّه علیه و آله در مأل اعلى 46 بِالْأُفُقِ الْأَعْلى

بود، اشاره به لیلة المعراج است که خداوند او را به آسمانها برد و 

                                                 
 .7جنم:  -(1)  46
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سماويات و عرشیان و ملكوت و ملكوتیان را نشانش داد. اجماال مهمّ 

 است. 47 قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنىثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى* فَكانَ  مطلب آيه شريفه:

قبال راجع به نزديك شدن جبرئیل به رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

ذکر شد، ولى از طريق اهل بیت دنا فتدلّى باللّه تفسیر شده؛ يعنى 

نزديك به خدا دنا؛ نزديك شد )يار نزديكتر از من به من است( حال 

بود، قرب نزديكى مكانى نیست  معنى نزديكى و قرب را بايد متوجّه

بلكه قرب منزلت و شأنى است، خدا همه جا حاضر و ناظر است و به 

ما »فرمايد:  مخلوقاتش از هر چیز نزديكتر است چنانچه در قرآن مى

 48«.از رگ شريان به او نزديكتريم

 لكن انسان به حسب ادراك و شعور، فرسنگها از خداى خود دور

______________________________ 
 .7نجم:  -(1)

 .9 -8نجم:  -(2)

 .16ق:  ... وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ -(3)

 50معراج، ص: 

                                                 
 .9 -8جنم:  -(2)  47
48  (3)-\i  َربأ ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ... َو ََنْنأ  .16ق:  E\أَق ْ
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باشد  است و در تحت حجب ظلمانیّه آمال و هواهايش محجوب مى

که خدا به فضلش عبد را مورد لطف قرار دهد و حجب او را  مگر اين

... وَ هُوَ  خداى را دانسته و آيه شريفه:برطرف نمايد، آنگاه قرب 

را فهمیده در مقام مخاطبه و مناجات با او  49مَعَكُمْ أَيْنَ ما کُنْتُمْ ...

برآيد. در اين هنگام از لذايذ مناجات و افاضه درجات آنچه را که 

قلم و لسان از شرحش عاجز است و چشیدنى است نه گفتنى، 

الصالة معراج »نى حديث: گردد. اينجاست که مع مند مى بهره

... وَ  و آيه شريفه: 51«المصلّى يناجى ربّه»و حديث:  50«المؤمن

 گردد. هويدا مى 52 اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

اى دارد که درجه اعاليش نصیب  البتّه قرب هرکس هم حد و درجه

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله شد. در اين وقت جبرئیل ديگر با 

ست حرکت کند و به ايشان عرض کرد: يا محمّد صلّى رسول اللّه نتوان

اى که هیچ ملك و پیغمبرى راه به آن  اللّه علیه و آله! به قربى رسیده

ندارد )حتّى خود جبرئیل( به حدّى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

نزديك شد که محاذى خداى خود قرار گرفت و هیچ حجاب و 

 اى جلو چشم قلب او نبود. پرده
                                                 

 .4حديد:  -(1)  49
 .343/ 6مستدرك سفينة البحار:  -(2)  50
 .216/ 71حبار األنوار:  -(3)  51
 .19علق:  -(4)  52
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کور باد چشمى که تو »فرمايد:  حسین علیه السّالم در دعاى عرفه مى

  بالجمله، مراتب قرب، معنوى است نه جسمانى و مكانى 53«.را نبیند

______________________________ 
 .4حديد:  -(1)

 .343/ 6مستدرك سفینة البحار:  -(2)

 .216/ 71بحار األنوار:  -(3)

 .19علق:  -(4)

 الجنان، دعاى امام حسین علیه السّالم در روز عرفه.مفاتیح  -(5)

 51معراج، ص: 

و ديدن به چشم قلب است نه به چشم حس. در خصوص درجه قرب 

پیغمبر اکرم که هیچ ملك و پیغمبرى بدان نرسید، دانشمند بزرگى 

 «.ما چه بگويیم در شرح مقامى که جبرئیل بدان راه نداشته»فرمود: 

أَوْ  ك ما باالتر است. جبرئیل هم آن مرتبه:اين از حد عقل و ادرا

؛ چنانچه حضرت باقر «دنى محمّد من ربّه فتدلى»را ندانست.   أَدْنى

«. يعنى پس زياد کرد نزديك شدنش را»فرمايد:  علیه الساّلم مى

                                                 
 مفاتيح اجلنان، دعاى امام حسني عليه الّسالم در روز عرفه. -(5)  53
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)تدلى( به معنى از عناد افتادن و در عبوديّت غرق شدن است که 

آن رسید و شايد فنايى را هم که  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله به

 جا باشد. اند همین ذکر کرده

)تدلى؛( يعنى در کمال علم و عظمت حق خود را نیست ديدن و در 

 برابر عظمت خداى عالم خود را فراموش کردن.

 عجز پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در ثناى خداوند

يعنى  دَلَّى؛دَنا فَتَ فرمايد: حضرت موسى بن جعفر علیهما السّالم مى

 54«.رسید و فهم پیدا کرد

مسلّم است که بشر هرچه به خدا نزديكتر شود، به ضعف و عجز خود 

شود، رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله به قدرى فهم  بیشتر متوجّه مى

محمّد کیست که ثناى تو را »کرد:  پیدا کرد که در سجده عرض مى

 «.کند

فرمود من نتوانم ثناى خداى را  رسول اللّه با آن عظمت شأنش مى

  کنم، خدايا تو خودت چنانى که ثناى خودت را نمودى تا برسد به

______________________________ 
 .250/ 4تفسیر البرهان:  -(1)

                                                 
 .250/ 4تفسري الربهان:  -(1)  54
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 52معراج، ص: 

 گويد: جايى که مى

 55«.ما عبدناك حقّ عبادتك و ما عرفناك حقّ معرفتك»

طور که  ، نشناختیم و تو را آنطورى که سزاوار شناختنى تو را آن

سزاوار پرستشى، نپرستیديم. عقل هرچه بیشتر شود، عجز بیشتر 

 شود. ببینید حضرت زين العابدين چه عجزى در دعاهاى صحیفه مى

 دارد. اش اظهار مى سجّاديّه

ترسم بیان و  تعبیراتى در روايات است که مى  دَنا فَتَدَلَّى  در موضوع

بهتر است بگذريم. موسى بن جعفر علیهما ذکرش موجب وهم شود، 

قابَ   فرمايد: پس گرديد فاصله بین محمّد و پروردگارش السّالم مى

دنوّا و اقترابا من »بلكه نزديكتر   أَوْ أَدْنى  به مقدار دو کمان  قَوْسَیْنِ

 56«.العلىّ األعلى

به حسب معنا و حقیقت که عبارت است از زيادتى معرفت و « قرب»

تر خواهد گرديد،  پروردگار إن شاء اللّه در آيات بعد روشن نجوا با

يعنى دو کمان، منظور از اين کلمه چیست؟ مفسّرين ذکر  قَوْسَیْنِ؛ امّا

                                                 
 .23/ 71ار األنوار: حب -(1)  55
 .108/ 102مهان:  -(2)  56
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خواهند شدّت  اند که تشبیه است چنانچه در محسوسات که مى کرده

گويند به قدرى نزديك شد به اندازه دو  نزديكى را ذکر کنند مى

 کمان.

  امبر و آل او علیهم الساّلم دوستى با خداوند استدوستى با پی

  اى درباره اند که عالوه بر اين معنا لطیفه بعضى ذکر فرموده

______________________________ 
 .23/ 71بحار األنوار:  -(1)

 .108/ 102همان:  -(2)

 53معراج، ص: 

م اند که در زمان سابق )شايد حال ه است. گويند و نوشته« قوسین»

شد رئیس دو قبیله باهم  طور باشد( در بین قبايل عرب اگر بنا مى اين

آمد و  اند که رئیس يك قبیله نزد ديگرى مى توافق کنند قاعده داشته

کردند که ما هر دو در جنگها و ساير موارد، يكى  با هم عهد مى

 هستیم.

آوردند و دو  وقت پس از اين عهد و میثاق، کمانهاى خود را مى آن

نمودند، سپس يك تیر در وسط اين دو  ان را بر هم منطبق مىکم
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کردند. انداختن يك تیر از  دادند و باهم تیر را رها مى کمان قرار مى

دو کمان؛ يعنى من و تو يكى هستیم و براى مثال اگر کسى به يكى از 

که به ديگرى هم پناهنده شده  شد مثل اين اين دو نفر پناهنده مى

 است.

خواهد بفهماند که به قدرى بین  شريفه خداى تعالى مى در اين آيه

ما و محمّد صلّى اللّه علیه و آله نزديكى حاصل شد مانند دو کمان 

روى هم؛ يعنى هر که به او پناهنده شود، به ما پناهنده شده، هر که 

 را هم که او شفاعت کند، به لطف ما رسیده است.

خداست، دشمن او دشمن  دوست محمّد صلّى اللّه علیه و آله دوست

خداست؛ هرکس رو به او و آل او کرد، رو به خدا نموده و آنها رو به 

 کند. هر که کنند خدا هم رو به وى مى

 تعلّق يافتن پیامبر صلّى اللّه علیه و آله به خداوند

قدر ساالر انبیا بندگى  ديگر از معانى )تدلى( تعلّق است؛ يعنى آن

  لم تعلّق پیدا کرد و از او شد و ابوابابراز داشت که به خداى عا

 54معراج، ص: 
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رحمت بر قلب مبارك او مفتوح گرديد و رسید به مقامى که جبرئیل 

که جبرئیل از رسیدن بدان  هم بدان راهى نرفت. مسلّم است وقتى

 عاجز است، ما از درك آن عاجزتريم.

عالم آنچه را پس وحى کرد خداوند  57 عَبْدِهِ ما أَوْحى  إِلى  فَأَوْحى

که وحى فرمود؛ يعنى در آن حال خدا بالواسطه به رسولش وحى 

پس   فَأَوْحى وقت واسطه نبود: نازل فرمود. جبرئیل هم ديگر در آن

 ذات مقدّس احديّت به سوى عبدش وحى فرستاد.

در آن حال از مصدر جالل »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 «.دارى؟ صلّى اللّه علیه و آله! که را دوست مىندا بلند شد يا محمّد 

 «.دارم من على را دوست مى»عرض کردم: 

 نظر کردم صورت على را ديدم.«. نظر کن به طرف راست»فرمود: 

على علیه السّالم به معراج نرفت امّا خداى تعالى صورت على را 

براى انس رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله مجسّم کرد. ما اگر 

کنیم که او که را  بخواهیم شخص عزيزى را دعوت کنیم، تفحّص مى

دارد تا آن شخص را هم دعوت کنیم، در اينجا هم خداى  دوست مى

تعالى براى انس پیغمبر، ملكى را به صورت على علیه السّالم درآورد 
                                                 

 .10جنم:  -(1)  57
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افكند، على را  تا هروقت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله نظر مى

يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! که را ». ندا رسید: پهلوى خود ببیند

 «.اى وصىّ خودت قرار داده

 «.هر که را تو معیّن کنى»عرض کرد: 

______________________________ 
 .10نجم:  -(1)

 55معراج، ص: 

 «.ابن عمّت علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم»خدا فرمود: 

 58. ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى

 دو نوع قراءت شده يكى به تشديد ذال و ديگرى بدون تشديد.کذب 

امّا وجه تخفیف؛ يعنى پس دروغ نگفت قلب پیغمبر مكرّم آنچه را 

ديد؛ يعنى هرچه در لیلة المعراج چشم او ديد از صورت اصلى 

جبرئیل و بهشت و جهنّم و بالجمله عوالم ملك و ملكوت همه درست 

علّق رؤيت خدا باشد؛ يعنى چشم دل بود و خالف واقع نديد و اگر مت

                                                 
 .11جنم:  -(1)  58
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محمّد درست علم به خدا پیدا کرد. و امّا وجه تشديد ذال پس اوّل 

 اى اينجا عرض کنم. مناسب است کلمه

است. چشم و گوش، ذائقه، شامه و غیره مجارى « قلب»کننده  ادراك

کننده. چشم روزنه ديدن است امّا قلب  ادراکند نه نفس ادراك

اى است که به قلب اتّصال دارد، اگر چشم  روزنه بیند. چشم يك مى

بیند، بینايى مربوط به  خودش بیننده است، پس چرا چشم مرده نمى

روح و قلب است. چشم، آلت اجراى ديدن است و همچنین است 

گوش و ساير اعضا. اينجا مثالى را هم بايد قبل از شرح مطلب ذکر 

یزهايى جلوتان بوده و که شما خودتان هزار مرتبه چ نمود و آن اين

ايد شك داريد، گاهى  ايد، يا گاهى در صحّت آنچه ديده ملتفت نشده

 شود. هم از طرف قلب تكذيب مى

______________________________ 
 .11نجم:  -(1)

 56معراج، ص: 

صورت جبرئیل را که در افق اعلى بود رسول »فرمايد:  خداوند مى

؛ يعنى با «د؛ ديدنى که قلبش حاضر بوداللّه صلّى اللّه علیه و آله دي

اطمینان قلب همراه بود که اين صورت اصلى جبرئیل است و همچنین 
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ساير امورى را که در معراج ديد، همه را قلب شريفش تصديق به حق 

 بودن آن داشت.

رأى « رأى»امّا معناى دوّم که در روايت اهل بیت است آنكه مراد از 

گردد به فؤاد؛ يعنى تصديق کرد آنچه  ىبرم« رأى»ربّه است. ضمیر 

 را که چشم دلش ديد و آن قرب پروردگار بود.

  پرسش از امام رضا علیه السّالم و پاسخ آن

يكى در مجلس حضرت رضا علیه السّالم عرض »در روايت است که: 

گويند رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله در شب معراج خدا  کرد که مى

 د:را ديد، حضرت فرمو

 گويند! حضرت فرمود: با چشم ظاهرى؟ عرض کرد: بلى، چنین مى

اين چشم حسّى، به خدا  59ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ ...  پس اين آيه چیست

گیرد، اين چشم حیوانى کجا، ربّ العالمین کجا، اين چشم  تعلّق نمى

انسانى همان چشمى است که خر و گاو هم دارند. چشمى که هواى 

خواهى خداى الطف من کلّ لطیف را ببیند.  بیند، مى لطیف را نمى

هرحال، عرض کرد: پس رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله چطور  به

 «.خدا را ديد، حضرت رضا فرمود: با چشم قلب خداى را ديد
                                                 

 .103انعام:  -(1)  59
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______________________________ 
 .103انعام:  -(1)

 57معراج، ص: 

چشمها به مشاهده او را : »60مودحضرت امیر المؤمنین علیه السّالم فر

بینند، چشم حسّى  بینند ولى قلبها به معرفت و ايمان خدا را مى نمى

 «.کند کند، ولى چشم باطن خطا نمى خطا مى

  تشخیص خطاى حسّ توسّط عقل

گردان به آن نظر افكند، يك دايره  اگر هرکس در حال گردش آتش

ترديدى ندارد  بیند. عقل است که در ديدنش خطا و در حكمش مى

 گويد چشم خطا کرد. دهد. عقل مى بلكه خطاى حس را تشخیص مى

نمايد. عقلت  گردان چند تا آتش در آن است که يك دايره مى آتش

گويد اين دائره موهومه است. علّت وهم هم آن است که چون  مى

آيد،  هنوز يك جزء آن در حس مشترك منتقش نشده جزء بعدش مى

 آيد. ه نظر مىاين است که دايره ب

                                                 
 (.27/ 4مل تره العيون مبشاهدة األبصار و لكن رأته القلوب حبقائق اإلميان) حبار األنوار:  -(1)  60
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و همچنین مثال ديگر، قطرات باران است که به نظر خطّ مستقیمى 

آيد. نتیجه آنكه چشم عقل و نور عقل اقواست از چشم حسّى بلكه  مى

 توان ديد و بس. قابل مقايسه نیست و خداى را به چشم قلب مى

د تكذيب نكر  ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى پس معنى آيه اين شد که فرمود:

بلكه تصديق کرد قلب حبیب ما محمّد صلّى اللّه علیه و آله آنچه را 

 که ديد در لیلة المعراج.

______________________________ 
لم تره العیون بمشاهدة األبصار و لكن رأته القلوب بحقائق  -(1)

 (.27/ 4اإليمان )بحار األنوار: 

 58معراج، ص: 

به معنى جنس است. چرا  الْفُؤادُ  ماند که الف و ال مفسّرين ذکر کرده

طور جنس ذکر شده؟ زيرا که حقیقت فؤاد، قلب محمّد صلّى اللّه  به

 گردد. علیه و آله است و بس که منحصر به فرد اکمل مى

  ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى  گفتار فخر رازى پیرامون

يك وجه هم فخر رازى متعرّض است. هرچند خیلى بعید است ولى 

يعنى هرکس اگر دل  ؛ ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى گويد: ى ندارد. مىعیب
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بدهد به حرف محمّد صلّى اللّه علیه و آله تصديق خواهد کرد آنچه 

را که محمّد صلّى اللّه علیه و آله ديده و خبر داده است، هر که را 

ديديد منكر است، اهل دل نیست، اهل هوا و هوس است؛ مثال در 

گويیم اين گفته دلنشین است بالجمله هر  ان مىگفتار خودم

دلى تا روز قیامت انكار نخواهد کرد آنچه را که محمّد صلّى  صاحب

 «.اللّه علیه و آله ديد و خبر داد

واقعا خوب معنايى است هرچند مراد از اين آيه هم اين معنى نباشد 

 ولى روى هم رفته حرفى است اساسى، اگر دلى در کار باشد نه فقط

اخبار معراجیه بلكه هرچه را که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

فرموده است، صدق خواهد دانست، بسیارى از عربهاى وحشى صدر 

رسیدند بدون  اسالم وقتى خدمت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله مى

 آوردند. صحبتى با او ايمان مى اى ببینند فقط از هم آنكه معجزه

  مرو بن معدى کربايمان آوردن ع

 عمرو بن معدى کرب با آن شجاعتش وقتى خدمت رسول خدا

 59معراج، ص: 
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اى فقط به واسطه سؤال و جواب با  آمد، بدون مشاهده هیچ معجزه

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ايمان آورد. رسول اللّه صلّى اللّه 

ز که هر چیز اى براى آن رو چه تهیّه کرده»علیه و آله به او فرمود: 

 «.شود به واسطه زلزله آن روز متالشى مى

 «.کند؟ آيا بدن مرا هم متالشى مى»عمرو گفت: 

کنى  طورى که تصوّر مى آن»رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 «.اى بیايد که کوهها متالشى شود نیست، چنان زلزله

 «.چه بكنم؟»عرض کرد: 

 «.ايمان بیاور»حضرت فرمود: 

اشهد ان ال إله إلّا اللّه؛ أشهد أنّك رسول اللّه صلّى اللّه علیه و »ت: گف

 و ايمان آورد.« آله

أ فتمارون از مادّه مراء به معنى  61 ما يَرى  أَ فَتُمارُونَهُ عَلى آيه بعد:

جدال است؛ يعنى کسى که حرف طرف را قبول نكند بدون آنكه 

در شرع هم نهى شده گويد يا نه؟ که  توجّه کند که آيا درست مى

گويد حاال يك ساعت از شب گذشته طرف  است؛ مثال يكى مى

                                                 
 .12جنم:  -(1)  61
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خواهد مراء کند و لو حقیقتا يك ساعت هم از شب گذشته باشد  مى

 طور نیست. گويد نه اين مى

سازد. شخص نبايد  کند. جدال، دل را تیره مى مراء، قلب را سیاه مى

 گرى بقبوالند.حرف خود را و لو به حق هم باشد بخواهد به دي

اجماال جدال و مراء در هر امرى مذموم است. مراء و جدال با پیغمبر 

 کنید با يعنى آيا شما جدال مى ؛ ما يَرى  أَ فَتُمارُونَهُ عَلى کفر است:

______________________________ 
 .12نجم:  -(1)

 60معراج، ص: 

مضارع  يعنى چه؟ يرى فعل« يرى»پیغمبر ما در آنچه ديده است؟ 

است از خصوصیّات فعل مضارع استمرار است؛ چون ديدن جبرئیل 

براى پیغمبر مخصوص معراج نبود بلكه او مستمرّا براى نزول وحى 

رسید، مشرکین هم مستمرّا در جدال با رسول اللّه  خدمت پیغمبر مى

 «.رأى»فرمود نه « يرى»صلّى اللّه علیه و آله بودند لذا 

  هاى قافله قريش نشانه

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  82 

که پیغمبر  در بحار از حضرت صادق علیه الساّلم روايت نموده وقتى

خدا در لیلة المعراج به بیت المقدس رفت و نماز خواند و ارواح انبیا 

خواستند به  را مالقات فرمود، در بین راه قافله قريش را ديد که مى

که يك شترشان گم شده بود و ظرف آبى هم  مكّه بیايند درحالى

ر اين روايت ذکر شده که رسول اللّه مقدارى از آن آب را داشتند. د

میل فرمود و مقدارى از آب را ريخت. صبح که شد تفصیل معراج 

 شب قبلش را ذکر فرمود.

ها به رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله گفتند  ها و ابو جهل ابو سفیان

 «.گويى از اينجا تا بیت المقدس يك ماه راه است چه مى»که: 

به نشانه آنكه قافله شما که »سول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: ر

در راه هستند، يك ظرف آبى داشتند که مقدارى از آن را میل 

کردم و مقدارى از آن را ريختم. و نشانه ديگر آنكه شترى از آنها 

 «.گم شده بود. بگذاريد تا قافله بیايد

 61معراج، ص: 

گو ببینیم مسجد اقصى چند ستون و چند خیلى خوب حاال ب»گفتند: 

 «.قنديل داشت؟
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مگر رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله براى شمردن آنها رفته بود؟ در 

همین وقت خداى تعالى براى آنكه حجّت را تمام کند، به جبرئیل 

دستور داد تا مسجد اقصى را در همان حال به رسول اللّه صلّى اللّه 

و جبرئیل هم مسجد اقصى را جلو حضرت علیه و آله نشان دهد 

داد و حضرت ستونها و قنديلها را شمرد و تعداد آنها را  62 دفیله

گیرى بود، ايمان نیاوردند. وقتى هم که  فرمود ولى منظور آنها بهانه

قافله قريش آمد، رفتند جلو و از آنها پرسیدند که شما در فالن شب 

م شده بود، ظرف آبى هم چه حالى داشتید؟ گفتند که يك شترمان گ

داشتیم که صبح ديديم آبها ريخته است، با اين وصف باز هم مشرکین 

 63قبول نكردند!

 ختم کنیم مطلب را به حديث شريفى از اهل بیت راجع به معراج.

  فرامین خداوند در شب معراج

در بحار از امالى صدوق به سند معتبر روايت را به خاتم انبیا صلّى 

 رساند که حضرت فرمود: آله مى اللّه علیه و

 خداوند در آن شب چند امر فرمود يكى آنكه خضوعت فقط»

                                                 
 ز برابر شاه يا يكى از امرا و فرماندهان ارتش) فرهنگ عميد(.دفيله: رژه، عبور صفهاى منّظم سربازان ا -(1)  62
 .337 -336/ 18حبار األنوار:  -(2)  63
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______________________________ 
دفیله: رژه، عبور صفهاى منظّم سربازان از برابر شاه يا يكى از  -(1)

 امرا و فرماندهان ارتش )فرهنگ عمید(.

 .337 -336/ 18بحار األنوار:  -(2)

 62معراج، ص: 

براى ما باشد و بس. ديگر آنكه جز به خدا به چیز ديگر اتّكايى 

نداشته باش. به درستى که ما راضى شديم که تو بنده ما باشى. 

 فرمود:

ايم به خالفت و  تو پسنديده مايى و هم حبیب ما و على را پسنديده

واليت بر خلق و آنكه به واسطه على و ائمّه از نسل على علیه الساّلم 

دهیم به واسطه  خواهیم کرد به امّت و بندگان خود و تمیز مى ما رحم

رسد به حضرت  على، حزب شیطان را از حزب رحمان تا آنكه مى

 «.فرمايد و به واسطه او آباد خواهیم کرد زمین را حجّت و مى

آبادى زمین زمان ظهور ولىّ عصر است. به هر شهرى، به هر دهى 

ه ال اله الّا اللّه. همه ذاکر خدا، ماند کسى مگر گويند که بروى، نمى

کننده پروردگار. اکنون دنیا خراب است. خرابتر هم  همه تسبیح
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کنى پر است از شهوات، سرقتها، خیانتها.  شود. هر جا نگاه مى مى

 خوشا زمانى که همه مشغول ياد خدايند.

در زمان ولىّ عصر، زن جوان از شام تا بغداد، »روايت دارد که: 

برد و کسى به او و متاع او نگاه  همراه خود تنها مى طبق جواهر

 «.کند نمى

يعنى هر آينه ديد پیغمبر خدا به  64؛ وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى آيه بعد:

 رؤيت بصر جبرئیل را؛ جبرئیلى را که قبال ذکرش شد که فرمود

بر وزن  )نزله  نَزْلَةً أُخْرى است، يك دفعه در زمین ديد،  شَدِيدُ الْقُوى

 طور تفصیل ذکر فعله؛ يعنى دفعه ديگر(. مرتبه اوّلش که قبال به

______________________________ 
 .13نجم:  -(1)

 63معراج، ص: 

شد که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله در کوه حرا بودند. جبرئیل از 

افق اعلى از طرف مشرق ظاهر گرديد و فضا را پر کرد. رسول اللّه 

ى اللّه علیه و آله مدهوش شد و اين نزلة االولى بود. نزلة صلّ

                                                 
 .13جنم:  -(1)  64
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االخرى نزد سدرة المنتهى بود که جبرئیل را مشاهده فرمود با آن 

 جالل و عظمتش.

شده است براى آن است که با صورت اصلى « نزلة»که تعبیر به  اين

خود فرود نیامد بلكه از خلقت اوّلیّه خود تنزّل کرد تا به حضور 

للّه صلّى اللّه علیه و آله شرفیاب شد. مرتبه اخرى هم رسول ا

اند نه مره؛ چون نزله، مره و  طور بود و اينجا نزله فرموده همین

نزول را شامل است و بنابر تفسیر آيات که مرجع ضمیر، ذات اقدس 

 احديّت باشد، رؤيت خداى تعالى با چشم قلب بوده است.

اضافه به « منتهى»بر « سدره»اضافه  65 هىعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَ آيه بعد:

حال است و مكان سدره مقامى است فوق جمیع مقامات؛ مقامى است 

که منتهى المقامات است؛ چون منتهاى صعود مالئكه است و 

برند، از سدرة المنتهى باالتر  اى که عمل مؤمنین را باال مى مالئكه

عودند از سدره برند. در روايت دارد که ارواح شهدا که در ص نمى

تواند  تجاوزى ندارند، مالئكه حتّى جبرئیل هم که رئیسشان است نمى

باالتر رود، نه جبرئیل، نه میكائیل، نه اسرافیل، نه هیچ نبىّ مرسلى و 

نه ملك مقرّبى، لذا در لیلة المعراج جبرئیل همراه رسول اللّه صلّى 

                                                 
 .14جنم:  -(1)  65
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يا رسول اللّه » اللّه علیه و آله بود تا اوّل سدره، اينجا عرض کرد:

 «.صلّى اللّه علیه و آله شما برويد

______________________________ 
 .14نجم:  -(1)

 64معراج، ص: 

 «.گذارى؟ آيا مرا تنها مى»رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 «.گیرم اى جلوتر بروم، آتش مى اگر به قدر بال پشه»عرض کرد: 

يا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله! »د: و بشارتى هم داد و عرض کر

اينجا جاى تو و امّتان تو است که بر منهج و طريقه و سنّت تو 

 66«.بمیرند

که به سنّت رسول اللّه  البتّه خیلى مشكل است کسى بمیرد درحالى

صلّى اللّه علیه و آله باشد، از سلمان فارسى باالترى هم سراغ دارى؟ 

 «.کنى؟ تو هم گريه مى»گفتند:  کرد، موقع مرگش گريه مى

ترسم از آنكه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را ببینم  مى»گفت: 

 «.که به منهج او عمل نكرده باشم درحالى

                                                 
 .78/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  66
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ايم، چه نهیهاى او را که  ما چقدر امرها و منهجهاى او را کنار گذاشته

کنیم در آن  شويم، هیچ باکى هم نداريم، خیال مى مرتكب مى

 ات عالیه هم جايمان است.مقام

  برخى از سنّتهاى پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله

چند چیز را از دست »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

دهم؛ يكى روى زمین نشستن را، ديگر ابتداى به سالم را هرچند  نمى

دهم و هیچ  به بچّه هم باشد، ديگر آنكه رديف براى خود قرار مى

ر نشوم در حالى که کسى همراه من پیاده بیايد، يا بايد او وقت سوا

هم سوار شود، يا من هم پیاده شوم، اينهاست )برخى از( سنّت پیغمبر 

 «.صلّى اللّه علیه و آله

______________________________ 
 .78/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

 65معراج، ص: 

 ه سخن مادر شهیداعتراض پیامبر صلّى اللّه علیه و آله ب

در يكى از غزوات، شخص جوانى در راه خدا کشته شد، مادرش 

 «.خوشا به حالت که اآلن در بهشتى»گفت: 
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که بود اين را گفت؟ شايد »رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

داشته و مال زيادى  اين از کسانى بود که حرف زيادش را نگاه نمى

 «.گفته( ه دروغ مىک داشته )نه اين را نگاه مى

اندازد و از رويّه پیغمبر دور  حرفهاى بیهوده انسان را عقب مى

که زيادى  که کسى مال زيادى را حبس کند درحالى کند، يا اين مى

را بايد در راه خدا انفاق کند. هرکس در حدّ خودش. اگر کسى مال 

تار زيادى حبس کند، خالف منهج رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله رف

 کرده است.

خالصه، رسیدن به سدرة المنتهى شروطى دارد که از همه بر 

 آيد. نمى

 سدرة المنتهى چیست؟

اوّل اين نكته را عرض کنم که دستگاه عالم وجود، بزرگ است و 

 اطّالعات ما درباره عجايب آن خیلى کم است.

همین بس که درختى است هزار « سدرة المنتهى»درباره عظمت 

دارد و هر شاخه، هزارهزار برگ و اگر يك برگ اين هزار شاخه 

اندازد. ما جز  درخت را به اين عالم بیاورند، همه عالم را سايه مى
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کره زمین اطّالعى نداريم. از همه عجايب زمین هم اطّالعى نداريم. 

  اوضاع

 66معراج، ص: 

عالم غیر از اينها و فوق اينهاست اگر کسى هزار سال زير يك شاخه 

رسد، کلّیّه جويهاى شیر و  درخت حرکت کند، به آخرش نمىاين 

 گذرد. عسل و آب و شراب بهشتى از زير اين درخت مى

 گويند؟« سدرة المنتهى»چرا به آن 

 آورنده است. به معنى حیرت« سادر»و « سدر»از مادّه « سدره»

شود حتّى رسول اللّه  هرکس پى به اين دستگاه ببرد دچار دهشت مى

و لطف خدا او را نگهداشت عظمت خدا در اين دنیا دهشت کرد 

چندان ظهورى ندارد، همه آنجاست. اگر درباره خلقت رواياتى که 

 فهمد چه خبر است. در جلد چهارم بحار است شخص بخواند، مى

همه اين دنیا در مقابل دستگاه آسمان اوّل به تعبیر قدما و به اصطالح 

اى است در  كشان، مثل قطرهامروز، منظومه شمسى ما در مقابل که

طور نسبت آسمان اوّل به دوّم و  دريا و ريگى است در بیابان، همین

اى است در مقابل  دوّم به سوّم تا برسد به آسمان هفتم و همه قطره
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آور است؛ جايى است که  عرش و باألخره سدرة المنتهى حیرت

اينجا ممكن الوجود از اين مقام تجاوز نخواهد کرد. قدم حیرت در 

رود، جايى است که جبرئیل را هم از آن خبر نیست،  به گل فرو مى

فقط در عالم وجود يك نفر از اين مقام عبور نمود و آن حبیب خدا 

 محمّد بود.

جنة المأوى؛ يعنى  67؛ عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى عالوه بر سدره، آيه بعد:

 شود مى بهشتى که مستقر است نه معبر، ساير جنّات عبور از آن

______________________________ 
 .15نجم:  -(1)

 67معراج، ص: 

ولى از سدره عبور ممكن نیست. وجه تسمیه سدرة المنتهى براى آن 

برند، اگر از هفت  است که کرام الكاتبین که اعمال مؤمنین را باال مى

رسد، اينجا عمل مؤمن  وقت به سدرة المنتهى مى مرحله گذشت، آن

 کنند. ىرا ثبت م

ديگر از وجوه سدرة المنتهى منتهاى مقام ملك است. خالصه، محمّد 

صلّى اللّه علیه و آله اينجا که رسید تنها شد. جبرئیل نیامد. حضرت 

                                                 
 .15جنم:  -(1)  67
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در عبورش عجايبى مشاهده فرمود که بعضى از آن را ذکر فرموده 

 است.

يكى از اخبارى که ذکر شده از حضرت علىّ بن موسى الرضا علیه 

 م است که نقل فرموده از پدرش که آن حضرت فرمود:السّال

شد، روزى  يكى از اصحاب جعفر بن محمّد در مجلس حاضر نمى»

سؤال فرمودند راجع به اين شخص که کجاست؟ به ايشان عرض شد 

مريض است. حضرت صادق علیه السّالم به عیادتش رفتند و ديدند 

يعنى ظنّت را به ؛ 68 مرضش سخت است، فرمودند: أحسن ظنّك باللّه

خدا نیكو کن )در موقع مرگ شخص بايد امیدش را به خدا بیندازد، 

هرچه حسن ظن بیشتر باشد بهتر است( عرض کرد يا ابن رسول اللّه 

صلّى اللّه علیه و آله امیدم به خدا محكم است، زياد است؛ يعنى 

ا مأيوس نیستم الّا غصّه دخترهايم را دارم بلكه گفت: غصّه اينها مر

دهد بايد شنید و به گوش  ناخوش کرده. جوابى که حضرت صادق مى

دل آويزه ساخت، فرمود: تو به همان خدايى که امید دارى گناهانت 

 را بیامرزد

______________________________ 
 .137/ 71بحار األنوار:  -(1)

                                                 
 .137/ 71حبار األنوار:  -(1)  68
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 68معراج، ص: 

نگاه دارد و حسناتت را زياد نمايد، امید داشته باش که دخترهايت را 

)شخص بايد بینديشد، آى کسى که پشتت از بار گناه خمیده شده 

است چطور امیدوارى که خدا تو را ببخشد امّا امید ندارى که براى 

چهل سال عمر دنیا، خداوند دخترهاى تو را اداره کند. غصّه  -سى

 براى چه؟ مگر تو خالق دخترهايت هستى، تو فضولى؟

شود، وقتى هم که مردى  دست تو اداره مى تا زنده هستى کار آنها به

فرمايد. اين اوهام خیاالت شیطانیّه  يك نفر ديگر را خداوند معیّن مى

 است(.

وقت حضرت صادق فرمود که: شنیدم از پدرم باقر العلوم که  آن

فرمود: شنیدم از پدرم زين العابدين که فرمود: شنیدم از پدرم 

از على که شنید از رسول اللّه  حسین علیه السّالم که فرمود: شنیدم

صلّى اللّه علیه و آله که فرمود: در سدرة المنتهى که تنها بودم، يكى 

هاى آن مثل پستان و سر آنها رو  هاى سدره را ديدم که میوه از شاخه

ريزد،  ريزد، از بعضى عسل مى به زمین است، ديدم از بعضى شیر مى

ريزد در  از جايى لباس مىاز بعضى روغن، از بعضى شبیه نان سفید، 

کردم اينها اشاره به  آن حال گفتم: اى کاش! جبرئیل بود و سؤال مى
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چیست؟ در اين هنگام از طرف خداى عالم به قلب من الهام شد که 

اين دستگاه را براى دختر و پسرهاى امّت تو قرار داديم و فرمود: 

هم طور که ما خلق کرديم، رزق  بگو به پدرهاى دخترها همان

 «.کس که دندان دهد نان دهد دهیم: هر آن مى

 69معراج، ص: 

  صحبت و گفتگو در مأل اعلى

 بنابر خبرى که از حضرت باقر علیه السّالم در بحار نقل شده فرمود:

جدّم از سدره که رد شد، در آن عالم قرب، ندا رسید: حبیب ما! »

عالمى که  گويند )مأل اعلى؛ يعنى خبر دارى که در مأل اعلى چه مى

جز به خدا اعتنايى به کسى ندارند(. عرض کردم: مرا از آنها خبرى 

ام خنك  نیست که ناگاه دست قدرت بر سینه من گذاشت، پس سینه

، پس به همه چیز دانا شدم. ندا رسید حاال بگو آيا در چه چیز 69شد

 است صحبت و گفتگوى مأل اعلى؟

درجات است، کفّاره؛  عرض کردم: دانستم که در کفّارات و حسنات و

کننده، عملى که باعث شود گناهان من و تو پاك شود.  يعنى تالفى

                                                 
 (.373/ 18يد القدرة بني كتفى) حبار األنوار: عن الباقر عليه الّسالم: فوضع يده أي  -(1)  69
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درجات؛ يعنى مقامهاى بلند و در تفسیر از ابن عبّاس روايت کند که 

 پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: کفّارات سه چیز است:

 شود. اوّل: وضويى که در شدّت سرما گرفته مى

ه سوى نماز جماعت )به هر قدمى که شخص دوّم: حرکت کردن ب

دارد، ده حسنه براى او نوشته و ده سیّئه محو و ده درجه بلند  برمى

 شود(. مى

 70و انتظار الصلوة بعد الصلوة.

______________________________ 
عن الباقر علیه السّالم: فوضع يده أي يد القدرة بین کتفى  -(1)

 (.373/ 18)بحار األنوار: 

فأمّا الكفّارات فإسباغ الوضوء فى السبرات و نقل األقدام إلى  -(2)

 (.375/ 18الجماعات و انتظار الصلوة بعد الصلوة )بحار األنوار: 

 70معراج، ص: 

                                                 
 (.375/ 18فأّما الكّفارات فإسباغ الوضوء ىف السربات و نقل األقدام إىل اجلماعات و انتظار الصلوة بعد الصلوة) حبار األنوار:  -(2)  70
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سوّم: انتظار نماز پس از نماز؛ مثال پس از نماز عصر، شخص منتظر 

شود که نماز مغرب را بخواند و  است که کى وقت نماز مغرب مى

 ین ساير نمازها.همچن

رسید بلند سالم  و امّا درجات افشاء السّالم؛ يعنى به يكديگر که مى

کند. دوّم:  کنید، منتظر سالم طرف نباشید. اين کار درجه را بلند مى

 آنكه اطعام کنید حتّى اطعام زن و بچّه خود که از همه باالتر است.

قت سحر که مردم خوابند، و سوّم: از درجات نماز است در وقتى

 71«.برخیز و نماز شب بخوان

 اى از عظمت خداوند گوشه

ديگر از عجايبى که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله مشاهده فرمود، 

 در روايتى از امام صادق علیه السّالم است که فرمود:

اى از عظمت خداى  به اندازه چشمه سوزنى راه بازگرديد و نمونه»

 «.تعالى را ديد

                                                 
 فإنشاء الّسالم و اطعام الطعام و الصلوة بالليل و الّناس نيام) حبار األنوار: -(1)  71

18 /375.) 
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شايد تعبیر اين چشمه به سوزن، آن باشد که به »ايد: فرم مجلسى مى

اندازه چشمه سوزنى از عظمت خداى تعالى را نشان او دادند و اين 

  کنايه است از کمى آنچه ظاهر شد براى آن حضرت از معرفت

______________________________ 
م فإنشاء السّالم و اطعام الطعام و الصلوة باللیل و النّاس نیا -(1)

 )بحار األنوار:

18 /375.) 

 71معراج، ص: 

ذات و صفات خدا، هرچند همین مقدار فوق طاقت بشرى بود و لذا 

 «.رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله غش کرد

خداى تعالى دست لطفش را به سینه رسول اللّه »وقت فرمايد که:  آن

 «.صلّى اللّه علیه و آله گذاشت

ل اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: و در روايت ديگر است که رسو

خدا دست قدرت را بین کتف من قرار داد، پس يافتم خنكى آن را »

 72«.ام در سینه

                                                 
 ) با اندك تفاوت(.374/ 18حبار األنوار:  -(1)  72
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ذکر شده؛ « يد»دست خدا نه اين دست گوشتى است بلكه براى تعبیر 

دست خدا باالى دستهاى  73... يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... مثال آيه:

که  قدرت خدا فوق همه قدرتهاست و يا مثل وقتىايشان است؛ يعنى 

حسین علیه السّالم در دست امّ سلمه بود رسول اللّه صلّى اللّه علیه و 

ديدم دست خدا »مرتبه به سجده افتاد و گريه کرد و گفت:  آله يك

روى سر حسینم است؛ يعنى دست لطف و رحمت خدا بر سر حسین 

 «.است

  وش پیامبر صلّى اللّه علیه و آلهقدمهاى على علیه السّالم بر د

يكى از شعراى عرب اشعارى شیرين در مدح على علیه السّالم گفته 

 گويد: است که موضوع آن مناسب اين مطلب است؛ مى

به من گويند مدحى از على کن، من چه بگويم از آقايى که عقال »

اى گفتند: على خداست و رسول  که عدّه حیرانند در مقام او تا اين

اللّه صلّى اللّه علیه و آله خبر داد که در لیلة المعراج خدا دست 

  لطفش را بر کتف من گذاشت

______________________________ 
 )با اندك تفاوت(. 374/ 18بحار األنوار:  -(1)

                                                 
 .10فتح:  -(2)  73
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 .10فتح:  -(2)

 72معراج، ص: 

وقت در بتخانه، على پا به کتف  و خنكى آن را احساس نمودم، آن

ه صلّى اللّه علیه و آله گذاشت و بتها را شكست، على پا رسول اللّ

 74«.گذاشت جاى دست خدا؛ يعنى محل ظهور رحمت خدا

خالصه، پس از آنكه سینه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله خنك شد و 

اى که از مشاهده عظمت الهى به او دست داده بود  از حال غشوه

 بیرون آمد، ندا رسید:

اى بندگان ما را، در  لّه علیه و آله! تو امتحان کردهمحمّد صلّى ال»

 «.تر باشد بین بندگان ما کیست که تو را مطیع

پروردگارا! على علیه »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: 

 «.السّالم را يافتم

                                                 
 حّسان بن ثابت گويد: -(1)  74

 قيل ىل قل لعلى مدحا
 

  ذكره خيمد نارا موصده

 قلت ال أقدم ىف مدح امرء
 

  حار ذو اللب اىل ان عبده

 و النىّب املصطفى قال لنا
 

  ليلة املعراج ملا صعده

 على ظهرى يداوضع الّله 
 

  فأحس القلب إن قد برده

  و على عليه الّسالم واضع أقدامه
 

  ىف حمّل وضع الّله يده

 (306/ 2) شجره طوىب: 
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 «.درست گفتى»فرمود: 

 «.اى؟ آيا جانشینى براى خود معیّن کرده»پس ندا رسید: 

 «.خدايا! خودت انتخاب فرما» عرض کرد:

على را وصىّ خود قرار ده؛ على است بیرق هدايت، »امر شد که: 

 «.على است امام اهل تقوا

______________________________ 
 حسّان بن ثابت گويد: -(1)

 

 قیل لى قل لعلى مدحا
 

  ذکره يخمد نارا موصده

 قلت ال أقدم فى مدح امرء
 

  دهحار ذو اللب الى ان عب

 و النبىّ المصطفى قال لنا
 

  لیلة المعراج لما صعده

 وضع اللّه على ظهرى يدا
 

  فأحس القلب إن قد برده

و على علیه الساّلم واضع 

   أقدامه
  فى محلّ وضع اللّه يده
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 (306/ 2)شجره طوبى: 

 73معراج، ص: 

رسول امر شد بايد اين بشارات را که به تو داديم، به على برسانى و 

اللّه صلّى اللّه علیه و آله چنین کرد و در سدرة المنتهى به على 

 «.خدا احوال تو را پرسید و تو را امام قرار داد»فرمود: 

من بنده خدايم، اگر مرا عذاب کند، به عدل رفتار »على فرمود: 

فرموده و اگر تمام کند براى من آنچه را که وعده داده است، پس او 

 75«.است اولى بفضل و کرم

راستى که از على علیه الساّلم آموز اخالص عمل، معرفت، عقل. در 

اين هنگام پیغمبر خدا دست خود را بلند کرد و دو دعا براى على 

 علیه السّالم کرد:

 «.اللّهم اجل قلبه و اجعل ربیعه اإليمان بك»

خدايا! روشن کن قلب او را و خوشى او را، ايمانش را به تو قرار »

 «.ده

                                                 
 (.372/ 18انا عبد الّله و ىف قبضته أن يعّذبىن فبذنوىب مل يظلمىن شيئا و إن يتّم ىل ما وعدىن فالّله أوىل ىب) حبار األنوار:  -(1)  75

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  102 

ن دو دعا را که رسول خدا براى على علیه الساّلم کرد، ندا بلند اي

قد فعلت ذلك به ...؛ يعنى آنچه که خواستى به او داديم امّا »شد: 

يك از انبیا به اين  قرار داديم براى او باليى را که مبتال بشود که هیچ

 تر است، جام بال اند. )هر که در اين بزم مقرّب قسم از بال مبتال نشده

 بالهاى اين دنیا نعمت است.«. دهند بیشترش مى

خدايا! او وصىّ و برادر »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: 

 «.من است، بال را از او دور کن

______________________________ 
انا عبد اللّه و فى قبضته أن يعذّبنى فبذنوبى لم يظلمنى شیئا و  -(1)

 (.372/ 18فاللّه أولى بى )بحار األنوار:  إن يتمّ لى ما وعدنى

 74معراج، ص: 

گذشته است در علم من، گذشته است که على مبتال شود؛ »فرمود: 

سال خانه نشینى  25)يعنى قضاى حتمى است و عالج ندارد و اين بال 

 «.با آن مصايب و ناماليمات بود(

  إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى تفسیر آيه:

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  103 

زمانى که پوشانده است سدره  76 إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى د:آيه بع

نام دارد. « غشايه»را آنچه پوشانیده. چیزى که چیزى را بپوشاند، 

پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله امورى در سدره مشاهده فرمود که قابل 

وصف نیست، ديدنى است نه شنیدنى. ما چه بگويیم که پیغمبر در لیلة 

 عراج چه ديد.الم

در روايات اشاراتى ذکر شده که يكى از آن امور عظیمه آثار 

چنانچه شیخ  -تجلّیات انوار جمال و جالل الهیّه است. بر اين درخت

قدر حسن و زيبايى و  ظاهر گرديد از اين سدره آن -طوسى فرمايد

روشنايى که نشود پى به آن برد و نشود به وصف درآورد. اين يك 

 . غْشىما يَ  وجه

اشاره به مالئكى است   ما يَغْشى  وجه ديگر آنكه باز در روايات است

 که به روى اين درخت مشغول حمد و ثناى الهى هستند.

 گفته شد که سدرة المنتهى هزارهزار شاخه دارد که هر شاخه، هزار

______________________________ 
 .16نجم:  -(1)

 75معراج، ص: 

                                                 
 .16جنم:  -(1)  76
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روايت است که سايه هر برگش به اندازه زمین هزار برگ دارد و در 

 است.

بر روى هر برگى صد »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

هزارهزار ملك مشغول تسبیح خدايند، همه قائم و مشغولند به تسبیح 

آنچه را که پوشیده شده از   إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى  خداى تعالى

 «.ملك بر اين درخت

اى ملك دور سدره مشغول طواف  ديدم عدّه»وجه ديگر آنكه فرمود: 

طور که پروانه دور شمع  کنند همان هستند و تسبیح خدا را مى

وقت دور  طور بودند، آن زند، مالئك هم همین چرخد و برق مى مى

اى هم دور آن  سدرة المنتهى عالوه بر مالئك روى درخت، عدّه

ن درخت همین بس که اگر شخص از بزرگى اي«. کنند طواف مى

مرتبه طى نمايد، صد سال هم در راه  سوارى بخواهد دور آن را يك

 تواند. باشد نمى

 «.يغشاها فراش من ذهب»و از ابن مسعود منقول است که: 

 77«.اند از فرشهاى طال آن را پوشانیده»يعنى: 

  پذيرايى مالئكه از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله
                                                 

 ) با اندك تفاوت(.79 -78/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  77
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اج از امورى که نزد سدره واقع گرديد آنكه وقتى در لیلة المعر

اى از مالئكه مأل اعال  پیغمبر خدا نزد سدرة المنتهى رسید، عدّه

آمدند براى زيارت پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله امّا چطور 

آمدند؟ به دست هريك طبقى از طبقهاى بهشتى )در آن، چه بود، 

 ذکر نشده است( به عنوان نثار

______________________________ 
 )با اندك تفاوت(. 79 -78/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

 76معراج، ص: 

حضور رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ريختند؛ چون مهمان بود. 

آمد، هديه مالئكه تحف  آمد، دست خالى نمى هرکس به زيارتش مى

ر اوست با قلب پر و هدايا و طبقهاى بهشتى بود )هديه ما هم صلوات ب

 از محبّت او و آل او(.

  اعطاى سه چیز به پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در معراج

از جمله پذيرايیهايى که از طرف خدا نسبت به اين پیغمبر گرامى به 

 عمل آمد، اعطاى سه چیز بود:
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هِ وَ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّ يكى آيات آخر سوره بقره:

 الى آخر. 78الْمُؤْمِنُونَ ...

گانه بود که نور چشم  دوّمین چیزى که به او اعطا شد، نمازهاى پنج

 رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله است.

سوّم به او وعده دادند که هرکس از امّتش باشد و مشرك نباشد، خدا 

شخص اگر غیر از خدا کسى را مؤثّر نداند و  79آمرزد. وى را مى

اش جز به او به ديگرى نباشد اگر گناهان ديگرى هم داشته  كیهت

بخشند. اين را هم  باشد، او را به محمّد صلّى اللّه علیه و آله مى

اى که به مردم دارند، به خدا ندارند. جدّا  کوچك نگیريد. خلق تكیه

 طور است. اين

ر نسبت به بنده مؤمنى که گناهانش بیشتر است ام»در اخبار است که: 

 کند. به او گويند: شود که او را به آتش ببرند، به عقبش نگاه مى مى

گويد: من حسن ظنّ به خدا داشتم که  نگرى؟ مى چرا به عقب مى

 خدا

                                                 
 .285بقره:  -(1)  78
 .452/ 6تفسري ابن كثري:  -(2)  79
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______________________________ 
 .285بقره:  -(1)

 .452/ 6تفسیر ابن کثیر:  -(2)

 77معراج، ص: 

 کند. مرا عذاب نمى

اى حسن ظنّ به ما داشت،  رسد: اگر اين شخص در دنیا لحظه ندا مى

رسد دروغش  کرديم، با اين وصف ندا مى وقت او را عذاب نمى هیچ

 را هم قبول داريم.

بلى اگر صدها هزارها امثال من و تو را به محمّد صلّى اللّه علیه و آله 

صدق  ببخشند، چیزى نیست بلكه اگر دروغ اوّلین و آخرين را به

محمّد عفو کنند مهمّ نیست. محمّد صلّى اللّه علیه و آله حبیب اللّه 

که موحّد  است و بالجمله هرکس از امّت اين پیغمبر بمیرد، درحالى

 شود. باشد و مشرك نباشد، آمرزيده مى

جزء روايت علىّ بن ابراهیم قمّى است که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و 

وردگارا! به هريك از پیغمبران عطايايى پر»آله به خدا عرض کرد: 

اى، به من هم بده. ندا رسید: ما به تو در بین عطاها دو کلمه را  کرده
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کنیم، اوّل ال حول و ال قوة إلّا باللّه؛ هیچ نیرو و قدرتى  اعطا مى

 نیست مگر به خدا.

کس راه نجات ندارد مگر  دوّم: اللّهمّ ال منجى منك إلّا الیك؛ هیچ

 80«.کند خدا کمكش

  سوغاتى از مالئكه براى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

امّا آنچه را که مالئكه به خدمت رسول مكرّم صلّى اللّه علیه و آله 

تقديم کردند و رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله به عنوان سوغات 

آورد، فرمود: دعايى از مالئكه به من رسید که صبح و عصر آن را 

 خوانم: مى

______________________________ 
 .367/ 5مستدرك الوسائل:  -(1)

 78معراج، ص: 

اللّهمّ إنّ ظلمى أصبح مستجیرا بعفوك و ذنبى أصبح مستجیرا »

بمغفرتك و ذلّى أصبح مستجیرا بعزّتك و فقرى أصبح مستجیرا بغناك 

                                                 
 .367/ 5مستدرك الوسائل:  -(1)  80
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و وجهى البالى الفانى أصبح مستجیرا بوجهك الدائم الباقى الّذى ال 

 81«.ىيفن

 «.اين هديه را در لیلة المعراج به من دادند»پیغمبر خودش فرمود: 

  هاى خويش در معراج رسیدن پیامبر صلّى اللّه علیه و آله به خواسته

هرچه خواستم به من عطا کردند و از جمله »ديگر آنكه فرمود: 

 «.هرچه براى على طلب کردم دادند

لیلة المعراج عقب على علیه  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرداى

الساّلم فرستاد و وقايع را براى او تعريف کرد و فرمود موسى و 

پرسیدند. على  عیسى تو را سالم رساندند و مالئك احوال تو را مى

هرچه براى تو »گريه کرد. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 82«.ن توطلب کردم، دادند، مگر نبوّت و همچنین براى شیعیا

واقعا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله مهمانى رفته بود آن هم چه 

مهمانى؟ مهمانى ربّ العالمین که اکرم األکرمین است. مؤمن هم که 

 میرد، مهمان خداست. مى

  ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى تفسیر آيه:

                                                 
 .248/ 86حبار األنوار:  -(1)  81
 .247/ 4تفسري برهان:  -(2)  82
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  به« و زيغ»نافیه است  ما 83. ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى آيه بعد:

______________________________ 
 .248/ 86بحار األنوار:  -(1)

 .247/ 4تفسیر برهان:  -(2)

 .17نجم:  -(3)

 79معراج، ص: 

 معناى انحراف است. منحرف شدن از حق رو به باطل کردن است.

 گويند. مى« زيغ»اينها را 

 فرمايد که در قرآن کند و مى شیخ طوسى هم همین معنا را ذکر مى

 84رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ... زياد از اين قبیل ذکر شده مثل:

خدايا! حاال که قلب مرا هدايت فرمودى، میل مده از خودت تا 

متوجّه باطل شود، مبادا عالقه به خدا، به شهوات نفسانى مبدّل گردد 

و رو به اين  کشى که از طغیان است؛ يعنى گردن  طَغى  و امّا معنى

طور خالصه؛ يعنى پا از گلیم خود دراز  طرف و آن طرف کردن و به

کنم، اين من  کنند: من فالن مى نمودن؛ مثل کسانى که دعويهايى مى

                                                 
 .17جنم:  -(3)  83
 .8آل عمران:  -(1)  84
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زنى. بعضى،  منم مى و من گفتنها طغیان است، تو کیستى که منم

افعال و رفتارشان طغیان است. بعضى هم حرفشان طغیان است؛ مثال 

، اين اظهار «شد طور مى اگر پاى من در کار نبود، فالن: »گويد مى

 ربوبیّت است.

  امتحان و آزمايش، سنّت الهى

که در  قبل از شرح آيه، الزم است مطلب مهمّى ذکر شود و آن اين

دستگاه خدايى، هرکس در هر حدّى است، امتحاناتى براى او 

به خاتم آنها  خواهد بود مطابق حدّ او تا برسد به انبیا و تا برسد

شود. اينجا  محمّد مصطفى صلّى اللّه علیه و آله بدون امتحان نمى

  دار دنیا محلّ امتحان

______________________________ 
 .8آل عمران:  -(1)

 80معراج، ص: 

است. بالها و شدّتها و خوشیها همه امتحان است. در بالها بايستى 

نمايد. نعمت هم  ى مىکند يا سرکش امتحان شود که آيا صبر مى

شود تا معلوم شود  دفعه مال و خوشى زياد مى طور است. يك همین

شود که نامه عمل خود را هم  که آيا چنان سرگرم اين مال و اوالد مى
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گفت خدا پیش من عزيز است  کند يا نه؟ آن کسى که مى فراموش مى

؟ چه آيد يا نه آيا با آمدن مال و غیره عزيزتر از خدا به دستش مى

اشخاصى که باب نعمت براى آنها باز شد و پس از آن، حاالت خوش 

خود را از دست دادند، دلشكستگیها از بین رفت. خالصه، براى 

هرکس امتحاناتى در حدّ خود اوست تا معلوم شود بنده خداست يا 

بنده هوا و هوس. حال به امتحاناتى که براى پیغمبر خاتم صلّى اللّه 

شد توجّه کنید، شوخى نیست که او به آن درجات  علیه و آله واقع

 کند. رسید، امتحاناتى براى او رخ داد که کوه را از جا مى

  بخشى از امتحانها و آزمايشهاى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

از جمله امتحانات آنكه در لیلة المعراج چنان دستگاه عظمتى در 

ا درك آن را هم سدرة المنتهى براى او ترتیب داده شد که م

فهمیم که فوق جمیع مقامات  قدر مى توانیم بنمايیم، امّا همین نمى

ارواح عالیه حتّى ملك و نبى بوده است، آن هم با چه تشريفاتى، 

حال اين دستگاه چه خطرى براى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

آله به  داشت، اينجا کلّ خطر است، مبادا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و

 اينجا دل ببندد، نكند خود را ببیند

 81معراج، ص: 
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 و عجب کند و شأنى براى خود قايل شود.

اى به آن دستگاه میل نموده بود، مقام او  اگر در سدرة المنتهى ذرّه

چنین نشد،  گرديد و لذا چون اين محو و زايل شده و خودش طرد مى

 نمايد: خدا تعريف او را مى

 . * ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى دْرَةَ ما يَغْشىإِذْ يَغْشَى السِّ

وقت ما  که سدرة المنتهى را ملك پوشانده بود، در آن در آن وقتى

زاغ بصر محمّد صلّى اللّه علیه و آله؛ يعنى بصر محمّد صلّى اللّه علیه 

و آله میل نكرد، از حق رو برنگرداند )ما زاغ بصر فؤاده(؛ يعنى 

خداى خودش، از آن بندگى و عجزش کم نگرديد چشم دل نبريد از 

و چیزى از خود نديد بلكه همه را از خدا ديد. شوخى نیست، چه 

کسى است که چنین دستگاهى را براى خود ببیند و مغرور نشود. از 

 بس معناى اين آيه لطیف است، خودم حیرانم که چه تشبیهى بنمايم.

 علّت عالقه شديد سلطان محمود به اياز

ر است در کتابها از حاالت سلطان محمود غزنوى و اياز که مشهو

کرد. کار رسید به جايى که سلطان محمود آن  سلطان با اياز چه مى
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آمد و اياز را به  هم شاهى که هند را تسخیر کرد، از تخت پايین مى

 «.تو حكم کن تا من اجرا کنم»گفت:  نشاند و مى جاى خود مى

نظاير آن نسبت به اياز اعتراض نمودند. اطرافیان به اين عمل شاه و 

 رويم. شاه براى جواب به آنها امر کرد که فردا به شكار مى

 82معراج، ص: 

صبح که خواستند حرکت کنند شاه جعبه جواهرى هم همراه خود 

آورد. در صحرا که رسیدند جعبه را باز کرد و جواهرها را در صحرا 

 «.مال خودش باشد هرکس هرچه جواهر برداشت،»ريخت و گفت: 

چون جواهرها در صحرا پخش شده بود، اطرافیان از اطراف شاه 

رفتند تا جواهرات را جمع کنند. شاه رو برگردانید ديد اياز نرفته 

 است.

 «.اياز! تو چرا نرفتى؟»گفت: 

 «.خواهم چكنم من شاه را دارم، جواهر مى»اياز جواب داد: 

نید ادب اياز چگونه است، همه ببی»پس از آن، شاه به اطرافیان گفت: 

، و به اين طريق به اعتراضات آنها پاسخ «شما رفتید ولى اياز نرفت

داد. حال ادب اياز را هزارها مرتبه باال ببريد تا جايى که ديگر فوق 
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آن متصوّر نباشد، آن ادب رسول خدا محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه 

 علیه و آله است.

 لّى اللّه علیه و آله براى خداوندعبادت خالصانه پیامبر ص

در لیلة المعراج با آن تشريفات، آوردن براق براى رسول اللّه صلّى 

اللّه علیه و آله و سوار شدن بر آن و سیر در عالم ملكوت و غیره تا 

اى از عبوديتش کم  برسد به سدرة المنتهى با اين اوصاف، ذرّه

 ینات نداشت.نگرديد. هیچ توجّهى به اين تشريفات و تزئ

بیند. او به  ساز را مى ديد نه سدرة المنتهى را. او سدره او خدا را مى

آوريم  اى به دست مى خالق ملك توجّه دارد نه ملك من و تو. بازيچه

  شويم ولى ما بايد از برکت ادب و به همان مشغول مى

 83معراج، ص: 

بچّگى ديگر رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله قدرى ادب پیدا کنیم. 

شناسد  بس است. بچّه به همان بازيچه مشغول است، فقط نعمت را مى

 امّا عاقل به منعم دلخوش است.

ما زاغ بصر محمّد صلّى اللّه علیه و آله. محمّد التفات به غیر نكرد و 

به حدّى بندگى کرد که روزى روى خاك نشسته بود و چیز میل 
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صلّى اللّه علیه و آله! مثل  يا محمّد»فرمود، زنى گذشت و گفت:  مى

 «.خورى اى چیز مى غالمها نشسته

 «.تر کیست از من ذلیل»حضرت فرمود: 

 «.اى از غذاى دهانت را به من لطف کن لقمه»آن زن عرض کرد: 

اى به او مرحمت فرمود و آن  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله لقمه

 زن تا آخر عمر درد نديد.

  هاى شب للّه علیه و آله در نیمهدعاهاى پیامبر صلّى ا

در شبى که نوبت بستر من بود، رسول اللّه صلّى »امّ سلمه فرمود: 

اللّه علیه و آله را نیافتم. عارض شد بر من آنچه را که بر زنها عارض 

شود. خیال کردم رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله پیش يكى از  مى

اى  آمدم، ديدم در زاويهزنهاى ديگر رفته است. در جستجويش بر 

 خواند: روى زمین نشسته اين چهار دعا را مى

اللّهمّ ال تنزع منى صالح ما أعطیتنى أبدا، اللّهمّ ال تشمت بى عدوا و ال 

حاسدا ابدا، اللّهمّ ال تردنى من سوء استنقذتنى منه أبدا، اللّهمّ و ال 

 85تكلنى إلى نفسى طرفة عین أبدا.

                                                 
 .384/ 14ار األنوار: حب -(1)  85
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______________________________ 
 .384/ 14بحار األنوار:  -(1)

 84معراج، ص: 

خداى من! آن نعمتى را که به محمّد دادى از او نگیر، خدايا! هرگز 

دشمن و حسود، مرا شماتت نكند، مرا به بديهايى که از آن نجاتم 

 «.دادى، برنگردان، خداوندا! يك لحظه مرا به خودم وا نگذار

شويم که  زنیم، آيا گاهى متوجّه مى ما هم مگر نه دم از بندگى مى

 بگويیم خدايا! ما را به خودم وا نگذار.

گريان شدم، برگشتم و نتوانستم گريه خود »بالجمله، امّ سلمه گويد: 

را بگیرم. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: چرا گريانى؟ عرض 

مه که شنیدم از تو جمالتى را با اين ه کردم: چرا نگريم درحالى

 مقامات، پس ما چه کنیم؟

حضرت فرمود: يونس بن متى علیه السّالم را خدا يك لحظه به خود 

واگذارش کرد، پس واقع شد از او آنچه واقع شد )مدّتها در شكم 

کرد و از کردار خود توبه  ماهى زندانى شد و اگر تسبیح خدا نمى

 86ماند(. نمود، تا روز رستاخیز در محبس الهى مى نمى

                                                 
86  (1)-\i َسبِِّحنَي* لََلِبَث ِف َبطِْنِه ِإىل  .144 -143صافّات:  E\ يَ ْوِم ي أْبَعثأونَ   فَ َلْو ال أَنَّهأ كاَن ِمَن اْلمأ
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حضرت صلّى اللّه علیه و آله با وجود مشاهده اين همه عجايب و آن 

و غرايب ملكوت به جهت حسن ادب و علوّ همّت پرتو التفات بر هیچ 

اى از ذرّات آن نیفكند و ديده دل جز به مشاهده جمال الهى  ذرّه

نگشود کما قال ما زاغ البصر میل نكرد، ديده دل محمّد صلّى اللّه 

ه طريق تعلّق به چپ و راست نگاه نكرد بلكه در علیه و آله؛ يعنى ب

  مشاهده جمال کبريايى، مستقیم

______________________________ 
  يَوْمِ يُبْعَثُونَ  فَلَوْ ال أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى -(1)

 .144 -143صافّات: 

 85معراج، ص: 

و در نگذشت از حدّى که مأمور به آن   غىوَ ما طَ و ثابت قدم بود.

بود؛ يعنى تجاوز ننمود از موضعى که مأمور بود به رسیدن به آن 

 بلكه بر نهايت وصول آن قرار گرفته قدم پیشتر ننهاد.

  مهیب بودن تجلّیات الهى

وجه دوّم آنكه: انوار تجلّیات الهیّه خیلى مهیب و عظیم است و به هر 

که موسى  ود را طاقت تحمّل نیست. وقتىموجودى برسد، آن موج

نگاه کن به »بن عمران مطالبه رؤيت عظمت خدا را کرد، ندا رسید: 
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که نورى از انوار الهى که البتّه نور جالل است،  وقتى«. کوه طور

تجلّى کرد، کوه با آن همه صالبت را ريزريز کرد. حضرت موسى 

د، امّا در مقابل غش کرد و بیهوش شد در اثر هیبتى که عارض او ش

پیغمبر خاتم، تجلّى عظمت هزاران برابر تجلّى آن روز بر کوه طور 

 بود.

منهدم  -که محلّ ظهور انوار الهیّه بود -اوّال: سدرة المنتهى

 نگرديد، ببینید عظمت آنچه خبر است.

 و ثانیا: پیغمبر مكرّم چطور با اين همه ظهورات، تحمّل پیدا کرد.

د و الّا او هم طاقت نداشت. بالجمله، اين آيه بیان خدا به او قوّه رسان

قوّه و ادب رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله است کیست که به اين 

تر ببیند. حال ببینید  تر و بنده درجه برسد و از همه خود را ضعیف

خدا در مقابل با او چه معامله کرد. اگر کسى باادب به سوى خدا 

که وصفش نتوان کرد، چه در خلوت و چه برد  بیايد، چنان فیض مى

 در جلوت، همه جا بايد خدا

 86معراج، ص: 
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را حاضر و ناظر ديد. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ادبى نمود که 

 از هیچ پیغمبرى بروز ننمود. ببینید خدا با او چطور تالفى نمود.

 ت آنهادرخواستهاى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله از خداوند و اجاب

رسد  حديثى است در جلد ششم بحار األنوار. مقدّماتش بماند تا مى

جبرئیل با من »به اينجا که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

آمد تا سدرة المنتهى، آنجا ديگر حرکت نكرد. گفتم: در چنین جايى 

را  گذارى؟ عرض کرد: يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! تو مرا تنها مى

سپارم؛ يعنى کمال افتخار را دارم با تو که خادم تو باشم  به خدا مى

 جا توقّف کرد. توانم بیايم همان امّا نمى

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: ايستاده بودم ببینم خدا چه 

خواهد، در همین حال دريايى از نور ظاهر شد و موجهاى نور  مى

مقام ديگر تا رسید به جايى و ندا رسید: مرا حرکت داد از مقامى به 

بايست، مرتعش شدم، ايستادم، ندا رسید: يا احمد صلّى اللّه علیه و 

آله! پس گفتم: لبّیك و سعديك انا عبدك بین يديك؛ اينك منم بنده 

ام، فرمود: العزيز يقرئك السّالم؛  ضعیف تو و در برابر تو ايستاده

 کند. خداى عزيز! به تو سالم مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  121 

سول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: سالمتى از خداست. ندا ر

 رسید: يا احمد صلّى اللّه علیه و آله!

آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ 

 امّتم پذيرفته گفتم:من هم از طرف خودم و  مَالئِكَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ...

 87معراج، ص: 

ندا رسید: تو مهمانى، هرچه بطلبى از ما  ... سَمِعْنا وَ أَطَعْنا .... ربنا

 دهیم. مى

اينجا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله خودش و   غُفْرانَكَ عرض کردم:

امّتش را به میان آورده اوّل دم از مغفرت زد. ندا رسید: داديم. باز 

 :ندا رسید

... رَبَّنا وَ ال  بخواه. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد:

 تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا ...

پروردگارا! آنچه را که فوق طاقت ماست از ما مخواه تا آخر اين آيه 

)آخر سوره بقره( خواسته شد و حضرت خواست که گرانبارى را از 
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که اينجا تفسیرش در احاديث  87«امّت من بردار. ندا رسید: برداشتیم

 اهل بیت زياد است.

يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! در امم سابقه مقرّر »از جمله ندا رسید: 

خواست قربانى کند مثال گوسفندى را،  داشته بوديم که هرکس مى

بايستى به بیت المقدس ببرد، لكن براى امّت تو قربانى نمودن را 

رد قبول ما واقع شد که خوب، اگر هم محلّ خاصّى نیست و اگر مو

داريم و اگر در اثر نداشتن تقوا  نشد، آفات دنیوى را از آنها برمى

گردد. کارهاى دنیا درست  قبول نشد، از عقوبات دنیويّه کاسته مى

 شود. در هر حال قربانى امّت تو از هرکه باشد، پاداش دارد. مى

ادت بوده، ولى امّت تو ديگر آنكه در امم سالفه محلّى خاص براى عب

 «.توانند هرجا که خواستند عبادت کنند، مى

يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! اگر کسى در »ديگر آنكه ندا رسید: 

  امم گذشته گناه

______________________________ 
 .314 -313/ 18بحار األنوار:  -(1)

 88معراج، ص: 

                                                 
 .314 -313/ 18حبار األنوار:  -(1)  87
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ش پذيرفته شود، ولى در امّت تو ا کرد، سالها بايد توبه کند تا توبه مى

مرتبه توبه کند، ما  چهل سال گناه کرده باشد و يك -اگر کسى سى

 پذيريم. مى

کرد، گناهى براى او  ديگر آنكه اگر کسى از امم سالفه خیال گناه مى

شد، امّا در  کرد، يك گناه ديگر نوشته مى شد و اگر گناه مى نوشته مى

افتاد و نكرد، گناهى براى او ثبت  امّت تو اگر کسى به خیال گناه

 شود. نمى

کرد، يك حسنه براى او نوشته  اى مى در امم سالفه، اگر کسى حسنه

 «.شود شد، ولى يك حسنه براى امّت توده حسنه نوشته مى مى

 تا آخر روايت.

  سخن خداوند با پیامبر صلّى اللّه علیه و آله درباره على علیه الساّلم

س از آنكه خالص شد مناجات من با پ»فرمايد:  حضرت مى

 پروردگارم، ندا رسید: يا احمد! که را در زمین جانشین قرار دادى؟

 عرض کردم: ابن عمّم را.

 داند(؟ فرمود: ابن عمّت کیست )خدا که مى
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عرض کردم: خدايا! تو داناترى، ابن عمّم علىّ بن ابى طالب است. 

بن ابى طالب ابن  هفت مرتبه تكرار شد: يا احمد! استوص به علىّ

گردى، سفارش على را به مردم  عمّك خیرا؛ اى محمّد! حاال که برمى

بكن، مقام على را به خلق برسان، واقعا که رسول اللّه صلّى اللّه علیه 

  و آله هم کوتاهى

 89معراج، ص: 

نكرد، ادا کرد آنچه را خداى عالم به او فرمود، پس از اين ندا ديدم 

 مین عرش منتقش است:اين نقش بر سمت ي

 ال إله إلّا انا و حدى ال شريك لى، محمّد رسولى و أيدته بعلىّ.

پس فرمود: يا احمد! اشتقاق نمودم اسم تو را از اسم خود؛ انا اللّه 

المحمود الحمید و انا اللّه العلىّ و مشتق نمودم اسم على را از اسم 

ء جئت و  نعم المجىخود، پس فرمود: يا ابا القاسم! امض هاديا مهديّا 

 88نعم المنصرف انصرفت و طوباك و طوبى لمن آمن بك و صدّقك.

زند( پس فرمود: اى ابا  اين نداى آخر )با کنیه، پیغمبر را صدا مى

که هدايت کرده شدى، آمدنت  القاسم! برگرد با هدايت درحالى

                                                 
 .314/ 18حبار األنوار:  -(1)  88
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نیكو، برگشتنت نیكو، آى خوش به سعادتت! آى حبیب ما! و خوش به 

 که به تو بگرود و بپیوندد و تصديق نمايد تو را. حال کسى

و بعد فرمود: امواج نور مرا بازگرداند به سدرة المنتهى، دوباره به 

 جبرئیل رسیدم.

جبرئیل گفت: يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! خدا به تو چه فرمود و 

 تو با خدا چه گفتى؟

ز آنها را که واقع رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمايد: بعضى ا

شده بود، به جبرئیل گفتم. جبرئیل عرض کرد: که آخرين کالم 

 پروردگار چه بود؟

ء جئت و  گفتم خدا فرمود: يا ابا القاسم! امض هاديا مهديّا نعم المجى

 نعم المنصرف انصرفت و طوباك و طوبى لمن آمن بك و صدّقك.

______________________________ 
 .314/ 18ار: بحار األنو -(1)

 90معراج، ص: 

جبرئیل عرض کرد: يا محمّد صلّى اللّه علیه و آله! پرسیدى چرا به تو 

گفتند يا ابا القاسم! رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: سؤال 
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نكردم، پس ندا کرده شدم: يا احمد! انّما کنّیتك أبا القاسم ألنّك 

 .89ةتقسم الرحمة منّى بین عبادى يوم القیم

يعنى به درستى که کنیه تو را ابا القاسم گذارديم؛ زيرا که تو تقسیم 

کنى رحمت را از طرف من بین بندگانم در روز قیامت، لذا  مى

جبرئیل گفت: يا محمّد! گوارا باد تو را! خدا تو را به جايى رساند که 

 «.کس بدين مقام نرسیده است هیچ

  بِّهِ الْكُبْرىمِنْ آياتِ رَ  لَقَدْ رَأى تفسیر آيه:

 90. مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى  لَقَدْ رَأى آيه بعد:

از آيات شريفه راجع به معراج اين آيه باقیمانده است؛ يعنى هر آينه 

ديد محمّد مصطفى صلّى اللّه علیه و آله از آيات پروردگارش کبرى 

 د.دو وجه دار -کبرى -را )کبرى؛ يعنى بزرگتر( و امّا شرح اين آيه

  وجه اوّل در تفسیر آيه

يك وجه آنكه صفت باشد از براى آيات، آيه؛ يعنى نمونه و نشانه و 

اسباب عبرت و دلیل و هرچند صفت با موصوف بايد مطابق باشد و 

  موصوف که آيات است جمع است بايد کبرى هم

                                                 
 .315/ 18حبار األنوار:  -(1)  89
 .18جنم:  -(2)  90
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______________________________ 
 .315/ 18بحار األنوار:  -(1)

 .18نجم:  -(2)

 91معراج، ص: 

 کبريات گفته شود ولى به مناسبت آخر آيات، مفرد ذکر شده است.

يعنى ديد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله در لیلة المعراج آياتى را 

که شواهد بزرگى خداوند بودند که اين آيات، بزرگترين آيات حق 

 بوده، چون در و ديوار عالم وجود، همه آيه است.

در نظر  برگ درختان سبز

  هوشیار

هر ورقش دفتريست معرفت 

91کردگار
 

 

اند يك برگ درخت را ببینید چه  همه موجودات در حدّ خود، بزرگ

رساند، آن رنگش  عروقى دارد که مواد اغذيه را از ريشه تا برگ مى

هايش، اتّصال ساقه به ريشه و عجب  آن شكلش و آن خطوط و شاخه

ريخته شود، ريشه موظّف است که  آنكه اگر يك دلو آب پاى درختى

                                                 
 سعدى. -(1)  91
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اين آب را به تساوى بین تمام برگها قسمت کند، برگ نزديك به ريشه 

و برگ سر درخت در گرفتن اغذيه از ريشه سهمشان مساوى است، 

 چه عدلى در کار است!

  عظمت خداوند در خلقت فیل و پشه

اى است از آيات الهى تا برسد به  خالصه، يك برگ درخت، آيه

اند. انديشه را ببین، دستگاه  وران و انسان که همه آيات اللّهجان

کند،  اى که با يك فوتى حرکت مى خلقتش چقدر عظیم است. پشه

داراى تمام مشاعر حیوانیّه است؛ چشم دارد، گوش دارد، معده 

 دارد،

______________________________ 
 سعدى. -(1)

 92معراج، ص: 

و حافظه هم در سر اين حیوان جمع  رگ دارد و حتّى قوّه واهمه

 است.

 عالوه، شش دست و پا با آن لطیفى دارد. هوشش هم زياد است.
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کند  طورى در بدن انسان فرو مى از طرفى مسأله خرطوم اين پشه به

فهمد تا بخواهى نگاهش کنى، غذايش را خورده و  که انسان نمى

دستگاه  رفته است. اين خرطومش چقدر قوى است. پشه با فیل در

خلقت تفاوتى ندارد بلكه پشه دو بال هم اضافه دارد. آنكه فیل را 

تواند همین دستگاه را در پشه ايجاد کند لكن نسبت که  خلق کرد، مى

آيد، مخلوقات، کوچك و بزرگ دارند ولى از لحاظ  در بین مى

 اند. خلقت، همه بزرگ

  آلهحساب براى صلوات بر محمّد صلّى اللّه علیه و  ثواب بى

در تفسیر منهج الصادقین است که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

ديدم ملكى را در معراج که هزارهزار دست دارد و هر »فرمود: 

دستى، هزارهزار انگشت دارد و هر انگشتى، هزارهزار بند دارد. 

هاى قطرات  دانم حساب دانه رفتم و از او سؤال کردم گفت: من مى

بارد بلكه عرض  تا در صحرا و چند دانه در دريا مى باران را که چند

دانم،  کرد: تعداد قطرات باران را از ابتداى خلقت تا حاال مى

 وقت عرض کرد: حسابى است که من از محاسبه آن عاجزم. آن

 فرمود: چیست؟

 عرض کرد: هرگاه جماعتى از امّتان تو باهم باشند و همه باهم بر
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 93معراج، ص: 

ستند، من از محاسبه ثواب آن صلوات عاجزم: اللّهمّ صلّ تو صلوات بفر

 «.على محمّد و آل محمّد

  دعاى ملك براى ايجاد الفت بین مؤمنین

ديگر از آيات کبرايى که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله در لیلة 

المعراج مشاهده فرمود که نسبت به آيات ديگر اکبر است آنكه 

 فرمود:

نصف بدنش از برف و نیمى ديگر از آتش است. ديدم ملكى را که »

گفت: اى خدا! اى کسى که بین آتش و  داد و مى اين ملك ندايى مى

 «.برف الفت انداختى! دلهاى مؤمنین را باهم مألوف گردان

قدر اهمّیّت دارد براى وحدت دلهاست، نه  که نماز جماعت اين )اين

ند و دعا کنند، براى وحدت اجساد( اگر چهل دل در جماعت يكى شو

دعايشان رد نخواهد شد )ولى اگر حقیقتا دلها باهم يكى شده باشند( 

اگر منظور اجساد است، پس گوسفندها هم خیلى باهم جمع 

شوند، اين همه احكام جماعت براى الفت است. و حتّى ذکر  مى

اگر کسى بیايد و بخواهد در صف اوّل جماعت بايستد ولى »شده: 
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شود براى آنكه به کسى اذيّتى نشود، در  ن مىببیند مزاحم ديگرا

که مبادا دل  شود، براى اين صف دوّم بايستد، ثوابش مضاعف مى

مؤمنى مكدّر شود، دلها بايد يكى شود، اگر دلها يكى شدند کار 

 غرض اهمّیّت دعاى اين ملك است.«. رود خیلى پیش مى

 94معراج، ص: 

 عبادت نمودن اعضاى مالئك براى خداوند

گر از آيات کبرى که در بحار و ساير کتب ذکر شده رسول اللّه دي

رسیدم به مالئكى که ايستاده بودند و »صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

سرهايشان به زير و عجب آنكه نبود عضوى از اعضايشان که حمد 

 خدا را نكند.

پرسیدم اينها چه هستند؟ جبرئیل عرض کرد: از اوّل خلقت تا حال از 

 «.اند ت خدا سربلند نكردهعظم

اشك چشم اين قسم »فرمايد:  در نهج البالغه على علیه السّالم مى

مالئكه به قدرى است که اگر کشتیها بخواهند روى آن حرکت کنند تا 

 «.توانند بروند آخر دنیا مى
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اگر يكى از آن مالئكه در زمین بیايد از لحاظ »فرمايد:  على مى

جبرئیل ششصد بال دارد. بعضى خود «. شود عظمت جايش نمى

 شانزده هزار بال دارند.

در جلد چهارم بحار، روايات زيادى در عظمت مخلوقات ذکر شده. 

غرض آيات کبراى لیلة المعراج است. اين تفسیر در صورتى است که 

 باشد.« آيات»صفت براى « کبرى»

 )علىّ بن ابى طالب آيه کبراى خداست(.

  وجه دوّم در تفسیر آيه

« رأى»مفعول « کبرى»امّا وجه دوّم در تفسیر اين آيه آن است که و 

 يعنى در لیلة المعراج ديد ؛ مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى  لَقَدْ رَأى باشد:

 95معراج، ص: 

اى نباشد  اى را که فوق آن آيه هر آينه بزرگترين آيات را؛ يعنى آيه

اى که از  را ديد، آيهطور نسبت( باشد بلكه بزرگترين آيه خدا  )نه به

اى ندارد، در لیلة المعراج نشان رسول اللّه صلّى  آن کبیرتر خدا آيه

اللّه علیه و آله داديم، آن آيه چیست؟ آن مقام )شاه واليت، ماه 

 هدايت، اسد اللّه الغالب علىّ ابن ابى طالب علیه السّالم است(.
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اش  مقام نورانىآيه کبراى خدا، على علیه السّالم است که در معراج 

باره  را خدا نشان رسولش داد. مجملى از روايات اهل بیت دراين

 شود: ذکر مى

اوّال: در ابتداى سیر رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و قبل از 

برادرت على »رسیدنش به سدرة المنتهى جبرئیل عرض کرد: 

 «.کجاست؟ از خدا بخواه تا على را به تو برساند

مرتبه  ، يك«از خدا خواستم»لّى اللّه علیه و آله فرمايد: رسول اللّه ص

 «.ديدم صورت نوريّه على را

که از سدره رد شدم نظر کردم به ساق  وقتى»ثانیا: آنكه فرمود: 

عرش ديدم دوازده نور است در ده سطر، سطر اوّلش نام علىّ بن 

به  ابى طالب علیه الساّلم بعد حسن و حسین علیهما السّالم تا برسد

وقت ندا رسید: اينهايند حجج ما و اوصیاى تو  مهدى علیه السّالم آن

 «.و به آخرين آنها زمین را پاك خواهیم کرد از شرك و کفر

سلطنت مهدى و سلطنت اولیاى من »فرمايد:  و حضرت در ذيل مى

 «.شود متّصل به قیامت مى

 96معراج، ص: 
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است و شخصى  ديدم در آسمان چهارم منبرى»ديگر آنكه فرمود: 

اند، گفتم به جبرئیل  نورانى روى آن نشسته و مالئكه دور او را گرفته

اين کیست؟ جبرئیل گفت: نزديكتر برويد تا ببینید. رفتم ديدم ابن 

عمّم علىّ بن ابى طالب است. گفتم: آيا على قبل از من به معراج 

آمده است؟ گفت نه مالئك آرزوى ديدن على را داشتند، خدا هم 

كى را به صورت على خلق فرمود و هر شب جمعه هفتاد هزار ملك مل

آيند و ثوابش براى شیعیان على  به زيارت اين صورت نوريّه مى

 92«.است

ثالثا: رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله که از سدره گذشت، ذات 

احديّت به صداى على علیه السّالم با رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

يعنى صوتى که خدا ايجاد فرموده به لهجه صداى على  حرف زد؛

بود. رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: خدايا! تو با من 

زنى يا على؟ خدا فرمود: يافتم قلب تو را مملوّ از محبّت  حرف مى

وقت خدا فرمود: میل  على، لذا به لغت على با تو سخن گفتیم. آن

 ؟ عرض کردم: على در زمین است.جا على را ببینى دارى همین

                                                 
 .386/ 18حبار األنوار:  -(1)  92
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فرمود: نظر کن به باال. نظر کردم در مأل اعلى، صورت نوريّه ابن 

مِنْ آياتِ رَبِّهِ   لَقَدْ رَأى عمّم علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم را ديدم:

 . الْكُبْرى

 بزرگترين آيه؛ يعنى مقام نورانیّت على علیه الساّلم را نشانش دادند.

  ى علیه السّالم هنگام مرگرؤيت جمال عل

بیند.  موقع مرگ هرکس به اندازه معرفتش على علیه السّالم را مى

  روايت

______________________________ 
 .386/ 18بحار األنوار:  -(1)

 97معراج، ص: 

مؤمن اگر هیچ خوشى نداشته باشد، همان ديدن على علیه »دارد: 

 «.تالسّالم در موقع مرگ، براى او بس اس

که راوى سؤال کرد از حضرت صادق علیه الساّلم که »روايت دارد: 

 ترسیم. وقت مرگ ما چطور است؟ ما که همه از مرگ مى

گويد:  طور نیست. ملك موقع مرگ به محتضر مى حضرت فرمود: اين

کند، صورت جدّم محمّد صلّى اللّه علیه و  نگاه کن به باال، نظر که مى
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«. کند ها را فراموش مى بیند، همه غصّه را مى آله و على علیه الساّلم

 واقعا منتهاى آرزوى اخیار است.

اى که گفتى فمن يمت 

   يرنى
  جان فداى کالم دلجويت

  کاش روزى هزار مرتبه من
 

  مردمى تا بديدمى رويت

 

  پايان مبحث معراج

 99معراج، ص: 

 پرستى، لزوم کاستن آرزوها و ... فصل دوّم آغاز بت

 100عراج، ص: م

  پرستى آغاز بت

 93. أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى* وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى

يعنى آيا ديديد شما الت و عزّى و منات را. اين سه تا اسم سه بت در 

پرستى معمول بوده اين سه بت  اند. قبل از اسالم که بت زمان جاهلیّت

                                                 
 .20 -19جنم:  -(1)  93
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اسم « الت»ند. در تفاسیر ذکر شده که ا از معبودهاى مشرکین بوده

بت طايفه ثقیف بوده است. اين بت به شكل زنى بوده و آن را 

 اند. پرستیده مى

الت، مجسّمه کسى بوده است که براى کسانى »اند:  بعضى ديگر گفته

آمدند، سويق و روغن را مخلوط کرده و به آنها  که به زيارت حج مى

که اين شخص مرد،  آمد، وقتى مىخوردند و خوششان  داده و مى مى

 «.هیكل او را با سنگ تراشیدند

وجه سوّم آنكه: الت، سنگى بوده است که همین شخص روى آن 

  پرست هم اين کرده و مردم شكم نشسته و حلوا درست مى مى

______________________________ 
 .20 -19نجم:  -(1)

 101معراج، ص: 

 دند.سنگ را پس از مردن او عبادت کر

پرست شدند، امّت حضرت  در تواريخ است که اوّلین قومى که بت

ادريس علیه السّالم بودند. ادريس دوّمین جانشین آدم ابو البشر 

)قبل از زمان نوح( بوده و خیلى زيبا بود و پیروانش عالقه و محبّت 
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قلبى زيادى به او داشتند. بعد از آنكه حضرت ادريس از بین آنها 

او ناالن بودند تا آنكه مدّتى که گذشت، شیطان آمد و  رفت، از فراق

 گفت:

کنید، بیايید شكل او را بر ديوار بكشید، شكل او را بر  چقدر گريه مى

 کم کار به تجسّم رسید. ايستادند. کم ديوار کشیدند و محاذى او مى

سازى  حال با گچ يا سنگ اجماال مجسّمه او را ساختند و مجسّمه

انصاف  کشند. آخر بى ين شكلهاى ائمّه که حاال مىمعمول شد، مثل ا

کشد و دو  اى؟ مالئكه را به شكل يك زن يا دختر مى تو امام را ديده

کند، اينها همه موهومات  بال هم مثل بال خروس براى او رسم مى

 پرستى را ترويج داد. است. خالصه، بشر در اثر اين اعمال، بت

در بین قومى که در شش میلى  ، عزّى بتى بوده است«عزّى»و امّا 

آمد  اند و سعد بن ظالم رئیس آن قبیله به مكّه که مى مكّه ساکن بوده

اش رفت و  کنند، در بین قبیله ديد مردم دور خانه کعبه طواف مى مى

کنیم. دو سنگ از کوه صفا و مروه آورد و دو جا  چنین مى گفت ما هم

ه درختى بود سه سنگ را به اسم صفا و مروه موسوم ساخت و جايى ک

ديگر نزد آن بر باالى هم نهاد و آنجا را خانه خدا نام گذاشت تا 
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نام گذاشت، « عزّى»اش دور آن طواف کنند و اين درخت را  قبیله

  پس

 102معراج، ص: 

که در سال فتح مكّه )تقريبا دو سال قبل از فوت رسول اللّه  از اين

هزار نفر از مؤمنین آمد و  ازدهصلّى اللّه علیه و آله( رسول خدا با دو

مكّه را فتح نمود و بتها را خرد کردند، قرار شد ساير بتهاى اطراف را 

هم از بین ببرند. براى از بین بردن عزّى، خالد بن ولید مأمور شد. 

خالد آمد و نصف درخت را قطع کرد، ديد زنى روى زشت و مهیبه 

رسول اللّه صلّى اللّه ظاهر شد و ناله کرد. خالد برگشت و به خدمت 

 «.درخت را قطع کردى؟»علیه و آله آمد. حضرت فرمودند: 

 «.بلى»گفت: 

 «.همه آن را؟»فرمود: 

 ،«نه»عرض کرد: 

 «.چرا؟»فرمودند: 

 جريان را تعريف کرد.
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برگرد و بقیّه درخت را هم قطع کن و آن جنّیه را »حضرت فرمودند: 

 «.هم اگر توانستى بكش

بقیّه درخت را هم قطع کرد و آن جنّیه را هم پس خالد برگشت و 

 94کشت.

و امّا منات )منوة( بتى بوده است که خیلى مورد اهمّیّت نبوده و لذا 

شده؛ يعنى و منوة را   وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى  تعبیر از او در اين آيه به

  که بت سوّمین است که يكى ديگر از اصنام است و اين

______________________________ 
 .454/ 6تفسیر ابن کثیر:  -(1)

 103معراج، ص: 

صفت براى تأکید است و ممكن است که اخرى مشتق باشد از تأخّر در 

تر است از الت و عزى؛  رتبت؛ يعنى مناتى که در نزد ايشان پست

 تر است از حیث حجم و مقدار. يعنى پست

ه در مكّه. به هر حال اند که اين سه بت سنگهايى بود بعضى هم گفته

 ربط اين آيات را با آيات قبل متوجّه شويد.

                                                 
 .454/ 6تفسري ابن كثري:  -(1)  94
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 خاصیّت بودن بتها بى

سر و پايى  ايد وقتى يك بى قبال براى وضوح اين مثال ذکر شود: ديده

ادعايى بزرگ کند مثال بگويد من به زودى سلطان کره زمین 

که بشنويد،  شوم )چیزى که قابل باور کردن نیست( شما وقتى مى

طور مسخره(؟ آيا ديدى فالن کس  گويد )به گويید: ديدى چه مى ىم

را؟ اينجا خداى تعالى پس از آنكه از اوّل سوره تا اينجا بیان عظمت 

اش را به  خود و ذکر مخلوقات عظیمش را فرمود و آيات عظیمه

فرمايد: آن دستگاه  عبدش محمّد صلّى اللّه علیه و آله نشان داد، مى

کنند،  ايد؟ اينها چه مى م آيا اين بتها را هم ديدهعظمت را که گفتی

پرستها آن را  گويند، سنگ ساخته شده و بت چیست که بت چه مى

 کنند؟ ستايش مى

کنند  کنند و آن را پرستش مى اى به شكل خیالى درست مى مالئكه

در حالى که ملك قابل پرستش نیست و جبرئیل که رئیس ملك بود، 

 .نتوانست از سدره بگذرد

  ايد الت را که سنگى بیش آيا ديده أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى؛

 104معراج، ص: 
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و آن   وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى نیست و العزّى را که درختى بیش نیست،

 اى خلق کنند؟ توانند به قدر بال پشه منات سوّمى ديگر را، اينها مى

 فرمايد. ه خداوند به مشرکین مىخالصه، اين آيات، توبیخى است ک

  روشى سفیهانه در عصر جاهلیّت

ديگر از خرافاتى که در جاهلیّت بوده است و اين آيه به مناسبت آن 

بنات »در زمان جاهلیّت به مالئكه،  95. أَ لَكُمُ الذَّکَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى  است

بتهايى گفتند؛ يعنى مالئكه دختران خدا هستند! و در ضمن  مى« اللّه

کردند )البته شكل خیالى  ساختند به شكل ملك درست مى را که مى

گذاشتند؛  ملك در نظر آنها( و اسم بتها را هم مؤنّث و اسم زن مى

نمودند؛ مثال در آيه قبل، اسم  چون مالئكه را زن و دختر تصوّر مى

که نام بت آنها بود، اوّلش اللّه بوده، تاء تأنیث در آخرش « الالت»

اش آن است  شده است. و يا العزى وجه تسمیه« الالت»اند  ردهدرآو

 اند. که خدا عزيز است و اين بت را بدين نام موسوم ساخته

فرمايد شما از  گذاشتند. خداوند مى خالصه، نام زنانه به بتها مى

آيد )چنانچه در عهد جاهلیّت دخترها را زنده زنده  دختر بدتان مى

دانستند و اگر پسر نصیبشان  ننگ مى کردند( دختر را به گور مى

                                                 
 .21جنم:  -(1)  95

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  143 

کردند،  کردند. دخترهايشان را زنده خاك مى شد خیلى رشد مى مى

که درست  اند، اين پس چرا حاال دخترها را خدايشان قرار داده

 آيد. درنمى

______________________________ 
 .21نجم:  -(1)

 105معراج، ص: 

  نور بودن مالئكه

 لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ.  ن به خدا دادن، غلط استاوّال نسبت دختر داشت

خدا از جسمیات منزّه است. ملك هم منزّه است. مالئكه نر و ماده 

ندارد. نر و ماده مربوط به حیوانات اين دنیاست. آنها جنس ديگرند. 

 اند. اند. آنها منزّه آنها نوريّه

اشد و از براى خدا آيا از براى شما پسر ب»فرمايد:  ثانیا: خداوند مى

؛ يعنى اين قسمت اين هنگام قسمتى 96 تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِیزى «دختر؟

مصدر است و به معناى جور و   ضِیزى ناصواب و دور از عدالت است.

باشد. مصدر به معناى اسم فاعل است؛ يعنى غیر عادله، اين  ستم مى

د انصافى است که به خدا نسبت دختر داشتن بدهن خیلى بى

                                                 
 .22جنم:  -(1)  96
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اش  شنید که در قبیله که اگر کسى در قبیله ديگرى بود و مى درحالى

 گشت. دخترى نصیب او شده، ديگر از خجالت به قبیله خود باز نمى

کردند يكى اين بود که در  که دخترها را زنده به گور مى از علل اين

شد، پس از جنگ لشكر  جنگهايى که خیلى بین قبايل عرب واقع مى

برد، لذا اين اقوام  و زنهاى دسته مغلوب را مىغالب، دخترها 

 گفتند دختر باعث ننگ است. مى

گفتند پسر نان  جهت ديگر اين کار، خرافى است از اين بدتر که مى

تواند. چه غلطها که  کند ولى دختر نمى خودش را پیدا مى

 کردند. مى

چه دخترها که احتیاج به پدر و مادر ندارند و چه پسرها که وبال 

  دنگر

______________________________ 
 .22نجم:  -(1)

 106معراج، ص: 

 پدر و مادرند. رازق خداست، اين حرفها و نظاير آن کفر است.

  ارزش اسمهاى بى
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إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ 

ين بتها مگر اسما و الفاظى که شما و پدرانتان ؛ يعنى نیستند ا97...

ايد، خدا نازل نفرموده است به آن تسمیه و  ايد و نامیده وضع کرده

نامگذارى هیچ حجّت و برهانى را؛ يعنى هر اسمى که گذاشته 

شود، اگر مسمّا داشته باشد آن درست است؛ مثال اگر به سلطانى،  مى

الّا اگر به يك گدايى، بگويند شاه بگويند، اين مسمّا دارد و « پادشاه»

که برهان ندارد. يا به کسى که جمال دارد، ماه بگويند و يك  اين

هیكل زشت و بد ترکیبى را هم خانم ماه بنامند، اين مسخره است. 

 مسمّا است؛ يعنى لفظ خشك و خالى و بدون حقیقت است. اينها بى

رفا اسم است، خواهد بفرمايد اين بتها ص حال در اين آيه خدا مى

پرستش کردن اينها بايد در صورت مستحقّ بودن پرستش آنها باشد 

 ولى اينها که سنگ است.

آويزند با اين  کنند و طالها به آن مى ها بتهايى درست مى در بتكده

وصف اين سنگ با سنگهاى ديگر چه فرق دارد؟ يا مثال عزّى با ساير 

اند و عزيزش  د کردهدرختها چه تفاوتى دارد که آن را معبود خو

                                                 
 .23جنم:  -(1)  97

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  146 

کردند تا بتها شفیع آنها شوند!  دانستند. چه قربانیهايى که مى مى

  شفیع

______________________________ 
 .23نجم:  -(1)

 107معراج، ص: 

شدن بت يعنى چه؟ آيا بت گوش دارد، حس دارد، آيا تو را 

گر شناسد که فردا شفاعت تو را نمايد؟ به هر عنوان غلط است. ا مى

بت خداست پس کو رازقیّتش اگر معبود است که را فريادرسى 

 کند؟ مى

اگر شفیع است، بت که ادراکى ندارد، اين سنگ با ساير سنگها على 

 کند. السوى است و نیز اين درخت با آن درخت فرقى نمى

  مخالفت اسالم با مجسّمه

اگر بگويید بت به صورت مالئكه است، اين هم اشتباه است، مهمل 

کشند که قبال  است مانند همان شمايلى که امروز مردم براى ائمّه مى

عرض کردم واقعا بال شك حرام است. در حرمتش همین تهمت و 

گويى اين عكس امام است، زمان امام که عكّاس  افترا بس که تو مى
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که مكّه فتح شد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله وارد  نبوده. وقتى

رتهاى انبیا را که مشرکین به خیال خود کشیده کعبه گرديد و صو

 بودند، همه را خراب کرد.

خواست على علیه السّالم را به يمن بفرستد به او  وقتى هم که مى

 «.اگر صورتى ديدى، محو کن»فرمود: 

در ايّام رسالت پیغمبر اکرم، روزى شیطان پیش ابو جهل آمد )البتّه 

محمّد بتها را از بین برد خوب » به صورت انسانى( و به ابو جهل گفت:

است برويد پیش بتها و التماس کنید که محمّد صلّى اللّه علیه و آله را 

 «.از بین ببرند

ابو جهل همین کار را کرد. پس از التماس و تضرّع، بت را به پشت 

  گرفت و پیش حضرت آورد و بیچاره در انتظار بود تا بت يا خودش

 108معراج، ص: 

... إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  حمّد صلّى اللّه علیه و آله را بجنباندبجنبد يا م

کنند مشرکان در پرستش بتها مگر گمان  ؛ يعنى پیروى نمى98الظَّنَّ ...

 را.

                                                 
 .23جنم:  -(3و  2و  1)  98
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ظن کدام است؟ ظن توهّم و خیال است. از جمله پیروى ظنون 

بندند.  ها مى متداوله بین مردم قفلهايى است که به ضريح امامزاده

ظنّ است و تفريط مال. قفل براى بستن در جعبه و غیره است  پیروى

ها. يا مثال چشمكهايى از طال و  هاى ضريح امامزاده نه براى شبكه

زنند، اين اعمال دلیل و برهانى  سازند و به ضريحها مى نقره مى

ندارد و تبعیّت از ظنّ است بلكه بايد گفت اکثر اهل عالم کارشان 

 تبعیّت از ظنون است.

کنند مگر آرزو و خواهش  و متابعت نمى 99... وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ ...

نفس و هوا را. اکثر خلق کارشان از روى هوا و هوس است 

 که: درحالى

هدايت از طرف پروردگارشان  100...  ... وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى

اند دنبالش تو آمده است ايشان را، هرکس بخواهد هدايت بشود مى

برود چه در اصول و چه در فروع. مرد بايد که دنبال هوا و هوس 

کنند امتحانى که پیش آيد،  نرود و الّا همانهايى که ادّعاى ديانت مى

 شود که مرد خدايند يا مرد نفس. آنگاه معلوم مى

  أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى تفسیر آيه:
                                                 

 .23جنم:  -(3و  2و  1)  99
 .23جنم:  -(3و  2و  1)  100
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 101ى.أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّ آيه بعد:

______________________________ 
 .23نجم:  -(3و  2و  1)

 .24نجم:  -(4)

 109معراج، ص: 

 «.کند آيا از براى انسان است آنچه را که تمنّا مى»

استفهام انكارى است؛ يعنى به میل بشر نیست هرچه بخواهد، آيا از 

خواهد که از جمله آنها پرستش  براى انسان است آنچه را که مى

تراشند تا اين بت  هايى است که خودش درست کرده بت مىبت

پرستند تا فرداى قیامت آنها را نسوزاند،  نجاتشان بدهد. آتش را مى

 سازد تا در قیامت به داد او برسد. يا شكل مالئكه به خیال خود مى

اند آيا فكر  اجماال هريك از مذاهب باطله که بتى براى خود ساخته

 رسند؟ خود مى کنند که به تمنّاى مى

 ما موصوله است.  ما تَمَنَّى و امّا مطلب مهمّ آن است که:

 شود. شود که شامل خداپرستها هم مى معناى عامى از آن استفاده مى

                                                 
 .24جنم:  -(4)  101
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گردد يكى آنكه آيا از  دو نكته مهمّ از اين آيه شريفه استفاده مى

کند بديهى است که جواب آن  براى انسان است آنچه را که تمنا مى

رسد پس بايد  کس به تمام آرزوهاى خود نمى است؛ يعنى هیچ منفى

 بداند که همه مقهور در تحت قدرت قادر مطلق هستند.

 لزوم کاستن آرزوها

رسد،  کس به آرزوهاى خود نمى نكته ديگر آنكه حال دانستى هیچ

پس تمنّاها و خواهشهاى نفس خود را رها کن که فايده ندارد وگرنه 

 عالم خواهى رفت. جزء ناکامها از اين

 توضیح مطلب آنكه هرکس در زندگى شخصى خودش و در

 110معراج، ص: 

بیند که هريك از افراد  مراجعه به حاالت ديگران از احیا و اموات مى

بشر در هر مرتبه و مقام و قدرت و نفوذ باشد، به تمنّاهاى خود 

ه ببینید رسد؛ از شاه تا گدا، از شاهنشاهان عالم، از مرده تا زند نمى

کردند و به هزار يك آن هم  چه آرزوها داشتند، چه تمنّاها مى

 نرسیدند.

 ها. اى است فوق تمام قوّه کند که قدرت قاهره شخص موحّد يقین مى
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ها  شود، خودش و اطرافیان چه سعى ايد يك نفر که مريض مى ديده

 شود، پس دست من و تو نیست. کنند که خوب شود و نمى مى

یار و فسّاق و مؤمن و کافر هزارها تمنّا دارند، آيا همه غرض آنكه اخ

خواست کره زمین را بگیرد  پوشد؟ نه. هیتلر مى آنها جامه عمل مى

ال »آيا شد؟ خالصه بشر بايد بفهمد که قدرت، قدرت ديگرى است 

أَمْ   شخص موحّد از اين آيه« حول و ال قوّة إلّا باللّه العلى العظیم

فهمد که قدرت متعلّق به ديگرى است و لذا  مى  مَنَّىلِلْإِنْسانِ ما تَ

 شود. تسلیم قضا و قدر مى

  ثروت در قناعت و کرامت در تقواست

بینى اينها را که آرزوها دارند، آرزوها را به گور  نكته ديگر آنكه مى

جا رها کن. کسى که فهمید  برند، پس تو آرزوهايت را همین مى

کند. بهترين  است، آمال را رها مىداشتن تمنّاها موجب نامرادى 

که هرچه سعى  دلیل آنكه تمام خلق در پى آسايشند درحالى

کنند عزيز شوند، فوق همه شوند، امّا هرچه باال بروند، باز هم  مى

  زيردستند، همه

 111معراج، ص: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  152 

کنند غنى بشوند، امّا شما يك نفر غنى حقیقى پیدا کن، کو،  سعى مى

شود. کسى که چند خانه و مغازه دارد  نمى وقت ممكن کجاست؟ هیچ

قدر به سايرين محتاج است، به قدرى بايد به اين اداره و آن  آن

اداره برود و تملّق بگويد، برخالف فقیر که به يك لقمه نان قانع 

 فرمايد: است، لذا على علیه الساّلم مى

 «.من عقب غنا گشتم تا غنى گردم، آن را در قناعت يافتم»

نیازى. قناعت هم همین طور  ردم تا غنى شوم. غنا يعنى بىقناعت ک

 است.

 «:عقب کرامت گشتم، آن را در تقوا يافتم»بعد فرمود: 

 .102... إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ ...

 غالمان معاويه صد هزار دينار براى ابو ذر آوردند. ابو ذر گفت:

لقمه نان موجودش را نشان و حصیرش را عقب زد، « نیازم من بى»

داد. کسى که عاقل و عالم شد و دنیا را به فنا و عقبى را به بقا 

گويد، مگر خداى عالم، به جز خداى  شناخت، تملّق کسى را نمى

عالم به هیچ کس امید ندارد. عزّت مال خداست و او هم بايد شخص 

                                                 
 .13ات: حجر  -(1)  102
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ت، را عزيز کند. عزّت هم نه به داشتن اتومبیل و لباس ظاهرى اس

کسى که عزّت باطنیّه داشته باشد، لباسش هم کهنه باشد، عیبى 

اى شخصى را که مرض  ندارد. عزّت دنیوى عینا مثل آن است که بچّه

 استسقا دارد، ببیند و بگويد: ما شاء اللّه چه فربه و چاق شده!

______________________________ 
 .13حجرات:  -(1)

 112معراج، ص: 

روايت دارد که راحت  103الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ ...... وَ لِلَّهِ 

أَمْ لِلْإِنْسانِ ما   مؤمن وقتى است که قدم در بهشت بگذارد. غرض

کند، براى هیچ کس چنین  آيا براى انسان است آنچه آرزو مى  تَمَنَّى

على  نیست حتّى براى انبیا چنانچه خاتم انبیا در معراج تمنّا کرد که

گذشته است، ابتال حتمى »بعد از من به سختى مبتال نشود، ندا رسید: 

 «.است

طور خواسته است تا همه  شود. خدا اين آرى هر تمنّايى برآورده نمى

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ  اند و کارى از بشر ساخته نیست: بفهمند که بنده

                                                 
 .8منافقون:  -(1)  103
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ارى از بشر پس از براى خداست دنیا و آخرت، نه اينجا ک 104 الْأُولى

 .105فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ... ساخته است نه در آن عالم، پس ايّها الناس!

خواهید، خدا را بخوانید، اگر گرفتارى، بگو: خدايا! تو  اگر دنیا مى

کارم را اصالح کن و همچنین اگر آسايش عقبى را طالبى و 

خواهى باايمان از دنیا بروى، در قبر و ظلمات برزخ راحت  مى

 شى، بگو:با

 خدايا! تو نجات ده، چاره منحصر به همین است.

بشارتى هم عرض کنم؛ در بحار األنوار است از خاتم انبیا رسول اللّه 

هرکس تمنّاى چیزى از خداى »صلّى اللّه علیه و آله که فرمود: 

که اين موضوع مورد رضاى خدا باشد،  خودش داشته باشد درحالى

 106«.رسد ه آرزويش مىرود مگر آنكه ب از دنیا نمى

______________________________ 
 .8منافقون:  -(1)

 .25نجم:  -(2)

 .50ذاريات:  -(3)
                                                 

 .25جنم:  -(2)  104
 .50ذاريات:  -(3)  105
 (.261/ 71قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله: من متىّن شيئا و هو لّله عّز و جّل رضا مل خيرج من الدنيا حّّت يعطاه) حبار األنوار:  -(4)  106
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قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: من تمنّى شیئا و هو للّه  -(4)

/ 71عزّ و جلّ رضا لم يخرج من الدنیا حتّى يعطاه )بحار األنوار: 

261.) 

 113معراج، ص: 

اش به اسباب ظاهريّه است  ود بشر تمنّا دارد ولى دلگرمىش گاهى مى

که اگر امید به خدا داشته باشد، حاجتش را برآورده  درحالى

میرد مگر حاجتش را روا ببیند. از ابتداى خلقت اين  کند، نمى مى

همه که در مقابل خداپرستان عدّه کفار زياده بود و بیشتر، قوّه هم 

 آثار دين را محو کنند. دست مشرکین بود، نتوانستند

فرعون چقدر جان کند تا موسى را از بین ببرد. عاقبت خودش هالك 

شد. بنى عبّاس چقدر جان کندند تا نسل فاطمه را از بین بردارند. 

هزاران نفر از سادات را کشتند، حبس کردند، الى شالوده گذاشتند 

کرد،  طورى که هرجا کسى از ذريّه زهرا بود، خود را مخفى مى به

ولى آيا سادات به کلّى از بین رفتند، نه، پس هرکس هرچه بخواهد 

 شود. نمى

 چراغى را که ايزد برفروزد
 

هر آن کس پف کند ريشش 
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 .بسوزد

 

 شفاعت تنها به اذن خدا

 وَ کَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ ال تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ

 107. اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى

ساختند و  پرستها بت را به شكل ملك مى چون ذکر شد بت

 گويند سنگ است، چوب است، طال پرستیدند. وقتى به آنها مى مى

______________________________ 
 .26نجم:  -(1)

 114معراج، ص: 

را ما عبادت گويند اينها  پرستها مى اى ندارد، بت و نقره است، فايده

 کنیم تا پیش خدا از ما شفاعت کنند! مى

چه بسا مالئكى هستند که نفع »فرمايد:  خداوند در اين آيه مى

کند شفاعت ايشان چیزى را مگر بعد از آنكه  نیاز نمى دهد و بى نمى

 «.خداى تعالى اذن بدهد، براى هرکس که بخواهد و بپسندد
                                                 

 .26جنم:  -(1)  107
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هم براى مؤمنین، جايى  يعنى مصلحت ببیند در شفیع شدن آن و آن

که ملك به خودى خود کارى از او ساخته نیست، از بتها کارى ساخته 

است؟ واقعا شیطان چه بر سر بشر آورده است. بتى را که خودش 

 کند؟ درست کرده کجا استحقاق پرستش دارد و او را شفاعت مى

 خردمندى سلطان محمود

گرفت، به هر شهرى که سلطان محمود هند را  در وقتى»اند:  نوشته

کرد تا رسید به بتخانه سومنات. در  ها را خراب مى رسید، بتكده مى

اين بتخانه که رسید، ديد بتى وسط هوا ايستاده است بدون آنكه به 

جايى تكیه داشته باشد و اين بت بزرگترين بت آنجا بوده است. 

سلطان محمود متحیّر شد، نزديك بود خلجانى هم در ذهن بعضى 

د، باألخره رجوع کرد به دانشمندانى که همراه او بودند، آنها بیاي

ربا  پرستها چهار طرف اين عمارت را آهن پس از بررسى گفتند که بت

اند و چون اين بت آهنى و در وسط حقیقى بتخانه قرار  قرار داده

  رباها هم قوّه است و از چهار طرف گرفته و آهن

 115معراج، ص: 

کشد، لذا در وسط هوا معلّق  مغناطیسى مى اين بت فلزى را قوّه

مانده و شاهد صدق ما اين است که امر کن يك سمت بتخانه را خراب 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  158 

شود. سلطان محمود امر کرد يك سمت بتخانه  کنند تا ببینى چه مى

مرتبه بت افتاد. خواستند بت را بشكنند، همه  را خراب کردند، يك

يم مبلغ گزافى براى پرستها آمدند و گفتند ما حاضر بزرگان بت

 مخارج لشكريان به شما بدهیم به شرطى که اين بت را نشكنید.

بعضى از وزراى سلطان محمود با اين امر موافق بودند و گفتند پول 

سازند،  اى دارد، دو مرتبه بت مى را بگیريد، شكستن بت چه فايده

پول را بگیريد به نفع لشكر اسالم است. سلطان محمود از هوشى که 

خدا به او داده بود گفت: نه، من بايد اين بت را بشكنم؛ زيرا اگر پول 

گرفتم و بت را نشكستم، به من گويند سلطان محمود بت فروش بود، 

 شكن. نه بت

خالصه، دستور داد بت را شكستند. وقتى بت را شكستند، شكمش پر 

خواستند به  از جواهرات بود. سلطان ديد چند برابر پولى را که مى

 «.و بدهند، در شكم بت استا

يكى از رفقا که چند سال در هند بوده، چیزهاى عجیبى ديده، از 

ريخته. رفتند به شاه گفتند بت  جمله بتى بوده که از چشمش اشك مى

ريزد. بعد وقتى تحقیق کردند معلوم شد  از دست تو اشك مى

کنند و از  اند که از پشت سر بت، آب فرو مى دستگاهى درست کرده
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آيد. اجماال از بت و ملك، کارى ساخته  سوراخ چشم بت بیرون مى

 نیست.

 116معراج، ص: 

در اين آيه خداوند ضمن نفى شفاعت ملك، اثبات وجود شفاعت را 

هم فرموده براى کسانى که خدا بخواهد و آنها محمّد و آل 

محمّدند. شفاعت از ملك ساخته نیست مگر خدا بخواهد، شفاعت از 

)بلكه به عقیده بعضى از ضروريّات( مذهب ماست و در مسلّمیّات 

چندين جاى قرآن از اين قبیل نفى و اثباتها که در اين آيه است، 

آمده است و نیز بايد دانست که شفاعت هم در برطرف شدن عذاب 

است و هم در رسیدن به درجات کسى که اهل عذاب است ممكن 

ى که در درجه پايین است به وسیله شفاعت نجات يابد و همچنین کس

 تواند به وسیله شفاعت به درجات باال ارتقا يابد. است مى

ام شفاعتم را  ذخیره کرده»رسول مكرّم صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

براى صاحبان گناهان کبیره از امّتم؛ يعنى مؤمنى از امّتم را که 

 108.«کنم توبه از دنیا رفته شفاعت مى داراى گناه کبیره است و بى

                                                 
 تفاوت(. ) با اندك40/ 8حبار األنوار:  -(1)  108
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براى هر پیغمبرى خداوند يك »و در روايت ديگرى ذکر شده که: 

دعاى مستجابى قرار داده، ساير انبیا در دنیا آن دعايشان را کردند 

ام براى شفاعت  اى را که به من دادند، گذارده و امّا من آن وعده

 «.روز قیامت

  اى خطرناك پاسخ به شبهه

در ذهنها بیايد )چنانچه  ضمنا اين نكته هم ذکر شود چون ممكن است

 تواند اند( شفاعت براى چیست؟ خدا خودش مى زنادقه هم گفته

______________________________ 
 )با اندك تفاوت(. 40/ 8بحار األنوار:  -(1)

 117معراج، ص: 

ها هم اين عقیده را  بندگان را بیامرزد، واسطه الزم ندارد. وهّابى

 دارند.

که خداوند شفاعت را براى مصالح و  جواب اين شبهه آن است

اى قرار داده است که يكى از آنها تعظیم پیغمبر  حكمتهاى عظیمه

اکرم و آل اوست تا خلق از آنها اطاعت کنند و مطیع آنها باشند و 

آنها را بزرگ بدانند. صريح قرآن است که اگر آنهايى که گناهكارند 
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ند و بخواهند که برايشان پیش رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله بیاي

طور خواسته است، دشمنان در  شوند. خدا اين دعا کند، آمرزيده مى

نتیجه حسد نسبت به آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله چنین اظهاراتى 

 کنند که چرا خدا اينها را مجراى فیض قرار داده است. مى

ا کدام شم»حضرت باقر علیه السّالم به يك عدّه از اهل کوفه فرمود: 

 «.دانید تر مى آيه را از حیث رجا امیدوارکننده

أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا   قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى عرض کردند آيه:

 109مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ....

وَ لَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّكَ  و امّا ما اهل بیت آيه:»حضرت فرمود: 

دانیم؛ چون هنگامى که رسول اللّه  رجا مى را بهترين آيه 110 فَتَرْضى

قدر  کرد، خداوند به او ندا فرمود: آن صلّى اللّه علیه و آله گريه مى

 111«.از امّتت را ببخشم که راضى شوى

و بالجمله، خداوند باب شفاعت را قرار داده براى اظهار شرف 

  شافعین که از جمله شافعین: مالئك، علما، سادات، شهدا و غیره

                                                 
 .53زمر:  -(1)  109
 .5ضحى:  -(2)  110
 .273/ 10تفسري منهج الصادقني:  -(3)  111
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______________________________ 
 .53زمر:  -(1)

 .5ضحى:  -(2)

 .273/ 10تفسیر منهج الصادقین:  -(3)

 118معراج، ص: 

خواهد تالفى کند از آنهايى که يك عمر براى او  هستند که خدا مى

 عبادت کردند، از جمله شفعاى مؤمنین هستند.

ناگهان يك  کند، مؤمن اطاّلعى از جهنّم پیدا مى»روايت دارد که: 

گويد يادت هست که روزى در دنیا از من جام آبى  جهنّمى مى

طلبیدى، اينك به تو حاجت دارم که مرا نجات دهى، مؤمن او را با 

دهد؛  دهد و خدا هم اجازه مى تكیه به خدا در امان خود قرار مى

يعنى آنكه را که مؤمن در امان خود گرفته، تأمین وى را خدا امضا 

 «.کند مى

 گر از جمله شفعاى قیامت قرآن مجید و سادات هستند.دي

  شفاعت سادات در قیامت
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کند از کشّاف حقايق  در بحار از کتاب امالى صدوق روايت را نقل مى

 جعفر بن محمّد علیهما الساّلم که فرمود:

روز قیامت اوّلین و آخرين را خدا در جايى جمع کند و ظلمتى بر »

خواهند،  رطرف شدن ظلمت را مىآنها مستولى شود، از خدا ب

گويند:  ناگهان قومى هويدا شوند، مردم گويند اينها انبیايند، مى

 نیستیم. گويند:

ايد؟ گويند: نیستیم. گويند: شهدايید؟ گويند: نیستیم. بعد از  مالئكه

کنند که شما کیستید؟ گويند: ما سادات و اوالد  خودشان سؤال مى

تعالى شرف به ما عطا کرده است.  على علیه السّالم هستیم. خداى

رسد: شفاعت کنید درباره هرکه شما را دوست داشته  بعد ندا مى

 112«.است

______________________________ 
 .36/ 8بحار األنوار:  -(1)

 119معراج، ص: 

  وصیّت علّامه حلّى به فرزند درباره سادات

                                                 
 .36/ 8حبار األنوار:  -(1)  112
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به سادات »د: نويس آية اللّه حلّى در وصیّتنامه خود به فرزندش مى

 «.احترام کن

چهار »کند که فرمود:  بعد: اين حديث را از قول پیغمبر نقل مى

اند که من آنها را شفیعم هرچند گناهان روى زمین را داشته  طايفه

 باشند:

 اوّل: کسى که گرامى دارد سادات را.

 دوّم: کسى که امر آنها را انجام دهد.

 کمك کند.سوّم: کسى که در کارهاى سخت به آنها 

 چهارم: کسى که به زبان و دل آنها را دوست دارد.

شما مردم »ابا ايمن آمد خدمت حضرت باقر علیه السّالم عرض کرد: 

 «.کنید به شفاعت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را مغرور مى

اى که حرام  گويى، مغرور شده اى ابا ايمن! چه مى»حضرت فرمود: 

گر احتیاجى ندارى، اگر فرداى قیامت خورى، به خیالت دي نمى

ببینى ترسهاى آن روز را هر دم عقب محمّد صلّى اللّه علیه و آله 

 «.گردى تا بیايد نجاتت بدهد مى
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نیست از اوّلین و آخرين کسى مگر محتاج شفاعت »بعد فرمود: 

محمّد صلّى اللّه علیه و آله است. اگر کسى گناهكار است احتیاج 

ه صلّى اللّه علیه و آله براى نجات خود و اگر دارد به رسول اللّ

گناه است محتاج است براى ترفیع درجه )حتّى انبیا هم محتاج  بى

 113«.خاتم األنبیاء هستند(

______________________________ 
 .1474/ 4میزان الحكمه:  -(1)

 120معراج، ص: 

علیه و آله حضرت زهرا علیها الساّلم موقع مرگ رسول اللّه صلّى اللّه 

 «.کجا شما را ببینم؟»عرض کرد: 

دهم امّتانم را، اگر  سر حوض کوثر که آب مى»حضرت پیغمبر فرمود: 

 «.آنجا نبودم، در میزان

 «.اگر آنجا هم نباشید؟»عرض کرد: 

 «.عند الصراط»فرمود: 

 «.اگر آنجا هم نديدمتان؟»عرض کرد: 

                                                 
 .1474/ 4ميزان احلكمه:  -(1)  113
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هكاران از امّتم نشینم، وقتى گنا روم کنار جهنّم مى مى»فرمود: 

 «.زنم خواهند به جهنّم بروند، التهاب آتش را عقب مى مى

خالصه، شفاعت شافعین يك نوع از پاداش و تالفیهاى اخروى 

خداست تا آنكه مردم بفهمند هرکه با خداوند معامله کرد، چه 

شود، پس همه با خدا معامله کنند. وقتى که شما  سودى عايد او مى

يك نفر از يك خانواده وارد بهشت شود، تمام شنويد اگر  حاال مى

کنى که با خدا معامله  کند، پس میل مى خانواده خود را بهشتى مى

 کنى.

داند. و معنى آيه  اين است اسرار شفاعت و غیر ذلك که خدا مى

شريفه، عالوه بر اثبات شفاعت، اين شد که شفاعت بدون اذن خدا 

األنبیاء خواست درباره  اى ندارد؛ چنانچه حضرت نوح شیخ فايده

خدايا! تو قول »پسرش شفاعت کند، به او اجازه ندادند. عرض کرد: 

 «.دادى که اهل مرا بیامرزى

 121معراج، ص: 

او پسر تو هست ولى از اهل تو نیست، اى نوح! مبادا »ندا رسید: 

 «.جاهل شوى
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 114. ئِكَةَ تَسْمِیَةَ الْأُنْثىإِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَال

پرستها( به درستى که کسانى که ايمان به آخرت  )توبیخ ديگر به بت» 

 «.گذارند مالئكه را نام زنانه ندارند نام مى

وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ  نیازکننده نیست: گمان بى

 115نَ الْحَقِّ شَیْئاً.إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِ

نیست ايشان را علمى به اين نامگذارى؛ يعنى قول به غیر علم است، 

کند از  نیاز نمى کنند مگر ظن را به درستى که گمان بى متابعت نمى

درپى به مشرکین است. خیلى عجیب  حق چیزى را. سه توبیخ پى

ا، از گذارند به مالئكه نام دختره است. کار مشرکین اوّال: نام مى

آيد؛ چون با دختر مخالف بودند،  نامهايى که خودشان هم بدشان مى

گفتند مالئك دختران  وقت مى با اسم دختر هم مخالف بودند و آن

ايمانى به آخرت و خود را  خدا هستند و اين تسمیه ايشان در اثر بى

 مسؤول و مؤاخذ ندانستن است.

ید، از روى علم زن عیب دوّم آنكه: اين حرفى که شما مشرکین مى

ايد ملك را؟ ملك نر و ماده دارد؟ نر و  نیست، آيا به چشمتان ديده

                                                 
 .27جنم:  -(1)  114
 .28جنم:  -(2)  115
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ماده مال شماست. مالئك اجسام نورى هستند که خداوند آنها را 

صاحب قدرت قرار داده است. آنها غیر از شما هستند. ذکور و اناث 

 ندارند.

______________________________ 
 .27نجم:  -(1)

 .28 نجم: -(2)

 122معراج، ص: 

کشند، زلف و گیس و لباس زنانه  بعضى عكسهايى به اسم مالئكه مى

 دهند. براى آن قرار مى

 کشى، تو مسؤولى. اى کسى که صورت ملك را به شكل زن مى

 اطّالعند. اين قسم تزريقات هنوز در اذهان هست، شايد هم بى

 ذکر خداست.اند از ذکور و اناث. شأن آنها  بالجمله مالئك منزّه

 خوراکشان نسیم عرش است، ذکر خدا خوراك آنهاست.

 ... إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ... عیب سوّم: گفتار مشرکین چیست؟
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با ظن و وهم هم که کار درست  -کنند اينها مگر ظن را متابعت نمى

 شود. نمى

 نشانه اعتقاد

د. صدر آيه اى است که بايد رفع شو در اين آيه شريفه جاى شبهه

کسانى که ايمان  إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ...، فرمايد: شريفه مى

گويند: مالئكه زن هستند. اينها که منكر آخرت  به آخرت ندارند مى

اند اين بود که يكى از آنها  نبودند چون از جمله رسومى که داشته

اش را  رىکردند مرکب سوا که دفنش مى مرده، وقتى که مى

کردند، براى آنكه روز قیامت که سر  آوردند سر قبرش میخ مى مى

آورد مرکبش حاضر باشد تا سوار شود و عزّت و احترام  از قبر درمى

 داشته باشد.

فرمايد که  خالصه، اينها اعتقاد به آخرت دارند، پس چرا خدا مى

 ايمان به آخرت ندارند؟

 123معراج، ص: 

که اينها علم ندارند، ظن و گمان  كى ايناينجا دو جواب دارد: ي

گويند شايد ما را قیامتى باشد. شاهد  دارند. ظنى بیش نیست و مى
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که علم ندارند اين است که واهمه و ترسى از قیامت ندارند.  اين

تواند  کسى که يقین دارد اژدهاى عظیمى جلو اوست، چطور مى

هرچه به راحت بخوابد؟ چطور کسى که ايمان به آخرت دارد، 

کند، پس  گويد؟ هر کارى که خواست مى شود مى زبانش جارى مى

ظنّ است و علم نیست. علمى که در قلب ظهور کند خواه صاحبش 

 اش خوف و خشیت است. سواد، الزمه باسواد باشد خواه بى

  نیرنگ هوشمندانه طبیب در درمان بیمارى سلطان

ه مرض فربهى مبتال سلطانى بوده ب»اند که:  در بعضى کتابها نوشته

طورى که نشستن و برخاستن  شد به تر مى شده بود و روز به روز فربه

توانست آن را حرکت  برايش مشكل شده بود از سنگینى، پايش نمى

شد تا آنكه دانشمندى آمد  دادند بدتر مى دهد. طبیبها هرچه دوا مى

توانم  دانم و مى و گفت من عالوه بر علم طب، علم نجوم هم مى

 سلطان را معالجه کنم به شرطى که شاه امانم بدهد.

دهد. گفت: من اوّل به علم نجوم مراجعه  گفتند: مسلّما شاه امان مى

کنم. گفتند: بسیار خوب. شب رفت، صبح با حالى پريشان آمد.  مى

کنم. گفت: چرا؟ جواب داد:  شاه گفت: که مرا مداوا کن. گفت: نمى

  خره گفت: من طالع شما را کهترسم. شاه گفت: نترس. باأل مى
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 124معراج، ص: 

ديدم خیلى ترسیدم و پشیمان شدم؛ چون ديدم تا چهل روز ديگر 

خواهى مرد و در اين صورت مداواى من معنى ندارد. و اگر قبول 

ندارى مرا حبس کن، اگر تا چهل روز ديگر نمردى، مرا بكش. 

شد تا  الغر مى باألخره وى را حبس کردند. شاه از غصّه روز به روز

سى و چند روز که گذشت، شاه فرستاد طبیب را از زندان آوردند و 

 به او گفت:

اى ندارى که من تا چند روز ديگر نمیرم، اينجا طبیب  حاال چاره

حقیقت را گفت که من براى اين گفتم که تو تا چهل روز ديگر 

و میرى که از غصّه تا چهل روز ديگر، الغر شوى و مرض چاقى ت مى

 «.هم عالج شود که حاال هم شد

وقت  قدر الغر شد. آن منظور آنكه: اين شخص از ترس مردن اين

 کند؟ اگر کسى ايمان به قیامت داشته باشد چطور کار خالف مى

کند؟ چگونه مطلبى را که يقین به صحّت آن ندارد،  چطور غیبت مى

ت گويد؟ اثر ايمان، حزن است، شدّت مواظبت است، هر که شدّ مى

 تر است. مواظبتش بیشتر است، نور ايمان او قوى
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خواهد بفرمايد که اين قوم، علم و يقین به  بالجمله، خداوند مى

آخرت ندارند، فقط ظنّ و گمانى دارند و ايمان نیست مگر تصديق 

نیازکننده از حقیقت  کنند و ظن بى علمى، اينها پیروى از ظنّ مى

 نیست.

نیازکننده از علم نیست )علم  ظن بى»د: فرماي اينجا علّامه طبرسى مى

باللّه و مالئكته و کتبه و رسله( بايستى علم پیدا شود، ظن به کار 

 «.خورد نمى

 125معراج، ص: 

شیخ مرتضى انصارى پس از نقل کلمات بزرگان و آيات قرآن و 

حدّ اقل از ايمان، ظنّ اطمینانى است که موقع »فرمايد:  اخبار، مى

لزلى نداشته باشد و بداند اآلن که جان او را مردن شخص هیچ تز

 «.گیرند به امر خداست مى

 «.اگر اطمینان نشد، کفر است»فرمايد:  شیخ مى

پس هرکس رجوع بر قلبش کند، اگر اطمینان دارد، شكر کند و 

تقاضاى زيادتى آن را بنمايد و اگر اطمینان ندارد، در کسب آن 

کند، يك روز خیلى  مىبكوشد. گاه انسان حاالت مختلف پیدا 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  173 

کند. شما اآلن ايمان و  اطمینان به خدا دارد، روز بعد تغییر مى

اطمینان به خدا و اعتقاد به پیغمبر خاتم و دوازده وصى او تا حضرت 

حجت علیه السّالم دارى و همچنین معتقد به قبر، برزخ و قیامت و 

حالت  باشى، ولى آيا يقین هم دارى که ساعت مرگ با اين غیره مى

 میرى؟ اينجاست که شخص بايد بترسد. مى

در اصول کافى است که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

دعاى من و جمیع انبیا در هر صبح و شام، خواستن سه چیز از »

 خداست:

 )اوّل(: اللّهمّ إنّى اسئلك ايمانا تباشر به قلبى.

 لّا ما کتبت لى.)دوّم(: و يقینا حتّى أعلم أنّه ال يصیبنى إ

 116)سوّم(: و رضّنى بما قسمت لى يا )أرحم الراحمین(.

  همچنین در دعاى ابو حمزه حضرت زين العابدين چه شورى

______________________________ 
 .524/ 2اصول کافى:  -(1)

 126معراج، ص: 

                                                 
 .524/ 2اصول كاىف:  -(1)  116
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خدايا! ايمانى بده که تا ساعت آخر عمر نرود »کند:  دارد. عرض مى

 «.هم دلم مطمئن باشد و ساعت مرگ

 کند. واى اگر ريبى در دل باشد! همان وقت هم شیطان نفوذ مى

 وقت بگويد: هرکس بايد در کار خودش سعى کند، دقّت کند، آن

اگر واقعا  117أَمَّنْ يُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ ...

 اى درست متمسّك شو. بیچاره

آيات باهراتى بیان فرمود و از کفّار و پس از آنكه خداى عالم 

مشرکین غیر از عناد و لجاج در برابر آيات خداوند چیز ديگرى 

ظاهر نگرديد، عینا مثل طبیبى که مريض به دواى او اعتنايى نكند، 

 فرمايد: گرداند، خداوند در آيه بعد به پیغمبر مى طبیب رو برمى

 118نا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَیاةَ الدُّنْیا.فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِکْرِ

يعنى پس رو برگردان و رها کن هرکسى که پشت کرد از  فَأَعْرِضْ؛

يكى قرآن مجید است و ديگرى اهل بیت و  ذِکْرِنا  ياد ما. از وجوه

ديگرى قیامت است، هرکس رو برگرداند تو هم اى پیغمبر! رهايش 

 کن.

                                                 
 .62منل:  -(1)  117
 .29جنم:  -(2)  118
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بر سیه دل چه سود خواندن 

  ظوع
  نرود میخ آهنین در سنگ

 

فطرتشان خراب شده است. اگر قلب سیاه نشده باشد، باألخره ممكن 

 است هدايت شود ولى اگر فطرت خراب شده، اثرى ندارد.

که مريضى به دواى طبیب ترتیب اثر نداد، مرضش اوّال عالج  وقتى

 طور کند. وعظ هم همین شود، طبیب هم مريض را رها مى نمى

______________________________ 
 .62نمل:  -(1)

 .29نجم:  -(2)

 127معراج، ص: 

شود، حال کیست که رو  است، کسى که رو برگرداند، قلبش تیره مى

چیز عالقه  گرداند، کسى که جز زندگى دو روزه دنیا به هیچ بر مى

 ندارد.
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شرط اجراى هر کارى، نخست اراده است، بعد طلب، سپس حرکت 

م آن، پس مردمى که نهال میل به آخرت در دلشان براى انجا

اى ندارند که نداى حق آنها را بجنباند،  خشكیده است، میل و اراده

اگر میل باشد ممكن است نداى فرستاده حق در او اثر کند و الّا اگر 

شود؛ مثال  توان کرد، هرچه به او بگويى چاره نمى میل نباشد، چه مى

گويد:  حش نده، يا مال مردم مخور مىگويى ف دهد، تو مى فحش مى

آدم فحش گوش بگیرد و هیچ جواب ندهد؟ بايد عوض يكى، ده تا »

خواهى اهل دنیا سر کیف بیايند، همیشه با آنها  اگر مى« جواب بدهد

درباره امور مادّى و دنیوى صحبت کن، ببین چقدر خوششان 

 آيد. مى

شود،  دو برابر مىبه او بگو متاع و جنسى که دارى عن قريب قیمتش 

 شود! ببین چقدر فرحناك مى

فرمايد که:  ذکر مى« صحیفه سجّاديّه»مرحوم سیّد على خان در شرح 

شخص بقّالى که اهل نماز و ايمان بود، موقع مرگ وقتى ملقّن »

کرد، بدبخت زبان باز کرد و گفت: هیزم يك من چند  تلقینش مى

 «.است؟
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خص محتضرى، زبان باز ش»کند که:  حكايت ديگرى نیز ذکر مى

کند، به جاى  کم گرم شده طعم آبها تغییر مى کرده گفت: هوا کم

 «.کلمات تلقین، اين چند کلمه را گفت و از دنیا رفت

  وقت اگر کسى میل به آخرت داشته باشد، طلب هم بكند آن

 128معراج، ص: 

شود، ولى واى اگر به جاى فكر به عاقبت و میل  کارش درست مى

 ط به فكر دنیا باشد!آخرت فق

امیر المؤمنین علیه السّالم نزد بقّالها و عطّارها آمده قرآن را باز 

 داد: کرد و اين آيه را نشانشان مى مى

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً 

....119 

خواهد بلندى دنیا را، شهرت سلطنت آخرت براى کسى است که ن

دنیا را، مرجع اينها میل نفسانى است و اگر کسى غیر از شهرت و مال 

چیز ديگر در دل نداشته باشد، اگر تمام انبیا بیايند و  دنیا محبّت هیچ

 شود. بخواهند او را هدايت کنند، هدايت نمى

                                                 
 .83قصص:  -(1)  119
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 ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ... تفسیر آيه:

؛ يعنى 120ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ... فرمايد: آيه مى بعد در اين

اند،  منتهاى ادراك و دانششان همین است، جز اين چیزى نفهمیده

 ها هم که دارند. فهمند. چه سلیقه جز غذا و مسكن خوب، چیزى نمى

بینید که حدّ ادراکشان کم است، چقدر در فكر لباسند،  زنها را مى

وقت  همین است، بیش از اين هیچ خبر ندارند. آنمبلغ دانش ايشان 

گذارند. تعريف کسى را هم که  اسم سعادتمند هم روى خود مى

خواهند بكنند گويند فالنى میلیونر شده، آيا موقع مرگ هم يك  مى

 شاهى از

______________________________ 
 .83قصص:  -(1)

 .30نجم:  -(2)

 129معراج، ص: 

 برد؟ مال را با خود مى

                                                 
 .30جنم:  -(2)  120
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اند و  در حضرت شاه عبد العظیم، ناصر الدين شاه را دفن کرده

اند، کو، کجا شد؟ او که پنجاه سال سلطنت  عكسش را هم کشیده

تواند درك کند. بچّه  کرد. به قدرى بشر ضعیف است که مرگ را نمى

بینید، درخت با اين زيبايى که چند بلبل بر آن نشسته و به  را مى

سه  -ت و گل سرخ با آن زيبايى براى بچّه دوخوانندگى سرگرم اس

کند، امّا اگر عكس يك درختى  ساله هیچ زيبايى ندارد و توجّه نمى

اش کم است،  کند، چون قوّه براى او بكشى، چقدر شوق پیدا مى

پنجاه ساله، هرچند ديپلم و لیسانس و  -هاى چهل طورند بچّه همین

باشد، امّا همه اين  دکترا، مهندس، فیلسوف، معلم اوّل هم شده

القاب، دلخوش کن است، اگر از حیات دنیوى تجاوز نكرده که به 

کند که پس از اين  فايده است. او فكر نمى حیات باقى پى ببرد، بى

عالم هم عالم ديگرى است، اى انسان! اگر دنیا مقر و مسكن ماست، 

 چرا بايد برويم، پس اينجا جاى زيست نیست.

ترين فرد بشر را پیدا  مأواى تو است برو خوشبخت اى انسان! اگر دنیا

کن و به او بگو احوالت چطور است، ببین چقدر دلخونى و نارضايتیها 

شود دنیا  دارد، منتها غم دنیوى دارد نه اخروى، پس معلوم مى

آسايشگاه انسانى نیست و او براى عالم ديگر خلق شده. حیوانات که 
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ست؟ براى اين است که اينجا وطن اى ندارند، براى چه ه غم و غصّه

 مألوف آنهاست و سبب ديگر اين است که عقل ندارند، پس اگر

 130معراج، ص: 

 بشر هم غم و غصّه آخرت را نداشته باشد، حیوانى است.

است؛ يعنى  ... مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ...  بالجمله، غرض کلمه شريفه

آدمكشى، علم حقّه بازى،  ادراکشان همین است، علم دارند امّا علم

 مكر و حیله، دوشیدن خلق.

کنند هرچند ظاهرا اسم دين روى  حتّى آنهايى که ادّعاى علم هم مى

کارشان بگذارند، قرآن را حفظ داشته باشند، نماز هم بخوانند، امّا 

 میل به آخرت نباشد، معلوم است که اعمالشان براى دنیاست.

ضرت جواد علیه السّالم و کسى يك مثالى عرض کنم راجع به قتل ح

 که سبب کشتن آن حضرت شد.

 فضیلت و برترى امام جواد علیه الساّلم بر علماى عصر

سال و هیجده روز بود. قاضى  22حضرت در سنّ »اند که:  نوشته

اسمش احمد است. اين مرد  -لعنة اللّه علیه -زمان ابن ابى داوود

اعلم علماى زمان عصرش که در علم قضاوت يد طواليى داشت و گويا 
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در قضاوت بوده است و در زمان چهار خلیفه رياست قضاوت داشت و 

عالوه، کارش به جايى رسیده بود که براى پسرش هم قضاوت سامره 

را قرار داده بود، يك همچنین شخصى که ال بد ظاهرا نماز هم 

گرفته، با اين اوصاف توجّه کنید در بحار از  خواند، و روزه مى مى

فسیر عیّاشى و او از زرقان نقل کرده که همین ابن ابى داوود روزى ت

کاش من بیست سال پیش »مغموم و محزون به منزل آمد و گفت: 

 «.مرده بودم

 131معراج، ص: 

 «.خدا نكند چرا؟»گفتم: 

اى از بزرگان را دعوت کرده بود و از جمله  خلیفه، من و عدّه»گفت: 

م بود و سبب احضار علما اين بود که مدعوّين حضرت جواد علیه السّال

يك نفر سارق، اعتراف به سرقت کرده بود و قرار شد که حدّ او را 

من گفتم:  121وقت خلیفه از من پرسید تكلیف چیست؟ جارى کنند، آن

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  دستش را از مچ قطع کند بنا به آيه:

                                                 
 كنند. كند؛ بنابراين، در اجراى حكم اختالف شده كه مقصود از بريدن دست كدام است كه قايلني اقوال از اطالقات يد در قرآن جميد استفاده مى بر متام و بر بعض دست هر دو صدق مى« يد» چون لفظ -(1)  121
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اى گفتند  م تصديق قول مرا کردند ولى عدّهاى ه عدّه 122أَيْدِيَهُما ...

 دست دزد را بنا به آيه وضو، بايد از مرفق بريد.

خلیفه رو به حضرت جواد علیه الساّلم کرد و گفت: آقا شما چه 

 فرمايید؟ مى

 حضرت فرمود: مرا معاف بدار.

 اند. گفت: نه بگويید. حضرت فرمود: ديگران گفته

که مرتبه سوّم حضرت را سوگند  ينعرض کرد: شما هم بفرمايید تا ا

وقت حضرت فرمودند که بايد انگشتان دزد را بريد؛ چون  داد. آن

خواهد نماز بخواند، پس بايد کف دستش باقى باشد و  اين دزد مى

را ذکر فرمود که مساجد هفت عضو  123وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ... آيه:

 سجود است، لذا اينها را نبايد قطع کرد.

  یفه گفت: حق با تو است و امر کرد انگشتان دزد را ببرند. آنخل

______________________________ 
کند؛  بر تمام و بر بعض دست هر دو صدق مى« يد»چون لفظ  -(1)

بنابراين، در اجراى حكم اختالف شده که مقصود از بريدن دست 

                                                 
 .38مائده:  -(2)  122
 .18جّن:  -(3)  123
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تفاده کدام است که قايلین اقوال از اطالقات يد در قرآن مجید اس

 کنند. مى

 .38مائده:  -(2)

 .18جنّ:  -(3)

 132معراج، ص: 

ساله  25که قیامت واقع شد، حكم يك جوان  وقت در مجلس مثل اين

 سال و اندى( را بر حكم من ترجیح دادند. 22)بنابر قولى 

بابا قاضى است، عالم، درس خوانده، نماز خوانده، روزه گرفته است 

واهد. سه روز بعد رفت با معتصم عبّاسى خ امّا غیر شهرت و جاه نمى

خلیفه خلوت کرد و گفت: بر خود واجب ديدم که نصیحتت کنم. 

 گفت: بگو. گفت: در فالن روز ديدى چه خبطى کردى؟

 گفت: چه کردم؟

گفت: آن روز جوان هاشمى را آوردى و حرف او را پذيرفتى و او را 

است که قايل به که او را طرفدارانى  بر همه مقدّم داشتى درحالى

 امامت او هستند.
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 قدر در گوش خلیفه خواند تا باألخره او را فريب داد و گفت: اين

 اشتباه کردم چاره چیست؟

وقت فرستاد حضرت را به  اش فقط کشتن اوست!! آن گفت: چاره

اى دعوت کردند تا در غذاى او سم بريزند. مأمورى براى دعوت  خانه

عاف بدار. مأمور عرض کرد: حضرت آمد. حضرت فرمود: مرا م

اى مشتاق شمايند. باألخره حضرت را آوردند. طعام مخصوصى  عدّه

 که سم خاصّى در آن بود، جلو حضرت گذاشتند.

حضرت چند لقمه صرف نمود آنا بلند شد. معلوم است که زهر چه 

کرد. صاحب منزل جلو حضرت را گرفت و گفت: چرا تشريف 

 کنید؟ بريد؟ چرا ناهار صرف نمى مى

 133معراج، ص: 

اينجا  124«.حضرت فرمودند: من از خانه تو بروم براى تو بهتر است

 اشاره است و معناى فرمايش امام به خوبى واضح است.

 125. ... إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى

                                                 
 .5/ 50حبار األنوار:  -(1)  124
 .30جنم:  -(2)  125
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داناتر است به کسى که گمراه به درستى که خداى تو )اى پیغمبر!( »

 «.شده است از راه راست

داند، کار را به خداوند واگذار کن، نیست بر تو  يعنى خدا بهتر مى

وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي  اند: مگر تبلیغ، از تو نتیجه نخواسته

و از براى خداست آنچه در زمین و آسمان است، از  126الْأَرْضِ ...

 او هیچ چیز خارج نیست.تحت قدرت 

ربط اين آيات با آيات قبل خداوند در اينجا دو مقدّمه ذکر 

وَ لِلَّهِ ما فِي  و ديگرى: ... إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ... فرمايد؛ يكى: مى

السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِیَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ 

خدا داناتر است به اهل هدايت و ضاللت و  سَنُوا بِالْحُسْنَى،الَّذِينَ أَحْ

ديگر آنكه قدرت پروردگار تو حد ندارد و از قدرت اوست دانايى و 

کند  دهد براى هر عمل زشت و پاداش مرحمت مى توانايى و جزا مى

 به هرکه نكويى کند.

ا ذکر اين دو مقدّمه براى ذکر علم و قدرت و توانايى است، اگر خد

کند و  جزا ندهد، خالف عقل و مروّت است. عاقبت کسى که بد مى

  کند يكسان نیست چون خدا قادر است که آنكه نیكى مى

                                                 
 .31جنم:  -(3)  126
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______________________________ 
 .5/ 50بحار األنوار:  -(1)

 .30نجم:  -(2)

 .31نجم:  -(3)

 134معراج، ص: 

 هرکدام را مطابق رفتارش جزا دهد.

لِلَّهِ ما فِي   متعلّق باشد به  لِیَجْزِيَ  اند که ن گفتهبیان ديگر؛ مفسّري

خواهد در  الم لیجزى اللّه هم الم نتیجه است. خداوند مى  السَّماواتِ

اين آيه نتیجه ايجاد و علّت آفرينش عالم را ذکر فرمايد که چرا خلق 

براى آنكه صفت عدل و فضل و کرم پروردگار عالم قبل   لِیَجْزِيَ کرد؟

خلقت، مستور بود، بساط خلقت با آن نظم را پهن نمود تا فضلش از 

طورى که انسان اگر يك  آشكار شود. دستگاه عدل را گسترانید به

کلمه حرف بزند، جزايش متحقّق است، چه سخن خوب و چه بد، اگر 

 شود. کند، اگر بد کردى، با تو بدرفتار مى خوب گفتى به تو کمك مى

 شرعكس العمل اعمال خیر و 

 شود. کند، رزقش کم مى روايت دارد که شخص يك گناه مى
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اى  شود. بالعكس حسنه کند، براى نماز شب بیدار نمى گناهى مى

زند. قطع نظر از  اى از او سر مى دهد، دنبالش حسنه انجام مى

 جزاى آخرت در همین دنیا هم جزا نزد اهل بصیرت متحقّق است.

کند که  یه السّالم عرض مىآيد خدمت امیر المؤمنین عل شخصى مى

شش ماه بود من عادت داشتم به تهجّد و شش ماه است که خوابم 

 شوم. برد و براى نماز شب بیدار نمى مى

 «.گناهانت بر گردنت غل شده است»حضرت فرمود: 

 135معراج، ص: 

کند، چقدر از  کند مثال اف به روى مادر مى چه کارها که انسان مى

خیزد تا شب که  جماال از صبح که برمىماند. ا خیرات باز مى

خوابد، همه کارهايش را حسابى است. اگر پولى به گدايى داد،  مى

شود. چاهى جلو اوست، از افتادن در چاه برکنار  باليى از او رفع مى

دفعه به زمین  ماند، بالعكس پولى داشت به فقیر بدهد و نداد، يك مى

کند.  ى مداوا خرج مىشكند و پولها را برا خورد و سرش مى مى

 کند. صدقه از تلف شدن مال هم جلوگیرى مى

 انگیز اهانت به فقیر و مستمند فرجام عبرت
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در مصر روزى فقیرى در مغازه يكى از »کرد:  يكى از رفقا ذکر مى

میلیونرها آمد ولى صاحب مغازه چیزى به او نداد و فقیر را 

نفرين کرده و گفته  دلشكسته روانه کرد. گويا فقیر هم گريان شده و

اى از  بود: بترس از روزى که مثل من بشوى. پس از مدّتى عدّه

دشمنان ملك فاروق، بمبى در همان نقطه براى ماشین شاه منفجر 

کردند، اين صاحب مغازه را تهمت زدند، مالش را توقیف و خودش 

 «.را زندانى کردند و پس از خالصى از زندان به گدايى افتاد

تا جزا دهد هرکس را که احسان   زِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى... وَ يَجْ

 نموده به حسنى.

صفت است براى موصوفش. براى موصوفش دو وجه است؛ « حسنى»

  يكى خدا جزا دهد به کسى به پاداش نیكترى؛ يعنى تو خوبى

 136معراج، ص: 

مثل بدى  اى، خدا خوبى بهتر به تو خواهد کرد و ديگر در بدى کرده

تو جزا خواهد داد نه بدتر. و امّا وجه ديگر آنكه موصوفش که 

 ... وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باشد؛ يعنى:« عاقبت»محذوف است 

خدا جزا بدهد به کسانى که نیكى کردند به   بِالْحُسْنَى )بالعاقبة(

عاقبت نیكى؛ يعنى عاقبت به خیرى، اگر عاقبت به خیرى، 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  189 

نیكى کن که شرطش اين است. شاهد اين مطلب مكتوبى  خواهى مى

اگر بخواهى »است به قلم حضرت صادق علیه الساّلم. حضرت نوشت: 

که کار تو به خیر ختم شود، آخر عمر باايمان بروى، در حالتى  اين

بمیرى با بهترين اعمال، اول آنكه خدا را بزرگتر از اين بدان که 

 نعمتش را صرف در معصیتش کنى.

بان مگر نعمت خدا نیست؟ چشم نعمت خداست، گوش نعمت است و ز

هكذا تا برسد به مال و اوالد، مبادا در حرام صرف بشود و مغرور 

 گردى به حلم خدا.

کند،  دوّم آنكه هرکس را ديدى که اظهار دوستى ما اهل بیت را مى

تو اکرامش کن، او را گرامى بدار؛ خواه راست بگويد، خواه دروغ 

شود و اگر راست بگويد که چه  به نیّت خودت با تو معامله مى بگويد،

 «.طور کردى عاقبت به خیر خواهى شد بهتر، اگر اين

  فرجام سیاه ابن ابى داوود و علىّ بن اسماعیل

  شرم که باعث کشتن همان قاضى بى»اند در تواريخ که:  نوشته

 137معراج، ص: 
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ذکر گرديد، پس از آن حضرت جواد علیه السّالم شد و شرحش قبال 

 اوّال:

مغضوب خلیفه واقع شد و از قضاوت عزل شد، ثانیا: پسرش را هم 

صد و بیست هزار درهم از پسرش گرفتند و خودش  عزل کردند و يك

 «.هم فلج شده به درك واصل گرديد

 همچنین علىّ بن اسماعیل که آمد نزد هارون الرشید و گفت:

حكومت کند؟ تو در بغداد، موسى شود  هارون! دو تا خلیفه هم مى»

خواهد خلیفه شود. هارون امر کرد: صد هزار  ابن جعفر در مدينه مى

درهم به او بدهند. پول را گرفت امّا قبل از رسیدن به خانه، باد در 

 «.گلويش گرفت و يك درهم از پول هم نصیبش نشد و به درك رفت

 جوان عابد و تدبیر زيرکانه همسر صالحه او

راجع به عاقبت به خیرى، براى مثال حكايتى است که: به يك  و امّا

جوان عابد اسرائیلى در خواب خبر دادند که خدا در نصف عمر، تو 

که اوّل فقر باشد  نمايد و انتخاب اين را غنى و نصف ديگر، فقیرت مى

 يا غنا به عهده خودت است.
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که  )ايندر عالم خواب گفت: مرا زنى است و بايد با او مشورت کنم 

اند با زن مشورت نكنید، مشورت با زنانى است که عقلشان  گفته

ضعیف و اهل شهوتند نه زنان صالحه که در عقل، کم از مردان 

 اش مشورت کرد. که بیدار شد با زن صالحه نیستند( بالجمله، وقتى

 زن صالحه گفت: بهتر است که نصف اوّل عمرت غنى شوى.

 138معراج، ص: 

 شوم. عمر، ضعیف مىمرد گفت: آخر 

طور بهتر است. او هم قبول کرد. از فردا غنى شد و مال  گفت: اين

طرف  دهد و تو از اين آمد. زن گفت: خدا از آن طرف مال مى مى

آيد؛  شود. هرچه بدهى باز مى انفاق کن در راه خدا، کم که نمى

 اند. چون وعده داده

بايستى از آن  خالصه، نصف اوّل عمرش تمام شد. تاريخى رسید که

 آيد. طور غنى است و مال مى تاريخ فقیر شود، ولى ديد نه همان

عرض کرد: خدايا! چطور شد که فقیر نشدم؟ در عالم رؤيا به او 

 گفتند:
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چون در راه ما انفاق کردى، ما بقیّه عمرت را هم غنا قرار داديم؛ »

 «.يعنى در مقابل خوبى، خوبى و در برابر بدى، بدى است

 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ ... آيه:تفسیر 

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ 

 اى است در اين آيه. وجوه عديده 127الْمَغْفِرَةِ ...

 مبتدا و مرتبط با آيات قبل است.  الَّذِينَ  ( يكى-)الف

الَّذِينَ   تر است آنكه صفت است براى وجه ديگر که قريب( -)ب

بنابراين،  ... وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى؛ چون فرمود: أَحْسَنُوا؛

رسى که هم  که اى بشر! وقتى تو به جزا مى شود به اين اشاره مى

  عمل خیر کنى و هم از شر پرهیز نمايى؛ مثال اگر کسى از يك طرف

______________________________ 
 .32نجم:  -(1)

 139معراج، ص: 

که صحیح نیست  انفاق کند ولى برود به مادرش سیلى بزند، اين

شود. اين مثل آن است که ديگى را بار بگذارد تا جوش  خنثى مى

                                                 
 .32جنم:  -(1)  127
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شود. جزاى  بیايد، ناگهان مقدارى يخ در آن بريزد، خنثى مى

ط اجتناب از گناهان کبیره وگرنه يا خیرات تو نیكى بیشتر است به شر

دهد يا کم. اکثر خلق غافلند، مؤمنین هم  خیر تو هیچ نفع نمى

کنند؛ ولى برخى از انجام گناه هم باك و  طور، عمل خیر مى همین

ترسى ندارند، اگر بخواهى خیر به تو برسد، شرطش اجتناب از شرّ 

 است.

ست و برحسب استعمال فعل مضارع ا  يَجْتَنِبُونَ  ( ديگر آنكه-)ج

؛ يعنى «الّذين يجتنبون مستمرا و دائما»شود:  براى استمرار ذکر مى

شب و روز احتیاط کند که گناهى از او سر نزند، اگر احتیاط کردى، 

برى، همین اجتناب در کار تو باشد عملت به هر  از عملت فايده مى

کم  برى، واى اگر بالعكس باشد، اجتناب کمى که باشد نتیجه مى

کند، شاهدش هم  باشد و حسنى زياد، آن گناهان، حسنى را محو مى

روايات زياد است. اگر کسى ال اله اال اللّه را از روى حقیقت بگويد و 

دنبالش گناهى مرتكب نشود، درختى در بهشت برايش غرس 

اش آزار  که بگويد ال اله اال اللّه امّا به همسايه شود، نه اين مى

ى را هتك کند، آبروى کسى را بريزد، اشاعه برساند، حرمت کس

جاست که راجع به  کند، به منكرى بدهد، اينها آن را خنثى مى

يعنى گناهان  ... کَبائِرَ الْإِثْمِ ...؛ گناهان کبیره مفصّال بحث شود:
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است، اينجا فواحش ذکر خاص بعد « فاحشه»جمع « فواحش»کبیره. 

  از عام است؛ يعنى

 140معراج، ص: 

 نى که اجتناب کنند از گناهان مخصوصا فواحش آنها.کسا

زنا و دزدى « الزنا و السرقه»فواحش در روايات اهل بیت ذکر شده: 

 لمم؛ يعنى گناه صغیره. ... إِلَّا اللَّمَمَ ... فواحش است.

به معنى خیال   اللَّمَمَ  گفته شده»فرمايد که:  شیخ طوسى در تفسیر مى

 128«.گناه است بدون عمل

آن است که شخص به   اللَّمَمَ مراد از»اند که:  ضى ديگر فرمودهبع

 «.آورد شود ولى گناه را بجا نمى مقدّمات گناه هم مشغول مى

يعنى )نزديك شدن به گناه( و خداى تعالى لمم   اللَّمَمَ طور خالصه، به

 را خواهد آمرزيد.

« الذنبقارب ب»اند  در روايات اهل بیت هم همین است. المام را گفته

 آورد. شود ولى بجا نمى نزديك گناه مى

                                                 
 .432/ 9تفسري البيان:  -(1)  128
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اى )نه ذاتى( را لمم گويند؛ يعنى  يك وجه ديگر گناهان عارضه

عارضا به شخص برخورد کند، اگر از گناهان کبیره پرهیز کند، گناه 

شود؛ مثال نذرى کرده و خالف نذر که  اى او آمرزيده مى عارضه

نذر کردن ترکش حرام  دهد، هرچند که قبل از حرام است انجام مى

... واسِعُ   که اوست آمرزد براى اين نبوده است خدا لمم را مى

 الْمَغْفِرَةِ ...

آيد. شما نگاه  اگر تمام خلق را بخواهد به آب رحمت بشويد، کم نمى

خودت نكن، من و تو چه هستیم تا کارمان چه باشد، يك عدّه بنده 

 ه ملك او واردضعیف خطا اندر خطا ولى خطاهاى ما ضررى ب

______________________________ 
 .432/ 9تفسیر البیان:  -(1)

 141معراج، ص: 

 آورد چنانچه مغفرت او موجب زيان دستگاهش نیست. نمى

  نجات يافتن ابو نواس به خاطر تواضع

 فرمايد: مرحوم حاج شیخ عبّاس قمى در ذکر ابو نواس شاعر مى
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رده( ابو نواس معاصر با حضرت )شیخ بهايى هم در کشكول ذکر ک» 

علىّ بن موسى الرضا علیهما السّالم بوده است. اين شاعر، مدّاح اهل 

بیت علیهم السّالم بوده. دو جمله در حاالتش مورد عنايت است؛ يكى 

سه نفر گفتند خبر دارى  -که خواست بمیرد، دو موقع مرگش وقتى

دند، روايت را که آخر عمرت است؟ گفت: بلند کنید مرا، بلندش کر

ام براى امّتم.  ذکر کرد که پیغمبر فرموده که شفاعت را ذخیره نموده

 بعد گفت:

 «.رسد آيا شفاعت پیغمبر به مثل منى نمى

جمله دوّم که مناسب با اين آيه شريفه است آنكه در عالم رؤيا پس از 

 مرگش او را ديدند، از او پرسیدند خداى تعالى با تو چه کرده است؟

ام )البتّه راجع به  خداوند مرا بخشید به دو شعرى که گفته»گفت: 

مطلب شعر، نه خود شعر( شعر اوّلش آن است که اوّال من چى هستم 

در مقابل خداى تعالى که خدا بخواهد مرا به گناهانم بگیرد )مرحبا 

از بس خود را حقیر ديد، خدا هم به او لطف کرد، عجز عجز، من در 

 کیستم(.مقابل ربّ العالمین 

 شعر دوّم: من اگر بدى به کسى کرده باشم امید دارم که مرا
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 142معراج، ص: 

خداى « 129 ببخشد، چگونه امید بخشش را از پروردگارم نداشته باشم

 تعالى هم به حسن ظنّش با او رفتار کرد.

  اشعار ابو نواس در مدح حضرت رضا علیه الساّلم

هل بیت بوده است؛ عالقه اش به ا ولى اساس کارش به مناسبت عالقه

 عجیبى به حضرت رضا علیه السّالم داشته است.

ابو نواس! چطور تو »وقتى در مجلس مأمون آمد، مأمون گفت: 

اى، همه شعرا مدايحى براى ايشان  شعرى درباره حضرت رضا نگفته

 «.اند سروده

جا در آن مجلس شعرى سرود ولى ذکرى از مأمون در شعرش  همان

کردند( در  ير شعرا در اشعار، مدح مأمون را هم مىنكرد )چون سا

به من گويند مدح علىّ بن موسى الرضا علیه السّالم را »شعرش گفت: 

کن، من گويم: چطور مدح کنم کسى را که جبرئیل خادم پدرش 

 130«.بوده است

                                                 
129  (1)- 

 من انا عند الّله حّّت إذا
 

  أذنبت ال يغفر ىل ذنىب

  العفو يرجى من بىن آدم
 

  فكيف ال أرجوه من رىب

 .163/ 1الكىن و األلقاب:  -(2)  130
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بَّكَ واسِعُ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَ

الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ 

 131. أُمَّهاتِكُمْ فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى

 کنند از گناهان بزرگ و فواحش. در چنان کسانى که پرهیز مى آن

______________________________ 
(1)- 

 من انا عند اللّه حتّى إذا
 

  أذنبت ال يغفر لى ذنبى

  العفو يرجى من بنى آدم
 

  فكیف ال أرجوه من ربى

 

 .163/ 1الكنى و األلقاب:  -(2)

 .32نجم:  -(3)

 143معراج، ص: 

ذکر خاص بعد از عام است؛ زيرا بعضى از گناهان « فواحش»اينجا 

شديدتر از ساير گناهان کبیره است )مانند: زنا، خیانت، شرب  بزرگ،

 خمر، سرقت و غیره( إلّا اللمم بجز لمم.
                                                 

 .32جنم:  -(3)  131
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وجه ديگر، گناه صغیره گفته شده، امّا بدون تكرار. شاهد اين تفسیر، 

 حديثى است در کتاب شريف اصول کافى که امام فرمايد:

کند آن را  مىآورد، بعد رها  لمم؛ يعنى گناهى را که شخص بجا مى»

 .132«آورد و ديگر بجا نمى

مرتبه نظرى به نامحرمى نمود، بعد ترك کرد، اگر پس از  مثال يك

« لمم»اى کند، اين را  مدّتى در اثر دور شدن از خدا نگاهى به اجنبیّه

گويند؛ البتّه بايد حالش حال ندامت بوده و ديگر تصمیم ادامه گناه 

 را نداشته باشد.

محمّد حنفیه است که ظاهرا ايشان هم از پدر  وجه ديگر از جناب

بزرگوارش اسد اللّه الغالب علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم نقل کرده 

 است:

 «.لمم؛ يعنى عزم گناه بدون عمل»

خواهد حرامى را مرتكب شود؛ مثال دزدى به  بدين معنى که جدّا مى

کند،  ىآيد امّا پشیمان شده دزدى نم قصد دزدى از خانه بیرون مى

بخشد  گويند و البتّه خدا او را مى« لمم»قصد دزدى را که کرده 

 تفضّال )نه استحقاقا( زيرا عزم نافرمانى خداى تعالى، خود
                                                 

 (.441/ 2عن اىب عبد الّله عليه الّسالم: الّلمم هو الّذنب يلّم به الّرجل فيمكث ما شاء الّله مّث يلّم به بعد) اصول كاىف:  -(1)  132
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______________________________ 
عن ابى عبد اللّه علیه الساّلم: اللّمم هو الذّنب يلمّ به الرّجل  -(1)

 (.441/ 2اصول کافى: فیمكث ما شاء اللّه ثمّ يلمّ به بعد )

 144معراج، ص: 

گناهى است و مستحق عذاب و عقوبت است؛ ولى خدا به فضل خود 

 بخشد. او را مى

  سخنى جاودانه از امام سجاد علیه الساّلم

ويل لمن »امام چهارم ما زين العابدين علیه الصلوة و السّالم فرمايد: 

 .133«غلبت آحاده عشراته

هايش غلبه پیدا کند بر  ىيك -واى به آن کسى که يكى»

 «.تاهايش ده

يعنى واى بر آن بدبختى که از حسنات مسامحه کند و به گناهان 

شود،  راغب باشد که گناهانش که هر يكى از آنها يكى حساب مى

 شود. غلبه بر حسناتى کند که هرکدام ده تا حساب مى

                                                 
 .64/ 1مستدرك سفينة البحار:  -(1)  133
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واقعا زهى خسران است که کسى گناهانش بیش از حسناتش شود با 

ه در مورد گناه هم همان گناهى که لمم نیست و بايستى ثبت شود آنك

خداى تعالى مقرّر فرموده که تا هفت ساعت ثبت نشود، شايد صاحب 

حیايى کرد و توبه نكرد،  گناه توبه کرد، پس از هفت ساعت اگر بى

 شود. گناه او ثبت مى

 نظر از صغیره يا کبیره بودن گناه، بنا به آيه شريفه: صرف

گناه بر دو قسم است: گناه  134يُؤاخِذُکُمْ بِما کَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ...... 

 جارحه و گناه قلب.

  گناه جارحه: گناهى است که عوامل آن دست و پا و چشم و گوش

______________________________ 
 .64/ 1مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 .225بقره:  -(2)

 145معراج، ص: 

 است. و ساير اعضا و جوارح

                                                 
 .225بقره:  -(2)  134
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گناه قلب: گناهانى از قبیل: ريا، عجب، کبر و عزم بر گناه است و 

شود؛  شمرده مى« لمم»همین عزم بر گناه که از گناهان قلبیّه است 

که اين سوءظن در  مثال سوءظنّ به مؤمن گناه قلبى است ولى تا وقتى

اعمال و رفتار نسبت به ديگران مؤثّر واقع نشده، حكم لمم را دارد 

اند که  بخشد. در روايات حسد را هم گناه قلبیّه شمرده دا مىکه خ

اگر حسد بروز نكند و شخص حسود، حسد خويش را ظاهر نسازد، 

 مشمول بخشش خداست.

  با راهنمايى پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله 135 درمان لمم

اى به حضرت  يك نفر نامه»حديثى است در کتاب اصول کافى که: 

باقر العلوم علیه السّالم نوشت و چاره لمم را خواست. حضرت در 

يابى و  جواب فرمودند )نقل به مضمون آنكه(: ان شاء اللّه نجات مى

شیطان را به خود راه مده. و مرقوم فرمودند که در زمان رسول خدا 

لّى اللّه علیه و آله از لممى که عارضشان جمعى خدمت پیغمبر ص

شد، شكايت کردند )در شرح اين حديث هم بزرگان، لمم را عزم  مى

اند( عرض کردند: يا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله اگر  بر گناه گفته

                                                 
 [ گناه صغريه، گناه خرد. و منه قوله تعاىل: ] عزم و تصميم بر اجنام-(1)  135

مثِْ َو اْلَفواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ...الَِّذيَن    ) لغتنامه دهخدا(.32جنم:  ََيَْتِنبأوَن َكبائَِر اإْلِ
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قطعه شود بهتر  -باد ما را از باالى بلندى پرت کند که بدن ما قطعه

  ويیم؛ يعنىاز آن است که لمم خود را بگ

______________________________ 
[ گناه صغیره، گناه خرد. و منه قوله  ]عزم و تصمیم بر انجام -(1)

 تعالى:

)لغتنامه  32نجم:  الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ...

 دهخدا(.

 146معراج، ص: 

 ايم. خیلى پیش ما سخت است گفتن آنكه عزم چه گناهى کرده

طور  رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله در جوابشان فرمود: آيا اين

گويید( عرض کردند: بلى.  بینید خودتان را )يعنى راست مى مى

حضرت فرمود: قسم به خدايى که مرا مبعوث کرده اين ايمان حقیقى 

ترسد.  است که از خیال گناه هم مى است؛ يعنى مؤمن حقیقى کسى

قدر بزرگ باشد و از ذکر  خوشا به حال کسى که گناه پیش او اين

 قدر بترسد و حیا کند. خیال گناه اين
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دانم فرداى قیامت انسان گناهكار و نامه سیاه وقتى به او  نمى

کند؟ يقینا آرزو  ات را بخوان( چه مى گويند: اقرأ کتابك )نامه مى

اش را نخواند، لذا على علیه  را به جهنّم ببرند که نامه کند او مى

در نامه عملتان چیزى بنويسید که فردا بتوانید »فرمايد:  السّالم مى

 «.آن را بخوانید

هرکدام از شما لمم عارضتان شد »بعد رسول خدا به آنها فرمود: 

 .«فورا بگويید: آمنا باللّه و رسوله و ال حول و ال قوة إلّا باللّه

 اين ذکرى است که رسول خدا براى عالج لمم تعلیم فرمود.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا  خالصه؛ يعنى آيه شريفه:

کنند از گناهان کبیره خصوصا  اين شد کسانى که پرهیز مى اللَّمَمَ ...

اه کبیره از فواحش آنها، رحمت خدا شامل حال اينهاست و چون گن

آمرزد و  زند، لمم و گناهان کوچك را خدا مى آنها سر نمى

 بخشد: مى

به درستى که پروردگار تو توسعه دارد  ... إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ ...؛

  آمرزش او، رحمت الهى، توسعه دارد و عظیم است و بخشیدن گناه

 147معراج، ص: 
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دستگاه آفرينش براى همین است  براى او کار مشكلى نیست. اصوال

 که رحمت و مغفرت الهى آشكار شود.

من نكردم خلق تا سودى 

   برم

بلكه تا بر بندگان جودى 

  کنم

 

و ما أنا يا سیّدى و ما »انسان چه هست تا عملش و گناهش چه باشد؟ 

گناهان من پیش من بزرگ است امّا به درگاه تو اى « خطرى

... هُوَ أَعْلَمُ  پروردگار من کوچك و ناچیز است مانند کوچكى خودم:

 أُمَّهاتِكُمْ .... بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ

که  او داناتر است به شما زمانى که آفريد شما را از خاك و در وقتى»

 «.جنین بوديد در شكمهاى مادرانتان

شناسد، خدايى که شما را از خاك  يعنى خدا تو را بهتر از خودت مى

خلق کرد و به صورت نطفه درآورد و نطفه را هم تربیت نمود و 

 پرورش داد.

از جنین است، جنین؛ يعنى پنهان گرديده شده، هرچه که پنهان  ةٌأَجِنَّ

گويند لكن اصطالحا بچّه در شكم مادر جنین  باشد، به آن جنین مى
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شود )جن را هم به واسطه آنكه از نظر بشر، مخفى و پنهان  گفته مى

 اند(. است، جن نامیده

  قبح تزکیه نفس از ديدگاه شرع و عقل

 . أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى ... فَال تُزَکُّوا

  اى که خداى عالم در قرآن مجید نهى يكى از صفات رذيله

 148معراج، ص: 

فرموده است و در روايات اهل بیت هم تقبیح شده و عقل هم بر قبح 

 است که از عجب و تكبّر ناشى است.« تزکیه نفس»آن شاهد است 

به خود دادن از عیب و گناه است؛ به معناى نسبت پاکى « تزکیه»

يعنى شخص خود را از نقص و عیب و گناه مبرّا بداند. اين حالت اگر 

تر.  در دل شخص باشد، از گناهان قلبیّه است و اگر اظهار کند زشت

 اگر کسى تعريف خود را بكند، چقدر زشت است.

 «.نسبت پاکى به خود دادن قبیح است»فرمايد:  حضرت امیر مى

ش هم واضح است؛ چون هرکه خود را پاك بداند، دروغ گفته و دلیل

قبح دروغ هم الزم به توضیح نیست. پاك مطلق آن دودمانى است 
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که خدا پاکى آنان را بیان فرموده که خاندان طاهره محمّدند )صلّى 

اللّه علیهم أجمعین( الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم 

 136تطهیرا.

خدا آنها را از هر عیب و نقصى پاك کرده، هیچ چیزى از دايره علم 

 آنها خارج نیست و در مقام عمل، فوق آنها را تصوّر نتوان کرد.

 آنچه صفت کمالیّه است در اهل بیت به مرحله کمال رسیده است.

ابدان شريف آنها در حكم ارواح ديگران و باقى است تا چه رسد به 

برد، مع الوصف خود را تزکیه  ه کنه آنها پى نمىارواح آنها. بشر ب

کردند. بالجمله، پاك مطلق آل محمّدند و بس. غیر از آنها  نمى

هرکس به هر اندازه پاك باشد، پاك مطلق نیست و به هر اندازه عالم 

باشد، باز در برابر آنان جاهل است؛ چون آنچه را دانسته نسبت به 

  آنچه ندانسته

______________________________ 
 .229/ 68بحار األنوار:  -(1)

 149معراج، ص: 

 چون قطره آبى است در دريا.
                                                 

 .229/ 68: حبار األنوار -(1)  136
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در مقام عمل هم هر چقدر انسان عامل اعمال خیر باشد، باز 

قدرها نقص دارد؛ مثال سخاوت را دارا باشد، آيا عفو هم دارد،  آن

شود همه صفات نیك در  توکّل دارد، رضا دارد، صبر دارد، مگر مى

يكى جمع باشد. هرچه داشته باشد، باز اگر حساب کند از آن صفات 

 است.خوبى که وجود دارد کمتر 

اى که در شما باشد، اين صفت مراتب دارد،  ثانیا: هر صفت کمالیّه

کشیم دم  قدر اشخاص هستند که در مقابل صبر آنها ما خجالت مى آن

گونه مطالب بهتر است به تواريخ رجوع  از صبر خود زنیم. براى اين

 شود.

  شرمندگى سخاوتمند معروف معن بن زائده از اعرابى

کسى  -که زياد مشهور است -بعد از حاتم طايى از لحاظ سخاوت،

 نرسید.« معن بن زائده»در زمان عبّاسیان در سخاوت به شهرت 

معن کسى است که به شاعرى که براى او شعرى سروده بود، هر روز 

داد تا شاعر خودش خجالت کشید و ديگر  آمد صد دينار مى که مى

روزى صد دينار را به او آمد،  اگر باز هم مى»نیامد و معن گفته بود: 

 137«.ام تمام شود دادم تا خزانه مى

                                                 
 .) با اندك تفاوت(280/ 3انوار نعمانّيه:  -(1)  137
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  مرحوم حاج شیخ عباس قمى در کتاب الكنى و االلقاب درباره

______________________________ 
 )با اندك تفاوت(. 280/ 3انوار نعمانیّه:  -(1)

 150معراج، ص: 

 معن نوشته است که:

اسیان منتقل شد، منصور پس از آنكه حكومت از امويان به عبّ»

دوانقى دستور داده بود که هرکس در دستگاه بنى امیّه عنوانى 

داشته، او را بگیرند، بالنتیجه قرار شد که معن را هم دستگیر کنند. 

معن مدّتها فرارى شده بود. خودش گويد: کار من به جايى رسید که 

ر شدم. ام در اثر آفتاب تغییر کرد و چون استخوانى الغ رنگ بشره

يك وقت به فكر افتادم که در صحرا در قبايل عرب بروم کلّیّه اموال 

نقدى خود را به صورت بند جواهراتى درست کرده در جیب گذاشتم 

کنم کسى مرا  و سوار شتر شدم و صورتم را بستم که وقتى فرار مى

نشناسد. هوا که تاريك شد از شهر بیرون آمدم. از دروازه که خارج 

شمشیر به دست آمد، شتر مرا گرفت و خواباند و به من  شدم، عربى

 گفت: معن بن زائده!

 گفتم: من معن نیستم.
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گفت: خودت هستى. من از در خانه با تو بودم. باألخره گفت: من از 

کردم که مرا نزد  جاسوسهاى منصور هستم، من هرچه اصرار مى

که تو را کرد. به او گفتم: اى مرد! من  منصور نبرد، فايده نمى

خواهى  دانم تو به طمع پاداش و مال مرا مى شناسم ولى مى نمى

 ببرى.

هزار  دهد، بیش از ده گفت: بلى. گفتم: مگر خلیفه چقدر به تو مى

 دهد؟ درهم مى

گفت: من بايد تو را ببرم. معن گويد: تمام جواهرات را درآوردم و 

 هزار منصور دهگفتم: اينها را بگیر و مرا نبر. گفت: درست است که 

 151معراج، ص: 

 دهد، ولى بايد تو را نزد او ببرم. درهم هم به من نمى

معن گويد: شروع به التماس کردم. خوب که قسم خوردم، او گفت: 

 کنم. کنم، اگر جواب دادى، رهايت مى يك سؤال از تو مى

 گفتم: بسیار خوب!

گفت: معن! تو که يك عمر مشهور به سخاوت هستى، آيا در عمرت 

 اى؟ تمام مالت را در راه خدا داده
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 گفتم: نه.

 گفت: نصف.

 گفتم: نه.

 گفت: ثلث.

 گفتم: نه.

 گفت: ربع.

 گفتم: نه.

 تا باألخره گفت: عشر.

 اينجا خجالت کشیده گفتم: شايد ده يك مالم را داده باشم.

گفت: بسیار خوب! من همه حقوقم سى درهم است، بالفرض که تو را 

دهد، به تو بگويم که امشب من شام ندارم،  ببرم، صد درهم به من مى

ولى تو را با جواهراتت آزاد کردم، حال آيا سخاوت تو بیشتر است يا 

 من؟

 معن گويد: تا اين را گفت، دنیا پیش نظرم تار شد. به اعرابى گفتم:
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 152ج، ص: معرا

 بیا پولها را بگیر و مرا خجالت مده.

عرب جواب داد )چه جواب عجیبى(: من در مقابل کار نیك، مزد 

 گیرم. نمى

گفت: پس از قضیّه آن عرب، هیچ حاضر نیستم کسى به  معن بارها مى

افتم،  من بگويد تو داراى سخاوتى و هروقت به ياد آن روز مى

 138«.کشم خجالت مى

حكايت آن است که کسى خود را صاحب صفتى غرض از اين 

 طور است. نشمارد، در عبادات هم همین

روزى بشر بن منصور در مسجد تنها بود، دو رکعت نماز »اند:  نوشته

سه ساعت معطّل شد. نماز را که  -طويل خواند که در اين نماز دو

تمام کرد، ديد يك نفر پهلوى دستش نشسته است. اينجا بشر يك کلمه 

آمیز به آن شخص گفت که گول اين نماز مرا نخورى، شیطان  متحك

تر بود. اين را گفت و دو مرتبه شروع به نماز  خیلى نمازش طويل

 «.کرد

                                                 
 .241 -240/ 1الكىن و االلقاب:  -(1)  138
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شخص بايد احتمال دهد که اين نماز و عبادت من شرايط را داراست 

يا نه؟ براى هر عمل هزار احتمال است، از کجا مورد قبول واقع 

 يايى در عمل باشد.شود، مبادا عجب و ر

از اينها گذشته اگر نماز ما پس از همه احتماالت و شرايط صحیح 

 ترسیم گناهى از ما سر زند که موجب بطالن آن نماز باشد، آيا نمى

______________________________ 
 .241 -240/ 1الكنى و االلقاب:  -(1)

 153معراج، ص: 

ماز ما را به درجه سلمان طور هم نشود، آيا اين ن شود، اگر اين

رساند؟ اينهاست که بايد شخص بینديشد تا خود را پاك نشمارد و  مى

 عمل خود را پسنديده و بزرگ نپندارد.

که از اصحاب خاص  -مرحوم نراقى راجع به جناب حذيفه يمانى

 نويسد که: مى -على علیه السّالم است

ى جمعى جلو آن جناب با آن عظمت شأنش يك روز بنا به استدعا»

ايستاد تا نماز را به او اقتدا کردند، پس از نماز اوّل گفت: يا به 

 ديگرى اقتدا کنید يا نمازتان را فرادا بخوانید. گفتند: چرا؟ فرمود:
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 «.چون در نماز به خاطرم گذشت که من از شما بهترم

چقدر زشت است که کسى خود را از ديگران بهتر بداند و خود را 

پندارد،  نزد خدا مقرّب بشمارد. چنین شخصى به عكس آنچه مى

قدر روايات در اين  آبروترين افراد نزد خداست. آن ترين و بى پست

خصوص هست که ذکر همه لزومى ندارد، فقط براى اطّالع، بعضى 

 شود. از احاديث ذکر مى

 فاسق دلشكسته و کیفر عابد مغرور پاداش

حديثى است در متن کافى از حضرت صادق علیه السّالم که حضرت 

 فرمود:

عابدى و فاسقى وارد مسجد شدند. در موقع خروج، عكس شدند؛ »

 يعنى وقتى فاسق وارد مسجد شد و اهل عبادت را ديد،

 154معراج، ص: 

بد بدبخت تا چشمش دلشكسته شد و خدا او را دوست داشت، امّا عا

به فاسق افتاد، گفت: اين کیست که داخل مؤمنین آمده؟! به واسطه 

 139«.همین فكر که خود را باال ديد، پست شد

                                                 
 .314/ 2اصول كاىف:  -(1)  139
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  سقوط عابد واالمقام به خاطر يك اشتباه

در بنى اسرائیل مرد فاسقى بوده که »نويسد که:  مرحوم مجلسى مى

یع به اشخاص خیلى شود که خل ملقّب به خلیع شده بود )معلوم مى

شده است( اين شخص به سوى عابدى آمد تا خدا  گناهكار گفته مى

به برکت عابد او را بیامرزد. عابد بدبخت که عالم نبود، از همنشینى 

با او اظهار اشمئزاز کرد. کار اين عابد به جايى رسیده بود که وقتى 

 اخت.اند گرفت، قطعه ابرى باالى سرش سايه مى در آفتاب قرار مى

که اين شخص گناهكار پهلوى عابد نشست و دلشكسته برخاست،  وقتى

قطعه ابرى که سايبان عابد بود، روى سر اين گناهكار حرکت کرد. 

عابد متعجّب شد که چه شد؟ وحى رسید به پیغمبر آن زمان که عابد 

 140«.طور از نظر لطف افتاد که مشمئز شد، اين به واسطه اين

است که علىّ بن ابى طالب علیه الساّلم در  غرض زشتى تزکیه نفس

 فرمايد: صفات متّقین در خطبه همام مى

اهل تقوا و شیعیان کسانى هستند که اگر کسى آنها را تزکیه کرد، »

 «.لرزند ترسند و مى مى

                                                 
 .198/ 73حبار األنوار:  -(2)  140
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______________________________ 
 .314/ 2اصول کافى:  -(1)

 .198/ 73بحار األنوار:  -(2)

 155معراج، ص: 

گويند من داناترم به  اينها کسانى هستند که مى»فرمايد:  حضرت مى

خودم از ديگران و خداى من داناتر است به من از من، خدايا! مرا 

گويند و قرار ده مرا  مؤاخذه نفرمايى به آنچه که درباره من مى

کنند و ببخش گناهانى که آنها  ام گمان مى باالتر از آنچه درباره

دانند چه عیوب و  بینند، نمى يعنى مردم ظاهر مرا مى 141؛«دانند مىن

 نقايصى دارم.

پس واضح گرديد که اگر خدا کسى را پاك کند و پاك بداند درست 

 است نه خود شخص و خلق.

  ممدوح بودن تزکیه نفس براى اظهار حق و رفع شبهه

د آنها مدح آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله پاك شده خدايند. جا دار

خود کنند در حالى که نكردند مگر در مواقعى، آن هم براى ابراز 

 حق و اظهار حق.
                                                 

 .613: 184هنج البالغه فيض االسالم/ خ  -(1)  141
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اگر شنیديد يكى از ائمّه خود را تزکیه نموده، او را با خود مقايسه 

ايد که حضرت زين العابدين علیه الساّلم در راه  نكنید. اگر شنیده

تا آخر خطبه « مايّها النّاس! من فرزند پیغمبر»فرمود:  شام مى

اى است که مذموم باشد. و ثانیا:  شريف، اين اوّال: نه آن قسم تزکیه

فرمايشش در حال اضطرار بود. اينجا حضرت ناچار بود خود را 

بشناساند و بگويد که ما اوالد پیغمبريم، اين ربطى به خودستايى و 

 تزکیه و افتخار ندارد.

منم پسر آن »و فرمود: حضرت اوصاف جدّش رسول خدا را بیان کرد 

 «.آقايى که او را به معراج بردند و به مقام قاب قوسین رساندند

______________________________ 
 .613: 184نهج البالغه فیض االسالم/ خ  -(1)

 156معراج، ص: 

منم پسر آقايى که حجّ خدا را بجا آورد و سعى بین صفا و مروه کرد 

ا که فرمود:( انا ابن محمّد المصطفى أنا ابن )بالجمله تا رسید به اينج

على المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء. رسید به کلماتى که اهل 

 زد. مجلس را آتش مى
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ها را  اهل مجلس در مسجد جامع دمشق حتّى عمامه»اند که:  نوشته

 142«.انا ابن من قتل عطشانا»، فرمود «از سر انداختند

 «.با لب تشنه کشتند منم پسر آن آقايى که او را»

 شود. اى ذکر مى که مطلب بهتر واضح شود، مقدّمه براى اين

 متساوى بودن همه مخلوقات نسبت به خالق يكتا

جمیع اجزاى عالم وجود از عرش تا فرش، از ملك تا ملكوت، از 

روحانیّات و ماديّات نسبتشان از لحاظ مخلوق بودن به خداى عالم 

يكسان و متساوى است. هیچ فرقى بین انسان و ملك در مورد خلقت 

نیست. تفاوتى بین پشه و فیل نیست. جمادات، نباتات و حیوانات تا 

يك از لحاظ خلقت نسبتشان به خدا  هیچبرسد به انسان و ملك، 

کنند  نزديكتر از ديگرى نیست، همه مخلوقند، همه تسبیح خدا را مى

 143هرچند ما نفهمیم.

______________________________ 
 .139 -137/ 45بحار األنوار:  -(1)

                                                 
 .139 -137/ 45حبار األنوار:  -(1)  142
143  (2)-\i  ْْم ... ِمْن َشيْ  ... َو ِإن وَن َتْسِبيَحهأ  .44اسراء:  E\ٍء ِإالَّ يأَسبِّحأ حِبَْمِدِه َو لِكْن ال تَ ْفَقهأ

  .3ملك:  ِف َخْلِق الرَّمْحِن ِمْن َتفاوأٍت ...  ... ما َترى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  219 

هُونَ تَسْبِیحَهُمْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَ ... وَ إِنْ مِنْ شَيْ -(2)

 .44اسراء:  ...

 .3ملك:  فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ...  ... ما تَرى

 157معراج، ص: 

هرچه را هم که هر موجودى الزم داشته خداوند به او داده و تفاوتى 

نگذاشته. بلى هرکه را موال و صاحب عالم جلّ شأنه بر ديگر 

مخلوقاتش شرف و برترى داد، او شرافتش بیشتر است، آن را که 

مورد عنايت قرب خود قرار داد، او شرفش زايد بر ديگران است و الّا 

 ، همه يكسانند.صرف نظر از عنايت خدا

يا رب ار يك بار گويى 

   ام بنده

بگذرد از عرش اعظم 

  ام خنده

 

اگر ربّ العالمین موجودى را به بندگى بپذيرد، باالترين شرف براى 

اند که مقام عبوديّت از رسالت هم باالتر است؛  اوست؛ زيرا فرموده

چون رسالت مقدّمه عبوديّت است، لذا خداى تعالى براى اظهار 

 شرف محمّد صلّى اللّه علیه و آله فرمايد:
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 144بِعَبْدِهِ ....  سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى

 «.منزّه است خدايى که سیر داد بنده خودش )يعنى محمّد( را»

« و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله»خوانیم:  و همچنین در تشهّد مى

 که مقام عبوديّت قبل از رسالت ذکر شده است.

امتیازات اين مقدّمه را که التفات فرموديد بايد نتیجه گرفت که 

 برگشتنش به مقام عبوديّت است.

  نظیر حضرت موسى علیه الساّلم تواضع بى

  در کتاب انوار نعمانیّه مرحوم سیّد جزائرى، حديثى ذکر نموده که

______________________________ 
 .1اسراء:  -(1)

 158معراج، ص: 

بعضى کوتاه نظرها به نظرشان مشكل آمده است. حديث آن است 

 که:

خواهى به  ندا رسید به موسى بن عمران علیه السّالم که وقتى مى»

بینى، همراهت  مناجات بیايى، يك نفرى که خودت را بهتر از او مى
                                                 

 .1اسراء:  -(1)  144
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بیاور. روز بعد موسى بن عمران که خواست چنین کند، مالحظه کرد 

اوّلیّه، همه موجودات با او يكى هستند، همه که به اعتبار خلقت 

مخلوق و مرزوق خدايند، همه نیست بودند و هست شدند و سپس 

شوند، همه عاجز، همه مخلوق، در اين جهت هم که مؤمن و  نیست مى

کافر، فرقى ندارند، آيا که هست که من بگويم از او بهترم، من نطفه 

بگويم من بهترم، آيا اوّل من  چنین بود، اگر ام، او هم اى بوده گنديده

نطفه نبوده است، پس از مرگ هم که شاه و گدا در قبر هر دو خاك 

 شوند. مى

موسى بن عمران به هرکه چشم انداخت ديد در جهت خلقت خود از 

که سگ جربى را ديد،  او بهتر نیست. از حیوانات نظر انداخت تا اين

راه به فكرش افتاد  بندى به گردن سگ انداخت و او را آورد. وسط

کنیم )کسى نگويد پیغمبر کجا و سگ کجا،  که من و سگ چه فرق مى

از لحاظ خلقت هر دو مخلوقند و برابر، موسى سگ را هم نیاورد و 

 درست کارى هم کرد(.

باألخره تنها آمد ندا رسید: مگر نه قرار شد يكى که خودت را از او 

 دانى با خود بیاورى. بهتر مى
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 145نیافتم. عرض کرد:

______________________________ 
(1)- 

از آن بر مالئك شرف 

  داشتند

که خود را به از سگ 

 نپنداشتند

 

 

 159معراج، ص: 

شدى؛  ندا رسید: اگر کسى را آورده بودى، از مقام نبوّت عزل مى

 146«.چون پیغمبر نبايد جاهل باشد

  سخنى ارزشمند از ابن فهد حلّى

 فرمايد: ابن فهد حلّى در کتاب عدّة الداعى مى

                                                 
145  (1)- 

 از آن بر مالئك شرف داشتند
 

 كه خود را به از سگ نپنداشتند

 .30/ 3انوار نعمانّيه:  -(1)  146
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آى مؤمنى که از سر شب تا صبح احیا داشتى خیال کردى کار »

خوابى. و ثانیا: پاسبانانى  اى؟ اوّال: در عوضش روز مى مهمّى کرده

که شبها بیدارند، حقوق يك شب بیدارى آنها چقدر است؛ مثال ده 

، براى يك شب احیا از اين گیرند، آيا اگر پاى مزد باشد تومان مى

خواهى؟ عمل تو چیزى نیست، عمده آن است که او  پول بیشتر مى

بپذيرد و نظر لطف کند. واى اگر مخلوقى به طاعتى موفّق شود و به 

 خود ببالد و کار خودش را بزرگ بپندارد!

تزکیه نفس نكنید، خود را پاك ندانید، اگر  ... فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَكُمْ ...

فضل خدا نباشد، پاك کجاست؟ چندين جاى قرآن است که خدا پاك 

 ...  ... هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى کند، ربطى به بشر ندارد )پاکى روح( مى

خدا داناتر است به هرکه پرهیزگارتر است، اشاره به اين است که ايّها 

واست، نه حسب و نسب و مال و دارايى و الناس! مالك خوبى، تق

... إِنَّ  که همه هیچ است: شهرت، اينها دلخوش کن شده درحالى

ترين شما نزد خدا کسى است  گرامى 147أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ ...

  که

______________________________ 
 .30/ 3انوار نعمانیّه:  -(1)

                                                 
 .13حجرات:  -(2)  147
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 .13حجرات:  -(2)

 160، ص: معراج

پرهیز او بیشتر است، اجتنابش از دنیا و از شهوات دنیا بیشتر است نه 

 تر است. که هرکس حسب و نسبش باالتر است، او گرامى اين

  پاسخ جالب حضرت سلمان علیه السّالم به مرد احمق

 «.تو کى هستى؟ پسر که هستى؟»احمقى جناب سلمان را صدا زد: 

اوّل نطفه بوديم، در آخر هم جیفه  من و تو در»سلمان فرمود: 

هستیم، امّا در آن عالم اگر حسنات من زياد شد، من کريم هستم و 

 «.اگر کم آمد، لئیم هستم

  پرسش گستاخانه و حلم و بردبارى حضرت سلمان علیه الساّلم

 «.ريش تو بهتر است يا دم سگ!»ديگرى به حضرت سلمان گفت: 

د شدم، ريش من و اگر عبور نكردم، اگر از صراط ر»سلمان فرمود: 

 «.دم سگ بهتر است

  شرافت تقوا بر مال و ثروت
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رسد به بشر که ما نسبتى قرار  روز قیامت ندا مى»روايت دارد که: 

داديم، شما هم نسبتى، مالك شرف شما مال بود و مالك شرف ما تقوا 

و شما مالك ما را مالك قرار نداديد )امّا امروز مالك ما محترم 

 «.است(

در دنیا چنین است، اگر کسى مالدار است، او را مكرّم و محترم 

  اعتنايى احترامى و بى گويم به مالدارها بايد بى ؛ البتّه نمىدارند مى

 161معراج، ص: 

کرد بلكه نبايستى بین مؤمن فقیر و ثروتمند فرقى گذاشت، هر دو را 

به واسطه ايمان بايستى احترام نمود. کسى که به مالدارى به خاطر 

رود و اگر با تمام اعضا و  مالش احترام کند، دو ثلث دينش مى

وارح و قلبش به مالدارى براى مالش احترام کند، تمام دينش از ج

 رود. کفش مى

وقتى دور هم جمع  -که گداى واقعى هستند -مردم فاقد تقوا

کنند  کنند، ثناى او را مى شوند از ثروت فالن میلیونر تعريف مى مى

 در حالى که مدح، شايسته شخص متّقى است.

  نمباهات خداوند به برخى از بندگا
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 کند: خداى عالم در چند مورد بنده خود را ثنا مى

که وقت نماز  )اوّل:( يكى آنكه مردى که در بیابان تنها باشد، همین

شد، شروع به اذان کند و پس از اذان و اقامه، نماز خود را بخواند، 

اى  کس با او نیست مگر خداى او. خدا به چنین بنده که هیچ درحالى

الئكه ببینید بنده ما تنهاست ولى ما را حاضر و کند که م مباهات مى

 بیند. ناظر مى

خواند و در  شب نماز شب مى )دوّم:( ديگر آنكه وقتى مؤمن نیمه

 کند. سجده از فرط خستگى به خواب برود، خدا به او مباهات مى

خواهد نماز شب بخواند امّا وقتى بیدار  )سوّم:( ديگر کسى که مى

بیند صبح شده، اگر اوّل نماز صبح را بخواند و بعد نماز  شود مى مى

 کند، او مورد مدح خداست. شب را قضا کند خدا به او مباهات مى

 162معراج، ص: 

 انگیز قرآن بر سلطان نیشابور تأثیر شگفت

در تذکره نقل شده که روزى شیخ ابو نصر سلطان نیشابور وارد شهر 

که شاه  وقتى -که لهجه خوشى داشت -شد، يك نفر قارى قرآن هم

 وارد شد، اين آيه را با صوت رسا خواند:
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نْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَ

 148وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ ....

جا پیاده  به قدرى اين آيه شاه را تكان داد و در او اثر کرد که همان

شد و روى خاك به سجده افتاد. پس از آنكه اين مرد قارى از دنیا 

رفت، يكى از رفقايش او را در خواب ديد که مقام عظیمى دارد، 

 گفت:

چكار کردى که به اين درجه رسیدى؟ گفت: من عمل خیرى نداشتم، 

مود چون روزى در دنیا در پیش سلطانى، ما را به عظمت امّا خدا فر

 149فَاذْکُرُونِي أَذْکُرْکُمْ .... کنیم: ياد کردى، حال، ما هم تو را ياد مى

 أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ... تفسیر آيه:

 150. قَلِیلًا وَ أَکْدى  أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى* وَ أَعْطى آيه بعد:

ذکر شده که در « ولید بن مغیره»ل اين آيه شريفه، نام درباره نزو

آمد و کلمات پیغمبر را  مكّه معظّمه روزها در مجلس خاتم األنبیا مى

پرستى بردارد. ناگاه  کم مايل شد که دست از بت کرد. کم استماع مى

                                                 
 .26آل عمران:  -(1)  148
 .152بقره:  -(2)  149
 .34 -33جنم:  -(3)  150
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بزرگان قريش از قبیل ابو سفیان و ابو جهل رسیدند و گفتند: 

  اى رفته»

______________________________ 
 .26آل عمران:  -(1)

 .152بقره:  -(2)

 .34 -33نجم:  -(3)

 163معراج، ص: 

اى که با  اى؟ با کسى نشسته دين آبا و اجداد خود را ترك کرده

ام  خدايان و بتهاى ما طرف است. ولید گفت: من به او ايمان نیاورده

 151«.ولى علّت رفتن من ترس از عاقبت است

  وجوب دفع ضرر محتمل و حماقت ولید بن مغیره

هر عاقلى، مختصر عقل هم که داشته باشد خود را از ضرر محتمل 

که يقین به رفع آن ضرر بنمايد. اگر ما مثال  کند تا اين حفظ مى

احتمال دهیم که از اين در که بیرون رفتیم، حیوان سبعى است که ما 

                                                 
 .87/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  151
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ن ضرر مهمّى است، عقل اجازه افتیم، چو درد، يا در چاهى مى را مى

 دهد تا مطمئن نشويم که از خطر در امانیم. بیرون رفتن را نمى

، «دفع ضرر محتمل به حكم عقل واجب است»گويند:  در علم کالم مى

پس کدام عاقل است که احتمال هم ندهد که شايد بهشت و دوزخى 

دهد،  مى باشد. شايد سؤال در قبر هم باشد. شايد آنچه پیغمبر اطّالع

به وقوع پیوندد. همین احتمال کافى است که شخص در وحشت بیفتد 

و تا مطمئن نشود که اين عذابها و عقوبتها و محرومیّتها براى او 

 نیست، راحت ننشیند.

غرضم حرف ولید بن مغیره است که با آنكه از مشرکین است ولى به 

ضررى متوجّه  اندازه ابو جهل جاهل نبود بلكه احتمالى داده بود که

 آمد تا آنكه يكى از اوست و لذا به مجلس رسول خدا مى

______________________________ 
 .87/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

 164معراج، ص: 
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تو هرچه مال دارى به من بده، من هرچه وزر و وبال »مشرکین گفت: 

بیچاره ، 152«روم! گیرم و به جاى تو به جهنّم مى دارى به گردن مى

 ولید ...!

اين بیچاره ايستاد و در پیمودن راه حق توقّف کرد. نفس من و شما 

هايى که در دل  ايستد. موعظه طور است. با يك دم سرد مى هم همین

شود. ولید بیچاره گول  او آتشها افروخته، با يك حرف، محو مى

خورد و گفت: راحتم کردى. مقدارى مال به آن مشرك وعده داد که 

وبال آخرت وى را به گردن بگیرد و ديگر نزد رسول خدا نیامد!  او

 بعد هم همه آن مال را به آن مشرك نداد و اين آيه اشاره به اوست:

 . قَلِیلًا وَ أَکْدى  أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى* وَ أَعْطى

آيا ديدى اى پیغمبر ما! آن کسى را که رو برگرداند از او و »يعنى: 

اشرفى به آن بدبخت و همه را هم که وعده کرده بود،  داد چند

 «.نداد

 153. أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ يَرى

                                                 
 .87/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  152
 .35جنم:  -(2)  153

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  231 

آيا نزد او علم غیب است که ببیند اين کار فايده دارد؟ آيا علم به »

 «.غیب دارد؟

اند و امام فخر رازى  ها ذکر کرده وجه دوّم راجع به اين آيه که سنّى

ع به عثمان بن عفّان است )گرچه امام فخر رازى هم نوشته راج

«( شود اين را نبايد گفت؛ چون به عثمان جسارت مى»گويد:  مى

در غزوه احد عثمان بن عفّان مانند دو رفیقش از جنگ »اند:  نوشته

  فرار کرد و رسول اللّه را تنها گذاشت. همه رفتند مگر علىّ بن

______________________________ 
 .87/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

 .35نجم:  -(2)

 165معراج، ص: 

ابى طالب علیه السّالم و ابو دجانه )اين مطلب نزد شیعه و سنّى مسلّم 

اش علّت  است( عثمان از اين قضیّه فرار متأثّر شده بود. برادر رضاعى

 «.گناه من زياد است از جمله فرار از جنگ»تأثرش را پرسید، گفت: 
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غصّه نخور، يك شتر گندم به من بده تمام گناهان تو »برادرش گفت: 

 154«.گیرم را به گردن مى

يعنى آيا ديدى  أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى؛ پس وجه دوّم تفسیر آيه شريفه:

و عطا   قَلِیلًا وَ أَکْدى  وَ أَعْطى عثمان را که در جنگ از تو رو برگرداند

 ؛ أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ يَرى کرد مال قلیلى و همه آن را هم نداد.

که آگاهى از  داند قیامت و اوضاع آن را درحالى يعنى آيا عثمان مى

غیب منحصر به وحى است و کسى را جز از راه قرآن به عالم غیب 

غالب  «خواب ديدن هم شرعا هیچ اعتبارى ندارد»راهى نیست، حتّى 

خوابها خیالى است. شرط صحیح بودن خواب که داشتن پاکى قلب و 

عدم تصرّف خیاالت و وضع مزاج و غیره در شخص باشد، خیلى کم 

است؛ البتّه رؤياى صادقه هم داريم که شاهد صدق با آن همراه است 

و براى تنبّه دو حكايت که مشتمل بر فوايد بسیارى است، نقل 

 شود. مى

 [ يت پیرامون رؤياى صادقه]نقل دو حكا

 حكايت اوّل: شفاعت مادر به دعاى فرزند

  مرحوم حاجى نورى از قول يكى از علماى نجف چنین نقل

                                                 
 .11/ 29التفسري الكبري:  -(1)  154
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______________________________ 
 .11/ 29التفسیر الكبیر:  -(1)

 166معراج، ص: 

پدر و مادرم در اصفهان بودند و به من نامه »کند که گويد:  مى

د. مدّتى نامه آنها نیامد. در عالم رؤيا ديدم جنازه مادرم نوشتن مى

آيد و نیز او را  که بینى او شكسته و خون مى آورند درحالى را مى

زنند. رفتم گفتم: مگر چه کرده است؟ گفتند: نماز را سبك گرفته  مى

است و نیز به واسطه روزه نگرفتن ماه مبارك رمضان، ما مأمور 

وحشت از خواب بیدار شدم، طولى نكشید که  عذاب او هستیم. من از

اند و براى نماز و  اش را به کربال آورده به من خبر رسید که جنازه

 دفنش بیا.

من رفتم تا او را از تابوت درآورم، سر تابوت را که باز کردم ديدم 

که دماغ او شكسته بود. از آن  کفن مادرم خونین است به واسطه اين

ازه بود علّت را پرسیدم، او عذر آورد که کسى که مأمور حمل جن

تقصیر من نبود، چند جنازه را حرکت دادم، در فالن منزل که پیاده 

ها را روى هم گذاشته بوديم، قاطرها باهم نزاع کردند  شديم، جنازه

و به تابوتها خوردند، تابوت مادر تو افتاد و بدين جهت دماغ او 
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ه تعبیر آن خواب است و شكسته، اين را که ديدم متوجّه شدم ک

فهمیدم که بقیّه خوابم نیز صحیح است و مادرم اينك در عالم برزخ 

تحت شكنجه و عذاب است. به فكر عذاب قبرش افتادم در حرم ابو 

الفضل العبّاس علیه السّالم آمده و متوسّل به آن حضرت شدم، جدّا 

اى نماز از آقا خواستم مادرم را شفاعت کند و عهد کردم که براى قض

هاى مادرم  هاى او نايب بگیرم. يكى دو ماه براى نماز و روزه و روزه

نايب گرفتم، بعد فراموش کردم. پس از دو ماه در عالم رؤيا همان 

  قضیّه را ديدم، گفتم

 167معراج، ص: 

مگر نه قمر بنى هاشم واسطه شد، گفتند تو به عهدت وفا نكردى، از 

 155«.هايش را تدارك کردم هخواب بیدار شدم و نماز و روز

منظورم از نقل اين رؤيا آن است که مؤمنین سعى کنند نسبت به 

اند عباداتشان را انجام  واجباتشان کوتاهى نشود و تا خودشان زنده

دهند و به امید آينده و فرزندانشان پس از خود نباشند، از کجا که 

و برفرض تا  طور صحیح نماز و روزه شما را قضا کنند موفّق شوند به

                                                 
 .245/ 2دار الّسالم:  -(1)  155
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که پذيرفته شود، شما در شكنجه باشید، عذابى که يك لحظه  وقتى

 فرساست. آن هم طاقت

حكايت دوّم: نجات يافتن ملّا جعفر به شفاعت حضرت فاطمه علیها 

  الساّلم

نام داشته، در زمانى که مرض و با شیوع « ملّا جعفر»يك نفر عالم که 

دادند که اگر مردند، عوض آنها  پیدا کرده بود، مردم به او پول مى

که خودش هم مرد. يك نفر او را در خواب ديد  حجّ بجا آورد تا اين

مرتبه بیدار شد. گويد  اند. از وحشت يك که مهار آتش بر دهانش زده

که شنیدم صداى اذان از گلدسته بارگاه حسین علیه السّالم بلند  تا اين

الم افتادم. هنگام سحر شد، فورا به فكر توسّل به حسین علیه السّ

آمدم ضريح حسین علیه السّالم را گرفتم و آزادى او را خواستم. 

که پس از فراغت از اعمال  بیست سال از اين جريان گذشت تا اين

 حج،

______________________________ 
 .245/ 2دار السّالم:  -(1)

 168معراج، ص: 
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مشرّف شدم و در آن اوقات  به مدينه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله

مريض شدم و به حال موت افتادم. مرا براى زيارت به حرم رسول 

 اللّه صلّى اللّه علیه و آله آوردند.

دادند، متوسّل به فاطمه زهرا علیها  در تابوتى که مرا طواف مى

مرتبه به ياد ملّا جعفر افتادم. عرض کردم: من  السّالم شدم و يك

پسرت حسین علیه السّالم رفتم و خواستار آزادى بیست سال قبل نزد 

دانم آن شیخ نجات يافت يا نه؟ به واسطه توسّل  شیخ جعفر شدم، نمى

جا در تابوت شفا يافتم و برخاستم و  به زهرا علیها الساّلم اوّال همان

ضريح رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله را گرفتم، پس از آن ملّا جعفر 

گفت: بیست سال در عذاب بودم، امّا شب گذشته  را در خواب ديدم،

به شفاعت زهرا علیها السّالم رسیدم. اين عمامه را زهرا علیها الساّلم 

 و اين عبا را رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله مرحمت فرموده است.

  أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى تفسیر آيه:

 156* وَ إِبْراهِیمَ الَّذِي وَفَّى. صُحُفِ مُوسى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي

                                                 
 .37 -36جنم:  -(1)  156
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گیرم( آنچه  آيا آگاه نشد )آن کسى که گفت وزر تو را به عهده مى»

را که در صحف )تورات( موسى و صحف ابراهیم است؛ آن ابراهیمى 

 «.که وفا کرد

چه چیزهايى در تورات موسى و صحف ابراهیم است؟ يكى اين است 

 که:

______________________________ 
 .37 -36نجم:  -(1)

 169معراج، ص: 

 157. أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى

 «.کشد کس وزر و گناه ديگرى را به دوش نمى هیچ»

گذارند مگر کسى  يعنى در قیامت گناه کسى را به دوش ديگرى نمى

که بدعت در دين گذاشته باشد که بنا به حديث رسول خدا صلّى اللّه 

 علیه و آله:

هر گناهى را که کسى بدعت گذاشت، هرکس بعد از او مرتكب »

شود و همچنین هرکس  شود، مطابق همان گناه براى او نوشته مى

                                                 
 .38جنم:  -(1)  157
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، تا قیامت اگر اين خیر برقرار است، به مؤسّس تأسیس خیرى کرد

 158«.رسد خیر بهره مى

البتّه منافاتى با اين آيه شريفه ندارد؛ زيرا گناه مرتكب گناه را که به 

گذارند بلكه چون اساس گناه را بنا گذاشته، عین گناه  دوش او نمى

 نويسند. مرتكب را هم براى او مى

اللّه علیه و آله آنكه: مثال کسى  مثال براى حديث رسول اللّه صلّى

سازد، مادام که اين مسجد برقرار است و در آنجا نماز  که مسجد مى

شود و بالعكس کسى  گذارند، براى سازنده مسجد ثواب نوشته مى مى

حجاب براى  دارد، مطابق گناه هر زن بى که حجاب زنها را برمى

 شود. مؤسّس اين گناه، معصیت ثبت مى

 کند گناه فرد سازى مى فروشى يا مشروب شروبيا کسى که م

______________________________ 
 .38نجم:  -(1)

من سنّ سنّة حسنة کان له أجرها و أجر من عمل بها من سنّ  -(2)

/ 74سنّة سیّئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها )بحار األنوار: 

204.) 

                                                 
 .(204/ 74من سّن سّنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل ِبا من سّن سّنة سّيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل ِبا) حبار األنوار:  -(2)  158
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 170معراج، ص: 

رسول اللّه لعنت کرد بر کسى که خوار براى اوست.  فرد مشروب

 159درخت رز بكارد تا انگور آن را براى مشروب به کار ببرند.

اگر از او طلب عفو نكرد و استغفار ننمود فرداى قیامت در مقام 

شده داده  کننده به غیبت تالفى در مقابل اين حق، از حسنات غیبت

حقّ عرضى شود؛ امّا حال ديگر چقدر و چه مقدار معلوم نیست و  مى

باالتر از حقّ مالى است و بنا به روايتى که غزّالى از رسول خدا صلّى 

اللّه علیه و آله نقل کرده، در قیامت مقابل هر درهمى چهارهزار 

طور باشد،  شود، اگر میزان اين رکعت نماز به صاحب حق داده مى

پس چقدر از عبادات و نمازهايش را بايد بدهد. اگر حسناتى هم 

رود، بايد به همان  که مفلس است لكن حق که از بین نمىندارد 

مقدار از گناهان صاحب حق بر دارد. اين موضوع هم خالف آيه 

نیست؛ چون در مقابل غیبتى که   أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى شريفه:

 کرده وزرى براى خود خريده است.

                                                 
 .در كتاب گناهان كبريه به قلم حضرت آية الّله آقاى دستغيب مفّصال شرح داده شده است -(1)  159
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برده « موسى»اسم که اوّل  اند که علّت اين بعضى از مفسّرين متعرض

که زمانش بعد از ابراهیم بوده، شايد اين است که  شده درحالى

 موسى زمانش به اسالم و قرآن نزديكتر بوده است.

و محتمل است که علّت، رعايت فواصل آيات باشد که همه با الف 

 شود. مقصور ختم مى

 وَ إِبْراهِیمَ الَّذِي وَفَّى.

______________________________ 
در کتاب گناهان کبیره به قلم حضرت آية اللّه آقاى دستغیب  -(1)

 مفصّال شرح داده شده است.

 171معراج، ص: 

است. حضرت ابراهیم خلیل علیه السّالم خیلى به « وفا»از کلمه   وَفَّى

فرمايد ابراهیمى که خیلى وفاى به  عهدش وفا کرد، لذا خداوند مى

عهد کرد، او عهد کرد با خداى خود که جز از خدا از کسى سؤال 

 نكند و عهد کرد که تا آخر عمرش، سائلى را محروم نكند.

 الم به عنوان خلیل خداوندانتخاب حضرت ابراهیم علیه السّ
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من »وقتى ملكى به ابراهیم علیه السّالم نازل شد و سالم کرد و گفت: 

از طرف خداوند مأمورم لباس خلّت را به کسى بپوشانم که خدا او را 

 «.محبوب خود قرار داده

 «.آن شخص کیست؟»حضرت ابراهیم فرمود: 

 «.با او چكار دارى؟»ملك گفت: 

اهم دوست خدا را بشناسم و خاك کف پايش را در خو مى»فرمود: 

 «.داد راجع به خودش باشد( چشم خود کنم )هیچ احتمال نمى

خودت هستى، من مأمورم از طرف خدا که به تو »ملك عرض کرد: 

 «.بگويم تو خلیل الرحمن هستى

 «.خدا مرا به چه جهت خلیل خود قرار داد؟»ابراهیم گفت: 

از جمله يكى آنكه به عهدت وفا کردى و  به چند جهت،»ملك گفت: 

غیر از خدا از کسى چیزى طلب ننمودى. ديگر آنكه سائلى را رد 

 «.نكردى

 172معراج، ص: 

  مهماندارى حضرت ابراهیم علیه الساّلم
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به ابراهیم علیه الساّلم از طرف خدا امر شده بود که بايد مهماندارى 

کرد تا  کنى، لذا اگر روزى مهمانى نداشت، از خوردن امساك مى

شد که تا يك  شخصى را پیدا کند که با او همخوراك شود. گاه مى

غذا سازد و اگر  آمد تا کسى را پیدا کرده با خود هم فرسخ راه مى

گرفت )بايد متوجّه بود که مسكن  روز، روزه مى شد، آن پیدا نمى

 ابراهیم خارج از شهر بود(.

رها کردن حضرت ابراهیم علیه الساّلم زن و فرزند خود را در بیابان 

 به امر خداوند

ديگر از وفاى به عهد و توکّل ابراهیم، پس از آنكه در سنّ نود سالگى 

ر شد بايد زن و شد، به او ام« اسماعیل»داراى فرزندى به نام 

فرزندت را در مكّه بگذارى و خودت تنها بروى آن هم مكّه آن روز، 

بدون آب و آبادى. ابراهیم علیه السّالم اطاعت کرد، زن و فرزند 

خود را برداشته در کوهى آورد و مشك آبى پیش آنها گذاشت، بعد 

خدايا! به تو توکّل کردم، پسرم و »دستش را به دعا بلند کرد: 

ش را در جايى که هیچ زرع و آبى نیست گذاشتم، پس خدايا! مادر

 160«.تو دل خلق را متوجّه ايشان کن

                                                 
160  (1)-\i  َالة وا الصَّ َحرَِّم رَبَّنا لِيأِقيمأ  .37ابراهيم:  E\تَ ْهِوي ِإلَْيِهْم ...  َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاسِ رَبَّنا ِإِّنِّ َأْسَكْنتأ ِمْن ذأرِّيَِِّت ِبواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلمأ
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______________________________ 
رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ  -(1)

 لْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ ...الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقِیمُوا الصَّالةَ فَاجْعَ

 .37ابراهیم: 

 173معراج، ص: 

که مشك آب آنها تمام شد،  جا گذاشت و رفت. وقتى آنها را همان

مرتبه  زد، يك پسرش در بیابان نشسته و پايش را به زمین مى

اى هويدا شد و اين همان چاه زمزمى است که حال هم هست.  چشمه

طرف انداخت که به  اى را به اين راك آنها هم خدا راه قافلهبراى خو

 آنها طعام بدهند. بعدها اين محل بازار شد.

 مدارا کردن حضرت ابراهیم علیه السّالم با ساره به امر خداوند

ديگر از وفاى به عهد ابراهیم علیه السّالم آنكه عیال او مخدّره 

زايید و  بود و بچه هم نمى اوّلین زن ابراهیم علیه الساّلم« ساره»

کرد. از طرف خدا به ابراهیم امر  خیلى هم با ابراهیم بدخلقى مى

شد که بايد با اين زن مدارا کنى. ابراهیم علیه السّالم زن ديگرى هم 

اختیار کرده بود )يعنى هاجر مادر اسماعیل(. ابراهیم علیه الساّلم 

آنكه آن زنش بچّه  آن زن را در صحرا ترك کرد و آمد نزد ساره با

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  244 

هم زايیده بود ولى نزد ساره آمد تا پس از يك سال به ساره گفت: 

 «.ام بروم؟ دهى که به ديدن آن زن و بچّه اجازه مى»

دهم ولى به شرط آنكه آنجا پايت را از رکاب  اجازه مى»ساره گفت: 

 «.پايین نیاورى و با ديدن او فورا برگردى

ابراهیم علیه السّالم هم وفاى به عهد کرد و آنجا از مرکب پیاده نشد 

و برگشت. اين وفاى به عهد نه به خاطر ساره بود بلكه به واسطه امر 

 بايست ساره را عزيز بدارد. خدا بود که مى

 174معراج، ص: 

 انگیز حضرت ابراهیم علیه السّالم بر خداوند توکّل شگفت

حضرت ابراهیم علیه السّالم آنكه چون عهد  ديگر از وفاى به عهد

کرده بود که جز از خدا از کسى استمداد نكند، در آن حالى که 

خواستند او را در آتشى که يك فرسخ در يك فرسخ بود،  مى

 «.حاجتى دارى؟»بیندازند، جبرئیل به او گفت: 

 «.به تو نه، من به خدا حاجت دارم»ابراهیم علیه السّالم گفت: 

 ت ابراهیم علیه السّالم و قربانى کردن فرزند براى خداوندحضر
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ديگر از وفاى به عهد ابراهیم علیه السّالم قضیّه کشتن پسرش بود که 

به او گفتند بیا پسرت را در راه خدا قربانى کن، او بدون خوددارى 

از اين کار، کارد را به گلوى پسرش گذاشت، امّا کارد نبريد، او از 

شايد اين قربانى را از من »محزون گرديد و گفت:  نبريدن کارد

 «.اند قبول نكرده

 لزوم سعى و جدّيّت در کار

اى که در صحف ابراهیم و تورات موسى  مطلب دوّم از مطالب مهمّه

 است آنكه:

 161. وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى

 «.و نیست براى انسان مگر آنچه را که سعى کرده است»

  اش به واسطه به معناى جدّيّت در کار است. هرکس بهره« سعى»

______________________________ 
 .39نجم:  -(1)

 175معراج، ص: 

                                                 
 .39جنم:  -(1)  161
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دهند،  سعى اوست و نیز بهره سعى کسى را هم به ديگرى نمى

دهند. هرکس طعام  طور که وزر و وبال کسى را به ديگرى نمى همان

پدرش، نه پسرش. در مورد آخرت  شود، نه خورد، خودش سیر مى

دهد که به جاى آنكه در  بعضى هستند که شیطان آنان را فريب مى

شود به فكر آخرت باشید،  تهیّه توشه کوشش کنند تا به آنها گفته مى

که آنها در کار دنیا خدا را کريم  گويند: خدا کريم است درحالى

 دانند با آنكه: نمى

 162أَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها ....وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْ

هر حیوانى در دنیا رزقش با خداست بلكه خدا قسم ياد فرموده که 

 رزق اين جهان موجودات را تأمین فرمايد:

 163فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ....

  لطف خدا بیشتر از جرم ماست

وقتى به مناجات »جوانى به موسى بن عمران علیه السّالم گفت: 

رفتى به خدا بگو که من حاجتى خواستم که تو ندادى، من هم رزقت 

 «.خواهم و خدايى تو را قبول ندارم!! را نمى

                                                 
 .6هود:  -(1)  162
 .23ذاريات:  -(2)  163
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چرا »حضرت موسى علیه الساّلم خجالت کشید که بگويد، ندا رسید: 

 «.نگفتى؟

 «.پروردگارا! تو داناترى، او کفر گفت»عرض کرد: 

______________________________ 
 .6هود:  -(1)

 .23ذاريات:  -(2)

 176معراج، ص: 

دهیم و ما از بندگى تو  به او بگو اگر تو رزق نخواهى، ما مى»فرمود: 

 «.ننگ نداريم

به او خواهم فايده ندارد،  غرض آنكه: هرچند کسى بگويد رزق نمى

خواهند داد. امّا در مورد آخرت، يك آيه قرآن، يا يك حديث نیست 

که به مردم اطمینان داده شود که در آنجا کارتان درست است، 

اند، بدون عمل اگر کسى خیال کند  اش سعى و عمل خواسته همه

 فايده است. راهى به دستگاه دارد، بى

رساند تا به فكر  مىانسان در اين دنیا مهمان است. خدا وسايلش را 

کند. اى کاش!  توشه سفر باشد، ولى انسان حريص قناعت نمى
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صدم کوششى که انسان در امور دنیا دارد، در امر آخرت داشت.  يك

هراسد، از ناکامى  ماندگى در امور دنیا مى قدر که از زيان و عقب آن

روند، موقع  باك است؛ مثال جوانهايى که به مدرسه مى در آخرت بى

صدم خوف اين  فهمند نه خوراك. اى کاش! يك متحان نه خواب مىا

جوانها را ما از امر آخرت داشتیم. اين امتحانات مال اين عالم است 

دانید که ما همیشه در  شوند، ولى آيا مى قدر ناراحت مى که اين

 امتحانیم.

است  ممكن  ... أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى  در اين آيه شريفه

اى در نظرها بیايد که خداى تعالى بهره و نفع انسان را منحصر  شبهه

که غیر از سعى و عمل هم از راههاى  به سعى خودش نموده درحالى

  رسد، ابتدا براى روشن شدن موضوع شبهه ديگرى به انسان بهره مى

 177معراج، ص: 

دد و برد با چند مثال ذکر گر مواردى که بدون سعى انسان بهره مى

 بعدا جوابهاى شبهه بیان شود.

  الطاف پیوسته خداوند بر بندگان صالح
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شود و قادر نیست  که مريض مى اگر مؤمنى مريض شود، از وقتى

داد عمل کند، به کرام  اعمال خیرى را که در مواقع صحّت انجام مى

شود که تمام اعمالى را که در اوقات سالمت  الكاتبین دستور داده مى

 داد، در نامه عمل او بنويسند. مىانجام 

میرد، اگر مؤمن و اهل عمل باشد، کرام الكاتبین به  يا کسى که مى

 کنند: ما با بنده تو انس داشتیم، حال چه کنیم؟ خدا عرض مى

برويد سر قبر او و اعمالى را که در زمان حیات انجام »رسد:  ندا مى

 «.عملش ثبت کنیدداده شما انجام دهید و ثوابش را در نامه  مى

ديگر از موارد و امثال اين موضوع، دعاها و اعمال خیرى که افراد 

که در اين کار  شود، درحالى کنند، براى او ثبت مى براى يكديگر مى

 سعى نكرده است و عمل را او انجام نداده.

شود در حالى که  هايى نصیب انسان مى ديگر آنكه بعد از مرگ، بهره

کند  حرکت افتاده است و روح هم که عملى نمى بدن در قبر بدون

برد در  کنند يقینا او بهره مى امّا اوالد صالحش برايش خیراتى مى

 اين موضوع شواهد و اخبار و امثال زياد است.

 178معراج، ص: 
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 مند شدن پدر از نیكیهاى فرزند بهره

ور رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از قبرستان عب»روايتى است که: 

فرمود، به قبرى رسیدند، حضرت به اصحاب فرمود: از اينجا زود  مى

جا  بگذريد؛ چون صاحب اين قبر معذّب است. روز ديگرى به همان

آمدند، حضرت فرمود: تأمّل کنید. اصحاب علّت را پرسیدند، فرمود 

 که:

چون فرزند اين شخص، راهى صاف کرد و بچّه يتیمى را در تحت 

اد، خدا به واسطه اين عمل، پدرش را از عذاب حمايت خود قرار د

 «.رهايى بخشید

بسم اللّه »از اين موضع باالتر، پسرى به مكتب رفت و تا گفت: 

 خدا پدرش را آمرزيد.« الرحمن الرحیم

  فرجام خوش عابد رياکار به خاطر شهادت خوبان

در زمان موسى »در انوار نعمانیّه روايت را از صدوق نقل کرده که: 

ابن عمران يكى از عبّاد بنى اسرائیل از دنیا رفت. به موسى وحى 

رسید که: تشییع جنازه اين عابد نرو؛ چون اين عابد رياکار بوده 

 است.
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پس از آنكه خواستند او را دفن کنند، چهل نفر آمدند و بر او نماز 

د و گفتند: اللّهمّ انا ال نعلم منه إلّا خیرا. اينها درست هم گزاردن

گفتند؛ چون ظاهرا از او جز خیر نديده بودند. اين چهل نفر نماز  مى

خواندند و رفتند. چهل نفر ديگر هم بر او نماز خواندند و همین را 

 گفتند. آنا به موسى ندا رسید که: خود را به جنازه عابد برسان.

 179معراج، ص: 

 عرض کرد: خدايا! مگر نفرمودى اين عابد رياکار بوده است؟

ندا رسید: دو دسته چهل نفرى از خوبان شهادت به خوبى او دادند، 

 «.ما هم امضا کرديم

استاد علّامه مجلسى بنا به همین حديث، کفن »سیّد جزايرى فرمايد: 

 فت:گ آمد به او مى خود را آماده کرده بود و هرکس به منزلش مى

فرمود: پس اين  گفت: بلى، مى تو يقین به ايمان من دارى؟ مى

اعتقادت را نسبت به من روى کفن من بنويس و طرف هم 

 164«.نوشت مى

                                                 
 .232/ 4انوار نعمانّيه:  -(1)  164
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وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما  فرمايد: با اين ترتیب چطور است که مى

 اينك جواب آن.  سَعى

  دو پاسخ به يك شبهه

چند جواب به اين شبهه داده شده امّا دو جواب آن مهم و کافى 

 است.

  پاسخ اوّل

جواب اوّل آنكه تمام موارد خیر و بهره بردن بازگشتش به سعى 

شخص است؛ مثال خیراتى که گفته شد بعد از مرگ نصیب انسان 

شود به واسطه سعى او در زمان حیات است. اگر فرزندش برايش  مى

  د، اين مربوط به سعى او در تربیت فرزند صالحکن خیراتى مى

______________________________ 
 .232/ 4انوار نعمانیّه:  -(1)

 180معراج، ص: 

کنند، به خاطر اين است که  و شايسته است. اگر مردم براى او دعا مى

اند. اگر کسى  با مردم خوشرفتارى نموده و مردم از او خیر ديده

که  کنند و اين گران پیدا نكند، براى او دعا نمىجايى در قلب دي
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هاى  گونه بهره مستحبّ است انسان رفیق متدين بگیرد، براى همین

 خیر و برکات است.

میرد، همه  هنگامى که انسان مى»حديث نبوى است که فرمايد: 

 شود مگر سه خیر: خیرات از او منقطع مى

ده؛ مثال درختى يكى: خیرات دائم که در زمان حیات تأسیس کر

غرس کرده، چاهى حفر نموده، مادام که اين خیرات برقرار است، به 

 رسد. او بهره مى

دوّم آنكه: علومى بنیان گذارده، کتابى نشر داده که در آن مطالب 

 دينى ثبت است.

سوّم: فرزند صالح که هرچند به ياد والدينش هم نباشد، نفس همین 

شود.  والدين او هم ثواب نوشته مىخداپرست بودن و عبادتش، براى 

 165«.هرکدام از اين سه هم برگشتش به سعى خود انسان است

  پاسخ دوّم

                                                 
 .2983/ ح 2124/ 4ميزان احلكمه:  -(1)  165
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آن است که به مقتضاى  -تر است که مهمتر و جامع -جواب دوّم

برد. آنچه زياده  قاعده هرکس هر اندازه سعى نموده از آن بهره مى

 شى که درشود، از فضل خداست. پادا از سعى خودش نصیبش مى

______________________________ 
 .2983/ ح 2124/ 4میزان الحكمه:  -(1)

 181معراج، ص: 

 شود، روى میزان عدل است. مقابل سعى و عمل به اشخاص داده مى

شود فضل است که منافعى است بدون استحقاق  آنچه اضافه داده مى

. وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ .. ها و مزدهايى است مجّانى: کننده و بهره استفاده

هايش متعدّد است، از ابواب  دار و رشته فضل خدا دامنه 166الْعَظِیمِ؛

 فضل مثال باب شفاعت است.

  وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ يُرى تفسیر آيه:

 167. وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ يُرى آيه بعد:

 «.اش را ببیند که زود است که انسان سعى و اين»

                                                 
 .74آل عمران:  -(1)  166
 .40جنم:  -(2)  167
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کند،  اند که هرکس هر عملى مى بسیارى از محقّقین تصريح فرموده

شود. نفس همین  فردا جلو او صورت برزخیّه آن عمل، مجسّم مى

شود و جلو انسان  نماز، روزه، حج، انفاق جزئى و کلّى، مجسّم مى

 شود. دفیله داده مى

  ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى تفسیر آيه:

 168. الْجَزاءَ الْأَوْفى ثُمَّ يُجْزاهُ

 «.شود به او جزاى تمام پس جزا داده مى»

اى کم شود، در آن عالم  يعنى جزاى اتم و اکمل بدون آنكه ذرّه

 گذرد تا به خاطرش آيد ابتدا صورت خیر و شرّ انسان از جلوش مى

______________________________ 
 .74آل عمران:  -(1)

 .40نجم:  -(2)

 .41م: نج -(3)

 182معراج، ص: 

                                                 
 .41جنم:  -(3)  168
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دهند وحشت و بیم و دهشت  و پس از آنكه همه را ديد، به او جزا مى

 کاهد. او از مشاهده اعمال شرش، از عذابش نمى

  عمل، همدم همیشگى انسان

که از مسلمانان صدر اسالم و زمان پیغمبر اکرم « قیس بن عاصم»

ن به اينجا است، وقتى خدمت حضرت رسید و عرض کرد که ما راهما

اى جامع براى  توانیم خدمت شما برسیم، موعظه فاصله دارد و کم مى

 ما بفرمايید.

اى قیس! در قبر، قرينى با تو است و تنها نیستى. »حضرت فرمود: 

شود و با تو خارج  اين قرين از حین مرگ با تو است. با تو دفن مى

اشد يا بد؛ شوى در حشر مگر با او؛ خواه خوب ب شود. محشور نمى مى

 اگر خوب است، تو در خوشى هستى و الّا معذّبى.

 «.آن چیست؟ عملت

وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ  اى در مورد اين دو آيه: يكى از مفسّرين لطیفه

خواهم اين را به  ذکر کرده؛ البتّه نمى  * ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى يُرى

 ست که هرکس بايد متوجّه باشد.عنوان تفسیر ذکر کنم، امّا حقیقتى ا
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دهند و بعد پاداش الهى  وقتى اعمال انسان را نشانش مى»فرمايد: 

شود، اشاره به اين است  )که براى مؤمنین بافضل توأم است( داده مى

که انسان ببیند چه عملها داشته و چه نامه سیاهى دارد، پس هرچه 

 است. پاداش خیر به او دهند تفضّل است، مفت و مجّانى

 183معراج، ص: 

هم انسان خودش  169اقْرَأْ کِتابَكَ ... و همچنین در مورد آيه شريفه:

خواند تا پس از آن ببیند خداى عالم در مقابل  اعمال خود را مى

فرمايد، چه بهتر  عمل خیر کوچكى، چه اجرهاى عظیمى عنايت مى

که انسان اعمال خیرى را دارا باشد و لو عمل خیر او هم ناچیز 

 «.باشد

  رَبِّكَ الْمُنْتَهى  وَ أَنَّ إِلى تفسیر آيه:

 170. رَبِّكَ الْمُنْتَهى  وَ أَنَّ إِلى

از جمله امورى که در صحف ابراهیم و تورات موسى تذکّر داده شده 

اين است که به تحقیق به سوى پروردگار تو است منتها )منتهى به 

معناى پايان کار است(. يك وجه منتها معاد است؛ يعنى منتهاى سیر 

                                                 
 .14اسراء:  -(1)  169
 .42جنم:  -(2)  170
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بازگشت رسند و  خلق، الى اللّه است. روز معاد همه به خدا مى

کارشان به سوى اوست همچنان که اوّل او موجودات را خلق فرمود، 

 بازگشت همه هم به سوى اوست:

 171... إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ.

 «.گرديم ما از خدايیم و به سوى او بازمى»

شده است؛ يعنى منتهاى فكر « منتهى الفكره»وجه دوّم منتها تعبیر به 

کند  بشر، ربّ العالمین است. فكر بشر به هر مشكلى احاطه پیدا مى

کس پى نبرده و نخواهد برد. همه  الّا به خدا. به ذات خدا هیچ

 طور است. بالجمله، بشر مخلوقند، عاجزند، محاطند، ملك هم همین

______________________________ 
 .14اسراء:  -(1)

 .42نجم:  -(2)

 .156بقره:  -(3)

 184معراج، ص: 

                                                 
 .156بقره:  -(3)  171
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کوچكتر از آن است که پى به ذات خدا ببرد و شرعا و عقال هم فكر 

 کردن در ذات خدا درست نیست؛ چون جز هالکت پايانى ندارد.

  به کنه ذاتش خرد برد پى
 

 اگر رسد خس به قعر دريا

 

 کرد: رسول خدا عرض مى

 172«.ما عرفناك حقّ معرفتك»

 «.طور که بايد تو را نشناخت کس آن هیچ»

کسى تو را نشناخت مگر خودت و هرکه هم تو را شناخت به اندازه 

فهم خود شناخته و به معرّفى تو شناخته. دستگاه معرفت الهى 

 گردد. آور است؛ هرچه معرفت زياد شود، حیرت زياد مى حیرت

کند: پروردگار من، حیرت مرا زياد  رسول خدا ضمن دعا عرض مى

گردم. از آثار اين حیرت، خشوع ور  کن تا در درياى عظمت تو غوطه

 است، استغراق است، انقطاع از غیر اوست.

آن است که هر موجودى را   رَبِّكَ الْمُنْتَهى  وَ أَنَّ إِلى وجه ديگر آيه:

رساند. شما نگاه دستت  که انسان ببیند، فكر او را به خداى عالم مى
                                                 

 .292/ 69حبار األنوار:  -(1)  172

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  260 

لها را کنى، هر دست پنج انگشت و هر انگشت سه بند دارد. مفص مى

کنى، استخوان اوّلى  کنى، استخوانهاى دست را نگاه مى مالحظه مى

اى است براى ساير استخوانها وسط استخوانها را مادّه  مثل شالوده

چربى قرار داده که استخوان به آسانى حرکت کند. همین نگاه به 

 گردد و افكار او دست نمودن ينتهى إلى اللّه، انسان متوجّه خدا مى

______________________________ 
 .292/ 69بحار األنوار:  -(1)

 185معراج، ص: 

 شود. منتهى به صنع او مى

همچنین در ساير موجودات، در حیوانات، مرغى که از تخم بیرون 

آيد، اين مرغ کجا بود که او را در وسط تخم خلق کرد؟ و که  مى

 کند. جلب مىبیرون آورد؟ همه اينها توجّه انسان را به سوى خدا 

نام بزرگان از علماى اروپا را « روح»در دايرةالمعارف در شرح لغت 

نوشته که اينها معتقدند: جمیع مادّيّات، ما را مجبور به اعتراف به اين 

کند که اعتبار اينها از غیر خودشان است؛ يعنى مسبّبى  موضوع مى

سوى مسبّب اين اسباب را ساخته و پرداخته و لذا بازگشت اسبابها به 

 )االمور( هر امرى منتهى به خداست.  رَبِّكَ الْمُنْتَهى  وَ أَنَّ إِلى  است
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  وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى تفسیر آيه:

 173. وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى

 «.گرياند خنداند و مى و به درستى که اوست که مى»

 داوندخنده و گريه دو شگفتى از عجايب خلقت خ

از جمله اضدادى که خدا در انسان مقرّر داشته و واقعا حیرت آور 

است، خنده و گريه است که دو فعل و دو حالت متضادند و دو علّت 

متضاد هم دارند؛ خنده به علت سرور و گريه به واسطه حزن است. 

 حالت خنده توجّه روح به ظاهر است که نمودارش انبساط

______________________________ 
 .43نجم:  -(1)

 186معراج، ص: 

جبهه است، بالعكس، حال گريه انقباض و بهم بسته شدن است. با يك 

حرف ممكن است روح منبسط، يا منقبض گردد، اين چه دستگاهى 

دهد، اين حرف چه اثرى  است که يك کلمه حرف آن را تغییر مى

 اى؟ داشت؟ آيا اين دستگاه را خودت درست کرده

                                                 
 .43جنم:  -(1)  173
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اصوال حالت فرح يا حزن اختیارى نیست، وقتى روح منبسط شود، 

روح توجّه به ظاهر کند و خون رو به پوست بدن آيد، رنگ انسان 

شود و در نتیجه اثرش باز شدن  شود، اعصاب صورت باز مى سرخ مى

 شود. گفته مى« خنده»لب است که 

؛ يعنى امّا در حال حزن و گرفتگى، بالعكس است؛ خون به مرکز خود

گردد و اگر  شود، بخار در دماغ جمع مى آورد، گرم مى قلب رو مى

شود. اين بخارات است که  دماغ محل تبريد نباشد، انسان متالشى مى

به شكل آه و ناله از راه دهان و بینى و به شكل آب از چشم خارج 

گردد، حال اين چه دستگاهى است که خدا در بدن تو قرار داده  مى

 ه او را بشناسى و به عظمت او پى برى.ک براى اين

و از طرف ديگر به واسطه همین ترس و خوفى که از عذاب خدا در 

چیز در میزان حسنات  شود مستحقّ رحمت شوى، هیچ تو پیدا مى

شود نیست. بايستى  مانند قطره اشكى که از خوف خدا ريخته مى

حیوانات  متذکّر بود که فرح و حزن، مختص به انسان نیست بلكه در

خندد.  خندد، میمون هم مى هم ديده شده است چنانچه خفّاش مى

در موضوع گريه حیوانات هم نام شتر برده شده که گاهى حالت بكا 

 کند. پیدا مى
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 187معراج، ص: 

در ضمن انسان متوجّه شود که اين حاالت، خاصّه انسان نیست، آنچه 

و اطّالع از عالم خاصّه انسان است ايمان به خدا، ايمان به غیب 

ملكوت است وگرنه در هر امرى از امور دنیوى، حیوانات هم هريك 

 اى دارند. بهره

منظورم اين است که انسان خود را غیر از حیوان بشمارد، اين 

موضوعات شرح زياد الزم دارد ولى همین اندازه کافي است که 

بط به عالم تواند ر انسان خود را و شأن خود را بشناسد و بداند او مى

طور که  غیب و ملكوت پیدا کند و از ملك باالتر رود. انسان همان

نسبت به عظمت الهى محاط است، نسبت به عالم مادّه محیط است و 

چنین  قابلیّت و استعداد ارتباط با عوالم ملكوتى را دارد و هرکه هم

 توان انسان گفت. شود، انسان است، نه هر حیوان دوپايى را مى

 . نَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكىوَ أَ

 خداى تعالى است که قوّه ضحك و بكا را در بشر قرار داده است.

اند از اين  بعضى از مفسّرين مواردى را براى ضحك و بكا ذکر کرده

 قبیل:
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گرياند اهل  خنداند اهل بهشت را در بهشت و مى خداست آنكه مى

 جهنّم را در جهنّم.

  أَضْحَكَ وَ أَبْكى  سخنى از على علیه السّالم پیرامون

  منقول است از على علیه السّالم که  أَضْحَكَ وَ أَبْكى  ديگر از مصاديق

 188معراج، ص: 

گرياند به قطرات  خداست آن خدايى که آسمان را مى»فرمايد:  مى

 «.خنداند زمین را به گلها و رياحین باران و بعد مى

نمايد؛ در فصول  مى  أَضْحَكَ وَ أَبْكى  میع اجزاء را مشمولو حضرت ج

اربعه بهار و تابستان، ضحك و پايیز و زمستان، حزن است. در عمر 

انسان از ابتداى سن تا سى و چهار سالگى، سرور و پس از آن حزن 

 است.

بايد هر دو هم باشد تا کمال انسانیّت ظاهر شود. موقع فرح، شكر او 

شود، صبرش هويدا  و در موقع مصیبت و بال که گريان مىظاهر گردد 

 اند. شود، پس خنده و گريه هر دو داراى حكمت

  داورى خداوند میان حضرت عیسى و يحیى علیهما الساّلم
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براى بروز صفت شكر و صفت صبر، حديثى است در تفسیر روح البیان 

ساّلم و در کتب اخبار هم ذکر شده که زمانى حضرت عیسى علیه ال

حضرت يحیى علیه السّالم را )اين دو پیغمبر، پسر خاله يكديگر 

 اند( مالقات کرد. بوده

قبال گفته شود که اين دو پیغمبر حالشان باهم تفاوت داشته؛ حضرت 

کس او را خندان نديد، همیشه در  يحیى از اوّل عمر تا آخر، هیچ

دايا! من خ»حزن و گريه بود؛ حتّى طورى بود که پدرش عرض کرد: 

 «.خواستم که اين پسر، سبب فرح من شود

 «.خواستم تو سبب فرح من شوى من مى»به خود يحیى هم گفت: 

 189معراج، ص: 

خودت فرمودى که بین بهشت و جهنّم »يحیى به پدر عرض کرد که: 

 «.کننده از خوف خدا رهد از آن مگر گريه اى است که نمى عقبه

ه صورتش زخم شده بود و نمد روى کرد ک يحیى به قدرى گريه مى

 صورت او گذاشته بودند.

 طور نبود، گاه خندان و گاه گريان بود. امّا حضرت عیسى اين
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شود  چه مى»اى کرد، يحیى گفت:  که بهم رسیدند، عیسى خنده وقتى

بینم )الهى؛ به معنى صاحب لهو است(؛ يعنى  مرا که شما را الهى مى

در پیش دارد، نبايد بخندد؛ مثل  خنده جا ندارد، کسى که خطر

 «.بینى که تو خودت را در امن مى اين

بینم، مگر تو  شود مرا که تو را عبوس مى چه مى»عیسى جواب داد: 

 «.از رحمت خدا مأيوسى؟

خدا بايد بین ما حكم کند و »پس از اين دو حرف، هر دو گفتند: 

 «.کنیم تا بین ما حكم شود حرکت نمى

رسید که هرکدام از شما حسن ظنّتان به ما بیشتر همان گاه وحى 

است، همان بهتر است، پس حق با عیسى بن مريم بوده و در روايت 

 174اهل بیت هم حال عیسى بن مريم مورد مدح قرار گرفته است.

غرض آنكه بايد در خنده و گريه وجهه الهیّه پیدا شود، اگر خنده و 

  گريه هر دو براى خدا باشد، خوب است، وقتى شخص به آيه

______________________________ 
 .254/ 9تفسیر روح البیان:  -(1)

 190معراج، ص: 
                                                 

 .254/ 9تفسري روح البيان:  -(1)  174
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رسد،  که به آيه عذاب مى رسد، دلشاد شود و وقتى رحمت مى

 محزون گردد.

طور کلّى خنده و گريه هر دو پسنديده است اگر براى خدا باشد و  به

الّا اگر از هواى نفس سرچشمه بگیرد، هر دو مذموم و ناپسند 

در امر  -که درّ گرانبهايى است -شود. حیف است اشك چشم مى

 دنیا سرازير شود.

شد و در حین  سائلى روزى از جلو حضرت سجّاد علیه الساّلم رد مى

اگر اين شخص »کرد. حضرت متأثّر شدند و فرمودند:  ، گريه مىسؤال

تمام مال دنیا را داشت و از کف او رفته بود، سزاوار نبود قطره 

 «.اشكى بريزد

کند  طور است، براى چه شخص گريه کند؟ آيا فكر مى واقعا همین

فردا زنده هست؟ حضرت سجّاد علیه الساّلم خودش شبها از خوف 

وقت از  شد، آن کرد که اشك چشم او کم مى يه مىقدر گر خدا آن

 کرد. کمى اشك ناله مى

 گريستن على علیه الساّلم بر مزار عمّار ياسر
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اينجا متوجّه باشید گريه کردن در مرگ اقارب يا دوستان، عیبى 

« عمّار»که على علیه الساّلم بر سر قبر  ندارد بلكه خوب است مثل اين

 فرمود: کرد و مى گريه مى

عمّارى که يار من و رفیق راه من و انیس من در راه خدا بود، رفت »

 «.ام و من اينجا مانده

 191معراج، ص: 

اين گريه هم از وجهه الهیّه و به واسطه ايمان است. فقدان اقارب و 

 دوستان هم از جهت ايمان آنها موجب تأثّر و مصیبت است.

  مفتضح شدن گناهكاران در قیامت

هرگونه مصايبى که در دنیا براى انسان پیش آيد، اگر روى همین 

میزان به فكر عاقبت بیفتد، گذشته از آنكه مصیبت دنیوى براى او 

گردد؛ البتّه  گذرد، از اجر اخروى هم برخوردار مى سهل و آسان مى

اش با اين میزان و میزان  مصايب، انواع و اقسام دارد مع هذا همه

نجیده شود، کوچك و ناچیز است؛ مثال اگر در مصايب حسینى که س

کنند، آبرويش را  کنند، مذمّتش را مى دنیا کسى را هتك مى
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ريزند تا دلشكسته شد، ياد کند از روز قیامت که گناهكاران  مى

 شوند: مفتضح مى

واى از روزى که گناهكاران به  175يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ ...؛

 شود. شوند، عیوب همه ظاهر مى ان شناخته مىهايش چهره

  حیات و موت جمادى و نباتى وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا تفسیر آيه:

 176وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا.

 «.دهد میراند و حیات مى و به درستى خداست که مى»

  شود، حیات آن موت زمین وقتى است که گیاه از آن رويیده نمى

______________________________ 
 .41الرحمن:  -(1)

 .44نجم:  -(2)

 192معراج، ص: 

رويیدن گیاه از آن است. زمستان، فصل موت زمین و بهار، فصل 

 حیات است:

                                                 
 .41الرمحن:  -(1)  175
 .44جنم:  -(2)  176
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 177آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ کَیْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ....  فَانْظُرْ إِلى

کند زمین را پس از  نظر کن به آثار رحمت حق چطور زنده مى»

 «.مردنش

ها  شود؛ سبزه دفعه روح ديگرى در زمین دمیده مى اوايل بهار، يك

رويد، اين مرتبه نازله حیات و موت است. پس از زمین، حیات و  مى

موت نباتات است که ثمر دادن و ندادن آنهاست و به تعبیر ديگر، 

 اتى است.موت و حیات نب

  حیات و موت حیوانى

مرتبه سوّم، موت و حیات حیوانیّت؛ يعنى روح حیوانیّت است که 

منشأ حرکت است. در اين مرتبه حیات؛ يعنى منشأ آثار حیوانى، راه 

رفتن، جنبش حسهاى پنجگانه، اينها به واسطه حیات حیوانى است؛ از 

و چشم و کرم خاکى گرفته که فقط حسّ المسه دارد و از دست 

گوش، فاقد است تا انسان که جامع جمیع انواع حیات حیوانیّت 

کند، حافظه، واهمه،  شنود، لمس مى بیند، مى است. انسان مى

متخیّله، متفكّره و غیره دارد. انسان در اينها با حیوان شريك است، 

  طور که گفته شد، جامع جمیع آن منتها همان

                                                 
 .50روم:  -(1)  177
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______________________________ 
 .50روم:  -(1)

 193معراج، ص: 

 است به اضافه کماالتى که خاصّه اوست.

و امّا موت حیوانى کدام است؟ موت؛ يعنى نیست شدن آثار حس؛ 

بدين معنى که ديگر اين گوش، نشنود، چشم، نبیند، اين را موت 

 گويند؛ همین موتى که همه در پیش داريم. حیوانى و طبیعى مى

میرد، ما هم خواهیم مرد. هر حیوانى مدّت  طور که حیوان مى همان

عمرى دارد. انسان هم هرگاه اجلش رسید، حیات حیوانیّت او تمام 

شود. چراغى روشن بود در  شود. چراغى است که خاموش مى مى

و « شنیدن»و گوش، « ديدن»اين محفظه بدن، از مجارى چشم، 

که چراغ خاموش  داد، همین ر مىو دهان و غیره نو« بويیدن»بینى، 

 شود. شد، همه اين مجارى، تاريك و سرد مى

گانه حیات و موت جمادى و نباتى و حیوانى ذکر شد، اينك  مراتب سه

 تطبیق آن با حیات و موت بشر.

  حیات و موت بشرى
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 گفتیم زمین حیاتش در رويیدن گیاه و موتش در خالف آن است.

گیرد، رو به رشد و  اش در رحم قرار مى فهانسان هم از زمانى که نط

رود، به  کند؛ يعنى از حالت جمادى نطفه رو به نباتى مى نموّ مى

مثل خمیرى که به تنور گرم نانوايى زده »گويد:  تعبیر سقراط که مى

شود و روى آن پوسته ضخیمى ببندد، نطفه هم در رحم به قوّه الهیّه 

و پس از مدّتى « بندد مى شود و اطراف آن پوست غلیظى جامد مى

که به دنیا آمد،  وقتى -که غالبا نه ماه است -که بايد در شكم باشد

  حیات نباتى

 194معراج، ص: 

او که منشأ گردش دستگاه هضم غذا و تزايد در اقطار ثالثه )يعنى 

طول و عرض و ضخامت( و تولید مثل باشد، به تدريج فعلیّت پیدا 

شتداد است. و همچنین حیات حیوانى او که کند و روز به روز در ا مى

منشأ ادراکات حسیّه و ظهور مشاعر و حواس خمسه ظاهريّه و خواص 

کند و دائما در زيادتى است و  باطنیّه اوست، فعلیّت پیدا مى

طور که درخت و همچنین بدن حیوانات در ابتدا نرم و سست  همان

اند بنشیند، تو است، انسان هم ابتدا بدنش خیلى سست است، نمى

کند و  جنبد که حرف بزند، بعد متدرجا حرکت مى زبانش نمى
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که حیات حیوانى و نباتى او به  شود تا اين ضعفش مبدّل به قوّه مى

که  -سالگى 34رسد و از سنین جوانى تا حدود  حد کمال مى

رو به قوّه است و بعد حالت وقوف است و بعد از  -منتهاى آن است

شود، گوش کمتر  رود؛ نور چشم کم مى چهل، رو به نزول مى

شنود، اين تطبیق مراتب حیات و موت انسان با حیوانات و نباتات  مى

 و جمادات است.

 و امّا موت و حیات مرتبه چهارم که مختص انسان است آن چیست؟

حیات قلب؛ يعنى شناختن خدا و داشتن حبّ او و دارا شدن صفات 

شمار  دل شدن، از آثار بى تر، زنده طور واضح کمالیّه روحانیّت و به

حیات دل نداشتن حرص، بخل، کینه، حسد، عداوت اراده علو در 

 خواهد. طلبد و مى ارض است. برى بودن از آنچه نفس حیوانى مى

االيمان نور؛ ايمان نور »رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 «.است

 «.؟براى اين نور عالمتى هم هست»عرض کردند: 

 195معراج، ص: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  274 

عالمتش اإلنابة إلى دار الخلود و التجا في عن دار الغرور؛ »فرمود: 

 178«.است

حیات انسانى اگر حاصل شود، عالمتش اين است که ديگر دنیا پیش 

او ارزشى ندارد، اگر همه مردم او را تعظیم کنند، يا از او رو 

کند، به  ىبرگردانند، او هیچ اعتنايى ندارد و براى او فرق نم

گذارد. اصوال دنیا چیست تا سروصداى  سروصداى دنیا وقعى نمى

خانمانى است اگر کسى خانه عاقبتش  آنچه باشد. دنیا خانه هر بى

بندد، از آن طرف حیات قلب،  درست شده باشد، به اينجا دل نمى

شود. به مقام  کند. انقطاع الى اللّه پیدا مى شوق الى اللّه ايجاد مى

کند )يا من علیه  رسد. اعتماد به خدا پیدا مى لیم مىرضا و تس

اينها آثار حیات انسانى است، پس واى اگر اين حیات در  179معوّلى(.

دل شد فوق جمیع حیوانات و موجودات است،  کسى نباشد، اگر زنده

تر است و در حیوانیّت، فوق  اگر دلش مرده است، از حیوانات پست

تر، در غضب،  از هر حیوانى بخیل همه حیوانات است. در مقام بخل

تر  تر و در درندگى، از هر حیوانى درنده از هر حیوانى، خشمگین

 شود. مى

                                                 
 .81/ 77حبار األنوار:  -(1)  178
 .مفاتيح اجلنان/ دعاى كميل -(2)  179
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و بالجمله، استعداد انسان قوى است، اگر در حیوانیّت افتاد، از 

شود و اگر در مقام  تر، مكّارتر مى تر، درنده حیوانات هم وحشى

 رود. ملكوتى برآمد، از ملك هم باالتر مى

______________________________ 
 .81/ 77بحار األنوار:  -(1)

 مفاتیح الجنان/ دعاى کمیل. -(2)

 196معراج، ص: 

  امكان وصول به حیات انسانى

نبايد تصوّر کرد که رسیدن به حیات انسانیّت محال است بلكه ممكن 

 خواهد. است لكن طلب و جدّيّت مى

هرکس هر آرزويى به خداى »فرمايد:  حضرت صادق علیه الساّلم مى

 «.میرد خود داشته باشد، تا به آرزوى خود نرسد، نمى

خواهد. اگر کسى واقعا و جدّا از خدا  البتّه اين خواستن، جدّيّت مى

شود و در ضمن با پرهیز از  حیات انسانیّت را بخواهد، به او داده مى

کند و انجام اعمالى که موجب رضاى  ت دور مىآنچه او را از انسانیّ

مند شدن از مقام انسانیّت کند البتّه به  خداست، خود را آماده بهره
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آن خواهد رسید؛ مثال از آنچه خیلى در انسان بايد مؤثّر باشد 

بیند دوستش، اقاربش، پدر و مادر از دنیا  است، وقتى مى« عبرت»

 عبرت بگیرد.رفتند، بداند که او هم خواهد مرد، 

چقدر اسباب عبرت زياد، ولى عبرت »فرمايد:  على علیه السّالم مى

 180«.گیرنده کم است

شود؛ امّا زنده  اگر حیات انسانى به کسى داده شد پس گرفته نمى

پذير است. اگر کسى مرد  شدن دل و حیات انسانى در اين دنیا صورت

اند قدر  که گفته و به حیات انسانى نرسید، ديگر نخواهد رسید. اين

 عمر را بدانید، براى همین است.

 181... فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً ... فرمايد: در قرآن مجید مى

______________________________ 
 (.328/ 71ما أکثر العبر و اقلّ االعتبار )بحار األنوار:  -(1)

 .97نحل:  -(2)

 197معراج، ص: 

                                                 
 .(328/ 71ما أكثر العرب و اقّل االعتبار) حبار األنوار:  -(1)  180
 .97َنل:  -(2)  181
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دهیم.  کسانى که اهل ايمان شدند، ما به آنها حیات انسانیّت مى

حیات انسانیّت را خدا بايد بدهد و اگر کسى حیات انسانیّت پیدا 

کرد، از آثار حیات انسانیّت، نداشتن حرص و بخل است، برايش 

قیمت شدن عالم طبع است. به هرچه پیش آيد، دلشاد است. از  کم

، اينها از آثار حیات انسانى است که خداى خود راضى و قانع است

باشد. انس به ذکر خدا دارد که غذاى  مخالف تمايالت حیوانى مى

 روح انسانى و قوّت قلب اوست و اگر چنین نباشد، مرده حقیقى است:

توانى به مردگان  به درستى که تو نمى 182...  إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى

از جمله آثار حیات انسانیّت، متأثّر حقیقى، آيات الهى را بشنوانى و 

شدن و قبول کردن موعظه و نصیحت است و بديهى است کسى که 

پند و اندرز در او اثر ننمايد از خواص انسانیّت محروم و مرده 

 حقیقى است.

 در قرآن مجید فرمايد:

 183لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّا ....

 «.ه استتا بترساند اين قرآن کسى را که زند»يعنى: 

                                                 
 .80منل:  -(1)  182
 .70يس:  -(2)  183
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يعنى زندگى و حیات انسانیّت. از آثار حیات انسانیّت، نداشتن 

خواهد، طالب  وحشت از مرگ حیوانى است؛ چون دنیا را نمى

طور خالصه، حیات و موت حیوانى براى او على  آخرت است. به

 السوى است.

  بیهوده بودن گريستن بر موت حیوانى

 کن که آيا اين میّت با گريه بر موت حیوانى فايده ندارد، گريه

______________________________ 
 .80نمل:  -(1)

 .70يس:  -(2)

 198معراج، ص: 

حیات دل از دنیا رفت يا نه؟ بر خودت گريه کن که آيا حیات انسانى 

که انسان بینديشد که آيا از  اى يا نه؟ گريه خوب است، امّا وقتى يافته

، صفات انسانیّت را دارا شده، حیات حیوانى تجاوز کرده يا خیر

سخاوت پیدا کرده، جود، شجاعت، صبر، تسلیم رضا، عفو، کرم را 

 صاحب شده است؟ آيا ديگر غضب در او نیست؟

 حیات انسانى با خواندن شعر:
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 «هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق»

 

 خواهد. شود. سعى و عمل و جدّيّت مى نصیب کسى نمى

اگر کسى طالب حیات انسانى است، به سروصداى دنیا مشغول 

شود، خوشى و سختى دنیا نزد او يكسان است. مدح و ذمّ مردم  نمى

بینیم که ما با يك کلمه مدح خود را  اثر است. اگر مى نسبت به او بى

شود، اين به  شماريم و مدحمان را که بكنند باورمان مى بزرگ مى

 یات انسانیّت به مشام ما نرسیده است.واسطه اين است که بوى ح

 واقعا بر حال خودمان بايد گريه کنیم.

دلى،  حضرت زين العابدين علیه السّالم با آن حیات انسانیّت و زنده

 کند: عرض مى

 184«.و امات قلبى عظیم جنايتى»

خدايا! گناهان بزرگ، دل مرا میرانده است، حیات حقیقیّه باقى »

 «.نگذاشته است

                                                 
 .142/ 94حبار األنوار:  -(1)  184
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گويد، ما چه بگويیم؟ البتّه حیات  ى که امام علیه الساّلم چنین مىجاي

 انسانى مرتبه دارد و نبايد مأيوس شد که تحصیل آن مشكل است،

______________________________ 
 .142/ 94بحار األنوار:  -(1)

 199معراج، ص: 

 خواهد: طلب مى

 185«.من طلب شیئا و جدّ وجد»

کسى که چیزى را از خدا بخواهد و در خواستن اصرار و جدّيّت »

 «.ورزد، خدايى که کريم است، سائل را محروم نخواهد کرد

فرمايد:  خداى تعالى مى 186وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا در اين آيه شريفه:

موت و حیات از اوست )چه حیات و موت حیوانى، چه نباتى و چه »

 «.انسانى(

  جالب على علیه الساّلم به يك شبهه پاسخ

                                                 
 .122اجملدى ِف أنساب الطالبني:  -(1)  185
 .44جنم:  -(2)  186
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شخصى از حضرت امیر المؤمنین علیه السّالم سؤال کرد که خداى 

تعالى در قرآن مجید يكجا قبض روح را به خودش نسبت داده و 

 فرمايد: مى

فرمايد: ملك الموت  ، در جاى ديگر مى187اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ...

فرمايد: مالئكه قبض جان  و در جاى ديگر مى 188گیرد جان را مى

 ، اين سه تا که تناقض دارد.189کنند مى

 حضرت امیر علیه السّالم در جواب او تشبیهى فرمود )حاصل آنكه(:

گويند: سلطان شهر را  که سلطانى شهرى را تسخیر کند، مى وقتى»

گويند: حاکم گرفت، يا لشكر گرفت، در صورتى  که مى گرفت، يا اين

  هک

______________________________ 
 .122المجدى في أنساب الطالبین:  -(1)

 .44نجم:  -(2)

 .42زمر:  -(3)

                                                 
 .42زمر:  -(3)  187
188  (4)-\i ... ْم َل ِبكأ ْم َمَلكأ اْلَمْوِت الَِّذي وأكِّ  .11سجده:  E\... يَ َتَوفَّاكأ
189  (5)-\i ... مأ اْلَمالِئَكةأ  .97نساء:  E\ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاهأ
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 .11سجده:  ... يَتَوَفَّاکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُکِّلَ بِكُمْ ... -(4)

 .97نساء:  إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْماَلئِكَةُ ... -(5)

 200معراج، ص: 

برگشت همه به سلطان است. اينها باهم منافات ندارد، تا خدا 

 «.کند الموت جان کسى را قبض نمى نخواهد، ملك

غرض آنكه: همان خدايى که حیات را خودش داد، جان را هم 

گیرد، اين در مرتبه دادن و گرفتن روح که حیات و ممات  خودش مى

ر به دست حیوانى است، در مورد حیات و موت انسانى هم ام

دلى بدهد، ايمان بدهد و  خداست. از خدا بايد طلب نمود تا زنده

، خدا بايد علم «اللّهمّ إنّى اسئلك ايمانا تباشر به قلبى»قوى کند: 

الیقین بدهد و الّا علم خداشناسى در کتاب و دفتر نیست و نسبت به 

 اين علم هم عالم و جاهل، خواص و عوام، زن و مرد يكسانند.

  مرگ دل اسباب

موت دل هم از خداست امّا سببش اعمال سوء، کفران نعمت، ازدياد 

 معصیت و روگرداندن خود شخص از خداست.
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هر فردى از افراد بشر، چهل پرده ستر دارد، هر »روايت دارد که: 

کند. مرتكب چهل گناه که شد، چهل پرده  گناه، يك پرده را پاره مى

حیاست تا آنكه ندا  بنده خیلى بىپاره شده و مالئكه گويند: اين 

رسد: حال او را با بالهاى خود مستور داريد، اگر باز هم گناه  مى

کرد، او را به خودش واگذارش کنید، در اين هنگام است که ديگر 

شود و پند و نصیحت در او مؤثّر واقع  شخص، دل مرده مى

 «.شود نمى

  است، کفران« ظلم»شود  مردگى مى از جمله امورى که باعث دل

 201معراج، ص: 

کند. کسى که کفران  کند، کر مى نعمت است، اينها انسان را کور مى

کند، صدها بلكه هزارها نعمتى را که از آن برخوردار است  نعمت مى

اى که به فكر خود آن را فاقد است، نظر  بیند، فقط به يك نكته نمى

 کند. دوخته و کفران مى

 ه نكته تذکّر داده شود.راجع به اين آيه بايد س

اى که ممكن است در اذهان بیايد که ما در قرآن بیش از  يكى شبهه

کنیم او  بینیم ذکر شده که ممیت خداست و يقین مى صد مرتبه مى
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بینیم موت اشخاص به علل  همه را خواهد برد. از طرفى در خارج مى

ى را سم برد، يا کس شود؛ مثال ظالمى، مظلومى را سر مى خارجیّه مى

کشند، اين مقتول که به دست قاتل مرده، پس چطور  دهند و مى مى

 خدا او را میرانده است؟

کار قاتل تجزيه »در جواب اين شبهه بايد رفع اشتباه نمود چرا که: 

برد، )فقط( بین  ؛ مثال قاتلى که سر کسى را مى«اعضا از يكديگر است

که به دست « روح و جانگرفتن »اندازد، امّا  سر و تنه او جدايى مى

قاتل نیست. گرفتن جان، شأن خداست و اين سبب را هم خودش 

مقرّر گردانیده که مثال هرگاه سر از بدن انسان يا حیوان جدا شود، 

گیرد، پس معنى قتل و سر بريدن و مسموم کردن  خدا روح او را مى

 و امثال آن، قبض روح نیست، میراندن به دست خداست:

 190اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها ....

______________________________ 
 .42زمر:  -(1)

 202معراج، ص: 

  علّت مقدّم شدن موت بر حیات

                                                 
 .42زمر:  -(1)  190
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، در علّت «حیات»برده شده، بعد نام « موت»موضوع دوّم: اوّل اسم 

 آن چند وجه ذکر شده:

وّل آنكه: چون اواخر اين آيات همه الف مقصوره است، رعايت وجه ا

شد، نظم آن بهم  گفته مى« و أنّه أحیى و أمات»آخر آيه که اگر 

 خورد. مى

« حیات»همیشه مقدّم بر « موت»وجه دوّم: به حسب موضوع است که 

اى هم  است؛ زيرا که موت و حیات تقابل عدم و ملكه است و هر ملكه

 بوده است.در ابتدا عدم 

اشاره به « حیات»اشاره به موت ظاهرى و « موت»وجه سوّم آنكه: 

حیات و زندگى بعد از موت حیوانى است؛ يعنى انسان پس از آنكه 

شود، در  شود، در برزخ زنده مى در اين دنیا مرد، در قبر زنده مى

رسد. در قیامت زنده  شود و به پاداش کارهايش مى قیامت زنده مى

شود و به دنیا وارد  اى که از شكم مادر خارج مى چّهاست مثل ب

 گردد بلكه اصل حیات، حیات بعد از موت است. مى

به  191... خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ ... اند که: بعضى از محقّقین فرموده

معنى خلق الدنیا و اآلخرة است. واقعا حیات دنیا به موت بسیار شبیه 

                                                 
 .2ملك:  -(1)  191
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است. اين حیاتى که فعال ما داريم نسبت به حیات باقى، محدود 

 است.

در کتاب جامع األخبار است که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله 

 فرمود:

______________________________ 
 .2ملك:  -(1)

 203معراج، ص: 

 .192«أفضل األذکار ذکر الموت»

 «.باالترين ذکرها يادآورى موت است»

شود که انسان متوجّه کسى شود که حیات و  ذکر موت هم باعث مى

موت از اوست، متوجّه کسانى شود که تمنّا دارد موقع مرگ، آنها را 

ببیند و از همین دنیا به اهل بیت عصمت انس بگیرد به حدّى که ديگر 

ماند و به دنیا  ه دنیا و زر و زيور آن در دلش باقى نمىجاى انس ب

شود؛ چون انیس او خداى او و دوستان خدايش  مأنوس نمى

 باشند: مى

                                                 
 .حديث چنني است: أفضل العبادة ذكر املوت 473در جامع األخبار، ص  -(1)  192
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 «.يا أنیس الزاهدين! يا أنیس من ال أنیس له!»

که  موضوع ديگر وحشتى است که مردم از مرگ دارند، درحالى

که ماشین  طور باشد. کسى که مسافر بار بسته است همین نبايد اين

گردد؛ چون  شود، دستپاچه نمى خواست حرکت کند، او ناراحت نمى

بار خود را بسته و آماده است، امّا مسافرى که اسباب سفر را تهیّه 

شود،  کت که بلند شود، هراسناك مىمرتبه صداى حر نديده، يك

اى هم ندارد، اين مسافرت هم اجبارى است، ناچار بايد اسباب  چاره

و اثاثیّه خود را رها کند و سوار شود، هرچه هم ناله کند، ديگر فايده 

ندارد، پس وحشت از مرگ به واسطه آماده نبودن است و إلّا کسى 

انى، هراسى ندارد بلكه که بار سفر آخرت خود را بسته، از مرگ حیو

 کند. بیند و آن را آماده حساب مى هر آن مرگ را جلو خود مى

______________________________ 
حديث چنین است: أفضل العبادة  473در جامع األخبار، ص  -(1)

 ذکر الموت.

 204معراج، ص: 

  تأثیر دعا و نفرين مردم بر مردم
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موضوع دعاها و نفرينهايى است  موضوع سوّم که الزم است گفته شود

 کنند. که مردم در طول عمر و مرگ يكديگر مى

کند. از تعارفات بین مردم آن است که  اوّال: دعا با تعارفات فرق مى

به يكديگر بگويند: خدا طول عمرت دهد. تعارفات ربطى به دعا 

ندارد مگر گوينده واقعا ضمن لفظ، قلبا هم از خدا بخواهد که به 

شخص، طول عمر دهد و همچنین عكس آن در نفرينهايى که فالن 

شود، اگر سرزبانى است، اثرى ندارد؛ مثال يكى به ديگرى  مى

گويد: الهى بمیرى، ملك الموت منتظر حرف کسى غیر از خدا  مى

 نیست که جان کسى را بگیرد.

شود که آنكه مورد دعا و  ثانیا: دعا و نفرين در صورتى مؤثّر واقع مى

ن واقع شده استحقاق لطف يا قهر الهى را داشته باشد؛ مثال اگر نفري

اى نمود و او قلبا طول عمر  کسى کار خیرى کرد، دستگیرى از بیچاره

و عاقبت به خیرى او را خواست، البتّه خدا کريم و رحیم است و 

فرمايد. و نیز اگر کسى مظلوم واقع شد و  دعاى خواهنده را رد نمى

ن کرد، اين نفرين مؤثّر است، پس بايد ترسید که با دلشكستگى نفري

 مبادا ناله مظلومى از دست ما بلند شود.

  اسباب طول عمر انسان
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  امورى هم هست که در طول عمر، مؤثّر است، از جمله آنكه -1

 205معراج، ص: 

از چیزهايى که عمر را دراز »حضرت صادق علیه السّالم فرمود: 

 .«کند، تهیّه کفن است مى

میرم. مگر مرگ منتظر  مبادا شخص بترسد که اگر کفن خريدم مى

کفن تو است. چه خوب است انسان کفن خود را تهیّه کند و هر روز 

 بدان نظر افكند تا از ياد مرگ غافل نشود.

وصیّت کردن »ديگر از جمله چیزهايى که سبب طول عمر است  -2

که اهمّیّت آن هم بسیار است. اگر مرگ آمد، ديگر مهلت « است

ذکر موت مثل آبى است که  193وصیّتنامه نوشتن به تو نخواهد داد.

بخشد، خوشیهاى دنیا مثل  ريزند و آن را طراوت مى پاى درختى مى

شود و  ريزند، اين آب خشك مىآبى است که روى برگهاى درخت ب

 فايده است. زندگى دل، با ذکر موت است. براى درخت بى

  رضاى به مرگ الزمه ايمان

                                                 
193  (1)-\i  ًأَْهِلِهْم يَ ْرِجعأونَ   َو ال ِإىل َفال َيْسَتِطيعأوَن تَ ْوِصَية \E  :50يس. 
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است؛ « رضاى به موت»مطلب مهمّ ديگرى که بايد تذکّر داده شود، 

خداست که  وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا؛ يعنى وقتى انسان يقین کرد که:

بخشد، نبايد ديگر از مرگ ناراضى باشد؛  دهد و زندگى مى مرگ مى

چه مرگ خود و چه مرگ بستگان و دوستانش. اين اعتراضاتى که 

که مرد جوان  گويند: اين کنند و مثال مى گاهى بعضى از مردم مى

 بود، حیف بود، زود بود بمیرد، اينها ناشى از جهل است،

______________________________ 
 .50يس:   أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ  ونَ تَوْصِیَةً وَ ال إِلىفَال يَسْتَطِیعُ -(1)

 206معراج، ص: 

 دانیم يا خدا؟ آيا ما بهتر مى

  حكايتى شگفت از سیّد نعمت اللّه جزائرى قدّس سرّه

کند که در  سیّد نعمت اللّه جزايرى رحمه اللّه حكايتى ذکر مى

رفته، کشتیبان براى من تعريف  مسافرتى که با کشتى از راه دريا مى

 کرد که:

در سفرى در همین کشتى، يك نفر از مسافرين خواست رفع حاجت »

کند، الزم بود دستهاى او را بگیرند تا در دريا نیفتد. اين شخص 
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سى دستهاى او را بگیرد، بر لبه کشتى آمد و در دريا بدون آنكه ک

افتاد. من به شاگردانم دستور دادم که بروند او را پیدا کنند. يكى از 

شاگردانم رفت فورا غريق را با خود آورد، همه خوشحال شدند. 

 گفتم:

روى او را بپوشانید چون هوا سرد است، پس از مدّتى که به حال 

ديم ديديم اين شخص، غريق ما نیست و آمد، روى او را عقب ز

 ديگرى است. گفتم: تو کیستى؟

روز است که در دريا هستم. من از يك کشتى  گفت: من هفت شبانه

اى قرار گرفتم تا حال که پس از هفت  پايین افتادم و روى تخته

 بینم اينجا هستم. روز از حال رفته و غرق شدم و حاال مى شبانه

ه آن رفیق ما غرق شده اين شخص که هنوز ناخدا گفت: فهمیدم ک

مرگش نرسیده بود، نجات يافت، پس تا کسى مرگش نرسیده باشد 

 194«.میرد نمى

______________________________ 
 .197/ 4انوار النعمانیّه:  -(1)

 207معراج، ص: 

                                                 
 .197/ 4انوار النعمانّيه:  -(1)  194
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  ناکام شدن سارقین

نفر  شبى چند»کند که:  سیّد در کتاب انوار، حكايت ديگرى نقل مى

دزد به خانه يك نفر ريختند که اموال او را ببرند. وقتى وارد اتاق 

شدند، زن و شوهر و بچّه شیرخوارى که در اين اتاق بودند، خواب 

بودند. دزدها گفتند ممكن است اين بچّه بیدار شود و پدر و مادرش 

از صداى او بیدار شوند، بدين جهت بچّه را با گهواره بیرون بردند و 

وقت آمدند اسباب و اثاثیه خانه را جمع  وچه گذاشتند. آندر ک

کردند و از خانه بیرون بردند و روى هم گذاشتند. مرتبه آخر که 

همه اثاثیه خانه را بیرون بردند، برگشتند که اگر چیزى مانده ببرند، 

اش نیست.  در اين وقت زن خانه بیدار شد و ديد گهواره بچّه

زده برخاستند از اتاق بیرون  و وحشتشوهرش را بیدار کرد، هر د

آمدند، ديدند در خانه باز است، دزدها در اين وقت در خانه بودند، 

اينها از خانه خارج شدند، ديدند همه اموال و اثاثیه و گهواره 

که اينها از خانه خارج شدند، خانه  فرزندشان در کوچه است. همین

دانستند اين اثاثیه  نمىبر سر دزدها خراب شد، اينها متحیّر شدند و 

را چه کسى بیرون آورده و در کوچه گذاشته. صبح که شد عمله 

آوردند که خشت و گلهاى خانه خراب شده را بردارند که جنازه 

 دزدها پیدا شد.
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  زينت بودن مرگ براى پیروان اهل بیت علیهم الساّلم

  از اين قبیل حكايات زياد است. خود شما هم در عمرتان شنیده

 208معراج، ص: 

میرد و  ايد. غرض آن است که تا خدا نخواهد، کسى نمى يا ديده

مرگ و حیات هرکس، بسته به حكمت و صالح الهى است، پس انسان 

 بايد راضى به مرگ خود باشد بلكه مشتاق آن باشد.

که  چنان»حسین علیه السّالم در مسجد الحرام روى منبر فرمود: 

وان، زينت اوست، مرگ هم براى بنى آدم گردنبند در گردن دختر ج

 195«.زينت است

عملى، پس وحشت از  و اللّه! مرگ وحشتى ندارد، مرگ وحشت بى

هاى خود شخص است نه از مرگ. مرگ براى دوستان اهل بیت  کرده

علیهم الساّلم اوّل راحت آنهاست و إلّا مرگ براى مغرورهاى به دنیا 

 كند.ش وحشت دارد؛ چون آنها را درهم مى

                                                 
 .366/ 44حبار األنوار:  -(1)  195
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اگر سه چیز »فرمايد:  از فرمايشات حسین علیه السّالم است که مى

شكست: فقر،  اى نمى نبود، غرور بنى آدم در مقابل هیچ حادثه

 196«.بیمارى و مرگ

خدا کند مرگ ما وقتى برسد که در غفلت نباشیم. بدانیم خدا 

طور که او خواست و ما را حیات بخشید.  خواسته که ما بمیريم، همان

اين معنى عاقبت به خیرى است. و امّا عاقبت به شرّى، عدم رضاى به 

موت است؛ يعنى وقت مردن، حالش حال اعتراض به خداست! 

 برد؟! گويد چرا خدا مرا مى ساعت مرگ، حالش مى

قسم به خدا! پسر ابو طالب انسش به »فرمود:  على علیه السّالم مى

  مرگ

______________________________ 
 .366/ 44بحار األنوار:  -(1)

 .775موسوعة کلمات اإلمام الحسین علیه السّالم:  -(2)

 209معراج، ص: 

 197«.بیشتر است از انس بچّه به پستان مادر

                                                 
 .775موسوعة كلمات اإلمام احلسني عليه الّسالم:  -(2)  196
 .57: 5هنج البالغه فيض اإلسالم/ خ  -(1)  197
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داند. اوست که  على است که لذّت مرگ و وصال رحمت حق را مى

 باشد. داند مرگ، آغاز پذيرايى و ضیافت خدا از دوستانش مى مى

______________________________ 
 .57: 5نهج البالغه فیض اإلسالم/ خ  -(1)

 211معراج، ص: 

 فصل سوّم تكوين و تشريح انسان، طبقات دهگانه بدن و ...

 212معراج، ص: 

  تكوين و تشريح انسان

 198. ى* مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْن وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى

بزرگترين آيات الهى است که « خلقت زوجین از نطفه»موضوع 

احتیاجى به تأکید زياد ندارد. آيات قبل تأکیدش زيادتر بود و در 

 اين آيات، تأکیدش کمتر است.

ممكن است براى بعضى  ، ... أَماتَ وَ أَحْیا أَضْحَكَ وَ أَبْكى  در موضوع

 فرمود: مخفى باشد که خنده و گريه از خداست، پس

                                                 
 .46 -45جنم:  -(1)  198
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و همچنین براى کسانى که فقط چشمشان به  . وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى

اسباب ظاهريّه باشد، ممكن است مخفى باشد که حیات و مرگ از 

خداست، خبر ندارد و ممیت همان محیى است، لذا براى تأکید، 

امّا  أَحْیا؛ وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ مسند را با جمله اسمیّه ذکر فرمود که:

  کس مسأله خلقت انسان از زوجین به قدرى يقینى است که هیچ

______________________________ 
 .46 -45نجم:  -(1)

 213معراج، ص: 

 نیست که خالف اين فكر کند لذا محتاج به تأکید زياد نیست و فرمود:

 را ذکر نفرمود.« هو»و  أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ ...

اطّالعى  سواد و بى کس که مختصر عقلى داشته باشد، هر بىهر

که متذکّر اين شود که انسان اصلش چه بوده و ايجادش را از  همین

...  زن و مرد متوجّه شود، براى اقرارش کافى است که بگويد:

خدايى که از نطفه که يك جنس )نر  199 فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ

که داراى دو نوع   ... الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى نیست زن و مرد و ماده( بیشتر

 آورد. ساختمان مختلف هستند، به وجود مى

                                                 
 .14مؤمنون:  -(1)  199
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 شگفتى خلقت در آفرينش زن و مرد

زن و مرد از جمیع جهات مختلف هستند، قطع نظر از آالت تناسلى، 

 اگر انسان در تنظیم اين دستگاه فكر کند، دچار حیرت خواهد شد.

حضرت صادق علیه السّالم به مفضّل در مجلسى که راجع به عجايب 

 شود: فرمايد، متذکّر مى خلقت ذکر مى

)خالصه، مضمون روايت آنكه( دقّت کن در آلت تناسلى که همیشه » 

قائم نیست، اگر آلت انسان از استخوان بود، همیشه قائم بود و اگر 

داوند( طورى آلت رسید؟ )خ نائم بود، چطور به رحم زن نطفه مى

  را قرار داد که در موقع خود، قائم شود، اين براى چیست؟ براى

______________________________ 
 .14مؤمنون:  -(1)

 214معراج، ص: 

 «.اين است که بدانى غرض از اين دستگاه چیست؟

غرض شهوترانى نیست. لذّت هم براى اين است که به شوق، عقب 

بچّه پیدا کردن بروى، زحمت بكشى، زن بگیرى و نسل انسان باقى 

زنى که عقیم باشد، مثل »بماند. غرض بقاى نوع است، لذا فرمود: 
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حصیر کهنه در منزل است. بهترين زنها زنى است که از او اوالد 

 «.زيادتر تولید شود

ذاذ مطلوب بالذات نیست و براى تولید نسل است. انسان پس الت

فهمد که غرض، جهت حیوانیّت نیست، خداى تعالى در انسان قوّه  مى

 تفكّر قرار داده که فكر کند و اين مطلب را بفهمد.

ديگر از اختالفات بین زن و مرد آن است که خداى تعالى در بدن 

ه خلقت زن براى حفظ زن رطوبات بیشترى قرار داده است براى آنك

بقاى نوع انسانى است و کار بسیار سخت و مهمّى را بر عهده دارد. 

دارى او قسمت  دارى و خانه کار براى مرد است امّا زن حمل و بچّه

گذراند. مردها بايد قدردانى کنند. بايد  عمده زندگى بشر را مى

د خدا اند. زن نز متوجّه باشند که اينها مجارى لطف پروردگار الهى

کند، مثل وقتى است  که زن وضع حمل مى خیلى قیمت دارد. وقتى

که از مادر متولّد شده است. يك چنین بار سنگینى دارد، امّا لذّت هم 

طور قرار داده که به امید بچّه داشتن، زحمت  دارد، اين را خدا اين

بكشد و در عین حال اجرش هم نزد خدا محفوظ است. بر مردهاست 

 در کارشان کمك کنند. که به زنها

 215معراج، ص: 
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کرد. گاهى  رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در منزل جاروب مى

دوشید. امیر المؤمنین على علیه السّالم هم  خودش شیر گوسفند مى

 طور بود. همین

  تحمّل شگفت بانوان در حمل و باردارى

 .بالجمله، غرض خلقت زن است که براى حمل و باردارى است

شود در اين عالم بیايد،  و بچّه در شكم مادر تا به حدّ رشد نرسد نمى

وقت متولّد شود. اگر  بايد در شكم بماند تا خلقتش تمام شود، آن

شود به او بخورد، ناچار بايد نه ماه  زودتر بیايد، نسیم اين عالم نمى

شود، در اين  کند، بزرگتر مى در شكم مادر بماند، به تدريج رشد مى

خواهد  ها و قلب و کبد و غیره هستند، اين بچّه مى شكمى که روده

رشد کند، اگر شكم زن مثل مرد بود، پس از يك ماه پوست شكمش 

ترکید، اگر بدن زن مثل مرد بود، دستگاههاى داخلى زن را  مى

کشت، لذا خداى تعالى عضالت بدن زن را طورى قرار داده که  مى

زن را خداى تعالى چند برابر مرد قابل کشش باشد و رطوبات بدن 

قرار داده تا هر اندازه بچّه در شكم بزرگ گردد، زن طاقت تحمّل 

 آن را داشته باشد.
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شود گفت، خودتان طرز وضع حمل را  بعضى چیزها هم هست که نمى

، همه «العظمة للّه»فكر بكنید، چه قدرتى و چه حكمتى است 

ست. طورى اعضاى برگشتش به قدرت و عظمت حق جلّ و على ا

تناسلى زن را قرار داده که هنگام بیرون آمدن بچّه، منبسط شده و 

 بعد منقبض گردد.

 216معراج، ص: 

همه آيات خدا جلو چشممان است و باز  واى از کورى و کرى! اين

 شويم؟ بینیم، زهى شرمسارى! پس کى انسان مى نمى

حیوان مادام که عظمت خداى تعالى در قلب جايگزين نشود، 

دوپاست. انسان، وقتى است که از مادّيّات پى به روحانیّات ببرد و 

 ربط اين عالم را به عوالم ديگر متوجّه شود.

واضح شد که اين مطلب،   ... خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى  خوب

خواهد. واضح است که عاقل اين معنا را فورا متوجّه  تأکید نمى

شود  که دل مرده باشد، در اين حال به مرده چه مى اينشود، مگر  مى

فهماند؟ اگر بوى گند عالم طبع و مادّيّات مشام او را گرفته باشد و 

شود کرد؟ به عین مثل  چشم دلش را کور کرده باشد، به او چه مى

بیند وگرنه  کور ظاهرى که آفتاب هر چقدر روشن باشد، کور نمى
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ف به عظمت خدا کافى است، خدايى اين مطلب براى اذعان و اعترا

 که سزاوار حمد و ثناست، خدايى که عالم و قادر مطلق اوست و بس.

  متفاوت بودن مرد و زن در ادراکات، تفكّر و تعقّل

ديگر از شؤون اختالف زن و مرد که اسباب حیرت است و در طبّ 

جديد هم ضمن تشريح، واضح شده، اجزاى مخ است که مرکز جمیع 

باشد. اجزاى مخ از چندين میلیون ذرّات درست  ات انسانى مىادراک

اند، مخ مرد به مقدار  شده است. مخ مرد و زن را وزن کرده

  تر از مخ زن است. سرّش واضح است؛ چون ادراکات معتنابهى سنگین

 217معراج، ص: 

مرد، بیشتر و براى اداره امور معاشى و اجتماعى، احتیاج به تفكّر و 

شترى دارد و چون عقلش بیشتر است، تكلیف او هم زيادتر و تعقّل بی

مؤاخذه الهى هم از مرد بیشتر از زن است. زنها بیشتر مورد رحم 

هستند. اگر چنانچه در اطاعت شوهر مسامحه نكنند و حرامى از آنها 

سر نزند و واجبى از آنها فوت نگردد، مورد لطف خدايند. بیچاره 

لیف، مرد است که در مقام علم و معرفت مرد است. از لحاظ شدّت تك

بیشتر از زن بايد کوشش کند. علم و معرفت و عبادتى که از من و تو 

 اند: اند بلكه مردها را قیّم زن قرار داده اند، از زن نخواسته خواسته
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 .200الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...

ى. اگر گناهى بايد، هم خودت را نجات دهى، هم دست زنت را بگیر

اگر زن بدون حجاب از خانه  201از زن سر زد، به گردن مرد است.

بیرون رفت و نامحرمى به او چشم خیانت انداخت، گناه به گردن 

مرد است که به اين امر راضى شد. بر مرد است که از زنش مراقبت 

داند بیرون رفتن زنش از خانه  کند تا اهل عذاب نشود. اگر مى

 شود، نبايد بگذارد از زن گناه سر بزند. ن مىموجب معصیت کرد

 202رعاياى هر مردى در درجه اوّل، زن و اوالد، بعد خادم اوست.

آيا کسى هست که از عهده برآمده باشد؟ ممكن است همین زن و 

  بچّه

______________________________ 
 .34نساء:  -(1)

 که از عذاب زن چیزى کم شود. بدون اين -(2)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ  -(3)

 .6تحريم:  الْحِجارَةُ ...

                                                 
 .34نساء:  -(1)  200
 .كه از عذاب زن چيزى كم شود بدون اين -(2)  201
202  (3)-\i ... ْم ناراً َوقأودأَها النَّاسأ َو احلِْجاَرةأ ْم َو أَْهِليكأ  .6حترمي:  E\يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنأوا قأوا أَنْ فأَسكأ
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 218معراج، ص: 

 روز قیامت دامنت را بگیرند که چرا در دنیا ما را مواظبت نكردى؟

اند دخترهاى پاك را  غیرت کجا رفته است که مردها راضى شده

کرده در معرض چه فسادها بیندازند! وقتى هم که با اعتراض ضايع 

گويند: بايد نان پیدا کند! بايد وقتى  شوند مى اهل غیرت مواجه مى

بزرگ شد، ماهى چند صد تومان بگیرد! به طمع ماهى چند صد 

دهد! آيا اين پدر است؟ آيا  تومان، عفّت و عصمت او را به باد فنا مى

 مرد است؟ نه بلكه اين جنايتكار است.اين قیّم است؟ آيا اين 

يا اشباه الرجال و ال »امیر المؤمنین علیه الساّلم روى منبر فرمود: 

؛ شما مرد نیستید، شما شكل مرديد وگرنه مرد بايد بروز 203«رجال

مردانگى بدهد. به طمع پول، آن هم طمع خام، از کجا اين زن 

نشین شود و بر فرض از کجا از پولش نفعى عايد تو يا خودش  کرسى

 گردد!

  تفاوتى ديگر بین مردان و زنان

ه و بهت که از آيات عظیمه الهیّ -ديگر از موارد اختالف زن و مرد

موضوع رويیدن مو در صورت مرد و نرويیدن در صورت  -آور است
                                                 

 .95: 27هنج البالغه فيض اإلسالم/ خ  -(1)  203
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وقت در مرد هم پس از تكلیف و فقط در قسمت پايین  زن است. و آن

 ها و پیشانى بدون مو است. ها ولى باالى گونه صورت و گونه

تر ربط آلت تناسلى و مسأله رويیدن مو است که اگر کسى را  عجیب

 شود، کردند، ديگر در صورتش مو رويیده نمى مقطوع النسل )اخته(

______________________________ 
 .95: 27نهج البالغه فیض اإلسالم/ خ  -(1)

 219معراج، ص: 

آور است براى اين است که مرد و زن از ظاهر معلوم  اين حیرت

باشد؛ چون گاهى ممكن است زنى ادّعاى مردى کند، يا مردى 

مكن است شیّادى کند؛ مثال مرد به حمّام زنانه ادّعاى زنى نمايد! م

کند، گردنبند و  کند، چادر به سر مى برود. نگويید زن زينت مى

بند دارد، ممكن است مرد هم اين کارها را بكند. تفاوت ظاهرى  دست

 زن و مرد به اين چیزها نیست.

پس غرض از رويیدن مو، يكى تفاوت بین زن و مرد است. ديگر 

نند زن غیر از مرد است. خلقت زن براى استیناس مرد که بدا اين

، لذا هرچه زيباتر باشد، بهتر است. زن بايد دلربايى کند. 204 است

                                                 
204  (1)-\i  ًِة َو َرمْحًَة ِإنَّ ِف َو ِمْن آيات ْم َمَودَّ نأوا ِإلَْيها َو َجَعَل بَ ْيَنكأ ْم أَْزواجاً لَِتْسكأ ْم ِمْن أَنْ فأِسكأ رأونَ ِه َأْن َخَلَق َلكأ  .21روم:  E\ ذِلَك ََلياٍت ِلَقْوٍم يَ َتَفكَّ
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اگر بنا بود در صورت زن هم مو رويیده گردد آن زيبايى و دلربايى 

شد، مردها هم  را نداشت و اگر هم در صورت مردها مو يافت نمى

 کردند که اينها هم بلى. خیال مى

کنند و  آيد که مردها به مردها اکتفا مى زمانى مى»حضرت فرمود: 

 205«.زنها به زنها

اش فراهم شده، وقتى مرد صورتش را پاك  مثل قوم لوط، زمینه

کند آنچه از زن ساخته است  کم خیال مى بتراشد و آرايش کند، کم

 از

______________________________ 
لَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَ -(1)

 .21روم:   جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

يأتى زمان و اکتفى الرّجال بالرّجال و النساء بالنساء )بحار  -(2)

 األنوار:

52 /192.) 

 220معراج، ص: 

                                                 
 :يأتى زمان و اكتفى الّرجال بالّرجال و النساء بالنساء) حبار األنوار -(2)  205
52 /192). 
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وقت عمل قوم لوط خداى نكرده حاصل  او هم ساخته است، آن

 شود. مى

قسمت دوّم   * مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى

مسأله مبدأ تكوين انسان است؛ چه زن و چه مرد. متجاوز از هفتاد جا 

اين موضوع را ذکر فرموده است تا پى در قرآن مجید خداى تعالى 

به اهمّیّت آن ببرند و بصیرت و معرفت آنها بیشتر گردد. هرچه بشر 

هر  206فهمد، در علم تشريح بیشتر فرورود، عظمت خالق را بیشتر مى

چند تشريح، علم مفصّلى است و هزار سال بیشتر است که بشر در اين 

باز هم اعتراف دارند که کند و کتابها نوشته شده ولى  علم تحقیق مى

اند، پس از اين هم ممكن است افرادى بیايند و  به نهايت نرسیده

 اکتشافاتى بنمايند.

  شگفتى خلقت در انسان و درخت

اتى دارد. آنچه در جلد چهاردهم بحار األنوار مجلسى رحمه اللّه بیان

توان ذکر کرد آن است که اوّال بدانیم نطفه از چه حاصل  را که مى

 شود؟ مى

                                                 
 :اند اين مجله به بو على سيناى حكيم و طبيب مشهور نسبت داده -(1)  206

 .«من مل يعرف اهليئة و التشريح فهو عّنني ىف معرفة الّله» 
 .(409/ 1هر كه نشناسد علم هيئت و تشريح را، در خداشناسى مردانه نيست) كشف الظنون: 
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پس از آنكه مادّه غذايى در بدن تولید شد، به وسیله رگهاى جنبنده 

رسد. از استخوان و گوشت و  به هر جزئى از اجزاى بدن غذا مى

  ستپوست و رگ و پى، تمام ذرّات بدن از مغز سر تا نوك پا نی

______________________________ 
اين جمله به بو على سیناى حكیم و طبیب مشهور نسبت  -(1)

 اند: داده

 «.من لم يعرف الهیئة و التشريح فهو عنّین فى معرفة اللّه»

هر که نشناسد علم هیئت و تشريح را، در خداشناسى مردانه نیست 

 (.409/ 1)کشف الظنون: 

 221معراج، ص: 

که بايد مادّه غذايى به او برسد؛ مثل دلو  از اعضا مگر اين عضوى

کند،  ريزند، ريشه درخت آب را جذب مى آبى که پاى درخت مى

وقت درختى که داراى مثال  راند، آن پس از آن، آب را به باال مى

ماند برگى که از آب محروم بماند و  صد هزار برگ است نمى

ت زيادتر آب برسد و به دورتر شود که به برگى که نزديكتر اس نمى

 کمتر.
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همچنین است جمیع موجودات که از جهت رزق على السواء هستند، 

بین آنها تفاوتى نیست که به يكى غذا بدهد و به ديگرى غذا ندهد. 

به عضوى آب برسد، به عضوى نرسد. آب پاى درخت که ريخته شد، 

ها  ها حتّى میوه هقوّه جاذبه او، )آب را( جذب و به تمام برگها و شاخ

رساند. میوه را با آنكه آن پوست ضخیم احاطه کرده به وسطش  مى

کند. هسته از اين  رساند. مغز میوه از اين آب استفاده مى آب مى

کند. هر برگ صدها بلكه هزارها جزء دارد،  آب استفاده مى

 207رسد. ماند جزئى مگر آنكه آب به او مى نمى

خوريم در  طور است؛ غذايى را که مى بدن من و شما هم همین

اصطالح طب قديم براى هضم آن چهار مرحله است که ذکرش خارج 

از بحث ماست. مرتبه چهارم به جريان آمدن در رگهاست؛ به هر 

گذارد و  رسد، مادّه غذايى را به اندازه کفايت آن مى عضوى که مى

 شود. رد مى

______________________________ 
شباهت تام و يگانگى بین اين امور، داللت بر يگانگى خالق  -(1)

گردد که از وحدت  کند و همین است که در علم کالم استدالل مى مى

 شود. فعل، پى به وحدت فاعل برده مى

                                                 
 .شود گردد كه از وحدت فعل، پى به وحدت فاعل برده مى كالم استدالل مى  كند و مهني است كه در علم شباهت تام و يگانگى بني اين امور، داللت بر يگانگى خالق مى -(1)  207
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 222معراج، ص: 

 که کند، با اين هر عضوى مقدار الزم را که گرفت، جزء خودش مى

رسد، استخوان  يك مادّه غذايى بیشتر نیست، ولى به استخوان که مى

رسد،  شود، به پى که مى رسد، گوشت مى شود، به گوشت که مى مى

رسد، رنگ همان عضو را  شود. همچنین به هر عضوى که مى پى مى

گیرد؛ اگر به پوست سفید پوست برسد، سفید و همچنین به قرمز،  مى

دستگاه رنگريزى کجا، بدن من و  208ت سیاه.پوست قرمز و سیاه، پوس

 شود. گاهى براى واضح شدن نعمت، سلب نعمت مى شما کجا. گاه

ايد اين گرفتن نعمت  شوند، ديده اينها که به مرض پیسه دچار مى

براى شكر و تذکّر من و شماست تا ارزش نعمت را بدانیم و کفران 

 نكنیم.

 ر به پدرسخنى از سقراط حكیم در فلسفه شباهت پس

وقت زايدش سه قسمت  پس از رسیدن مادّه غذايى به هر عضو، آن

شود: يك قسمت همان چرك است که در حمّام از پوست بدن  مى

کنیم. ديگر، همان فضوالت و مو و ناخن است. و سوّم،  دفع مى

رود  رطوبات زيادى در تمام بدن از سر تا پا باقیمانده و تحلیل نمى

                                                 
208  (1)-\i ... ِصْبَغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسنأ ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة\E  :138بقره. 
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که موقع تولید  کند تا وقتى عضاى بدن توقّف مىمثل شبنم در تمام ا

که حرارتى در  مثل شود، تمام اين ذرّات رطوبات زايده در وقتى

وقت در کمر  بدن در اثر شهوت پیدا شود، جمع شده تا عقب سر، آن

 209آيد مى

______________________________ 
 .138بقره:  غَةً ...صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْ -(1)

 .7طارق:   يَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ -(2)

 223معراج، ص: 

 گردد. و از آنجا در اوعیه منى و سپس از مخرج بول خارج مى

اند که گفته  اين مبدأ تكوين نطفه است و لذا نسبت به سقراط داده

اى از ذرّات بدن  هر ذرّهشود، چون از  که بچّه متولّد مى وقتى»است: 

 اند: بلكه گفته 210«.پدر گرفته شده است، لذا شباهت به پدر دارد

                                                 
209  (2)-\i  ِاِئب ْلِب َو الرتَّ  .7طارق:  E\ خَيْرأجأ ِمْن بَ نْيِ الصُّ
ْزءاً  i\ و مهچنني وجدان هر شخص، فرزند با پدر و مادر چندان فرقى ندارد. از آيات قرآىن براى اين موضوعاساسا مطابق آيات قرآن و اخبار  -(1)  210 (؛ يعىن مشركني 15است) زخرف:  E\َو َجَعلأوا َلهأ ِمْن ِعباِدِه جأ

شود فرزند، جزء والدين است) البّته نه جزء اصطالحى( و براى منونه از اخبار، روايّت كه به پيغمرب  ، پس معلوم مىبراى خدا از بندگانش جزء براى او قرار دادند؛ يعىن گفتند عيسى، يا عزيز، يا مالئكه فرزندان خدايند
روند و به قدرى اين موضوع ضرورى است   ر زمني راه مىهاى جگرهاى ما هستند كه ب (؛ يعىن فرزندان ما پاره284/ 43حبار األنوار: «) اوالدنا أكبادنا ميشون على األرض» دهند كه فرمود: صّلى الّله عليه و آله نسبت مى

 .شود كه از بدن شريف رسول خدا صّلى الّله عليه و آله در ايشان است ( و از اينجاست كه جاللت قدر و عظمت شأن سادات معلوم مى568/ 4فروع كاىف: «) الولد سّر ابيه» كه مثلى مشهور شده كه:
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اى که از  شود، چشم بچّه است، ذرّه اى که از چشم او خارج مى ذرّه»

و لذا در  211«شود و هكذا گوش او خارج شده، مادّه گوش بچّه مى

  شرع

______________________________ 
ق آيات قرآن و اخبار و همچنین وجدان هر اساسا مطاب -(1)

شخص، فرزند با پدر و مادر چندان فرقى ندارد. از آيات قرآنى 

(؛ 15است )زخرف:  وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً  براى اين موضوع

يعنى مشرکین براى خدا از بندگانش جزء براى او قرار دادند؛ يعنى 

شود  ه فرزندان خدايند، پس معلوم مىگفتند عیسى، يا عزيز، يا مالئك

فرزند، جزء والدين است )البتّه نه جزء اصطالحى( و براى نمونه از 

دهند که  اخبار، روايتى که به پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله نسبت مى

/ 43)بحار األنوار: « اوالدنا أکبادنا يمشون على األرض»فرمود: 

اى ما هستند که بر زمین هاى جگره (؛ يعنى فرزندان ما پاره284

روند و به قدرى اين موضوع ضرورى است که مثلى مشهور  راه مى

( و از اينجاست که 568/ 4)فروع کافى: « الولد سرّ ابیه»شده که: 

                                                 
شود مسأله توراث صفات اجزاى بدن پدر يا مادر است، فرزند سياهپوست، سياه و سفيدپوست، سفيد و در بعضى موارد كه  بلكه از اين مهمرت كه در علم طبيعى مسّلم است و در خارج هم مشاهده مى -(2)  211

باشد، گويند ممكن است مادرش داراى چشم سبز بوده و سّلوىل كه از چشم زن گرفته شده در نطفه زن) اوول( از مهان خالف آن مشاهده شده؛ مثال پدرى كه داراى چشم سياه است، اگر فرزندش چشم سبز داشته 
شود كه يكى از اجداد پدرى يا  وم مىگويند معل كدام داراى چشم سبز نباشند مى تر بوده، پس صورت خارجى چشم را به شكل و رنگ خود درآورده است و در صورتى كه هيچ قسمت از نطفه مرد) اسپرماتوزوييد( قوى

كند و اين  بني نرفته بلكه در چند پشت بعد كه شرايط مناسب بوده؛ يعىن بر سّلول مقابل غلبه كرده، شكل خارجى چشم را درست مى -مادرى اين بّچه داراى چشم سبز بوده و سّلول آن مغلوب واقع شده لكن از
 .آيد شده، درست درمىحرف با اصل بقاى ماّده كه امروزه ثابت 
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شود که از بدن شريف  جاللت قدر و عظمت شأن سادات معلوم مى

 رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در ايشان است.

ن مهمتر که در علم طبیعى مسلّم است و در خارج هم بلكه از اي -(2)

شود مسأله توراث صفات اجزاى بدن پدر يا مادر است،  مشاهده مى

فرزند سیاهپوست، سیاه و سفیدپوست، سفید و در بعضى موارد که 

خالف آن مشاهده شده؛ مثال پدرى که داراى چشم سیاه است، اگر 

است مادرش داراى  فرزندش چشم سبز داشته باشد، گويند ممكن

چشم سبز بوده و سلّولى که از چشم زن گرفته شده در نطفه زن 

تر بوده،  )اوول( از همان قسمت از نطفه مرد )اسپرماتوزويید( قوى

پس صورت خارجى چشم را به شكل و رنگ خود درآورده است و در 

گويند معلوم  کدام داراى چشم سبز نباشند مى صورتى که هیچ

از اجداد پدرى يا مادرى اين بچّه داراى چشم سبز  شود که يكى مى

 -بوده و سلّول آن مغلوب واقع شده لكن از

 224معراج، ص: 

مقدّس، غسل جنابت براى تمام اعضا واجب شده؛ چون ذرّات منى از 

 تمام بدن خارج شده است.
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اى اينجا عرض کنم: عجب از کسانى است که  بدين مناسبت کلمه

که شخص مرد و  کنند؛ يعنى پس از اين عجاب مىمسأله معاد را است

بدنش خاك شد و ذرّات خاك به گوشه و کنار، متشتّت گرديد، چطور 

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ   گردد؟ جاى استعجاب نیست دومرتبه جمع مى

که خلق شدى يكجا بودى؟ تو از ذرّات  ، مگر وقتى212...  الْأُولى

متفرّق بدن پدرت آفريده شدى به حكم خدا، پس از مرگ هم 

 213کند. دوباره دست قدرت جمعت مى

به اين مناسبت حكمت تمنّى را ذکر کنم؛ تمنّى به معنى انداخته شده 

است. از مسائل مهمّ نطفه جهندگى آن است که در قرآن مجید 

، اگر مقصود از زناشويى فقط التذاذ 214 خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ فرمايد: مى

بود، نبايد نطفه جهندگى داشته باشد؛ يعنى بدون جهش لذّت حاصل 

  شد، لكن غرض آن است که نطفه در جاى خودش در رحم مى

______________________________ 
بر بین نرفته بلكه در چند پشت بعد که شرايط مناسب بوده؛ يعنى 

کند و اين  سلّول مقابل غلبه کرده، شكل خارجى چشم را درست مى

 آيد. حرف با اصل بقاى مادّه که امروزه ثابت شده، درست درمى

                                                 
 .62واقعه:  -(1)  212
 .منايد صدر املتأهّلني شريازى در تفسريش اين مطلب را در ضمن اقامه برهان براى معاد ذكر كرده، هركس طالب شرح بيشرتى است به آن كتاب مراجعه -(2)  213
 .6طارق:  -(3)  214
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 .62واقعه:  -(1)

صدر المتألّهین شیرازى در تفسیرش اين مطلب را در ضمن  -(2)

اقامه برهان براى معاد ذکر کرده، هرکس طالب شرح بیشترى است 

 تاب مراجعه نمايد.به آن ک

 .6طارق:  -(3)

 225معراج، ص: 

قرار بگیرد بدون آنكه در هوا واقع گردد؛ چون هوا، برودت نطفه را 

گرم وارد رحم شود، جهندگى  کند، لذا براى آنكه گرم خراب مى

 دارد.

  فوايد احتالم

از فوايد خواب و احتالم آن »فرمايد:  حاجى نورى در دارالساّلم مى

است که انسان مادّه تكوينى و اصل خودش را ببیند تا گردنكشى 

 «.نكند

دهد تا نگاه لباس  اى انسان! خدا نطفه را جلو چشمت قرار مى

 ات نكنى تا از روى غرور نگويى: زيبايت نكنى، نگاه خانه و زندگى
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مال من، جمال من، علم من، اينها گمشدن از راه  من، ملك من،

خداست. الزمه بندگى، شناختن خود است به ذلّت و حقارت و 

 شناختن خداست به بزرگى و عظمت.

کند  اينك به آنچه نقّاش قدرت، به قلم قدرت در رحم نقّاشى مى

 توجّه کنید:

يد اى از تشريح را ذکر کرده است و براى مز طنطاوى مصرى، خالصه

 شود: اطّالع، مختصرى ذکر مى

بدن انسان به منزله شهرى است که در آن سیزده نوع مختلف از »

طبايع، ارکان، انهار، جواهر، خزائن و غیره موجود است و هريك از 

 «.اين انواع شرح مفصّلى دارد

عبارت است از طبايع چهارگانه: رطوبت، حرارت، و « مفردات»

نام دارد و ارکان اربعه از اين « مفردهطبايع »يبوست و برودت که 

 چهار

 226معراج، ص: 

تاست که عبارت است از: آب، آتش، باد و خاك. هرچند در علم 

اند لكن ذکرش لزومى ندارد؛ چون  عنصر رسانده 75جديد به 
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مرجع همه همین چهارتاست و از اينها چهار طبیعت را آفريد که 

ين چهار خلط، نه جوهر خلق خون، بلغم، صفرا و سودا باشد و از ا

گرديد که عبارت است از: استخوان و مغز استخوان، گوشت، پوست، 

خون، ناخن، مو، رگ، پى، اينها نه جوهراند که خداى تعالى از 

 چهار خلط که خون، بلغم، صفرا و سودا باشد قرار داده است.

  طبقات دهگانه بدن

 ديگر آنكه: بدن انسانى ده طبقه است:

 اوّل: سر.طبقه 

 دوّم: گردن.

 سوّم: سینه.

 چهارم: جوف )که محلّ قلب و کبد است(.

 پنجم: شكم.

 ششم: نشستگاه.

 هفتم: رکبین.

 هشتم: ران.
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 نهم: ساق.

 و دهم: پاست.

  اين بدن هم مانند ساختمان داراى طبقات است و به وسیله

 227معراج، ص: 

 مفصلها به يكديگر جفت شده است.

قوزك پا را نگاه کنید، به وسیله يك مفصل کف پا با ساق متّصل شده 

 است. بین ران و نشستگاه را چطور مفصل ربط داده است.

عمود قرار داده  248غرض اين ساختمان عجیب ده طبقه را به روى 

ايد که نگاهدارنده خیمه است، در  است. چوب خیمه را ديده

از آنها نباشد، ساختمان ناقص ستون اگر يكى  248ساختمان بدن از 

کنند اگر يك تیر کم داشته باشد، ناقص  است؛ مثل عمارت که بنا مى

باشد و  استخوان نباشد، ناقص مى 248است، در بدن هم اگر يكى از 

که در خیمه بندها و طنابها براى ربط و ارتباط و استقرار خیمه  چنان

ار داده است، چه بند قر 750الزم است، در اين ساختمان عجیب هم 

 بندهاى نازك و لطیفى!! اينها عبارتند از اعصاب بدن و پیها.
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تر است؛ آن پى که در  از طرفى، ربط و ارتباط بین آنها خیلى عجیب

کف پاست، مرتبط به مغز سر است، اگر يك خارى در کف پا فرو رود، 

فهمى، به علّت ربط اعصاب و پیها به مغز  شود که فورا مى چطور مى

بینید با تزريق  که مى باشد. اين مى -که مرکز ادراکات است -سر

کنند؛ يعنى ربط آن عصب را از مغز  آمپول، اعصاب را خواب مى

دندان به يك  34نمايند؛ حتّى دندانها هريك از  موقّتا قطع مى

وقت اين عصب که در وسط  عصبى متّصل و به مغز مربوط است، آن

يكتر است؛ حتّى اگر چند تاى آن را هر دندان است، از ريسمان بار

شود، به واسطه همین عصب  پهلوى هم بگذارند باندازه يك مو نمى

کند تا اگر فاسد شده آن را  است که انسان درد دندان را حس مى

 جدا نمايد، اگر

 228معراج، ص: 

 فهمد. عصب از بین رفت، ديگر فاسد شدن دندان را نمى

عصب است  750العمل يكى از اين  کند، عكس هر کارى که مغز مى

 که از مو باريكترند.

  انگیز بدن راهها و رگهاى حیرت
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طريق و  360مسالك؛ يعنى طرق و شوارعى که در اين بدن است 

راه براى اين بدن و شهر عجیب است. در شهرستان خارجى نگاه 

کنید اگر راهها نباشد؛ يعنى کوچه و خیابان و بازار نباشد، حمل و 

شود کرد به عالوه براى راحتى  میسّر نیست، رفت و آمد نمىنقل 

 اهالى، بايستى به اندازه کافى راه موجود باشد.

گانه را قرار داد که  360در اين بدن هم خداى تعالى شريانهاى 

روز به عدد  حضرت خاتم األنبیا صلّى اللّه علیه و آله در هر شبانه

الحمد للّه رب العالمین » فرمود: مرتبه مى 360رگهاى بدن؛ يعنى 

 «.على کلّ حال

 هستند. -که عرض شد -رگ 360امّا رگهاى غذارسان غیر از اين 

شود و عبارت  که به آنها آورده و ضوارب گفته مى -توسّط اين رگها

رسد. بايد موادّ  مادّه غذايى به هر عضوى مى -باشد رگ مى 390از 

ضوى برسد. خداى تعالى اى و غیره به هر ع غذايى، قندى، نشاسته

 اين آورده را مأمور رسانیدن آنها به اعضا و اجزاى بدن کرده است.

  وجود يازده خزينه در بدن

  ديگر از عجايب اين بدن، خزاين است که مجموعا يازده خزينه
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 229معراج، ص: 

 که در شهر خزينه الزم است. شود؛ چنان مى

ت. اجزاى مخ، مغز و ارتباط اس« مغز»اوّلین خزينه الهیّه در بدن 

آنها را به هريك از اعصاب بدن در اين خزينه قرار داده است. حسّ 

 مشترك، حافظه، ذاکره، مخیّله، مفكّره، موهمه، در اين خزينه است.

 کرد؟ اگر حافظه نبود، انسان چه مى

است. در استخوانهاى مجوف در « نخاع»دوّم از خزاين الهیّه در بدن 

وهرى قرار داده است. اگر مغز استخوان نباشد، بدن جوف آنچه ج

شود، اينها در حكم روغنهايى است که به چرخهاى  متالشى مى

زنند. بدنى که دائما در حرکت است، نه يك روز و نه  کارخانه مى

کند، اگر روغن نداشته باشد، سايیده  يك سال مثال چهل سال عمر مى

 رود. شود و از بین مى مى

است. قلب چهار اطاق « قلب»از خزاين الهیّه در بدن  خزينه سوّم

دارد. در همین قلب کوچك، دو طبقه باال و پايین مطابق هم بطن 

اعلى و بطن اسفل دارد. از يك طرف خون کثیف وارد و از طرف 
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شود. اگر يك لحظه قلب از کار  شده خارج مى ديگر خون تصفیه

 بیفتد، بدن از کار خواهد افتاد.

است. در علم « کبد»هارم که در اهمّیّت کمتر از قلب نیست خزينه چ

دانستند، ولى در  طبّ قديم صفرا و سودا و بلغم و خون را از کبد مى

گفتند، دوازده شغل برايش  طبّ جديد، به عالوه آنچه سابقین مى

 اند. پیدا کرده

 230معراج، ص: 

دوازده ايد چقدر کوچك است. با اين کوچكى،  کبد گنجشك را ديده

شغل مهمّ دارد که يكى از آنها تهیّه مادّه قندى براى بدن است و 

 باشد. اى و غیره مى وظیفه ديگرش تهیّه مادّه نشاسته

گويند. ريه،  مى« شش»است که به فارسى به آن « ريه»خزينه پنجم 

خزينه عجیبى است که بهترين تعبیرات در اهمّیّتش گفتار سعدى 

 است:

گردد مفرّح  رود، ممد حیات است و چون برمى مىهر نفسى که فرو 

ذات، پس در هر نفسى دو نعمت موجود و بر هر نعمتى، شكرى 

 واجب:
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 از دست و زبان که برآيد
 

 کز عهده شكرش به درآيد

بنده همان به که ز تقصیر 

   خويش
 عذر به درگاه خداى آورد

  اش ور نه سزاوار خداوندى
 

کس نتواند که به جاى 

 آورد

 

شود، اگر هم برنگشت که  آرى، اگر نفس پايین نرفت که خفه مى

گیرند چقدر  تنگى مى مسموم شده و کار خالص است. آنها که نفس

در زحمت هستند، اينها براى شكر نعمت است، پس منتظر نباشد که 

 پس از گرفته شدن نعمت، قدر نعمت را بدانى.

 است.« دو قلوه»است. فارسى آن « کلیتین»ششم از خزاين الهیّه 

اين هم دستگاه تصفیه الهى در بدن است. به برکت اين کلیه است که 

شود، به عین مثل امعا که مواد زايدى که به کار  مواد زايد خارج مى

 کند. خورد، از راه مخرج خارجش مى تغذيه نمى

  دن است. کلیه است که ترشّحاتکلیه براى دفع مواد زايد آبكى ب

 231معراج، ص: 
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دهد و  وقت آنچه را که سمّ است به مثانه مى گیرد. آن را از بدن مى

« بول»هم به همین جهت به « زهراب»شود و  از مجراى بول خارج مى

 شود. گفته مى

است که براى جمع شدن « بیضتین»هفتم از خزاين الهیّه در بدن 

باشد. در اهمّیّت آن همین بس که در آن مادّه  مادّه تولید مثل مى

 گردد. خلقت و اصل دستگاه بدن جمع مى

اى  باشد که کیسه« دان زهره»است که همان « مراره»هشتم از خزاين 

کند.  است متّصل به کبد و عجب آنكه تمام مضرّات خون را جلب مى

شود. اگر مراره اتّصالش از کبد قطع شود،  اين مادّه در کبد جمع مى

شود که مرض  ريزد و مرض يرقان ايجاد مى مادّه صفرا در خون مى

 انجامد. و خوب شدنش به طول مى بسیار شديدى است

عالوه تصفیه کبد، مهمترين خاصیّتش آن است که به واسطه اتّصالى 

کند تا مدفوع به فشار خارج گردد؛  که به امعا دارد، ترشّحاتى مى

چون صفرا لزج است و سوزندگى دارد، اگر به صفرا ترشّحات مراره 

 شود. نرسد، مدفوع دفع نمى

ر اين ترشّحات، عصب به حرکت آمده، شخص ثانیا: به واسطه فشا

 رود. وقت براى تخلیه مى کند که موقع دفع است، آن حس مى
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است که باز مثل مراره « طحال )سپرز(»نهم از خزاين الهیّه در بدن 

گیرد و در خود  اتّصال به کبد دارد و موادّ زايده را که سوداست مى

  که ترشّحات دمويهکند. عالوه، خاصیّت ديگرش اين است  جمع مى

 232معراج، ص: 

... ذلِكَ  کند: به معده وارد کرده و شخص، گرسنگى را درك مى

 215تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِیمِ.

است که محلّ نگاهدارى و هضم غذاست )در « معده»دهم از خزاين 

زنند(. غذا که در معده رفت، معده  ايد شیر و کره را مى دهات ديده

وقت خداى تعالى  زند تا مثل آب، کشك شود، آن مىدائما آن را 

اش متّصل به معده شود.  کبد را محدب قرار داده براى آنكه گودى

 شود. به برکت حرارت کبد که متّصل به معده است، هضم حاصل مى

 شود و مادّه غذائیّه او بايد به کبد برسد. فضوالت آن هم خارج مى

حدّ هضم نرسیده باشد، دريچه باز تر آنكه تا غذا در معده به  عجیب

شود؛  وقت درب پايین باز مى که خوب هضم شد، آن شود وقتى نمى

البتّه مقدار هضم غذاها مختلف است؛ بعضى غذاهاى سبك است که 

طور کلّى سبك  ها به يك ساعت بیشتر براى هضم احتیاج ندارد. میوه
                                                 

 .96انعام:  -(1)  215
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اش  ماند. بالعكس بعضى از غذاهاى سنگین تا شش ساعت هض هضم

 مرغ پخته يا گوشت. کشد مثل تخم طول مى

کند  است که سفل را خارج مى« امعا»يازدهم از خزاين الهیّه در بدن 

و فضوالت موادّ غذايى را هم که در اثر اتّصال به کبد از آن جذب 

 کند. کند، با فشار به پايین رد مى مى

هر، دو قسمت ديگر از تشريح مانده است؛ خداى تعالى در اين ش

  دوازده دروازه قرار داده، بعضى مختص داخل شدن به شهر، بعضى

______________________________ 
 .96انعام:  -(1)

 233معراج، ص: 

 براى خارج شدن و بعضى هم مشترك است.

؛ يعنى مخرج بول و مخرج غايط «سبیلین»آن دو دروازه ديگر همان 

 گردد. است که به اختیار شخص، هنگام دفع از آن خارج مى

اى به بشر داده که بتواند خود را حفظ نمايد.  خداى تعالى قوّه

 شود تا قدر آن را بدانند و شكر نمايند. گاهى اين نعمت گرفته مى
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ام طفولیّت اين قوّه را عنايت کرده تا حمد و از ابتداى عمر؛ يعنى ايّ

 216سپاس الهى کنى.

آمد، يا اگر  ايد که اگر راه مجرا بند مى آيا گاهى فكرش را کرده

شد، چقدر رکیك  خروج بول و غايط به اختیار شخص نبود چه مى

 بود. ببین خداى تعالى چگونه مراعات حال انسان را کرده است.

  ارزش گوش، ناف و بینى

دهد  اى است براى درك صداها. انسان تشخیص مى دروازه« گوش»

 که اين صدا چیست و از کیست.

است که در شكم مادر فقط براى ورود غذا بوده منتها « ناف»يكى 

 بعد از تولّد، با بودن دهان احتیاجى به آن نیست.

دو دروازه ديگر که در صورت قرار گرفته و مشترك است؛ يعنى 

 «دو سوراخ بینى»رود و گاهى هم براى خروج است، گاهى براى و

______________________________ 
در دعاهايى که هنگام تخلّى و بعد از تطهیر وارد شده، نوعا  -(1)

متضمن حمد و سپاس خداى تعالى نسبت به اين نعمت است مثل: 

                                                 
 .لّله اّلذي عافاىن من البالء ..از تطهري وارد شده، نوعا متضمن محد و سپاس خداى تعاىل نسبت به اين نعمت است مثل: احلمد لّله اّلذى أطعمنيه طّيبا ىف عافية، احلمد در دعاهاىي كه هنگام ختّلى و بعد  -(1)  216
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من  الحمد للّه الّذى أطعمنیه طیّبا فى عافیة، الحمد للّه الّذي عافانى

 البالء ...

 234معراج، ص: 

است براى خارج شدن کثافات دماغ. اگر اين در بسته شود، معلوم 

شود که چه خواهد شد. اگر کثافات خارج نشود، مغز خراب  مى

آورد. در زکام هم اگر  شود، سكته مى شود، چشم خراب مى مى

 ها؛ يعنى دو سوراخ بینى بسته باشد، عالجش بطیئى است. دروازه

شود. عالوه دو دروازه ورود  ثافات چشم هم از راه بینى خارج مىک

 رسد. شود و به مغز مى هم هست؛ هوا و بوى گلها و رياحین وارد مى

  انگیز دهان خلقت شگفت

است. و عجیب آنكه « دهان»ها که در صورت است،  ديگر از دروازه

شود؛  هم دروازه ورود است و هم خروج. به گلو که رسید دو راه مى

قصبة الريه که براى دخول و خروج هواست و راه ديگر براى ورود 

طورى منظّم  غذاست، اوّلى به ريه متّصل است و دوّمى به معده و به

در آن يكى و هوا در اين ديگرى وارد  خلق شده است که غذا

 «.العظمة للّه العلى العظیم»شد:  شود وگرنه انسان هالك مى نمى
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اى است که به واسطه منعكس شدن صورتهاى اشیاء  چشم دو دروازه

دهد و وارد بر حسّ مشترك  در آن به داخل خودش اطّالع مى

رچند هر شود. در مقدّمه دماغ، قوّه حسّ مشترك واقع است، ه مى

کدام از دو چشم يك راه مستقل به حسّ مشترك دارد و قاعدتا 

شود،  انسان بايد دو تا ببیند، امّا چون هر دو به يك محل منتهى مى

بیند. گاهى هم اين نعمت گرفته شده  اين است که انسان يكى مى

  وقت آن

 235معراج، ص: 

اههاى شود. آن يك راهى که مجمع ر شخص، احول؛ يعنى دوبین مى

 شود. نامیده مى« منتهى القصیتین»هر دو چشم است 

اى است که خداى تعالى  خالصه، دو گوش و دو چشم، چهار دروازه

در صورت قرار داده و ديگر در پستان هم دو دروازه خروجى است 

 که خداى تعالى براى مصالحى قرار داده است.

  پند ابن سماك به هارون

 اى ذکر شود: کّر به نعم الهیّه، حكايت منبّههبد نیست براى تنبّه و تذ
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روزى ابن سماك به هارون الرشید وارد شد. هارون گفت: مرا »

 اى کن. موعظه

 کنى؟ گفت: هارون! اگر روزى گلويت بند آيد، چكار مى

 هارون گفت: حاضرم نصف تمام ملكم را بدهم تا اين بال رفع شود.

 کنى؟ مىگفت: اگر مجراى بولت بند آيد، چه 

 گفت: حاضرم نصف ديگر ملكم را هم بدهم تا نجات يابم.

گفت: هارون! ارزش ملكت معلوم شد؛ يك قطره پايین رفتن و خارج 

 «.شدن!!

  جاسوسهاى بدن

و امّا الجواسیس، خداى تعالى در اين بدن، پنج جاسوس قرار داده 

 مثل آنكه نظم مملكت به جاسوس است که سر حدّات را حفظ

 236معراج، ص: 

مرتبه دشمن وارد مملكت نشود. خداى تعالى در اين  نمايد تا يك

شهر بدن، پنج جاسوس تعیین کرده که کار آنها مواظبت تام از بدن 
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ء نامناسبى خواست صدمه زند، فورا به سلطان بدن؛  است که اگر شى

 دهند. يعنى مغز خبر مى

ادن بدن به گودال حسّى است که چاه را ببیند و مانع افت« چشم»

اى را ببیند. کار  کننده گردد و مار و عقرب و گرگ و هر حیوان هالك

 چشم حفظ بدن از دشمنان است.

است. گاه ممكن است چشم نبیند امّا گوش « گوش»جاسوس ديگر 

شنود،  شنود؛ مثال صداى پاى دشمن را يا غرّش درندگان را مى مى

 .اجماال چشم و گوش، جواسیس الهى هستند

اى که خداى تعالى در او قرار  است که با حسّ شامّه« بینى»ديگر 

داده خوراکیها را با بو تشخیص داده، نافع را مصرف و از مضر، 

کند. اگر شامّه از کار بیفتد؛ مثال گوشت متعفّن را  اجتناب مى

رسد، ممكن است هالکش  فهمد به او ضرر مى خورد چون نمى مى

ر را غیر از حسّ شامّه، حسّى ديگر درك کند. بعضى از چیزهاى مض

کند؛ ممكن  کند؛ مثل گوشت که عرض شد، چشم ادراك نمى نمى

 است ذايقه هم تعفّن و ماندگى آن را نفهمد.

  شگفتى خلقت در ذايقه و المسه
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  است که آن هم در حدّ خود براى حفظ بدن« ذايقه»ديگر 

 237معراج، ص: 

چشد،  و الزم است. ذايقه، اشیاء را مى العاده نافع و سالمتى آن، فوق

آنهايى که طعم بد دارند و مضر براى بدن هستند فورا به مغز اطاّلع 

اندازد. اگر  وقت مثال بادام تلخ را دور مى کند، آن داده و درك مى

 داد. ذايقه نبود، چطور انسان خوراکیهاى مضر را تشخیص مى

است؛ « قوّه المسه»ا گرفته ديگر از جواسیس الهیّه که از سر تا پا ر

دهد و همچنین اگر دانه مو روى  چیزهاى گرم و سرد را تمیز مى

گذارد نفهمیده جزء  کند و نمى زبان ضمن غذا بیايد، فورا درك مى

 بدن گردد.

چرا المسه از سر تا پا را فراگرفته؟ چون تمام بدن به اين قوّه محتاج 

است؛ مثال با آنكه پوست پا ضخیم است، اگر سوزنى، يا خارى به کف 

فهمد. اگر انسان المسه نداشته باشد، هزاران  پا بنشیند، فورا مغز مى

سوزاند و از  کند؛ مثال آتش او را مى آفت، او را به نیستى تهديد مى

 فهمد. برد و نمى بین مى

  شگفتى خلقت در پاها يا ستون بدن
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موضوع ديگرى که بايد متذکّر شد اين است که )خداوند( تمام اين 

شهر )بدن( را روى دو ستون نگاه داشته؛ يك چنین هیكلى که از ده 

طبقه به شرحى که گذشت تشكیل شده با آن دستگاههاى مفصّلى که 

داد. حیوانات ديگر روى دست و پا حرکت ذکر شد، روى دو پا قرار 

کنند، امّا انسان است که با کمال  کنند. حشرات با شكم حرکت مى مى

 رود بدون آنكه بخواهد رشادت، روى دو پا ايستاده، يا راه مى

 238معراج، ص: 

ها را به  مثل حیوانات خم گردد؛ البتّه بدن سنگین است، گاهى جنازه

اى را حمل کنند، با  که بخواهند جنازه ايد؟ چهار نفر دوش گرفته

وقت اين بدن را روى دو استخوان به  نمايند، آن زحمت حمل مى

يكى از  217 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ راحتى قرار داد:

مصاديق اين آيه همین قرار دادن بدن روى عمودين است که انسان 

ى دست و پا راه رود، يا مثل نخواهد مثل حیوانات خم شده رو

حشرات با شكم حرکت نمايد. آرى سر انسان بايد باال باشد؛ چون 

عقل دارد، چون محلّ ظهور نور عقل در سر است، مغز انسان غیر از 

                                                 
 .4تني:  -(1)  217
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مغز حیوانات است، اين سر نبايد مثل سر گاو و خر خم شود، منحصرا 

 ده و بس.بايد براى خالق خود، سر فرود آورد که اوست سزاوار سج

تو شاه اين عالم  218خداى تعالى تو را براى خودش خلق فرموده،

اى، گاهى خودت را به پول  هستى، امّا خودت را ذلیل کرده

 چسبانى، گاهى به مقام و شهرت و گاهى به زن. مى

  گانه نقّاشى شرايط سه

خواهد نقشى کند، بايد سه  مطلب مهمّ ديگر آنكه هر نقّاشى که مى

 د باشد:شرط موجو

  دارى داشته باشد تا گنجايش نقش که: مكان وسعت يكى اين

______________________________ 
 .4تین:  -(1)

اين جمله مضمون روايت شريفه حديث قدسى است که: خلقت  -(2)

 الخلق الجلك و خلقتك الجلى.

 239معراج، ص: 

 و نقّاشى را دارا باشد.

                                                 
 .اين مجله مضمون روايت شريفه حديث قدسى است كه: خلقت اخللق الجلك و خلقتك الجلى -(2)  218
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 شرط دوّم: بايد نور باشد؛ يعنى بايستى در جاى روشنى نقش نمايد.

شرط سوّم آن است که: محلّ کشیدن نقش، سست و رخوه نباشد؛ 

مثال لوح يا کاغذ باشد، امّا بر جسم مايع، محال است بتوان نقش 

 کرد.

  قدرت خداوند در خلقت انسان

يك از اين  هیچگیرد،  امّا در نقشى که به دست قدرت حق انجام مى

است و هیچ « رحم»ترين جاها  گانه موجود نیست. تنگ شروط سه

 219 فِي ظُلُماتٍ ثَالثٍ  جايى تاريكتر از رحم نیست که در قرآن مجید به

رحم، مشیمه و شكم که سه پرده ظلمت است، پس از »تعبیر فرموده: 

اى دور آن تشكیل  آنكه نطفه در رحم قرار گرفت، پوست بسته

که بچّه به دنیا  زنند، وقتى مثل خمیرى که به تنور مى شود، مى

 گويند.« مشیمه»آيد، آن پوست همراه اوست. اين پوست را  مى

 هم که در جوف شكم است.« رحم»

شرط سوّم عرض شد بايستى نقشش سست نباشد؛ زيرا نقش بر مايع، 

 محال است، بايستى محكم باشد تا قبول نقش نمايد، فقط

                                                 
219  (1)-\i  ْم َلهأ اْلمأ مأ اللَّهأ رَبُّكأ ْم َخْلقاً ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق ِف ظألأماٍت َثالٍث ذِلكأ هاِتكأ ْم ِف بأطأوِن أأمَّ  E\ْلكأ ....... خَيْلأقأكأ

 .ِبشد، اين است خداوند، پروردگار مشا كه حكومت) عامل هسّت( از آن اوست گانه مى او مشا را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديگر، در ميان تاريكهاى سه
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______________________________ 
... يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ  -(1)

 ثَالثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ....

او شما را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديگر، در میان 

ست خداوند، پروردگار شما که بخشد، اين ا گانه مى تاريكهاى سه

 حكومت )عالم هستى( از آن اوست.

 240معراج، ص: 

دست قدرت الهى است که بر يك قطره آب در رحم، چنین نقشى 

نمايد که عقول عقال حیران است؛ از استخوان، رگ، گوشت،  مى

پوست، مغز، کبد، قلب، ريه، حواس پنجگانه ظاهريّه و حواس خمسه 

 220باطنیّه و غیرها.

  تناسب دقیق اعضاى بدن

خورد و  موضوع مهمّ ديگرى که در ساختمان هر بدنى به چشم مى

 عقال را به حیرت آورده، موضوع نظام و تناسب اعضاى بدن است.

                                                 
ء قادر به نّقاشى نيست، اّما خداى تعاىل به قلم قدرت در جوف و داخل نطفه، عالوه  ف شىتواند نقش كند اّما در جو  توان يك شرط ديگر هم در اين مورد افزود و آن اين است كه نّقاش در سطح مى مى -(1)  220

 :فرمايد بر ظاهر و سطح، نّقاشى مى
-\i  ْلَّ َشي  .88منل:  E\ٍء ... ... صأْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْ َقَن كأ
-\i  ِذِلَك تَ ْقِديرأ اْلَعزِيِز اْلَعِليم ... \E  :96انعام. 
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 کنم: اى از آن را عرض مى براى نمونه رشته

تناسب هر بدنى به معیار کف دست و انگشتان بدن اوست؛ يعنى مثال 

هر فردى اندازه قامتش هشت وجب دست خودش هست، يا مثال اگر 

دو دستش را مثل بال مرغ باز کند؛ يعنى به موازات زمین دستش را 

دراز کند، از نوك انگشت راستش تا نوك انگشت چپ، همان هشت 

وقت  ودتان را حساب کنید، آنوجب خود اوست. اندازه وجب خ

 اندازه بگیريد ببینید آيا به اين مقدار که ذکر شده، هست يا نه؟

 هشت وجب قامت را هم به يك تناسب دو وجبى تنظیم فرموده؛

______________________________ 
توان يك شرط ديگر هم در اين مورد افزود و آن اين است  مى -(1)

ء قادر به  تواند نقش کند امّا در جوف شى که نقّاش در سطح مى

نقّاشى نیست، امّا خداى تعالى به قلم قدرت در جوف و داخل نطفه، 

 فرمايد: عالوه بر ظاهر و سطح، نقّاشى مى

 .88نمل:  ءٍ ... کُلَّ شَيْ... صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ  -

 .96انعام:   ... ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِیمِ -

 241معراج، ص: 
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گردد؛ از کف پا تا سر زانو دو وجب،  يعنى چهار قسمت متساوى مى

از سر زانو تا حقوين )نشستنگاه( اين هم دو وجب، از آنجا تا سر 

 وجب است.قلب، دو وجب و از قلب هم تا مغز سر، دو 

وقت  يا مثال اگر انسان دستها را رو به باال در امتداد بدن بكشد، آن

پرگارى باشد، مرکز پرگار را در وسط قلب قرار دهند، يك دايره 

گردد که از انگشتان دست و انگشتان پا گذشته، قطر آن ده  رسم مى

... ما  باشد و در تمام افراد هم همین است: وجب خود شخص مى

 221ي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ....فِ  تَرى

  نسبت اجزاى بدن به کف دست

رشته ديگر از لحاظ تناسب بدن نسبت خود اجزا به کف دست 

باشد. صاحب دست بزرگ، داراى صورت بزرگ است و دارنده  مى

دست کوچك هم داراى صورت کوچك است. هر فردى از افراد طول 

يك وجب و يك هشتم وجب خودش  صورتش از رستنگاه مو تا چانه،

باشد، امّا عرض صورت هر فردى از پرده گوش تا گوش ديگر،  مى

 باشد بدون کم و زياد. يك وجب و ربع وجب خودش مى

                                                 
 .3 ملك: -(1)  221
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هشتم وجب  نسبت چشم هرکسى طول آن ثمن وجب؛ يعنى يك

باشد و هكذا اين  باشد و دماغ هرکس، ربع وجبش مى خودش مى

 قانون کلّى الهیّه است.

______________________________ 
 .3ملك:  -(1)

 242معراج، ص: 

اند و همه تحت اين نظام  اى، میلیونها بشر آمده و رفته در هر دوره

 معیّن بوده و هستند و خواهند بود.

 متفاوت بودن تمام انسانها

اند، دو  اين همه نفوسى که در روى کره زمین هستند، يا قبال بوده

از جمیع جهات باهم برابر باشند، يا دو نفر نیست که نفرى نیست که 

ممكن است بهم شباهت  222شان مثل هم باشد. آهنگ صدا و حنجره

داشته باشند. دو برادر دوقلو ممكن است کامال مثل هم باشند، امّا نه 

به قسمى که اشتباه شوند و يكى را به جاى ديگرى بگیرند، حتما يك 

همه آيات و  تواند با اين کسى مى وجه امتیازى باهم دارند. آيا

                                                 
222  (1)-\i ... ْم ِإنَّ ِف ذِلَك ََلياٍت ْم َو أَْلواِنكأ  .22روم:  E\... َو اْخِتالفأ أَْلِسَنِتكأ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  339 

و چشم  223که کور و کر باشد بیّنات، ايمان به خدا نیاورد، مگر اين

 224دلش کور و گوش دلش کر شده باشد.

  وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى تفسیر آيه:

 225. وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى

______________________________ 
روم:  ... وَ اخْتاِلفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ ... -(1)

22. 

 ... لَهُمْ أَعْیُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها ... -(2)

 .179اعراف: 

 أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ...  سَمْعِهِمْ وَ عَلى  قُلُوبِهِمْ وَ عَلى  خَتَمَ اللَّهُ عَلى -(3)

 .7بقره: 

 .47نجم:  -(4)

 243معراج، ص: 

 «.و به درستى که بر خداست نشأه ديگر»

                                                 
223  (2)-\i ... ال ي أْبِصرأوَن ِِبا َو هَلأْم آذاٌن ال َيْسَمعأوَن ِِبا ٌ  .179اعراف:  E\... هَلأْم أَْعنيأ
224  (3)-\i أَْبصارِِهْم ِغشاَوٌة ...  مَسِْعِهْم َو َعلى  ق ألأوِِبِْم َو َعلى  َخَتَم اللَّهأ َعلى\E  :7بقره. 
 .47جنم:  -(4)  225
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اين همه شرح و تفصیل راجع به نشأه دنیوى بود و بر خداست خلقت 

ديگرى که عوالم پس از مرگ است. بعد از اضمحالل اين عالم، اين 

سلّما منحل خواهد شد، بعدا بدن مرکّب از اضداد است و هر مرکّبى م

 عالم ديگرى که عبارت از برزخ و قیامت باشد، در پیش دارد.

يعنى بر  أَنَّ عَلَیْهِ؛ فرموده که:« على»در اين آيه شريفه، تعبیر به 

عهده خداست و واجب بر خداست از باب انجاز وعد؛ يعنى چون 

لین و خودش وعده فرموده که روز جزايى خواهد بود و به حساب اوّ

 آخرين رسیدگى خواهد شد.

 226أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَیْنا ال تُرْجَعُونَ. -

 227... إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ. -

پس بر خداست که نشأه بعد  228شود، وعده الهیّه هم قطعا خلف نمى

 را ايجاد بفرمايد.

 حكم عقل به وجود رستاخیز

                                                 
 .115مؤمنون:  -(1)  226
 .156بقره:  -(2)  227
228  (3)-\i ... َو َلْن خيأِْلَف اللَّهأ َوْعَدهأ ...\E  :47حج. 

-\i ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه ...  ... َو َمْن َأْوىف\E  :111توبه. 
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بلكه قطع نظر از وعده الهیّه، بر خداست به حكم عقل که انسان را 

 در مراحل ديگرى سیر دهد. اگر بر فرض انبیايى نبودند و حقايق را

______________________________ 
 .115مؤمنون:  -(1)

 .156بقره:  -(2)

 .47حج:  ... ... وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ -(3)

 .111توبه:  بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ...  ... وَ مَنْ أَوْفى -

 244معراج، ص: 

بیان نكرده بودند و از معاد خبر نداده بودند، باز هم هر صاحب 

 شود. فطرت سلیمى يقین داشت که بعد از مرگ، نیست نمى

که  برد که از موجودات اين عالم پى مى فهمد؟ از اين از کجا مى

خالق حكیمى آنها را ايجاد کرده و يقینا از حكیم کار بیهوده و عبث 

زند. از آن طرف اگر زندگى بشر به همین عالم مادّه منحصر  سر نمى

باشد، يقینا عبث است، لغو است. بخورد و بیاشامد، بخوابد و 

وقت به کلّى  شهوترانى کند، غضب نمايد، کارهاى ديگر کند، آن

اى نادرست و  وه يك عدّه درستكار و صالح، عدّهنیست شود؟ به عال
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طالح، بعضى ظالم و بعضى مظلوم، اگر دار جزايى نباشد، اين نقص 

 عالم است، اين عبث بودن عالم دنیاست.

  عدم کلّیّت مكافات دنیوى

ايد درست است؛ يعنى در دنیا به  اى که شنیده دهريّهالبتّه مكافات 

اى  رسد، امّا کلّیّت ندارد؛ يعنى ممكن است که عدّه جزاى عمل مى

منحصرا در آخرت مكافات ببینند؛ به عالوه، مكافات دنیوى ممكن 

است خیلى مختصرتر و کمتر از جرمى که کرده است باشد. اصال 

ان عذابهاى اخروى، تالفى اى به قدرى شقاوت دارند که هم عدّه

طور؛  شود. در مقابل کارهاى نیكوکاران هم همین شقاوتهاى آنها مى

يعنى پاداششان به نیكى در دنیا کلّیّت ندارد، قطع نظر از آيات و 

دهد که بايد سراى ديگرى باشد  اخبار، اصال فطرت انسان شهادت مى

  و بدى

 245معراج، ص: 

 229هرکس بايستى سنجیده گردد.

                                                 
229  (1)-\i  ْت َمو وَن* َو َمْن َخفَّ ْفِلحأ مأ اْلمأ ْم ...َفَمْن ثَ قأَلْت َموازِينأهأ َفأأولِئَك هأ  .103 -102مؤمنون:  E\ازِينأهأ فَأأولِئَك الَِّذيَن َخِسرأوا أَنْ فأَسهأ

-\i  َون  .28فّصلت:  E\ ... مبا كانأوا بِآياتِنا ََيَْحدأ
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يعنى حتم است بر  ؛ ... وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى غرض آن است که:

خدا که نشأه ديگرى را ايجاد بفرمايد، اختصاص به دلیل نقلى و از 

باب انجاز وعد تنها نیست بلكه به حكم عقل و فطرت نیز واجب 

 باشد. مى

داند که خدا عادل است و هرکس هر چیزى  که عقل مى خالصه، اين

را که احتیاج داشته )به او( داده. اگر بنا باشد سراى جزايى نباشد، 

 شود چیست؟ عدالتیهايى که از دست بشر شده و مى تكلیف اين بى

  دمیدن روح پس از تكمیل خلقت

 ا عوالم قیامت.بنابراين، بر خداست خلقت ديگر عالم مثال و برزخ، ي

  النَّشْأَةَ الْأُخْرى گويد: فخر رازى در تفسیرش راجع به نشأه اخرى مى

عبارت است از دمیدن روح انسان در بدن پس از تكمیل جنین در 

 230«.رحم

که خداى تعالى انسان را از خاك و بعد از نطفه و بعد از  پس از اين

 دا شد و بعدعلقه و بعد از مضغه درست کرد و بعد استخوان پی

                                                 
 .21/ 29التفسري الكبري:  -(2)  230
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______________________________ 
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ  -(1)

 .103 -102مؤمنون:  فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ...

 .28فصّلت:   ... بِما کانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ -

 .21/ 29التفسیر الكبیر:  -(2)

 246معراج، ص: 

پس از آنكه ساختمان بدن در  231استخوان را به گوشت پوشانید،

وقت خلق ديگرى کرد که روح انسانى  مدّت چهار ماه تمام شد، آن

 بود.

تر است که نشأه اولى را انعقاد  اين معنا مناسب»گويد که:  اينجا مى

أه اخرى را خلق روح انسانى نطفه تا تكمیل بدن در رحم و نش

 «.بدانیم؛ زيرا آيات قبل راجع به خلق بدن بدون جهت روح است

  وَ أَقْنى  وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى تفسیر آيه:

 232. وَ أَقْنى  وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى

                                                 
231  (1)-\i  َْْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم حل ْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلمأ  .14مؤمنون:  E\ ماً مثأَّ أَْنَشْأناهأ َخْلقاً آَخَر فَ َتباَرَك اللَّهأ َأْحَسنأ اخْلاِلِقنيَ مثأَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة مأ
 .48جنم:  -(2)  232
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نیازى و سرمايه  و به درستى که خداست آن خدايى که بى»

 «.دهد مى

 ماند. ؛ به معنى مالى است که باقى مى«قنیه»از مادّه « اقنى»

ماند  ؛ يعنى مالى که مى«قنیه»شود،  ، مالى است که صرف مى«غنا»

اش  مثل سرمايه. خود گوسفند مثال قنیه است، شیر و پشم و ساير منافع

 نیازى و رفع حاجت است. غناست؛ چون غنا به معنى بى

است. مالى که « غنى»گويند  مى کسى را که احتیاجى ندارد،

 شود، از خداست. ماند از خداست، مالى هم که صرف مى مى

غنا و فقر هريك دو معنى دارند؛ غناى ظاهرى و باطنى و فقر 

 ظاهرى و باطنى.

______________________________ 
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً -(1)

فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ 

 .14مؤمنون:   الْخالِقِینَ

 .48نجم:  -(2)

 247معراج، ص: 
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اگر انسان رفع حاجتى از او گرديد، غنى بالنسبه است؛ چون غنى، 

اى از مراتب  است و بس، غیر از حق، هر مرتبهمطلق ذات احديّت 

وجود را که مالحظه کنید، غنىّ مطلق نیست بلكه محتاج وجود و 

استمرار وجود است، همه کس و همه چیز محتاج است، همه هیچ از 

اند. انسان را مالحظه کنید، آيا به چشم  خود ندارند و غرق احتیاج

آيا به دهان احتیاج  احتیاج ندارد؟ آيا به گوش احتیاج ندارد؟

وپا باشد، کارى  دست ندارد؟ پس فقیر است، محتاج است. اگر بى

تواند بكند؛ حتّى اگر رگى از رگها نباشد، به آن محتاج است.  نمى

اگر لباس نباشد، دفع سرما و گرما چطور کند؟ اگر مسكن نباشد، 

چطور زندگى نمايد؟ پس به لباس و سكنى محتاج است. به خور و 

 ، محتاج است، پس فقیر است.خواب

بینى انسان غرق احتیاج است، اين از  از هر طرف که نگاه کنى مى

 باشد. لحاظ فردى، امّا از لحاظ اجتماعى هم باز غرق در احتیاج مى

تواند زندگى کند بلكه به ديگران احتیاج  هر فردى به تنهايى نمى

 دارد.
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نجّار الى آخره. خوب اين  بقّال به عطّار، نانوا به برزگر، آهنگر به

شود  فقرى که ذکر شد نسبت به انسان، نامتناهى است؛ يعنى نمى

 گفت انسان چقدر احتیاج دارد، چقدر فقیر است؟

 نسبى بودن فقر و غنا

 گردد؛ نیازى در يكى از شؤون پیدا کرد، غنىّ بالنسبه مى اگر بى

 248معراج، ص: 

مثال شما که چشم داريد، نسبت به آن کور بیچاره که چشم ندارد، 

گويند غنى، شما ذهنتان متوجّه  غنى هستید. غرض آن است که تا مى

نیاز شد،  میلیونر نشود، نسبت به هريك از متعلّقات فقر که انسان بى

غنىّ بالنسبه است. شما اآلن غنىّ بالنسبه هستى؛ گوش دارى، زبان 

فهمد و بايد با  اى که کر است، صحبت را نمى ن بیچارهدارى، امّا آ

اشاره به او فهماند، يا مثال گنگ است، چقدر در زحمت است. آن 

 جوانى که خداى تعالى به او قوّه داده است، نسبت به پیر غنى است.

که گرده نانى و جام  در روايت است که اگر کسى صبح کند درحالى

لم باشد، اين شخص جمیع نعمتها را آبى داشته باشد و بدنش هم سا
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داراست و غنى )نسبت به آنها که ندارند( هرچند مراتب غنا مفصّل 

 طور اجمال غنا؛ يعنى رفع حاجت. است، ولى به

خوب حاال بعضى هستند که عالوه بر رفع حاجت که عرض شد، 

گويند و خدا « قنیه»خداوند به آنها زيادتى عنايت فرموده، اين را 

فرمايد؛ البتّه براى  است؛ يعنى عالوه بر غنا نیز عنايت مى« اقنى»

امتحان رفع حاجتش فرموده و بیشتر هم به اختیار او گذارده تا 

فیضهايى نصیب او شود. بدبخت آن کسى که خداى تعالى او را 

 مشمول لطف خود قرار داده و زيادتى به او داده ولى بخل ورزد.

ق بفرمايد، همه را غنى بنمايد، امّا توانست همه را مساوى خل خدا مى

اى را  اى را فقر داد تا صبر آنها ظاهر شود، عدّه طور نفرمود عدّه اين

 زيادتى داد تا تأخیر از آنها صادر شود.

 249معراج، ص: 

  غنا و فقر باطنى و حقیقى

و امّا غنا و فقر باطنى و حقیقى، اين دومرتبه راجع به نفس انسانى 

اى که خود  است، آيا ذات تو غنى است يا فقیر؟ اگر رسیدى به مرتبه

را محتاج خدا ديدى و ال غیر، اين غناى حقیقى است. اگر شخص در 
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هر امرى از امور، خود را از خلق، غنى و به خدا محتاج ديد، اين 

 ه و غنىّ من الغیر است.فقیر الى اللّ

غنىّ حقیقى کسى است که »فرمايد:  حضرت صادق علیه الساّلم مى

 «.داند غیر از خدا همه را فقیر و خود را فقط محتاج به خدا مى

کند و  اگر خدا خواست درد من عالج شود، دکتر درست طبابت مى

ال شود، در عین ح بخشد، امّا اگر خدا نخواست، نمى دوا هم اثر مى

نیاز از  که به صورت ظاهر سخت محتاج به اسباب است، خود را بى

رود، نه بلكه عقب  که عقب سبب نمى داند، نه اين اسباب ظاهرى مى

رود لكن امیدش به خداست.  رود بلكه عقب دکتر و دوا مى سبب مى

عقیده و ايمانش به دکتر و دواى او نیست بلكه خدا را در نظر دارد و 

 بس.

ناى حقیقى نصیب او شد، تمام عالم قحطى شود، او ترس کسى که غ

ندارد از در و ديوار بال ببارد وبا و طاعون بیايد، باکى ندارد، 

میرد وگرنه زنده خواهد  داند که اگر اجلش رسیده باشد، مى مى

 ماند.

کند؛ چون خود را محتاج  مال دنیا بیايد يا نیايد، براى او فرقى نمى

  فهمد که اگر خدا بخواهد، رفع حاجتش ىبیند، م به مال نمى
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 250معراج، ص: 

شود و اگر خدا نخواهد، با يك میلیون مال، باز هم  بدون مال هم مى

 رفع حاجتش نخواهد شد.

  مذموم بودن فقر حقیقى

در رواياتى که مذمّت فقر شده مثل روايتى که از حضرت صادق علیه 

کاد »ا در روايت ديگر: ي 233،«الفقر الموت األحمر»السّالم است: 

اينها اين قسم فقر؛ يعنى فقر حقیقى است نه  234،«الفقر أن يكون کفرا

هزار تومان  فقر ظاهرى ممكن است به هزار تومان، ده 235ظاهرى.

عالج شود، امّا اگر کسى دلش فقیر شد؛ يعنى تكیه به خدا نداشت، 

کشاند،  نیازى از غیر نداشت، عاقبت همین فقر او را به حرام مى بى

ايمان از دنیا ببرد. از اين عرايض معلوم شد که  ممكن است او را بى

روايات مختلفى که راجع به فقر رسیده، بعضى راجع به فقر الى اللّه 

؛ يعنى 236«الفقر فخرى و به أفتخر»است و بعضى فقر واقعى مثال: 

، فقر حقیقى است؛ «کاد الفقر ان يكون کفرا»فقر الى اللّه، يا مثال: 

 يعنى دورى از خدا و تكیه داشتن به اسباب ظاهرى.
                                                 

 .5/ 72ار األنوار: حب -(1)  233
 .307/ 2اصول كاىف:  -(2)  234
ند و چه كه فقر و غناى حقيقى نسبت به ظاهرى، كّلّيت ندارد و به اصطالح بني آهنا عموم من وجه است؛ چه بسا غنيهاى ظاهرى كه غىن حقيقى هم هست اى اينجا بايسّت تذّكر داد و آن اين يك نكته -(3)  235

 .باشند حقيقى هم هستند و بالعكس؛ چه بسيار غنيهاى ظاهرى كه فقريند واقعا و فقراى ظاهر كه اغنياى واقعى مىبسا فقريهاى ظاهرى كه فقري 
 .39/ 1؛ عواىل اللئاىل: 30/ 72حبار األنوار:  -(4)  236
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______________________________ 
 .5/ 72بحار األنوار:  -(1)

 .307/ 2اصول کافى:  -(2)

که فقر و غناى  اى اينجا بايستى تذکّر داد و آن اين يك نكته -(3)

حقیقى نسبت به ظاهرى، کلّیّت ندارد و به اصطالح بین آنها عموم 

جه است؛ چه بسا غنیهاى ظاهرى که غنى حقیقى هم هستند و من و

چه بسا فقیرهاى ظاهرى که فقیر حقیقى هم هستند و بالعكس؛ چه 

بسیار غنیهاى ظاهرى که فقیرند واقعا و فقراى ظاهر که اغنیاى 

 باشند. واقعى مى

 .39/ 1؛ عوالى اللئالى: 30/ 72بحار األنوار:  -(4)

 251معراج، ص: 

اگر احتیاج خودش را منحصرا به خدا دانست و فقیر الى  بالجمله،

اللّه شد، اين غناى حقیقى و منتهاى آرزوى هر صاحب کمالى است 

امّا اگر متعلّق فقر، اسباب ظاهرى شد، اين شخص گداى حقیقى است 

خواه نظرش به  237؛«الفقر سواد الوجه فى الدّارين»فرمايد:  که مى

تلف، به يك تومان، يا به صد هزار يك سبب باشد، يا به اسباب مخ

                                                 
 .30/ 72حبار األنوار:  -(1)  237
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تومان. آرى، روسیاه است کسى که خودش را محتاج غیر خدا 

بداند. اگر شب همه چیز داشته باشد، و صبح همه از کفش رفته باشد، 

 برايش فرقى نداشته باشد، اين غنىّ حقیقى و فقیر الى اللّه است.

  نتیجه بحث

نیاز شويم و  شیم از غیر خدا بىحاال از اين جمالت نتیجه بگیريم و بكو

فقیر الى اللّه گرديم، غناى ظاهرى چندان اهمّیّت ندارد، خدا کند 

غنا در دل جايگزين گردد. اگر خداى نكرده فقیر حقیقى باشى، 

خورد، يك جو ارزش ندارد. اين است  غناى ظاهرى به چه دردت مى

 فرمايد: که رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله مى

 «.اللّهمّ انّى مسكینا الیك و احشرنى فى زمرة المساکین»

که پرده عقب رفت،  شود انسانى يك عمر گیج بوده و وقتى گاه مى

 فهمد در دلش نور ايمان نبوده، يا کم بوده. مى

______________________________ 
 .30/ 72بحار األنوار:  -(1)

 252معراج، ص: 

 وجوب اعتماد بر خداوند در تمام امور
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از جمله عاليم اولیاء اللّه يكى فقر الى اللّه و غناى عن الغیر است؛ 

؛ يعنى در «نمك طعامت را هم از من بخواه»فرمايد:  حتّى مى

ات به خدا باشد نه اسباب. عرض شد نه  کوچكترين امور هم تكیه

ى و بگويى خدايا! که در خانه بنشینى؛ حتّى عقب نمك هم نرو اين

نمك برسان، نه بلكه تكیه و امیدت به خدا باشد، بدانى که اگر خدا 

 گردد. نخواهد، نمك به اين فراوانى براى تو قحط مى

 فرمايد: ابى عبد اللّه الحسین علیه السّالم مى

 238«.ما ذا وجد من فقدك و ما الّذى فقد من وجدك»

و کسى که تو را ندارد، پس  خدايا! کسى که تو را دارد، چه ندارد؟»

 «.چه دارد؟

  ايمانى، فقر حقیقى بى

از شواهد اين موضوع، حديث شريفى است که در بحار األنوار از 

 حضرت صادق علیه الساّلم روايت کرده:

 «.الفقر الموت االحمر»

 يعنى فقر، مرگ خونین است، سر بريده شدن، گدايى و افالس است.

                                                 
 .226/ 98حبار األنوار:  -(1)  238
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  فقرى که موت احمر است، فقر از درهمآيا اين »عرض کردند: 

______________________________ 
 .226/ 98بحار األنوار:  -(1)

 253معراج، ص: 

 «.و دينار است؟

نه، فقر از دين است؛ يعنى فقیر »حضرت صادق علیه السّالم فرمودند: 

 239«.حقیقى کسى است که ايمان ندارد

ل صلّى اللّه علیه و آله و همچنین حديث شريفى که از حضرت رسو

 ذکر شده که فرمود:

 «.الفقر فخرى و به أفتخر»

که اگر مراد  مراد از آن، فقر الى اللّه است نه فقر ظاهرى، براى اين

فقر ظاهرى بود، فقرا در مدينه زياد بودند، چرا رسول خدا بفرمايد 

اللّه  کنم به فقر و حال آنكه انحصار به رسول اللّه صلّى من افتخار مى

علیه و آله نداشت، او مرادش به فقر همان فقر الى اللّه و غناى عن 

أفقر إلى »اش در آن وجود مقدّس بوده که  الغیر است که مرتبه عالیه

                                                 
 .5/ 72حبار األنوار:  -(1)  239
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خدايا! مرا يك آن به خودم »فرمود:  ، همه روزه مى«اللّه رسول اللّه

 240«.وا مگذار

 نعمت و بال در فقر و غنا

ريك از فقر و غناى ظاهرى؛ يعنى دارايى مطلب ديگر آن است که ه

 و تهیدستى، دو قسم است؛ گاهى نعمت است و گاهى بالست.

دهد که چون  شود که خداى تعالى به انسان مالى مى گاهى مى

  کند، اين نمايد صله رحم مى شخص اهل احسان است، انفاق مى

______________________________ 
 .5/ 72بحار األنوار:  -(1)

ربّ ال تكلنى إلى نفسى طرفة عین ابدا )شرح اصول کافى:  -(2)

10 /459.) 

 254معراج، ص: 

اش قرار  مال، نعمت است. خداى تعالى سبب عبادت را در دسترس

 داده است.

                                                 
 .(459/ 10ال تكلىن إىل نفسى طرفة عني ابدا) شرح اصول كاىف: رّب  -(2)  240
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گاه هم ممكن است که سبب بال گردد؛ زيادتى مال سبب دورى از 

خدا شود. اين را هم عرض کنم که مال زياد نوعا بالست. کمتر 

شود که انسان جان سالم به در ببرد. به عالوه مال زياد، موجب  مى

سنگینى بار تكلیف است، اگر از ارحامش فقیر بودند و کمك نكرد، 

 عند اللّه مسؤول است.

  انگیز ثروتمندى از بنى اسرائیل جام عبرتفر

 حديث شريفى در دارالساّلم نقل نموده، مختصرا آنكه:

اى از  در بنى اسرائیل مالدارى بود که روزى طعامى پخت و عدّه»

متمكّنین را دعوت کرد، دو نفر از فقرا و محتاجین از در خانه رد 

، اين دو فقیر هم شدند، ديدند بوى طعام، بلند و درب خانه باز است

آمدند، لكن دست رد به سینه آنها زدند و آنها را بیرون کردند! در 

اى فرستاد و همه اهل خانه هالك  همان وقت، خداى تعالى صاعقه

 «.شدند

  خطرات و آفات ثروت بسیار و دلبستن به مال
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خالصه، خطرات مال، زياد است، هرچه زيادتر شد، حرص و ولع 

کند. خطر ديگر،  ا کمتر است، بهتر انفاق مىشود. ت زيادتر مى

  دلبستن به آن و انس به مال است که انسان را از سعادت محروم

 255معراج، ص: 

دلخوشى او به يك چیز است،  241کند. انسان که دو قلب ندارد، مى

دلى که به پول بسته شده کجا به ذکر خدا انس دارد؟ کجا شیرينى 

 کند؟ ذکر را درك مى

تواند از  ز اثرات سوء مال، سختى جان کندن است. چطور مىديگر ا

کنند. بدترين بدبختیها اين  معشوقش جدا گردد؟ ولى جدايش مى

است که خطر مردن با بغض الهى براى اين قبیل اشخاص زياد است؛ 

 کند. بیند خداى تعالى او را از محبوبش جدا مى چون مى

عدل الهى است. روز از همه اينها گذشته خطر وقوف در میزان 

لذا غنى و فقیرى که  242،«حاللها حساب و حرامها عقاب»قیامت که 

هر دو اهل سعادت و بهشت باشند، فقیر به نصف روز قیامت، زودتر به 

دو  243شود. رود؛ البتّه نصف روزى که پانصد سال مى بهشت مى

                                                 
241  (1)-\i ... ٍل ِمْن قَ ْلَبنْيِ ِف َجْوِفِه  .4احزاب:  E\ما َجَعَل اللَّهأ ِلَرجأ
 .27/ 73حبار األنوار:  -(2)  242
243  (3)-\i  َون  .50سجده:  E\ ... ِف يَ ْوٍم كاَن ِمْقدارأهأ أَْلَف َسَنٍة ممَّا تَ عأدُّ
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آيد، يكى پر، يكى خالى، کدامیك معطّلى  کشتى که به گمرك مى

 شتر است؟ روايت بخوانم بهتر است.حسابش بی

آمیز پیامبر صلّى اللّه علیه و آله براى  دعاى متفاوت و حكمت

  صاحبان دو گلّه

که حضرت خاتم األنبیا صلّى اللّه علیه و آله با اصحاب در  در وقتى

صحرا به شخصى که صاحب گلّه بود رسیدند، از او شیر خواستند که 

 «.مال قبیله است»ل کرد و گفت: سعادت بخ بخرند، اين شخص بى

______________________________ 
 .4احزاب:  ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ ... -(1)

 .27/ 73بحار األنوار:  -(2)

 .50سجده:   ... فِي يَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ -(3)

 256معراج، ص: 

 «.خدايا! مالش را زياد کن»حضرت دعا فرمود که: 

رسیدند به ديگرى، به همین ترتیب، امّا ادب کرد، شیر آورد و عرض 

 «.خواهید تا بیاورم اگر باز هم مى»کرد: 
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خدايا! به محمّد و آل او و »حضرت دست به دعا برداشت که: 

 «.مؤمنین، به اندازه رفع حاجتشان عنايت بفرما

يا رسول اللّه! براى هر دو دعا کرديد؛ آنكه »اصحاب عرض کردند: 

بخل ورزيد، دعا کرديد خدا مالش را زياد کند، امّا به اين شخص به 

 «.اندازه رفع حاجتش خدا به او عنايت کند

 «.شود مال زياد، بال هم مى»فرمود: 

  ثروت، مايه نعمت يا نكبت

دن مال، تواضع و احسان او عالمتش هم آن است که اگر با زياد ش

بیشتر شد، اين مال نعمت است و اگر بالعكس، با زيادتى مال، تكبّر و 

يا »فرمايد:  بخل او بیشتر شد، بالست و از اين قسم است که مى

موسى! اگر دنیا به تو رو کرد، بگو گناهى از من سر زده که حالم 

 «.طور شده اين

يكى بال. عالمتش صبر است. فقر هم دو قسم است: يكى نعمت است و 

اگر با صبر توأم بود، تحمّل کرد، شكر کرد راضى بود، پس معلوم 

خواهد او را همدوش انبیا کند، خدا  شود که خداى تعالى مى مى
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اى پیدا  خواهد دل شكسته خواهد مردنش را آسان کند، خدا مى مى

  ايتىصبرى و نارض کند، در قیامت معطّل نشود، امّا اگر فقر، با بى

 257معراج، ص: 

... خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ  توأم بود، مصداق حقیقى آيه:

 است. 244 الْخُسْرانُ الْمُبِینُ

يك نفر اعرابى وارد »حديثى از يكى از علماى عامّه منقول است که: 

ترين افراد سؤال کرد. گفتند: حسین بن على  مدينه شد و از کريم

علیهما السّالم است. خدمت حضرت آمد و عرض کرد: ديه کامله يك 

نفر بر ذمّه من است )که هزار دينار است؛ يعنى هزار مثقال طال( به 

 ام. هشما پناهنده شد

پرسم، اگر هر سه را جواب دادى،  حضرت فرمود: سه مسأله از تو مى

پردازم، اگر دو تا را گفتى، دو ثلث و اگر يكى،  تمام دين تو را مى

 پردازم. ثلث دينت را مى

عرض کرد: آقا! داناى مثل تويى، از من نادان بیابانى سؤال کند، 

 توانم جواب دهم. من چه مى

                                                 
 .11حج:  -(1)  244
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 اندازه دانش است.: بخشش به 245فرمود

 فرمود: بگو ببینم راه نجات از هر شدّتى چیست؟

 عرض کرد: تكیه به خدا.

 حضرت او را تصديق فرمود و مدحش نمود.

فرمود: آرى، اين راه نجات است. بعد سؤال کرد که زينت انسان به 

 چیست؟

 عرض کرد: به علمى که با حلم توأم باشد.

______________________________ 
 .11حج:  -(1)

 (.196/ 44المعروف بقدر المعرفة )بحار األنوار:  -(2)

 258معراج، ص: 

 فرمود: اگر علم با حلم نباشد.

 عرض کرد: غنايى که با کرم همراه است.

 فرمود: اگر اين هم نباشد.

                                                 
 .(196/ 44املعروف بقدر املعرفة) حبار األنوار:  -(2)  245
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عرض کرد: فقرى که با صبر توأم باشد و شاهد ما هم در همین جمله 

 است.

 خوش به حال چنین شخصى! چنین نعمتى حساب ندارد.

 فرمود: اگر اين هم نباشد.

 اى بیايد و او را آتش بزند. عرض کرد: صاعقه

وقت امر فرمود هزار مثقال طال به  حضرت فرمود: درست گفتى. آن

 «.او بدهند

اهلیّت هم داشت، مرد باکمالى بود. به عالوه، انگشترى که دويست 

 اشت به او مرحمت کرد.درهم قیمت د

  اساس پیرامون ثروتمندان توهّم و اصطالح بى

در بین عوام مصطلح است که هرگاه کسى مالش زياد شود و دنیا به 

گويند در اثر حسن نیّتش هست که خدا مال او را  او روى آورد، مى

زياد کرده است. اين فكر غلط است؛ يعنى کلّیّت ندارد. تو چه اطاّلع 

اين شخص چون مورد لطف خدا بوده، مالش زياده شده، دارى که 

شايد از قسم دوّم باشد که عرض شد بالست؛ روز به روز بیشتر اسباب 

 هالکتش فراهم آمده است. گفته شد که غنا گاهى لطف است و
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 259معراج، ص: 

طور که  گاهى قهر و روى کار پرده است. بلى عالمت دارد همان

 فرمايد: که در سوره توبه خداى تعالى مى عرض شد کما اين

اى پیغمبر ما! به عجب در نیاورد تو را اموال و اوالد کفّار، اينها »

 246«.براى زيادتى عذاب آنهاست

 سوزد. هرچه مالش بیشتر شود، در آتش حرص و بخلش بیشتر مى

اآلن هر قدر شما طالب دنیا باشید، اغنیا چندين برابر شما طالب دنیا 

هستند. اين را که عرض کردم براى اين است که انسان بايستى در 

هر حال ترسناك باشد. اگر يك وقت مالى به دستت آمد، بترس از 

که مبادا برايت بال باشد، پس سعى کن که بخل نكنى، نماز  اين

، با فقرا رفت و آمدت را قطع نكنى؛ يعنى به جماعتت را ترك نكنى

آنها تكبّر نورزى مثل قبل از مالدار شدنت باشى. چه اشخاصى که 

اهل نماز و جماعت و عبادت بودند، تا مالى به دستشان آمد، ديگر 

 اين امور را رها کردند.

دلدارى دادن امام صادق علیه الساّلم به يكى از اصحاب درباره 

  ثروت

                                                 
246  (1)-\i  َنْيا َو تَ ْزه ْم ِِبا ِف احْلَياِة الدُّ بَ هأ ا يأرِيدأ اللَّهأ لِيأَعذِّ ْم ِإمنَّ ْم كاِفرأونَ َفال ت أْعِجْبَك أَْمواهلأأْم َو ال َأْوالدأهأ ْم َو هأ هأ سأ  .55توبه:  E\ َق أَنْ فأ
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اصحاب حضرت صادق علیه السّالم به آن حضرت وارد شد در  يكى از

 «.چرا گريانى؟»حالى که گريان بود. حضرت فرمود: 

  ام و خداى تعالى به من چند حاجت از خدا خواسته»عرض کرد: 

______________________________ 
اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِها فِي فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ  -(1)

 .55توبه:   الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ کافِرُونَ

 260معراج، ص: 

خواستم به من داد،  خواستم به من داد، خانه مى داده؛ سرمايه مى

؛ يعنى 247 ام براى اين است که نكند از جمله مستدرجین باشم گريه

رگاه خدا هستم که زود حاجتم را روا کردند تا شايد من مبغوض د

ردّم کنند، يا به امور دنیوى مشغولم نمايند )اين فهم از برکت مكتب 

 «.اهل بیت است(

که خداى تعالى اين نعمتها  بگو ببینم آيا از وقتى»حضرت فرمودند: 

 «.را به تو عنايت فرموده، شكر تو زيادتر شده است؟

 «.بلى»عرض کرد: 

                                                 
247  (1)-\i  َون ْم ِمْن َحْيثأ ال يَ ْعَلمأ هأ بأ ِِبَذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرِجأ  .44قلم:  E\ َفَذْرِّن َو َمْن يأَكذِّ

 .برمي دانند به تدريج به سوى عذاب، پيش مى كنند واگذار، ما آنان را از آجنا كه منى اكنون مرا با آنان كه اين سخن را تكذيب مى
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 «.پس راحت باش که نعمت است: »فرمود

 مورد لزوم پرهیز از توهّمهاى بى

اين مطلب را عنوان کردم تا اين حرفها از ذهنتان بیرون رود، تا يك 

گويند: براى بد سلوکى که داشت، يا نیّت خرابى  شود مى نفر فقیر مى

خواهد در  خواهد پاکش کند. شايد خدا مى که داشت. شايد خدا مى

رى، دلش پاك شده باشد و با راحتى جان دهد، تو چه اين آخر عم

دانى. شايد همین فقر نعمتى برايش باشد. تو همیشه از خدا  مى

 بخواه که در هر حال، نظر لطفش با تو باشد، حال هرچه او

______________________________ 
فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ ال  -(1)

 .44قلم:   يَعْلَمُونَ

کنند واگذار، ما آنان  اکنون مرا با آنان که اين سخن را تكذيب مى

 بريم. دانند به تدريج به سوى عذاب، پیش مى را از آنجا که نمى

 261معراج، ص: 

. درست است که غنا يا فقر، گاهى نتیجه اعمال بخواهد غنا يا فقر

 است، امّا کلّیّت هم ندارد.
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 سخنى حكیمانه از علماى اخالق پیرامون غنا و فقر

غنا و فقر، هرکدام آفاتى »اند که:  بعضى از علماى اخالق فرموده

دارند که در ديگرى نیست؛ ولى مجموعا که حساب شود آفات غنا 

 «.چندين برابر فقر است

غنا چندين آفت دارد که اشاره شد و مشغول شدن به دنیا و 

محرومیّت از سعادت و دلبستن به دنیا و در نتیجه سخت جان دادن و 

همچنین تكالیف سختى دارد از قبیل دستگیرى از محتاجان و 

مسؤولیّت در قیامت که مهمترين آنها بود. از جمله آفات غنا يكى بى 

کسى که مالدار شد، ديگر پهلوى فقرا اعتنايى به زيردستان است؛ 

کند! کسى که به مؤمنى اهانت  نشیند بلكه به آنها اهانت مى نمى

 کند، جنگ با خدا کرده است.

کند، نه تنها به آنها سالم  آرى، به فقرا به چشم حقارت نگاه مى

کند بلكه جواب سالم هم اگر بدهد، به اصطالح زيرزبانى  نمى

 دهد. مى

سالم کند به فقیر غیر از سالم کردن به »کسى که:  در روايت است

غنى )يعنى بین آنها فرق بگذارد(، روز قیامت سر از قبر درآورد در 

 «.حالى که خدا بر او غضبناك است
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 262معراج، ص: 

 کند، امّا از روى تحقیر. اين مال کسى است که سالم به فقیر مى

 واى اگر سالم نكند بلكه جواب سالم هم ندهد!

  خردانه هنگام مرگ سخنى بى

 گويد: اش مى سیّد جزايرى رحمه اللّه در انوار نعمانیّه

يكى از بزرگان گفت: بر بالین محتضرى از اغنیا بودم. موقع جان »

دادنش آثار مرگ ظاهر شد، مشغول خواندن دعاى عديله شدم. در 

 ضمن خواستم خدمتى به او کرده حقّ ثلثى براى او پیشنهاد کنم.

صد هزار تومانى که در فالن محل سراغ دارم،  گفتم: رفیق آن يك

خواهى به عنوان ثلث  آن را چه کنیم؛ يعنى در چه مواردى مى

 مصرف نمايیم؟

ام براى موقع گرفتاريم؛ من زن  از ته گلو گفت: اين پول را گذاشته

 «.دارم، بچّه دارم، پیرى دارم و نفسش قطع شد و مرد
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ين خیال پول جمع کرده بود، موقع مرگ هم همین آخر يك عمر به ا

خیال را دارد. پناه بر خدا! هر که از خدا دور شد، شعورش هم کم 

 شود، باهوش کسى است که به ياد خدا باشد. مى

 صبرى، تنها خطر فقر بى

آفات غنا زياد است، امّا آفات فقر، فقر يك خطر بیشتر ندارد و آن 

تنها خطر فقر است. آدم فقیر اگر « ىصبر بى»هم عالجش سهل است. 

  صبر نكرد و راضى نبود، در خطر است. اگر شكايت حالش را به اين

 263معراج، ص: 

کم ايمانش از  و آن کرد، اگر اعتراض به قضا و قدر الهى کرد، کم

گردد وگرنه اگر صبر  مى ... خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ... رود، بین مى

 خداى خود راضى باشد، فقر، نعمت است. کند و به خواست

 فضیلت احسان فقیر بر احسان ثروتمند

رود، خیرات  امّا آنچه در السنه و افواه است که آدم پولدار مكّه مى

کند، درست است، امّا بدانید که يك درهم که  کند، زيارت مى مى

 فقیر در راه خدا بدهد، بهتر از صد هزار درهم غنى است. فقیر با يك

درهم دادن، عشر مالش را مثال داده، امّا غنى با صد هزار درهم، يك 
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وقت برابر  صدم مالش را هم نداده است و بر فرض که داده باشد، آن

است بلكه خطر انفاق فقیر کمتر است، همین يك تومان را که 

دهد، امّا صد هزار تومان غنى،  دهد، با خجالت و دلشكستگى مى مى

ريا، يا منّت همراه است که هرکدام براى ضايع بیشتر با عجب، يا 

 کردن انفاقش کافى است.

  صبرى فقرا از ديدگاه امام صادق علیه الساّلم درمان بى

صبرى نسبت به فقیر، در کلمات طبیب روحانى و حقیقى  امّا عالج بى

حضرت جعفر بن محمّد الصادق علیهما الساّلم در کتاب اصول کافى 

صبرى است و دواى آن را  فرمايد درد فقیر، بى است که حضرت مى

 دهد؛ مضمون روايت آنكه: حضرت چنین شرح مى

 264معراج، ص: 

نى به آنكه باالتر از تو است بلكه نگاه به بپرهیز از اين که نگاه ک»

 «.زيردستت نما

يعنى کسى که روزى ده تومان دارد، نگاه نكند به آنكه روزى بیست 

تومان دارد بلكه بايد نگاه کند به آن کسى که روزى پنج تومان 

بیشتر ندارد. اى کسى که خانه ملكى ندارى، نگاه نكن به آنكه پارك 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  370 

اى را هم ندارد  کسى که اجاره خانه اجاره دارد بلكه نگاه کن به

 بدهد و هكذا.

 اى آيه شريفه: فرمايد نخوانده وقت حضرت مى آن

ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا   وَ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى

 248. لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَ أَبْقى

ايم به ابناى دنیا  چشم مینداز البتّه به سوى آنچه را که داده»يعنى: 

 «.)از مال و جاه و شهرت( براى فتنه و امتحان

  هاى ثروتمندان ممنوع بودن نگريستن به جلوه

اند که مؤمنین به  بعضى از علما منع کرده»فرمايد:  علّامه مجلسى مى

 «.یا چشم بیندازند و نگاه کنندخانه و عمارات و لباسها و زيورهاى اغن

يعنى فالن ظالم، عمارت قشنگى ساخته، تو نرو نگاه کن؛ چون اين 

شخص مالدار، پول خرج کرده تا نمايش دهد دارايى خودش را، تو 

  کنى، شريك او هستى، چون غرضش را که روى و نگاه مى که مى

______________________________ 
 .131طه:  -(1)

                                                 
 .131طه:  -(1)  248
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 265ص: معراج، 

 اى. ظلم و اجحاف به خلق و پول درآوردن است، انجام داده

وقت حضرت صادق علیه  بقیّه روايت اصول کافى را عرض کنم. آن

فرمايد: اگر به دلت گذشت )يعنى اين قسم خیاالت بر تو  السّالم مى

وارد شد که من فقیرم هیچ ندارم، ديگران چه هستند و چه هستند( 

فورا ياد کن طرز زندگى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله را 

دّش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله را وقت سه رشته زندگى ج )آن

فرمايد( خوراك رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله نان جو  ذکر مى

بود. اين نان پیغمبر و امّا شیرينى و حلوا و خورش او خرما بود، 

 رطب بود. آرى خوراك پیغمبر يا نان و خرما، يا نان و رطب بود.

هاى نخل را  ه و آله شاخهو امّا در خانه رسول خدا صلّى اللّه علی

کردند که علّامه مجلسى  کندند، از برگ و چوبش آتش روشن مى مى

ترين مراتب زغال، چون نخل است؛ زيرا اوّال: دود  فرمايد: نازل مى

 زياد دارد و ثانیا:

 بوى گند هم دارد.
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طور زندگى  که پیغمبرتان اين گويید آى فقرا! وقتى پس شما چه مى

 و آن خورش و اين هم سوخت منزلش. کرد، آن نان مى

خالصه، اگر با فقر، توفیق صبر همراه باشد، واقعا نعمت است که کمتر 

تواند بكند؛ چون هم در دنیا و هم در آخرت  کسى شكر آن را مى

آزاد و راحت است؛ البتّه اگر با رضا و تسلیم همراه باشد، در دنیا 

سوزاند؛  ا نمىراحت است؛ چون حرصى ندارد، آتش حرص، او ر

اش کند و در آخرت هم آزاد  چون مالى ندارد که طلب زيادتى

 است؛ چون مالى نداشته که او را به حساب بكشند.

 266معراج، ص: 

  عذرخواهى خداوند از فقرا در روز قیامت

روز قیامت از طرف پروردگار »چند روايت است که فرمود: مضمون 

شوند. ذات مقدّس  رسد که کجايند فقرا، فقرا حاضر مى عالم ندا مى

احديّت بدون ترجمان و واسطه، خودش از اين عدّه عذر خواهى 

که دنیا را به شما نداديم نه  فرمايد: بندگان من! اين کند و مى مى

اى پستى دنیا بود، امروز هرچه براى خوارى شما بود بلكه بر

 «.بخواهید به شما خواهیم داد
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کند که اى کاش! در  وقت هرکس آرزو مى و در روايت است که آن

 دنیا بیش از قوت اليموتى به دستمان نیامده بود.

کنند که انبیا و مالئكه از جالل  قومى عبور مى»و نیز روايت دارد که: 

کنند شما کیستید؟ گويند: ما  ىآنها حیرانند. از ايشان سؤال م

 «.جماعتى از امّتان فقیر محمّديم صلّى اللّه علیه و آله

هروقت فقیرى در بازار بگذرد و چشمش به چیزى بیفتد و بخواهد 

شود و  اى براى او ثبت مى بخرد، ولى به واسطه فقرش نتواند، حسنه

در قیامت عوضش را از نعم باقیه به او عنايت خواهند کرد. البتّه 

 تالفى خواهد شد کسى که بر فقر صبر نمايد، خداوند شكور است.

احترام مؤمن فقیر، »فرمايد که:  تصريح مى حتّى در روايتى امام

بیش از کعبه است )لذا فرمود( ملعون است کسى که گرامى بدارد 

 «.غنى را براى مالش و پست بدارد فقیر را براى فقرش

 امّا ناراحتى غنى در دنیا که معلوم است احتیاجى به تأکید

 267معراج، ص: 
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ارد، چون نسبت به نیست. عالوه بر تكالیف سختى که به عهده د

زيادتى مال محاسبات الهیّه دقیق است، روايتى نقل کنم تا بفهمید 

 اغنیا چقدر گرفتارند.

  توبیخ شديد حسین بن ابو العالء توسّط امام صادق علیه الساّلم

حسین بن ابو العالء که از بزرگان »حاصل روايت شريفه اين است که: 

لیهما السّالم است براى حجّ اصحاب حضرت جعفر بن محمّد الصادق ع

يا  24اى از رفقايش که در حدود  بیت اللّه الحرام حرکت کرد. عدّه

 خرج بودند. نفر بودند در يك قافله به اصطالح هم 25

رسیدند، جناب حسین روزى  که در اثناى راه به گلّه گوسفند مى وقتى

 کرد. خريد و بیست و چند نفر را اطعام مى يك گوسفند مى

از فراغت از اعمال حج، به مدينه مشرّف شدند. ايشان خودش  پس

فرمايد خدمت حضرت صادق علیه السّالم مشرّف شدم تا سالم  مى

کردم، پس از جواب فرمود )مضمون روايت(: واى بر تو اى حسین! 

 ذلیل کردى مؤمنین را؟

 عرض کردم: آقا! چكار کردم؟
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خريدى و  د مىام در راه حج روزى يك گوسفن فرمود: شنیده

 کشتى. مى

گفتم: خداى من شاهد است که هیچ غرضى نداشتم مگر رضاى خدا؛ 

 يعنى قصد ريا نداشتم.

 268معراج، ص: 

دانم لكن آيا ندانستى که داخل آن جماعت  حضرت فرمود: مى

توانند و خجالت  خواهند چنین کنند و نمى کسانى هستند که مى

ى که رنجیده شد، دلى که کشند. اينها را هم حساب کن. دل مى

قیمت شدن عمل تو بس است. گوسفند کشتن  مشمئز شد، براى بى

خوب است، امّا آن کسانى که همراه تو بودند، آبرودار بودند و 

 «.شود تمكّن نداشتند، سبب تحقیر آنها مى

ببینید به حسب ظاهر هیچ اشكالى در کار نیست بلكه در کار خیر 

چقدر دقیق است که مورد مؤاخذه امام  اندر خیر است، امّا حساب

افتد مثال فامیلش را  گردد. در بین اشخاص زياد اتّفاق مى واقع مى

کند، امّا  کند چون تمكّن دارد انواع خوراکیها را تهیّه مى دعوت مى

شود، در رودربايستى  که نوبت او مى کند رحمش وقتى فكر نمى

ه نظرش بسیار خوب شود برود قرض کند، اين کارى که ب ناچار مى
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بود، موجب آبروريزى يا زحمت و تكلّف ديگرى گرديد، پس بايد در 

اين قبیل امور، رعايت جمیع جهات را کرد و از حدّ اعتدال خارج 

 نشد.

اى حسین! مؤمن در نزد خداى تعالى »خالصه، حضرت بعد فرمود: 

به اشرف است از زمینها و آسمانها و کوهها و جمیع مخلوقات حتّى کع

 «.معظّمه

 لطف حق و دفع خطر

  پس متوجّه شديد که غنى، تكلیفش مشكل است. زياد چشم به

 269معراج، ص: 

دنیا نیندازيد. اگر هم دنیا به شما پشت کرد، دلتنگ نباشید. همه 

دست خداست. بر غنا شكر و بر فقر هم شكر بايد کرد. غنا خطرناك 

است مگر لطف حق همراه باشد؛ البتّه فقر هم خالى از خطر نیست، 

 مگر لطف خدا باشد.

 کند: پیغمبر خدا صلّى اللّه علیه و آله در سجده عرض مى

 «.ى ان لم يكن غضبك على فال أبالىاله»
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 «.خدايا! اگر غضب تو بر من نباشد، مرا هیچ باکى نیست»

اگر لطف خدا همراه شد، فقر و غنا يكى است. اگر فقر داد، خودش 

فرمايد. اگر غنا داد، خودش هم به  به لطفش خطرش را رفع مى

 فرمايد. اگر غضب خدا باشد؛ لطفش انسان را از آفاتش حفظ مى

يعنى انسان را به خودش واگذار نمايد، غنايش بال و فقرش هم 

 بالست.

  قناعت ثروت حقیقى

از جمله چیزهايى که اثر غناى حقیقى؛ يعنى همان فقر الى اللّه و 

... فَلَنُحْیِیَنَّهُ  باشد که آيه شريفه: مى« قناعت»الغناء عن الغیر است، 

اگر خداى تعالى به «. قناعت»ه است به تفسیر شد 249حَیاةً طَیِّبَةً ...

کسى قناعت عنايت فرمود، حیات حقیقى براى اوست و اگر قناعت 

 سوزاند. نداشته باشد، آتش حرص، او را مى

______________________________ 
 .97نحل:  -(1)

 270معراج، ص: 

  معناى قنى
                                                 

 .97َنل:  -(1)  249
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از باب افعال « اقناء»اند که  بعضى از مفسّرين گفته« اقنى»و امّا کلمه 

و به معنى ازاله و برطرف کردن و در اينجا؛ يعنى برطرف کردن 

غناست، پس به اين معنى اقنى؛ يعنى افقر. خداست آن خدايى که 

کند. هرچند اين معنى به مناسبت  سازد و محتاج مى نیاز مى بى

ذکر اضداد و نسبت فاعلیّت جمیع به حضرت  تناسب آيات قبل که

؛ اوست که 250 ... أَضْحَكَ وَ أَبْكى فرمايد: احديّت جلّ و عال بود و مى

میراند و  مى 251... أَماتَ وَ أَحْیا؛ گرياند و: خنداند و اوست که مى مى

زن و مرد را  252؛ ... خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى کند. و: زنده مى

ء مخالف را که فقر و غنا باشد، به  ريد. حاال هم فعل دو شىآف

نیاز  اوست که بى 253؛ وَ أَقْنى  وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى  دهد که خودش نسبت مى

سازد. اين به حسب تناسب آيات قبل  کند و اوست که نیازمند مى مى

اند که اينجا به همان معنى  بهتر است لكن اکثر مفسّرين فرموده

است، « مال ثابت»به معنى « قنیه»قبال هم اشاره شد که  خودش که

 باشد به شرحى که گذشت. مى

 ؛ وَ أَقْنى  وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى شود که: طور مى پس معنى با اين بیان اين

دهد. مالى که  دهد و نفع مى خداست آن خدايى که سرمايه مى
                                                 

 .43جنم:  -(1)  250
 .44جنم:  -(2)  251
 .45جنم:  -(3)  252
 .48جنم:  -(4)  253
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سرمايه( ماند ) دهد و مالى که ثابت مى شود )نفع( مى مصرف مى

 کنند تا فرمايد. چه اشخاصى که از صبح تا شام جان مى عنايت مى

______________________________ 
 .43نجم:  -(1)

 .44نجم:  -(2)

 .45نجم:  -(3)

 .48نجم:  -(4)

 271معراج، ص: 

کنند، مال  شود. چه باهوشها جنبشهايى مى اى بیندوزند، نمى سرمايه

مرتبه سرمايه  هوش که يك شود. چه اشخاص تنبل بى جمع نمى

 کنند. عجیبى پیدا مى

به نادانان چنان روزى 

  رساند

که صد دانا در آن حیران 

 بماند
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همچنین نسبت به منافع، چه اشخاصى که سرمايه کالنى دارند ولى 

شود و برعكس، ممكن است اشخاص کم  سودى عايدشان نمى

اى باشند که از همان سرمايه کم، سود فراوانى عايدشان  سرمايه

 گردد.

کنم تا بدانید که کار به دست ديگرى است، هرچه  اين را ذکر مى

خواهى از خدا، نفع  سرمايه مى خواهى از خدا بخواه و بس، مى

 «.اغنى»خواهى از خدا، اين معنى ظاهرى  مى

  معناى حقیقى اغنى

أغنى بالطاعة و االيمان و الوالية آل محمّد صلّى »معنى حقیقى آن: 

کند به طاعت و  نیاز مى اللّه علیه و آله؛ خداست آن خدايى که بى

 «.عبادت و ايمان و واليت

دهد. اين منفعت است که از عمرش بهره برده  مىتوفیق نماز و قرآن 

برد. چشمش به خطّ  نمايد. از زبان بهره مى در بیهوده مصرف نمى

رود. دستش به قنوت، گوشش به  قرآن است. پايش به خانه او مى

کسى که از  برد، تا آن استماع کالم او و غیره، اين چقدر بهره مى

دوباره بخوابد، در گناه  که خیزد، تا وقتى که از خواب برمى وقتى

 ور است. غوطه
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 272معراج، ص: 

)مضمون روايت آنكه( آيا » فرمايد:  حضرت مجتبى علیه الساّلم مى

خواهد  خواهد مالى خدا به تو بدهد غنى شوى؟ دلت مى دلت مى

نیازى عنايت بفرمايد: فأخرج من ذلّ معصیة  خداى تعالى به تو بى

یا و از ذلّت معصیت خدا فرار کن و رو به ؛ ب254 اللّه إلى عزّ طاعة اللّه

 «.عزّت طاعت او آور

نیازى در اطاعت و فقر و تهیدستى در معصیت است.  آرى، غنا و بى

 «.طاعته غنا»خوانید که:  هر شب جمعه در دعاى کمیل مى

فرمود زينت و فخر مؤمن به سحرخیزى اوست و به واليت آل محمّد 

 صلّى اللّه علیه و آله.

  هاى حقیقى ايمان و واليت، سرمايه

به معنى مال ثابت « قنیه»عرض شد که  -«اقنى»و امّا معنى باطنى 

ايمان و واليت، سرمايه حقیقى است که اگر کسى  -مثل سرمايه است

اى  همراه )خودش( به قبر ببرد الى االبد فقیر نخواهد بود. سرمايه

 -شوند حسوب مىکه منافع آن م -است که جمیع طاعات و عبادات

شود بلكه اوّل  از برکت اوست. اين نورى است که به مرگ زايل نمى
                                                 

 .139/ 44حبار األنوار:  -(1)  254
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ترسند، با  ظهور اوست. اهل دنیا چقدر از تلف شدن سرمايه مى

که زايل شدنى است، تو هم بايد از کم شدن يا خداى نكرده از  اين

 باشد، ترسناك باشى. بین رفتن ايمان که سرمايه حقیقى مى

 کسى که دو روزش مثل هم باشد، مغبون است. در روايت است

______________________________ 
 .139/ 44بحار األنوار:  -(1)

 273معراج، ص: 

ببین ايمان امسال تو بیشتر است يا سال گذشته؛ اگر زيادتر نشده پس 

ايم و از صبح تا  مدّت يك سال مثل خر عصارى، دور خودمان گرديده

 که قدمى رو به جلو برداشته باشیم. ون اينايم بد شام، چرخیده

شما سال گذشته اهل بیت عصمت و طهارت را چقدر دوست 

داشتید، امسال بايد دو برابر شده باشد وگرنه زنده ماندن و عمر  مى

 کردن براى چیست؟ غیر از تحصیل سرمايه حقیقى.

يونس بن عبد الرحمن از ارادتمندان حضرت صادق علیه الساّلم 

 حضرت رسید و عرض کرد: خدمت
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يا ابن رسول اللّه! به خدا قسم واليت و محبّت شما اهل بیت که در »

 «.قلب من است، نزد من باالتر است از دنیا و تمام مال دنیا

تا اين را گفت: آثار غضب در چهره مبارك امام علیه السّالم هويدا 

اليت ما )نقل به مضمون( قیاس درستى نكردى، و» گرديد و فرمود: 

 «.اهل بیت را مطابق دنیا قرار دادى، مگر دنیا و مال دنیا چیست؟

زندگى دنیا عبارت است از خوردن و پوشیدن که به نانى و ستر 

گردد و امّا به برکت اهل بیت، حیات حقیقى  عورتى رفع احتیاج مى

براى تو است، دنیا با واليت آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله قابل 

 ست.قیاس نی

اگر کسى ايمان و واليت داشته باشد، در پیشامدهاى گوناگون مثل 

، لذا 255«يا من علیه معولى»اش به خداست  کوه است؛ چون تكیه

آورد، اهل  لغزشها و بالهاى گوناگون که اکثر خلق را به زانو درمى

  ايمان

______________________________ 
 مفاتیح الجنان/ دعاى کمیل. -(1)

 274معراج، ص: 

                                                 
 .مفاتيح اجلنان/ دعاى كميل -(1)  255
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دهد. سرمايه حقیقى آن است که همه جا و در همه حال  را تكان نمى

ات، در  خانه باشى، در خانه ات کنند، در مريض با انسان باشد. برهنه

مستراح، يا در رختخواب، يا در قبر، يا در برزخ و قیامت، همه جا با 

 تو باشد.

  عوننظیر سعید بن جبیر در برابر حجّاج مل شجاعت کم

داران حقیقى را عنوان کنم تا  به نظرم گذشت حكايت يكى از سرمايه

 نیازى واقعى معلوم گردد: بى

ال  -اند نوشته -اعلى اللّه مقامه -در حاالت جناب سعید بن جبیر»

سالگى شهید گرديد. در  49ايشان در سنّ  -ايد بد اسمش را شنیده

ا در فقه و تفسیر، يد زمان خودش از اجلّه علما و فقها بود. مخصوص

طواليى داشت که مقدار زيادى از عمرش را نزد ابن عبّاس به 

تحصیل اين علم گذرانید. آنچه را که ابن عبّاس از امیر المؤمنین 

کرد. گاه  علیه السّالم ياد گرفته بود، جناب سعید از او اخذ مى

شد که در شبها )شايد شبهاى طوالنى زمستان بوده( دو رکعت  مى

خواند که در رکعت اوّل پانزده جزو قرآن مجید و در رکعت  از مىنم

کرد قرآن  کرد؛ يعنى ختم مى دوّم پانزده جزو ديگر را تالوت مى

اند که در زمان  مجید را در دو رکعت. در حاالتش حتّى عامّه نوشته
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خودش هر مسلمانى در مشرق و مغرب محتاج علم او بود. گرچه 

 -که از علماى سنّى است -لحیواندمیرى صاحب کتاب حیوة ا

گويد: چون قحط الرجال شده بود؛ يعنى از فقها کسى ديگر باقى  مى

  نمانده بود. خالصه، احتیاج

 275معراج، ص: 

 سايرين به مقام علمى اين جناب، مسلّم است.

المثل بوده، با اين عظمت شأن از جمله شاگردان  در زهد هم ضرب

سین علیهما السّالم بوده. هرچه داشت از زين العابدين علىّ بن الح

مقامات علمى و معنوى از حضرت داشت، يا از ابن عبّاس گرفته بود؛ 

 يعنى در حقیقت از على علیه السّالم.

هروقت در مدينه بود، نمازش را به حضرت سجّاد علیه السّالم اقتدا 

آمد زبان به مدح و ثناى  کرد و در مجالس هر کجا اسم آقا مى مى

کنند  ديدند هرچه مى گشود. در اثر اين امر، مروانیان مى حضرت مى

شود، میثم را  نور اهل بیت را خاموش کنند، نور ديگرى ظاهر مى

کشتند، عمّار را کشتند، رشید حجرى را کشتند، سايرين را کشتند 

مرتبه ديدند مثل سعید بن جبیر،  بلكه اين نور را خاموش کنند، يك

مدّاح اهل بیت عصمت و طهارت شده. به حجّاج عالم عظیم الشأن، 
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خبر  -که حرص عجیبى در کشتن دوستان اهل بیت داشت -ملعون

 دادند.

جناب سعید بن جبیر حجّ مشرف شد، پس از حج، حجّاج ملعون بیست 

نفر را مأمور گرفتن ايشان کرد و رئیسى براى آنها معیّن نمود و 

ه اگر سعید را نیاورند جايزه بزرگى تعیین کرد و قسم خوردند ک

زنهايشان مطلقه باشند و در راه مكّه که جناب سعید پناهنده شده بود 

 گشتند تا در راه به دير راهبى رسیدند. عقبش مى

 وقتى به دير رسیدند، به راهب گفتند:»نويسد:  در تاريخ عامّه مى

 سعید بن جبیر را در اين صفحات نديدى؟

 276معراج، ص: 

 شناسم. وصفش را برايش کردند، گفت: راهب گفت: او را نمى

کنید، از اين راه رفت. او را  بلى، همچنین شخصى که وصفش را مى

تعقیب کنید تا بیابید. آن راه را پیمودند تا به صحرايى رسیدند، 

ديدند سعید روى خاکها به سجده افتاده و دارد با قاضى الحاجات 

حت تأثیر واقع شدند که نزديك نرفتند تا طورى ت کند به مناجات مى

وقت جلو رفتند و سالم کردند و گفتند: اجابت  نمازش تمام شد. آن
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... إِنَّا  کن حجّاج را. فرمود: حتمى است؟ گفتند حتمى است. فرمود:

با بیست نفر برگشته تا به دير راهب رسیدند.  256 لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

 شب بود.آن وقت نزديك 

راهب گفت: اين صحرا خطرناك است و دو شیر نر و ماده غروب که 

شوند، اگر بشرى پیدا شود، فورا او را  شود در اين صحرا پیدا مى مى

برند، پس داخل دير بیايید، آنها اجابت کردند امّا حضرت  از بین مى

 خواهى فرار کنى؟ سعید نیامد. هرچه کردند نیامد. گفتند: آيا مى

خواهم فرار کنم، امّا چون اينجا خانه مشرك است  ود: نه، نمىفرم

 گذارم. من به خانه مشرك قدم نمى

 شوى و ما جواب حجّاج را چه دهیم. گفتند: طعمه شیر مى

شود، فرمود: ان معى  اينجا معنى ايمان و غناى باطنى معلوم مى

فرمايد.  ربى يحرسنى؛ با من پروردگار من است که مرا حفظ مى

ضیّه را به راهب گفتند. گفت: پس تیرها را در کمان بگذاريد تا ق

 شیرها آمدند آنها

______________________________ 
 .156بقره:  -(1)

                                                 
 .156بقره:  -(1)  256
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 277معراج، ص: 

را بزنید. حال جناب سعید پايین است و مرگ هم به حسب ظاهر 

نزديك است لكن انقطاع الى اللّه دارد. اوّل مغرب بود، خواست 

مرتبه شیر ماده آمد رو به جناب سعید آورد. سعید  بخواند، يك نماز

بدون آنكه کوچكترين تزلزلى در او پیدا شود، به نماز ايستاد که 

وقت  راهب حیران شد. شیر صبر کرد تا نماز سعید تمام شد، آن

مالید )اين موضوع مسلّم  سرش را روى پاها و خاك مقابل سعید مى

نويسد( بعد به اشاره جناب سعید  ا مىاست، مورخ سنّى هم اين ر

کنار رفت. ايشان مشغول خواندن نافله گرديد. شیر نر آمد و به 

 همان نحو عمل کرد.

بالجمله تا اذان صبح اين دو شیر پاسبان سعید بودند و صبح صورت به 

 خاك مالیدند و رفتند.

صبح راهب آمد و با کمال معذرت از جناب سعید خواهش کرد که او 

جا مسلمان شد و مقدارى از  را به دين اسالم مشرّف گرداند و همان

احكام اسالم را هم ياد گرفت. عجب آنكه بیست نفر هم خود را روى 

دانیم چه کنیم، مجبوريم شما  گفتند ما نمى پاهاى سعید انداخته و مى

 ب سعید فرمود آنچه وظیفه داريد انجام دهید.را ببريم. جنا
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 عرض کردند: به ما منّت گذاريد و با ما پیش حجّاج بیايید.

 که رسیدند، شب بود، فرمود: بالجمله، سعید را آوردند. وقتى

يك امشب ديگر به من مهلت دهید؛ چون شب آخر عمر من است؛ 

هم تدارکى براى خوا افتد، مى زيرا که يادم به تنگى و وحشت قبر مى

فردا شبم کنم. يكى از آنها گفت: اگر از دست ما رفت دوباره کى او 

 را

 278معراج، ص: 

ايم، در اين مدّت  پیدا کنیم، امّا يكى ديگر گفت: ما سعید را شناخته

يك لقمه از نان ما نخورد. حرامى از او نديديم، غیر از عبادت کارى 

دهد، فرمود: قسم هم  قول مىکرد. از ايشان پرسیدند که آيا  نمى

خورم. يكى از آنها ضامن شد. سعید لب آب آمد، غسلى کرد و تا  مى

صبح به نماز و مناجات مشغول بود، اوّل طلوع فجر جناب سعید آمد، 

او را نزد حجّاج بردند حجاج براى پیدا کردن بهانه از ابو بكر و عمر 

 ات درباره آنها چیست؟ پرسید که عقیده

دانم که ابو بكر و عمر در بهشتند يا نه، من که به  من چه مىفرمود: 

 ام. بهشت نرفته
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 گفت: على بهتر است يا ابو بكر و عمر؟

 فرمود: هرکدام در نزد خدا مقرّبترند.

 تواند از او بگیرد. اى نمى ديد بهانه

 گفت: بگو ببینم چطور تو را بكشم.

فى کند. امر کرد او را خواهى خدا به تو تال فرمود: هر طورى که مى

به لب شط برده بكشند. سعید خنديد. پرسید: خنده تو براى چیست؟ 

وقت يك دعا کرد و آن  گفت: تعجّبم از حلم خدا و جرأت تو است. آن

 که: خدايا! بعد از من نگذار حجّاج کسى را بكشد. اين

طور هم شد؛ يعنى به بالهايى دچار شد که پس از پانزده روز  و همین

از کشتن سعید که گذشت، به درك واصل شد. سعید در وقت کشته 

شدن خواند: وجّهت وجهى للّذى فطر السموات و األرض حنیفا 

 مسلما

 279معراج، ص: 

و ما أنا من المشرکین. انّ صالتى و نسكى و محیاى و مماتى للّه ربّ 

 257العالمین، ال شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمین.

                                                 
 .28/ 66حبار األنوار:  -(1)  257
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... فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ  امر کرد رويش را از قبله بگردانید، فورا خواند:

 هرجا که رو کنید وجه خداست. 258وَجْهُ اللَّهِ ...؛

مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فِیها  گفت: سرش را به زمین بگذاريد، فورا خواند:

 259. نُعِیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى

دهید زود خالصش کنید. سر  اش مى اى حجّاج گفت: چرا مهلتحی بى

 «.اين مظلوم را جدا کردند

آرى عاش سعیدا و مات سعیدا چه اسم بامسمّايى داشت؛ در دنیا 

 سعید بود، هنگام مرگ هم سعید و در آن عالم هم که معلوم است.

شان  اين است نمونه افرادى که غناى حقیقى و سرمايه واقعى نصیب

 ه است.شد

  دعاى همیشگى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

ايد  هرکس طالب چیزى است، به ياد اوست، در فكر اوست، ديده

اهل دنیا چقدر در فكرند. همیشه در فكر آنند که سرمايه ايشان زياد 

شوند.  شود. اگر جزئى از مالشان کم شود، چقدر دچار همّ و غم مى

                                                 
 .115بقره:  -(2)  258
 .55طه:  -(3)  259
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ايد، بايد به اندازه آنها و بیشتر در  اگر شما هم طالب سرمايه آخرت

 فكر تحصیل و ازدياد ايمان و واليت باشید.

______________________________ 
 .28/ 66بحار األنوار:  -(1)

 .115بقره:  -(2)

 .55طه:  -(3)

 280معراج، ص: 

من صبح و شام اين دعا را »رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 کنم: ترك نمى

اللّهمّ إنّى أسئلك ايمانا تباشر به قلبى و يقینا صادقا حتّى أعلم أنّه لن 

يصیبنى إلّا ما کتبت لى و رضّنى من العیش بما قسمت لى يا أرحم 

 260«.الراحمین

ن هم دعاى آنها )همین( بوده جمیع انبیا قبل از م»همچنین فرمود: 

 «.است

                                                 
 .93/ 98حبار األنوار:  -(1)  260
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شود. هرکس مال  هرکس هرچه آرزو داشت از او ظاهر مى

خواهد، اسمش دائما بر زبانش است. هرکس طالب جاه و ملك و  مى

مقام است، همیشه اين کلمات بر دهان او جارى است. شما هم بايد 

دعاهايى همیشه دم از خدا و ايمان به او و محبّت به اولیاى او بزنید. 

 که در طلب ايمان از معصومین علیهم الساّلم رسیده، زياد بخوانید.

 اجماال در طلب ايمان و واليت باشید تا آن روزى که ديگران نداى:

کنند، شما در روح و ريحان  بلند مى 261 ... يا لَیْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَیاتِي

 باشید.

و واليت آل محمّد اين را هم بدانید که اگر کسى تمام همّش ايمان 

شد، بشارت باد او را که خدا ضامن است امر دنیاى او را به خوشى و 

 دهد که همیشه شاد است. خوبى بگذراند، قناعتى به او مى

سوزند  برعكس آن بدبختهايى که همّشان فقط دنیاست، به قدرى مى

 اند. که مثل اين است که در جهنّم

______________________________ 
 .93/ 98بحار األنوار:  -(1)

 .24فجر:  -(2)

                                                 
 .24فجر:  -(2)  261
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 281معراج، ص: 

 مندى به دنیا فقر و پريشانى، نتیجه عالقه

در کتاب شريف اصول کافى از کشّاف حقايق جعفر بن محمّد الصادق 

 علیهما السّالم است که:

 .262«من أصبح و أمسى و الدنیا أکبر همّه جعل اللّه الفقر بین عینیه»

که بیشتر همّ و آرزويش  که صبح و شام کند درحالىکسى »فرمود: 

که فقر را  کند؛ يكى اين دنیا باشد، خداى تعالى دو معامله با او مى

 «.بیند دهد و در دنیا همیشه خود را گدا مى جلو چشمش قرار مى

گويد من که چیزى ندارم،  اآلن مثال صد هزار تومان داراست، باز مى

يك میلیون هم که دارا باشد، خود را محتاج يك میلیون ديگر 

 بیند. اين شخص گداى يك میلیون است. مى

و شتّت امره؛ کارهاى »کند  معامله ديگرى که خداى تعالى به او مى

 «.فرمايد او را درهم و برهم مى

                                                 
 .319/ 2اصول كاىف:  -(1)  262
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ايش در عدلیه، يك پايش در فالن اداره، با رعیّت سروکلّه مثال يك پ

بزند، با مستأجر، فالن شخص پولش را خورده، فالن کس طلبش را 

 نداده.

  سخنى جالب از ابن فهد حلّى

فرمايد: از عجايب بنى آدم  ابن فهد حلّى در کتاب عدّة الدّاعى مى

شود که  آن است که اگر اهل دنیا باشد، به قدرى نظرش کوتاه مى

  براى عمر عزيز گرانبهايش قیمتى قايل نیست؛ مثال اگر از کسى طلبى

______________________________ 
 .319/ 2اصول کافى:  -(1)

 282معراج، ص: 

 رد، میل دارد زودتر عمرش بگذرد و طلبش را به دست آورد.دا

براى يك دسته اسكناس، ارزش بیشترى قايل است تا عمرش؛ ولى: 

من أصبح و أمسى و أکبر همّه اآلخرة جعل اللّه الغنى نصب عینیه و »

 263«.أصلح أمره

                                                 
 .) اندكى اختالف(319/ 2اصول كاىف:  -(1)  263
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که بیشتر آرزويش آخرت  فرمود: کسى که صبح و شام کند درحالى

فكر اين است که خدا کند باايمان از دار دنیا برود،  باشد، تمام در

کند که خدايا! امروز گناهى از  دارد، دعا مى سر از خواب که برمى

من سر نزند. امروزم بهتر از ديروزم باشد. خداى تعالى به او هم دو 

نیازى را در جلو چشمش قرار  که بى کند: يكى اين معامله مى

زند، قناعت  ين شخص هم حرص نمىرساند. ا دهد، رزقش را مى مى

 کند. مى

هفتاد ساله در اين  -رزق هر موجودى بر خداست. شما آقايان شصت

که  ايد که از گرسنگى مردند، مگر اين مدّت عمر، چند نفر را ديده

 خداى عالم بالى عام بفرستد؛ مثال سخت قحطى شود.

 «.فرمايد ىأصلح أمره؛ کارش را اصالح م»خالصه، معامله دوّم آنكه: 

 264... وَ مَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ ....

کار خود گر به خدا 

  بازگذارى حافظ

اى بسا عیش که با بخت 

  خدا داد کنى

 

                                                 
 .3طالق:  -(2)  264
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 کند: زين العابدين علیه السّالم عرض مى

 «.و بلغ بايمانى أکمل اإليمان»

______________________________ 
 )اندکى اختالف(. 319/ 2اصول کافى:  -(1)

 .3طالق:  -(2)

 283معراج، ص: 

 «.خدايا! تو زياد کن ايمان مرا، تو کامل گردان ايمان مرا»

 «.و اجعل يقینى أفضل الیقین»

 «.خدايا! تو يقین مرا بهترين يقینها قرار ده»

رسیدن جوان مسلمان به مرحله يقین و گفتگوى او با پیامبر صلّى اللّه 

  علیه و آله

روايت شريف ديگرى در اصول کافى است که مربوط به بحث ماست. 

داران و اغنیاى حقیقى. خالصه، مضمون روايت  راجع به سرمايه

 آنكه:
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ب رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله نماز صبح را خواند، رو را عق»

کرد، چشمش به جوانى افتاد که از خستگى بیدارى شب، چرت 

زد و چشمش به گودى فرو رفته )پیغمبر گوهرشناس است، ديد  مى

گوهرى اين جوان دارد که همه کس ندارد(. فرمود: چطور صبح 

 کردى؟

که به مقام يقین  عرض کرد: يا رسول اللّه! صبح کردم درحالى

 ام. رسیده

 چیست؟ فرمود: عالمت يقینت

عرض کرد: عالمتش آن است که دلم محزون است. يقین من خواب 

را از چشم من گرفته است. يقین من سبب شده که روزها را روزه 

بینم اهل  ام به مقامى از يقین که مى بگیرم. يا رسول اللّه! رسیده

که  اش مجسّم است؛ مثل اين بهشت را، در نظرم جهنّم و صداى نعره

 بینم. آن را مى

 284معراج، ص: 
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اى است که خداى  رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: اين بنده

تعالى دلش را به نور يقین منوّر فرموده، آنگاه فرمود: خطر دارد، 

 «.بگیر خودت را که آنچه را خدا به تو عنايت کرده از بین نرود

 مدخلیّت کسب و کار، در فقر و غنا

از خداى تعالى است و مثل ساير امور به يد « فقر و غنا»هرچند 

ال مؤثر فى الوجود إلّا اللّه و ال »قدرت و تحت اراده او جلّ و عالست: 

ن عمل و کسب افراد هم در فقر و غنا بى لك« حول و ال قوّة إلّا باللّه

مدخلیّت نیست. بعضى اعمال است که مقتضى فقر است و خداى 

دهد، برعكس، برخى اعمال موجب غناست و خداى  تعالى فقر مى

دهد؛ يعنى ممكن است عمل من و شما سبب فقر و غنا  تعالى غنا مى

 دهد. باشد، پس در هر حال، خداست که فقر و غنا مى

زند لوازمى دارد که مسلّما برگشت به  لى که از انسان سر مىهر عم

 خود او دارد:

 265«.إنّما هى أعمالكم تردّ إلیكم»

 «.گردد هرچه هست عمل تو است که به تو بازمى»

                                                 
 .90/ 3حبار األنوار:  -(1)  265
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اجماال فعل از خدا بودن، منافات با مدخلیّت عمل خود شخص 

دهد که مستلزم نزول بالست،  ندارد؛ مثال انسان عملى انجام مى

فرستد امّا سببش را خود اين شخص ايجاد  خداست که بال مى

 کند. مى

______________________________ 
 .90/ 3بحار األنوار:  -(1)

 285معراج، ص: 

 ید در اين مورد آيات متعدّدى است؛ نظیر:در قرآن مج

 266... فَبِما کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ .... -

 267... کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ. -

باشد )اگر عمل بدى از او سر زد،  هرکس در گرو عمل خودش مى»

 «.منتظر نباشد که خیرى به او برسد(

بعضى از گناهان و مكروهات است که اثر وضعى آن فقر است و در 

روايات اهل بیت علیهم الساّلم از باب لطف ذکر گرديده است، اوّال 

                                                 
 .30شورى:  -(1)  266
 .21طور:  -(2)  267
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ترك مكروه بايد کرد؛ چون نهى شده؛ البتّه اثر وضعى هم دارد و آن 

 نیامدن فقر است به واسطه ترك آن مكروه خاصّ.

 اسراف و تبذير از عوامل فقر

و « اسراف»ا از محرّمات چیزهايى که موجب فقر است، يكى امّ

که مستلزم عذاب آخرت است، موجب  است، عالوه بر اين« تبذير»

گردد. اگر انسان در زندگى، طريقه اعتدال و  فقر در دنیا هم مى

روى را از دست داد، منتظر فقر باشد. بايد حدّ وسط را مالحظه  میانه

کند؛ مثال کسى که ده تومان  فرق مى کرد. اين هم نسبت به اشخاص

درآمد دارد، اگر پانزده تومان خرج کند، اين اسراف است؛ چون 

 تجاوز از حد کرده:

 268إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ ....

______________________________ 
 .30شورى:  -(1)

 .21طور:  -(2)

 .27اسراء:  -(3)

                                                 
 .27اسراء:  -(3)  268
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 286 معراج، ص:

 مكروهات فقرآور

از مكروهات، اتاق و منزل را کثیف و چرك نگهداشتن است که  -

 باشد. عالوه بر کراهت، مورث فقر مى

که منزل کثیف شد، شب  و همچنین تنظیف در شب؛ يعنى وقتى -

 جاروب کند.

ديگر ظرف طعام را نشسته و چرب باقى بگذارند؛ مثال شستن  -

 کنند.ظرف شب را به صبح موکول 

ديگر ظرف آب را سر باز گذاردن است؛ مثال خمره، يا کوزه سر  -

 باز نبايد باشد.

 ديگر برطرف نكردن تار عنكبوت از ديوار و سقف خانه است. -

 ديگر نشستن بدن و لباس است. -

اش ترك کرد،  البتّه هر مكروهى را که انسان به واسطه مكروهى

 رّش را بداند يا نداند.شود؛ خواه س ثوابش به او داده مى

 ديگر خشك کردن بدن با لباس است. -
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 که آن را پوشیده. ديگر دوختن لباس پاره شده است درحالى -

که خودش  ظاهر روايت اعمّ است از اين»فرمايد:  و علّامه مجلسى مى

بدوزد، يا ديگرى آن را بدوزد، پس بايد لباس را از تن درآورد، آن 

 «.وقت دوخت

 ديگر نشستن در آستانه در است. -

 ديگر با دست نشسته چیز خوردن. مستحبّ است انسان قبل از -

 287معراج، ص: 

غذا خوردن، هر دو دست را بشويد )هرچند امروزه مردم از فیض 

 اين مستحبّات محرومند(.

ديگر از مكروهاتى که موجب فقر است، در حال جنابت چیز  -

که غسل کند، يا اگر دسترسى به غسل ندارد،  خوردن است، مگر اين

که دستهايش را بشويد و مضمضه و استنشاق را سه  وضو بگیرد، يا اين

 مرتبه انجام دهد.

شود، چیز ديگرى بگذارد؛  ديگر روى نان که در سفره گذاشته مى -

گذارند، اين بسیار بد و مكروه است، اين  قاپ پلو را روى نان مىمثال 

 اعتنايى به نان است. بى
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از موجبات فقر، اهانت به خرده نان است، دور ريختن و پامال  -

 هاى نان مكروه و مورث فقر است. نمودن پاره

اند اختصاص به خرده نان ندارد بلكه مثال  بعضى از محقّقین فرموده

جات هم همین حكم را  هم همین است. نسبت به میوهخرده برنج 

اى را نیم خورده  دارد؛ حتّى رواياتى وارد است که اگر کسى میوه

 اش را در دست و پا بیندازد، منتظر فقر باشد. کند و تتمّه

بنابراين، اين موضوع اگرچه عام است و اختصاصى به نان ندارد، امّا 

 يادترى دارد.نسبت به خصوص اهانت به نان، اثر ز

باشد عادت به دروغ است که  ديگر از امورى که موجب فقر مى -

 شود. باألخره مبتال به فقر مى

  خانمان ديگر قسم دروغ است؛ قسم دروغ شخص را بى -

 288معراج، ص: 

شود. عالوه بر حرمت و عقوبت  کند، دستگاهش برچیده مى مى

 269شود. اخروى، در دنیا هم گدا مى

                                                 
 .باره مطالىب ارزمشند بيان شده است در كتاب گناهان كبريه به قلم حضرت آية الّله آقاى دستغيب مفّصال دراين -(1)  269
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کند، پدر و  که بچّه در خانه اذيّت مى فرين به اوالد. وقتىديگر ن -

باشد.  مادرش نفرينش کنند، اين نفرين مورد نهى و موجب فقر مى

اذيّت کردن و اسباب ناراحتى پدر و مادر شدن مقتضاى سنّ بچّگى 

که بچّه بودى همین بود، امّا تو براى خدا حاال  است، خودت هم وقتى

خصوصا نسبت به بچّه شیرخوار، هرچند خداى صبر کن، نفرين نكن، م

دهد؛ چون بالفاصله  تعالى به لطفش اثرى به نفرين آنها نوعا نمى

شوند، لكن اثر وضعى خودش را دارد که عبارت از فقر  پشیمان مى

 مرتبه نفرينش بگیرد. باشد و ضمنا خداى نكرده ممكن است يك

است؛ اوالد « ءو الدعاء للوالدين بالسو»از جمله آن امور:  -

بدخواهى پدر يا مادر کند، اگر موجب ايذاى آنها گردد که حرام 

 است وگرنه مكروه و اثر وضعى آن فقر است.

از امورى که موجب فقر »محقّق طوسى خواجه نصیر الدين فرمايد: 

است نه تنها بدگويى و بدخواهى والدين است بلكه ترك الدعاء 

پدر و مادرش نباشد و سر قبر آنها  للوالدين است؛ يعنى اصال به فكر

 «.هیچ نرود و براى آنها خیرات نكند
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______________________________ 
در کتاب گناهان کبیره به قلم حضرت آية اللّه آقاى دستغیب  -(1)

 باره مطالبى ارزشمند بیان شده است. مفصّال دراين

 289معراج، ص: 

رى است نیكى به والدين برعكس، از امورى که موجب عاقبت به خی

است چه در دنیا و چه در برزخ. سر قبر والدين، محلّ استجابت 

 270دعاست، اگر حاجتى دارى سر قبر پدرت برو و دعا کن.

______________________________ 
شود زياد است، هرکس مايل است  امورى که موجب فقر مى -(1)

تعلّمین تألیف مرحوم اطّالع بیشترى پیدا نمايد، به کتاب آداب الم

 خواجه نصیر الدين طوسى رحمه اللّه مراجعه نمايد.

 291معراج، ص: 

 پرستى، هالکت اقوام پیشین و ... فصل چهارم ستاره

 292معراج، ص: 

  پرستى ستاره

                                                 
 .ّله مراجعه منايدشود زياد است، هركس مايل است اّطالع بيشرتى پيدا منايد، به كتاب آداب املتعّلمني تأليف مرحوم خواجه نصري الدين طوسى رمحه ال امورى كه موجب فقر مى -(1)  270
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 271 وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى تفسیر آيه:

 . وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى

 «.و به درستى که اوست پروردگار شعرى»

اى روشن است و طايفه  اى است در آسمان که ستاره ستاره« شعرى»

 کردند. خزاعه آن را پرستش مى

چون ساير ستارگان »مفسّرين در علّت پرستش اين ستاره گويند: 

شان به جهت عرض است، ولى اين ستاره به جهت طول  حرکت

کنند که برخالف افالك  را عبادت مى جهت آن کند، ازاين حرکت مى

اى  فهمهايى بودند که به اين علّتهاى بچّگانه ستاره است )واقعا چه کم

 «.کردند( را پرستش مى

اشاره  -که فقط نام اين ستاره را ذکر فرموده -و در اين آيه شريفه

 نموده به بطالن کار خزاعه و ديگران که اين ستاره و ساير

______________________________ 
 .49نجم:  -(1)

 293معراج، ص: 

                                                 
 .49جنم:  -(1)  271
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 کنند: ستارگان را پرستش مى

 . وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى

پرستید؟ چرا پروردگار او را پرستش  احمقها چرا شعرى را مى

شعورى از افالك است، هرچه که  کنید؟ شعرى يك مخلوق بى نمى

محتاج است، با تو در مخلوق باشد قابل پرستش نیست، او هم مثل تو 

کند، چرا پروردگار شعرى و خودت  جهت خلقى و احتیاج، فرقى نمى

کنى که احتیاج به کسى ندارد بلكه  و ساير مخلوقین را پرستش نمى

 همه به او محتاجند.

  کننده شعرى ابو کبشه؛ نخستین پرستش

 اند در تفسیر منهج الصادقین و ابو الفتوح رازى و ديگران ذکر کرده

اوّلین کسى که شعرى را پرستش کرد ابو کبشه از اشراف خزاعه »که: 

 پرستیدند، رفتار کرد. بود که برخالف قوم خود که بتها را مى

به همین جهت بود که مشرکین، پیغمبر اکرم اسالم صلّى اللّه علیه و 

پرستى( مخالفت  گفتند؛ چون با دين ايشان )بت آله را هم کبشه مى

 272«.فرمود مى

                                                 
 .93/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  272
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اى که حضرت ابراهیم علیه الساّلم  آن ستاره»و باز در منهج است که: 

که در  273در وقت بیرون آمدن از غار مشاهده کرد، همین ستاره بود

 «.درخشد روشنايى مانند زهره مى

______________________________ 
 .93/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

هیم علیه السّالم در که آيات شريفه درباره احتجاج ابرا -(2)

 .76انعام:  کَوْکَباً ...  فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأى اينجاست:

 294معراج، ص: 

به درستى که اوست جلّ و عال »پس خالصه، معنى آيه اين شد که: 

خالق ستاره شعرى، پس او سزاوارتر به پرستش است تا اين مخلوق 

 «.محتاج

 هالکت قوم نوح، عاد و ثمود

 274 وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى تفسیر آيه:

 . وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى

                                                 
ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيلأ َرأى i\كه آيات شريفه درباره احتجاج ابراهيم عليه الّسالم در اينجاست:  -(2)  273  .76انعام:  E\َكوَْكباً ...   فَ َلمَّ
 .50جنم:  -(1)  274
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و به درستى که اوست آن خدايى که قوم عاد نخستین را هالك »

 «.فرمود

يعنى  ؛ الْأُولى قوم هود است و براى ذکر:  عاداً الْأُولى منظور از:

 اند. ى ذکر کردهنخستین، وجوه

اى از همین قوم  اند؛ چون طايفه که از حیث زمان جلو بوده يكى اين

گفتند، در وقت هالکت قوم عاد، در  مى« بنو لقیم»عاد که به ايشان 

نامیده « عادا االخرى»مكّه اقامت داشتند و بعد از ايشان به نام 

 -هکه در سوره فجر ذکر آنها شد -اند که قوم ارم شدند و گفته

 همین دسته از قوم عاد هستند.

اجماال آنچه به نظر نزديكتر است، همین وجه است که منظور از 

 از حیث وقت است.« اولى؛ نخستین»کلمه 

  عاداً الْأُولى  که به ايشان اند که علّت اين و بعضى هم فرموده

______________________________ 
 .50نجم:  -(1)

 295معراج، ص: 
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گفته شده؛ چون اوّلین قومى هستند که بعد از قوم نوح علیه الساّلم 

 هالك شدند.

اند که شايد منظور مقدّم بودن ايشان از حیث  و برخى ديگر هم گفته

مرتبت و شرافت و زينت بر ديگران بوده لكن همان وجه اوّل به نظر 

 نزديكتر است و اللّه أعلم. اجماال:

 «.د قوم عاد نخستین رااوست خدايى که هالك نمو»

کیفیّت هالکت اين قوم در آيات قرآن مجید ذکر شده؛ مجمال آنكه 

که تكذيب کردند هود را که پیغمبرشان بود و نصايح او را  پس از اين

گوش ندادند، خداى تعالى باد صرصر را برايشان مسخّر گردانید که 

بود  در هشت روز و هفت شب، ايشان را هالك کرد به قسمى شديد

کرد و به زمین  که قوم عادى که به آن قوّت بودند، مثل کاه بلند مى

شدند. به شكاف کوهها پناه  کوبید به قسمى که مستأصل مى مى

کردند، امّا باز عالج  بردند، در ته غارها خودشان را پنهان مى مى

 275شد. نمى

 276 وَ ثَمُودَ فَما أَبْقى تفسیر آيه:

                                                 
 .از بيانات حضرت آية الّله آقاى دستغيب مراجعه شود« حقايقى از قرآن» استان قوم عاد، به كتاببراى اّطالع بيشرت از د -(1)  275
 .51جنم:  -(2)  276
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 اين آيه عطف به آيه قبل است؛ يعنى:  وَ ثَمُودَ فَما أَبْقى

و کسى از  -که قوم صالح پیغمبر باشند -هالك کرد قوم ثمود را»

که در آيات ديگر علّت هالکت و کیفیّت آن « ايشان را باقى نگذاشت

 را

______________________________ 
حقايقى از »براى اطّالع بیشتر از داستان قوم عاد، به کتاب  -(1)

 از بیانات حضرت آية اللّه آقاى دستغیب مراجعه شود.« قرآن

 .51نجم:  -(2)

 296معراج، ص: 

 مفصّال فرموده است.

اى را با  مجمل آن اين است که: قوم صالح براى اعجاز، ناقه

اى طلب کردند که اگر از کوه اين ناقه بیرون  خصوصیّات عجیبه

از کوه اين ناقه  بیايد، ايمان بیاورند، پس از آنكه به دعاى صالح

که ايمان نیاوردند، درصدد آزار ناقه هم  بیرون آمد، عالوه بر اين

وقت عذاب الهى  برآمدند. باألخره ناقه را پى کردند و کشتند، آن
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نازل گرديد و آن صیحه آسمانى بود که از جبرئیل برخاست که پس 

 277اى افتادند. شده هريك گوشه از آن مانند درخت خشك

 278وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ ... تفسیر آيه:

 . وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى

و هالك کرديم قوم نوح را پیش از عاد و ثمود، به درستى که ايشان »

 «.تر بودند کننده از عاد و ثمود ستمگرتر و طغیان

طورى  کردند؛ گاهى به اذيّت مى چون نوح علیه السّالم را بسیار

سال مدّت  950افتاد.  اى مى زدند که چند روز بیهوش گوشه مى

دعوتش بود که تمام در ناراحتى از دست قوم خودش بود. هر نسلى 

کردند که مبادا حرف  هايشان سفارش مى رفت، به بچّه که از بین مى

عالى ايشان را ايد که خداى ت که شنیده اين پیرمرد را بشنويد، تا اين

 279غرق فرمود.

______________________________ 
 ر. ك: حقايقى از قرآن. -(1)

 .52نجم:  -(2)
                                                 

 .ر. ك: حقايقى از قرآن -(1)  277
 .52جنم:  -(2)  278
 .پريامون داستان مفّصل قوم نوح و كيفّيت هالكت و خصوصّيات آهنا ر. ك: حقايقى از قرآن -(3)  279
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پیرامون داستان مفصّل قوم نوح و کیفیّت هالکت و خصوصیّات  -(3)

 آنها ر. ك: حقايقى از قرآن.

 297معراج، ص: 

 280 وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى تفسیر آيه:

 . وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى

 زير و رو ساخت. -که شهرهاى قوم لوط بود -را« مؤتفكات»و 

يعنى دگرگون کرد که جبرئیل شهرهاى آنها را باال برد تا به  ؛ أَهْوى

 وقت آن را وارونه کرد. سپس: آسمانها نزديك شد، آن

 281فَغَشَّاها ما غَشَّى.

؛ يعنى سنگباران کرد «پوشانید آن مؤتفكات شهرها را آنچه پوشانید»

دار بر ايشان باريد  آنها را سنگباران کردنى. به قدرى سنگهاى نشانه

 282که شهرهايشان از سنگ پوشیده شد.

 283 فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكَ تَتَمارى تفسیر آيه:

                                                 
 .53جنم:  -(1)  280
 .54جنم:  -(2)  281
 .ر. ك: حقايقى از قرآن -(3)  282
 .55جنم:  -(4)  283

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  415 

 . فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكَ تَتَمارى

 «.کنى؟ از نعمتهاى پروردگارت شك مى پس به کدام يك»

در اين آيه شريفه هرچند مخاطب پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله 

است لكن مراد استماع ديگران است و به اصطالح اهل ادب، از باب 

باشد. ديگران به کدامیك از  مى« ايّاك اعنى و اسمعى يا جارتى»

 کنند؟ نعمتهاى پروردگار شك مى

 است؛« آالء»اينجا بايستى متذکّر شد، کلمه  موضوعى که

______________________________ 
 .53نجم:  -(1)

 .54نجم:  -(2)

 ر. ك: حقايقى از قرآن. -(3)

 .55نجم:  -(4)

 298معراج، ص: 

که اين امورى که ذکر فرموده راجع به عذاب و  نعمتها، درحالى

هالکت اقوام گذشته بود و همه نقمت است نه نعمت. اين به حسب 
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شنويم، چون متضمن  ظاهر است امّا همین هالکت گذشتگان را که مى

شنوند، از قهر الهى  عبرت و موعظه است و امّت پیغمبر اسالم که مى

شوند، پس براى  کنند و متنبّه مى خدا را نمىترسند، تكذيب آيات  مى

آنها نعمت است، بايستى از هالکت پیشینیان عبرت گرفت، مبادا 

 کارى کنیم که موجب قهر الهى شويم.

ديگر آنكه چون هالکت مشرکین گذشته متضمن انتقام انبیا و مؤمنین 

از کفّار و مشرکین است، براى مؤمنین نعمت است، هرچند براى 

 نقمت باشد. مشرکین

 284 هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى تفسیر آيه:

 . هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى

اشاره به پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله است؛ يعنى محمّد  هذا

صلّى اللّه علیه و آله ترساننده است مانند پیغمبران گذشته که امّت 

ترس هم عذاب و هالکت گذشتگان ترسانیدند و مورد  خود را مى

ترساند که مبادا موجب قهر و غضب پروردگار  است؛ يعنى شما را مى

 گرديد.

                                                 
 .56جنم:  -(1)  284
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« نذر»اشاره به قرآن مجید است و  هذا  اند که بعضى هم فرموده

  است؛ يعنى اين -کتابهاى آسمانى قبل مثل تورات و انجیل

______________________________ 
 .56نجم:  -(1)

 299راج، ص: مع

خدا کند که انسان  -قرآن ترساننده است مانند کتابهاى پیشین

پندپذير باشد وگرنه سراسر قرآن پر است از اندرز. همین آيات 

راجع به گذشتگان آيا کم ترس دارد؟ اى مسلمانان! مبادا شما هم 

 مثل اينها بشويد.

  نزديك بودن قیامت

 ترساند؟ خرت، آيا کم مىآيات راجع به قیامت و جهنّم و عذاب آ

 خدا، ترس بدهد، قلب خاشعى بدهد که از انذارات متأثّر بشود.

 286لَیْسَ لَها ... و -285أَزِفَتِ الْآزِفَةُ تفسیر آيه:

 أَزِفَتِ الْآزِفَةُ. فرمايد: سپس براى تأکید در تهديد مى

                                                 
 .57جنم:  -(1)  285
 .58جنم:  -(2)  286
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 «.شونده است نزديك شد ساعتى که نزديك»

کنند؛  در اصطالح مضارع متحقّق الوقوع را به لفظ ماضى ذکر مى

آيد، ولى هنوز به شهر نرسیده، مردم  مثال اآلن سیل دارد مى

 گويند: مى

کنند؛ چون يقینا  ؛ يعنى در حكم آمده حسابش مى«آمد»سیل 

 آيد و آمدنش نزديك است. مى

نزديك فرمايد رسید قیامت؛ چون وقتش  اينجا هم خداى تعالى مى

 287آيد. است و چیزى از عمر دنیا باقى نمانده، حتما قیامت مى

 لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ کاشِفَةٌ.

  کس نیست که وقت آن را بداند مگر خداى تعالى )؛ يعنى هیچ»

______________________________ 
 .57نجم:  -(1)

 .58نجم:  -(2)

از قرآن، اثر آية اللّه براى شرح بیشتر ر. ك: حقايقى  -(3)

 دستغیب رحمه اللّه.

                                                 
 .براى شرح بيشرت ر. ك: حقايقى از قرآن، اثر آية الّله دستغيب رمحه الّله -(3)  287
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 300معراج، ص: 

تواند  داند جز خدا و کسى نمى هنگام برپا شدن قیامت را احدى نمى

 «.وقتش را آشكار سازد غیر از خدا(

 فرمايد: که در آيه ديگر مى چنان

 288... ال يُجَلِّیها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ....

کشف را به معنى رفع بگیريم؛ يعنى معنى ديگر آن اين است که 

تواند برطرف کند،  شدايد و هولهاى روز قیامت را کسى جز خدا نمى

 رسد و بس. خداست که به فرياد اهل ايمان مى

 289... وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ.

 پس بايد به سوى حق پناه برد.

 290فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ....

ده رفع هول و ناراحتى ما، در آن روز، چون ديگرى از عه

 آيد. برنمى

                                                 
 .187اعراف:  -(1)  288
 .89منل:  -(2)  289
 .50ذاريات:  -(3)  290
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وَ تَضْحَكُونَ وَ ال  -291 أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ تفسیر آيه:

 293 أَنْتُمْ سامِدُونَ و -292 تَبْكُونَ

 أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ.

آيا از اين سخن که قرآن، »فرمايد:  آنگاه خطاب به مشرکین مى

آوريد؟ تعجّب  کالم پروردگار عالم است، بر وجه انكار، شگفت مى

 «.کنید؟ مى

______________________________ 
 .187اعراف:  -(1)

 .89نمل:  -(2)

 .50ذاريات:  -(3)

 .59نجم:  -(4)

 .60نجم:  -(5)

 .61نجم:  -(6)

 301معراج، ص: 
                                                 

 .59جنم:  -(4)  291
 .60جنم:  -(5)  292
 .61جنم:  -(6)  293
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 وَ تَضْحَكُونَ وَ ال تَبْكُونَ.

کنید از اين خبرهاى  خنديد و گريه نمى و از روى مسخره مى»

 «.گريید از خوف خدا و معصیت او که نمى موحش که شنیديد، يا اين

طور  در تفسیر منهج الصادقین از حضرت صادق علیه الساّلم اين

أَ فَمِنْ هذَا  در اين آيه شريفه:  الْحَدِيثِ کند که مراد از روايت مى

اخبار گذشتگان از عاد و ثمود و نوح و لوط است؛   الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

کنید و از روى  يعنى آيا از هالکت آنها به وجه انكار تعجّب مى

گريید از خوف آنكه مبادا مثل آن بر شما  خنديد و نمى استهزا مى

 294واقع شود.

 وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ.

 «.خبرانید که شما بى درحالى»يعنى غافلون 

که مشتقّ است از  اند؛ يكى اين وجوهى ذکر کرده  سامِدُونَ  براى

که به معنى لهو و غناست؛ چون مشرکین هنگامى که پیغمبر « سمود»

نواختند تا  فرمود، غنا مى صلّى اللّه علیه و آله قرآن را قرائت مى

 لّه علیه و آله را نشنود.که کسى صداى پیغمبر صلّى ال اين

                                                 
 .96/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(1)  294
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که « سمد البعیر إذا رفع رأسه»گويند از باب:  معنى ديگر آنكه مى

که شما گردنكشانید و  کنايه از گردنكشى و تكبّر است؛ يعنى درحالى

 متكبّريد.

  معنى ديگرى هم از مجاهد در تفسیر ابو الفتوح ذکر کرده که

  است، پس معنى آيهکننده  به معنى غضبناك و اعراض  سامِدُونَ

______________________________ 
 .96/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(1)

 302معراج، ص: 

 «.که شما خشمناك و رويگردانید درحالى»بدين ترتیب است: 

پس از نزول اين آيه، کسى »از ابو خلیل صحابى، مروى است که: 

 «.رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله را خندان نديد

منقول است که چون اين آيه نازل  -رضوان اللّه علیها -از امّ سلمه

به »شد، اصحاب گريستند و پیغمبر هم گريست. حضرت فرمود که: 

دوزخ نرود هرکس که از ترس خدا گريان شود و هرکس که طغیان 

 295«.کند و بر معصیت اصرار ورزد، به بهشت نرود

                                                 
 .360/ 10تفسري ابو الفتوح رازى:  -(1)  295

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  423 

ت به درگاه پروردگار چون به خضوع و ندامت و اظهار عجز و مسكن

شود، لذا در اين  از هالکت دنیوى و عذاب اخروى نجات حاصل مى

 فرمايد که: آيه شريفه، امر به سجده و عبادت مى

 296فَاسْجُدُوا لِلَّهِ.

 «.پس براى خدا سجده کنید»

فقط اوست که سزاوار سجده است و بس. سجده براى غیر خدا حرام 

 اليق پروردگار است و بس.است. اين قسم اظهار عجز فقط 

و عبادت نمايید او را )جلّ و عال( نه ساير معبودهاى » 297وَ اعْبُدُوا؛

 «.باطل را

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله پس »از ابن عبّاس روايت شده که: 

از تالوت اين آيه، در مسجد سجده کرد. حاضرين هم سجده 

 298«.کردند

______________________________ 
 .360/ 10تفسیر ابو الفتوح رازى:  -(1)

                                                 
 .62جنم:  -(3و  2)  296
 .62جنم:  -(3و  2)  297
 .96/ 9تفسري منهج الصادقني:  -(4)  298
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 .62نجم:  -(3و  2)

 .96/ 9تفسیر منهج الصادقین:  -(4)

 303معراج، ص: 

جمیع فقهاى شیعه اتّفاق دارند که سجده در اين آيه واجب است نه 

مستحب و از جمله چهار آيه عزيمه است. در اهمّیّت و شرافت عبادت 

 299یاجى به تكرار آن نیست.قبال در همین سوره ذکر شد و احت

______________________________ 
متأسّفانه به علّت تراکم مطالب و موانعى که بود، از آن جمله  -(1)

هاى تفسیر، فصل چهارم اين کتاب از  پیدا نشدن دو جزوه از نوشته

 تا آخر سوره، خیلى مختصر شد.  وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى آيه:

البتّه بعضى از قسمتها مانند آيات راجع به اقوام گذشته، در تفسیر 

حقايقى از »تر بحث شده و بحمد اللّه تحت عنوان  سوره قمر مفصّل

منتشر گرديد و بعضى از قسمتهاى ديگر هم در همین کتاب « قرآن

 ضمن آيات قبل ذکر شده که احتیاجى به تفصیل زيادتر نداشت.

 304معراج، ص: 
                                                 

ْعرى i\هاى تفسري، فصل چهارم اين كتاب از آيه: متأّسفانه به عّلت تراكم مطالب و موانعى كه بود، از آن مجله پيدا نشدن دو جزوه از نوشته -(1)  299 َو َربُّ الشِّ  .تا آخر سوره، خيلى خمتصر شد E\ َو أَنَّهأ هأ
منتشر گرديد و بعضى از قسمتهاى ديگر هم در مهني كتاب ضمن آيات قبل « حقايقى از قرآن» تر حبث شده و حبمد الّله حتت عنوان سوره قمر مفّصل البّته بعضى از قسمتها مانند آيات راجع به اقوام گذشته، در تفسري

 .ذكر شده كه احتياجى به تفصيل زيادتر نداشت
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