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   پيشگفتار
ه بـا خـدا دارنـد    كخدا به خاطر انسى       اولياء ديبدون ترد 

 تعـالى  اند، خـداى   صاحب الهامات و مكاشفات و مشاهدات     

ـ فرما مجيد مـى  در قرآن $ :دي tΒ uρ))   tβ% x. A |³ u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3 ãƒ ª! $# 

ω Î) $ ·‹ ôm uρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ Zωθ ß™ u‘ z© Çrθ ã‹ sù 

⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ $ tΒ â™ !$ t± o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) ;’ Í? tã ÒΟŠ Å6 ym ((1                 
ـ گو تعالى با هيچ بشرى سـخن نمـى        خداى :عنىي  مگـر از   دي

ه كـ  رسوالن  فرستادن ة بوسيل ايپرده و     از پس  اي وحى   قيطر
     پروردگار از هر چـه بخواهـد بـه آن رسـول وحـى              ةبا اجاز 

  .كيم است حو  خداى تعالى برتررايشود، ز مى
 وليـائش از مـردم    تعـالى بـه ا     است خداى   ممكن نيبنابرا
رد كـ   وحى موسى چنانكه به مادر حضرت   ( ندك وحى معمولى
ه همان  ك مكاشفه   قي از طر  اي) ه او پيامبر نبود   كدانيم   و ما مى  

ـ بگو الهامات است بـا او سـخن       ⎯ (( ه معنـى  كـ  د،ي ÏΒ Ç› !# u‘ uρ 

A>$ pg Éo (()  ـ ر اسـتاد در ا است پس اگـ  همين) از پس پرده  ني
نـد و مـا     ك  مكاشفه بيان مى   قي از طر  بيشتر تاب سخنانش را  ك

 ،نـيم ك  براى سخنان او نقـل مـى       داتىي  مؤ اتي و روا  اتياز آ 

                                                 
 .51شوري، آية  سورة-1
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ــا توانــسته ــه ني و محكمتــرني بهتــرمي  مطالــب واقعــى را ب
  .خوانندگان محترم ارائه دهيم

 مستقل استوار باشـد     ةيه بر اساس دو پا    ك هر چيزى    رايز
ـ  بوجود آ  ضعفى نيوچكترك هي از آن دو پا    كير  اگر در ه    دي

  .ردك جبران سستى آن را خواهد گرىيد
شف كـ  كـى ي. است  مكاشفه به دو نوع تصور شده      ضمناً

 سرچـشمه   از الهامات و حكمت الهـى      ه غالباً ك علمى   قيحقا
ـ  ةمكاشف نوع از مكاشفه را      نيه ا كگرفته    ةمكاشـف  و   ي علم

  .نامند مى يحال
طبيعـى و اشـخاص، در      مناظر دني د  مكاشفه و  گرىي د و
 مكاشـفه را  نوع نيه اك،  خواب و بيدارى    بين ايخلسه و    عالم

  .نامند  مىيعين ةمكاشف
 علمـى   ةه در مكاشـف   كاى   دانم به نكته    الزم مى  نجاي ا در

 ني ا مطالب  و مربوط به بسيارى از     ديشف گرد كبراى خودم   
نم تا  ك  مقدمه براى خوانندگان محترم نقل     نيتاب است در ا   ك
 هـاى ضـعيف    ه با هاضمه  ك تاب ك ني ا قي بخشى از حقا   ديشا

  .سازگارى ندارد تا حدى قابل هضم و غيرقابل انكار باشد
ه كـ ت مطالبى از فلسفه     ك و پر بر   زيعز  از شبهاى  كىي در

 از عبـادت    پـس   جوانى خوانده بودم قبل از خواب و       اميدر ا 
ـ  با آ  رفت و بعضى از آنها را      مختصرى در فكرم رژه مى      اتي

ـ  مقا اسـالمى   معتبـر  اتيمحكم قرآن و روا    ردم و  كـ   مـى  سهي
  .دميد  مىنهاي بين آنها و اادىيمنافات ز

داد در آن مكاشفه متوجه      حالت مكاشفه اى به من دست     
 قيشـناخت حقـا    اسـت در    مطـالبى  ة مجموع فلسفهه  كشدم  



   ــــــــــــــــــــــــ  در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        6     

 اهل فـنّ    ايمتّكى به افكار بشرى و به قول اهل لغت و            اشياء
 1.است  اندازه توانائى بشربه  اشياءقيقاعلم به ح

 قيحقـا  اسـت در شـناخت     مطالبى ة مجموع حكمت ولى
 رسـوالن   جانب ه از ك الهام و مكاشفه     اياشياء متّكى به وحى     

م دوران زنـدگى  ه بشر در تماكاى   خدا به اندازه   الهى و اولياء  
  .باشد ، مىبه آن نيازمند است

چـه حـضرات     قـرآن و آن    قي شامل حقا  حكمت نيبنابرا
فـى   اهللا قذفهي ((هك علمى   قياز طر ) السالم عليهم (معصومين
ه كـ سى  كـ  تعـالى بـه قلـب        خـداى  :عنـى ي ))شاءيقلب من   
ــتش ــفه و  دوس ــدارد از راه مكاش ــى اي ــات م ــدازد،   الهام         ان
  .مى باشد

 فلسفه احدى از اهل فنّ و لغت        فيتوضيح آنكه در تعر   
ه از طـرف    كـ  هامـاتى ال ه فلـسفه شـامل وحـى و       كنگفته اند   

  ، اسـت  خص به رسـوالن الهـى شـده       پروردگار به بشر و باأل    
 قيه فلسفه علم و شناختن حقا     ك معترفند شود، بلكه همه   مى

ـ ، نها است به اتّكـاء افكـار بـشرى        اشياء س مـسائل   أ در ر  تي
) از قدماء(سقراط و افالطون  :دانشمندان بزرگى مانند فلسفى

خره تمـام  انـد و بـاأل   بـوده ) نيخّرأاز متـ (و انيشتين و راسل     
و هـشتاد مكتـب هـم         از صـد   تعدادشـان  هكمكاتب فلسفى   

همه متّكى به افكار دانشمندان آن مكتب بوده   2،ندك تجاوز مى 
ـ ما ه همين اخـتالف  ك دارند   دىيو همه با هم اختالف شد       ةي

سردرگمى انسان در مسائل مختلـف فلـسفى بـوده و همـين             
است بوده    بشرى افكار كى به اختالف دليل بر آنكه فلسفه متّ     

                                                 
 .دهخدا  فرهنگ-1

 .مكتب فلسفي را نام مي برد187كه ) جهان و ارتباط انسان( كتاب -2
 



      ــــــــــــــــــــــــ پيشگفتار     ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            7                                                                       

و همين اختالف دليل بر آنكـه مطـالبش متّكـى بـه وحـى و       
 اگـر تمـام پيـامبران       رايز. باشد ، مى است الهامات غيبى نبوده  

 اختالفـى در بيـان      نيوچكتركـ  جا جمع شـوند      كيالهى در   
 ندارنـد و همـين عـدم اخـتالف دليـل بـر              معارف  و قيحقا

 سخنانـشان   دليـل بـر آنكـه      حقّانيت راه و سخنانشان بوده و     
  ، خداى واحـدى بـوده اسـت       متّكى به وحى و الهام از طرف      

 داراى حكمت الهـى     آنها هكباشد و آن به معنى آن است         مى
  .اند  گرفتهاديبوده و حكمت را از جانب خداى تعالى 

 قيه در قرآن آمـده بيـان حقـا        كپس حكمت همان گونه     
      رايــ، زوحــىاســت ولــى متّكــى بــه  و معــارف حقّــه اشــياء
دهـد و     تعالى همه جا حكمت را به خود نـسبت مـى           خداى

‰ (( :ديگو مى s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ z⎯≈ yϑ ø) ä9 sπ yϑ õ3 Ït ø:  بـه   مـا  :عنىي  ١)) #$
  .ميداد لقمان حكمت را تعليم

7 ((: فرمايــــد مــــي و Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ #© yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z⎯ ÏΒ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø: ه كـ  اسـت    هـائى ي آن چيز   مطالـب از   نيا :عنىي  ٢)) #$
  .تعالى از حكمت به تو وحى فرمود خداى

’ ((: فرمايد مي و ÎA ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ |N ÷σ ãƒ 

sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρ é& # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2((خداى تعالى   :عنىي  ٣
ه كـ سى  كـ دهـد و بـه       ه بخواهـد مـى    كـ سى  كحكمت را به    

   .است او داده ى بهحكمت را داد خوبيهاى بسيار

                                                 
 .12لقمان، آية  سورة-1

 .39 سورة اسري، آية-2

 .269 سورة بقره، آية-3
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µ ((: فرمايد مي و ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ(( 1 عنىي: 
  .تاب و حكمت تعليم دادكتعالى  به حضرت عيسى خداى

ــي و ــد مــ ‰ô ((: فرمايــ s) sù !$ oΨ ÷ s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# 

sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ((ميداد تاب و حكمتكابراهيم  به آل :عنىي  ٢.  
       قــرآن علّــت بعثــت انبيــاء    اتيــو در بــسيارى از آ

 اب به مـردم دانـسته و      كترا تعليم حكمت و     ) السالم عليهم(
   :فرموده

)) ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ ((انبيــــاء و  :عنــــىي  ٣
بـراى  ) آلـه  عليـه و   اهللا صـلى  (اسالم گرامى  رسول خصبـاأل 

    .اند مبعوث شده دمتاب و حكمت به مركتعليم دادن 
 خـداى تعـالى     ة حكمت را از ناحي    ادىي ز ثيو در احاد  

ه كـ  رده كـ   معرّفـى  ،سـازد  ه به قلب بنـدگانش جـارى مـى        ك
  اربعـين صـباحاً     هللا من اخلـص  (( : است ثي حد نيمنجمله ا 

  .4)) الحكمة من قلبه الى لسانهنابيعيجرت 
 ود را در مقام خلوص چهل روز قـرار        ه خ ك سى ك :عنىي

   هاى حكمت حتّى از قلـبش بـه زبـانش جـارى            دهد چشمه 
 .شود مى

                                                 
 .48عمران، آية آل  سورة-1

 .54 سورة نساء، آية-2

 .129 و سورة بقره، آية2 سورة جمعه، آية-3

 و شـبيه    52فـصل 94و جامع االخبار، صفحة   10حديث242، صفحة 67 بحاراألنوار جلد  -4
 .25يثحد249، صفحة67جلد آن در بحاراألنوار

 



      ــــــــــــــــــــــــ پيشگفتار     ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            9                                                                       

شود و به   نوشته مىقيتاب از حقا ك ني آنچه در ا   نيبنابرا
 متّكى به   گردد، است نقل مى   ه خود حكمت  كعنوان مكاشفه   

ــآ ــرآن و روااتي ــ ق ــت اهــل اتي ــارت بي        عــصمت و طه
  .است  شدهاستفاده الهى بوده و از حكمت) السالم همعلي(

است بسياري از مطـالبش بـا نظـرات مكاتيـب            و ممكن 
باشد، چنانكه تمام مطالب جلد اول هم        فلسفي منافات داشته  

 . است گونه بوده همين

ه منظـور از    كـ  مير شد كّتاب متذ ك نياول ا   در جلد  ضمناً
ـ ه در سرفصل مطالب ا    ك ))او(( سى جـز   كـ  آمـده  تـاب ك ني

در معـذورم و     ر نـامش  كـ ه مـن از ذ    كـ  ،استاد نبـوده   حضرت
ه كـ انـد    اى منظور بوده   متعدده  اساتيد بعضى از جاها احتماالً   

    شـود در نيـت      ر مـى  كـ  ذ ))گفـت  او مى ((لمه  كجا  كدر هر   
  .است  منظور بودهمعهود لّف همان استاد مؤ
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  من سرگذشت
  :گفت او مى

ردم و  كرذيله را از خود دور       وقتى من مراحل سير و سلوك را طى نمودم و صفات          
مـستقيم و محبـت و جهـاد بـا نفـس و عبوديـت را                 استقامت و صـراط    مراحل توبه و  

  1.پيمودم
ر توانستم د شدم و مى  ندهكردم و بلكه از دنيا      ك دنيا را از دل بيرون     خره محبت و باأل 

ردم، تقلّب و خيانـت،  ك ام عمل مى بگذرم و از آن به بعد به وظيفه      راه خدا از همه چيز    
ى از دلم رفته بود، نوع دوست بـودم و          كلّحسد به    ريا و دروغ در وجودم نبود، بخل و       

، حـقّ   دانـستم  خود را خادم مردم مى     هيچگاه به فكر رياء و تفاخر بر مردم نبودم، بلكه         
. بود بدم برطرف شده   خره خيلى از اخالقيات و صفات     نيدم و باأل  ش گفتم و حقّ مى    مى

بـا خـداى    بودم و در اين موقع و در اين حال يك شب با آنكه در اطاق تاريكى نشسته           
دانـم چـه     ريختم و با او گرم راز و نياز بودم، ناگهان نمى           خودم انسى داشتم، اشك مى    

خود شده و يا به عـالم معنويـت          خود بى رفته بودم، يا از      اين بين به خواب    شد، آيا در  
نيد از اين   كشد، نه آنكه فكر      حال ديدم اطاقم پر از نور      خره در آن  بودم و باأل   وارد شده 

مثل آنكه خورشيد وارد اطاق شده        مانند چراغهاى هزار شمعى و يا      نورهاى مادى مثالً  

                                                 
 .است مشروحاً ذكر شده) اهللا الي سير( اين مراحل در كتاب -1
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از تـاريكى مطلـق      كه من ه از اينها روشنتر، ولى لطيف، يعنى با آن        كنورى بود   . باشد، نه 
 چشمم ناراحت نـشد و بلكـه چـشمم          ناگهان وارد اين روشنائى شديد شده بودم، ابداً       

ه خصوصيات بعضى از چيزها شـرح داده نـشود،          كخره بهتر اين است     منورترشد و باأل  
  .نيست و تا نبينى ندانى چون به قلم شرحش ممكن

يـست و او    كه او   كـ دادم   ىه درست تشخيص نم   كخره در وسط اين نور شبحى       باأل
دل  ه تـا اهـل    كـ ( آرامش و تسلّط به نفس او را ديدم و با زبان دل            مالك، ولى با    چيست

  .گفتگوها انجام شد اين) فهمى نشوى آن زبان را نمى
  ه هستيد؟ كشما  :از او پرسيدم

  .گرامى اسالمم  دختر رسولزهراء ةفاطممن  :فرمود
ه مـن بـراى     كـ ، آيا مـى پـسنديد       زندان شمايم هستيد، من از فر    شما مادر من   :گفتم

گـردد؟ بـا     بكشم و از ديدگانم اين همه اشك جـارى         ماالت اين همه رنج   كرسيدن به   
دنيـا فـارغ    س از فرزندان ما و يا از شيعيان ما دلش را از محبت   كهر   :همان زبان فرمود  

رود؟ بـه    جـا مـى   كجـا هـست و بـه        كآمـده و در      جاكند و ما را بشناسد و بداند، از         ك
اى و   ردهكـ تـرك    دنيـا را   ه محبـت  كـ اسـت    و تو درست  .رسيد   ماالت واقعى خواهد  ك

اسـت   ه شناختن نور مقدس امام    كدوم   اى ولى شرط   رذيله را از خود دور نموده      صفات
  1.اى انجام نداده هنوز

نند تـا آنهـا را      ك است بايد آنها خودشان را به من معرّفى        آن هم به دست شما     :گفتم
  .سمبشنا

دهـم تـو را      دسـتور مـى   ) الـسالم  عليـه  (مهـدى  حضرت اهللا ه بقي به فرزندم  :فرمود
  .ندك راهنمائى

                                                 
 .مـن مـات اليعـرف امامـه مـات ميتـة جاهليـة             ): آلـه  عليـه و   اهللا صـلي (اهللا قال رسول  -1

 ).9حديث78 صفحة23بحاراألنوار جلد(
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الهى و ملكوتى را در آن شب نديدم ولى خوشـحال            اين را گفت و ديگر آن جمال      
    ه بـوده بـا هـر عجـز و          كـ خره با هر فـشارى      اند و باأل   خوبى داده  ةوعد ه به من  كبودم  
  .بودم جهان هستى قرار داده ةود را مورد لطف ملكه بود، خكاى  ناله

آه چقدر انتظـار معـشوق ناراحـت         آمد، آه  اما چندين ماه در اين انتظار جانم به لبم        
  :خواهم بگويم نيد مىك ، نه آنكه فكراست نندهك

  . يكى وفا نكند، خوبانةهزار وعد 
ير يا زودش هم بـه      دند،  ك اش وفا مى   خوبان همه  ة، وعد نه، من با اين شعر مخالفم     

  .دانم جريان من هم به مصلحتم بود، خودم بهتر مى ،مصلحت است
ه من قدردان معشوق    كتوانم بگويم اين است      خير مى أه از مصلحت اين ت    كآنچه را   

اى از او    داشـتم و لحظـه     وقتى به او رسيدم او را از جانم بهتر دوسـت           ،و محبوبم شدم  
ردند شـايد   ك اى اول به من آن معارف را لطف مى        روزه ، اما اگر همان   ردمك غفلت نمى 

  .زياد قدردانش نبودم
ه مـرا   كخواستم چيزى بگويم     به هر حال در اين مدت خيلى رنجور شدم ولى نمى          

، شـبها در    اى شندهكـ ، اما چـه صـبر       ردمك باشد، صبر مى   نند و يا خالف ادب    كمطرود  
  ،بودم را ديده مقدس نوره آن كهمان ساعتى 
       ار و اوراد و تــضرّع و زارى را كــنشــستم و همــان اذ  اطــاق تاريــك مــىدر همــان

  .شد ، خبرى نمىردمك مى
حال شده بودم بى ادبانه بـا حـضرت     بودم و بى   ردهكتا آنكه يك شب از بس گريه        

ايد،  م لطف شده  كآخر چرا شما     :گفتم)  و صلواته و تحياته عليها     اهللا سالم (اطهر ةفاطم
  )ارواحنا فداه( اهللا ه بقي قسم اگر بدانم فرزندتان حضرتبه جان خودتان

ن رسـم همـين اآل   ه شده زنده به آنجا مى    كاست و من با هر زحمتى         دماوند ةسر قلّ 
ه مرا به آن وعده فرموده ايد       كشوم و درسى     محضرش مشرّف مى   نم و به  ك ت مى كحر

ندارم  ، من ديگر طاقت   دانم ه جاى او را نمى    كنم   ك چه اما. گردم گيرم و بر مى    از او مى  
  .ندارم و ديگر هم عرضى
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نياورد و در    ادبى مرا به حساب    بود، اين بى   ام بود، عزيزتر از جانم     ه محبوبه كاما او   
 الهى حضرت   ةدست عزيز عزيزان و سرور سروران و تنها نمايند         آن شب دست مرا به    

داد و مرا به او سـپرد و رفـت و            )لتراب مقدمه الفداء   روحى و ارواح العالمين   ( اهللا هبقي 
ـ معرفت  ) ارواحنا فداه ( اهللا هبقيمن از محضر حضرت      الم  علـيهم  (اطهـار  ةائمرا ) الـس

  1.دهم مى تو شرح ام براى ه مقدارى از آن معارف را در سخنان آيندهك، گرفتم تعليم
  :گفت او مى

   از نظـر روحـى   خـسته ولـى   العاده از نظر بـدنى  ه فوقك از شبهاى تابستان كىيدر  
ردم كـ  زدم و مناجـات مـى      مى ، حرف مهربانم ، خداى زمي، عز محبوبم حال بودم و با    سر

ـ نم ، بـا او بـا فر       كـ  ، او را ندا مـى      عوض مناجات  ،معرفتى ه در اثر بى   كمتوجه شدم     ادي
 را نـسبت  مي ولى باز هم صدارسد  به گوش نمىمي صداة، اگر چه جوهر   زدم حرف مى 

 هـر  2،است كترينزد گردن به من    وقتى او از رگ    راي، ز بودم ردهكلند   بودن او ب   كيبه نزد 

  .شيده باشمك  اديه در گوش شما فركاست  نيحرف بزنم مثل ا ه با او آهسته همكطور 
  : او نفرمودهمگر

ä. øŒ $# uρ )) š −/ §‘ ’ Îû š Å¡ ø tΡ % Yæ • |Ø n@ Zπ x‹ Åz uρ tβρ ßŠ uρ Ì ôγ yf ø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# ((٣  
  

                                                 
مقـدس شـرح      مطالب جالبي در معرفت امام به عنوان سرگذشـت نـور           در اين كتاب     -1

امام هر زمـاني هـستند كـه         معني تحت تربيت   باشد كه چون اهل    ضمناً معلوم . است ده شده دا
يعني مربي اهـل زمـين امـام زمـين          )) االرض االرض امام  رب: ((اند ضمن سخنانشان فرموده  

اسـت كـه     اند گفتار اسـتاد معنـايش ايـن        واسطة فيض ) عليها اهللا سالم(زهرا   است و حضرت  
 اهللا  بقيـة  حـضرت  تربيـت خاصـة    شدند كه ايشان تحت    واسطه) عليها اهللا سالم(زهرا   حضرت

 .   شوند واقع) ارواحنا فداه(

2- )) ⎯ øt wΥuρ Ü>tø%r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9   ).16سورة ق، آية()) #$
 .205 سورة اعراف، آية-3
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  :رموده او نفمگر
)) Ν n= ÷è tƒ sπ uΖ Í← !% s{ È⎦ ã⎫ ôã F{ $# $ tΒ uρ ‘ Ï øƒ éB â‘ρ ß‰ Á9 $# ((١  

ر كـ ه به مراتب از ذ    كر خفى   كنزنم و به ذ    پس چرا با او آن چنانكه او فرموده حرف        
  !  خود را عادت ندهم ؟، استتريماالت روحى قو كجلى در پيشبرد

 حـرف  زي، با خداى عزقلبم ، بان شب به بعد بيشتر اوقات با روحم، با جانم   لذا از آ  
  .ردمك خواستم و اظهار عجز و خضوع مى زدم و از او حاجت مى مى

 از مـن    گريرد و د  ك پيدا   ادترىيشدم و او به من لطف ز       نوسأم با او م   ك مك آنكه   تا
مـى زد و مـرا       رد و با مـن حـرف      ك  به من اعتناء مى    ائيشيبرك تمام گرداند و با   رو نمى 

  .فرمود  مىتيهدا
   :موده فررايز
)) “ Ï‰ öκ u‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ((٢  

)) Ν åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ ((٣  

)) β Î) $ oΨ ø‹ n= tã 3“ y‰ ßγ ù= s9 ((٤  
  .است  و راهنمائى بشر به عهده خداتيهدا :عنىي

  :گفت  استادسپس
   ، چگونـه بـا مـا حـرف     محبـوب   خداىز،يعز ، خداى مهربان نى خداى ك  فكر مى  تو

           بـه او   زنـد و مـا هـم دائمـاً         مـى   بـا مـا حـرف      ه او دائماً  ك ميبگو زند، اگر براى تو    مى
      ، خيلـى دلـت     شناسـيم   را نمـى   او  صـداى  گـر يه حتّـى د   كنيم تا جائى    ك اعتنائى مى  بى
  .شناسى  محبوب حقيقى ظالم و ستمگر مىنيسوزد و خود را در حقّ ا مى

                                                 
 .19، آية)غافر( سورة مؤمن-1
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، بگيـرى  باشـى آتـش   داشـته  دهم تا اگر خدا را دوست مى  براى تو آن را شرح  حاال
لمـه از سـخنان     ك كي او گردى و حتّى      ة متوجه سخنان حكيمان   خرهباأل اي،  شوى منفجر

  .نگذرى نارشك را نشنيده از زي عزنيا
  :گفت  مىاو
اسـت و    شـيطان  مـا    دشمن كـى يزنند    حرف مى  ه با ما، دو نفر دائماً      ك  را بدان  نيا

دهـيم    شيطان بيشتر گوش مى    سفانه به سخنان  أاست و چون مت    رحمنما    محبوب گريد
 .شناسيم صداى او را بهتر مى

 ولـى   ميشـنو   آنكه صدائى نمـى    با :نديگو  آنها مى  د،يا دهي د ادىي وسواسيهاى ز  شما
ار خالف را بكنـى،     ك فالن   ديبا :هك نديتر از آنكه چند نفر به ما بگو         و قاطعانه  حتريصر

 فالن دي بااياست و  يز فالن طور چفالن :ديگو سى، به روح ما، به باطن ما مىك، نيروئى
  .دهى خالف را انجام عمل

باشـد بـه قلـب و روح مـا       صوتى جاديتعالى بدون آنكه محتاج به ا      همچنين خداى 
زند و نيكى و بـدى را        مى حرف  با ما از پس پرده غيب      دائماً  و ديگو مطالب حقّه را مى   

ه حتّـى سـخنان او را       كـ  ميا ه سخنان او توجه نكرد    به شناساند، ولى ما آن قدر     به ما مى  
خره به آنها نيم و باألك  مىاشتباه ها دهيم بلكه آنها را با خياالت و وسوسه تشخيص نمى
  .نيمك اعتنائى نمى

  ؟حيائى نيست عمل با ادعاى دوستى ما، ظالمانه و بى ني اايآ
اعتنائى نسبت به محبوبش بـشود        بى و ادبى  بى ني دوست متوجه به ا    كي وقتى   اي آ

نكند   به او محبت   گريد هكگيرد    تصميم نمى  ايشود و آ   گردد، ناراحت نمى   سف نمى أمت
  ؟ديو توجه به سخنان او ننما

 :گفت او مى

بـودم و     آسمان نشـسته   ريه به تهجد مشغول بودم و ز      كشبى   چند سال قبل در نيمه    
با من حـرف    ه خدا   كشدم   وتر ناگهان متوجه    در قنوت نماز   ،بودم  خوانده را نوافل شب 

، از مـن بـه خـاطر        نكـ   را دعـاء   دوستانت :ديگو  به من مى   شنيدم زند، با گوش دلم    مى
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، ردمكـ ارها را   ك ني، من ا  نك ، به سوى من برگرد و توبه      نك تت طلب مغفرت  اعمال زش 
 .داد تعالى مرا از مقرّبين خود قرار شد و خداى  بازميدرهاى رحمت او برو

زنـم او بـا      ه من با تو حرف مـى      ك همان طورى    زيعز ه خداى كنكنى    حاال خيال  باز
زنـم احتيـاج بـه لـب و دهـان و زبـان و                ه با تو حرف مى    ك من رايزد، ز  من حرف مى  

 نهـا يتعالى محتاج بـه ا     ، خداى  ولى محبوبم  دارم حلقوم و امواج هوا و گوش شنواى تو       
 .بزند  تو حرفبا براى القاء مطالبش در قلب من نيست تا الزم باشد مثل من

، نا باشـى  نى و با حرف او آش     كه گوش دلت را متوجه سخنان او        كن  ك وششك فقط
  1.است افىكفقط همين 
 :گفت او مى

عصر  شدم و نور مقدس امام     عالم متوجه  از آن روز به بعد من مطالبى را در ملكوت         
      تـو اى از آنهـا را بـراى          بتـوانم گوشـه    دي شا ه انشاءاهللا كتعليم داد     به من  )فداه روحى(

مـك بـه رسـيدن      كبـدهى و آن مطالـب را بـراى           گـوش  ، به شرط آنكه خوب    نمك نقل
ه اسـم   كـ جـا   ك در هـر     بعـد   بـه  نجـا يار بگيرى و من از ا     كماالت و مقصد حقيقى به      ك

) الـسالم  علـيهم  (معـصومين  ة از انـوار مقدسـ     كـى يبرم بدان منظـورم       را مى  ميراهنما
  .باشد  مى)ءروحى له الفدا( اهللا ه بقيبخصوص حضرت

                                                 
 .ايم  اين مطالب را شرح بيشتري داده39صفحة) مكّه شبهاي( دركتاب -1
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  شناسي خود

  :گفت او مي
 انسان  كي من   ايه آ كبودم بدانم    ليبودم و ما   شيدهك اضتينفسم ر  ةيكسالها براى تز  

  ؟دارم  نواقصىهنوز ايام  شده املك
 رد،يخواسـت بپـذ     فكر باطل نمـى    ني، او مرا به خاطر ا     خدا رفتم  ى از اولياء   ولي نزد

ـ ه  كـ نـى   ك  گمان مى  نهچگو : و گفت  رفتي مرا پذ  ،شيدمكه  ك ادىيز ولى با زحمت    كي
، اى  بـوده جا ك دانى ، نمى اى و حال آنكه هنوز خودت را نشناخته      ! ؟اى امل شده كانسان  

  !روى جا مىكجا هستى و به كدر 
ن در دنيـا هـستم و       ام و اآل   در رحم مادر بـوده    ! ؟ام جا بوده كدانم    نمى چطور :گفتم

  .نندك  قبر دفن مىدر بعد هم وقتى از دنيا رفتم مرا
ن  بـوده و اآل    ارواح و   ذر عالمه حقيقت تو است در      ك روحت   عنىي تو   اتّفاقاً :گفت

  .رود  مى قيامت و برزخ عالم بعد هم به و  نشستهامتحان ةجلسدر 
،  بـدنم  عنـى ي مي پـا  ريب و االغ ز   كگوئيد من مر   ، درست مى  فهمم  نمى چيزى :گفتم

است  ه شما بفرمائيد صحيح   بودم هر چ    اشتباه گرفته  خودم هاى حيوانيم را با     جنبه عنىي
  ؟نمك  چهديحاال با
شوم و    حاضرى مشغول بيان مطالب مى     اگر :شيد و گفت  ك  دست نوازش به سرم    او
  . آنها را خوب بفهمىديتو با

      دهـم و انـشاءاهللا     ، هر چـه بفرمائيـد گـوش مـى         ام، در خدمت حاضرم    آماده :گفتم
  .فهمم مى

، دردت چيست و    ه هستى، چه هستى   كدانى   ب دي، با  خود را بشناسى   ديل با او :گفت
دام را  كرد و هر    ك روحم را از جسدم جدا       عنىي مرا از بدنم     بالفاصله ؟ و  بكنى ديچه با 

نبـاتى خـون را در        و اسـتخوانى بـود و روح       پوست ، بدنم گوشت و   به طرفى گذاشت  
  .بود  انداختهانيرگهاى آن به جر
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، او  بـودم  ه من از او پياده شـده      كبود   بىك، او مثل مر   دميد  خود را از او جدا مى      من
        همـه چيـز را     ) روحـم  عنـى ي(فهميـد، ولـى مـن         و هيچ چيـز نمـى      نداشت هيچ شعور 

شـناختم و بهتـر از همـه خـودم را             چيز را مى   همه  و دميد ، همه چيز را مى    دانستم مى
  :نمك  چنين توصيفني تو ابراى  روحم راعنىيتوانم خودم را  شناخته بودم و حاال مى

نـى  كه از هر چه تصور      ك، جسم بسيار لطيفى دارم      ميخدا  مخلوقى از مخلوقات   من
دارنـد در     و علوم در مقابلم نگه     اتي هر چه از معنو    نهيه مثل آ  كدارم   نورانيتى 1،يفترملط

، دارم ام مهيا نگه مى     و در حافظه   مينما  آن را حفظ هم مى     بعالوه ،نمك خود منعكس مى  
  .احساسم ائى و شنوائى ومن سر تا پا بين

تعالى ارواح بشر را بدون آنكه به بدنى         خداى خره و باأل 
ة  ارواح فقـط و فقـط قـو        نيباشند خلق فرمود، ا    تعلّق داشته 

ردند، هر چه   ك ه علوم و معارف را درك مى      كاى بودند    هكدرا
ه كـ  نـه ي ماننـد آ   عينـاً ( گرفتند،  مى اديدادند   به آنها تعليم مى   

ه كـ  فرق   نيشود، با ا    در آن منعكس مى    صورت محسوسات 
و ) شـود  مـى   معقـوالت مـنعكس    و علـوم  در ارواح صورت  

  عكاسى آن صـورتها را در خـود حفـظ هـم             عالوه مثل فيلم  
  .ردندك مى

 از افراد بشر مـستقلّ و جـدا از هـم خلـق              كي هر   روح
  . مساوى بودندگريكديشده بود و همه آنها با 

 نداشــتند، روح گريكــدي آنهــا هــيچ امتيــازى بــر عنــىي
) الـسالم  علـيهم  (معصوم چهارده مردم به اسـتثناء      نيسعيدتر

 مـردم در ابتـداء خلقـت مـساوى          نيتـر  امروز با روح شـقى    
  .بودند

                                                 
بحـاراألنوار  (.والرّوح جسم رقيق قد البس قالبـاً كثيفـاً        : لهشام) السالم عليه(قال الصادق  -1
 ).349صفحة2االحتجاج جلد  عن34 صفحة58جلد
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 دو هـزار    ه حـدوداً  ك نحوه بود    ني خلقت آنها به ا    ترتيب
شـود روح    خلـق  آدم ى حـضرت  كسال قبل از آنكه بدن خـا      

  1.لق شده بود روز قيامت خ و فرزندانش تاآدمحضرت 
           معــصومينة انــوار مقدســ ة آنهــا بــه مدرســ  ةهمــ

 در  خـدمتگزار  آمدند، مالئكـه مثـل فـرّاش و       ) السالم عليهم(
  .ردندك ار مىك آنها ةمدرس
  . مدرسه تشكيل شده بودني مختلفى در االسهاىك

خداشناسـى و توحيـد و معـارف         ةالسها رشت ك نيمهمتر
  .حقّه بود
ر اخالقيـات و معرّفـى صـفات         هـم د   گـرى يد السهاىك
 سيتـدر  خرهجهـان هـستى و بـاأل        و رمـوز و اسـرار      انسانى
ه تنها همين رشـته شـامل جميـع علـوم عـالم             ك قرآن   قيحقا

  .شد  مىسيگردد تدر خلقت مى
 چون آنها معلّمين خوبى بودند، توانستند در ظـرف دو   و
  .نندك التّحصيل  مدرسه فارغنيسال جمعى را در ا هزار

داده چگونه روحـم از بـدنم        دانستم چه حالتى به من دست      ه من نمى  كبين   ني ا در
ناگهان او مرا با ! ؟نمك  را خيال مىنهاي اايام و   مردهايام و  رفته  به خوابايآ! ؟جدا شده

ـ د  بـدنم را نمـى  گري ده ك  دنيا بيرون برد   ني از ا  عيت سر ك حر كي  و تمـام تعلّقـات   دمي
  !  بسته بودچشمم ، ولىبودم  همه چيز جدا شدهم، ازبود ردهك دنيوى را فراموش

اى را   ننـده ك ام بوى عطـرى لطيـف مـست        ه شامه ك مي موقع به محلّى رسيد    نيدر ا 
ه بعـد از آن     كرد  ك رد، المسه و احساسم چيزهائى را لمس و احساس مى         ك مى استشمام

  .ه مدتها از آن لذّت در نشاطمكبرم  لذّتى مى افتم  آنها مىاديهر وقت به 

                                                 
 .انّ اهللا تبارك و تعالي خلق االرواح قبل االجساد بألفي عام          ): السالم عليه(قال ابوعبداهللا  -1

 ).131صفحة58بحاراألنوار جلد  و2حديث320 صفحة26حاراألنوار جلدب(
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ردم نور با عظمتـى را بـا        ك ، وقتى چشمم را باز    نك  را باز  تيچشمها :گفت او به من  
نظيـر بـود، تمـام صـفات          ميان خلـق بـى     در ه در عظمت و قدرت    ك دميروحم د  چشم
ص در  ذات بخصو  صفات الهى در او ظاهر بود، هيچ فرقى بين او و خدا جز در             ةحميد

 1.ازليت و استقالل مطلق نبود

ه من  كه خدا محدود به مكانى و زمانى شود جز آن نور            كنبود   گر محال خره ا  باأل و
  2.شد نمى گرىي چيز ددميد مى

  ! ؟ چيستنييست و اك نيا :گفتم
   اوليـاء  و   انبيـاء  ةه همـ  كـ اسـت     روح و نور، از روح پاك و مقدسى        نيا :او گفت 

 اشياء را   ة او هم  ةيل، به وس  ردهك  مالئكه را راهنمائى   ة هم ،ردهك تيرا هدا ) السالم عليهم(
 بين  ة، واسط است الهى ، منبع فيوضات   رحمت خدا است   معدن 3،ردهك تعالى خلق  خداى

                                                 
الفرق بينك و بينها    : في كلّ يوم من رجب    ) السالم عليه( الزّمان عن دعاء موالنا صاحب    -1

ــك   ــادك و خلق ــم عب ــاتيح(.االّ انّه ــفحة   مف ــه ص ــاي رجبي ــان دع ــاراألنوار 240الجن  و بح
  ).393صفحة95جلد

ــة         عــن العالّمــة المجلــسي ر -2 س و االئمحمــه اهللا فــي اســتئذان علــي الــسرداب المقــد 

الحمــدهللا الّــذي مــنّ علينــا بحكّــام يقومــون مقامــه لــو كــان حاضــراً فــي ): ... الــسالم علــيهم(
  ).115صفحة99 و بحاراألنوار جلد312الجنان صفحة مفاتيح(.المكان
اول شئ خلق اهللا تعالي ما      ): آله عليه و  اهللا صلي(عن جابر بن عبداهللا قال قلت لرسول اهللا        -3

 25بحــاراألنوار جلــد(.نــور نبيــك يــا جــابر خلــق اهللا، ثــم خلــق منــه كــلّ خيــر : هــو؟ فقــال
  ).43حديث24صفحة15 و جلد27حديث21صفحة

): الـسالم  الـصالة و   عليهم(في حديث خلقة نوره و نور علي      ) آله عليه و  اهللا صلي(و قال النّبي  
  ).42حديث24 صفحة25بحاراألنوار جلد().السالم عليه(وري و نور عليثم خلق االشياء من ن... 
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ـ ،  اهللا ه، مـشي  اسـت  اهللا ة، اراد است اهللا  بر ما سوى   محيط 1،است خدا و خلق     ، اسـت  اهللادي
م  است، او معلّم بشر است، او اسـ        اهللا ، جنب  است اهللا  اذن ،استاهللا   ، لسان است اهللا عين

  2.سبل است  هادىاو ،ل استك ، او عقلاعظم پروردگار است
ا دوست بدارد، خدا را     ه او ر   ك سىكاست و    ه او را بشناسد، خدا را شناخته      ك سىك

ه و چيزى را بـر او       داد  علوم را در او قرار     ةه خدا هم  كاست   مبين  امام او 3،داشته دوست
 او را شاهد بر خلق خود       و 5دهرك ه خدا خلقش  كاست    اول چيزى  او 4،مجهول نگذاشته 

  .است داده قرار

                                                 
 23بحـاراألنوار جلـد   (.نحن السبب بينكم و بـين اهللا عزّوجـلّ        ): السالم عليه(قال الصادق  -1
  ).5حديث101صفحة

فنحن اول خلق اهللا و اول خلق عبداهللا و سـبحه و نحـن سـبب                ): السالم عليه(و قال ابوجعفر  
 25بحــاراألنوار جلــد(.الخلــق و ســبب تــسبيحهم و عبــادتهم مــن المالئكــة و اآلدميــينخلــق 
   ).31قسمتي ازحديث20صفحة
اهللا  اهللا و انـا بـاب      اهللا و انـا يـد      اهللا و انـا جنـب      انا عـين  ): السالم عليه(قال اميرالمؤمنين  -2

  ).16حديث194 صفحة24بحاراألنوار جلد(
  ).191 صفحة24بحاراألنوار جلد(.اهللا  و وجهاهللا جنب) السالم عليهم(باب انّهم

 ).عليـه  سـالمه  و اهللا صـلوات (عـن الرّضـا   ) الـسالم  عليـه (حديث جـامع فـي معرفـة االمـام        
  ).4حديث120 صفحة25بحاراألنوار جلد(

 .اهللا اهللا و نحـن يمـين      اهللا و نحـن جنـب      و نحـن وجـه    ): ...آلـه  عليـه و   اهللا صـلي (عن النّبـي  
 ).38حديث22 صفحة25بحاراألنوار جلد(

  ).كبيره زيارت جامعة(.من عرفكم فقد عرف اهللا و من احبكم فقد احب اهللا -3
4- ))  ≅ ä. uρ >™ó©x« çµ≈ uΖøŠ |Áômr& þ’ Îû 5Θ$tΒÎ) &⎦⎫ Î7 •Β  (( ) 12، آيةيسسورة.(   

الخلـق   خلق عبداهللا و نحن سبب    اهللا و اول خلق    نحن اول خلق  ): السالم عليه(قال ابوجعفر  -5
  ).31حديث 20 صفحة25جلد بحاراألنوار(.اآلدمين المالئكة و عبادتهم من بيحهم وتس و سبب
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     نور خيره شـده بـودم و بـه او بـا چـشم دل نگـاه       نيخدا به ا    با معرّفى آن ولى    من
  .رفتم هوش ردم تا ازك مى

داند، ولى وقتى بهـوش آمـدم و         بود خدا مى   شيدهكهوشى طول     بى ني چقدر ا  حاال
بـودم   ز آنجـا بـه آن فـضاى بـاز رفتـه           ه ا كـ  در همان محلّى     را ردم خود ك چشمم را باز  

  .ردمك مشاهده
   نبـود، در حـال قـبض و گرفتگـى روحـى عجيبـى قـرار                 آن شخص هم خبـرى     از

  .گرفته بودم
!ª ةفيشـر  ةيآ داد مى تسلّى ه مرا ك چيزى تنها $# uρ ) âÙ Î6 ø) tƒ äÝ +¡ ö6 tƒ uρ Ïµ øŠ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è?  ( 

  1.بود

دانـيم   دهند و مـى    تعالى نسبت مى   ه خداى  قبض و بسط را ب     فهيشر ةي آ ني در ا  رايز
  .است ند، مگر فائده و مصلحتى را در نظر گرفتهك نمى ارى را خداكه هيچ ك

ـ  منظور ادي شا)است برگشت به سوى او (:ديگو  مىفهيشر ةي عالوه در همان آ و  ني
  .است  قبض و بسط رسيدن به خداةه نتيجكباشد 

است قبض را بعد از بسط و فـراق          ن؟ ولى چطور ممك   نباشم  چرا به آن راضى    پس
بـود،   ردهك، مرا چند روزى بيچاره  قبضني ااي فراق و    نيا! ؟نم ك را بعد از وصل تحمل    

ه بـه همـان نـور    كـ ، چـه بهتـر   ام ردهك را پيدا راه ه منكپس از سه روز به فكرم رسيد   
ـ ، ا مشو متوسل)دميد  نمى را اگر چه در حال قبض و فراق معنوى او        ( مقدس ار را  كـ  ني

 مورد محبت خود    مرا ، او ه آن ولى خدا بود رفتم     ك و به محلّى     ختمير ردم و اشك مى   ك
  .نمود رد و به من محبت مىك  پاك مىدگانميقرار داد و اشك از د

  :از او پرسيدم
  ؟ مدت مرا تنها گذاشتىنيچرا در ا

                                                 
 .245 سورة بقره، آية-1
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ـ  ني، ا اندم و حقيقت را به تو نشان دادم       ه تو را به مقصد رس     ك من :گفت و هـستى    ت
 كـة  درا ةنى و قلبت را آئين    ك آن نور مقدس استفاده      راهنمائيهاى  به بعد از   ني از ا  ديه با ك

  .دهى مطالب معنوى او قرار
  .ه با من حرف نزد، به من اعتنائى نكردك او :گفتم
تعالى او را براى ما پناهگاه و        دارد، خداى  تي، او به همه عنا    است لك او معلّم  :گفت

السـهاى  كداده، هزارها سال قبل از آمدنت به دنيا در            قرار تيهدا چراغنجات و    ةسفين
  .اى  گرفتهادي او از دانى اى و آنچه مى خوانده او درس
ـ اى و ا   ردهكـ  زرق و برق دنيا، از او فرامـوش          دني با د  چرا     چنـين بـا او بيگانـه        ني

  ؟اى شده
  .ر مقدس آشنا شومدهيد تا بهتر با آن نو  توضيحمي بيشتر برازي عزدوست :گفتم
ـ رد ا كـ  تعالى تو را خلـق     ه خداى ك، آن روزى    اى ردهك را فراموش    ني ا تو :گفت  ني

طـور بودنـد، نـه بـدن         افراد بشر هم همين    ة، هم  بودى روح ، تنها ى را نداشتى  كبدن خا 
ه به اسم بدن در چند روز       كبى را   كباشد آن مر   ادتي اگر 1نباتى داشتند،  داشتند، نه روح  

، آن را   ميگـو  ، همان را مـى    مي موفّق شد  مقدس و با هم به مالقات آن نور      قبل گذاشتى   
  .نداشتى هم در آن عالم

، در  نـى ك است بعدها هم آن را ترك مـى        موقّت در اختيار تو     بدن به طور   ني ا اساساً
      فقط در قيامت بـا شـرائطى بـاز دوبـاره آن بـدن را بـه تـو                    ندارى برزخ هم آن را    عالم
،  بدنني و بخصوص با داشتن عالقه به ابدن ني را بدان با داشتن اني ااًدهند و ضمن مى
ـ  بـه ا   عالقـه  ، چـون   تمـاس بگيـرى    امالًكتوانى با آن نور مقدس       نمى         بـدن غفلـت     ني
  .ندك  دور مىاتي و معنوقيآورد، انسان را از حقا مى

ه به نام بدن    كبى  ك مر ديمقدس برسى با    نور نيخواهى به محضر ا     وقتى مى  خرهباأل
نى تا بتوانى بـا     ك نى و خودت را از آلودگيها پاك      ك شياى رها  لهيطو در اختيار دارى در   

  .آن نور مقدس تماس بگيرى
                                                 

  .باب في خلق االرواح قبل االجساد131 صفحة58 بحاراألنوار جلد-1
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  ؟ ام خوانده السهاى او درسك من هزارها سال در چطور :گفتم
ـ رد فقـط    كـ   مـردم دنيـا را خلـق       ة خدا روح تو را و بلكه روح هم        وقتى :گفت  كي

    ه معقـوالت و محـسوسات را       كـ  عجيبـى بـود      كـة دراة   بود و آن قـو     صفت به آنها داده   
 بودند ولـى هـيچ چيـز    مساوى رد، آن روز همه مردم با هم ك  درك مى  عيالعاده سر  فوق
  .دانستند نمى

نـد ولـى    ك ه آن فقط محسوسات را در خود منعكس مى        ك فرق   ني، با ا  نهي مثل آ  عيناً
    ننـد و عـالوه آنهـا را ضـبط هـم            ك كس مـى   هم در خود منع    را ارواح انسانى معقوالت  

  .دينما مى
را قبل از خلقـت     ) السالم عليهم (معصوم چهاردهتعالى نور پاك      آن طرف خداى   از
تعالى راهنماى   ه خداى ك از آن چهارده نور همين نورى است         كىيه  ك(بود   دهيآفر خلق

به آنها تمام علوم و      و   1)است ش داشته  بشر نگاه  تي براى هدا  دنيا داده و در   تو قرارش 
  2.بود  را تعليم دادهنشياسرار جهان آفر

السـهائى بـراى مالئكـه    كآنهـا   3.بود و آنها را در عرش به صورت اشباحى جا داده      
  4.بودند ردهكمعنوى و معارف الهى آشنا  بودند و آنها را با علوم  ترتيب دادهقبالً

                                                 
 ).خلقته لنا عصمة و مالذا(  :خوانيم  در دعاي ندبه مي-1

حتّي بدا له فـي     ...  عند ربنا ليس عنده احد غيرنا      يا مفضّل كنّا  ): السالم عليه(قال الصادق  -2
بحـاراألنوار  (. خلق األشياء فخلق ما شاء كيف شاء من المالئكة و غيرهم ثم انهي علم ذلك الينا               

 ).45حديث24صفحة15 و جلد142حديث196 صفحة54جلد

مـا خلـق، خلـق    يا جـابر انّ اهللا اول  ): السالم عليه(قال لي ابوجعفر: بن يزيد قال عن جابر  -3
 15بحــاراألنوار جلــد(.محمــداً و عترتــه الهــداة المهتــدين، فكــانوا اشــباح نــور بــين يــدي اهللا

 ).47حديث25صفحة

    :نويسد  مي143صفحة) االيمان روح( اهللا عراقي در كتاب  مرحوم آيت-4
علـي   حسين بن  شده كه به حضرت    عليهما روايت  اهللا مظاهر رحمه  بن از شيباني از حبيب   

  كند چه چيز بوديد؟ نمود شما قبل از آنكه خداوند آدم را خلق بيطالب عرضبن ا
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ـ ه با كـ رد و دسـتور داد      كـ  تعالى ارواح بـشر را خلـق       سپس خداى   بـشر هـم در      دي
  .ردندك تكالسها شرك ارواح در آن ةهم ند،ك تكالسهاى آنها شرك

ـ  بخشى از ا   در        حقّـه تعلـيم    السـها درسـهائى از قبيـل خداشناسـى و معـارف           ك ني
  1.شد مى داده

                                                                                                                                            
كرديم و به مالئكه تسبيح و تهليل  الهي طواف مي   بوديم كه حول عرش    اشباح نور : فرمود

  .داديم و تحميد ياد مي
نه كنّا انواراً حول العرش نسبح اهللا و نقدسه حتّـي خلـق اهللا سـبحا              ): السالم عليه(قال الصادق 

سبحوا، فـسبحنا فـسبحت المالئكـة    : يا ربنا ال علم لنا، فقال لنا      : المالئكة، فقال لهم سبحوا، فقالوا    
  ).34حديث21 صفحة25بحاراألنوار جلد(.بتسبيحنا

ثم جعلنا عن يمين العـرش فـسبحنا فـسبحت          : ...في حديث ) آله عليه و  اهللا صلي(و قال النّبي  
كبرنا فكبروا، فكلّ مـن سـبح اهللا و كبـره فـانّ ذلـك مـن تعلـيم علـي                    المالئكة فهلّلنا فهلّلوا و     

   ).42حديث24 صفحة25بحاراألنوار جلد().السالم عليه(
  .فكنّا عنده مسلّمين بفضلكم و معروفين بتصديقنا اياكم: في زيارة الجامعة -1

           : عزّوجـلّ سـالته عـن قـول اهللا   ) الـسالم  عليـه (عن عبداهللا بن سنان عن ابي عبداهللا

NtôÜ Ïù)) «!$# ©ÉL©9 $# tsÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ (()  هي االسـالم،   :  ما تلك الفطرة قال    ).30، آية رومسورة
  .فطرهم اهللا حين اخذ ميثاقهم علي التوحيد

    :سالته عن قول اهللا عزّوجلّو : )السالم عليه(و في حديث زرارة عن ابي جعفر
)) Œ Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û©Í_t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô−r& uρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& 

öΝ ä3 În/ tÎ/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ (()  تـه الـي يـوم القيامـة               ).172، آية اعرافسورةقال اخرج من ظهـر آدم ذري 
 64بحـاراألنوار جلـد   (.فخرجوا كالذر فعرّفهم و اراهم نفسه و لوال ذلـك لـم يعـرف احـد ربـه                 

   ).7و6حديث135صفحة
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 افـراد بـشر     ةهم 1د،يگرد  مى سي از اخالقيات و تكامل روحى تدر      گري بخشى د  در
  .ردندك گرفتند و در قلب خود ثبت اديا در مدت هزارها سال آنها ر

  2؟ نيستادماني و از آن درسها چيزى ميا ردهكالسها را فراموش ك ما آن چرا :گفتم
ه كباشى درسهائى را     ردهك السها را فراموش  كنى اگر خصوصيات    ك  مى اشتباه :گفت

اسـت   عاتىهست و آنها همان علوم و اطّال       ن در اختيار تو    اآل اى السها فرا گرفته  كاز آن   
  3. دارىقيه از حقاك

                                                 

Œ ((: في حديث في ذيـل االيـة      ) السالم عليه(قال اميرالمؤمنين  -1 Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘...  ((   ان اهللا 
سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذرية من صلبه سيما في هيئة الـذر فـالزمهم العقـل و                    

 ).18حديث49 صفحة2برهان جلدتفسير (.قرر بهم انّه الرب و انهم العبد

Œ (( :في قوله)السالم عليه(عن ابي عبداهللا -2 Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘...   ((معاينة كان هذا؟ قال : قلت
 ).14حديث237 صفحة5بحاراألنوار جلد(.نعم، فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سيذكرونه

) االيمــان روح( تــابعليــه در ك اهللا عراقــي رحمــه عبــدالنّبي اهللا شــيخ  مرحــوم آيــت-3
ارواح قبل از   : نقل كرده حضرت فرمود   ) السالم عليه(صادق  از جزائري از حضرت    131صفحة

الفـت   اي از آنها يكديگر را شناخته و بـا هـم           دسته بودند، عده   آمدن به اين بدن در دنيا دسته      
اسـت و لكـن    ااي از آنجـ  اي با هم الفتي و شناختي نداشتند و اين دنيـا نمونـه   داشتند و عده 

  . اند اند به خاطر آنكه در دنيا به اين بدن گرفتار شده كرده احوال آنجا را فراموش
: اذ اقبل رجل فسلم عليه، ثم قال      ) السالم عليه(عن عماره، قال كنت جالساً عند اميرالمؤمنين      
بدان بالفي عام، ثـم  انّ االرواح خلقت قبل اال    : يا اميرالمؤمنين و اهللا انّي الحبك، فسأله ثم قال له         

اسكنت الهواء، فما تعارف منها ثم ائتلف ههنا و ما تناكر منها ثم اختلف ههنا و انّ روحـي انكـر                     
   ).خلق االرواح قبل االجساد  باب في2حديث131 صفحة58بحاراألنوار جلد(.روحك

شـيعتنا بالواليـة    ان اهللا اخذ ميثاق     : يقول) السالم عليه(كان ابوجعفر : و عن بكير بن اعين قال     
بـالنبوة و   ) آله عليه و  اهللا صلي(لنا و هم ذر يوم اخذ الميثاق علي الذر باالقرار بالربوبيه و لمحمد            

عرض اهللا عزّوجلّ علي محمد امته في الطين و هم اظلّه و خلقهم من الطينة الّتي خلق منها آدم و                    
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هم عليه و عرفهم رسول اهللا و عرفهم عليـاً و                   خلق اهللا ارواح شيعتنا قبل ابدانهم بالفي عام، عرض        

’ ((نحن نعرفهم Îû Ç⎯ óss9 ÉΑ öθs) ø9    ).30، آيةمحمدسورة ()) #$
       ).10حديث135صفحة58جلد بحاراألنوار(

Œ (( :عـن قـول اهللا    ) السالم عليه(عن زرارة قال سألت اباعبداهللا     Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û©Í_t/ tΠ yŠ# u™ 

⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô−r& uρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ tÎ/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ (() ــورة ــرافس ، اع
قال تثبتت المعرفة في قلوبهم و نسوا الموقوف و سيذكرونه يوماً و لوال ذلك لـم يـدر      ).172آية

      ).اعراف يةسور 172آية ذيل48 صفحة2تفسير برهان جلد(.احد من خالقه و من رازقه
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  مقدس نور خلقت سرگذشت  
  :گفت او مى

ـ     ارتيه ز ك روز   كي سـ      اى مـى   العـاده   فـوق  هجامعه را با توجة خوانـدم انـوار مقد
بـا  (ه سرگذشـت خلقـت خودشـان را         ك دميدل د  را با چشم  ) السالم عليهم(معصومين  

 مـى   چنـين شـرح    نيردند و آن را ا    ك  مى في من تعر  براى )اتيحال و از لسان روا     زبان

  :ندداد
س و هـيچ موجـودى نبـود، او تنهـا بـود و مخلـوقى       كـ   غير از خدا هيچ    روزگارى

نمـائى    او خواست قـدرت    رد، ولى بعداً  ك سى در مقابلش اظهار وجود نمى     ك و1.نداشت
ند، آنها بندگى او را بكنند و دست نيـاز بـه            ك  جودى آنها  و به  ديند، بندگانى خلق نما   ك

  2.نندك درگاهش دراز
 اى داشته   و آنها با او انس بگيرند، خليفه       دي نما جادي براى خود ا   ئىاوليااو خواست   

  . او باشندفعل نماى صفات  تمامةنيباشد، تا آ

                                                 
 )الـسالم  عليـه (جاء حبر من االحبار الـي اميرالمـؤمنين    : قال) لسالما عليه(عن ابي عبداهللا   -1

ثكلتك امك و متي لم يكن حتّي يقال متي كان؟          : اميرالمؤمنين متي كان ربك؟ فقال له      فقال يا 
كان ربي قبل القبل بالقبل و بعد البعد بال بعد و ال غاية و ال منتهي لغايته، انقطعت الغايات عنه،                    

  ).94حديث160 صفحة54بحاراألنوار جلد(.لّ غايةفهو منتهي ك
بحـاراألنوار  (.انّ اهللا تبارك وتعالي كان و الشي غيره الخبـر        : قال) السالم عليه(عن ابي جعفر  

 ).60حديث82 صفحة54جلد

 في حديث القدسي المعروف كنت كنزاً مخفياً فاحببـت ان اعـرف فخلقـت الخلـق لكـي                   -2
  .اعرف
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  .فرمود رد و به نامهاى مختلف ما را معرّفىك  ما را خلقانوار
فرمـود و   حقّ معرّفى مى الحسنى حضرت  اسماء ايالهى و    اعظم ما را اسم    اسم گاهى

  1.ديامل خود به مردم معرّفى نماك ة ما را نشانواستخ  وسيله مىنيبه ا
سى در ك و  ميردك ، با او مناجات مى     و در خلوت   ميتعالى تنها بود    مدتها با خداى   ما

  2.نداشت مناجات ما دخالتى
ـ          ميبود  متخلّق به اخالق پروردگار شده     ما ـه و جاللياو در   ة و تمـام صـفات جمالي 

  .بود وجودمان ظاهر شده
ه كـ طـورى     همان د،يد نبود، هيچ فرقى بين ما و خدا نمى        توجه حقيقت سى م ك اگر

 نـه يه از تـو در آ     كـ  رىيباشى هيچ فرقى بين تو و آن تصو        ستادهي ا نهيآ اگر تو در مقابل   
     3.باشد است نمى افتاده

                                                 
                       :في قول اهللا عزّوجـلّ ) السالم عليه(ابي عبداهللاعن معوية بن عمار عن  -1
!uρ )) â™!$oÿ ôœF{ $# 4©o_ó¡çt ø:$# çνθ ãã ÷Š $$sù (( $pκ Í5.)  نحن واهللا األسماءالحـسني    : قال )180، آية اعرافسورة

 ).4ثباب النوامه حدي143 صفحة1الكافي جلد(.الّتي اليقبل اهللا من العباد عمالً االّ بمعرفتنا

ان اهللا خلقني و عليـاً و       : قال) آله عليه و  اهللا صلي( باسناده عن معاذ بن جبل، انّ رسول اهللا        -2
فاين كنـتم   : قلت.  قبل ان يخلق الدنيا بسبعة آالف عام       )السالم عليهم(فاطمه و الحسن و الحسين    

علـي اي مثـال؟ قـال       : قدام العرش نسبح اهللا و نحمده و نقدسه و نمجده قلت          : يا رسول اهللا؟ قال   
 ).16حديث43 صفحة54بحاراألنوار جلد(.اشباح نور

يا علي لوال نحن :  في حديث طويل)السالم عليه(لعلي) آله عليه و اهللا صلي( قال رسول اهللا-3
ما خلق اهللا آدم و ال حوا و ال الجنّة و ال النّار و ال السماء و ال األرض و كيـف ال نكـون افـضل                           

و قد سبقناهم الي معرفة ربنا و تسبيحه و تهليلـه و تقديـسه، ألن اول مـا خلـق اهللا            من المالئكة   
عزّوجلّ خلق ارواحنا فأنطقنا بتوحيده و تحميده، ثم خلق المالئكة، فلمـا شـاهدوا ارواحنـا نـوراً                  

بحت واحداً، استعظموا، أمرنا، فسبحنا لتعلم المالئكة انا خلق مخلوقون و انه منزّه عن صفاتنا، فس              
االّ  الـه  المالئكة بتسبيحنا و نزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا، هللنا لتعلم المالئكـة ان ال     

اهللا فلما شاهدوا كبر محلنـا،       االّ اله اهللا و انا عبيد و لسنا بالهة يجب ان نعبد معه او دونه فقالوا ال              
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ه خدا بر آن محـدوده احاطـه        ك مياى را دار    همان احاطه  اهللا  ما سوى  ةما بر محدود  
بينـيم و فقـط از علـم غيـب        بيند ما هم مى     خدا همه چيز را مى     ه ك طورى دارد و همان  

  1.است بى اطّالعيم ه مخصوص خداكمطلق 
مخلـوقى   خواسته با خلقت ما در وجـود        خدا مى  ه ك : به تو گفتم    خالصه من قبالً   و

 د،ينما  در مخلوقى هنرنمائى   آن نباشد بيش از    ممكن گريه د كند  كآن قدر اظهار قدرت     
ـ  خواسته جز با انجام ا     نيشود و ا   ته شناخته خواس  مى رايز  بـه   رسـيدن   عمـل بـراى    ني

  .است  نداشتهگرىيمقصودش راه د
  :گفت او مى

ه خدا به من داده بود سر به سـجده گذاشـته بـودم و               ك روز به خاطر نعمتهائى      كي
، گفتم  مى ))العالمين  رب هللالحمد((  مرتبه كي هر نعمتى    براى ردم و ك شكر خدا را مى   

ـ تعالى نعمت وال   ه خداى ك متوجه شدم    ، ارتباطم با نور مقدس افتادم     اديبه  وقتى    او  تي
ه بى حال روى زمـين      ك گفتم ))العالمين  رب هللالحمد((، آن قدر    ردهك تيرا به من عنا   

شد و مـن      دلم ظاهر  ةديد ه نور مقدس در مقابل    كاى بيشتر نگذشت     ، چند لحظه  افتادم
  :ردمك الو سؤ و از ادميبا چشم دل او را د

≅ (( از آية ä. uρ >™ ó© x« çµ≈ uΖ øŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &⎦⎫ Î7 •Β (( 2  

                                                                                                                                            
االّ به فلما شاهدوا ما جعله اهللا من العـز          كبرنا لتعلم المالئكة انّ اهللا اكبر من ان ينال عظم المحل            

فلمـا شـاهدوا مـا     الحول و القوة االّ باهللا، لتعلم المالئكة ان الحول و القوة االّ باهللا،        : و القوة، قلنا  
انعم اهللا به علينا و اوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمدهللا لتعلم المالئكة ما يحق هللا تعالي ذكره                   

لي نعمه فقالت المالئكة الحمدهللا فبنا اهتدوا الي معرفة توحيد اهللا و تـسبيحه و               علينا من الحمد ع   
 و 1حــديث335 صــفحة26بحــاراألنوار جلــد ()الحــديث(تهليلــه و تحميــده و تمجيــده  

  ).16حديث303صفحة57جلد
     .105، آيةتوبهسورة  -1

     .12، آيةيسسورة  -2
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 كوني ان و ما  ك و اودعته علم ما   (( :ه فرمـوده  كندبه آمده    ه در دعاء  كاى   و از جمله  
  1.))خلقك انقضاء الى

ه ك ))منتهاه واه و أمعدنه و م   اصله و فرعه و    نتم اوله و  ك الخير ركذ ان(( ةو از جمل  
نيـست و حـال      ه از شما هيچ علمى پوشيده     كشود   ، استفاده مى  هست جامعه ارتيزدر  

  ؟ دانيم  ما علم غيب مطلق را نمىدي قبل فرمودروز آنكه شما چند
  :فرمود) اتياز لسان روا(مقدس  نور

ه از قـول خـودت      كـ  مثال   كينيست ولى با     علمى از من پوشيده    است هيچ  درست
  :دهم  معنى را توضيح مىود نيگيرم جمع بين ا اقرار مى

  ؟  نهايشود  ه خورشيد فردا صبح از افق ظاهر مىكدارى   تو علمايآ
  . علم دارمبله :گفتم
   د؟يند فردا خورشيد بيرون نياكاست خدا اراده   ممكنايآ:فرمود
 بـه  هـود يام و آن چنانكـه    خدا را بـسته دانـسته       معتقد نباشم دست   ني به ا  اگر:گفتم
    2.يرمگ اند، من هم قرار مى  خدا قرار گرفتهني نفرو ن مورد لعن اعتقادشانيخاطر ا

   :عالوه خدا در قرآن فرموده :فرمود
)) #θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9 نـد و   ك  محو مى  خدا :عنىي٣)) #$

  .است ))الكتاب ام(( ند و نزد اوك اثبات مى
  . استقبول :گفتم

                                                 
  .ندبه الجنان، دعاي مفاتيح -1

2-))  M s9$s%uρ ßŠθåκ u ø9 $# ß‰tƒ «!$# î's!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ 

Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ(()64سورة مائده، آية.(    

     .39، آيةرعدسورة  -3
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    و اگـر مـا از آن هـم اطّـالع            1اسـت  ه مخصوص خـدا   ك، علم غيبى    نيبنابرا :دفرمو
انـزواى   شـد و خـدا را در       خدا بسته تصور مـى     بود، دست  داشتيم و قابل تغيير نمى     مى

  2.باشد است مى ه مربوط به آنچه خلق نشدهكاست  داد، آن علمى مطلق قرار مى
  .ميدار  علمىةده ما احاطش ه از اول تا به حال خلقكو االّ بر آنچه 
  .ميدار دارد، ما هم  علمىة احاطاهللا  ما سوىه خدا بركهمان طورى  :و به تو گفتم

است از   ، چطور ممكن  ميا  موجودات بوده  جادي ا ة، واسط ميا  شاهد بر خلق بوده    رايز
  ! ؟باشيم نداشته آنها اطّالعى

ـ ردكجامعه نقل    ارتيندبه و ز   ه از قرآن و دعاء    ك هم معنى آن جمالت      باز :گفتم  دي
  است توضيح بيشترى مرحمت بفرمائيد؟   ممكناي آنشد،  خوب واضحميبرا

ند، از سه حال خـارج  ك خواهد خلق شود و خدا مى     انجام مى  ندهي در آ  آنچه :فرمود
  .است  دو تاني غير ااياست و   وعيداي است و  وعدهاينيست 

⎯ ((ها به خاطر آنكه وعده s9 uρ y# Î= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ ôã uρ ((است رياست و تغيير ناپذ علمى٣. 

                                                 
  .شد آيات و روايات مطالب فوق در صفحات قبل ذكر -1
 26بحــاراألنوار جلــد(. علــي علــم اهللانحــن خــزّان اهللا): الــسالم عليــه(عــن ابــي عبــداهللا و
  ).4حديث105صفحة
يا مفضّل تعلم انّهم علموا ما خلق اهللا عزّوجلّ و ذرأه و بـرأه              : في حديث ) السالم عليه(عنه و

و انّهم كلمة التّقوي و خزّان السموات و األرضين و الجبال و الرمال و البحار و علمـوا كـم فـي                      
tΒuρ äÝ$ (( لجبال و كيل الماء البحار و انهارها و عيونها        السماء من نجم و ملك و وزن ا        à) ó¡n@ ⎯ ÏΒ 

>π s%u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛ u‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 •Β (( 
ــة ( ــام، آي ــورة انع ــك   ).59س ــوا ذل ــد علم ــم و ق ــي علمه ــو ف ــد (. و ه ــاراألنوار جل  26بح

  ).22حديث116صفحة
     .18، آيةحجراتسورة  -2

     .47، آيةحجسورة  -3
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 است و قطعـاً    ريشود تخلّف پذ   است شامل  الهى ممكن   به خاطر آنكه لطف    وعيدها
  .دانست  و علمقطعى توان آن را نمى

 .دادم ه من براى تو شرحك مثل بيرون آمدن خورشيد است نهايو غير ا

اى را بـاد     رات ذره كـ  از   كىي در   گريه اگر ميلياردها سال د    ك را بدان    ني خالصه ا  و
دانـيم و حـسابش در دسـت مـا      ن آن را مـى ند، ما اآلك منتقل بخواهد از جائى به جائى 

 .هست

ه خـدا  كـ است  شود، به همين جهت ار انجامكاست خدا نخواهد آن       آنكه ممكن  االّ
ω (( :در قرآن فرموده uρ £⎯ s9θ à) s? >™ ô“ ($ t± Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$ sù š Ï9≡ sŒ # ´‰ xî * ω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# ((١  

، جز آنكـه    دهم ه من فردا آن را انجام مى      كهرگز چيزى را نگو     !  رسول ما  اى :عنىي
 .خدا بگوئى با خواست

فهميـدم و علـم      ، مطلب را خوب   درم و جان و آنچه دارم به قربانت        و ما  پدر :گفتم
  . و ممنونممتشكرم ، از شماشما را خوب شناختم

  

                                                 
     .24و23، آياتكهفسورة  -1
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  عقل خلقت
  :گفت او مى
  ؟ جا استك عقل چيست و در پس :ردمك ال من از آن نور مقدس سؤنجايدر ا

ه خدا از روحانيين خلق فرمـود عقـل بـود و بـه او قـدرت                 ك چيزى   اول :او فرمود 
  .زدن داد حرف
 وجودت را در مقابل جمـال مـن         ةني نما و آ   اهللا الى ن و سير  ك  من رو  به : او گفت  به

رد و تمام صفات    ك  به خدا رو   عنىيرد،  كار را   ك نياو ا . باشى  من ةماليكظهر  نگهدار تا م  
ند و به سوى خلـق  ك ه پشتك دستور داد   او تعالى به  شد، سپس خداى   الهى در او ظاهر   

باشند در مقابل جمال     لي اگر ما  را  قلبشان ةني او بشناسند و آ    دنيخدا را با د    رود تا خلق  
رد و در   كـ  هـم  ار را كـ  نياو ا . نندك  او را در خود منعكس     ةماليكدارند و صفات     او نگه 

  . مطيع بودامالًكمقابل اوامر الهى 
ام و بر تمـام      ردهك من تو را بسيار با عظمت خلق       :به همين جهت خدا به او فرمود      
دارم و حتّـى   از همـه بيـشتر دوسـت    ام و تو را داده مخلوقاتم تو را برتر و گراميتر قرار      

 از تـو خلـق      مطيعتر  و در مقابل من    زتري و باالتر و عز    فترييكوتر و شر  مخلوقى بهتر و ن   
  1.ام نكرده

شـوم و بـه       تو عبادت مى   ةشوم و به وسيل    تو من به وحدانيت شناخته مى      ةبه وسيل 
 ة تو مردم از رحمت من برخوردارند و بـه وسـيل           ةشوم و به وسيل     تو خوانده مى   ةوسيل

   مخالفت بـا تـو مـردم عقـاب          ةشود و به وسيل    ىم اطاعت از تو ثواب براى آنها حاصل      
  2.نمك  تو معاد را بر پا مىةوسيل ام و به ردهك تو خلقت را شروع ةشوند و به وسيل مى

                                                 
ثـم  . اقبـل، فاقبـل   : هللا العقل قال له   لما خلق ا  ): السالم عليه(قال ابو عبداهللا  : عن هشام قال   -1
و عزّتي و جاللي ما خلقت خلقاً هو احب إلي منك بك آخذ و بـك                : ثم قال . ادبر، فادبر : قال له 

   ).5حديث97 صفحة1بحاراألنوار جلد(.أعطي و عليك اثيب

  ).5حديث97 صفحة1بحاراألنوار جلد(.بك آخذ و بك اعطي -2
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   سـال  افتـاد و هـزار     رده بـه سـجده    كـ   همه محبـت   نيه خدا به او ا    ك ديد عقل وقتى 
  .شيدك اش طول سجده

نم كـ  ا به تو هر چه بخواهى عطا      ن ت ك را بلند    سرت :تعالى به او فرمود     خداى سپس
  .نمك ن تا شفاعتت را قبولك و شفاعت
ه مرا  ك است   ني ا مي تقاضا پروردگارا :ردك رد و عرض  ك  سرش را از سجده بلند     عقل

  .باشد ه در وجود او از صفات من وجود داشتهكدهى  سانى قراركشفيع 
ه كـ سانى  كـ   شفيع ه من او را   كگيرم    را شاهد مى   شما :تعالى به مالئكه فرمود    خداى

  1.دادم باشد قرار در وجودشان صفات عقل
  :گفت او مى

رفـتم و متحيـر    شنيدم به فكـر فـرو    عقل و حاالتش  ةفوق را دربار   وقتى من مطالب  
 نيتـر   مخلـوق باشـد، بـا عظمـت       اول :هكـ  خـصوصيات    نيعقل با ا   ه منظور از  كبودم  

  ! ؟ چيستباشد الهى ةماليك  مخلوق باشد، مظهر جميع صفاتنيمخلوق باشد، محبوبتر
 )السالم عليهم( معصومين ةمقدس ه انوار كبودم    روز من شنيده   كيه  ك صفات را    نيا

ه نور خودشان را معرّفـى      ك آمد آنها همان روزى      ادمي دانستند، فوراً   به خود مى   منحصر
  :فرمودند ردند مىك مى

 موجودات در ني داناتر وسيله ما رانيگفت و به ا  مىلك گاهى خدا نام ما را عقل((
  )).ردك  مىمعرّفى هايتشخيص خوبيها و بد

  .ند خود آنها باشندك مى  او را معرّفىنجايه در اك منظور از عقل دي شاپس
                                                 

انّ اهللا خلق العقل مـن  ): آله عليه و اهللا صلي(رسول اهللا قال) مالسال عليه(عن اميرالمؤمنين  -1
الـي ان  (نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسـل و ال ملـك المقـرب                

ارفـع  : فخرّ العقل عند ذلك ساجداً فكان في سجوده ألف عام، فقال الرّب تبـارك وتعـالي               :) قال
الهي اسألك أن تشفعني فيمن خلقتنـي       : رفع العقل رأسه فقال   رأسك و سل تعط، واشفع تشفّع، ف      

 1بحـاراألنوار جلـد   (.اشهدكم أنّي قد شفّعته فـيمن خلقتـه فيـه         : فيه، فقال اهللا جلّ جالله لمالئكة     
 ).3حديث107صفحة
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  .نمك ال سؤدي اطمينان بابراى
  :لذا گفتم

ـ  منظور از عقـل بـا ا       ايآ    معـصومين پـاك     صـفات و خـصوصيات غيـر از روح         ني

  ؟است) السالم عليهم(
  چطور؟ :دفرمو
تعالى   از همه خداى   اول :اند فرموده) السالم عليهم( معصومين خاطر آنكه    به : گفتم

ه كـ  چيـزى  گوئيـد اول    هم مـى   نجايرد و در ا   كرا خلق   ) السالم عليهم( معصومين روح
  ! رد عقل بودك خدا از روحانيين خلق

  ده باشد؟  فرموخلقشان ه خداكشود دو چيز هر دو اول چيزى باشند  مگر مى
  از انـوار   زتـر يه عظيمتـر و محبـوبتر و عز       كـ ردم  كـ   آنكه تا به حال فكـر مـى        گريد

ـ نكرده ولـى حـاال د   سى را خلق  كخدا  ) السالم عليهم( معصومين  عقـل هـم همـين    دمي
  صفات را دارد؟

ـ نم ولى حقيقت جـز ا     ك حي موضوع تصر  نيخواستم به ا    نمى من :فرمود  چيـزى   ني
فرمود، همان انوار مقدسه      در اول خلقت خلقش    تعالى اىه خد ك، منظور از عقلى     نيست

  1.است  منظور نبودهگرىي دس كاست و جز آنها
  گذاشته اند؟  چرا نام آن انوار را عقل :گفتم

                                                 
 اقبـل   :، ثـم قـال    له ادبـر فـادبر     خلق اهللا العقل، فقال   ): آله عليه و  اهللا صلي(رسول اهللا  قال -1

تـسعة و   ) آلـه  عليـه و   اهللا صـلي (ما خلقت خلقاً احب الي منك فاعطي اهللا محمـداً         : م قال فاقبل ث 
 و بحـاراألنوار  2و1حـديث 40 صفحة2عوامل جلد(.تسعين جزءاً، ثم قسم بين العباد جزءاً واحداً       

  ).6حديث97 صفحة1جلد
عليـه   اهللا صلي(ر انّه اول ما خلق اهللا نوري و في حديث آخ        ): آله عليه و  اهللا صلي(النّبي و قال 

 1و بحاراألنوارجلـد  2و1حـديث 40صـفحة 2جلـد  عوامـل (.اول مـا خلـق اهللا العقـل       : قال) آله و
 ).8و7حديث97صفحة
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تعالى دارند   املى به خداى  ك اند و چون معرفت    چون آنها از جهل عقال شده      :فرمود
 در وجودشـان هـيچ جهلـى        عنىي(.ندنك هيچ وجه گناه نمى    ه به كپابندى به آنها خورده     

 اشـياء را    ةه هم ك و تنها آنها هستند      است وجود ندارد و بلكه همه چيز براى آنها معلوم        
 جهت اسـم آنهـا را       نياز ا .) ندينما خدا را مى   املك فهمند و بندگى   نند و مى  ك تعقّل مى 

  .است خداى تعالى عقل گذاشته
  ؟ه در وجود بشر است چيستك عقلى پس :گفتم

  .فرموده تعالى روح تو را بسيار دراك خلق ه به تو گفتم خداىك من :فرمود 
الس كـ ه تو در آن بـودى       كالسهائى  ك از   كىيارواح گذاشتند    ةوقتى تو را به مدرس    

الس جميع  ك، در آن    گذاشته تعالى نامش را حكمت    ه خداى ك بود اشياء قيشناخت حقا 
شـد، در     مى سي به تو تدر   ،دارد وى وجود  معن بعد خلقت در  ه در عالم  ك هايخوبيها و بد  

       1عقـال  ر اسـتعدادت از جهـل    بـه قـد    ولـى   و اسـتادانت   انيآن وقت تو هم مثل پيـشوا      
  2.بودى شده
بودنـد و در حقيقـت        را تعلـيم داده    هاي بـد  ة خوبيها و همـ    ة به تو هم علم هم     عنىي

 به سوى مـردم     لك قلعماالت به نام    ك نيه با ا  ك فرموده بود    آنها ه خدا به  كهمان وقتى   
 ةني تو هم آ   دي با ند،ينماى خدا   تمام ةني چنانكه آنها آ   آن  به تو هم فرموده بود تا      ديبرگرد
  .نماى آنها باشى تمام
ـ دارد و درسـهاى ا     قلبش را در مقابل جمـال آنهـا نگـه          ةنيه آ كسى  كشد    قرار و  ني

  .ند باشدك له او را از جهل عقاك چيزى عنىي بگيرد داراى عقل ادي الس را خوبك
                                                 

مجمـع البحـرين    (العقال و هو الحبل الذي يشد به البعير و االبل المعقّله المشدرة بالعقل             -1
 ).458صفحة11 و لسان العرب جلد159صفحة1 و كتاب العين جلد425 صفحة5جلد

اخبرني عن العقل ما هـو و  : حيث قال... في جواب شمعون ) آله عليه و  اهللا صلي(النّبي قال -2
انّ العقل عقال من الجهل و النّفس مثـل اخبـث           ): آله عليه و  اهللا صلي(رسول اهللا  فقال ...كيف هو؟ 

ــم تعقــل حــارت، فالعقــل عقــال مــن الجهــل الخبــر   ــانّ ل ــدواب، ف قــل  الع2عوامــل جلــد(.ال
  ).11حديث117 صفحة1 و بحاراألنوار جلد2حديث54صفحة
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 اشـياء و معرفـت      قيالس شناخت حقا  كه در   كاست    عقل تو همان علومى    نيبنابرا
ـ س از ا  كـ  باشد و لذا هر    اى مى  گرفته  تعليم هايخوبيها و بد     الس بيـشتر اسـتفاده     كـ  ني

  .تر است رده باشد عاقلك
  :گفت او مى
ـ ه ا كـ مانـده    سى از افـراد بـشر بـاقى       ك ايدر آن مدرسه آ    :ردمك السؤ     س را الكـ  ني

   باشد؟ دهيند
 قي علوم شـناخت حقـا     ةاند و هم   خوانده الس درس كارواح در آن     ة، هم نه :فرمود

الس كـ اند ولى بعـضيها بعـد از آنكـه از آن             گرفته  را تعليم  هايبد خوبيها و  اشياء و علم  
   دنيـا از آن علـوم اسـتفاده          و در عـالم    ذر عـالم  التّحصيل شدند در   بيرون آمدند و فارغ   

دارنـد و از علـوم    مـى   قلب خود را در مقابل صورت جهـل نگـه     ةنينند و بلكه آ   ك نمى
ــى  ــوش م ــه فرام ــد ك عقلي ــنن ــا   ك ــد ب ــرآن مجي ــالى در ق ــرّر خــداى تع           لمــاتكه مك

)) ξ sù r& tβθ è= É) ÷è s?((و١)) öΝ n= sù r& (#θ çΡθ ä3 s? tβθ è= É) ÷è s? ((3.ديفرما ر مىكّ را متذآنها ٢  
  

                                                 
     .76، آية بقرهسورة -1

     .62، آيةيسسورة  -2

الـي ان   .(انّ اهللا عزّوجلّ خلق الخلق، فخلق من احب مما احب         ) السالم عليه(عن ابي جعفر   -3
  .ثم بعثهم في الظالل): السالم عليه)(قال

الم تر الـي ظلـك فـي الـشمس شـيئاً و لـيس               ) السالم عليه(فقلت و اي شيء الظالل؟ فقال     
ولَـئن سـأَلتَهم    ((عزّوجلّ و هو قوله تعالي       بشيء؟ ثم بعث فيهم النبيين فدعوهم الي االقرار باهللا        

  .ثم دعوهم الي االقرار بالنّبيين، فاقرّ بعضهم و انكر بعضهم)) من خَلَقَهم لَيقُولُنَّ اهللا
مـا كـانُوا    ((واليتنا فاقرّ بها و اهللا من احب و انكرها من ابغـض و هـو قولـه                  ثم دعوهم الي    

بحـاراألنوار   (.كـان التّكـذيب ثَـم     ): السالم عليه(ثم قال ابوجعفر  )) ليؤمنُوا بِما كَذَّبوا بِه من قَبلُ     
  ).16حديث98 صفحة64جلد
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  :گفت او مى
 قلب خود را در مقابل صورت جهـل         ةني بعضيها آ  ديه شما فرمود  ك نيا :ردمك السؤ

 دلش را در مقابل     ةنياست انسان آ   ه ممكن كاست    موجودى هم دارند مگر جهل   مى نگه
  دارد؟  صورت او نگه

ه هميشه به فكـر اغـواء مـردم         كحال آن جاهل نادان      ، من براى تو شرح    بله :فرمود
  .گفت  شيطان را خواهمعنىي ،است
ــى  ا ــل عقل ــو در مقاب ــدارد  ك ــل ن ــيچ جه ــىيه ه ــ عن ــوار مقدس ــصومين ة ان              مع

رده نـامش جهـل     كـ  ه او را خدا خلـق     ك و از ابتداء     گرفته قرار) اجمعين عليهمهللا  ا سالم(
 1.است بوده

نكرده ولـى   او رو) نك  ما استفادهةحقّ و از علوم و معارف(ن ك رو : به او فرمود خدا
 ةنيرد و رو به مردم نمود تا در آ        ك  او پشت به خدا    راندند اثر نافرمانى ه او را در     كوقتى  

اش ظـاهر    شود و صفات خبيثـه      منعكس اش دل مردم صورت منحوس از خدا برگشته      
  2.گردد

انـد و صـورت او در    دل خود را در مقابـل صـورت او گرفتـه    ةنيه آكسانى  كو لذا   
قلـب خـود     ةنيه آ كسانى  كولى  . هيوندارند، مثل معا    عقل اند، شده جاهل  دلشان منعكس 

، شـده   او در روحـشان مـنعكس      ة صـفات حميـد    و  گرفته لك را در مقابل صورت عقل    

                                                 
ثـم جعـل للعقـل خمـسة و     :... جهـل في حديث جنود العقل و ال     ) السالم عليه(قال الصادق  -1

عـوالم  (.سبعين جنداً، فلما راي الجهل ما اكرم اهللا به العقل و ما اعطاه اضمر له العداوة الحـديث                 
    ).7حديث109 صفحة1 و بحاراألنوار جلد63حديث72عقل صفحة2جلد

 ثـم خلـق جهـل مـن       :... في حديث في صفات العقل و عالماته      ) السالم عليه(عن الصادق  -2
. اسـتكبرت؟ فلعنـه   :  اقبل فلم يقبل، فقـال لـه       :له قال، ثم   ادبر فادبر  :البحر االجاج ظلمانياً فقال له    

 1 عن الخصال و المحاسن و علـل و بحـاراألنوار جلـد            9حديث45العقل صفحة 2عوالم جلد (
   ).7حديث109صفحة
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          سب كـ ، بهـشت را      آن عقـل   ة بـه وسـيل    و 1.ننـد ك  بنـدگى خـدا را مـى       عاقلند و طبعـاً   
  2.ندينما مى

  :گفت او مى
  اند؟  همان جهالوانگاني دايآ :هكردم ك السؤ

  .ار انداختن عقل را نداردك به ة، او وسيلاست ضي مرهوانيد : فرمود
 .الضّمير دارد بزند ولى ما فى   تواند حرف  ، نمى ه آسيبى به زبانش رسيده    كسى  ك مثل
  3.لى وسيله استفاده از آن را ندارد ممكن است عقل داشته باشد ووانهي دهمچنين

  

                                                 
بطاعـة اهللا و ان العمـال       العلـم   : قيل له ما العقل؟ قال    ) آله عليه و  اهللا صلي(النّبي روي ان  -1

 1 و بحــاراألنوار جلــد12حــديث63 العقــل صــفحة2عوامــل جلــد(.بطاعــة اهللا هــم العقــالء
 ).21و20حديث131صفحة

ما عبـد   : ما العقل؟ قال  : قلت له :قال) السالم عليه(عن بعض اصحابنا رفعه الي ابي عبداهللا       -2
تلـك النكـراء و تلـك       : عاوية؟ قـال  قلت فالّذي كان في م    : به الرّحمن و اكتسب به الجنان، قال      

 و  57حـديث 70 العقـل صـفحة    2عوامـل جلـد   ( .الشيطنه و هي شبيهة بالعقـل و ليـست بعقـل          
 ).8 ملحق حديث116 صفحة1بحاراألنوار جلد

: ما له؟ فقيل انّه مجنون، فقـال      : مرّ بمجنون فقال  ) آله عليه و  اهللا صلي(رسول اهللا  روي ان  -3
 13حديث64 العقل صفحة  2عوامل جلد (. آثر الدنيا علي اآلخرة    بل هو مصاب، انّما المجنون من     

 ).39حديث160 صفحة1و بحاراألنوار جلد
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  بود دهيارواح د ه بشر در عالمك السهائىك
 :گفت او مى

ـ يه  كـ روزى با استادم         بيـت   زمـان بـود و از مـذاق پـاك اهـل            ة دهـر و عالّمـ     ةگان
ه كـ السـهائى   كارواح و    ، سخن از عـالم    داشت اطّالع) السالم عليهم( طهارت عصمت و 

ه در  كـ السـهائى   ك شرح   آمد، او براى من به      ميان به ميگذرانده بود  ارواح ما در آن عالم    
 :بود پرداخت و فرمود آن مدرسه تشكيل شده

 به بحث اثبـات     ادىيبود نياز ز   ارواح تشكيل شده   ه در عالم  كخداشناسى   السك در
و وجود او بـراى آنهـا ثابـت          1دنديد  در آنجا خدا را مى     شاگردان رايز. خدا نبود  وجود

 نكـه يا خـدا و    بحث صـفات   ،شود سيالس تدر ك در آن    ستيبا ه مى كبود، ولى چيزى    
خـدا در روح بـه       ركـ خدا و تثبيـت ذ     است و نياز خلقت به وجود      خدا خالق هر چيزى   

  2.گردد، بود  خدا فطرى بشرشناختن هكطورى 
  .شد مى  اهميت دادهاديالس به صفت وحدانيت خدا زك نيدر ا

                                                 

حنَفَاء للّـه غَيـرَ     ((سألته عن قول اهللا عزّوجلّ    : قال) السالم عليه(عن زرارة عن أبي جعفر     -1
 شرِكينَ بِهفطرهم علـي   : الحنيفة من الفطرة الّتي فطر النّاس عليها التبديل لخلق اهللا، قال          :  قال ))م
  .المعرفة به
 مـن ظُهـورِهم     و اذ أَخَذَ ربـك مـن بنـي ادم         ((عزّوجلّ و سألته عن قول اهللا    : زرارة فقال

أخرج من ظهر آدم ذريتـه الـي        : قال ))ذُريتَهم و أَشهدهم علي أَنفُسهِم أَلَست بِرَبكُم قالُوا بلي        
بحـاراألنوار  (.يوم القيامة، فخرجوا كالذر، فعرّفهم و أراهم نفسه و لوال ذلك لم يعرف أحـد ربـه                

   ).7حديث135 صفحة64جلد

و ) الي ان قال  (أنّه سئل موالنا الصادق عن اهللا     ) السالم عليه(ا العسكري و في تفسير موالن    -2
لهذا جعلت النّاس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة باهللا عزّوجلّ متـروكين علـي مـا فطـروا         

بحـاراألنوار  (.عليه، مرضياً عنهم بمجرّد االقرار بالقول و لم يكلّفوا االستدالل العلميـة فـي ذلـك          
   ).137ة صفح64جلد
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ـ ه شـرك و دوئيـت برا      كـ بودند   الس موحد شده  ك ني آنچنان شاگردان در ا    و  نشاي
  1.بود ))اهللا االّ اله ال ((ر آنهاكنداشت و ذ مفهومى
نيـاز او بـه غيـر خـودش و           چيز و عدم   پروردگار از همه   غناى ةلأالس مس ك نيدر ا 

ه هميـشه در    كـ بـود     آنچنان عميقانه به شاگردان تفهيم شده      مخلوق احتياج و فقر مطلق   
  2.ندك  فراموش نمىه هيچگاه انسان آن راك رفته  موضوع فرونياعماق وجود آنها ا

   العـالمين اسـت آنچنـان توجـه      الهى و آنكـه او رب    ربوبيت ةلأالس به مس  ك نيدر ا 
  .ديد چيز را خارج از نفوذ الهى نمى انسانى هيچ هيچ ه پس از آنكشد  مى

 سيمنتهى پروردگار آنچنـان عالمانـه تـدر        قدرت و توانائى بى    ةلأالس مس ك ني ا در
  3.بود )) االّ باهللاةالحول و القو(( ةلمكالس ك نيا ر شاگردانكه ذكبود  شده

ه شاگردان او را    كبود   شده علمى و ذاتى آنچنان معرّفى     ةالس خدا با احاط   ك نيدر ا 
  .دانستند  مىكترينزد از هر چيزى به خود

          شـد و تــا شـاگردان آنهـا را خــوب     سيالهــى آنجـا تـدر   خره تمـام صـفات  و بـاأل 
  4.التّحصيل نشدند الس فارغك ني ااز ننمودند، ا را حفظنگرفتند و آنه ادي

                                                 
شـوند، تكوينـاً     است، زيرا وقتي ارواح كـامالً موحـد        منظور از اين كالم ذكر تكويني      -1

   ).1حديث335 صفحة26بحاراألنوار جلد(است ))اهللا االّ اله ال(( ذكرشان

     .15، آيةفاطرسورة  -2

 26بحـاراألنوار جلـد   .(اسـت  اسـت، كـه كـامالً بـديهي و واضـح           منظور ذكر تكويني   -3
   ).1حديث335صفحة

روايـت بـه عنـوان سـه         ارواح براي مالئكه و انسانها ايـن       اتّحاد معلّمين عالم   به دليل  -4
  :شود مي مطلب ذكر

  :في حديث طويل) السالم عليه(لعلي) آله عليه و اهللا صلي( اهللاقال رسول 
لمالئكـة، فلمـا    النّ اول ما خلق اهللا عزّوجلّ ارواحنا، فانطقنا بتوحيده و تمجيـده، ثـم خلـق ا                

شاهدوا ارواحنا نوراً واحداً، استعظموا امورنا، فسبحنا لتعلم المالئكة انـا خلـق مخلوقـون و انّـه                  
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بـاز بـه معرّفـى      ) الـسالم  علـيهم ( ))امـام (( و ))پيامبر((  و معرفت  تيالس وال كدر  
  .نبود شخص معينى نياز

الس كـ بـود، در سـر       ه معلّـم بـشر    ك) عليه اهللا سالم( مقدس امام و آن نور     خود رايز
 و مشاهده   دنديد مقدس را مى    شاگردان آن نور   طبعاًزد و    مى حرف بود و با آنها    ستادهيا

نند تا بـه او عالقـه       ك  و خصوصيات امام را معرّفى     صفات بود به آنها   ردند، اما الزم  ك مى
  .ندينند و از او تبعيت نماك پيدا

ـ ه با ك بود   نيشد ا  مى سيالس تدر ك نيه در ا  كاى   لهأمس :اول  امـام را عـالم بـه        دي
  .رده بشناسندك خلق اه خدكجميع چيزهائى 

 آنها امام را    ديه با ك بود   نيشد ا  الس تفهيم مى  ك نيه به شاگردان ا   ك موضوعى :دوم
  .باشند مطلق قائل  او عصمتبراى پروردگار بدانند و مطيع

ـ  شاگردان طالـب ا    ةى را دوست بدارند و هم     ك علم و عصمت و پا     ديبا :سوم  دو  ني
بيـشترى   ةردند به او عالقك املتر پيداكچيز را  دو ني اسكجا و در هركچيز باشند و هر  

  .باشند داشته
ـ  وال بـود، طبعـاً    املتركـ ، علم و عصمت و تقـوى از همـه            چون در امام   و  او را   تي

  1.دنديورز  و به او عشقرفتنديپذ
اسـت و او     الهى  تمام نماى  ةنيه امام آ  كشد   الس به بشر تعليم داده    ك نيدر ا  :چهارم

  .شود  مطاع واقعامالًك دي به هر چيز دارد و باةه احاطك است است و او لك عقل

                                                                                                                                            
كمـال الـدين صـدوق      (.منزّه عن صفاتنا فسبحت المالئكة لتسبيحنا و نزهته عن صفاتنا الحديث          

   ).4حديث ذيل254 صفحة1جلد

. أنا واهللا ألحبك  ) السالم عليه( رجل ألميرالمؤمنين  قال: قال) السالم عليه(عن أبي عبداهللا   -1
كذبت انّ اهللا خلق األرواح قبل األبدان بألفي عام فأسكنها الهواء، ثم عرضها علينـا اهـل               : فقال له 

بحـاراألنوار  (البيت، فواهللا ما منها روح االّ و قد عرفنا بدنه، فواهللا ما رأيتـك فيهـا فـأين كنـت؟             
  ).12حديث136 صفحة58جلد
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شـد و در روح      سيتـدر  معنى پيروى جاهـل از عـالم       الس حقيقت ك ني ا در :پنجم
  .ديگرد انسان تثبيت
شـد و انـسان خـدا و     سيمطلقه تدر  تي و عبود  تيالس معنى مولو  ك ني ا در :ششم

  .امام و خود را شناخت
ه او از آن بـه بعـد خـود را بـه             كـ شـد    سيى تدر الس به بشر علوم   ك ني ا در :هفتم
  .دانست خدا و امام موظّف مى اطاعت
، تجـاوز بـه     ظلـم، دروغ، خيانـت، حـسد، بـدخلقى          مثل هاي قبح بد  گريالس د ك در

     شـد و بـراى تمـام آنهـا از بـشر التـزام               سي زشـت تـدر    صـفات  و سائر  گرانيحقوق د 
  . نشودآلوده  بگيرد و به آنهااديه زشتى آنها را كشد  گرفته
خلـق و سـائر      ، حـسن  فـت، صـداقت   أ، ر  ارزش و اهميت عـدالت     گريالس د ك در

  .شد سي انسانى تدرةصفات حميد
ـ ك گـر ي و بخـشهاى د    گريد السهاىكخره در    باأل و اسـت و    ه معقـول  كـ علـومى    ةلي

 روح  ،علوم عقلى همه و همه را       عقائد گرفته تا اخالقيات و سائر      بخش حقيقت دارد از  
التّحـصيليش از او ميثـاق و         فارغ ةگرفت و در جلس    تعليم موخت و آالسها  كن  بشر در آ  

 پا برجا و اسـتوار باشـد، او هـم           علوم ند و بر آن   ك  به آنها عمل   ديه با كشد   تعهد گرفته 
ه راه و   كـ شـد    قـرار  بـست و   تعالى تعهد و ميثاق    رد و با خداى   ك  خود را امضاء   ةارنامك

 ند و تا ابد با سـعادت بـه        ك  علوم بشناسد و تنظيم    نيروش زندگى دائمى خود را طبق ا      
  .دهد حقيقى و پر نشاط خود ادامه حيات
ه او را در  كـ گرفـت   تعهدات را خدا در وقتى از او مـى نيه اك را بدان ني ا ضمناً و
  1.بود التّحصيل شده اى قرارش داده بود و از مدرسه فارغ ذره وچكى به صورتكبدن 

                                                 
مـن ظهـره، ليأخـذ       آدم ذريـة بنـي    انّ اهللا عزّوجلّ لما أخرج    ) السالم عليه(عن أبي جعفر   -1

عليهم الميثاق بالربوبية له و بالنّبوة لكلّ نبي فكان أول من أخذ له عليهم الميثاق بنبوته، محمـد                  
 ).24حديث116 صفحة64بحاراألنوار جلد().آله عليه و اهللا صلي(بن عبداهللا
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دردسرى را   اهميت و طوالنى بى    خواست زندگى پر   د و مى  اختيار بو  و چون داراى  
  وتـاهى  ك امتحـان    ةه بـراى او جلـس     كـ تعالى مقـرّر فرمـود       خداى،  دهد در قيامت ادامه  

توانـد   توقّع امتيـازات را مـى      است و چقدر حقّ    چكاره هكشود تا خود او بداند       تشكيل
  .باشد داشته

  ه كـ ، آن هـم بـا ترتيـب خاصـى           زمين ةرك عنىيدنيا،   تعالى بدنى از خاك    لذا خداى 
ود و او را سـر      براى او خلـق فرمـ     ) ندارد  به توضيح  احتياجى نى و ك آن را مشاهده مى   (

  1. امتحان نشاندةجلس
ه مـا نـام     كداد    حيات مادى قرار   ة نمو و رشد و ادام     ةى حالت و قو   كخا  بدن ني ا در

ى احتيـاج بـه     ك بدن خا  نيا با ا   دني ني و چون روح بشر در ا      ميگذار نباتى مى  آن را روح  
ند خـدا بـه او چـشم و         ك  و پر  سدي را بنو  خود امتحان ةه با آن بتواند ورق    كدارد   وسائلى

شهوانى بود به بـشر      قواى خره آنچه در حيوانات از    وش و بينى و ذائقه و المسه و باأل        گ
  .فرمود  دنيا، اعطاءنيزندگى در ا ةهم براى ادام

  

                                                 
 ألي علّـة جعـل اهللا     ): السالم عليه(قلت ألبي عبداهللا  : ن عبداهللا بن الفضل الهاشمي، قال     ع -1

انّ ) الـسالم  عليه(عزّوجلّ األرواح في األبدان بعد كونها في ملكوته األعلي في أرفع محلّ؟ فقال            
ثرها الـي  اهللا تبارك و تعالي علم أن األرواح في شرفها و علوها متي ما تركت علي حالها نزع أك         

عزّوجلّ، فجعلها بقدرته في األبدان الّتي قدر لها في ابتداء التقدير نظـراً لهـا    دعوي الربوبية دونه  
و ليذلّهم بطلب المعاش و المكاسب، فيعلموا بذلك أنّهم بها مربوبون و            ) الي ان قال  (و رحمة بها،  

 58بحاراألنوار جلد (. جنّة الخلد  عباد مخلوقون و يقبلوا علي عبادته فيستحقّوا بذلك نعيم األبد و          
  ).6حديث133صفحة
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  ذر عالم

  :گفت او مى
ال به ترتيب   ه از خود او گرفتم چند سؤ      كاى   زمان با اجازه   ة از آن عالّم   نجايمن در ا  

  : نمودمريز
  :ال اولسؤ
 آنكه بـا هـم فـرق    اي بوده   كىيذر    عالم ارواح با عالم    ايآ
  نند؟ك مى

  : او فرمود
شـده و    خلـق ى حـضرت آدم كهزار سال قبل از خلقت بدن خا  افراد بشر دو   ارواح

تف چپ و راسـت او ذراتـى بـه          ك از   ايشد از صلب او و       خلق وقتى بدن حضرت آدم   
  1.آمد  ارواح بيروننيتعداد ا

                                                 
در تفسير برهان روايـاتي كـه حـاوي         ) 172سورة اعراف آية  (در ذيل آية شريفة ميثاق     -1

بـاب فـي خلـق      131 صفحة 58بحاراألنوار جلد (است و هم چنين در     است ذكر شده   اين معني 
اي ذكر شده است كه به وضـوح مطلـب فـوق را بيـان           روايات متعدده  )االرواح قبل االجساد  

   .فرموده است
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آدم آنها را    وقتى حضرت . بودند ى امروز بشر  كخا  مشابه همين بدن   امالًك ذرات   نيا
ـ  ا گـر ي و بـه عبـارت د      دي ساختمانى آنها را د    خصوصيات رد، جميع ك مشاهده ت  ذرا ني

 رنگ پوست و خصوصيات قيافه و قد و         حتّى ت ساختمان بدن دنيائى بشر بودند و      كما
 ني تعلّق گرفتند تا اهل اذرات  ارواح به آننياست و ا  انسان در آن مشخّص بودهةقوار

 معلـوم   وسـيله  نينند و محلّ زندگى خود را به ا       ك  عالم پيدا  نيعالم شوند و تعلّقى به ا     
ذر  اند در عـالم    ارواح تعليم گرفته   مل با خدا در مقابل آنچه در عالم       اك و با بينش     ندينما

  . پيمان ببندندو ميثاق
 عالقه به دنيا    و 1ه عبادت شيطان را نكنند     ك شد  در همين عالم از آنها تعهد گرفته       و

  .نبندند و در آن زهد بورزند
تعهد و پيمان بر     ذر، عالم  بود و عالم   ، عالم تعليم گرفتن   ارواح و لذا در حقيقت عالم    

  2.باشد تعليمات مى عمل به آن
  :سؤال دوم

انـد گنـاه     توانـسته  ذر مى  ارواح و عالم    ارواح در عالم   ايآ
  اند؟  مبرّا بودهنافرمانى  مثل مالئكه از گناه وايهم بكنند 

                                                 

1-  )) Ο s9 r& ô‰yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û©Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χr& ω (#ρß‰ç7 ÷ès? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9  )60، آيةيسسورة (.)) #$

ان اهللا عزّوجلّ لما أخرج ذرية بنـي آدم مـن ظهـره، ليأخـذ               ): السالم عليه(عن ابي جعفر    -2
ا رب ما أكثر ذريتي؟ و ألمر مـا         ي): السالم عليه(قال آدم ) الي ان قال  (عليهم الميثاق بالربوبية له،   

يعبدونني و اليشركون بـي شـيئاً   : عزّوجلّ فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال اهللا ! خلقتهم
  .و يؤمنون برسلي و يتّبعونهم

يا رب فما لي أري بعض الذر أعظم من بعض؟ و بعضهم له نور كثير؟ و بعضهم له               : قال آدم 
فلو كنت خلقتهم علـي مثـال واحـد و          ) الي ان قال آدم   ( نور أصالً؟    نور قليل؟ و بعضهم ليس له     

. قدر واحد و طبيعـة واحـدة و جبلّـة واحـدة و ألـوان واحـدة و أعمـار واحـدة و أرزاق سـواء                         
  ).24حديث116 صفحة64بحاراألنوار جلد(
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 ىي بسيار قو  كةرد او را فقط و فقط قوه درا       ك  خدا روح بشر را خلق     وقتى : او فرمود 
دادنـد تـا     شد، به او اختيـار     آمد و او داراى عقل     به مدرسه  د ولى پس از آنكه    خلق فرمو 

فـضيلت و روى اختيـار خـودش بـه طـرف             دهد و بتواند با    بتواند ارزش خود را نشان    
است  شود هم ممكن   ه اگر اختيار به موجودى داده     كاست   ند و طبيعى  ك تكماالت حر ك
   1.بكند ار بدكاست  خوب بكند و هم ممكن ارك

نخوانده بودنـد و بـه راهنمائيهـاى مدرسـه           ه خوب درس  كلذا جمعى از شاگردان     
ه كـ ردند، لذا در عالم دنيا و عوالم بعد         ك نافرمانى   ذر عالمبودند در    خوب توجه ننموده  

م تـوفيقى و دورى زمـانى و        كو زحمت و بدبختى و       است به مشقّت    آن عالم  ةخان جزا
 آن زحمتها را به جبران   دي و با  افتند اى مختلف مى   و خالصه محروميته   قيمكانى از حقا  

انـد   رده كـ ذر عـالم  ه دركنند تا هم عذاب معصيتهائى ك  خود تحمل ةنافرمانيهاى گذشت 
 .نندك  شقاوت معرّفىايبكشند و هم خود را باز بهتر در سعادت و 

ردند كگردند و اگر جبران گذشته را        تر مى  دادند بدبخت   اگر به معصيتها ادامه    عنىي
  2.بود  خواهندگرانيتر از د  با فضيلترساندند و خود را به سعادت

                                                 
در چند صفحة قبل روايت عبداهللا بن الفضل الهاشمي كه علّت پائين آوردن ارواح را                -1

   . محلّ باال در بدنها بيان نموده، ذكر شداز

اي از   شده كه نمونـه    ذر نقل  روايات متعددي دربارة اطاعت و معصيت انسان در عالم         -2
  :شود آنها ذكر مي

ثم ... ثم بعثهم في الظالل   ) الي ان قال  (ان اهللا عزّوجلّ خلق الخلق    ): السالم عليه(عن ابي جعفر  
عزّوجلّ و هو قوله تعالي و لـئن سـألتهم مـن خلقهـم               لي االقرار باهللا  بعث فيهم النبيين فدعوهم ا    

 yϑsù$ (( :ثم دعوهم الي واليتنا فاقرّبها و اهللا من احب و انكرها من ابغض و هو قوله               ... ليقولن اهللا   

(#θçΡ% x. (#θãΖÏΒ÷σ ã‹ Ï9 $yϑÎ/ (#θç/ ¤‹x. ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% (()  74، آية يونسسورة(   قال ابوجعفر ثم)الم يهعلالس :(
16حديث98 صفحة64بحاراألنوار جلد(.كان التكذيب ثَم.(  
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 باره توضيح بيشترى بدهيد تـا مـن مطلـب را بهتـر              ني در ا  لطفاً :ردمك به او عرض  
  .بفهمم

 و از   قياسالم و حقـا    ه جمعى از نظر مكانى در دامن      كبينيد    در دنيا مى   شما :فرمود
شوند ولى در مقابل جمعى هم در مكانهاى دور          مى متولّد   دانشمند  و نيپدر و مادر متد   

ـ  و   ني و مـادر غيـر متـد       پـدر   و حقّ و حقيقت و بلكه در دامن        نياز د        افر متولّـد   كـ  اي
  .گردند مى

ـ امل و   ك جمعى از نظر خلقت      اي ـ  حاللـزاده و داراى وسـائل عبود       اي و اقتـضاء    تي 
در مقابل گروهـى نـاقص      گذارند ولى    ، از رحم به جهان پا مى      صالح ارهاى خوب و  ك

شوند، طبيعـى اسـت     متولّد مىهايگناه و اقتضاء بد  وسائل  و داراى  1 ولدالزّنا ايالخلقه و   
ـ ند دومى هم با   ك  حقّ و حقيقت   از  پيروى دياست و با   ه اولى مكلّف  كه همان گونه    ك  دي

ـ باشد ولى زحمت و نـاراحتى ا       پيرو حقّ و حقيقت     حقيقـت   بـه   دو در راه رسـيدن     ني
ـ ه او به راحتى به حقيقت برسـد ولـى ا     ك چه شده    نجاي، ا  نيست مساوى  بـا آن همـه   ني

  ؟ صحيح برساندني خود را به حقيقت و ددي بامشقّت زحمت و
اگـر  . دهـم   سعادت و شقاوت را بـراى تـو مـى          نىيتكو  اختالف نين شرح ا  من اآل 

شـتن  فرمود سـپس در اثـر دا        ارواح را مساوى خلق    ةتعالى هم  خداى : باشد گفتم  ادتي
ـ ردنـد و در مدرسـه از        ك ذر پيـروى    در عالم  شيطان اختيار، بعضى از آنها از جهل و        ادي

م كـ  به اصطالح شـما نمـره        اي و   شدند  مردود ايه  كنمودند    تنبلى قيگرفتن علوم و حقا   
داشتند به آنها    لياقت  آنچه مي واضحتر بگو  ايرد،  ك  وسيله تنبيه  نيآنها را خدا به ا    . آوردند

ـ ا  طينتهـا و   ني قالبها و ا   نيند در ميان ا   ك خواست آنها را وارد دنيا      مى  وقتى عنىيداد    ني
 ي علّتنيرد و اكداشتند و بعضى آن زمينه را نداشتند وارد   سعادتةه بعضى زمينكبدنها 

                                                 
لعلـي بـن    ) آلـه  عليه و  اهللا صلي(اهللا قال رسول : عن جابر قال  ) السالم عليه(عن ابي جعفر   -1

فـانّي خلقـت انـا و انـت مـن طينـة             : بلي يا رسول اهللا قال    : اال ابشرّك، اال امنحك قال    : ابيطالب
ت منها فضلة، فخلق منها شيعتنا فاذا كـان يـوم القيامـة دعـي النّـاس بامهـاتهم االّ                    واحدة، ففضل 

   ).29حديث126 صفحة64بحاراألنوار جلد(.شيعتك فانّهم يدعون باسماء آبائهم لطيب مولدهم
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د بـشر از همـه جهـات بـا هـم             لـذا افـرا    و 1ديگرد  گوناگونى افراد بشر   اختالفات براى
  2.مختلفند

  :سؤال سوم
ه در دنيا   ك علومى   ةذر هم   در عالم  ايارواح و    م در عال  ايآ

  ميثـاق  انـد و بـر آنهـا از مـا پيمـان و             هست به ما تعليم داده    
  اند؟ گرفته

شـود،   دانيد در حقيقت به دو بخش تقـسيم مـى           آنچه را در دنيا مى     شما : او فرمود 
ـ ه عقل آنها را به      ك است  دسته علوم استداللى و عقلى     كي  جـز   ،آورد و دالئـل     مـى  ادي

ارواح  ه در عالم  كاست    علومى همان نهاي، ا  نيست گرىيراهنمائى به آن معلومات چيز د     
 آنكـه بتواننـد     بـراى   مـردم دنيـا    عنىياست   ولى بعضى از علوم قراردادى    . ديا  گرفته ادي
 اركاند و آن اصطالحات را به        دهند قراردادهائى بين خود گذاشته     ارها را آسانتر انجام   ك

 در آن عـالم     نهايه البتّه ا  كعلوم مادى و هنرى       و طب و سائر    اضىير ومبرند، مثل عل   مى
  .است نبوده
  

                                                 
يوم ) السالم عليه(في قضيه خلق ذرية آدم    ) السالم عليه(و في حديث طويل عن ابي جعفر       -1
فلو كنت  ) الي قوله (يا رب فما لي اري بعض الذار اعظم من بعض         ) السالم عليه(آدمقال  : الميثاق

... قال اهللا عزّوجلّ يا آدم بروحـي نطقـت   ... خلقتهم علي مثال واحد و قدر واحد و طبيعة واحدة           
و ... انّما خلقت الجنّ و االنس ليعبدوني    ... بعلمي خالفت بين خلقهم و بمشيتي يمضي فيهم امري          

بعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم و اجسامهم و الوانهم و اعمارهم و ارزاقهـم و طـاعتهم و                   
فلـذلك  ... و المطيـع و العاصـي       ... معصيتهم، فجعلت منهم الشقي و السعيد و البصير و االعمي           

مـنعهم  خلقتهم البلوهم في السراء و الضراء و فيما اعافيهم و فيما ابتليهم و فيما اعطيهم و فيمـا ا                  
    ).24حديث117تا116 صفحة64بحاراألنوار جلد(.الحديث

است و با صدها حديث و روايت        شود از حكمت الهي    آنچه در اين بخش نوشته مي      -2
  .و آيات قرآن وطابقت دارد
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  :سؤال چهارم
دارد با آنچـه     ه در حيوانات وجود   كغرائزى    فرقى بين  ايآ

   خير؟ اي ، هست گرفتهاديارواح  داند و در عالم انسان مى
ناميـد و آن     حيـوانى مـى    ه آن را شما شـعور     كاست    حيوانات شعورى  در :او فرمود 

رود، هيچگـاه    است و به طرف گيـاه مـى        ه گياهخوار ك حيوانى عنىي،  بدون تعقّل است  
ـ ، بلكـه ناخودآگـاه بـه ا      نـه  اياست    مفيد او  گياه براى  ني ا ايه آ كند  ك تعقّل نمى  ار كـ  ني

  . داردوجود ه در هر حيوانىكند، هم چنين سائر غرائز ك مبادرت مى
اسـت و آنهـا هـم بـه          ردهك  چنين خلق  نيهمند ا  بدون آنكه خودشان بف    خدا را   آنها

 علـوم   ولـى  1،رونـد   براى نظم عالم خلقت قرارشان داده مى       خدا هكسوى همان راهى    
  .است املك چنين نيست بلكه با آگاهى نيدارد ا ه در بشر وجودكفطرى و عقلى 

نيـد و   ك است و بـدى ظلـم را تعقّـل مـى           دانيد ظلم بد   امل مى ك شما با آگاهى     مثال
     اسـت و لـذا      اى الزم  ننـده ك علمى را معلّمى و هـر آگهـى را آگـاه             هر هكيعى است   طب
ـ اسـت مثـل غر     حيوانى انسان  ة در جنب  اياست و    ه در حيوانات  ك غرائزى :گوئيم مى  ةزي

 حيوان به سوى آن     ايه ناخودآگاه و بدون تعقّل انسان و        ك حيوانى   غرائز جنسى و سائر  
انسان و حيوان بـراى نظـم        بزرگ آنها را در وجود      خداى بلكه رود بدون معلّم بوده    مى

  .است  وادار فرمودهاى زهي غرانيرده و آنها را به جركعالم دنيا خلق 
 متوجه است از    ايرده و   ك  آن را فراموش   ايه بشر   كاستداللى و عقلى     ثر علوم ك ا ولى

  .اند ه به او تعليم دادهك بگوئيم دي بابلكه  قبيل نبودهنيا
  :ال پنجمسؤ

نند و مـا    ك ه آنچه براى ما استدالل مى     كجا بدانيم   كما از   
 و بعد مـا     اند  آنها را به ما تعليم داده      ، قبالً ميگير  مى اديآن را   

  ؟ميا ردهكآنها را فراموش 
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ـ آمدن ا  اديگرفتن و    ادي بين   فرق : او فرمود  ـ ه وقتـى مـا چيـزى را    كـ  اسـت    ني       ادي
     ه بـراى اولـين بـار بـه        كـ اسـت     مثـل وقتـى    ميندار  آن  ذهنى از  ة و هيچ سابق   ميگير مى

است   ساخته شده  چگونه هك آن خانه    ة دربار بىي و تكذ  قي و هيچ تصد   ميرو اى مى  خانه
  .ميندار

     بـار بـه     ه بـراى دومـين    كـ اسـت     مثـل وقتـى    ديآ  مى ادمانيه چيزى به    ك وقتى   ولى
ه چشممان بـه آن     ك به مجرّدى    ،ميرو  مى ميا ردهك  فراموش را ه خصوصياتش كاى   خانه

 قي آن تـصد   ة و دربار  ديآ  مى ادماني به   ميبود دهيه بار اول د   ك آنچه را    ةافتد هم  خانه مى 
  .ميدار بيرده باشد تكذك اگر چيزى از آن تغيير ايو 

ه كـ رده مثل وقتى اسـت      ك گرفته و فراموش   اديارواح   ه بشر در عالم   ك علوم هم    نيا
نند و او را ارجـاع  ك ، لذا وقتى براى او استدالل مىاست دهرك و فراموش   دهيد چيزى را 

ه كـ ه دسـت او را بگيرنـد و بـه اطـاقى             كـ اسـت    سىكـ  مثـل     عينـاً  دهند، به عقلش مى  
 اطاق را مـن     ني ا ها، :ديگو  دفعه مى  كي چطور   ببرند، ردهك خصوصيات آن را فراموش   

ـ گو د و مى  آور  مى ادي به    علوم را فوراً   نيطور ا  ، همان بودم دهي د قبالً ، اسـت   صـحيح  دي
ه خـداى   كـ اسـت     همين اصل  روى1گوئيد، ه مى كاست   مطلب از نظر عقلى همين طور     

ـ گو مـى  است و   گذاشته ركذ و اسم قرآن را      ركّمذتعالى نام پيامبرش را      $ ((:دي yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& 

Ö Åe2 x‹ ãΒ (( ديگو  نيز مىو ٢: )) $ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# ((٣    
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خواهنـد   اسـت و بـه زودي آن وقـايع را بـه يـاد          ولي تعاليم آن عالم در قلب آنها ثابت مانده        
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  دهد مى تعالى جانشينى در زمين قرار خداى
  :گفت او مى

يك شب با آنكه خيلى خسته بودم، هر چه كردم خوابم نبرد، به يادم آمد كه يكـى                  
كرد كه هيچ وقت تو بسراغ خواب نرو بگذار خواب بسراغ            از بزرگان به من توصيه مى     

غافـل از آنكـه امـشب       از جا برخاستم و مشغول ذكر و مناجات با خدا شدم،            . تو بيايد 
  .خواهند به من مطالبى را تعليم دهند مى

گفـتم،  » سبحان اللّـه  « آخر يكى از نمازها زياد       ةچند ركعتى نماز خواندم، در سجد     
ديدم من در بيابانى هستم و خـداى تعـالى تـازه بـدن               ناگهان نفهميدم چه شد، ولى مى     

  .است نگه داشتهاى سر پا  كرده و او را مثل مجسمه را خلق» آدم«حضرت 
مشغول ) السالم عليهم (»عصمت و طهارت« اهل بيت  ة علمي ةارواحى كه در مدرس   

تحصيل بودند كه تعدادشان بسيار بود، زمين و آسمان را پر كرده بودند، يعنى به تعـداد    
خواهند بيايند بودند، آنهـا       زمين تا روز قيامت از فرزندان آدم مى        ةجمعيتى كه روى كر   

   1!التّحصيل شده بودند و براى گرفتن مدرك در آن بيابان جمع شده بودندهمه فارغ 
  .غوغائى بود، مالئكه صف در صف منتظر امر الهى بودند

                                                 
   عـن قـول اللّـه عـزّ و جـلّ           )الـسالم  عليه(سألت ابا عبداللّه    : على بن معمر عن ابيه قال      -1
# x‹≈ yδ)) Öƒ É‹tΡ z⎯ ÏiΒ Í‘ ä‹‘Ζ9 $# #’ n<ρW{ ـ         : قال) 56 ةآي،نجم ةسور ()) #$ ا ذرأ  ان اللّـه تبـارك و تعـالى لم

فĤمن بـه قـوم     )  عليه و آله   اهللا صلى(الخلق فى الذّر االول فاقامهم صفوفا قدامه بعث اللّه محمدا           
   ).7حديث 234 ةصفح5نوار جلد بحاراأل(.وانكره قوم الحديث

  



   ــــــــــــــــــــــــ  در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         54    

خـواهم روى زمـين      من مى : در اين بين پروردگار متعال رو به مالئكه كرد و فرمود          
 حـقّ و     تمـام نمـاى    ةخليفه و آينـ   )  حضرت آدم  ةاشاره به مجسم  (در اين قالب خاكى     

  .كنم جانشينى براى خودم خلق
فساد  كنى كه خونريزى و خواهى در روى زمين موجودى را خلق آيا مى: آنها گفتند

   1.كنيم كنيم، ما تو را تقديس مى كند و حال آنكه ما تو را تسبيح مى
مالئكه حقّ داشتند كه اين طور فكر كنند؛ زيرا آنهـا عالمهـا و آدمهـائى را قبـل از                    

زمين ديده بودند كه آنها پس از رشد فكرى خود را از بين برده و                ة روى كر  خلقت آدم 
   2.زندگى را به فساد و خونريزى عمومى كشانده بودند

   3.دانيد دانم آنچه را شما نمى من مى: خداى تعالى فرمود
 خاكى را تبديل به گوشت و پوست و استخوان فرمود و روح             ةسپس او آن مجسم   

ى علوم را يـاد      را كه لياقت داشت همه    » آدم«يجاد كرد و روح حضرت      نباتى را در او ا    
فرا گرفته بود، در آن ) سالم اللّه عليهم اجمعين(» اهل بيت عصمت«بگيرد و در مكتب   

 اسـماء را بـه او تعلـيم داده بـود، بعـد او را در                 ةى علوم و همـ     بدن قرارش داد و همه    
گوئيـد، از    اگر راست مى  : ئكه فرمود معرض نمايش و شناخت مالئكه گذاشت و به مال        

  .داند شما هم به من خبر دهيد آنچه او مى
  .دانيم اى چيزى نمى جز آنچه تو به ما تعليم داده: مالئكه گفتند

                                                 
  .30، آيةبقرهسورة   -1

 2 بـاب    316ى    صـفحه  54در اين مورد روايات متعددى در كتاب بحاراالنوار جلـد             -2
  و نيـز در تفـسير     ...) عليه السالم و من يكون فيهـا      (لعوالم و من كان فى االرض فى قبل آدم          ا
در تفسير قمى و تفسير عياشى و كتابهاى توحيد و          ) فعيننا بالخلق االول اآليه   (ق   ة سور 15 ةآي

  .آمده است) رحمه اهللا(خصال صدوق 

  .31، آيةبقرهسورة  -3
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تو به آنها از اسماء ايـن گـروه و از علومـت             : فرمود» آدم«خداى تعالى به حضرت     
  .خبر بده

: ت، خداى تعالى به مالئكـه فرمـود       وقتى به مالئكه اسماء آنها را گف      » آدم«حضرت  
  1دانم؟ من به شما نگفتم كه من پنهانيهاى آسمانها و زمين را مى

  .با آن علوم خلق شد» آدم«به هر حال حضرت 
   2.حضرت آدم را سجده كنيد: خدا به مالئكه فرمود

ه مالئكه ب .) كرديم آدم در كنار آن بيابان ايستاده بوديم و تماشا مى          ى بنى  من و همه  (
   3.سجده افتادند

! رونـد  عينا مثل نمازهاى جماعت پر جمعيت كه همـه يـك دفعـه بـه سـجده مـى                  
  .ى جالبى بود منظره

نفر ايستاده  ولى در آن دورها وسط اين جمعيت كه همه به سجده افتاده بودند، يك
رفت كه او از اين دستور سرپيچى كرده  بود و صورتش را درهم كشيده بود و تصور مى

  .است
همه او را به يكديگر نشان داديم و او را تنها كسى ديديم كـه بـا خـدا                   ) آدم بنى(ما  

شناختيم  نمايد ولى ما او را نمى      كند و از فرمان او سرپيچى مى       براى اولين بار مبارزه مى    
: اما وقتى خداى تعالى او را مورد عتاب قرار داد و فرمـود           . دانستيم و اسمش را هم نمى    

امـر  » آدم«ى حـضرت   ه شد كه تو سجده نكردى وقتى ما تو را به سـجده اى ابليس، چ 
  .كرديم؟ او را شناختيم

اى،  من بشرى كه تو او را از گل و الى كهنه آفريده           : ادبى فرياد زد كه    او با كمال بى   
   4.من بهتر از او هستم. كنم سجده نمى

                                                 
 .32، آيةبقرهسورة   -1

 .32، آيةبقرهرة سو  -2

 .73، آيةبقرهسورة   -3

 .12، آيةاعرافسورة   -4
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   1.اى تو مرا از آتش خلق كرده
  .خدا باال گرفتبا اين جواب درگيرى بين او و 

و او هم بـا     2دانست ى درگاهش مى   كرد و گاهى او را رانده      گاهى خدا او را لعن مى     
   3.گذارم تو را عبادت كنند كنم و نمى آدم را گمراه مى من هم بنى: گفت كمال پرروئى مى

  .اى تو مرا گمراه كرده
تو بندگان  . برم هر كس از تو پيروى كند، او را به جهنّم مى          : فرمود خدا هم به او مى    

   4.به هر حال سخنان تندى بين آنها رد و بدل شد. توانى گول بزنى مرا نمى
ى آن بيابان ايستاده بوديم، رنگمان پريده بود و خيلى ترسيده            كه گوشه ) آدم بنى(ما  

او به قدرى سياه شده     . بوديم و ضمنا او را به عنوان دشمن خدا و انسان شناخته بوديم            
  .شود، همان طور بود ل دودى كه از نفت سياه بلند مىبود، عينا مث

اى كـه آنهـا را از        پس از اين درگيرى، خدا حلم كرد و به ما بدنى بـه صـورت ذره               
نگاه كن ببـين چـه   : گفت» آدم«بيرون آورده بود داد و به حضرت » آدم«پشت حضرت  

  5بينى؟ مى
 جمعيت ما پر شـده      صورتش را به طرف ما برگرداند، ديد آسمان از        » آدم«حضرت  

  .است
اى؟ چـه    ى زيـادى دارم، چـرا اينهـا را خلـق كـرده             خدايا چقـدر مـن بچـه      : گفت

  6خواهى از اينها؟ چه پيمانى و چه تعهدى بايد با تو ببندند؟ مى

                                                 
 .12، آيةاعرافسورة   -1

 .76، آيةصسورة   -2

 .81، آيةصسورة   -3

 .85، آيةصسورة  -4

انظر ماذا  ): السالم عليه(قال اللّه جلّ و جالله آلدم       ...  يقول   )السالم عليه(سمعت ابا جعفر   -5
 226 ة صـفح  5بحـاراالنوار جلـد     (.ذريته و هم ذر قـد ملـؤوا الـسماء         فنظر آدم الى    : ترى؟ قال 
 ).5حديث 
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خداى تعالى پس از آن رو به مـا كـرد و همـه را مـورد خطـاب قـرار داد و از مـا                          
و ما همه بدون استثناء آن تعهدنامه را امضاء         موضوعات و تعهدات زير را پيمان گرفت        

  .سپس او مدرك تحصيلى ما را به ما داد. كرديم
  :يك

  آيا من خداى شما، خالق شما نيستم؟: فرمود
 1.دهـيم  چرا، تو خالق مائى و همه به وجود تـو شـهادت مـى             : همه يك زبان گفتيم   

لـذا آنجـا هـم خـوب        چون اين مطلب را همه در عالم ارواح خوب ياد گرفته بوديم و            
  .جواب داديم

  :دو
ــود ــن بخــصوص از حــضرت    : فرم ــامبران م ــه از پي ــد ك ــد بدهي ــه تعه ــد هم          باي

  .پيروى كنيد و آنها را تصديق نمائيد) عليه و آله اهللا صلى(»محمد بن عبداهللا«
اين را هم چون در عالم ارواح خوب ياد گرفته بوديم، خوب جـواب داديـم و بـا                   

   2.يمان بستيمخدا آن را پ
  :سه

» معـصومش «و فرزنـدان    » علـى «ى شما واليت و امارت و امامت         بايد همه : فرمود
  .را بپذيريد) سالم اللّه عليهم اجمعين(

   3.ما همه يك زبان آن را پذيرفتيم و آن تعهد را قبول كرديم

                                                                                                                                            
فقال آدم يارب ما اكثر ذريتى و المر ما خلقتهم فما تريد منهم باخذك الميثـاق علـيهم؟                   -6

 ).5 حديث 226 ة صفح5 بحاراالنوار جلد(

 .172، آيةاعرافسورة   -1

من ) السالم عليه( اللّه عزّوجل لما اخرج ذرية آدم ان:  يقول)السالم عليه(سمعت ابا جعفر    -2
بـالنّبوة  ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية و بالنبوة لكلّ نبى كان اول من اخذ عليهم الميثاق            

 ). 5 حديث 226 ة صفح5بحاراالنوار جلد (). عليه و آلهاهللا صلى( نبوة محمد بن عبداهللا
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و » علـى «چگونه واليـت    : در اينجا شايد جمعى بگويند    
فطرى بشر اسـت و در عـالم        ) المعليهم الس (يازده فرزند او    

ارواح به انسان تعلـيم داده شـده و از او در عـالم ذر ميثـاق                 
  گرفته شده است؟ 
شـود    زمين پيدا مى   ةآيا كسى در كر   : گوئيم در جواب مى  

  كه عاقل باشد و علم و عالم را دوست نداشته باشد؟
 مسلّم جواب منفى اسـت، زيـرا هـيچ كـس نيـست كـه              

  .هل و عالم بهتر از جاهل استنگويد علم بهتر از ج
داننـد و     مـردم علـم و عـالم را خـوب مـى            ةپس هم 

  .فطرتا عالم و علم را دوست دارند
و از طرف ديگر باز هيچ كس نيست كـه عـصمت و             
پاكدامنى را خوب نداند و به پـاكى و پاكـدامنى محبـت             

  .نداشته باشد
 ةتـر و از همـ       مـردم عـالم    ةبنابر اين اگر كسى از هم     

تر بود، خواهى نخواهى محبـوبترين مـردم         اكدامنمردم پ 
تواند او را دوست نداشته باشـد، مگـر          است و كسى نمى   

  .آنكه داراى فطرت انسانى نباشد
                                                                                                                                            

      قـال رسـول اللّـه     : عـن ابيهمـا، عـن جـدهما قـاال         : )الـسالم  يهماعل(عن جعفر بن محمد      -3
و هى الميثاق الّذى أخذ اللّه عزّ و جلّ عليـه واليـة علـى بـن ابيطالـب                   ) ... عليه و آله   اهللا صلى(
  ). 4 حديث 226 ة صفح5بحاراالنوار جلد ().عليه السالم(

ــر   ــى جعف ــه(عــن أب ــسالم علي ــده  ) ال ــه عــن ج ــيهم(عــن أبي ــسالم عل                أنّ رســول اهللا، )ال
أنت الّذى احتج اللّه بك فى ابتداء الخلق، حيث أقامهم أشـباحا،            : قال لعلى )  عليه و آله   اهللا صلى(

بحـاراالنوار جلـد   (.بلى الحديث: و محمد رسولى؟ قالوا: بلى، قال: ألست بربكم؟ قالوا: فقال لهم 
  ).31 حديث 127 ة صفح64
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امـام  ) الـسالم  عليـه (» علـى «بنابر اين با فرض اينكه      
علم هر  ) السالم عليه(» على«و با فرض آنكه      .مبين است 

  .چيز را دارا است
معـصوم و   ) الـسالم  عليـه (» ىعلـ «و با فـرض آنكـه       

 افراد بشر او را     ة هم پاكدامن ترين مردم دنيا است، فطرتاً     
دارنـد، اگـر چـه ممكـن اسـت شـخص آن              دوست مـى  

  .حضرت را نشناسد
  :چهار
 شما وقتى وارد دنيا شديد، دلبستگى به دنيا پيـدا نكنيـد و دنيـا را                 ةبايد هم : فرمود

  .دوست نداشته باشيد
 عمل كردن به اين مطلـب هـم بـا خـدا ميثـاق               ة داريم و دربار   قبول:  ما گفتيم  ةهم
  .بستيم

  :پنج
وقتى وارد دنيا شديد، به يكديگر ظلـم نكنيـد، بـه حقـوق ديگـران تجـاوز                  : فرمود

  .طلب و خائن و منافق نباشيد و برترى طلب، خود را قلمداد نكنيد ننمائيد و رياست
  . عمل كردنش را بستيمما همه يك زبان اينها را قبول كرديم و تعهد به

  :شش
او قسم خورده كه شما را اغواء كند، شـما او           . اين شيطان دشمن شما است    : فرمود

   1.را دشمن خود بدانيد و از او پيروى نكنيد تا سعادتمند گرديد
  .ما اين تعهد را هم قبول كرديم و با خداى تعالى در اين خصوص هم ميثاق بستيم

  :هفت

                                                 

1-  Ο s9 r&)) ô‰yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û©Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χr& ω (#ρß‰ç7 ÷ès? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) ö/ ä3 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β 

βr& uρ ’ ÎΤρß‰ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ uÅÀ ÒΟŠ É) tGó¡•Β (() 61و60، آياتيسسورة(  
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ايد، بايـد تنهـا       اين ساعت به بعد همان گونه كه تعليم گرفته         از: خداى تعالى فرمود  
   1.مرا عبادت كنيد و به من شرك نورزيد

  .اين مطلب را هم تعهد كرديم و با خداى تبارك و تعالى پيمان بستيم
  :هشت

ـ «و  » اميرالمـؤمنين «ى شما بايد حـضرت       همه: خداى تعالى فرمود   از اوالدش  » ةائم
  .ارى كنيدرا ي) السالم عليهم(

   2. ما قبول كرديم و با خدا آن را هم تعهد نموديمةهم
  :هُن

تعالى، از ما تعهد گرفت كه پيروى از عقل كه حجت باطن اسـت بنمـائيم و                  خداى
   3.مصرف نگذاريم او را بى

  .اين تعهد را هم قبول كرديم و پيمان بستيم
  :ده
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ن اشـياعنا وفقهـم اللّـه       عن موالنا صاحب الزّمان ارواحنا لتـراب مقدمـه الفـداء و لـو ا                -2
  ... لمرضاته على اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد عليهم 

  ).324 ة صفح2احتجاج جلد ( ارواحنا فداه به شيخ مفيد اهللا  ةبقي حضرت ةنام
  : ديگر آن حضرت به شيخ مفيد چنين آمده استةو در ابتداء نام

  .تودع العهد المأخوذ على العبادمن مس... لالخ السديد و الولى الرشيد الشيخ المفيد 
اين نامه به برادر محكم و دوست رشيدم شيخ مفيد از طـرف كـسى كـه خداونـد                   : يعنى

 و بحاراالنوار   322 ة صفح 2احتجاج جلد   . (باشد براى او از مردم در عالم ذر پيمان گرفته مى         
 ).7 حديث 174 ة صفح53جلد 

.  على النّاس حجتين، حجة ظاهرة و حجـة باطنـه          ياهشام انّ هللا  : )السالم عليه(قال الكاظم    -3
 1بحاراالنوار جلد   ( .و اما الباطنة فالعقول   ) السالم عليهم(فاما الظاهره فالرسل و األنبياء و االئمه        

  )137 ةصفح
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ـ        پروردگار عالم از ما تعهد گرفت كه پيروى از طاغ          ةوتها و حكّـام جنايتكـار و ائم 
  .كفر نكنيم

  .ما هم آن تعهد را قبول كرديم
     مـا آن را     ةاى بود كه خـداى تعـالى در عـالم ذر از مـا گرفـت و همـ                   اين عهدنامه 

  .قبول كرديم
و اين بود جريان آن شب كه خاتمـه يافـت و چـون آن               

بخش بود، شـبهائى بـه فكـر         سرگذشت براى من خيلى لذّت    
ه باز همان حالت برايم پيش بيايد، شـايد بـاز هـم از              بودم ك 

جريان خلقت خودم اطّالع پيدا كـنم، ولـى متأسـفانه ماههـا             
  .گذشت و از اين گونه مطالب خبرى نشد

 معلـوم شـد     ولى يك شب كه من معتقد بودم شب آخر ماه رمضان است ولى بعداً             
 شـب در حـالى كـه        ةكه شب اول شوال و شب عيد فطر بوده است، در مناجـات نيمـ              

شدم و بـيش از دو سـاعت بـه اذان            كم براى سحرى خوردن و روزه گرفتن مهيا مى         كم
    ه شدم    ة عجيبى به من دست داد كه در همان لحظ         ةصبح باقى نبود، حال توجل متوجاو 

 مزد يـك مـاه      خواهند به من عيدى بدهند و احياناً       كه امشب شب عيد فطر است و مى       
  .عنايت كنند منروزه گرفتن را به 

در آن لحظه محبتى به من كردند كه لزومى ندارد خصوصيات آن عنايت را براى تو 
  .بگويم

ولى تذكّر اين نكته الزم است كه اگـر انـسان روى اخـالص مـاه رمـضان را روزه                    
  .دهند بگيرد، شب عيد فطر به او پاداش خوبى مى

اى دست داده بود، باز      فهپس از آن پاداش، قلب من روشن شده بود و حالت مكاش           
  .همان بيابان و همان جريان از همان جائى كه قطع شده بود دوباره شروع شد

اينجا ديدم شيطان يا ابليس و يا آن جهلى كه با خداى متعال در افتاده بود، مشغول                 
  .فعاليت شده و تبليغات ضد دينى خود را شروع كرده است

  !ته بودرف» آدم«قبل از همه به سراغ حضرت 
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كرد كه اگر بتواند او را فريب دهد، براى خود راه فريـب دادن               زيرا با خود فكر مى    
  .فرزندانش را هموار نموده است

در بهشت يا در باغى كه خداى تعالى براى استراحت او خلق كـرده              » آدم«حضرت  
  1.كرد بود زندگى مى

او ديده بود كه وقتى آنها شيطان و اعمال او را مشاهده كـرده بودنـد، جـرى شـده                    
  .شود با خداى عظيم در افتاد و او را معصيت كرد بودند و متوجه گرديده بودند كه مى

  .حالت تفوق طلبى و برترى جوئى هم كه همه داشتند

باألخره هر طور بود شـيطان وارد آن بـاغ بهـشت شـد و از سـادگى و زودبـاورى                     
   3.استفاده كرد و او را فريب داد» آدم«حضرت 
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   اخبرنــى عــن الــذّر حيــث: )الــسالم عليــه(قلــت ألبــى عبداللّــه : عــن ابــى بــصير قــال -2

Ν èδy‰pκ ô−r& uρ)) #’ n?tã öΝ Íκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ tÎ/  #θä9$s% 4’ n?t/(()واللّـه و أسـرّ      )172 ة اعراف آي  ةسور 

Mبعضهم خالف ما اظهر كيف علموا القول حيث قيل لهـم     ó¡s9 r&)) öΝ ä3 În/ tÎ/ (( ان اللّـه جعـل   :  قـال
  ).19 حديث 102 ة صفح64بحاراالنوار جلد (.فيهم ما اذا سألهم اجابوه

 .35، آيةبقرهسورة   -3

 

  .اند ر كردهاو ديده بود كه فرزندانش چقدر زيادند و زمين و آسمان را پ
تواننـد خواهند، مى  دانست كه فرزندانش داراى اختيارند و هر كارى را كه مى           او مى 
  .انجام دهند

لذا بعضيها بناى پيروى از شيطان را گذاشته بودند، حتّى بعـدا معلـوم شـد كـه آن
   2.عهدنامه را هم بعضى با كراهت امضاء كرده بودند

ـ      » آدم«خواست وارد بهشت شود و حضرت        شيطان فعاالنه مى   ةرا گول بزند تـا بقي
ار خودشان را بكنند و بدانند كه از دست شـيطان راه گريـزى جـزافراد بشر حساب ك   

  .متّكى بودن به خدا ندارند



  ــــــــــــــــــــــــ        زمين در جانشيني  ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           63    

 شـياطين در  ايد و در حـاالت اجنّـه و      و خالصه آن چنانكه جريان او را زياد شنيده        
را از بهشت بيرونـشان     » حوا«و  » آدم«همين كتاب خواهيد خواند، عمل كرد و حضرت         

  1.نمود
شيطان شـما را نفريبـد،      !  آدم ةاى ذري : خداى تعالى باز در بين بنى آدم اعالم فرمود        

  .آن چنانكه پدر و مادرتان را فريب داد و آنها را از بهشت بيرون كرد
ذر جمعى گول شيطان را خوردنـد و صـفات او را در خـود                ولى متأسفانه در عالم   

ايجاد نمودند و از آنچه به آنها تعليم داده شده بود فراموش كردند و عهـد و پيمـان را                    
دادم كه در روح من بـود، در روح خـود            شكستند و آن سياهى را كه من براى تو شرح         

  .ايجاد كردند
  .د بوجود آمداختالفهائى بين جمعيتى كه در عالم ذر بودن

» على بن ابيطالب  «و  » اكرم رسول«در آنجا جمعى پيرو استادان خود يعنى حضرت         
بودند و اسمشان مسلمان واقعى بود و جمعى هم پيرو شيطان بودند كه          ) السالم عليهما(

   2.آنها را به مذاهب مختلف و اديان متفاوت كشانده بود
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انت الّذى احتج اللّـه بـك فـى ابتـداء الخلـق حيـث               : )السالم عليه(قال رسول اللّه لعلى      -2
الست بربكم قالوا بلى، قال و محمد رسـولى؟ قـالوا بلـى قـال و علـى                  : ، فقال لهم  اقامهم اشباحاً 

ستكبارا و عتوا عن واليتك االّ نفر قليل و هم اقـل القليـل و               اميرالمؤمنين فابى الخلق جميعا االّ ا     
  ).31 حديث 127 ة صفح64بحاراالنوار جلد (.هم اصحاب اليمين

  

  !ذهب باطل با هم اتّحاد داشته باشندو حتّى به آنها اجازه نداده بود كه در يك م
كردم كه مبادا مرا هم شيطان من از ديدن اين جريان بسيار متأثّر بودم و كوشش مى          

  .منحرف كند
 موفّق شدم كه هيچگاه خـود را از ميـان مـسلمانان واقعـى و محبـينولى بحمداهللا 

 .پايبند و مقيد باشمخارج نكنم و به تعهداتم ) السالم عليهم(»  معصومينةائم«حضرات 
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لذا خداى تعالى طينت مرا، يعنى خاك مرا، بدن مرا، از آن خاك و طينتى برداشـت                 
  1.را برداشته بود) السالم عليهم(» عصمت و طهارت«كه خاك و طينت خاندان 

» عـالم ذر  «فرمانبردارى مـن در     اينها همه توفيقاتى بودند كه خداى تعالى به خاطر          
  .به من عنايت فرموده بود

با حقيقـت و    » عالم ذر «ها بودند كه روحشان به خاطر مخالفتهائى كه در           ولى خيلى 
بودند و خداى تعالى و تمام عهـد و ميثـاقى كـه بـا او                 كالسهائى كه در آن تربيت شده     

شده بودند كه از نظر زمـانى       بسته بودند وضع خوبى نداشت، لذا آنها با بدنى وارد دنيا            
  .و مكانى و يا علل وجودى توفيقات خوبى در اين عالم نداشتند

مثالً بعضيها در زمان جاهليت، در آن وقتى كه توفيق هدايت براى افراد بشر بـسيار                
ضعيف و كم بود به دنيا آمده بودند و ضمنا مكلّف هم بودند كه راه سعادت و تكامـل                   

  .كه هست بپيمايندروحى را با هر زحمتى 
    روحـى فـداه سـؤال       »اهللا  بقيـه  «اشفه وقتـى كـه از حـضرت       من خودم در يك مك    

نموده بودم كه چرا خداى تعالى روح مرا در زمان ظهور شما به دنيـا نيـاورد؟ فرمـوده                   
اند كه   به خاطر گناهانى كه در عالم ذر كرده بودى، عذاب تو را در اين قرار داده               : بودند

  .يبت به دنيا بيائى و با زحمت بيشترى خود را به سعادت برسانىدر زمان غ

                                                 
الطينة  باب   77 ة صفح 64 و جلد    باب الطينة و الميثاق    225 ة صفح 5بحاراالنوار جلد    -1
 . المؤمن

يعنى مرا، روح مرا، در بدنى وارد كـرد كـه آن از رحـم مـادرى پـاك و متـدين و
  .آمد مسلمان واقعى به دنيا مى

 اين بدن از راه حالل از صلب پدر و مادر با تقوائى كه آنها هم مسلمان بودند،ةنطف
  .قرار داده بود

شـهرى زنـدگى شد كه محيطش سالم و در      اى اين بدن متولّد مى     عالوه در خانواده  
  .كردند كه آن شهر تا حدودى مذهبى بود مى
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يا مثالً جمعى در محيطهاى دور افتاده از ممالك اسالمى متولّد شده بودند كه بسيار               
عالم «برايشان مشكل بود موفّق به مسلمان شدن گردند، يا جمعى از اين گناهكاران در               

ى آنها از حرام بسته شده بـود و ولـدالزّنا            هدر بدنهائى وارد دنيا شده بودند كه نطف       » ذر
 مكلّف بودند كه به كلّى شرارت       بود و ضمناً  و طبعا اقتضاء شرارت در آنها بيشتر      1بودند

شرارت را از خود تزكيه نمايندةنكنند و بلكه روحي .  
 آنهـا  اى كـرده بودنـد و طبعـاً    يا جمعى از اين ارواح را وارد بدنهاى ناقص الخلقـه      

  .هاى خوب را كمتر داشتند كارةوسيل
      اعمـال خـود انـسان در       ةحساب نبـود، بلكـه فـرآورد       توفيقيها بى  و باألخره اين كم   

النّـاس مجزيـون    «: فرمـوده )  عليـه و آلـه     صـلى اهللا   (»اكـرم  پيامبر«عالم ذر بود، زيرا     
  2.»باعمالهم

 يـا بايـد     نباشيم طبعاً » ذر«و عالم   » ارواح« بايد دانست كه اگر معتقد به عالم         ضمناً 
تعالى را در محروميتهاى بعضى از افراد بشر ظالم بـدانيم كـه خـداى تعـالى در                   خداى

§ :قرآن فرمود  øŠ s9)) 5Θ ξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9((3ور دنيا بـسته بـدانيم    و يا بايد دست خدا را در ام

≅ :كه باز در قرآن فرموده t/)) çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ((4  

                                                 
 حــديث گفتگــوى  ذكــر نمــوده از جملــهاحاديــث فراوانــى ايــن معنــى را صــريحاً -1
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  دنيا چيست؟ زندگى

  :گفت او مى
من زياد گريه كرده بودم، ) السالم عليه(» سيدالشّهداء«روز عاشورائى كه بر حضرت 

سوخت، براى استراحت چند لحظه چشمهايم را        چشمهايم در اثر گريه قرمز شده و مى       
       در آن حـال كـه شـايد بـه خـواب            . روى هم گذاشتم تا شـايد سوزشـش كمتـر شـود           

ديـدم مـن در تـاالر بـسيار بـسيار            اى دست داده بود، مى     ه بودم و يا حالت مكاشفه     رفت
اند  ام و تمام مردم دنيا هم روى صندليهائى نشسته بزرگى به نام دنيا روى صندلى نشسته

  .خواهند امتحان بدهند و مى
د آنها بايد اينجا آنچـه را كـه در عـالم ارواح يـا          . اوراق امتحانى بين آنها تقسيم شد     

اند امتحان بدهند، يعنى آنها بايد آزمايش بشوند كه آيا           ميثاق بسته » عالم ذر «گرفته و در    
چگونه است؟ اعمال و رفتارشان      بند هستند يا خير؟ اعتقاداتشان     به كماالت انسانى پاى   

كه از روحياتشان منشاء گرفته، چگونه است؟ وفاداريشان نـسبت بـه خـدا و مربيـان و          
  1نه است؟معلّمينشان چگو

 امتحـان، بـر خـالف تمـام جلـسات           ةاما با كمال تأسف اكثر شاگردان ايـن جلـس         
 امتحانات ديگر، ابدا به فكر كسب امتياز و خوب از امتحان بيرون آمدن نبودند و اكثـراً                

 حواسشان  ى امتحان بودند و باألخره اكثراً      مات و مبهوت در نقّاشيهاى ديوارهاى جلسه      
ى امتحان حـدود پـنج ميليـارد شـاگرد نشـسته       مان ما كه سر جلسهمثالً در ز. پرت بود 

بودند، سه ميليارد آنها حتّى معلّمين خود را كه در عالم ارواح با آنها سروكار داشـتند و                
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و بـه آنهـا   1ديدند فرامـوش كـرده بودنـد    دو هزار سال همه روزه آنها را سر كالسها مى       
ز ياد برده بودند و اگر مقدارى از آنهـا را هـم             اعتقاد نداشتند و بيشتر تعليمات آنها را ا       

  .كردند بلد بودند، به نام معلّمين ديگر و شناخت خودشان تصور مى
    دو ميليارد ديگر از پنج ميليـارد كـه بـه اصـطالح معتقـد بـه معلّـم اكبـر حـضرت                      

و مفـسرين   و قرآن بودند، اكثر آنها باز سائر معلّمين         ) آله  عليه و  اهللا صلى(» نبياءا خاتم«
 منحـرف   كردنـد و اكثـراً     شناختند و قـرآن را طبـق رأى خـود تفـسير مـى              قرآن را نمى  

  .شدند مى
ر زمـان خـود يعنـى       در اين بين جمعيت بسيار بسيار كمى بودند كـه معلّـم حاضـ             

شناختند و باز از ميان اين جمعيت بسيار كم، كمتر            روحى فداه را مى    »اهللا  بقيه«حضرت  
ديـد و از راهنمائيهـاى او اسـتفاده      با آن حضرت ارتباط داشت و او را مى        كسى بود كه    

مخفى كرده بود تـا آنهـا بهتـر امتحـان            اين استاد بزرگ، خود را از انظار عموم       . كرد مى
  .بدهند و بهتر شناخته شوند

دانستند كـه     فراموش كرده بودند و بلكه به خواب رفته بودند و نمى           مردم دنيا اكثراً  
 بلندگوها و   ةاند، ولى معلّمين آنها مرتّب به وسيل       تحان در اين جلسه حاضر شده     براى ام 
خواستند آنها را از خواب غفلت بيدارشان كنند كه متأسفانه اكثـر آنهـا تـا                 ها مى  اعالميه

  . امتحان از آن نسيان و فراموشى و خواب غفلت بيرون نيامدندةآخر جلس
دانگ  بردم و تصميم گرفتم كه شش      دنيا پى من پس از ديدن اين مكاشفه به حقيقت         

  .حواسم را به مواد امتحانى بدهم
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  عالم ملكوت

  :گفت او مى
در شب تاريكى در اطاق تاريكترى كه خواب از چشمم پريده و افكار مختلف بـر                

گذاشت، ناگهان   اى مرا راحت نمى     مرگ و قيامت لحظه    ةمغزم هجوم آورده و فكر مسأل     
اى را در كنار تختخواب خود ديدم كه يك عكس دو            در عالم مكاشفه پيرمرد سالخورده    

خواسـت بيـدارم     داد، به خيال آنكه من خوابم مى        دست گرفته و مرا تكان مى      بعدى در 
برخيز و ببين كه چگونه اين جهان داراى دو بعد و دو چهره             : گفت كند، او به آرامى مى    

  !است
كند و چگونه عـالم ملكـوت را         چگونه اين عكس، جهان ما را دو بعدى معرّفى مى         

  !دهد در كنار عالم ملك به ما نشان مى
ابتداء آن  من از جا برخاستم و به روى تختم نشستم و عكس را از دست او گرفتم،           

شـد همـين عـالم ملـك يعنـى همـين        كردم، آنچه ديـده مـى    را به طور معمول نگاه مى     
شوند و يـا     جمادات و نباتات و حيوانات و زمين و آسمان بودند كه ظاهرا هم ديده مى              

  .اى در آن نبود  چيز تازهگردند با حواس پنجگانه احساس مى
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حاال از  : ولى وقتى او دست مرا گرفت و مقدارى به طرف راست برگرداند و گفت             
نهـا را  تواند آ اين طرف عكس را نگاه كن، چيزهائى ديدم كه كمتر كسى در اين دنيا مى  

  1.خره آنچه ناديدنى بود آن را ديدمبه طور معمول ببيند و باأل
اى در كنار اين عالم ملك قـرار گرفتـه كـه مـا از آن              دهعجب عالم پر اسرار و پيچي     

اى؟ و آيا اين مناظر و آنچه در         اين عكس را از كجا آورده     : من از او سؤال كردم    ! غافليم
  شود اينها را مستقيما هم ديد يا خير؟ شود حقيقت دارد؟ و آيا مى اين تصوير ديده مى

 افـراد بـشر     ة؟ اينهـا را همـ     زنـى  اين چه حرفى است كه تو مى      : او در جواب گفت   
اينها را خداى تعالى كه خالق همه چيز است، فرموده كـه وجـود              . بينند وقتى بميرند مى  

  .دارد
انـد، هميـشه      نفس كرده و با خدا رابطه برقرار نموده        ةاين حقائق را آنهائى كه تزكي     

 غيـر  حتّى جمعى معتقدند كه آن بعدى را كـه اول ديـدى، مجـازى و             . كنند مشاهده مى 
  .واقعى است و هر چه هست همين بعد است

اطّالعـى   شود كارى بكنم كه من هم هميشه آنها را ببينم و از آن عوالم             آيا مى : گفتم
  حاصل نمايم؟

اين كار بسيار آسان است همان طورى كه من دسـتت را بـه طـرف راسـت                  : گفت
 بيشتر از   كردى، طبعاً  ىبرگرداندم و تو بعد دوم اين عكس را ديدى و اگر اين كار را نم              

هـاى   ديدى، همچنين اگر خودت را حركتـى بـدهى و از وابـستگى             يك بعد آن را نمى    
نمـائى و بـه اصـطالح دينـى و عرفـانى از       »  نفـس  ةتزكيـ «مادى نجات پيدا كنى، يعنى      

                                                 
 به همين معنى    كه از همان ملَك گرفته شده، در آيات و روايات اكثراً          » ملكوت «ةكلم -1

يعنى بعد دوم عالم ملك اطالق گرديده است مثالً در آيات و روايات ملكوت با اين كلمـات                  
ـ » هملكوت اللّ «ـ  » ملكوت االرض «ـ  » ملكوت السموات «ـ  » ء ملكوت كلّ شى  «: همراه است 

ملكـوت  «ــ   » ملكـوت سـلطانه   «ــ   » ملكوت قدرتـه  «ـ  » ملكوت عرشه «ـ  » ملكوت الرحمن «
 .»ملكوت النور«ـ » ملكوت القدس«ـ » ملكوت الحقيقة«ـ » خزائن الدنيا
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 عمـل كنـى و   1))موتـوا قبـل ان تموتـوا     ((: ةزخارف دنيا و تعلّقاتش بميرى و بـه جملـ         
شى، عالم ملكوت را خواهى ديد و آنچه در اين تصوير تصور شده             مقدارى رياضت بك  

اكنون بيـا  : در همين بين دست مرا گرفت و گفت     . كنى است، حقيقت آن را مشاهده مى     
تا من از نيروى معنوى خودم براى تو استفاده كنم و تو را مدتى در عالم ملكوت سـير                   

و باألخره  . را كه بعد از مرگ خواهى ديد، در همين عالم به تو نشان بدهم             دهم و آنچه    
پس از اين سخن دست مـرا گرفـت و از آن اطـاق تاريـك بيـرونم آورد و در فـضاى                       
روشنى قرارم داد كه هر چه در آن عكس و تصوير ديده بودم، در اين فـضاى بـاز هـم                  

  .مشاهده نمودم
شـدند و    اجنّه و شياطين، با چشم دل ديده مـى        عالم عجيبى بود، ارواح و مالئكه و        

رفت كه آنها مخلوقات و جانداران اين عالم هستند، مردم در سيرتها و صفات               گمان مى 
شدند، باغها و نهرها و تمـام آنچـه          درونى و روحى، قبل از بدنهاى ظاهريشان ديده مى        
كترين ذره تـا    ى موجودات از كـوچ     در آنجا بود، زيبائى و لطافت خاصى داشت و همه         

كهكشانها همه مشغول تسبيح و حمد الهى بودند و در هر روز صدها و هزارها نفـر از                  
  .گرديدند اين عالم به آن عالم سرازير مى

ارواح انسانها بعد از مرگ اول عـالمى كـه پـيش رو    : و همان گونه كه قرآن فرموده 
   .امت خواهد بوددارند، عالم برزخ يعنى همان عالم ملكوت است كه تا روز قي

                                                 
 .59 ة صفح69 و جلد 317 ة صفح66بحاراالنوار جلد   -1
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  ملكوت عالم
  :گفت او مى

» عـالم ملكـوت   «شبى در عالم مكاشفه من از راهنمايم درخواست كردم كه مرا در             
سير دهد و تا جائى كه ميسر است، بعد دوم بعضى از اشياء را بـه مـن نـشان دهـد تـا                 
بتوانم آنها را بفهمم و براى مردم نقل كنم و مردم را با عـوالمى كـه بـاألخره يـك روز                      

راهنمايم با گفتارش دستى به چشم من كـشيد         .  با آن روبرو خواهيم بود، آشنا كنم       همه
و چشم دلم را باز كرد و مرا به سوى آنچه انسان پس از مرگ يعنى آن وقتى كـه روح                     

گردد و چشم به سـوى حقيقـت بـاز           شود و از عوالم مادى منقطع مى       از بدنش جدا مى   
ى اشـياء را   نمايد، برد و سيرت همه ش مشاهده مىكند و همه چيز را در بعد ملكوتي    مى

  .كنم به من نشان داد و من بعضى از آنها را كه گفتنش اشكالى ندارد، براى تو نقل مى
ديـده و    را ديدم كه چگونه اولياء خدا، آن را زندانى با اعمال شـاقّه            » عالم دنيا «اول  

روح بشر بـا بـدن كـوچكى كـه       يعنى عالمى كه    » عالم ذر «اند، سپس به     دل به آن نبسته   
ديدم ميلياردهـا و بلكـه صـدها    . كند، رفتم ماكت همين بدن دنيائى او است، زندگى مى       
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ميليارد انسان در اين فضاى بيكران يعنى در زمين و آسمان، در باغهـاى پـر از صـفا و                    
   1.گذرانند محبت با خداى تعالى انس دارند و زندگى خوبى را مى

خاطر آنكه آنها مغرور نشوند و براى آنكه خودشان را بـشناسند         اما خداى تعالى به     
و عبوديت او را فراموش نكنند، آنها را براى مدت كوتاهى به اين دنيا بـا خـصوصياتى                  

  .كند فرستد و آزمايششان مى كنم، مى كه نقل مى
 بيا تا بـا يكـى از ايـن ارواح كـه           : راهنمايم به من گفت   » عالم ذر «در آنجا يعنى در     

  .آيد فرا رسيده، همراه شويم و ببينيم كه بر سر او چه مى» عالم دنيا«زمان مسافرتش به 
خواهى حقيقت دنيا و چگونگى زندگى در        اگر مى : من قبول كردم ولى به من گفت      

  .آن را از همه جهت درك كنى، بايد چند كار را انجام دهيم
 اگر اين چنين كنـيم، سـريعتر        مقدارى از زمان را به عقب برگرديم، زيرا        :اول آنكه 

   .مزاحمتى برايمان ندارد توانيم به مقصد برسيم و ديگر زمان مى
انـد و   عـازم دنيـا در آن زمـان بـوده     ذر عالمبا چند نفر از كسانى كه از  :دوم آنكه

خواهنـد داشـت،   هاى متفـاوتى    برنامهاند، جدا جدا كه طبعاً اختالف فكرى با هم داشته   
دهند و چـه     كنند و چه اعمالى انجام مى      بينيم با دنيا چگونه برخورد مى     حركت كنيم تا ب   

  .حاالتى دارند
لـذا راهنمـايم دسـت مـرا        . كنيم مانعى ندارد، اين كار را مى     : من قبول كردم و گفتم    

    گرفت و مرا به سوى هـزار و چهارصـد سـال قبـل يعنـى درسـت همـان زمـانى كـه                        

                                                 
الى ذريته و هم ) السالم عليه(فنظر آدم  : ... يل فى حديث طو   )السالم عليه(عن ابى جعفر      -1

يا رب ما اكثر ذريتى و المر مـا خلقـتهم، فمـا تريـد               ): السالم عليه(ذر قد ملوا السماء، قال آدم       
يعبدوننى و اليشركون بى شيئا و يؤمنون برسلى        : منهم باخذك الميثاق عليهم، قال اللّه عزّ و جلّ        

     فمالى ارى بعض الذر اعظم مـن بعـض و بعـضهم لـه نـور كثيـر و                    و يتّبعونهم، قال آدم يا رب 
و خلقتك و خلقت ذريتك من غيـر فاقـة          ... قال اللّه عزّ و جلّ      ) الى ان قال  (بعضهم له نور قليل     

بى اليك و اليهم و انّما خلقتك و خلقتهم البلوك و ابلوهم ايكم احسن عمالً فى دار الـدنيا فـى                     
 .)24 حديث 116 ة صفح64د بحاراالنوار جل(.حياتكم
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امـر تبليغـاتش بـاال گرفتـه و بـا اصـرار زيـادى               ) لـه آ اللّه عليـه و    صلى (»اكرم پيغمبر«
بهتـرين  :  مردم دنيا را به سوى بهشت و معنويت بكشاند، بـرد و گفـت              ةخواهد هم  مى

آيند و حاالت مختلفى دارند، ايـن زمـان          زمانها براى تماشاى افرادى كه به اين دنيا مى        
ناخته و با ديدن زرق و برق       حاال بيا اول با يكى از اشقياء و كسانى كه دنيا را نش            . است

دنيا مفتون آن گرديده و در همان اوائل زندگى، روح خود را زير دست و پاى دنيـا لـه                    
چگونـه برخـورد    ) آله اللّه عليه و   صلى (»پيغمبر اكرم «كرده، همراه شويم تا ببينيم او با        

  .كند مى
ود انتخاب كرديم   روح يكى از كسانى كه عازم دنيا در آن عصر ب          » ذر عالم«لذا ما از    

  .نمائيم  ديديم و گزارش مىو در پى او حركت نموديم و حاالت او را دقيقاً
به عهد و ميثاقى كه با خدا بسته بود، وفا نكرده و            » عالم ذر «او از كسانى بود كه در       

خواست پا به     خداى تعالى پنج ماه قبل از آنكه او مى         ابتدائاً 1.شد از اشقياء محسوب مى   
داشـت، در رحـم مـادر       » عـالم ذر  «كـه در   2 ماننـد همـان بـدنى      رد، بدنى عيناً  دنيا بگذا 
وقتى اين بدن در رحم آن زن ساخته شد، خداى تعالى به            3اى براى او خلق كرد،     بدكاره

                                                 
انت الّذى احتج اللّـه بـك فـى         ) السالم عليه( لعلى   )آله عليه و  اللّه صلى(اللّه   قال رسول   -1

: و محمد رسولى؟ قـالوا    : بلى، قال : الست بربكم قالوا  : ابتداء الخلق حيث اقامهم اشباحا، فقال لهم      
االّ استكبارا و عتوا عن واليتك االّ نفر قليل و          و على اميرالمؤمنين؟ فابى الخلق جميعا       : بلى، قال 

  ).31 حديث 127 ة صفح64بحاراالنوار جلد (.هم اقلّ القليل و هم اصحاب اليمين

روايـت مفـصل ديـدن حـضرت آدم         ) 24 حـديث    116 ة صفح 64بحاراالنوار جلد   (  -2
 گونـاگون و    هـاى  ذر به شكلهاى مختلـف و رنگهـاى متفـاوت و انـدازه             اش را در عالم    ذريه

 .باشد باشد شاهد بر مطلب مى شان مى تفاوتهاى ديگر كه مطابق با بدن عالم دنيائى

                   اللّــه   قــال رســول : روايــات زيــادى در اينبــاره نقــل شــده اســت از جملــه        -3
لنّـاس  فـاذا كـان يـوم القيامـة دعـى ا          ): ... الـسالم  عليه( بن ابيطالب   لعلى )آله اللّه عليه و   صلى(

 ة صـفح  64بحـاراالنوار جلـد     (.بامهاتهم االّ شيعتك فانّهم يدعون باسماء آبائهم لطيب مولـدهم         
  ).43 حديث 208 ة و صفح40 حديث 207 ة صفح60 و جلد 29 حديث 126
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. خواست اين دستور را بپـذيرد      بايد تو از اين در وارد دنيا گردى، او نمى         : او دستور داد  
تواند  حاال چگونه مى  . برد عى در ناز و نعمت بسر مى      زيرا در عالم قبل، او در مكان وسي       

ى رحم و شكم مادر در جاى تنگ و تاريكى پـنج مـاه               حاضر شود كه در ظلمات پرده     
قرار بگيرد و از خون حيض تغذيه كند؟ ولى چون اين كار به امـر الهـى بـود، نـاگزير                     

ف و ناتوانى بـود،      باألخره آن روح در آن بدنى كه سر تا پا ضع           1.بايست انجام شود   مى
در آن رحم كذائى قرار گرفت و پس از پنج ماه از مخرج بول مادر وارد دنيا شد، اما او                    

ى نيرو و فعاليتش را از دست داده بود، او اگر چـه هنـوز حـساس و             در اين مدت همه   
ى معلوماتش را فراموش كرده و مثل روز اول كـه خـدا او را خلـق                  دراك بود، اما همه   

با اين تفاوت كه وقتى در اين دنيا آن مطالبى را كه در  2.دانست ده بود، هيچ چيز نمى    كر
آمـد و    دادند، فورا به يـادش مـى       ياد گرفته بود به او تذكّر مى      » عالم ذر «و  » عالم ارواح «

   3.اى از آن مطالب در فطرت او باقى مانده بود بلكه قسمت عمده
اموشش شده، همه را به ياد بياورد و طبق آن          خواست در دنيا معلوماتى كه فر      او مى 

عمل كند و امتحان بدهد، ولى زرق و برق دنيا از طريق حواس پنجگانه او را ابتداء بـه                
خواب غفلت عميقى برد و باألخره خوابش منتهى به مرگ روحش شد و قلـبش ماننـد          

شنيد، زبـانش سـخن      ديد، گوش دلش نمى    ديگر چشم دلش نمى   . سنگى سخت گرديد  
   4.كرد گفت و در اصل قلب و دلش حقايق را درك نمى حقّ را نمى

                                                 
لمـا امـرت ان     ) الـسالم  عليـه (انّ روح آدم    : )السالم عليهما(عن جعفر بن محمد عن ابيه        -1
  ).2حديث 30 ةصفح58جلد  بحاراالنوار( .كرها كرها و تخرج ها ان تدخلكرهته، فامر فيه تدخل

2- !$# uρ)) Ν ä3 y_t÷zr& .⎯ ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? (($\↔ ø‹ x©)ـ  ،نحـل  ةسور  ).78 ةآي
 .شرح اين مطالب همراه روايات آن در همين كتاب آمده است

 عن قول اللّه عزّ و جلّ و اذ اخذ ربك مـن             )مالسال عليه(سألت ابا جعفر    : عن زرارة قال   -3
و سيذكرونه يوما و لـوال ذلـك        ) الموقف خ ل  (ثبتت المعرفة و نسوا الوقت      : قال) االية(آدم   بنى

  )32 حديث 243 ة صفح5بحاراالنوار جلد (. .لم يدر احد من خالقه و ال من رازقه
4- Λ à¼)) íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑãã öΝ ßγ sù Ÿω ((  tβθãèÅ_ötƒ)18 ة آي بقره،ةسور.(  
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دانستم كه او مرده است، لذا وقتى روح او را در بيابـانى مثـل كـسى كـه                    و من نمى  
ور هستند ديدم كه افتاده، خواستم بيـدارش   خواب است و جانوران مختلف به او حمله   

» حسد«جويد و آتشى به نام  او را مى» حب دنيا«كنم، اما او بيدار نشد و جانورى به نام   
و » حـب جـاه   «سـوزانيد، جـانوران ديگـر بـه نامهـاى            دامنگيرش شده بود و او را مـى       

. خـورد  بردند، ولى به هيچ وجه تكـان نمـى         او را از بين مى    » قساوت قلب «و  » رياست«
او كـه  اند، باألخره به فكر تحقيق از وضعيت         آنجا فهميدم كه او را همين جانوران كشته       

پس از مختصر تحقيقى متوجه گرديدم كـه او         . چرا او به اين بدبختى افتاده است، شدم       
و دوران كودكى پيدا كرده و خـود را         » عالم ذر «به خاطر چند نوع مرض روحى كه در         

معالجه نكرده و بلكه به خاطر ندانم كاريهايش روزبروز بـر آن امـراض افـزوده شـده،                  
  .ج نبوده استروحش مرده و ديگر قابل عال

حواست جمع باشد، مبادا امـراض      : لذا راهنمايم در اينجا دست مرا گرفت و گفت        
اهميت تصور كنى و به فكـر عالجـش نباشـى كـه اگـر بعـضى از                   روحى را در دنيا بى    
را اهميت ندهى،   » قساوت«و  » رياست«و  » حب جاه «و  » حب دنيا «امراض روحى مثل    

حاال بيا نگاه كن،    . خواهى افتاد ين بدبختى كه اين مرد افتاده،     كشد و به هم     تو را مى   فوراً
  .ببين او چقدر بدبخت است

      » پيــامبر اســالم«بــه مكّــه در آن زمــانى كــه ) در عــالم مكاشــفه(مــن و راهنمــايم 
در آنجـا ديـديم     . خواست عموم مردم را هـدايت كنـد، رفتـيم          مى) آله  عليه و  اهللا صلى(
روى محلّ مرتفعى ايستاده و چون وجودش بـراى         ) آله لّه عليه و  ال صلى(» اسالم پيامبر«

 نفس و سيرالى اللّه بدون      ةهمه را به سوى سعادت و معنويت و تزكي        1رحمت بود،  همه
كرد و كوشش عجيبى داشت كه همـه از او پيـروى كننـد، حتّـى بـه                   استثناء دعوت مى  

. ه راه راست هدايت گردد    خاطر مهربانيش اصرار داشت كه اين مرده هم زنده شود و ب           
ما قرآن و اين دستورات را بر       : ولى ناگهان از طرف پروردگار به او وحى رسيد كه اوالً          
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سـپس خـداى   1ايم كه تا اين حد خود را به زحمت و مـشقّت بيانـدازى،          تو نازل نكرده  
تعالى با اشاره به آن مردى كه قبل از تولّد در پى او حركت كرده بـوديم و كـسانى كـه                 

عنى در اثر امراض روحى مرده بودند كه متأسفانه آنها زياد هم بودنـد،              ي2مانند او بودند،  
  :به آن حضرت فرمود

   3.توانى سخنت را به كسى كه مرده و يا كر است بشنوانى تو نمى
توانى كور را راهنمائى كنى، بر دل آنها مهرى زده شده و بر گوش و چـشم                  تو نمى 
   4.كنند  آنها تعقّل نمىاى افتاده كه آنان پرده

مردگـانى  من در اينجا به فكر فرو رفتم و دانستم كه جمعى از مردم در اين دنيـا به                 
تواند آنها را    هم نمى ) آله اللّه عليه و   صلى(» اسالم پيامبر«مانند كه حتّى صداى رساى       مى

   5.مانند  مىبيدار كند و خداى تعالى از آنها صرفنظر كرده و آنها در همان حال بد تا ابد
در سيرت اين شخص نگاه كن، ببـين او در چـه            : در اين بين راهنمايم به من گفت      

حالى است؟ من وقتى به او نگاه كردم، ديدم تنها چيزى كه از او باقى مانـده حيوانيـت                   
او است، او دائما به خوردنيها و پوشيدنيها و زر و زيور و عناوين ظاهرى و احترامـات                  
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تواند بفهمد كه براى چه خلق شـده         كند، او به هيچ وجه نمى       فكر مى  مردم نسبت به او   
خواسته دريافت كند، او اصالً حيات ندارد و از انسانيت دور است             و چه كماالتى را مى    

باألخره با همين حال چندين سال در دنيا زندگى كرد و وقتى كه اجلش رسيد و بدنش                 
اى   حقايق را ديد، ولى آن روز ديگر فايده        را از او گرفتند، تازه چشم روحش باز شد و         

  .نداشت و در عذاب الهى تا روز قيامت و شايد هم بعد از آن باقى خواهد بود
همان گونه كه انسان در موقع مرگ، بدن و افكار مادى           : اينجا راهنمايم به من گفت    

شود و  ه مىهاى انسانيش زند گيرد، جنبه ميرد و از او فاصله مى هاى حيوانيش مى و جنبه
ى امتحان رفته و در آن جلسه حواسش پرت بوده           عينا مانند محصلى است كه به جلسه      

 امتحـانش رسـيده    ةو امتحان خوبى نداده و حاال كه از جلسه بيـرون آمـده و بـه نتيجـ                 
شود، اين گونه انسانها هم پـس از مـرگ           بيند كه رفوزه گرديده، چقدر ناراحت مى       ىمو

تواننـد كـارى     گردند، ولى ديگـر ديـر شـده و نمـى           ر ناراحت مى  بلكه صدها برابر بيشت   
  1.بكنند

  :گفت او مى
برگرداند و با يكـى ديگـر       » عالم ذر «روز ديگر در عالم مكاشفه راهنمايم مرا باز به          

بـه  » عالم ذر «ولى اين روح در     . از ارواح كه او هم همان روز عازم دنيا بود، همراه كرد           
قى كه خدا با او بسته بود، پاى بند بود و شخص صالحى به              تعليمات الهى و عهد و ميثا     

زيرا 2لذا خداى تعالى براى ورود او به دنيا وسائل خوبى فراهم كرده بود،            . رسيد نظر مى 
بـدنى كـه خـداى تعـالى        3چيزى جز اين نبود،   » عالم ذر «جزاى اطاعت و بندگى او در       
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» صـالح «آن مادر داراى شوهرى     اى كه    براى او در نظر گرفته بود، در رحم مادر صالحه         
   1.بودند، قرار داشت» صالح«ى آنها متدين و خداشناس و  و حتّى خانواده

كرد، ولى باز اين روح هم       خداى تعالى اين انسان را از اين دريچه وارد اين دنيا مى           
   2.خواست وارد اين دنيا شود نمى

اينها اين همه از ورود بـه        راهنمايم كنجكاو شدم كه ببينم چرا        ةدر اينجا من بوسيل   
  اين دنيا وحشت دارند؟

خواهى بدانى دنيا در مقابل آنجائى كه اينـان زنـدگى            اگر مى : راهنمايم به من گفت   
كنند چگونه است، به آن طرف نگاه كن، آنجا دنيا است، ببين چقـدر جـاى تنـگ و                    مى

 تكـان بخـورد   توانـد تـوى پوسـتش         مثل سلول زندان كه انسان نمى      عيناً! تاريكى است 
كننـد،   اين ارواح تـا وقتـى در آن عـالم هـستند و دنيـا را بـا آن مقايـسه مـى                      . باشد مى
گيرند و آن عـالم را       شدند با آن انس مى     خواهند به دنيا بروند، ولى وقتى وارد دنيا        نمى

بينـى، فريـاد    ولى تو كه هم در اين دنيا هستى و هم عالم ارواح را مى      . كنند فراموش مى 
   3.))و ضاقت االرض(( :كهزنى  مى

و باألخره اين روح هم در وقتى كه بدنش در رحـم مـادر بـه سـنّ چهـار مـاهگى                     
عـالم  «رسيده بود، داخل رحم و به داخل آن بدن انتقال پيدا كرد و پس از پنج مـاه بـه                     

  اما از همان اوائل خيلى به دنيـا دلبـستگى پيـدا نكـرد و هميـشه بـه فكـر                   . پا نهاد » دنيا
  . آخرتش باشد بودة نفس و اعمال صالحه و كارهاى خير كه ذخيرةتزكي

ولـى چـون   . نه آنكه فكر كنيد او مجبور به كارهاى خير و اعمال صالحه بود، خيـر              
شرايط زندگى او در دنيا با انجام اعمال صالحه بهتر وفق داشت او بهتر به كارهاى خير                 

                                                 
  و 40 حـديث  207 ةصـفح  60جلـد   و   29 حـديث  126 ة صـفح  64بحاراالنوار جلد     -1
 .  و ميثاقطينةروايات باب  225 ةصفح 5 و جلد43 حديث208 ةصفح

 .2 حديث30 ة صفح58بحاراالنوار جلد   -2

 . االربعونالحكاية 275 ة صفح53جلد  و119 ة صفح99بحاراالنوار جلد   -3
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و مـا   (رعايتش را نموده بود     » عالم ذر «توفيق يافته بود و اين اجر تعهدى بود كه او در            
  .)ايم توضيح اين مطلب را در اوائل اين كتاب داده

در اين موقع راهنمايم دست مرا گرفت و مرا به سر كوه بسيار بلندى برد كه مـا از                   
ديديم و از همه بهتر حقايق اشياء و بعـد ملكـوتى آنهـا را مـشاهده      آنجا همه جا را مى  

زمينهاى دنيا در بعد ملكوتى نظير بهشتى بودند كه خـداى تعـالى             كرديم، تعدادى از     مى
  .در قرآن آن را وصف كرده است

اسـت، بهتـرين آثـار و       » مـشهد مقـدس   «كه نام فعلى آن     » طوس«مثالً در سرزمين    
 اول همـان سـرزمين جلـب توجـه مـا را             ةشد و لذا در لحظ     هاى بهشت ديده مى    نشانه
   1.نمود

ــه آن ســرزمي  ــى ب ــا وقت ــديم حــضرت  م ــرديم، دي ــا چــشم ملكــوتى نگــاه ك              ن ب
 ةامام هشتم مسلمانان، به عنـوان حـاكم و فرمانـد          ) السالم عليه(» على بن موسى الرّضا   «

 افراد به عنـوان طلـب حاجـت دسـت نيـاز بـه سـوى او دراز            ةعادل و مهربانى كه هم    
 اول گناهان كسانى را كه      ةرحلاو در م  . كند ى مردم مهربانى مى    اند نشسته و به همه     كرده

   2.بخشيد گذاشتند، از طرف خدا مى از مردم دنيا به آن بهشت به قصد زيارتش پا مى
وقتى به كار آن حضرت دقيق شدم، او را مثل جواهرشناسى           ) در عالم مكاشفه  (من  

 اطّالع، انگشتر بسيار قيمتى را به نزد او آورده ولى بـسيار            ديدم كه يك فرد جاهل و بى      
 آن انگشتر قيمتى را     شود، اما او فوراً    آن را كثيف كرده كه حتّى حقيقت آن شناخته نمى         

                                                 

   الرضـا   ة باب اسـتحباب اختيـار زيـار       599 ة كتاب المزار صفح   ةالشيعجامع احاديث     -1
 .94 باب 601 ةو صفح) السالم عليهم ( االئمةعلى كلّ واحد من )السالم عليه(
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(#ρß‰y` uθs9 ©!$# $\/# §θs? $VϑŠ Ïm§‘ (()64ة آينساء، ةسور.(  
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و سپس به صاحبش    1كه از صاحبش گرفته بود، تميزش كرده و از آلودگيها نجاتش داده           
اين انگشتر بسيار پر ارزش اسـت و مـن مـشترى پولـدارى              : برگردانده و به او فرموده    

   2.خرد، اگر مايل باشى، آن را به او بفروش  خوبى از تو مىشناسم كه آن را به قيمت مى
فهميدند و قبول   كالم آن حضرت را نمى  افراد در اينجا مختلف بودند، بعضى اساساً      

فروختنـد و   فروختند و بعضى مى نداشتند كه آن انگشتر قيمتى باشد و بعضى آن را نمى  
  .گرفتند پول خوبى در مقابلش مى

معرفت واضح است كه منظور از آن انگشتر قيمتى، روح و نفس در اينجا براى اهل 
در اثـر نـدانم      انسان است و منظور از آن كثافتهـا، گنـاه و معـصيتى اسـت كـه انـسان                  

كاريهايش به آن مبتال شده است و وقتى انسان به عنوان زيارت وارد آن بهـشت يعنـى                  
شـود، تمـام گناهـانش       مـى ) الـسالم  عليـه (» على بن موسى الرّضا   «حرم مطهر حضرت    

كند، خداى تعالى است     و منظور از آن مشترى كه آن را خريدارى مى         3گردد بخشيده مى 
فرمايـد، بهـشت و زنـدگى        و منظور از قيمت خوبى كه در مقابل اين متاع عنايـت مـى             

   4.جاودانه است

                                                 
اال فمن زاره فى غربته غفراللّه له ذنوبـه مـا           ) فى حديث ( السالم   قال اميرالمؤمنين عليه    -1

بحـاراالنوار  ( .تقدم منها و ما تأخّر و لو كان مثل عدد النجوم و قطـر االمطـار و ورق االشـجار                   
 ). 90 و جامع االحاديث الشيعه كتاب المزار باب 11 حديث 287 ة صفح49جلد 

2- )) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n?tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖè? ô⎯ ÏiΒ A># x‹tã 8Λ⎧ Ï9 r& ((       
  ).10ة آية صف،سور(

       عليـه الـسالم كـه در كتـاب        » رضـا «روايات بخشيده شـدن گناهـان زائـر حـضرت             -3
 .ذكر شده است» سير الى اهللا«
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اما جمعى متوجه اين مطالب نبودند، مثل صدها نفر كه به عنوان زيارت وارد حـرم                
شوند و چشم دلشان باز نيست و از حرم جز در و ديوار و ضريح      مطهر آن حضرت مى   

  .گردند، بودند چيز ديگرى متوجه نمى
من در اينجا در پى يك نفر از اين نمونه افراد كه گناهش بخشيده شده ولى چـشم                  
دلش باز نشده، حركت كردم كه ببينم چه حالتى بعـد از تميـز شـدن از گنـاه و بيـرون                     

ديـدم متأسـفانه او دوبـاره بـه همـان محـيط زنـدگى پـر از           . دن از اين بهـشت دارد     آم
آلودگيهاى گناه و معصيت برگشت و همان گونه كه وقتى يك فيـروزه را در كثافـت و                  

شـود، همـان     ارزش مى  دهد و بى   گذارند، قيمت اصليش را از دست مى       چربى مدتى مى  
   1. شد و از بين رفتكم در اثر گناه فاسد گونه روح اين شخص كم

كردنـد و از طـرف خـداى تعـالى      مالئكه در اطراف اين سرزمين مقدس طواف مى       
شـوند، بركـت و نعمـت و معنويـت       براى زوار و كسانى كه بـه ايـن بهـشت وارد مـى             

» انبياء و معصومين  «كردند، ارواح    صلوات و رحمت الهى را بر آنها نازل مى        . آوردند مى
كردنـد و    شدند و زيارت مى    وارد مى  ه دسته به آن بهشت پر نعمت      دست) السالم عليهم(

   2.گرديدند سپس خارج مى
ديدم كـه بـا لبـانى متبـسم بـه            را مى ) السالم عليه(» على بن موسى الرّضا   «حضرت  

مـن بازديـدتان    : گويد دهد و به آنها مى     كند و جواب سالم آنها را مى       دوستانش نگاه مى  
 اعمـال را بـه   ةراط و در موقع ميزان اعمال و در وقتى كـه نامـ  در قيامت در عبور از ص 

   3.آيم و شما را از مهالك و ناراحتيهاى آنها نجات خواهم داد دهند، مى دستتان مى
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 .90اب جامع احاديث الشيعه كتاب المزار ب-2

القيامة في ثالثة مواطن حتّي    من زارني علي بعد داري اتيته يوم     ): السالم عليه(قال الرّضا  -3
جـامع  (.اخلصه من اهوالها، اذا تطايرت الكتب يمينـا و شـماال و عنـد الـصراط و عنـد الميـزان                    

 ).4994حديث594صفحة90 المزار باباالحاديث الشيعه كتاب
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مثل اين كه تو حاضر نيستى از اين بهشت و از           : در اين موقع راهنمايم به من گفت      
 بسيار بسيار ديدنى است، ولى      اين سرزمين بيرون بيائى، درست است كه اينجا براى تو         

هـا   اگر بخواهيم در اين مكانهاى مقدس زياد معطّل شويم، فرصت براى تعقيب برنامـه             
لذا دست مرا گرفت و باز مرا به طرف همان كوه بلندى كه به همـه جـا                  . ماند باقى نمى 

من باغ بهشت ديگـرى را در بعـد         . حاال آن طرف را نگاه كن     : مشرف بود، برد و گفت    
العاده پر اهميت بود، اسم      آنجا فوق . كرد، ديدم  رزخيش در همان طرفى كه او اشاره مى       ب

در آن واقـع    ) الـسالم  عليـه (» سيدالشّهداء«و مرقد مقدس حضرت     » كربالء«ظاهرى آن   
   1.شده بود

حتّى مريضهاى روحى و جسمى     . خاك اين شهر معطّر و شفابخش و پر بركت بود         
  2.كردند خوردند، از آن امراض شفا پيدا مى آن خاكها را مىاگر به مقدار عدسى از 

 شـب   من و راهنمايم با سرعت خودمان را بـه آن مكـان مقـدس رسـانديم، اتّفاقـاً                 
اى بود و با آنكه همه جاى دنيا بسيار تاريـك و ظلمـانى بـود، ولـى آنجـا مثـل                        جمعه

انها قرار گرفتـه و آن را       هائى كه در وسط بياب     عينا مثل ميهمانخانه  . درخشيد خورشيد مى 
امشب اينجـا چـه     : من از راهنمايم پرسيدم   . اند، بود  براى جلب ميهمانان چراغانى كرده    

  خبر است؟ مثل آنكه ميهمانى مفصلى است؟
       » سـيد الـشّهداء   «بله هـر شـب جمعـه خـداى تعـالى بـه افتخـار حـضرت                  : گفت

» انبيـاء و معـصومين    «ند، لـذا تمـام      ك ميهمانان آن حضرت را پذيرائى مى     ) السالم عليه(
شـوند، تـو هـم اگـر         امشب به ايـن ميهمـانى حاضـر مـى         ) اجمعين  عليهم  اللّه صلوات(

توانى در اين ميهمانى شـركت كنـى و ميزبـانى را كـه همـه                 حواست را جمع كنى، مى    
ى مـسئولين جهـان      آرزوى ديدارش را دارند، يعنى خداى تعالى را ببينى و امشب همه           

   3.كنند  اين ميهمانى حضور پيدا مىهستى در
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من و راهنمايم وارد آن مجلس و يا آن بهشت و يـا آن تـاالرى كـه خـداى تعـالى                
  . احسانش را براى انبياء و اوليائش پهن كرده بود، شديمةسفر

گفتند و احتـرام   غوغائى بود، مالئكه از يك طرف به واردين خوش آمد و سالم مى      
هاشـم و اصـحاب بـا وفـاى          جوانان بنى . نمودند نها پذيرائى مى  كردند و مؤدبانه از آ     مى

به عنوان صاحب منزل كنار ايـن تـاالر بـا عظمـت صـف               ) السالم عليه(» سيد الشّهداء «
» اولياء«و  » انبياء«هر يك از    . كردند كشيده بودند و با لبانى متبسم از واردين پذيرائى مى         

 چيـز مبهـوت جمـال ايـن جوانـان و ايـن              شدند، قبل از همه    كه وارد اين سرزمين مى    
 ةگرديدند و سيرت و صورت آنها به قدرى زيبا بود كه هم            صاحب منزلهاى نورانى مى   

  .شناختند همچون زنان مصرى دست از ترنج نمى زائرين و واردين
» اكبـر  علـى «روى تختى نشـسته و حـضرت        ) السالم عليه(» الشّهداء سيد«حضرت  

بـرادرش طـرف ديگـر در       » العبـاس  اباالفـضل «رت  فرزند شهيدش يك طـرف و حـض       
رسيدند، سالم   انبياء و اولياء خدا وقتى در مقابل آن حضرت مى         . خدمتش ايستاده بودند  

ى احسان حضرت حقّ جلّ و       كردند و سپس در كنار سفره      و اظهار ارادت مى   1گفتند مى
شب، در آن بهشت،    ما هم در آن     . كردند نشستند و از نعمتهاى الهى استفاده مى       عالء مى 

حتّى هر چه در آن محفل بخصوص در كنار . ى بسيارى برديم   در آن ضيافت الهى، بهره    
ى آن حـضرت     ى مباركـه   كه از جهت دنيائى و بعد ملكى زيـر قبـه          (تخت آن حضرت    

از خداى تعالى خواستيم، به ما عنايت فرمود و به طـور كلّـى آنجـا اعالميـه داده                   ) بود،
   2.چيزى در اين مكان از خدا بخواهد به او داده خواهد شدبودند كه هر كس 

بخش بود كه من     باألخره اين مكان مقدس به قدرى پر معنويت و پر بركت و لذّت            
  .توانستم حتّى يك لحظه هم از آنجا جدا شوم و بيرون بيايم نمى

                                                 
ينظـر الـى    )الـسالم  عليـه (بـاب ان الحـسين  364 المزارصـفحة جامع االحاديث كتاب ( -1

  ).زوارهو هو اعرف بحالهم و باسمائهم و بدرجاتهم و منزلتهم عنداللّه عزّ و جلّ

 باب استحباب االكثار من الـدعاء و        516 ة االحاديث الشيعه كتاب المزار صفح     جامع( -2
  ). فانّ الدعاء تحت قبته مستجاب)السالم عليه(طلب الحوائج عند قبر الحسين 
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. برد» جنّة البقيع «ولى راهنمايم به هر طورى بود، مرا به سوى بهشت ديگرى به نام              
ــهر   ــشت در ش ــن به ــه«اي ــضرت   » مدين ــر ح ــد مطه ــار مرق ــرم «در كن ــول اك              » رس

گرفتـه و قبـر آن حـضرت ماننـد گنبـدى از نـور و ماننـد                   قـرار ) آله اللّه عليه و   صلى(
   1.درخشيد خورشيدى بر اين بهشت مشرف بود و مى

جمع بودند   احشان همه اند، ارو  زيادى دفن شده  » اولياء«و  » انبياء«در اين بهشت كه     
و ارواح چهار امامى كه در آنجا مدفونند، به عنوان امير و بزرگتر و سرور، مورد محبت                 

  .و احترام آن جمع قرار گرفته بودند
و حـضرت   » امـام بـاقر   «و حـضرت    » امام سجاد «و حضرت   » امام مجتبى «حضرت  

و مالئكه از آنها اسـتقبال      گفتند   به زوارشان خوش آمد مى    ) السالم عليهم(» امام صادق «
»  زهـراء  ةفاطمـ «و دختـرش حـضرت      )  عليه و آلـه    اهللا صلى(» پيغمبر اكرم «نمودند،   مى

در كنار اين بهشت ضامن برآوردن حوائج واردين به اين مكـان مقـدس              ) السالم عليها(
   2.بودند

از اى   هم از روحانيت و معنويت خاصى برخوردار بود، در هر گوشـه           » مدينه«شهر  
   3.شد استشمام مى) آله  عليه واهللا صلى(» پيغمبر اكرم«انگيز اهل بيت  آن عطر دل

خواسـتيم بـه سـوى زمانهـاى قبـل و قبلتـر              اگر مـا مـى    
برگرديم، آن قدر خاطرات نوشتنى در بعد معنوى و ملكوتى          
  .در آنجا وجود داشت كه الزم بود كتاب مستقلّى نوشته شود

                                                 
 ).فضل االقامة بالمدينة باب276 المزارصفحةجامع االحاديث كتاب( -1

   ةبـاب تأكّـد اسـتحباب زيـار        بـاب    266 ةجامع االحاديث الشيعه كتاب المزار صفح      -2
الم عليهم( البقيع ةائمالم  عليهـا  (ه بـاب موضـع قبـر فاطمـ        261 ة و صـفح   )السو تأكّـد   ) الـس

 .استحباب زيارتها

ان مكّة حـرم اللّـه و        باب ما ورد فى      282 ةجامع االحاديث الشيعه كتاب المزار صفح      -3
 .)آله اللّه عليه و صلى(المدينة حرم الرّسول 
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جمال بايد دانست كه اين شهر      ولى همين اندازه به نحو ا     
تـرين   و اين بهشت در بعد معنوى و ملكـوتى از پـر اهميـت       

ى جهان هستى در عالم وجود بـوده و خواهـد بـود و               امكنه
 و » فاطمـه «و دختـرش    » رسـول اللّـه   «كسى كه در آن شـهر       

»الم عليهم(»  اطهار ةائمكرد، مثل آن بود كه  را زيارت مى) الس
قيامـت ديـده     و در روز  1رت كرده باشـد   خدا را در عرش زيا    

شـود و مـشمول شـفاعت آن         شـد كـه وارد بهـشت مـى         مى
  .گردد حضرت مى

 باألخره از جائى كه ما بنا بود زياد در اين امكنه معطّل نشويم، مـن و راهنمـايم بـه             
قرار گرفتـه بـود،     » كوفه«بود و در كنار     » نجف اشرف «سوى بهشت ديگرى كه اسمش      

ولـى  . تم به يك چشم بهم زدن وارد اين شـهر پـر معنويـت بـشوم               خواس من مى . رفتيم
تـشريفات اينجـا   : برسيم، مرا نگه داشت و گفـت   » نجف«راهنمايم قبل از آنكه به شهر       

  .قابل مالحظه است
آرام » خنـدق كوفـه   «بايد با دقّت قدم به اين وادى نور بگذارى و سپس مرا از كنار               

) در عالم مكاشفه(نويسم، او  ب زير را كه من مىبرد و با دقّت مطال مى» نجف«به طرف 
  .داد به من نشان مى

به آن دور نگـاه كـن، بگـو     : مرا متوقّف ساخت و گفت    » خندق كوفه «اول؛ در كنار    
داد صورتم را برگرداندم و نگاه       بينى؟ من وقتى به آن طرفى كه او نشان مى          ببينم چه مى  

ايستاده، اما او مانند    ) السالم عليه(» طالب بىبن ا  اميرالمؤمنين على «كردم، ديدم حضرت    
اى بود كه جمال الهى در آن منعكس شده باشد، گاهى قدرت او جلب توجـه مـرا                   آينه
نمـود كـه    بود، گاهى سـخن و بيـانش مـرا بـه خـود مجـذوب مـى       » يداللّه«كرد كه    مى

د، گـاهى رحـم و      بـو » اللّـه  عـين «ديدم كـه      علمى او را مى    ةبود، گاهى احاط  » اللّه لسان«

                                                 
 .10 باب 261 ة و جامع االحاديث الشيعه صفح31 حديث 144 ة صفح97ار جلد بح -1
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بود، » اللّه وجه«كردم كه  عواطف و ساير صفات و اسماء افعال الهى را در او مشاهده مى        
   1.بود» اللّه جنب«ديدم كه  گاهى هم قرب او را به خداى تعالى مى

 عجيبى بر بدنم افتاد كه نزديك بود تمام تـوجهم بـه او معطـوف       ةدر اين موقع لرز   
اللّـه اكبـر    «بگو  : ولى راهنمايم به منگفت   . الى فراموش كنم  گردد و به كلّى از خداى تع      

خدا بزرگتر از آن است كه به وصف بيايـد خـدا            : يعنى2»اللّه اكبر اهل الكبرياء و المجد     
» خنـدق كوفـه   «تا آخر دعائى كه بايد در كنـار         . (بزرگتر از آن است كه به وصف بيايد       

كه عازم زيارتمرقد مطهر آن حـضرت       وقتى  ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«زائر حضرت   
اگر چه من اين دعاء را تا آخر خواندم و مقدارى آرامش پيدا كردم، اما               .) است، بخواند 

كردم كه اگر اين دعاها نبـود   در عالم ملكوت آنچنان عظمتى از آن حضرت مشاهده مى      
ى اعتقـادات    و اگر اعتقاد من به خدا از قبل محكم نبود، من هم مانند آنهـائى كـه پايـه                  

) عليـه الـسالم   (» على بن ابـى طالـب     «شان محكم نيست و معتقد به خدائى         خداشناسى
زيرا او جز در مخلوق بودن و عبوديت و محدود بـودن            . دانستم شوند، او را خدا مى     مى

لذا بسيار الزم بود كـه مـن         3.شد، با خدا فرقى نداشت     كه آن هم در آن وقت ديده نمى       
و شناخت ملكوتى، خدا را شناخته باشم و به او اعتقاد راسخ داشـته              قبل از اين رؤيت     

  .باشم كه بحمداللّه داشتم
                                                 

 .اهللا  و وجهاهللا  جنب)السالم عليهم( باب انّهم 191 ة صفح24بحاراالنوار جلد  -1

  :الجنان زيارت مطاقة اميرالمؤمنين  مفاتيح-2
))       دجالْم و رِياءبلَ الْكرُ اَهاَكْب رُ اَللّهاَكْب اَللّه               التَّقْـديسِ و ـلَ التَّكْبيـرِ وـرُ اَهاَكْب ةِ اَللّـهظَمالْع و 

                     جـائى وـرُ راَكْب كَّلُ اَللّهاَتَو هلَيع مادى ورُ عاَكْب اَللّه ذَراَح و ا اَخافمرُ ماَكْب اَللّه االْالء بيحِ والتَّس
     ن ىلو َانْت ماَللّه اُنيب هلَيا             ورِ ودالص واجِسه رُهما تُضْم تى وحاج لَمتى تَعبلى طَلع رالْقاد تى ومع

               رينَ وتَـذعالْم ـذْرع ـينَ وتَجحالْم ججح بِه تَطفَى الَّذى قَطَعصالْم دمحبِم ئَلُكرُ النُّفُوسِ فَاَسخَواط
 التَحرِمنى ثَواب زِيارةِ وليك و اَخـى نَبِيـك اَميرِالْمـؤْمنينَ و قَـصده و                جعلْتَه رحمةً للْعالَمينَ اَنْ   

 )).تَجعلَنى منْ وفْده الصالحينَ و شيعته الْمتَّقينَ بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  ).، دعاى ماه رجبمفاتيح الجنان.(الفرق بينك و بينهم االّ انّهم عبادك و خلقك -3
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خواستم هر چه زودتـر خـود را         پس از اين شناخت و آن جاذبه و حقيقت، من مى          
بـا ادب   :  خوبيها و معنويت برسانم، ولى باز هم راهنمايم به من گفـت            ةبه آن سرچشم  

    » اميرالمـؤمنين « پـر از نـور را كـه بـاالى سـر حـضرت                ةبباش، آهسته قدم بردار، آن ق     
كـه بـه تـو يـك چنـين           كـن  قرار دارد ببين و با اين كلمات خدا را شكر         ) السالم عليه(

معرفت و بينائى را عنايت كرده و باألخره راهنمايم به من مضمون دعائى را كـه وقتـى                  
افتـد و    مـى ) عليه الـسالم   (»اميرالمؤمنين«زائر از دور چشمش به گنبد مقدس حضرت         

ولـى مـن از     . تعليم داد و مرا به ايـن وسـيله شـكرگزار پروردگـار نمـود              1بايد بخواند، 
كه زير آن گنبد پـر نـور و در جايگـاه          ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«ى حضرت    مشاهده

مخصوص ايستاده و تمام عالم هستى را زير نظر علميش قرار داده، به نـشاط و شـوق                  
ام و دو پيـامبر بـه نـام          ى نجـف رسـيده     ى افتاده بودم كه ناگاه ديدم به درِ دروازه        عجيب

كميـل بـن زيـاد      «در يك دروازه و     ) عليهما السالم (» صالح«و حضرت   » هود«حضرت  
اند و به واردين     بانان نجف ايستاده   در اين دروازه به عنوان دروازه     » ميثم تمار «و  » نخعى

 ةباألخره آنها را هم مالقات كرديم و اجـاز        . گويند  مى و زائرين آن حضرت خوش آمد     
ورود به شهر نجف را از آنان گرفتيم و با شكر و حمد الهى بـه ايـن مـضامين كـه در                       

  .دستور ورود زائر به نجف آمده است، وارد شهر نجف شديم
  
  

                                                 
   ). مطلقه زيارت( )السالم عليه( مفاتيح الجنان در كيفيت زيارت اميرالمؤمنين -1

اَلْحمدللّه على ما اخْتَصنى بِه منْ طيبِ الْمولد و استَخْلَصنى اكْراما بِه منْ مـواالت الْـأَبرارِ                 ((
ةِ الْأَعالمِ اَللّهم فَتَقَبلْ سعيى الَيك و تَضَرُّعى بينَ يديك و اغْفرْلى الذُّنُوب             السفَرَةِ الْأَطْهارِ و الْخيرَ   

الْغَفّار كلالْم اللّه اَنْت نَّكا كلَيالَّتى التَخْفى ع.(( 
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سپاسگزارم خدائى را كه مرا به اين حقيقت و معنويـت           «
بود، من خـودم هيچگـاه بـه        هدايت كرد و اگر هدايت خدا ن      

   1».بردم اين حقيقت پى نمى
السالمش پر   اين شهر در بعد معنوى پر از نور بود، وادى         

نشـسته   از ارواح مؤمنين بود، آنها حلقه حلقه گرد يكـديگر         
گذراندنـد و    خـود را مـى    » عـالم بـرزخ   «بودند و بهشت    

  2.مشغول گفتگو در مسائل علمى و روحى بودند
        ن و آســمان بــه خــدمت و عــرض ارادت بــه دوســتان حــضرت مالئكــه در زمــي

» اهـل بيـت   «مـداح   » شيخ كاظم اُزرى  «اشتغال داشتند،   ) السالم عليه(» على بن ابيطالب  «
خواند و همـه را بـه        با صداى بلند اشعارى در مدح آن مكان مقدس مى         ) السالم عليهم(

   3.كرد ن سرزمين آگاه مىآ عظمت
بسوى حـرم مطهـر     4اردين با خواندن دعائى كه بايد همه بخوانند،        و ةما هم مثل هم   

   .رفتيم) عليه السالم(» اميرالمؤمنين«مواليمان 

                                                 
  .  اميرالمؤمنينة مفاتيح الجنان زيارت مطلق -1
نا لهذا و ما كُنّا لنَهتَدى لَوال اَنْ هدانَا اللّه اَلْحمدللّـه الَّـذى سـيرَنى فـى                  اَلْحمدللّه الَّذى هدا  ((

بِالده و حملَنى على دوابه و طَوى لى الْبعيد و صرَف عنّى الْمحذُور و دفَع عنّـى الْمكْـرُوه حتّـى                     
ص هولساَخى ر رَمنى حماَقْدهال و هلَيع لَّى اللّه((. 

  .الكوفة  فضل باب385 ة صفح97بحاراالنوار جلد  -2

 .  اميرالمؤمنينة مفاتيح الجنان زيارت مطلق -3

  .  اميرالمؤمنينة مفاتيح الجنان زيارت مطلق -4
للّه اَلْحمدللّـه الَّـذى سـيرَنى فـى         اَلْحمدللّه الَّذى هدانا لهذا و ما كُنّا لنَهتَدى لَوال اَنْ هدانَا ا           ((

بِالده و حملَنى على دوابه و طَوى لى الْبعيد و صرَف عنّى الْمحذُور و دفَع عنّـى الْمكْـرُوه حتّـى                     
هال و هلَيع لَّى اللّهص هولساَخى ر رَمنى حماَقْد((.  
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 .رسـيديم ) عليـه الـسالم   (» على بـن ابيطالـب    «باألخره به درِ صحن مطهر حضرت       
 :عنـى ي 1)تا آخر دعاء(» اللّهم لبابك وقفت«اينجا به ايست و بگو  : راهنمايم به من گفت   

ايـن  :  اول دعـاء بـه او گفـتم        ةمن پس از گفتن همين جمل     . ام ات ايستاده  خدايا درِ خانه  
ـ   ايـستاده ) عليه الـسالم (» على« حضرت ةيعنى چه؟ من درِ خان     خـدا؟ او  ةام يـا درِ خان

 اين و آنچه اين دارد از او و آنچه او           ة او خان  ةعاشق و محبوب يكى هستند، خان     : گفت
  .دارد از اين است

  هر دو يك روحيم، اندر دو بدن      كيم، محبوب، محبوب كيست، منمن
خواستيم وارد صحن مطهر شـويم،       و وقتى مى  2خالصه اين دعاء را تا آخر خوانديم      

ديديم در دو طرف هر يك از درهاى صحن بـه عنـوان خـادم مخـصوص، دو نفـر از                     
يستاده و به زائرين مراجع تقليد كه هم اكنون قبر آنها در دو طرف درهاى صحن است ا      

سيد ابوالحـسن   «و مرحوم حاج    » شيخ انصارى «گويند، مرحوم    تهنيت و خوش آمد مى    
 باألخره با كـسب اجـازه از        3.و امثال اينها خادمين اين صحن پر از نور بودند         » اصفهانى

اين خادمين و بزرگان دين وارد آن صحن شديم و مرتّب از خدائى كه ايـن حقـايق را                   
اش حمد و ثناء الهى است       ن فرموده، سپاسگزار بوديم و دعائى را كه همه        براى ما روش  

   4.شود بخواند تا به آخر خوانديم و بايد هر زائرى كه وارد اين صحن مى

                                                 
 .  اميرالمؤمنينةرت مطلق مفاتيح الجنان زيا -1

  . اميرالمؤمنينةمفاتيح الجنان زيارت مطلق -2

»                  ـكيلبِو و رَّضْـتتَع ـكتمرَحل و تمتَـصاع كلببِح و نَزَلْت كنائبِف و قَفْتو بابِكل ماَللّه
ولَةً وقْبةً ملْها زِيارعفَاج لْتستَو هلَيع لَواتُكاصَتجابسم عاءد ((. 

   واقـع شـده قـرار      مقـدس  صـحن  طـرف ايـن    هائى كـه در دو     مراجع در مقبره   قبر اين  -3

  .گرفته است

  .  اميرالمؤمنينة مفاتيح الجنان زيارت مطلق -4
ما اَنْت اَعلَم بِه منّـى      اَللّهم انَّ هذَا الْحرَم حرَمك و الْمقام مقامك و اَنَا اَدخُلُ الَيه اُناجيك بِ             ((

                    الىـوةَ ملَ لـى زِيـارـهس هلنْ تَطَولِ الَّذى متَطَونّانِ الْمنّانِ الْمالْح لّهلدماَلْح واىنَج رّى ونْ سم و
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از بعد ملكـوتى بـه صـورت    )  عليه صلوات اللّه (» على بن ابيطالب  «صحن حضرت   
 صورت قصرى بود ايوان طالى آن حضرت به. بهشتى بود كه وصفش غير ممكن است   

در آنجـا   . كه كمتر مثل آن را مشاهده كرده بوديم و باألخره به درِ رواق مطهر رسـيديم               
و ديگرى بـه    » عالّمه حلّى «دو خادم، دو عالم و مجتهد پر معنويت، يكى به نام مرحوم             

) كه در عالم ظاهر هم بدنشان در دو طـرف درِ رواق دفـن شـده               (» مقدس اردبيلى «نام  
مـن از آن روز در آنجـا        . دادنـد   ورود به رواقها را مـى      ة بودند و به زائرين اجاز     ايستاده
عظمت اين دو عالم بزرگـوار شـدم و دانـستم كـه آنهـا بـه خـاطر خـدمات و                       ةمتوج 

به اين سمت مهـم مفتخـر       ) اند ى علماء نوشته   كه در شرح احوال آنان همه     (معنويتشان  
  .اند گرديده

: چگونه بايد وارد اين رواقها در بعد معنوى شد؟ او گفـت         : من از راهنمايم پرسيدم   
. را زيارت كن  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «اينجا كه درِ رواق است، به ايست و         

  :گويند كنند و مى  زوار زيارت مىةچنانكه هم
))       مِ اَمزائع و يِهحلى وع اَمينِ اللّه ولِ اللّهسلى رع الماَلس رِه

    كُلِّـه ـكلى ذلنِ عميهالْم تُقْبِلَ وا اسمحِ لالْفات قَ وبما سمِ لالْخات
و رحمةُ اللّه و برَكاتُه اَلسالم على صاحبِ السكينَةِ اَلسالم علَى      

م على اَبِـى  الْمدفُونِ بِالْمدينَةِ اَلسالم علَى الْمنْصورِ الْمؤَيد اَلسال    
همحر و اللّهدبنِ عب دمحمِ مالْقاس رَكاتُهب و 1))اللّه   

ــرم«و از  ــامبر اك ــهصــلى اهللا(» پي ــه و آل ــا  )  علي ــن ت ــتجازه ك ــرم«اس ــر اك           » پيغمب
دستور بفرمايد و آن دو خادم به تو اجازه بدهند كـه وارد شـوى،               )  عليه و آله   اهللا صلى(

  مـن ايـن كارهـا را كـه او گفتـه بـود،              . هشت پر از حال و معنويت وارد شو       سپس به ب  
اين رواقها و حرم مطهر به صورت .  ورود به رواق را دادندةآنها به من اجاز. انجام دادم

                                                                                                                                            
بـلْ تَطَـولَ و مـنَح اللّهـم كَمـا      بِاحسانه و لَم يجعلْنى عنْ زِيارته ممنُوعا و ال عنْ وِاليته مدفُوعا     

 .))منَنْت علَى بِمعرِفَته فَاجعلْنى منْ شيعته و اَدخلْنى الْجنَّةَ بِشَفاعته يا اَرحم الرّاحمينَ

 .  اميرالمؤمنينةمفاتيح الجنان زيارت مطلق  -1
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. درسـت شـده بـود      ظاهر از خشت و گل و در و چوب و آينه و نهايت از طال و نقره                
بر منبـرى از    ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«ضرت  ولى از نظر معنويت و بعد ملكوتى، ح       

غالمان حلقه بـه گـوش    مانند» نوح«و حضرت » آدم«نور نشسته و دو طرفش حضرت    
وار دور سـرش پـرواز نمـوده و          مالئكه پروانـه  . كردند ايستاده و اوامرش را اطاعت مى     

ارسـازى  نمودند و حوائجشان را ك     زوارش را از جميع آفات و امراض روحى حفظ مى         
   1.كردند مى

چرا در اينجا اين دو پيامبر براى خدمتگزارى آن حـضرت           : من از راهنمايم پرسيدم   
چون اينها در اوائل خلقت بودند و خـداى تعـالى بـه             : اند؟ او به من گفت     انتخاب شده 

را در ايـن    ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين على بن ابى طالب    «آنها فرموده بود كه حضرت      
در اين مكان جا گرفته » انبياء «ةو قبل از هم2اند كنند، آنها پيش نوبت بوده  مىمكان دفن

انــد كــه آنجــا دفــن شــوند و حتّــى ســنگ مرقــد مطهــر حــضرت  و از خــدا خواســته
   3.نوشته است» نوح«را حضرت » اميرالمؤمنين«

 خود از آن بهشت كسب نور كـرديم و از آن سـلطان كـشور                ةباألخره ما هم به نوب    
  .، درخواست كماالت روحى و واليتشان را نموديموجود

اين شهر بـه صـورت ظـاهر و در          . رفتيم» كاظمين«از آنجا به بهشت ديگرى به نام        
ى بـسيارى دارد،     واقع شده ولى در عالم ملكوت با بغداد فاصله        » بغداد«عالم ملك كنار    

» امام جواد  «و حضرت » موسى بن جعفر  «زيرا كاظمين كه مرقد دو امام به نام حضرت          
بـه خـاطر معاصـى و        ولى بغداد . بهشتى است كه فوق آن تصور ندارد      ) السالم عليهما(

                                                 

ــفح     -1 ــزار ص ــاب الم ــشيعه كت ــث ال ــامع االحادي ــ311 ةج ــار  ب ــتحباب زي                ةاب اس
 .)السالم عليه( ابيطالب بن على

 آدم و نوح و ابراهيم مع       ةاستحباب زيار  (27 باب   384 ة صفح 14الشيعه جلد    وسائل -2
 .18 باب 217 ة صفح10و مستدرك الوسائل جلد )) عليه السالم(اميرالمؤمنين 

و علــى «:  روز يكــشنبه آمــده در)الــسالم عليــه(در زيــارت حــضرت اميرالمــؤمنين  -3
 ).مفاتيح الجنان زيارت روز يكشنبه).(عليهم السالم(ضجيعيك آدم و نوح 
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بـه هـر حـال مـن و         . سكونت جمعى از اهل معصيت، جهنّمى است كه مـافوق نـدارد           
اى از  راهنمايم وارد اين شهر نورانى شديم و چون اين مكان مقدس شـعبه و يـا قطعـه               

 تـشريفات آن    ةهم بود،» مشهد«و  » كربال«و  » نجف«و  » ينهمد«همان مكانهاى پاك مثل     
      » شـيخ مفيـد   « آنكـه ديـدم دو عـالم بـزرگ بـه نـام               ة مقدسه را داشت، به اضـاف      ةامكن
كه در عالم ملك قبرشان در دو طرف رواق آن » خواجه نصيرالدين طوسى« و  اللّه رحمة

آنها به زوار آن .  در خدمتشان هستندحرم مطهر قرار گرفته، به عنوان مقرّبين درگاهشان
  .دارند گويند و مقدمشان را گرامى مى دو امام خوش آمد مى

التّعظـيم   اين دو برادر و اين دو امـامزاده الزم        » سيد مرتضى «و  » سيد رضى «مرحوم  
است و ديگرى از فقهاء بزرگ شيعه است و قبرشان كنـار            » نهج البالغه «كه يكى جامع    

يه است، مانند دو وزير به حلّ و فصل امور مشغول بوده و به حوائج               صحن مطهر كاظم  
  .كردند زوار رسيدگى مى

امام «كه از نظر ملك شهر كوچكى است و مرقد مطهر حضرت            » سامراء«از آنجا به    
ـ (( و سرداب مطهر حضرت   ) عليهما السالم (» امام عسكرى «و حضرت   » هادى اهللا ةبقي (( 

ولى وقتى از نظر ملكوتى به آن سرزمين بهشت و          . ر گرفته، رفتيم  روحى فداه در آن قرا    
ديـديم كـه بـه       جمعى از مردم آنجا را مى     . غوغائى بود 1كرديم، ى رضوان نگاه مى    روضه

خاطر نديده گرفتن حقّ و حقيقت به سيرت حيوانات مختلف در آمده بودند، و بـه آن                 
.  حقّ و از بين بردن باطل بـود        ةآنجا در حقيقت مركز ظهور كلم     . بهشت راهى نداشتند  

فرماندهان و صـاحب    ) عليهما السالم (» امام عسكرى «و حضرت   » امام هادى «حضرت  
اختياران آن باغ بهشت بودند و به ملك و ملكوت عالم هستى از طرف ذات اقدس حقّ 

ما در كنار اين بهشت، يعنى صحن سامراء مات و مبهوت ايستاده و     . كردند مى حكومت
همه عظمت و جالل كه خداى تعالى مخصوص آن دو امام بزرگوار فرموده بود،              به آن   

من به سمتى كه او     . به آن طرف نگاه كن    : كرديم كه ناگاه راهنمايم به من گفت       نگاه مى 
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 .              لعسكريين االهمامين
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كرد نگاه كردم، ديـدم از نظـر مكـان در همـين محوطـه و در همـين بهـشت                      اشاره مى 
نجاه سال قبل برگشته و آن زمانى را به مـن  هستيم، ولى از نظر زمان به هزار و صد و پ          

» عـسكرى «شد و حضرت   متولّد مى ) عليه السالم (» ولى عصر «داد كه حضرت     نشان مى 
  .باشند در اطاق مجاور نشسته و منتظر مقدم فرزند عزيزشان مى) عليه السالم(

  روحى فداه متولّـد شـد و روى        ))اهللا بقية((ناگهان خورشيد وجود مقدس حضرت      
   1.حقّ آمد و باطل از بين رفت: بازوى راستش نوشته بود

اده خوشـحال كننـده بـود و        العـ  كه واضح است اين نويد براى طرفداران حقّ فـوق         
 همان گونه كه وعده داده شده، آن وجود مقدس تمام باطلها را نابود و حـقّ را                  انشاءاهللا

  .ظاهر و دنيا را پر از عدل و داد نمايد
  :گفت او مى
به سر همان كـوه بلنـدى كـه قـبالً گفـتم،        ) در عالم مكاشفه  ( من و راهنمايم     سپس

 زمين وجود دارد، آن را از       ةرفتيم تا ببينيم كه اگر باز هم جائى از قطعات بهشت در كر            
 آنهـا  ةنزديك مشاهده كنيم كه خوشبختانه به قدرى آنها زياد بودند كه اگر بخواهيم هم      

ولـى ايـن مقـدار      . يم، خود كتاب مستقلّى خواهد شـد      را با جميع خصوصياتشان بنويس    
و تمام امامزادگان   2ى معابد و مساجدى كه روى اخالص ساخته شده         مسلّم بود كه همه   
قطعـاتى از   3و حتّى محافـل مـذهبى،     ) آله  عليه و  اهللا صلى(»پيغمبر اكرم «و قبور فرزندان    

مرقـد پـاك حـضرت      را براى مـساجد و      » مسجدالحرام«بهشت بودند كه از باب نمونه       

                                                 
               .27 حديث 19 ة صفح51بحاراالنوار جلد   -1

       .مــسجد كوفــان روضــة مــن ريــاض الجنّــة الحــديث: )الــسالم عليــه(جعفــر  عــن ابــى -2
           ).6467 حديث 251 ة صفح5 جلد هوسائل الشيع(

اذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها قيل         : )آله اللّه عليه و   صلى(  اهللا عن رسول  -3
حـديث   188 ةصـفح  71 جلد بحاراالنوار(.مؤمنيناللّه و ما روضة الجنّة قال مجالس ال        يا رسول 

13.(             
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را در  ) عليهـا الـسالم   (» معصومه«در شام و حرم حضرت      ) عليها السالم (» زينب كبرى «
   خـوانى و ذكـر فـضائل اهـل بيـت            كـى از مجـالس روضـه       ي بـراى امامزادگـان و    » قم«
  .كنيم را براى محافل مذهبى نقل مى» عصمت و طهارت«

ى دنيا كه بـه دسـت         پر سابقه  لذا از آنجا من و راهنمايم به سوى بزرگترين مساجد         
و يـا   » كعبـه «آن قهرمـان توحيـد سـاخته شـده بـود، بـه نـام                » ابراهيم خليل «حضرت  

 انبياء و اولياء    ةاى از بهشت و پر از صفا ديديم، هم         ما آن را قطعه   . رفتيم» مسجدالحرام«
و بـا   را بوسيده و دور آن خانه سنگى كه از بعد ملكوتى بسيار منور              » حجراالسود«خدا  

عظمت بود طواف كرده و هر لحظه مالئكـه و ارواح و مـؤمنين از اجنّـه در آن وارد و                     
يك لحظه . گرديدند  آنها متنعم به نعمتهاى آن بهشت ملكوتى مىةشدند و هم خارج مى

نور پاكى از زمان    . داد نگاه به كعبه، دل انسان را به سوى ملكوت جهان هستى سوق مى            
بر آن خانه مستولى شده بود كـه تنهـا          ) السالم عليه(» ى طالب على بن اب  «تولّد حضرت   

  .كردند آن را اهل معنى مشاهده مى
» پيغمبـر اكـرم   « فرزنـدان    كه مرقد جمع زيادى از    » قم«سپس به سوى شهر مقدس      

  .بود، رفتيم) السالم عليها(» معصومه«ى آنها حضرت  منجمله) آله  عليه واهللا صلى(
    دانى چرا نـام     مى: راهنمايم به من گفت   . ت و علم و دانش بود     آن شهر، پر از معنوي

او دست مرا گرفت . نه، ولى خيلى مايلم آن را بدانم: اند؟ گفتم گذاشته» قم«اين شهر را 
      » پيغمبـر اكـرم   «درسـت زمـانى كـه        و به سوى هزار و چهـار صـد سـال قبـل، يعنـى              

د و در محضر آن حضرت نـشاند و ايـن           از معراج برگشته بود، بر    ) آله  عليه و  اهللا صلى(
  .سؤال را در حضور آن حضرت مطرح كرد

رفـتم و    وقتى من به سوى آسمانها مى     : فرمودند) آله اللّه عليه و   صلى(» اكرم پيغمبر«
اى كنار كوهى    جبرئيل مرا به دوش راستش كشيده بود و چشمم به زمين افتاد، در نقطه             

كه رنگى زيبـاتر از زعفـران و خوشـبوتر از مـشك             اى از زمين را ديدم       بقعه و يا قطعه   
اى كشيده، در آنجا منتظر      وقتى دقيق شدم ديدم پيرمردى كه به سرش لباس پاره         ! داشت
  اين بقعه چيست و اين پيرمرد كيست؟: از جبرئيل سؤال كردم. است
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      ايـن بقعـه مكـان پيـروان تـو و پيـروان وصـى تـو حـضرت                  : جبرئيل به من گفت   
  .در آخرالزّمان است) عليه السالم(» ابى طالبعلى بن «

  .آن شيطان است: اين پيرمرد كيست؟ در جواب من گفت: گفتم
  خواهد؟ او از شيعيان و پيروان من چه مى: گفتم

      » اميرالمــؤمنين«او منتظــر اســت كــه آنهــا را از پيــروى و واليــت : جبرئيــل گفــت
مرا آنجا  : من به جبرئيل گفتم   . عوتشان نمايد باز دارد و به فسق و فجور د       ) عليه السالم (

او هم اطاعت كرد و با يك چشم بر هم زدن و يا سريعتر از نور مـرا بـه آن مكـان                      . ببر
  .رساند

برخيز اى ملعون، تو در امـوال و اوالد         : يعنى» قُم«: من به شيطان نهيب زدم و گفتم      
دخالت كن و اين را بـدان       ) معليه السال (» على بن ابى طالب   «و زنهاى دشمنان شيعيان     

تسلّطى پيدا نخـواهى    ) عليه السالم (» على بن ابى طالب   «كه تو بر شيعيان من و شيعيان        
   1.شد» قم«از آنجا نام اين شهر . كرد

انـد بـه خـاطر       را قـم گفتـه    » قـم «: فرمود مى) عليه السالم (» امام صادق «و حضرت   
روحى فداه براى يـارى آن حـضرت        ))هللا بقية(( اهل قم متّحدانه در ركاب حضرت     آنكه

   2.نمايند و او را كمك خواهند كرد كنند و استقامت مى قيام مى
و در آخرالزّمان 3است) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اكرم«حرم اهل بيت » قم«شهر 

ــضرت    ــراى اوالد ح ــى ب ــل امن ــه«مح ــسالم (» فاطم ــا ال ــضرت  ) عليه ــيعيان ح            و ش
خواهد بود و باألخره من به راهنمائى راهنمايم آنجا         ) السالم عليه(» طالبعلى بن ابى    «

اى از بهشت ديدم كه نورش و علـم و دانـشش بـه تمـام عـالم قبـل از ظهـور                  را قطعه 
و زيارت قبر مطهـر     . است اشعه انداخته و منور كرده    ) السالم عليه(» عصر ولى«حضرت  
  .شود  بهشت مىموجب) السالم عليها(» معصومه«حضرت 
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پس از آن به ديدن يكى از مجالس مـذهبى و ذكـر فـضائل و مـصائب اهـل بيـت                      
آن مجلـس روى اخـالص و محبـت بـه           . رفتـيم ) عليهم الـسالم  (» عصمت و طهارت  «

اى  من و راهنمايم در گوشـه     . بر پا شده بود   )  عليه و آله   اهللا صلى(» پيغمبر اكرم «خاندان  
رفت، منبريها ذكر فضائل     ها در اوائل عادى پيش مى      امهاز اين مجلس نشسته بوديم، برن     

 اى كردند، ناگهان پـرده    را بيان مى  ) السالم عليهم(» معصومين«و مناقب و گاهى مصائب      
اى از اراضـى بهـشت شـد كـه در آن مالئكـه و                اال رفت ديدم آن خانه مبدل به قطعه       ب

  .كنند حورالعين رفت و آمد مى
به عنوان صاحب مجلس در كنارى نشـسته و         ) يهم السالم عل(» معصومين«حضرات  

اى فضاى مجلس را پـر كـرده و        گويند، بوى عطر مست كننده     به واردين خوش آمد مى    
خواست حتّى يك لحظه هـم از        هواى آن مجلس به قدرى نشاط آور بود كه انسان نمى          

  .آن مجلس بيرون برود
حتّى بعـضى   لسه متفاوت بودنـد   مردمى كه در آن مجلس نشسته بودند، در اوائل ج         

كم صورت و سيرت آنها بـه قـدرى نـورانى شـد كـه                به صورت انسان نبودند، ولى كم     
كنند، شباهت پيـدا كردنـد و از         كامالً به مردم بهشتى و كسانى كه در بهشت زندگى مى          

  . ناپاكيها پاك شدندةهم
د و به آسـمانها     كردن آمدند و خود را متبرّك مى      مالئكه دسته دسته به آن مجلس مى      

نمودند تا آنها هم به زمين بياينـد و از           گشتند و ديگران را از آن مجلس مطّلع مى         بر مى 
  .آن جلسه استفاده كنند

 زمـين   ةبينيد طبق اين گزارش در بعد ملكوتى قطعات بهشت در كر           به هر حال مى   
ن دنيـا   توانـد در همـي     بسيار است و انسان اگر به هوش باشد و چشمش باز باشد، مـى             

  .دائما در بهشت زندگى كند
  :گفت او مى

 ةيك روز راهنمايم در عالم مكاشفه مرا باز به سر همان كوه بلندى كه از آنجا همـ                 
خواهم تو را به زمينهاى لعنت شده و قطعـاتى           اين بار مى  : شد برد و گفت    دنيا ديده مى  

زمين در   و بدانى كدام   زمين هستند ببرم تا آنها را هم مشاهده كنى           ةاز دوزخ كه در كر    
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اى از جهنّم است و يا چگونه ممكن است يك زمين سيرت جهنّمـى              بعد ملكوتى قطعه  
  .پيدا كند

مـن وقتـى بـه آن       . گـويم  طرف چپ را نگاه كن، آن دور را مى        : سپس به من گفت   
است كه بدترين تعفّنها را داشت و لعن و نفرين          » بصره«طرف دقيق شدم، ديدم اراضى      

   1.شاملش شده بود) السالم عليه(» رالمؤمنينامي«حضرت 
معـذّب    جهنّمى بود كـه اهلـش هميـشه در آن          ةاين اراضى در بعد ملكوتى به منزل      

ــر مظلــومترين مظلومــان جهــان يعنــى حــضرت   ــد و ب ــه الحــسين«بودن          » ابــى عبداللّ
   2.متأثّر نشده بودند) السالم عليه(

و » يمـن «كـه در اراضـى      » برهـوت «و چـاه    سپس از همان دور چشمم بـه بيابـان          
واقع شده افتاد، آنجا جهنّم سوزانى بود كه جمع زيادى از كفّار و  » حضرموت«سرزمين  

   3.معاندين در آن معذّب بودند

                                                 
قال ان عليا لما اراد الخروج من البصره قام علـى اطـراف             : )لسالما عليه(عبداللّه   عن ابى  -1

ــداء    ــا و اشــدها عــذابا فيــك ال ــا و اســرعها خراب ــا انــتن االرض تراب ــه ي ثــم قــال لعنــك اللّ
   ).1حديث 204 ة صفح57بحاراالنوار جلد (.الدوى

لمـا  ) الـسالم  عليـه (انّ اباعبداللّه الحسين    :... )السالم عليه( فى حديث طويل عن الصادق       -2
قضى بكت عليه السموات السبع و االرضون السبع و ما فيهنّ و ما بينهن و من ينقلب فى الجنّـة                    

تبـك   عبداللّه الحسين اال ثالثة اشياء لـم       والنّار من خلق ربنا و ما يرى و ما اليرى بكى على ابى            
لبـصره و الدمـشق و ال آل        تبـك عليـه ا     عليه قلت جعلت فداك و ما هذه الثالثة االشياء قال لـم           

 و الكـافى    3 حـديث    211 و   205 ة صـفح  57بحاراالنوار جلد   (.عثمان عليهم لعنة اللّه الحديث    
 و وسـائل    2حـديث   ) الـسالم  عليـه (عبداللّـه الحـسين       قبر ابى  ة باب زيار  575 ة صفح 4جلد  

  ).19701 حديث 506 ة صفح14الشيعه جلد 

عن شرّ واد على وجه االرض فقـال        ... ن عليه السالم  فى خبر الشامى انه سأل اميرالمؤمني      -3
  ).4 حديث 205 ة صفح57بحاراالنوار جلد (.واد باليمن يقال له برهوت و هو من اودية جهنّم

 



  ــــــــــــــــــــــــ   در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        98     

» سيدالـشهداء «را كه روزى پر فشارترين مكانها براى خاندان         » شام«بعد از آن شهر     
اش كـه بعـضى از اهـل بيـت            يكـى دو نقطـه     آنجا هم به جز   . بوده ديدم ) عليه السالم (
   1.اى از جهنّم بود دفن بودند، قطعه) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اكرم«

 زمين مكانهاى ديگرى كه صورت برزخى آنهـا جهـنّم و آتـش              ةما همچنين در كر   
ولى مطلب مهمى كه    . خواهم بيش از اين آنها را در اينجا شرح دهم          بود، ديديم كه نمى   

د در اينجا تذكّر داده شود، اين است كه اكثرا قبور كفّار و مشركين گـودالى از آتـش                باي
اند، جهنّمى پر از مار و       جهنّم است و لذا اكثر قبرستانهائى كه كفّار و مشركين دفن شده           

  .شدند عقرب و عذابهاى گوناگون بود كه از آن دور ديده مى
ام  دسـت ديگـرش را روى سـينه       در اين موقع راهنمايم دستى به گوشـم كـشيد و            

گذاشت كه ناگهان گوش دلم و قلبم باز شد، ديدم و شنيدم كه تمام موجـودات يعنـى                  
ى موجودات در حـال و وضـع مخـصوص خـود             جمادات و نباتات و حيوانات و همه      

ولى بشر آن   . گويند يعنى در عالم معنى و ملكوت ذكر و تسبيح و حمد پروردگار را مى             
   2.كند را درك نمى
  :گفت او مى

به ميان مردم دنيـا بـرد و از نزديـك بعـد             ) در عالم مكاشفه  (يك روز مرا راهنمايم     
داد كه متأسفانه اكثر آنها به صورت حيوانـات وحـشى و             برزخى آنها را به من نشان مى      

  .نيمه اهلى و بعضى به صورت حشرات بودند

                                                 
لمـا بلـغ اميرالمـؤمنين      :  عن آبائه صلوات اللّه عليهم قـال       )السالم عليه(عبداللّه   عن ابى  -1

أة الف قال من اى القوم قالوا من اهل الشام قال التقولوا من امر معاويه و انه فى م   ) عليه السالم (
منهم القردة «اهل الشام ولكن قولوا من اهل الشوم هم ابناء مصر لعنوا على لسان داود فجعل اللّه                

 ).8 حديث 208 ة صفح57بحاراالنوار جلد (.الخبر» والخنازير

2- xÎm6 |¡è@)) ã&s! ßN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ßì ö7 ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ £⎯ Íκ Ïù 4 βÎ) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) ßxÎm7 |¡ç„ ⎯ Íν Ï‰÷Κpt ¿2 

⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθßγ s) ø s? ((Ν ßγ ys‹ Î6 ó¡n@)44سورة اسراء،آية.( 
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وقتـى از راهنمـايم     مـن   ! شـدند  مثالً جمعى از انسانها به صورت عقرب ديـده مـى          
آزارى  اينها كسانى هستند كه عادت بـه مـردم        : چرا اينها به اين صورتند؟ گفت     : پرسيدم

نموده و كارشان نمامى و سخن چينى است، لذا آنها در بعد برزخى به اين صـورت در                  
   1.اند آمده

 اينهـا كـسانى   : راهنمايم بـه مـن گفـت      . ديدم جمع ديگرى را به صورت خوك مى      
كننـد و فرقـى بـين حـرام و حـالل             ه حرام و حالل را با يكديگر مخلوط مـى         هستند ك 

اسرائيل كه از آنچه خدا بر آنها حرام كرده بود           گذارند و باألخره مانند بعضى از بنى       نمى
  .خوردند و خدا باطن آنها را ظاهر نمود مى

 آنهـا   كردند و حال آنكه وجود     ديدم كه چون خود را بزرگ تصور مى        اى را مى   عده
پرداختند  ديگران مى  فايده و عاطل و باطل بود و هنرى نداشتند، فقط به اذيت و آزار              بى

  2 .كردند، به صورت فيل درآمده بودند و زنا و لواط مى
ثبات و مزاحم و به هر طرف كه باد          ى ديگرى را ديدم كه مانند پشه بودند، بى         دسته

بودند كه انبيـاء و اوليـاء الهـى را مـسخره            اينها كسانى   . رفتند آمد به همان طرف مى     مى
   3.كردند مى

و خوبان از مخلوقات الهى ) اللّه عليه و آله صلى(» پيامبر«جمعى هم نسبت به اوالد 
خـداى تعـالى آنهـا را در سـيرت بـه      . دادنـد  كردند و به آنها فحش مى     ابراز دشمنى مى  

   4.صورت قورباغه درآورده بود
به خاطر اذيتهائى كه به شوهرشان وارد آورده بودند و به جمعى از زنان را ديدم كه 

ثبـات خـود     ها و امـالك بـى      آنها خيانت كرده بودند و دل به دنيا بسته بودند و به خانه            
   5.عالقه داشتند، خداى تعالى سيرت آنها را به صورت عنكبوت درآورده بود
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 موضـوع بـراى     ديـدم كـه از ايـن       اندام را مى   تيپ و خوش   جمعى از جوانان خوش   
لذا خداى تعالى سيرت آنهـا      . كردند فريب زنهاى شوهردار و فحشاء و غيره استفاده مى        

درك و مغـرور روى      را به صورت طاووس در آورده بود و آنها مانند ايـن حيـوان بـى               
   1.كردند زمين حركت مى

آنها كسانى بودند كه در جمـع       . اى را ديدم كه به صورت موش درآمده بودند         دسته
را به اين صـورت      ال و اذيت مردم، خدا را به غضب درآورده و لذا خداى تعالى آنها             م

   2.قرار داده بود
فروشى و دزدى و اذيت و آزار        جمعى از قصابها و سوداگران را ديدم كه در اثر كم          

   3.گزيدند، درآمده بودند مردم به صورت زنبور كه مردم را مى
كردم و مبهوت حـاالت آنهـا        ه اين سيرتها نگاه مى    باألخره وقتى من در ميان مردم ب      

كنيـد و     مثل وقتى كه شما در باغ وحشى به حيوانـات گونـاگون نگـاه مـى                عيناً(بودم،  
انـد،   آنجا را نگاه كـن، اينهـا بوزينـه        : ناگهان راهنمايم به من گفت    ) مبهوت آنها هستيد  

ى بـه آن طـرف كـه او         من وقت . انگيز است  تماشاى اينها، هم سرگرم كننده و هم عبرت       
ام، بـراى شـما      حاال مايلم آنچـه را ديـده      . داد نگاه كردم، منظره جالبى را ديدم       نشان مى 

  .تعريف كنم تا شما هم در عالم مكاشفه مثل من همه آنها را ببينيد
هاى اين باغ وحش كه صورتا بشر ولى سيرتا بوزينه بودنـد، انـواع مختلفـى                 بوزينه

مثالً جمعى از آنها انسانهائى بودنـد       . كردند هاى مختلفى هم مى   داشتند و در نتيجه، كار    
خواستند با مكر و حيله و به اصطالح كاله شرعى، مال دنيا را روى هـم انباشـته                   كه مى 

هـاى كوچـك و    اينهـا شـكل بوزينـه   . كنند و محبت دنيا قلوب آنها را تسخير كرده بود    
  .پستى بودند
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: اسـرائيل فرمـود    نـى در تاريخ آمده كه خداى تعالى بـه ب        
آنهـا در آن روز  .كنيد و صيد ماهى نكنيـد  روز شنبه را تعطيل   
كردند كه ماهيهـا در آن دامهـا بيافتنـد تـا             دامهائى درست مى  

خداى تعـالى بـه     .روز يكشنبه بتوانند به آسانى آنها را بگيرند       
خاطر اين عملشان آنها را به صـورت بوزينـه در ظـاهر نيـز               

   1.مسخ فرمود
آنهـا كـسانى    . هـاى بزرگتـرى بودنـد      رى از اين انسانها به صورت بوزينه      جمع ديگ 

شـوند و مـردم دنيـا را سـرگرم           هستند كه به لهو و لعب و بازيهاى مختلف مشغول مى          
  . ديگرى نداردةكنند و اعمال آنها جز وقت گرفتن فايد مى

ود ها كـسانى بودنـد كـه دنيـا را همـه چيـز خـ                و باألخره جمعى هم از اين بوزينه      
  .دانستند و در خواب غفلت فرو رفته بودند و ابدا توجهى به عالم آخرت نداشتند مى

اينهـا عـالوه بـر آنكـه انـسانهاى      . ديدم جمعى از مردم دنيا را به صورت خرس مى   
دركى بودند، به گناهانى ماننـد مفعـول شـدن و دزدى و خيانـت از امـوال مـردم و                      بى

   2.ندباألخص از اموال حجاج مبتالء بود
جمعى از زنان را ديدم كه مثل انسانند ولـى در سـيرت بـه ماننـد خرگـوش ديـده                  

كردنـد و دسـتورات دينـى خـود را عمـل             اينها به شوهرهاشـان خيانـت مـى       . شوند مى
   3.نمودند نمى

  :گفت او مى
اى كـه شـبيه بـه        راهنمايم دست مرا گرفت و به گوشه      ) در عالم مكاشفه  (يك روز   

ر حقيقت سيرت بعضى از انسانها را كه از انسانيت دورند به من نشان دريا بود، برد تا د
توانستند  دهد، زيرا جمعى در اثر اعمال زشتشان به قدرى مورد تنفّر مردم بودند كه نمى
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در اجتماع آنها اظهار وجود كنند يا به عبارت ديگر آنها به قدرى خودخـواه و همـه را                   
بـاألخره مـن و   . هـا بـراى آنهـا وجـود نداشـت     فداى خود كرده بودند كه جـائى در دل      

كنار آن ساحل ايستاده بوديم كه زندگى افرادى كه به    ) در همان عالم مكاشفه   (راهنمايم  
اينهـا كـسانى    . بودند جلب توجه مـا را كـرد       » مارماهى«انسان؛ ولى در سيرت      صورت

و ايمـان   1كردند غيرتى مى   نمامى و سخن چينى اشتغال داشته و ديوثى و بى          به بودند كه 
   2.به اعجاز انبياء و رسالت آنها نداشتند

ما در آن درياى برزخى و دور از اجتماع انـسانها زنـانى را بـه صـورت حيوانـات                    
ديديم كه عملشان فريبكارى و گمراه كردن افراد پاك و دعوت به نفس بـود                دريائى مى 

   3.بود» زهره «و اسم آن حيوان دريائى كه اينها به صورت آن درآمده بودند،
نموديم كه از طرف سالطين جور       و مردمانى را در طرف ديگر آن دريا مشاهده مى         

آنها در سيرت به صـورت حيـوانى از         . شغلشان ماليات گرفتن و اذيت و آزار مردم بود        
   4.بود، درآمده بودند» سهيال«دريا كه اسمش 

شـدند،   حيوانات ديده مى  و باألخره در اين باغ وحش انسانهائى كه به سيرت انواع            
داد، براى  برد و به من نشان مى بسيار بودند و من تعدادى از آنها را كه راهنمايم اسم مى

  .شما نقل كردم
اينها در زمانهاى قبل در عالم ملك و بـه صـورت ظـاهر هـم بـه        : گفت حتّى او مى  

         اطر آنكـه  ولـى در زمـان مـا بـه خـ          . شـدند  آمدنـد و مـسخ مـى       همين اشـكال در مـى     
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 مردم دنيا وجودش رحمت است، فقط در        ةبراى هم ) آله  عليه و  اهللا صلى(» اكرم پيغمبر«
   1.سيرت به اين شكلها هستند
اگـر كـسى دربعـد      :  حيوانات فوق، راهنمايم به مـن گفـت        ةخالصه پس از مشاهد   

 صفتى ى زمين نگاه كند، اكثر آنها را به همان صورتهائى كه در          ملكوتى به انسانهاى كره   
شـوند   با يكى از حيوانات مشتركند خواهد ديد و تنها كسانى به صورت انسان ديده مى              

كه در آنها كوچكترين صفتى از صفات حيوانى وجود نداشته باشد و انسان كامل باشند               
  . نفس كرده و خود را از آلودگيهاى صفات حيوانى پاك كرده باشندةو يا الاقل تزكي

  :گفت او مى
كاشفاتم راهنمايم دست مرا گرفت و به سوى چند زندگى حيوانى كه            در يكى از م   

امروز مردم دنياپرست دارند برد و سيرتهاى آنها را به من نـشان داد و بـه ايـن وسـيله                     
ببين اينهـا چگونـه     : خواست او مرا تربيت كند و حقايق را به من نشان دهد و گفت              مى

  !مانند حيوانات سرگرم آخورند
ى يكى از اشراف مسلّط بـوديم        از نزديك به خانه   )  همان عالم مكاشفه   در (ما اتّفاقاً 

در ايـن خانـه،     . گذرانـديم  ى سـينما از نظـر مـى        ى آنها را مثـل پـرده       و گذشته و آينده   
و بلكه بدتر، زيـرا حيوانـات       (كوچكترين اثرى از معنويت نبود، جمعى مانند حيوانات         

دور هم ريختـه بودنـد و مـشغول         ) اشتندتشريفات دست و پا گيرى ندارند ولى اينها د        
  .زندگى حيوانى بودند

از اخالق و عواطف انسانى بـوئى نبـرده بودنـد، بزرگترهـا بـه كوچكترهـا تـرحم                   
نمودند، زن با شـوهر و شـوهر بـا زن،            كردند و كوچكترها به بزرگترها احترام نمى       نمى

هـا را اذيـت      و همسايه كشيدند   كردند و هوار مى    هميشه سر همه چيز نزاع و دعواء مى       
نمودند، حسادت و چشم و هم چشمى در بين آنها رواج داشت و تنهـا ارزش آنهـا                   مى

                                                 
 اى نعمة عليهم قـال ابـن عبـاس          ))و ما ارسلناك االّ رحمة للعالمين     ((:  و فى قوله تعالى    -1

 و الفاجر و المؤمن و الكافر فهو رحمة للمؤمن فى الدنيا و االخرة و رحمة للكافر بان                  رحمة للبر 
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هـر كدامـشان كـه در اثـر         . ى طالئى بود كه به گردن زنهـاى آنهـا افتـاده بـود              به قالّده 
بيشترى از پول و جواهرات داشـتند،  ة  توكّلى به پروردگار متعال اندوخت     توجهى و بى   بى

اى بـود و پـدر       بزرگ خانواده كه در آن روز پيرمرد هفتاد سـاله         . يشترى داشتند ارزش ب 
اى به  آمد، سرگرم ترياك و لذائذ كثيفى از اين قبيل بود و حتّى لحظه همه به حساب مى

كرد هميشه زنـده اسـت و كـامالً          فكر مردن و زندگى بعد از اين عالم نبود، او فكر مى           
خالصه اگر شما به باغ وحش رفته باشيد و در قفـسى            خواب غفلت او را ربوده بود و        

ى  توانيد آنچه من درباره    ى بوزينه را كه از همه چيز غافلند ديده باشيد، مى           يك خانواده 
  .نويسم، كامالً درك كنيد ى اشرافى مى اين خانواده

دانيد كه آنها تنهـا و تنهـا همتـشان خـوردن و              ها را ديده باشيد، مى     شما اگر بوزينه  
ى خـود اطّالعـى      شاميدن و غافل از همه جا و همه چيزند و ابـدا از گذشـته و آينـده                 آ

كنند و حتّى يك لحظه براى تكامل روح خـود         دانند در كجا هستند، چه مى      ندارند، نمى 
اينها هم همين طور بودند و همـان گونـه كـه شـما              . كنند قدمى بر نداشته و فكرى نمى     

كنيد و   فايده و حيوانى آنها را نگاه مى       تيد و حركات بى   ايس ها مى  وقتى كنار قفس بوزينه   
خنديد، به خدا قسم من و راهنمايم با ديدن اين زنـدگى اشـرافى كـه شـايد مـورد                     مى

ى همگان از اهل دنيا باشد، همان حال را داشتيم و بلكه گاهى متأسف هم بـوديم                 غبطه
  . انسانيت سقوط نموده استكه چرا يك انسان خود را تا اين حد پست كرده و از مقام

به هر حال از اين خانه و اهلش گذشتيم و به سـراغ زنـدگى يكـى از قدرتمنـدان                     
در اولين  .  همتش رياست و جاه و مقام بود، رفتيم        ةعاطفه و ظالم و ستمگرى كه هم       بى

اى ديديم كه خف كرده و منتظر است بـه   اى مانند گرگ گرسنه برخورد، او را در گوشه   
له كه ممكن است پوست از سر مردم بكَند، او دندانهاى حرص و طمعش را به                هر وسي 

ى او  اش كامالً هويـدا بـود، قيافـه    داد و غرورش از صورت درهم كشيده مردم نشان مى 
هيچ انـسانى حاضـر نبـود بـه او نزديـك شـود و يـا از او                    به قدرى وحشتناك بود كه    

 دنـدانهايش را روى هـم فـشار         ائمـاً خوشش بيايد، او در جاى مرتفعى نشسته بود و د         
   .داد مى
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واقعا انسان چقدر ممكن است خـود       : پس از ديدن اين منظره من به راهنمايم گفتم        
دهـد،   هائى كه به كلّى سيرت انسانيت خود را از دست مى را بدبخت كند و به چه قيافه    

  .درآيد
هزارها زشتى او را    بينى، هنوز يكى از      اين صورتى كه تو از اين انسان مى       : او گفت 

تواند جز به صـورت    انسان درنده را نمىةاى و چون اين دنيا محدود است و قياف  نديده
حيوانات درنده موجود در اين عالم نشان بدهد، تو اين انسان مغرور را به اين صورت                

اى به نام انسان كه قادر است حيـات را           و االّ چگونه ممكن است حيوان درنده      . بينى مى
گناه و اولياء خدا و حتّـى         زمين برچيند و به زن و كودك و پير و جوان بى            ةوى كر از ر 

عقلى كه تنها بـراى سـير كـردن           حيوان بى  ةكند را با قياف    به زن و فرزند خود رحم نمى      
  شكم خود در تمام عمر شايد به يك انسان حمله كند، مقايسه نمود؟

بيا از ايـن برخـورد هـم        : من گفت به  ) در همان عالم مكاشفه   (پس از آن راهنمايم     
تنها درس عبرتى بگيريم و زياد معطّل نشويم و به سوى زندگى ديگرى باز هم از ايـن                  

سپس مرا بـه سـوى سـرزمينى بـرد كـه مـن              . ها ولى به نوع ديگرش برويم      غفلت زده 
دانستم آنجا كجا است، ولى دهها هزار انسانى كه به سيرت حيوانات بودند، از دور                نمى
اينها در اثر تبليغات سوء مردم و عدم بهداشت روانـى، بينـائى حقيقـى               . شدند ه مى ديد

خود را آنچنان از دست داده بودند كه حّتى واضحترين موجودات عـالم هـستى يعنـى                 
اينها از دنيا در عالم خود چيزى جز خـوردن و خوابيـدن و              . ديدند خداى تعالى را نمى   

منبه راهنمايم . فهميدند ل حيوانى و تكرارى نمىكاركردن و زاد و ولد و يك مشت اعما
دادند و چشم    شد اگر خود را اندك زحمتى مى       چه مى ! اينها ديگر چقدر بدبختند   : گفتم

نمودند و ارتبـاطى بـا او برقـرار          كردند و خداى تعالى را مشاهده مى       دل خود را باز مى    
   » پيغمبـر اسـالم   «: فـت كردنـد؟ او بـه مـن گ        كردند و از اين بدبختى نجات پيدا مـى         مى

خيلى كوشش كرد كه چشم اين عده را معالجه كنـد، ولـى ايـن               ) صلى اللّه عليه و آله    (
  .بدبختها خودشان مايل نيستند كه از اين گرفتارى نجات پيدا كنند

اكثـر ممالـك كمونيـستى      : اينجا كجا است و اينها چه كسانى هستند؟ گفـت         : گفتم
ى يعنى كوردلى و دور نگه داشتن از معنويـت سـوق            مردمشان را به سوى همين بدبخت     
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دهند و به عالوه اكثر جهال و بيـسوادها و كـسانى كـه از حقـايق دينـى دورنـد بـا                        مى
مختصرى كم و زياد همين حاالت را دارند و در عالم ملكوت به همين صـورتها ديـده                  

  .شوند مى
 چشمش سرازير شد هاى در اين موقع راهنمايم ناگهان آهى كشيد و اشك از گوشه  

سوزد، اينها نه حاضرند معالجه شـوند و نـه از            خيلى دلم به حال اين مردم مى      : و گفت 
خواهى بدانى كه اين     مى: سپس رو به من كرد و گفت      . آيند اين خواب غفلت بيرون مى    

  اند؟ مردم از چه زمانى و براى چه به اين بدبختى افتاده
او بـه مـن     . كنيد، خيلى متشكّر خـواهم بـود      اگر مرا از اين موضوع هم آگاه        : گفتم

در اينجا اگر بخواهى خوب از اين موضوع آگاه شوى، بايد دقيقا بـه آنچـه مـن                  : گفت
  .گويم، فقط و فقط در بعد ملكوتى دقّت كنى تا مطلب را كامالً درك نمائى مى

  :گفت او مى
حـضرت   فراهنمايم مرا به سوى سالهاى اوائل ظهور اسالم برد و اشـاره بـه طـر               

درست همان روزى كه چهـل سـالش تمـام شـده و در     ) صلى اللّه عليه و آله    (» محمد«
دقيقـا نگـاه كـن، ببـين چگونـه خـداى تعـالى              : آرميده بـود كـرد و گفـت       » غار حراء «

ى رسولش از سيرت حيوانى بيرون بياورد تا به صـورت      خواسته اين مردم را بوسيله     مى
  .انسان كامل در دنيا زندگى كنند

به غار حـراء نگـاه كـردم، ديـدم در ميـان غـار دريـاى                 » نور«من وقتى در دل كوه      
ــى ــضرت        ب ــدس ح ــب مق ــى در قل ــوم حقيق ــوى و عل ــات معن ــايتى از آب حي             نه

از طـرف   » جبرئيل«به تالطم آمده و حضرت      )  عليه و آله   اهللا صلى(» محمد بن عبداللّه  «
&ة  پروردگار متعال با كلم    t ø% $#)) ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ (( خواهد آن آب حيات را به       مى

  .سوى مردم دنيا جارى كند
» پيـامبر اسـالم   «و  » جبرئيـل « به اعمالى كه حـضرت       من مبهوت شده بودم و دقيقاً     

ناگهان ديـدم آن آب حيـات از آن   . كردم دادند، نگاه مى  انجام مى ) صلى اللّه عليه و آله    (
 قلبش ةاول كسى كه تمام دريچ  . رين به سوى مردم سرازير شد     درياى علوم اولين و آخ    
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براى اين علوم بـاز بـود و روح او ظرفيـت پـذيرفتن تمـام آن آب حيـات را داشـت،                       
اى هـم بـه حـضرت     پـس از آن جرعـه  . بود) السالم عليه(» طالب بن ابى  على«حضرت  

 چـشيدن آن    ة ذائقـ  ولـى در آن روز سـاير مـردم        . دادند) السالم عليها(»  كبرى ةخديج«
معنويت را نداشتند، شايد هم حقّ داشتند، زيرا همه مريض بودند و از دوران جاهليت               

  .بيرون آمده بودند
ةطبيبى بود كه بـراى معالجـ      )  عليه و آله   صلى اهللا (» رسول اكرم «ا چون حضرت    ام 

جمـع  رفتـه    رفتـه 1نمـود،  زد و آنها را معالجه مـى       امراض روحى در ميان مردم دور مى      
 خود آن حضرت از آن اقيانوس علم و معنويت سيراب شـدند و آنهـا                ةزيادى به وسيل  

. كردند آنچنان به مقام كامل انسانيت رسيدند كه جانشان را براى پيشرفت اسالم فدا مى             
    باألخره ريزش اين آب واليت و معنويت بـه سـوى مـردم تـا روزى كـه آن حـضرت                     

رفت تا تمام جهان بشريت را سيراب كند ولى اجـل            م مى ك زنده بود، ادامه داشت و كم     
   اما او كه پيش بينـى ايـن موضـوع را كـرده بـود، حـضرت                 . به آن حضرت مهلت نداد    

و سپس يازده فرزندش را متصدى اين اقيانوس علم         ) السالم عليه(» على بن ابى طالب   «
 ولى دشـمنان بـشريت      . ارسال اين آب حيات معنوى به سوى مردم دنيا فرمود          ةو وسيل 

ــه    ــات از ناحي ــصال آن آب حي ــان و اي ــانع جري ــى  م ــا م ــه   ى آنه ــدند و درِ خان               ش
  .رابه روى مردم بستند) السالم عليه(» على بن ابى طالب«

و پس از آن حضرت، با يازده فرزندش نيز همان عمل را تكرار كردند و مردم دنيـا      
بى فرو بردند و از طرفى بـشريت هـم نتوانـست            را در ظلمت و تاريكى و تشنگى عجي       

عظمت و ارزش آن آب حيات را درك كند، لذا در خواب غفلت فرو رفتـه و خـود را                    
  .بدبخت و بيچاره كردند

                                                 
طبيـب دوار   ): صلى اللّـه عليـه و آلـه       (فى وصف النّبى    : )السالم عليه(عن اميرالمؤمنين    -1

احمى مواسمه يضع ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عمى و آذان صـم              بطبه قد احكم مراهمه و      
 و 240 ة صـفح 34بحاراالنوار جلد (.و ألسنة بكم و يتتبع بدوائه مواضع الغفلة و مواطن الحيرة      

 ).108 ة خطب155 ة و نهج البالغه صفح1945 الفصل الثانى حديث 109 ةغررالحكم صفح
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ولى خداى تعالى وعده فرموده كه اگر از عمر دنيا حتّى يك روز هم بـاقى بمانـد،                  
ن امام بر حقّ و يازدهمين فرزند ى آخري كند تا به وسيله آن روز را به قدرى طوالنى مى    

          الحــسن بــن حجــةيعنــى حــضرت ) عليــه الــسالم(» علــى بــن ابــى طالــب«حــضرت 
تمام آن اقيانوس علم و دانش را بـر سـر           ) فداه الشّريف و روحى   تعالى فرجه  اللّه عجل(

از  زمين فرو ريزد تا حيات ابدى و كماالت روحى به آنها ببخـشد و آنـان را                   ةمردم كر 
» امـام عـصر   «ضمنا راهنمايم در عالم مكاشفه، عالم قبل از ظهـور           . بدبختى نجات دهد  

داد كـه عـالم قبـل از         را با مقايسه با عالم بعد از ظهور اين چنين نشان مى           )السالم عليه(
و اهلـى و حـشرات        پنج ميليارد حيوان وحشى    باغ وحش بزرگى بود كه حدوداً      ظهور

جويدند و گـاهى هـم    ر هم ريخته بودند و يكديگر را مى  گوناگون به صورت انسان دو    
اين وحشيها بـه    . كردند در گوشه و كنار انسانهائى دور از چشم آن حيوانات زندگى مى           

كردند و به كلّى ارزشها و حقايق از نظرشان محو شده بود؛ ظلـم و           هيچ چيز اعتناء نمى   
رده بـود كـه چـشم چـشم را          ستم مانند دودى در هوا و زمين آنچنان بر آنها احاطه كـ            

  .ديد و همه يا در آن هواى كثيف خفه شده و يا از حال رفته بودند نمى
اما در عالم بعد از ظهور، آب حيات و باران رحمت بر تمـام مـردم دنيـا از سـوى                     

باريده بود، آسمان در آن زمان شفّاف و تميـز          ) السالم عليه (»الحسن بن حجة«حضرت  
ى علوم و معارف آن حضرت سـيراب شـده بودنـد، همـه               چشمه مردم از سر   ةبود، هم 

شـد،   انسان واقعى بودند، در آسمان آنها سر سوزنى از آتش و دود سياه ظلم ديده نمـى     
 مردم رهبر و امام و هادى داشتند        ةحتّى يكى از آن حيوانات هم باقى نمانده بودند، هم         

دگى خوبى آنها پيدا كـرده بودنـد،        به چه زن   كردند، به  و از علوم و معارف او استفاده مى       
چه حقايقى را يافته بودند و من به قدرى در عالم مكاشفه از آن زندگى خوشـم آمـده                   

خواستم از آن حتّى يك لحظه هم جدا نشوم، ولى راهنمـايم مـرا بـه سـوى                   بود كه مى  
  .زمان ديگرى از عالم ملكوت برد
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  حيوانات ملكوتى ةموز
  :گفت او مى

 ةآنجـا مـوز   . بـرد رفـتم    ناگزير از آن عالم برگشتم و به جائى كه راهنمايم مـرا مـى             
ملكوت حيوانات بود، در آنجا حيوانات هم عالمى داشتند، ديدنى و بـسيار شـنيدنى و                

وردن كردم كه حيوانات جز خ من تا آن روز فكر مى. بلكه براى بعضى باور نكردنى بود
و خوابيدن و زاد و ولد كار ديگرى ندارند؛ ولى اين طور نبود، هر حيوانى بـه تناسـب                   

 ةهمـ .  مخصوصى با خـداى تعـالى و معنويـات و حقـايق داشـت              ةوضع خودش رابط  
  1.جاندارها مانند بشر دسته دسته با هم ارتباط داشتند

سـجده  همه در مقابل عظمت خـداى تعـالى كمـال خـضوع را داشـته و بـراى او                    
  3.دانستند  تمام حيوانات وحشى و پرندگان نماز و دعاء و تسبيح الهى را مى2.كردند مى
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و حـضرت   » داود« پرندگان مسخّر و تحت فرمان بعضى از انبياء مثل حضرت            ةهم
زدنـد و بـا يكـديگر ارتبـاط           حيوانات در وضع خودشان حـرف مـى        1.بودند» سليمان«

گفتند و اگر يكى از آنها از تسبيح الهى غفلـت            ىكردند، همه تسبيح خدا را م      حاصل مى 
و هر كدام ذكرى و كالمى در عالم ملكوت خود داشتند كه            2شد كرد، دچار صياد مى    مى

        توضـيح راهنمـايم شـنيدم و بعـضى از آنهـا را بـراى شـما           ة آنها را بـه وسـيل      ةمن هم 
  :كنم، مثالً نقل مى

او را  كـسى كـه خـدا را بـشناسد،          : گفـت  مـى » خروس«
    .كند فراموش نمى

اسـتى و   اى خـداى حـقّ، تـو ر       : گفت مى» مرغ خانگى «
  .، يا حقّ كالم تو راست است، يا اهللا

كسى كه خدا را اطاعت كند، بـدبخت        : گفت مى» عقاب«
  .شود نمى

  .حقاً حقاً سبحان اهللا: گفت مى» شاهين«
اى خداى رازق، رزق حـالل بـراى مـا          : گفت مى» كالغ«

  .بفرست
از  كسى كه از ميان مـردم دور باشـد،        : گفت مى» لك لك«

  .كند اذيت آنها نجات پيدا مى
چقدر بدبخت است كسى كه معصيت      : گفت مى» هدهد«

  .كند خدا را مى
  .حقاً حقاً الاله االّاهللا: گفت مى» بلبل«
  .يا واحد يا احد يا فرد و يا صمد: گفت مى» فاخته«
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  . العلى العظيم اهللاالقوة االّب: گفت مى» كبوتر صحرائى«
  .معبودى غير از خدا نيست: گفت مى» شترمرغ«
  . وحده الاله االّاهللا: گفت مى» زرافه«
پاك و منزّه است خدائى كه ستمگران را        : گفت مى» شتر«

  .كند ذليل مى
  .سبحان ربنا سبحانه: گفت مى» اسب«
آنچه را خدا حفظ كند، هرگـز از بـين          : گفت مى» گرگ«
  .رود نمى

براى اهل معـصيت همـان ذلّـت كـافى          : گفت مى» سگ«
  .است
  1. غرور و فريب استةدنيا خان: گفت مى» روباه«

ببين امـروز كـه جمعـه اسـت، پرنـدگان بـا هـم چـه         : سپس راهنمايم به من گفت 
سـالم،  : گوينـد  رسـند، مـى   من وقتى گوش دادم، ديدم آنها وقتى به هم مـى     ! گويند؟ مى

ا خورشيد بر روزى بهتر از روز جمعـه طـالع نـشده             سالم، امروز روز خوبى است، زير     
   2.است

: پس از آن راهنمايم مرا به زمان بعضى از انبياء و اولياء خدا بـرد و بـه مـن گفـت                     
جـواب  زدنـد و سـؤال و      خوب دقّت كن، ببين چگونـه آنهـا بـا حيوانـات حـرف مـى               

رش رفـتم، ديـدم آن حـضرت بـا لـشگ          » سـليمان «كردند، من اول به زمان حضرت        مى
اى بـه    خواهد به مسافرتى برود، در ضمن راه به بيابان مورچگـان رسـيدند، مورچـه               مى

و لـشگرش شـما را پايمـال        » سـليمان «هايتان برويـد تـا       به خانه : ساير مورچگان گفت  
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 آن مورچـه خنديـد و       ةاز گفتـ  » سـليمان «حضرت  . نكنند، زيرا آنها متوجه شما نيستند     
  1.عنايت كن اى، به من كه به من و پدر و مادرم دادهخدايا توفيق شكر نعمتهائى : گفت

چه شـده  : نگاه به اطراف كرد، هدهد را نديد، گفت  » سليمان«روز ديگرى حضرت    
بينم؟ شايد او غايب است، اگر برگردد او را عذاب سختى خـواهم   كه من هدهد را نمى    

چيزى نگذشت كـه    . كشم و يا بايد دليل آشكارى براى غيبتش بياورد         كرد و يا او را مى     
من از . ام كه شما از آن اطّالعى نداريد من بر مطلبى اطّالع پيدا كرده: هدهد آمد و گفت

كند و همـه چيـز دارد و         آيم، در آنجا ديدم زنى سلطنت مى       با يك خبر قطعى مى    » سبا«
كننـد   او و ملّتش خورشيد را سجده مى      ! عالوه تخت بسيار بزرگ و با عظمتى هم دارد        

كنند و شيطان اعمال آنها را نزد آنها خوب جلوه داده و از              عالى را سجده نمى   و خداى ت  
  .شوند راه حقّ آنها را باز داشته و ديگر آنها هدايت نمى

   2.گوئى يا تو هم از دروغگويانى بايد ببينم كه تو راست مى: گفت» سليمان«
و گـاهى    دفهمي سخنان حيوانات و پرندگان را خوب مى      » سليمان«باألخره حضرت   

به وضوح مكرّر ديـديم و      » سليمان«زد و ما اين موضوع را از حضرت          با آنها حرف مى   
ديديم شتر سقّاء و    يك روز . آمديم)  عليه و آله   صلى اهللا (» پيامبر اسالم «از آنجا به زمان     

     »رسـول اكـرم   «خـدمت   . خواسـته او را بكـشد      آورى كه پيـر شـده، صـاحبش مـى          آب
. كند آمد و اظهار ارادت به آن حضرت و شكايت از صاحبش مى           ) آله  عليه و  صلى اهللا (
كـسى را عقـب صـاحبش فرسـتاد، او را احـضار        )  عليه و آله   صلى اهللا (» پيغمبر اسالم «
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ايـن شـتر    : به او فرمـود   )آله  عليه و  صلى اهللا (» رسول اكرم «وقتى صاحبش آمد،    . فرمود
ام، حاال كه    ه و براى او مفيد بوده     گويد من جوان بودم و خيلى براى صاحبم كار كرد          مى

  .گويد راست مى: صاحب شتر عرض كرد. خواهد مرا بكشد ام او مى پير شده
  .او را نكش و بگذار زنده باشد: فرمود)  عليه و آلهصلى اهللا(» رسول اكرم«حضرت 

» پيامبر اكـرم  «. ، من او را به شما بخشيدم      »رسول خدا «اى  : صاحب شتر عرض كرد   
گشت و مـردم بـه او    او را در راه خدا آزاد كرد و او در مدينه مى         ) ليه و آله   ع صلى اهللا (

   1.است) آله  عليه وصلى اهللا(» پيامبر اكرم«ى  اين آزاد شده: گفتند دادند و مى علف مى
پيغمبر «. خواستند روز ديگرى گرگها خدمت آن حضرت رسيدند، رزق خود را مى          

اگر شما چيزى به آنها مرتّـب بدهيـد،         : حابش فرمود به اص ) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم
كنند و االّ خود دانيد و بايد        زنند و نقصى به احشامتان وارد نمى       آنها به شما ضررى نمى    

دهيم و تـا ممكنمـان باشـد،         نه، ما به آنها چيزى نمى     : آنها گفتند . اموالتان را حفظ كنيد   
  2.اى بزنند گذاريم آنها به ما صدمه نمى

اى از ملكوت دنياى ما بود كه استاد بـه آنهـا             وشهاينها گ 
كرد و به عنوان آنكه مرا راهنمايم به سوى آنها برده            اشاره مى 

ى آنها بدون استثناء دقيقا با احاديث و         داد كه همه   توضيح مى 
كند و حتّى بيشتر آنها مضامين آيـات و          آيات قرآن تطبيق مى   

  .است م نقل شدهكري رواياتى است كه در كتب اخبار و قرآن
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  برزخ موت و عالم سكرات
  :گفت او مى

و جرياناتى كـه در آنجـا       » سكرات موت و عالم برزخ    «راهنمايم از اينجا مرا بسوى      
كنم و تـو بايـد خـوب بـه آن            افتد برد و من آن مكاشفات را براى تو نقل مى           اتّفاق مى 

 يـسى و يـا  مطالب توجه كنى و به آنها معتقد شوى و تا بتوانى آنهـا را بـراى مـردم بنو                
  .آيد، آگاهشان كنى گوئى و آنها را از عوالمى كه بزودى براى همه كس پيش مىب

  :گفت او مى
 مالئكـه،   ةاول راهنمايم در عالم مكاشفه مرا به سوى ملَك بزرگى كه بيشتر از همـ              

كـارش آشـنا شـوم،       برد تا از نزديك با طرز     » عزرائيل«فعالً فعال است، يعنى حضرت      
ى زيبا و پـر نـور    او در آنجا نشسته بود و از دور قيافه        1آسمان سوم بود،  جايگاه وى در    

ى زمين در مقابلش مثل     شد، او به قدرى بزرگ و با عظمت بود كه تمام كره            او ديده مى  
   2.اى كه در كف دست قرار بگيرد، بود جامى و يا مثل سكّه

درخـشيد، در    ى زمين در آن نوشـته شـده بـود و مـى             طومارى كه اسامى مردم كره    
دو دسـته از     3.فرمود مقابلش گذاشته و دقيقا بدون توجه به جاى ديگرى به آن نگاه مى            
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حـضرت  . مالئكه در طرف راست و چپ او ايـستاده بودنـد و منتظـر فرمـانش بودنـد                 
تواند از فرمانش تخطّـى كنـد،         بسيار مقتدرى كه كسى نمى     ة مانند فرماند  عيناً» عزرائيل«

اى كه زير دستش بودند به قدرى  و مالئكه2فرستاد افراد بشر مى1  روحآنها را براى قبض
دادند كه خداى تعالى كار آنها را عين كار خـود            كارهايشان را دقيق و صحيح انجام مى      

رسد،   ما وقتى به كار او دقيق شديم ديديم وقتى اجل يكى از افراد بشر مى               3.دانست مى
مثل آنكه در آن طومار عالوه بر اسـم         . كند ه مى به آن طومار نگا   » عزرائيل«اول حضرت   

 اعمال تمام عمرش از نظر سعادت و شقاوت هم نوشته شده كه اگـر               ةآن شخص نتيج  
 رحمـت دسـتور قـبض روحـش را          ةمالئكـ  سعادتمند و مؤمن و نيكو سيرت باشد، به       

ى عـذاب را مـأمور گـرفتن         و اگر بد سيرت و شقاوتمند و كافر باشد، مالئكـه          4دهد مى
   5.كند ان وى مىج

و گاهى از اوقات خودش براى قبض روح بعضى از شخصيتهائى كه عظمتى دارند، 
تصميم گرفتيم كه براى بيشتر آشنا شدن بـا         ) در عالم مكاشفه  (من و راهنمايم     6.رود مى

                                                 
 ناگفته نماند كه معنى قبض روح اين نيست كه آنان با فـشار روح انـسان را از                   ضمناً -1

ند، بلكه معنى قبض روح اين است كه وقتى روح از بدن انسان به هر عللى بدنش بيرون بكش
گيرند و به طرف محلّى كـه        از قبيل امراض و تصادفات بيرون آمد، آنها روح را در اختيار مى            

 .برند مقرّر شده مى

  .6 حديث142ة صفح6بحاراالنوار جلد  -2

3-βθè=yèø tƒ uρ))   $tΒ (( tβρ ãtΒ÷σ ãƒ)ـ  ة نحل،سور Νو)50ةآي èδuρ)) ⎯ Íν ÌøΒr'Î/ š((χθè=yϑ÷ètƒ) ة سـور
  ).27ةآي انبياء،

4- ⎦⎪ Ï% ©! $#)) ãΝ ßγ9 ©ùuθtGs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# (( t⎦⎫ Î6 Íh‹ sÛ)32ةآي ة نحل،سور.(  

5- ⎦⎪ Ï% ©! $#)) ãΝ ßγ9 ©ùuθtGs? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß (( öΝ Íκ Å¦àΡr&)28ةآي ة نحل،سور.(  

  .6 حديث142ة صفح6بحاراالنوار جلد  -6
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كار آنها يك مرتبه با ملك غضب و يك مرتبه با ملك رحمت و يك مرتبه هم با خـود                    
  . از همه چيز مطّلع شويمين برويم تا دقيقاًآن حضرت به سوى زم

 عذاب كه تعدادشان خيلى زياد بود و در هر لحظه صدها            ةلذا اول با يكى از مالئك     
كردند، همراه شـديم و      به سوى زمين حركت مى    » عزرائيل« حضرت   ةنفر از آنها با اراد    

يك فرد ظـالم و     بدون معطّلى وارد منزل     . العاده عجيبى به زمين رسيديم     با سرعت فوق  
ستمگر و كافر كه اجلش رسيده بود گرديديم، قبل از ما يكى از مـأمورين شـيطان كـه                   
براى بيشتر بدبخت كردن او آمده بود، كنار بسترش نشسته و او را به آمال و آرزوهـا و                   

  .كرد محبت دنيا تشويق و ترغيب مى
، مبـادا از خـدا و       كنـى  ميرى و از اين مرض نجات پيدا مـى         تو نمى «: گفت به او مى  

ولى وقتى آن شيطان چـشمش بـه مـأمور          1»ات را بخواهى   اوليائش عذر بديهاى گذشته   
ى آن   وقتى به قيافـه   ) در عالم مكاشفه  (من  . افتاد، ترسيد و فرار كرد    » عزرائيل«حضرت  

ملك نگاه كردم، ديدم او در وقت قبض روح صورتش را درهـم كـشيده و بـه قـدرى                    
 او نگاه كرد، شـالّقى در دسـت         ةلحظه هم به قياف     حتّى يك  شود غضبناك است كه نمى   

دارد، صورتش سياه، موهاى سر و رويش راست شده، بـوى تعفّـن عجيبـى از بـدنش                  
كرد، لباس سـياهى در بـر كـرده، از           العاده ناراحت مى   شد كه انسان را فوق     استشمام مى 

 2.آمـد  ن مـى  هاى آتـش بيـرو     دهان و بينى و سوراخهاى گوش و چشمش دود و شعله          
وقتى به طرف باالى سر آن كافر نگاه كردم، ديدم اوليـاء خـدا بـا غـضب بـه او نگـاه                        

ديدم كه خوشحال شده و مثل كسى كه تمـام زحمـاتش           كنند و شيطان را از دور مى       مى
وقتى آن ملك شـروع بـه قـبض روح او    . نمايد، بود به نتيجه رسيده و ابراز موفّقيت مى 

ر سلولى را با مقراض بخواهد از بدنش جدا كند و مثل اين بـود               كرد، مثل آن بود كه ه     
جوند و بدتر از اين بـود كـه عقربهـا لحظـه بـه لحظـه او را         كه مارها و افعيها او را مى      
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خواست كه او را   در اين موقع آن كافر به دست و پاى آن ملك افتاد و از او مى              1.بگزند
در محلّـى كـه   : چه حال بودى؟ او گفتتو در دنيا در : آن ملك گفت. قبض روح نكند  

كردم كسى نبود كه مرا تربيت كند و به من معارف حقّه را تعليم دهـد و بـه                    زندگى مى 
مگر زمـين خـدا پهنـاور نبـود، جـاى ديگـرى             : آن ملك گفت  . كماالت روحى برساند  

ـ            نداشت؟ مى   الهـى برسـى و      ةخواستى مهاجرت كنى تا به حقايق جهان و معـارف حقّ
و 2  بودى و نكردى، حاال جايگاهت جهنّم است و باألخره بـد وضـعى دارى              چون قادر 

زد  او در حال قبض روح با شالّقى كه در دست داشت، به صورت و پشت آن كافر مى                 
و اين جان كندن بسيار طول كشيد، زيرا        3 الهى را  ةبچش عذاب سوزند  : گفت و به او مى   

ديـد   ماديات داشت و از طرف ديگر مى      دنيا و    آن مرد كافر از طرفى دلبستگى كاملى به       
ى آن   باشد كـه نمونـه     كه در عالم بعد از اين عالم چه عذابهاى شديدى در انتظارش مى            

  .عذابها، همين برخورد تند اين ملك بود
مـأمور گـرفتن   » عزرائيـل «و باألخره آن ملك عذاب و غضب كه از طرف حضرت            

د كـه اگـر هـيچ عـذابى بـراى اهـل       جان آن مرد كافر بود، به قدرى به او خشونت كـر    
   4.معصيت و كفّار جز اين ناراحتى نبود، كافى بود

 ةبه آسمان برگـشتيم و بـا يكـى از مالئكـ           ) در عالم مكاشفه  (سپس من و راهنمايم     
مأمور قبض روح يك فرد مؤمن و درسـتكار و          » عزرائيل«رحمت كه از طرف حضرت      

ا موظّف بود كه تـا آن فـرد بـا ايمـان             آن ملك از جانب خد    . صالح بود، به زمين آمديم    
 به همين جهت آن ملك وقتى وارد اطاق منـزل           5.رضايت ندهد، او را قبض روح نكند      
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مـن و   . سپس مانند عبـد ذليلـى در مقابـل او ايـستاد           1محتضر شد، اول به او سالم كرد،      
 راهنمايم وقتى به او نگاه كرديم، ديديم او به قدرى زيبا و خوش صورت است كه بـه                  

مـن  . آن طرف را نگاه كن، ببين چه خبـر اسـت          : راهنمايم به من گفت    2.آيد تصور نمى 
ديدم ) كرد يعنى همان طرفى كه راهنمايم اشاره مى      (وقتى به طرف درِ اطاق نگاه كردم،        

هــاى گــل در دســت دارنــد و دو طــرف صــف  پانــصد ملــك ديگــر كــه همــه شــاخه
ر لباس مشكى به تن كرده، همـه بـا سـر             ديگ ة آنها لباس سبز و دست     ةيك دست 3اند، بسته

   4.كنند لبانى متبسم به آن محتضر عرض ارادت مىو
زد،  كـرد و داد مـى      از آن دور به اين تشريفات نگاه مى       ) يعنى ابليس (شيطان بزرگ   

اى آقـاى مـا، تـو را چـه          : در اين موقع شياطين و يارانش دور او جمع شـده و گفتنـد             
شريفاتى  بينيد خدا با چه    مگر نمى :  او در جواب گفت    شود؟ چرا اين همه ناراحتى؟     مى
كرديد؟ شياطين به او     خواهد او را به عالم ديگر ببرد؟ پس شما در اين مدت چه مى              مى

 5.داد ما چه كنيم؟ كوشش خودمان را نموديم، اما او گـوش بـه حـرف مـا نمـى                  : گفتند
اند؟ من به داخـل   تش آمدهداخل اطاق را ببين چه كسانى به زيار       : راهنمايم به من گفت   

اند و با آن شـخص       اطاق نگاه كردم، ديدم جمعى از ارواح اولياء خدا دور اطاق نشسته           
زنند و او متوجه به آنها شـده و گـزارش دوران زنـدگى خـود را نقـل                    مؤمن حرف مى  

 در اين بين آن مؤمن صورتش       6.نمايد كند و به آنها اظهار محبت و عرض ارادت مى          مى
شـما كـه    : از او پرسـيد   . رداند، ناگهان چشمش به آن ملـك زيبـا صـورت افتـاد            را برگ 

ام  آمده» عزرائيل«از طرف حضرت    » الموتم ملك«من  : خواهيد؟ او گفت   هستيد؟ چه مى  
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 مـن از    كه اگر اجازه بدهيد، قبض روحتان كنم و به اولياء خدا ملحقتان نمـايم، ضـمناً               
اشم، هر چه بگوئيد همـان را انجـام دهـم و            ام كه مطيع شما ب     طرف پروردگار امر شده   

)  ملك الموتةيعنى كلم( ما نگاه به محتضر كرديم، ديديم از اين نام      1.اطاعتتان را بكنم  
. خواهد اجازه بدهد كه آن ملك او را قـبض روح كنـد             و از خبر مرگش ترسيده و نمى      

و  نخواهيـد مـرد   اگر شما نخواسته باشيد، مانعى نـدارد،        :  گفت فوراً» ملك الموت «لذا  
زيرا اگر شما كراهت از مرگ داشته باشيد، خدا هم كراهـت            2هميشه زنده خواهيد بود؛   

ى كارهـا دسـت خـدا اسـت، او           و چون همـه   3 خواهد شما را ناراحت كند     دارد و نمى  
باألخره من منتظر فرمان شما هستم ولى به        . تواند شما را براى هميشه زنده نگه دارد        مى

، اگر از اين زندان پر مشقّت دنيا بيرون بيائيد، آن نعمتهـا و آن بـاغ                 آن طرف نگاه كنيد   
   4.مال شما است

 داد، نمـود و مـدتى بـه آن بـاغ و            محتضر نگاهى به آن طرفى كه آن ملك نشان مى         
  .كرد و مبهوت آن شده بود العاده عجيب آن نگاه مى عمتهاى فوقن

من وقتى  . بيند ، ببين او چه مى    تو هم به همان طرف نگاه كن      : راهنمايم به من گفت   
به آن طرف نگاه كردم، ديدم باغى كه تا به آن روز مثلش را نديده بودم، بسيار وسيع و                   

. اى از حورالعين و غلمان منتظر مقدم اين محتضر هستند          قصرهاى بسيار عالى و خدمه    
 خـالص   چرا اين مرد معّطل است و فورا خود را از زنـدان دنيـا             : من به راهنمايم گفتم   

  .باألخره حاضر خواهد شد: رساند؟ او به من گفت كند و به آن باغ عالى نمى نمى
  .دانست چه بايد بكند محتضر بعد از ديدن اين باغ به ترديد افتاده بود و نمى
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در اين موقع آن ملك دو برگ ريحـان كـه بـسيار معطّـر بودنـد و از آنهـا نـسيمى                   
 او  ةر و نسيم آن دو برگ ريحـان بـه شـام           وقتى عط . وزيد به آن شخص محتضر داد      مى

  . حاضر به مردن شده و بلكه عجله هم داردرسيد، ديديم او فوراً
اين دو گياه چه بود و اين نسيم چه اثرى داشت كـه او را               : من از راهنمايم پرسيدم   

او را عوض كرده و او را حاضر به مردن نمود؟ةبه اين زودى تغيير حال داد و روحي   
 استشمامش اين است كه     ةاست و فايد  » منسيه«نام گياه اولى    : به من گفت  راهنمايم  
. گذارد به ياد زن و فرزند و اهل و متعلّقاتش كه به آنها دلبسته است باشد                انسان را نمى  

خواست از دوستانش جـدا       علّت حاضر نشدن او براى مرگ اين بود كه نمى          ةزيرا عمد 
 استشمامش ايـن    ةاست و فايد  » مسخيه« گياه دومى    و نام 1 شود و از آنان مفارقت نمايد     

   2.رود كند و محبتش از دل او بيرون مى است كه انسان مال و آنچه از دنيا دارد ترك مى
 ناگفته نماند كه مردن در حقيقت براى مؤمن مثـل           ضمناً

كَند و به جاى آن لباس       كندن لباس كثيف است كه از تن مى       
و زنجيرى است كه از دسـت و        پوشد و يا مثل غل       فاخر مى 

شود و به او بهترين مركبها و بهترين منزلها داده           پايش باز مى  
 همان خوابى است كه در      تعبير ديگر مردن عيناً    و به 3شود مى

  4.تر است آيد، ولى مدتش طوالنى هر شب به سراغمان مى
ى  آن محتضر دقيـق شـدم، ديـدم هنـوز مقـدار            ةاما در عين حال وقتى من به چهر       

حـاال ديگـر چـرا او نگـران     : من از راهنمايم پرسـيدم   . نگرانى براى او باقى مانده است     
به علّت آنكه اين مؤمن باألخره گناهانى در دنيا : است؟ راهنمايم در جواب به من گفت

 از اعمال   اش كند و نهايتاً    مؤاخذه ترسد كه مبادا به روى او بياورد و يا         كرده، از خدا مى   
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 گناهـان   ةدر اين موقع آن ملك به او بشارت داد كه مردن، كفّار           . كشد خود خجالت مى  
و خداى مهربان گناهانت را تبديل به حسنات كرده، بنابراين از چيزى بيم نداشته   1 است
 مرگ شد، آن ملـك هـم بـدون          ةاى آماد  اينجا بود كه آن مؤمن بدون هيچ واهمه       . باش

متوجه نشدم او چه كرد، همين قدر ديدم        معطّلى به پيش آمد و عملى انجام داد كه من           
و يا در روز تابستان كـه هـوا بـسيار        2مثل كسى كه عطر بسيار بسيار خوشبوئى را ببويد        

گرم شده و انسان مدتها است آب نياشاميده به او آب سرد گوارائى بدهند و او بخورد،                 
ره اولياء خـدا و     اين محتضر هم همان حال را پيدا كرده و باألخ         3كند؟ چه حالى پيدا مى   

اقوام و خويشاوندانش كه از دار دنيا رفته بودند نيز كمك كردنـد و او را مهيـاى بـراى                   
قبض كرد و به سوى     » ملك الموت «انتقال به عالم بعد از اين عالم نمودند و روح او را             

   4.آن باغ برد
 و بـه    باز به سوى آسمان برگـشتيم     ) در عالم مكاشفه  (در اين موقع من و راهنمايم       

خواسـتيم ببينـيم كـه چـه         مشرّف گرديديم و اين دفعـه مـى       » عزرائيل«محضر حضرت   
پس از يك تحقيـق مختـصر متوجـه شـديم، او     . نمايد افرادى را خود او قبض روح مى      

  مـثالً  5.گـردد  دار قـبض روحـشان مـى       خواص از اولياء خدا را احتراما خـودش عهـده         
را خـودش قـبض روح كـرده        )  عليه و آله   صلى اهللا (» پيغمبر اسالم «راهيم و   حضرت اب 

  .است
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          »اســالم پيــامبر« وفــات بــه زمــان  )مكاشــفه در عــالم( راهنمــايم مــن و لــذا

» رسول اكـرم  «روح  » عزرائيل«برگشتيم تا ببينيم چگونه حضرت       ) عليه و آله   صلى اهللا (
  .كند را قبض مى) صلى اللّه عليه و آله(

سال يازدهم هجرى قمرى بـود، نزديـك غـروب          آن روز، بيست و هشتم ماه صفر        
 آن حضرت نشستيم و براى مـصيبت درگذشـت       ةاى از خان   آفتاب بود، ما هم در گوشه     

آن حضرت متأثّر بوديم، بعضى از اصحاب و ياران آن حضرت هم دور بسترش جمـع                
بـه مـدت زيـادى بـا آن حـضرت           ) عليه السالم (» على بن ابى طالب   «بودند و حضرت    

كـم   خورشـيد كـم    1.زدند و سر آن حضرت را به دامـن گرفتـه بودنـد             ف مى آهسته حر 
وارد منـزل   » عزرائيـل «و حـضرت    » جبرئيـل «كرد، ناگهـان حـضرت       داشت غروب مى  

بـا  » اسـماعيل «شدند، پشت سر آنها ملك نگهبان ارتباط زمين با آسمان يعنى حضرت             
. ق ايـستاده بودنـد    هفتاد هزار ملكى كه در خدمتش بودند، صف در صف بيرون در اطا            

اى رسول خدا، پروردگار متعال مرا به خاطر فضيلت         : جلو آمد و عرض كرد    » جبرئيل«
در اين موقع حضرت   . و عظمتى كه شما داريد، با اين تشريفات خدمتتان فرستاده است          

است، » الموت ملك«اين  : گفت» جبرئيل«. اجازه خواست كه وارد اطاق شود     » عزرائيل«
 ةخواهد كه روحتان را قبض كند ولى بدانيد كه ايشان از كـسى اجـاز               از شما اجازه مى   

قبض روح نگرفته و بعدا هم از كسى اجازه نخواهد گرفت، اين عمـل تنهـا بـه خـاطر           
   2.گردد عظمت و شخصيت شما انجام مى
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           ناگفته نمانـد كـه ايـن كـالم بـا آنچـه در بـاال گفتـه شـد كـه بـه مـؤمن هـم                              ضمناً -2
يعنـى مـأمور    » ملك الموت «گويد منافات ندارد، زيرا آنجا       همين مطلب را مى   » ملك الموت «

 ايـن مطلـب را    » عزرائيـل «آن جمله را فرموده و در اينجا خود حـضرت           » عزرائيل«حضرت  
 قبض روح جز از ةاز كسى اجاز» عزرائيل«گويد و به عبارت واضحتر آنكه، خود حضرت  مى

 . نگرفته و نخواهد گرفت)آله عليه و اهللا صلى(» پيغمبر اسالم«
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رو » عزرائيـل «بـه حـضرت     » جبرئيل«به او اجازه دادم حضرت      : آن حضرت فرمود  
جلو آمد و در مقابل آن حضرت       » عزرائيل«حضرت  . ه داده شد  به تو اجاز  : كرد و گفت  

خداى تعالى مرا نزد شما فرستاده و به من دسـتور داده كـه آنچـه                : ايستاد و عرض كرد   
كنم و اگر مايل نباشيد اين كـار         كنيد قبض روحتان مى    اگر امر مى  . بفرمائيد، اطاعت كنم  

  .را نخواهم كرد
خداى تبـارك و تعـالى مـشتاق        : آمد و گفت  جلو  » جبرائيل«در اين موقع حضرت     

» ملـك المـوت   «بـه   )  عليـه و آلـه     صـلى اهللا  (» پيامبر اسالم «ت، حضرت   ديدار شما اس  
آن حـضرت را    » عزرائيـل «كار خودت را شروع كن و امر الهى را اطاعت نما            : فرمودند

قبض روح كرد و مالئكه آن روح مقدس را با عظمت و جالل عجيبى به سوى آسمان                 
   1.ندبرد

 كوه، ةگويم، در آن در آنجا را تماشا كن، آن دور را مى: سپس راهنمايم به من گفت   
خواهد او را قبض روح كند درگيـر شـده و            كه مى » الموت ملك«ببين آن مرد چگونه با      

 دينش در مدت عمرش كرده،      ةخواهد زير بار كوتاهيهائى كه دربار      كند و نمى   بحث مى 
مـن و راهنمـايم بـه بـالين آن          . بينيم باألخره چه خواهد شد    خوب است برويم، ب   . برود

تو در چه وضعى بودى؟ چرا در مدت عمر به          : به او گفت  » الموت ملك«. محتضر رفتيم 
: گفـت  تحصيل معارف دينى و تهذيب نفس و عمل به دستورات الهى نپرداختى؟ او مى         

توانستم به كسب    گونه مى دين چ  من در اين محل دور افتاده با تسلّط حكّام قدرتمند بى          
  .معارف بپردازم

 خواست به جـائى كـه      مگر زمين خدا وسيع نبود؟ مى     : گفت به او مى  » الموت ملك«
خداى تعالى تو را در جهـنّم        بتوانى به كماالت روحى برسى مهاجرت كنى، حاال وقتى        

   2.فهمى كه جهنّم بد جائى است جا داد، مى
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خواهـد او را     مـى » ملك المـوت  «ديديم كه   در گوشه ديگر كافر محتضر ديگرى را        
هائى كـه    اما آن ملك با ضربه    . كَند قبض روح كند، ولى او دل از وابستگى و از دنيا نمى           

بچش عذاب سوزنده را،    : گويد زند و به او مى     به سر و صورت و پشت و پهلوى او مى         
   1.برد او را از دنيا مى

 خاطر آنكه در اصول عقائد تحقيق       ديدم كه به   در جاى ديگر محتضر ديگرى را مى      
كرده و به كماالت روحى خود را رسانده و آرامش و اطمينان قلبى پيدا كـرده و يقـين                   

رسـد كـه بيـا بـه         اند از طرف پروردگار به او ندا مى        دارد كه خدا و پيشوايان دين، حقّ      
ش كـه مـا     ايم، از ما خوشنود بـا      سوى ما، بيا به طرف نعمتهائى كه برايت در نظر گرفته          

هم از تو خوشنوديم، بيا داخل شو ميان بندگانم و با آنها باش، بيا داخل بهشت من شو                  
   2.تا تو را پذيرائى كنم

در اين موقع آن محتضر با شنيدن اين ندا و آن كالم دلربا، تمام دردها را فرامـوش                  
ــى ــى   م ــاالى ســرش برم ــه طــرف ب ــد و ب ــى كن ــردد و م ــه  گ ــد ك ــامبر اســالم«بين               » پي

افتـد،   در آن باال نشسته، وقتى چشمش به جمال آن حضرت مى          ) صلى اللّه عليه و آله    (
شود كه  افتد و نشاطش وقتى بيشتر مى تواند خود را كنترل كند، به نشاط عجيبى مى        نمى
و ) عليـه الـسالم   (» اميرالمؤمنين على بن ابى طالب    «بيند در طرف ديگرش حضرت       مى

ــام حــسن«حــضرت  ــام حــسين«و » ام ــسالم(» ام ــيهم ال ــاألخره در اطــرافش ) عل          و ب
»الم (»  اطهار ةائمو پشت سر آنها دوستان و اقوام و تمام كسانى كه از اهـل              ) عليهم الس

  .اند، همه حضور دارند ايمان با او دوست بوده
         و )صــلى اللّــه عليــه و آلــه(» رســول اكــرم«در ايــن موقــع مــن ديــدم محتــضر بــا 

»الم(»  اطهار ةائمزد كـه مردمـى كـه زنـده بودنـد و در       طـورى حـرف مـى   ) عليهم الس
شنيدند، ولى من و راهنمايم كه از بعد ملكوتى          اطرافش نشسته بودند، صداى او را نمى      

پدر و مادرم به    : گفت او به آن حضرت مى    . شنيديم كرديم، كلماتش را مى    به او نگاه مى   
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) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«يز، بعد از آن رو به حضرت         خداى عز  ةقربانت اى فرستاد  
 خداى مهربان، بعد از آن رو بـه         ةپدر و مادرم به قربانت اى وصى فرستاد       : كرد و گفت  

پدر و مادرم به قربانتـان اى       : كرده و گفت  ) عليهما السالم (» امام حسين «و  » امام حسن «
 ارواح صلحاء   ةاهل بهشت، آنگاه متوج   ى خدا اى دو آقاى جوانهاى        دو فرزند فرستاده  

و خوبانى كه جمع شده بودند و به استقبال او آمده بودند گرديد و به آنها مرحبا گفـت              
آه چقدر من شما را دوست دارم، چقدر اآلن خوشحال شدم كه شما را              : و اظهار داشت  

  .ديدم
 رسول خدا، اين اى: كرد و گفت) صلى اللّه عليه و آله(» رسول اكرم«بعد باز رو به   

دانـم كـه بـراى حـضور شـما و       است، آمده مرا قبض روح كند و من مى     » الموت ملك«
       . وصــيتان در كنــار مــن، در قلــب او جاللــت و عظمــت و ابهتــى از مــن واقــع شــده 

درست است، همين طور است، سپس آن       : فرمودند) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «
تــو را در خــصوص دوســتان و : كردنــد و فرمودنــد» وتملــك المــ«حــضرت رو بــه 

  .كنم خدمتگزاران و ايثارگرانمان به آنچه خدا تو را توصيه فرموده، سفارش مى
، دستور بفرمائيد تا اين آقا به طرف باال نگاه          يا رسول اهللا  : ردعرض ك » الموت ملك«

» پيغمبـر اكـرم   «. كند، ببيند كه خدا چه چيزهائى را براى او در بهشت آماده كرده است             
كنـد،   او وقتى بـه بـاال نگـاه مـى         . گويد، به باال نگاه كن     به او مى  ) صلى اللّه عليه و آله    (

. حساب و تصورش را بكنند     توانند بيند كه حتّى صاحبان عقل و خرد نمى        چيزى را مى  
خدا براى او ايـن همـه ثـواب و           چگونه من به كسى كه    : گويد مى» الموت ملك«سپس  

1ا كرده است، مدارا نكنم؟نعمت مهي  
اى از اين عالم در حال احتضار ديدم كه امام زمـانش در              مؤمن ديگرى را در گوشه    

فرصـت قـبض روح     » ملـك المـوت   «كنار او نشسته و با او گرم صـحبت اسـت و بـه               
    » امـام زمـان   «شـود،    حـال مـى    گاهى كه محتضر در اثر كسالت و مـرض بـى          . دهند نمى

در اين  » ملك الموت «. كنند گيرند و به او مهربانى مى       را به دامن مى    سر او )عليه السالم (
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شود و از هـر      هر چه را بخواهى به تو عطا مى       : گويد آيد و مى   هنگام به نزد محتضر مى    
گردد و از آنهـا در امـانى و درى را از بهـشت ملكـوتى بـه                   ترسى از تو دور مى     چه مى 
ى جديـدت در بهـشت و نگـاه           نگاه كن به خانه    :گويد كند و به او مى     ى او باز مى    خانه

و » علـى بـن ابـى طالـب       «و حضرت   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «كن ببين كه    
ــام حــسن« ــام حــسين«و » ام ــسالم(» ام ــيهم ال ــد آن وقــت  ) عل        در آنجــا رفقــاى تواَن
ن خارج شو و به اى روح، از آن بد: فرمايد به او مى)  عليه و آلهصلى اهللا(» رسول اكرم«

هـم ايـن    ) عليـه الـسالم   (» على بن ابى طالـب    «. سوى روح و رضوان خدا حركت كن      
 قبض روح خـودش را      ةاجاز» ملك الموت «در اين موقع او به      . دهند فرمان را به او مى    

   1.رود كند كه آن مؤمن با اختيار خودش از دار دنيا مى صادر مى
دارم در عالم ملكوت به خـدمت بعـضى از          دوست  : در اينجا من به راهنمايم گفتم     

»الم (»  اطهار ةائمبرويم و از آنها حقيقت مرگ و سكرات موت را بپرسـيم           ) عليهم الس .
 مرا به سوى هزار و سيصد سـال قبـل بـرد و بـه خـدمت                  مانعى ندارد و فوراً   : او گفت 

يقت حق: كرديم از آن حضرت سؤال    .دنشان)عليهم السالم ( »امام حسن مجتبى  «حضرت  
  :مرگ كه ما اطّالعى از آن نداريم چيست؟ فرمود

مرگ براى مؤمن بزرگترين سرورى است كـه در دوران          
خـراب  ة   مرگ از خان   ةرسد، زيرا او به وسيل     عمرش به او مى   

رود ولى در مقابل،     گى مى  و ناپايدار به سوى نعمتهاى هميشه     
همين مرگ براى كفّار بزرگترين نكبت و ناراحتى اسـت كـه     

گردد، زيرا آنها از بهـشتى      آنها در دوران زندگى متوجه مى     بر  
ـ      كه براى خود در زندگى دنيا ساخته        پـر از    ةاند، بايد بـه خان

  2. و بروندآتشى كه پايانى ندارد
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 حقيقـت مـرگ     ةبـه خـاطر توضـيحى كـه دربـار         ) عليه السالم (» امام مجتبى «ما از   
كـه  ) عليه الـسالم  (» امام سجاد «محضر   آن بزرگوار به     ةفرمودند، تشكّر كرديم و از خان     

مقدارى از نظر زمان و مكان با منزل آن حضرت فاصله داشت، رفتيم و همين سؤال را                 
  :ايشان فرمودند. از آن حضرت نموديم

من آنچه را كه در حاالت پـدرم موقـع مـرگ در كـربال               
كنم تا حقيقت مـرگ را بـراى افـراد           ديدم، براى شما نقل مى    

 احساس كنيد در كربال وقتى جنگ و كارزار بر مختلف كامالً
ديدند كـه   كردند مى پدرم سخت شد، اصحابش به او نگاه مى    

او بر خالف آنها است، زيرا آنها رنگـشان پريـده و بدنـشان              
 ترس بر آنها مسلّط شده بود ولى حضرت         لرزيد و طبيعتاً   مى

و جمعى از خواص و اصـحاب       ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«
ديك، اين چنين نبودند، آنها صورتـشان از خوشـحالى بـر            نز

افروخته بود و آرامش بر تمام اعضاء و جوارحشان حكومت          
آنها را ببينيـد اصـالً از       : گفتند ديگران به يكديگر مى   . كرد مى

پدرم رو به آنها كرد و      . ترسند و از آن باكى ندارند      مرگ نمى 
ى شما بگويم تا    حقيقت مرگ را برا    توجه كنيد تا من   : فرمود

  :شما هم مثل ما از مرگ وحشت نكنيد
مردن چيزى جز يك لحظه عبور از پلـى كـه فـشارها و              

گـذارد و انـسان را بـه بهـشت و            ناراحتيها را پشت سـر مـى      
كدام يك از شما دوست     . باشد رساند نمى  نعمتهاى دائمى مى  

ندارد كه از زندان به قصر مجلّلى منتقـل گـردد؟ بلـه مـرگ               
نان شما انتقال از قصر به زنـدان اسـت سـپس آن             براى دشم 

)  عليه و آلـه    صلى اهللا (» رسول خدا «پدرم از   : حضرت فرمود 
دنيا زندان مؤمن و بهشت كفّار اسـت        : كرد كه فرمود   نقل مى 

. كننـد  و مرگ براى هر دو دسته پلى است كه از آن عبور مى            
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شان روند و آنها از بهشت     نهايت اينها از زندان به بهشتشان مى      
  1.گردند به جهنّم رهسپار مى

مشرّف شـديم و از آن حـضرت سـؤال          ) عليه السالم (» امام باقر «از آنجا به محضر     
   :حقيقت مرگ چيست؟ فرمود: كرديم

 مثل همان خـوابى اسـت كـه همـه شـب بـه               مرگ عيناً 
آيد، با اين تفـاوت كـه از خـواب زودتـر بيـدار               سراغتان مى 

از پـدرم   . گرديـد  ت بيدار مى  شويد ولى از مرگ، روز قيام      مى
مـرگ بـراى    : او فرمـود  . همين سؤال را كردنـد    » امام سجاد «

مؤمن مثل كندن لباس كثيف و پر از شپش است كـه از تـن               
كَند و يا مثل باز كردن غل و زنجيـر سـنگينى اسـت كـه                 مى

آورد و لباسهاى فاخر و      انسان از دست و پاى خود بيرون مى       
گـردد و بـه      بهتـرين مركبهـا مـى     پوشد و سـوار      معطّر را مى  
    2.شود ها وارد مى بهترين خانه

دنيـا   خواهنـد از   اگر تو به بالين تمام كـسانى كـه مـى          : سپس راهنمايم به من گفت    
ــ«بينــى كــه  برونــد بــروى، مــى الم علــيهم(»  اطهــارةائمبــه خــصوص حــضرت ) الــس          

در )علـيهم الـسالم   (» ام زمـان  ام«و  » امام حسين «و  » امام حسن «و  » على بن ابى طالب   «
  .آنجا حاضرند

شـوند؟ مـن در    چگونه آنها در يك لحظه در هزارها مكان حاضر مـى     : شايد بگوئى 
» عـصمت و طهـارت    «توانم بدون نشان دادن مواردى از حضور اهـل بيـت             جواب نمى 

 مطلبم را بيان كنم و جواب شما را بدهم لذا بد نيست بيائى بـا هـم بـه              ) عليهم السالم (
لذا دست مرا گرفت و با يـك        .  مشاهده كنى  جائى برويم تا بتوانى اين موضوع را دقيقاً       

چشم بر هم زدن به محلّ مرتفعى برد كه در يك لحظه از آن دور چند محتـضر را كـه                     
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ناگهان متوجه شدم همان گونه كه ما آنها را از آن           . ديديم در حال جان كندن بودند، مى     
بينند، ولى چون روح، تمام وجودش بينـائى          آنها هم ما را مى     بينيم دور در يك زمان مى    

 زياد براى اين چنين بينائيها مطرح نيست، مثل ايـن           ةاست و بسيار تيزبين است و فاصل      
ديدند و لذا وقتى به حاالت آنهـا دقيـق شـديم، متوجـه               بود كه آنها ما را كنار خود مى       

ه سوى وجود مقـدس حـضرت   گرديديم كه آنها در يك حالت مخصوص، خودبخود ب      
كننـد و آنهـا را در كنـار خـود            نگـاه مـى   ) عليهم الـسالم  (»  اطهار ةائم«و  » رسول اكرم «

ــى ــد م ــصين   1 بينن ــضى از خصي ــراى بع ــاهى ب ــرم «و گ ــول اك ــ«و » رس ــارةائم           »  اطه
  .آيند كنار بالينشان مى) عليهم السالم(

اين ولـى خـدا سـالها       .  اولياء خدا رفتيم   در اين بين من و راهنمايم به بالين يكى از         
بود كه آرزوى مرگ و مالقات پروردگار را داشت و آنچنان شايق به مرگ بود كه وقتى 

آيد، مانند عاشقى كه پس از سالها به معـشوقش           ديد كه از دور مى     را مى » ملك الموت «
  .كشد بود رسد و او را در آغوش مى مى

چقدر اين ولى خدا به مالقات پروردگارش اظهـار         : من با تعجب به راهنمايم گفتم     
نمايد، اين چنين اظهار محبـت بـه او           مرگ را مشاهده مى    ةكند كه وقتى واسط    عشق مى 

  !كند مى
  !از تعجب تو، من در عجبم: راهنمايم فرمود

  !دانى كه محبوبترين چيزها نزد اولياء خدا مالقات با پروردگار است؟ مگر نمى
  ! دنيا زندان تنگ و تاريكى با اعمال شاقّه براى مؤمنان است؟مگر نمى دانى كه

هـاى اوليـاء خـدا       دانى كه خداى تعالى در قرآن فرموده كه يكى از نـشانه            مگر نمى 
  !آرزوى مرگ و نجات از زندان دنيا است؟

ى حقّ و آنهائى كه دل بـه غيـر خـدا     دانى كه اهل دنيا و منحرفين از جاده مگر نمى 
خداى ) 96 -94 ةآي( بقره   ةدر سور !  مردن بيشتر از هر چيز وحشت دارند؟       اند، از  بسته

  :تعالى فرموده
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ـ       : اى پيامبر، بگو به يهوديان      ةاگر شما معتقديـد كـه خان
آخرت تنها مال شـما اسـت، پـس آرزوى مـرگ كنيـد اگـر                

و چون عشق به خدا ندارنـد و چـون دنيـا            . گوئيد راست مى 
ارند و چون اعمال زشـتى      طلبند و چون محبت دنيا در دل د       

ــه جــاى گذاشــته و بــراى روز قيامتــشان ارســال   از خــود ب
بلكـه ايـن مـدعيان      . كننـد  اند، هرگز آرزوى مرگ نمى     داشته

يابى كه از ساير مردم و       بينى و مى   دروغين محبت خدا را مى    
حتّى از مشركين به زندگى دنيا حريصترند و حتّى هر يك از            

  .سال عمر كنندآنها دوست دارند كه هزار 
) صـلى اهللا عليـه و آلـه       (» پيامبر اكرم «خداى تعالى به    ) 7و6 ةآي( جمعه   ةو در سور  

  خطاب فرموده كه؛
كنيد  اگر شما گمان مى   : بگو به كسانى كه يهودى هستند     

دوستان خدا هستيد، پس آرزوى     ) نه ساير مردم  (كه تنها شما    
 مرگ كنيد و مالقـات او را درخواسـت نمائيـد اگـر راسـت              

گوئيد و بدان اى پيامبر كه هرگز اينها اين چنين آرزوئـى             مى
كنند، به خاطر آنچه از اعمال زشـت بـراى قيامتـشان             را نمى 
  .اند فرستاده

 خواهم مطلب مهمى را به تو بگويم تا        من در اينجا مى   : سپس راهنمايم به من گفت    
ست كه بعـضى از     ز يك حقيقت پر ارزش و سرنوشت ساز اطّالع پيدا كنى و آن اين ا              ا

مبلّغين ناآشنا به حقايق، سكرات موت و مرگ را آنچنان ناراحت كننده براى همه كس               
ترسند، آن را بـه دسـت        اند كه اكثر مردم به خاطر آنكه از مرگ و مردن مى            معرّفى كرده 

اند و حال آنكه مردن در حقيقـت مالقـات بـا خـداى مهربـان اسـت،                   فراموشى سپرده 
زيز است، مالقات با آنكه هميشه آرزوى يـك لحظـه ديـدارش را              مالقات با محبوب ع   

  .باشد ايم مى داشته
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 ةآموزى كه در جلس    عينا دانش . مرگ در حقيقت آغاز راحتى و آسايش انسان است        
 امتحـان خـارج     ة امتحانى خود را تحويـل داده و از جلـس          ةامتحان با زحمت زياد ورق    

  .رسد شود و زمان استراحتش فرا مى مى
  :سؤال كرد) عليه السالم(» على بن ابى طالب«از شخصى 

چرا و به چه خاطر تو لقاء پروردگار و مرگ را دوسـت             
به خـاطر آنكـه خـداى تعـالى در دنيـائى كـه          : دارى؟ فرمود 

ارزش است به من محبت داشته و مرا به راه و روش انبياء    بى
و فرستادگانش هدايت كرده و مرا به كماالت واقعى رسانده،          

ونه ممكن است پس از مرگ فراموشم كنـد؟ بـه همـين             چگ
  1.جهت من مرگ و مالقات او را دوست دارم

ديـديم   در اين موقع خود را در بيابان وسيعى مى        ) در عالم مكاشفه  (من و راهنمايم    
كه تمام عالم زير نظر ما بود و صدها نفر اهل معصيت و دههـا نفـر از اوليـاء خـدا در                       

اى توجه ما را به خود جلب نمود، مكـان ايـن             اگهان منظره ن. حال سكرات موت بودند   
بود و زمان آن همان وقتـى بـود كـه           »  منوره ةمدين«جريان كه ما متوجه آن شده بوديم،        

تازه مبعوث شده بود و ميان مسجد براى اصحابش         )  عليه و آله   صلى اهللا (» پيغمبر اكرم «
  :فرمود اين سخنان را بيان مى

ترسـند و آن را      نـدان آدم از آن مـى      دو چيز است كه فرز    
 ةيكى مرگ است و حال آنكـه مـرگ وسـيل          . دوست ندارند 

دومى كمى مال و ثروت است و حال        . استراحت مؤمن است  
آنكه آن سبب سـريع پايـان يـافتن حـساب در روز قيامـت               

براى ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «سپس  . خواهد بود 
ؤمن تشريف برد كه او تمنّـاى       عيادت به بالين يك فرد غير م      

: فرمـود ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» رسول اكرم «. كرد مرگ مى 
 ماندن  ةتمنّاى مرگ نكن، زيرا اگر تو نيكوكار باشى، به وسيل         
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شود و اگر گناهكـار باشـى، در         در دنيا نيكوكاريت بيشتر مى    
عذاب خواهد بود، پس تمنّـاى        نجاتت از  ةدنيا ماندنت وسيل  

  1.مرگ نكن
  :گفت و مىا

اى به من دست داد، در آن        اى پس از خواندن دعاى كميل حال مكاشفه        شب جمعه 
شـوند و آن     هائى به نـام قبـر مـى        مكاشفه ديدم، مردم دنيا دسته دسته از دنيا وارد حفره         

هـا دو    ها فضاى بسيار بازى وجود دارد كه دم در هر يك از اين حفـره               طرف اين حفره  
شـوند، مختلـف برخـورد       خـارج مـى    هـا  ردمى كـه از آن حفـره      اند و با م    ملك ايستاده 

  2.كنند مى
شـوند و بـه آنهـا بـشارت بـه            مثالً با يك دسته با سالم و گرمى عجيبى مقابل مـى           

و بـا   3 اسـت » بـشير «و  » مبـشّر «دهند و نام آنها در آن موقع         بهشت و نعمتهاى آن را مى     
كنند و آنها را     از آنها هم خشونت مى    اعتنائى و با جمعى      تفاوتى و بى   ى ديگر با بى    دسته

 اول ةمن در همان مرحل  . نمايند كه نام آنها در اين حالت نكير و منكر است           ناراحت مى 
كنند و بـا بعـضيها كـه         متوجه شدم كه اين مالئكه با مسلمانها و مؤمنين خوشروئى مى          

   4.كنند خشونت مىتفاوتند، اما نسبت به كفّار و معاندين  مسلمانند ولى گناهكارند بى
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ان القبر روضة من رياض الجنّـة او حفـرة مـن            : )عليهما السالم (و قال على بن الحسين       -2
 ).2 ذيل حديث 214 ة صفح6بحاراالنوار جلد (.حفر النيران

كيـرا و   وادرأ عنّى منكـرا و ن     (: فرمايد  دعاى ماه رجب و دعاى مسجد صعصعه كه مى         -3
  .مفاتيح الجنان)عينى مبشّرا و بشيراً أر

هو احد ثالثة امور يرد عليـه امـا بـشارة           : ...  فى حديث  )عليه السالم (قال اميرالمؤمنين    -4
بنعيم االبد و اما بشارة بعذاب االبد و اما تحزين و تهويل و امره مبهم التدرى من اى فرق هـو،                     

لمبشّر بنعيم االبد و اما عدونا المخالف علينا فهـو المبـشر بعـذاب              فاما ولينا المطيع المرنا فهو ا     
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  :گفت او مى
جوانى از شاگردان پر كار و پر تالشم كه در امور معنوى بسيار با استعداد و با فهم                  

شوم؟ آيا عالمتى اولياء خدا  من چه وقت از اولياء خدا مى: بود، روزى از من سؤال كرد
  دارند كه به آن وسيله شناخته شوند؟

   1. اين يكى از عالئم اولياء خدا استاولياء خدا مرگ را دوست دارند و: گفتم
كـس   اگر اين چنين باشد، در عالم ولى خدائى وجود نـدارد، زيـرا هـيچ              : او گفت 

  .خواهد بميرد نمى
من به او مطالبى در اين باره گفتم كه چون در سرگذشتى آن مطالب گنجانده شده،                

  .كنم فقط همان سرگذشت را در اينجا نقل مى
كرمـان برخـوردم كـه او از نظـر كمـاالت            » ماهان«ء خدا در    روزى به يكى از اوليا    

ى نجـف و قـم       هـاى علميـه    روحى بسيار قوى بود، او پيرمردى بود كه سالها در حوزه          
  .زندگى كرده و اساتيد زيادى از اولياء خدا را ديده بود

  بارزترين عالمت ولى خدا چيست؟: به او گفتم
د را طـورى انجـام دهـد كـه مـستوجب            آنكه داراى يقين باشد و اعمال خو      : گفت

عذاب نباشد و مشتاق لقاء پروردگار باشد و مرگ را دوست بدارد، زيرا ولـى خـدا در                  
دارد و از غير او  كند و او را دوست مى ى اول به خدا يقين دارد و به او توكّل مى         مرحله

ارد و  د منقطع شده است و هيچ كس و هيچ چيز را جز او و متعلّقـات او دوسـت نمـى                   
اى كـه تنهـا اوليـاء خـدا آن را درك             دارد و بـه وسـيله      خدا هم متقابالً او را دوست مى      

فهماند و وقتى اين دوستى و محبت برقرار شد، انـسان            كنند، به او اين محبت را مى       مى

                                                                                                                                            
االبد و اما المبهم امره الّذى اليدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه اليدرى مـا يـؤول                   

 ).154 ة صفح6بحاراالنوار جلد ()الخبر.(اليه حاله
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دارد، يعنـى در     شود و اقلّ مراتبش اين است كه مـرگ را دوسـت مـى              از اولياء خدا مى   
  .كند خواهد و از آن استقبال مى روردگار را مىحقيقت مالقات با پ

  :گفت او مى
 با لباس سفيد نورانى به اطاق     » الموت ملك«ديدم كه حضرت     شبى در عالم رؤيا مى    

  .زند خواب من آمده و با من حرف مى
  خواهيد؟ از من چه مى: به او گفتم

الهـى هـستم و    ةكنى كه از اولياء خدائى و مـن فرسـتاد   تو در قلبت ادعا مى : فرمود
  .متعال ببرم خواهم تو را به مالقات محبوبت، وليت، يعنى ذات اقدس مى

هنـوز آمـادگى    : من به عجز و ناله افتادم و از او تقاضاى طول عمر كـردم و گفـتم                
  .مرگ و مردن را ندارم

ولى وقتى من رفتم، فكر كن ببين چرا براى مردن          . مانعى ندارد، در دنيا بمان    : گفت
ارى؟ علّتش را پيدا كن، هر وقت توانستى آن علّت را از وجودت رفع كنـى،           آمادگى ند 

  .اى بدان كه از اولياء خدا شده
مدتى مثل محكومى كـه از دسـت مـأمورين     . لرزيدم از خواب پريدم    من از بس مى   

 اعدام فرار كرده و خود را به جاى امنى رسانده، از طرفى خوشحال و از طـرف                  ةجوخ
  .اى افتاده بودم ام بدنم كوبيده شده و در ميان بستر مثل مردهديگر نفس زنان تم

فكر كردم كه چرا من بايد از مرگ        » الموت ملك«در اين موقع طبق دستور حضرت       
  بترسم؟

  مگر اين عالم زندان نيست؟
  باشد؟ مگر مرگ نجات از زندان نمى
  دارم؟ مگر من خدا را دوست نمى

  باشد؟ مگر مرگ مالقات با دوست نمى
األخره فكرم به اينجا منتهى شد كه علّت عدم آمادگى من براى مردن ممكن است               ب

  :دو چيز باشد
  . مثل آن زندانى كه به زندان دلخوش كرده باشددلبستگى به دنيا، عيناً :اول
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  . مجهولةترس از عذابهاى عالم برزخ و گرفتاريهاى عالم پس از مرگ و آيند :دوم
تا اين دو مانع را از روحم پاك كـنم و بحمـداهللا بـا               به هر حال دست به كار شدم         

رياضتهائى كه استادم به من دستور داد و تعليمهائى كه او به من داد، موفّق بـه رفـع آن                    
يعنى دلم را از دنيا و محبت به آن كندم و مطمئن شدم كه اگر من                . دو موضوع گرديدم  

حبت كه نبايد دوست از فرمـان  با خداى تعالى واقعا طرح دوستى بريزم و طبق قانون م         
دوستش سرپيچى كند، مطيع او باشم و واجباتم را انجام دهم و محرّمات را ترك كـنم،                 
نبايد خدا را ظالم بدانم كه او مرا با اين خصوصيات در عالم برزخ تنها بگذارد و يا مرا                   

  .لذا مطمئن شدم كه هيچ مانعى براى مالقات با پروردگار ندارم. عذاب كند
#)ة   شريف ةاينجا بود كه معنى آي     âθ ¨Ζ yϑ tF sù)) |N öθ pR ùQ $# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. (( t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ايـن  .  را فهميـدم  ¹١|

. گفتند ما از اوليـاء خـدائيم، آمـده         جمله در دو آيه از قرآن در مقابل ادعاء يهود كه مى           
از گوئيد كه شما از اوليـاء خدائيـد،          اگر راست مى  : فرمايد يعنى خداى تعالى به آنها مى     
  .خدا درخواست مرگ كنيد

  :فرمود) عليه السالم(» اميرالمؤمنين«حضرت 
را » ابـراهيم «خواسـت حـضرت      وقتى خداى تعالى مـى    

. را نـزد او فرسـتاد     » ملـك المـوت   «قبض روح كند، جنـاب      
مالقـات كـرد،    » ابراهيم«وقتى با حضرت    » عزرائيل«حضرت  

به او  » يمابراه«حضرت  » السالم عليك يا ابراهيم   «: به او گفت  
آيـا  » و عليك السالم يـا ملـك المـوت        «: جواب داد و گفت   

اى و يا براى مالقات من بـه اينجـا           براى قبض روح من آمده    
  اى؟ قدم گذاشته

من براى قبض روح شما    : عرض كرد » عزرائيل«حضرت  
   .ام آمده
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اى كـه دوسـتى      آيـا تـو ديـده     : فرمود» ابراهيم«حضرت  
  دوستش را بميراند؟

پروردگـارا،  : نزد خداى تعالى رفـت و گفـت       » عزرائيل«
  شنيدى كه خليلت چه گفت؟

نزد او برو و به او » ملك الموت«اى : خداى تعالى فرمود
اى كه دوستى مالقات دوسـتش را نخواسـته          آيا تو ديده  : بگو

   1باشد؟
نه ايـن طـور نيـست، عاشـق هميـشه دوسـت دارد كـه                

  .محبوبش را ببيند
  :گفت او مى

 نفس كند و خود را از جميع صفات رذيله نجـات دهـد و تمـام                 ةيانسان وقتى تزك  
حجابهاى ظلمانى و نورانى را از خـود دور نمايـد و صـفات كماليـه را كـسب كنـد و                      

) علـيهم الـسالم   (» معصومين«سنخيت بين خود و قلب عالم امكان و انسان كامل يعنى            
          ه و جماليضرت حـقّ تعـالى نمايـد،        ح ةبوجود آورد و خود را متّصف به صفات جاللي

تواند با يك نظر، گذشـته و آينـده را           يعنى صفات افعال الهى را در خود ايجاد كند، مى         
 علمى داشته باشد و سكرات موت و عالم برزخ و قيامـت و              ة ببيند و بر آنها احاط     علماً

 بهشت و جهنّم را در عالم مكاشفه مشاهده كند و عوالم بعد از اين عالم را آن طور كـه          
هست از نظر بگذراند و خواست او خواست خدا باشد و هيچگاه هيچ چيز بـدون اذن                 

  .الهى از او نخواهد
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شود كـه آنچـه در       از اين كالم حضرت استاد استفاده مى      
باال از مكاشفات خود در خصوص ملكوت عالم و سـكرات           

آيات  موت بيان كردند كه صددرصد با احاديث و روايات و         
، مربوط به يقين كامل آن جناب بوده و مثـل           قرآن مطابق بود  

كرده اسـت و     ديده و مشاهده مى    آنكه همه آنها را بالعيان مى     
 قيامت و بهشت و جهـنّم كـه هنـوز نيامـده، بـر            ةحتّى دربار 

 در كتـاب     خود مكاشـفاتى داشـته كـه انـشاءاهللا         اساس يقين 
چاپ هـشتم بـه بعـضى از آنهـا اشـاره            » ارواح عجيب عالم«

   .دخواهيم كر
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  كماالت مراحل  
  :گفت او مى

اگر كسى بخواهد به كماالت روحى برسد و از ملكوت عالم مطّلع شود، اول بايـد                
 نفس را كه از آيات قرآن و روايات استنباط          ة تزكي ة نفس كند يعنى مراحل هفتگان     ةتزكي

ك را پا  شده براى پاكى روحش از آلودگيهاى روحى و نفسانى عمل كند كه وقتى خود             
نمود و تهذيب نفس انجام شد، خودبخـود بـه مراحـل هفتگانـه كمـاالت روحـى كـه                    

و » تـسليم «ةو مرحلـ  » توكّل «ةو مرحل » انس با خدا   «ةو مرحل » شكر «ةمرحل: عبارتند از 
گذارد و مانند نردبان از آن       قدم مى » توحيد «ةو مرحل » خلوص «ةو مرحل » رضا «ةمرحل

 نفـس را كـامالً      ة تزكيـ  ةايم مراحل هفتگان   اب نتوانسته ما اگر چه در اين كت     . رود باال مى 
   .ايم  آن اشاره نمودهةبه چهار مرحل» سير الى اللّه«شرح دهيم ولى در كتاب 
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  شكر ةمرحل

  :گفت او مى
 نفس را گذراند و صد درصد از آلودگيهـا          ةپس از آنكه سالك الى اللّه مراحل تزكي       

ه مايل است در مقابل نعمت پر ارزش پـاكى كـه            دهد ك  پاك شد، حالتى به او دست مى      
 شـكر   شد، دائمـاً   خداى تعالى به او داده و اگر كمكهاى او نبود به هيچ وجه موفّق نمى              

  .كند
ام كه از اين موفّقيت سـر از پـا           اند، ديده   نفس شده  ةمن كسانى را كه موفّق به تزكي      

 ضلش داده اسـت و دائمـاً      شناسند و خوشحالند به آنچه خداى تعالى به آنهـا از فـ             نمى
آنهـا  . داننـد  شاكرند براى همه چيز و خود را مرهون الطاف پروردگار مى          . كنند شكر مى 

آنها مناجـات   . گويند مى»  هللا شكراً«گذارند و صد مرتبه      ه مى بعد از هر نماز سر به سجد      
  . از خداى تعالى ممنونندو دائما1ًخوانند شاكرين را مى

يك نعمتهاى الهى    گذارند و يك    يك مرتبه سر به سجده مى      آنها در شبانه روز الاقل    
الحمدللّـه  «آورند و در مقابل هر يك از نعمتهاى پروردگارشان يك مرتبـه              را به ياد مى   
اين حالت شكر عالوه بر آنكـه تهـذيب نفـس آنهـا را كامـل                . گويند مى» رب العالمين 
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سالك الى اللّه را به خـداى       1 »الََزيدنَّكُملَئنْ شَكَرْتُم    «:كند، زيرا خداى تعالى فرموده     مى
  .نمايد پروردگار آشنا مى تعالى نزديك كرده و او را به انس با

  :گفت او مى
 شـكر گذاشـته     ة نفس قدم به مرحل    ةدوستى داشتم كه پس از گذراندن مراحل تزكي       

 ة زير لب كلمـ    شناخت و دائماً   بود و آنچنان به وجد و نشاط آمده بود كه سر از پا نمى             
داد  شد، از خود يك نشاطى نشان مـى        گفت و وقتى با ما هم سخن مى        را مى » الحمدللّه«

فهميدند كه او مانند كسى كه بار سـنگينى را           كه در عين كتمان پاكى قلب خود همه مى        
به زمين گذاشته و يا مثل كسى كه بدنش پر از كثافت بوده و به حمام رفته و تميز شده                    

مريضى كه دهها نوع مرض داشته و معالجه شده و يا مثـل بيمـارى كـه تمـام       و يا مثل    
ى  ين مرتّب زير لب كلمهبنابرا. باشد كرده و يك دفعه آرام شده است، مى بدنش درد مى

 اعـضاء  ة سلولهايش همة وجودش، همةگفت و شايد هم   را مى » الحمدهللا«و  » شكرا هللا «
  .كردند  خاطر اين نعمت عظمى شكر مىداشتند خدا را به و جوارحش اگر زبان مى

  :گفت او مى
 شكر بماند تا نشاطش ملكه و عادت او گـردد  ة آن قدر در مرحلبايد سالك الى اهللا   

ω :و به مقامى كه براى اوليـاء خـدا در قـرآن مكـرّر گفتـه شـده           r&)) χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω 
ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s†2   اى براى   و ديگر خوفى و حزنى و دلهره      برسد و ا

هيچ چيز نداشته باشد و تا ورود به بهشت چه در عالم ملك و چـه در عـالم ملكـوت                     
فقط خود را يك رهگذر و مشغول سير و سفر و برخورد به عـوالم زودگـذر بدانـد و                    

  .مقصد او تنها و تنها مالقات با پروردگار و بهشت عالم ملك و ملكوت باشد
  
   

                                                 
 .7ةآي ة ابراهيم،سور  -1

 .62ةآي ة يونس،سور  -2
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  تعالى انس با خداى ةمرحل

  :گفت او مى
 شكر بسر برد، بايد حـاالت       ةپس از آنكه سالك الى اللّه ماهها بلكه سالها در مرحل          

. حرف بزنـد  اش طورى باشد كه با خداى تعالى انس بگيرد، يعنى هميشه با خدا          روحى
بـه خـود    هـاى خـدا باشـد، او را          بينـد نـشانه    شنود سخن خدا باشد، آنچه مى      آنچه مى 

 دلش نشسته ة خدا باشد، عقل او به در خانة دلش خانةنزديكتر از رگ گردن بداند، خان
باشد و كسى را در حريم الهـى و حرمـسراى پروردگـارش راه ندهـد، در دل جـز بـه                      

اش شيرين شود، محبـوبش را دوسـت داشـته           صفات الهى فكر نكند، از ذكر خدا ذائقه       
در ابتداء بايد حالش آنگونه باشـد       . بتالء به فراق گردد   اى م  باشد و بترسد از آنكه لحظه     

بخوانـد،   زند و دعا بـسيار  كه قرآن زياد بخواند، چون به اين وسيله خدا با او حرف مى          
او بـا خـداى تعـالى سـخن     ) علـيهم الـسالم   ( اهل بيـت عـصمت       ةچون با لسان مأدبان   

هامات خداى تعـالى بـا او        ال ةكم انسش كه با پروردگارش زياد شد، بوسيل        كم. گويد مى
زنـد و در اثـر انـس او را           گويد و او با زبان خودش با پروردگارش حرف مى          سخن مى 

داند كه قـدرت مطلـق و غنـى مطلـق و             او مى . كند شناخته و به خداى تعالى توكّل مى      
كالتش را به او پس چرا كارهايش، مش. حيات مطلق در دست محبوب و انيس او است

   وانگذارد و به او توكّل نكند؟
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  توكّل شامخ مقام
  :گفت او مى

. جوانى كه در اثر تصادف تازه از دنيا رفته بود، روحش شبى براى ديـدن مـن آمـد        
 اعمال عبادى در عالم برزخ تا به حـال          ةآيا تو، به نتيج   : من در عالم مكاشفه به او گفتم      

 ايـن عـالم     در اثر مطالعه و دقّت در حاالت كسانى كه از دنيا به           : اى يا نه؟ گفت    رسيده
بنظر تو در دنيا چه عملى براى عالم آخـرت          : گفتم. ام آيند تا حدى چيزهائى فهميده     مى

ـ    از همه بهتر است؟ چه كارى در عالم برزخ انسان را از ناراحتيها نجات مى                ةدهد و ماي
برسد و در دنيا    » مقام شامخ توكّل  «به نظر من اگر كسى به       : گردد؟ گفت  كمال انسان مى  

كند، خداى تعالى در عالم برزخ هم وكيل او خواهد بـود و اگـر در آن                 » توكّل«به خدا   
 كنـد و او را دسـتگيرى        كارها را خودش روبـراه مـى       ةعالم وكيل انسان خدا باشد، هم     

  .است» مقام شامخ توكّل«نمايد و به نظر من بهترين اعمال در دنيا رسيدن به  مى
از تجربيات خـودش نقـل      » توكّل«وضوع  لذا استاد در اينجا براى من مقدارى در م        (

را در وجود خود ايجاد كن تـا        » توكّل «ةتوانى روحي  كرد و به من توصيه نمود كه تا مى        
  .)در عالم قبر و برزخ راحت باشى و خداى تعالى خودش تو را دستگيرى كند

  :گفت او مى
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را برطـرف   ام   من سالها رياضت كشيدم تا آنكه توانستم انگلها و آلودگيهاى روحـى           
از روحم پاك نمايم 1كنم و آن سياهى كه يك روز براى تو شرح دادم كه در روحم بود، 

 نفس در روحـم     ةبايست بعد از تزكي    كه مى » توكّل«ولى هنوز   . و روحم را منور گردانم    
علّتش هم اين بود كه روى اين موضـوع كـار نكـرده بـودم و                . بوجود بيايد، نيامده بود   

  .ى انس نگرفته بودمهنوز با خداى تعال
         ل كارى كه كردم، براى ايجاد روحيدر نفسم كه خيلى براى     » توكّل «ةبه هر حال او

» توكّـل «خودم مؤثّر دانستم، دقّت در آيات قرآن بخصوص آن آياتى كـه در خـصوص                
  .نازل شده است بود

ى و  هاى اله  دانستم، لذا وعده   آخر من به وجود خدا يقين داشتم و او را راستگو مى           
  .سخنان پروردگار در من خيلى مؤثّر بود

 قرآن بـه دسـت آوردم كـه خـداى تعـالى خـودش       ةقبل از هر چيز، از آيات شريف   
  :فرمايد وكالت ما را قبول فرموده و مكرّر مى

ν ô‰ ç6 ôã $$ sù)) ö≅ 2 uθ s? uρ (( Ïµ ø‹ n= tã٢  

≅ :يا فرموده 2 uθ s? uρ)) ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿω ß((Nθ ßϑ tƒ٣  

≅ :ودهو يا فرم ©. uθ s? uρ)) ’ n? tã Í“ƒ Í• yè ø9 $# (( ÉΟŠ Ïm §9 $#٤  
بندگى خدا را بكن و بر او يعنى بر حى قيومى كه            : يعنى

هميشه از حاالتت اطّالع دارد، بـر خـداى عزيـز و مهربـان،              
  .نما و او را به وكالت خود قبول كن» توكّل«

                                                 
 اين مطلب را استاد خيلى قبلها به من فرموده بود و من آن را در جلد اول اين كتـاب                 -1
 .ام نوشته

 .123ةآي ة هود،سور  -2

 .58ةآي ة فرقان،سور  -3

 .217ةآي ة شعراء،رسو  -4
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الت داده شده    خدا در راه وصول به كما      ةاين بزرگترين بشارتى است كه به يك بند       
  .است

خواهى اهميت اين بشارت را خوب متوجه شوى، بـه ايـن مثـالى كـه                 حاال اگر مى  
  .زنم توجه كن براى تو مى

ام و چنـد روز ديگـر بايـد محاكمـه            شبى در عالم رؤيا ديدم كه من به زندان افتاده         
هـائى كـه     مشكالت و گرفتاري   ةتوانم در دادگاه از عهد     دانم كه خودم نمى    شوم، ولى مى  

در اين بين افـسر نگهبـان زنـدان از طـرف رئـيس              . آيد برآيم و بسيار پريشانم     پيش مى 
ايشان مايلند كه تـو     : ديوان عالى كشور نزد من آمد و سر به گوش من گذاشت و گفت             

  .خود او را وكيل قرار دهى و او قول داده است كه كارها را به نفع تو تمام كند
  .وشحال شدم كه از خوشحالى از خواب پريدممن به قدرى از اين بشارت خ

 كارها در دست او است به يك ةحاال اگر خداى تعالى، قادر مطلق، آن كسى كه هم
توانـد انجـام دهـد، ايـن         انسان محكوم، به انسان بيچاره و ضعيفى كه هيچ كارى نمـى           

اه شـب   گرفتاريهاى زندان دنيا و دادگ     بشارت را از زبان خودش بدهد، وكالت او را در         
  اول قبر و قيامت به عهده بگيرد، چقدر خوشحالى دارد؟

      » نـوح « و حـضرت   1)صـلى اهللا عليـه و آلـه       (» رسـول اكـرم   «لذا همـان گونـه كـه        
و بـاألخره   5»يعقـوب «و حضرت   4»شعيب«و حضرت   3»هود«و حضرت    2)عليه السالم (

كردنـد، مـن هـم      » وكّـل ت«به خداى تعالى    6»موسى«و اولياء الهى حتّى قوم      » انبياء«تمام  
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ì :نمودم و او را در تمام مشكالتم وكيل خود قرار دادم و گفـتم             » توكّل« Å™ uρ)) $ uΖ š/ u‘ ¨≅ ä. 

>™ ó© x« $ ¸ϑ ù= Ïæ 4 ’ n? tã «! $# (($ uΖ ù= ©. uθ s?١  

$ uΖ −/ §‘)) y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ©. uθ s? y7 ø‹ s9 Î) uρ $ oΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9 Î) uρ ç(( ÅÁ yϑ ø9 $#٢  

≅ è%)) uθ èδ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ Ïµ ø‹ n= tæ uρ $ uΖ ù= ©. uθ s? ( tβθ çΗ s> ÷è tG |¡ sù ô⎯ tΒ uθ èδ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê ((⎦⎫ Î7 •Β٣  
محكم بستم و خداى تعالى     » توكّل«و باألخره با اين آيات قلب خود را به ريسمان           

  .را وكيل خود قرار دادم، آخر من با او انس گرفته بودم
  . شب آب حياتم دادندةناگهان در آن نيم

  سحرى بود و چه فرخنده شبىچه مبارك   
  آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند                                                        

خواسـت،    شب با لطف خاصى كه از صفت رحيميت پروردگـار برمـى            ةدر آن نيم  
ــيله      ــه وس ــرف زد و ب ــن ح ــا م ــالى ب ــداى تع ــه   خ ــل ب ــرم «ى جبرئي ــامبر اك                    »پي

قرآن مجيد ايـن كلمـات را در پاسـخ آن    ة و آن حضرت به وسيل  )  عليه و آله   صلى اهللا (
  :تصميم به من فرمود

⎯ tΒ uρ)) ö≅ 2 uθ tG tƒ ’ n? tã «! $#  χ Î* sù ©! $# î“ƒ Í• tã 

(( ÒΟ‹ Å6 ym٤  

⎯ tΒ uρ)) ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym 4 ¨β Î) ©! $# à Î=≈ t/ 

⎯ Íν Ì øΒ r& 4 ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# Èe≅ ä3 Ï9 &™ ó© x« ((# Y‘ ô‰ s%٥  

                                                 
 .89ةآي ة اعراف،سور  -1

 .4ةآي ة ممتحنه،سور  -2

 .29ةآي ة ملك،سور  -3

 .49ةآي ة انفال،سور  -4
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4’ s∀ x. uρ)) «! $$ Î/ (( ¸ξ‹ Ï. uρ١  
كسى كه بر خدا توكّل كند، خدا او را كافى است و خدا             

  .كند او را كفايت مى
هيچ ة  كردم، غص  اين پاسخ به قدرى مرا اميدوار كرد كه ديگر به هيچ چيز فكر نمى             

 به خداى تعالى سـپرده      خوردم، خيالم راحت شده و خود را در بالهاى دنيا          چيز را نمى  
بودم، لذا از اكثر امراض روحى و حتّى جسمى كه در اثر غصه و ناراحتى اعصاب پيش         

آمد، راحت شده بودم و من به تو هم همان چه را كه خداى تعالى در قرآن فرموده،                   مى
  :فرمايد او مى. كنم توصيه مى

’ n? tã uρ)) «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ((٢  

µ ø‹ n= yè sù)) (# þθ è= ©. uθ s? β Î) Λ ä⎢Ψ ä. (( t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ •Β٣  

$ tΒ uρ)) !$ oΨ s9 ω r& Ÿ≅ 2 uθ tG tΡ ’ n? tã «! $# ô‰ s% uρ $ uΖ1 y‰ yδ $ oΨ n= ç7 ß™ 4 

χ u É9 óÁ uΖ s9 uρ 4’ n? tã !$ tΒ $ tΡθ ßϑ çF ÷ƒ sŒ# u™ 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 

tβθ è= Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $#((٤  
  .يدكنيد اگر مؤمن و مسلمان» توكّل«بر خدا 

نكنيم او ما را هدايت كرده و ما صـبر          » توكّل«چرا بر او    
  .كنند مى» توكّل«كنيم بر اذيتهاى شما و متوكّلين بر خدا  مى

  

                                                                                                                                            
 .3ةآي ،ة طالقسور  -5

 .81ةآي ة نساء،سور  -1

 .23ةآي ة مائده،سور  -2

 .84ةآي ة يونس،سور  -3

 .12ةآي ة ابراهيم،سور  -4
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به چه از اين بهتر كه انسان وكيل مدافعى مثل خدا، وكيل نيرومنـدى مثـل خـدا،                   به
دهـد، او    ى مـى  او روز . آيد، مثل خدا، داشته باشد      كارها از دستش بر مى     ةوكيلى كه هم  

كند، او است كه     كند، دنيا و آخرت از او است و او است كه هدايت مى             بالها را دفع مى   
 بايد به او    نمايد، پس حتماً   دهد، او است كه رفع فقر و نيازمندى را از انسان مى            شفا مى 

  .كرد و همه چيز را از او خواست» توكّل«
  :گفت او مى

زنـدگى كـنم، بـه پـدرم كـه در شـهر             » توكّل«ا  خواستم ب  در ايام طلبگى كه من مى     
و شـهريه هـم از      » از اين به بعد شما براى من پول نفرستيد        «: ديگرى ساكن بود، نوشتم   

 اگر چه شايد اين قبيل كارها براى هر كـس صـحيح نباشـد ولـى آن                . گرفتم حوزه نمى 
د داشتم، قطع   كرد كه خود را كامالً از هر چيزى كه به آن امي            روزها حال من اقتضاء مى    

لذا پروردگار متعال هم وكالت امور مرا       . را بر خود تحميل نمايم    » توكّل به خدا  «كنم تا   
گذرد حتّـى يـك      به عهده گرفت و تا به امروز كه از آن روز حدود سى و پنج سال مى                

  .دار شده است روز هم مرا به حال خود وانگذاشته و تمام امور مرا به نحو احسن عهده
  :گفت او مى

       درآمـدى هـم     گرفتم و   قم را نمى   ة حوز ةاوائلى كه ازدواج كرده بودم و هنوز شهري
ولى چون تجربه كـرده بـودم كـه خـداى تعـالى مرتّـب               . نداشتم، مبلغى مقروض شدم   

كند، از آن مختصر بدهكارى وحشتى نداشتم، اگر چه قـرار مـن              مايحتاج مرا تأمين مى   
ارى نروم ولى بخاطر آنكـه گـاهى مـن از خـدا             با پروردگارم اين بود كه زير بار بدهك       

كسى كه از ياد من اعراض كند، روزيـش         : كردم و خدا هم در قرآن فرموده       فراموش مى 
شدم، شايد آن هم بخاطر متذكّر كردن         گاهى آن هم مختصر مقروض مى      1.شود تنگ مى 
  .من بود
  

                                                 

1- ⎯ tΒuρ)) uÚ tôã r& ⎯ tã “Ìò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπ t±ŠÏètΒ ((% Z3Ψ |Ê)124ةآي ة طه،سور.(  
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على بن  اميرالمؤمنين  «به هر حال شب سيزدهم ماه رجب يعنى شب تولّد حضرت            
اما من حتّى يك ريال هم آن شب نداشـتم، مقـدارى            . فرا رسيد ) السالم عليه(» ابيطالب

شايد خداى تعالى وكالتش را فسخ كرده، پس چـرا مـرا            : گفتم نگران شدم، با خودم مى    
من » توكّل«شود ناگهان فسخ كند؟ مگر وكالت او و          خبر گذاشته؟ مگر وكالت را مى      بى

  ام؟ ه من آن شرط را انجام ندادهبه او شرطى داشته ك
مشرّف شـدم   )  عليها سالم اهللا (»  معصومه ةفاطم«باألخره اول شب به حرم حضرت       

شرطى » توكّل«و با حضرت عرض حال كردم و آن مخدره را واسطه قرار دادم كه اگر                 
كـه  را  » توكّل«ام، از خدا بخواهيد كه فعالً مرا عفو كند و شرط             داشته و من انجام نداده    

جديدا بوجود آمده، به من بگويد تا اگر براى من ميسر بود انجام دهم و تجديد قرارداد        
  .بنمائيم

ــر فــروغ حــضرت    ــاز شــد و جمــال پ ــم ب            » معــصومهةفاطمــ«ناگهــان چــشم دل
شرط جديـدى   » توكّل«تو چقدر كم صبرى،     : به من فرمودند  . را ديدم  )عليها سالم اهللا (

   .فرستم آرام به منزل برو براى تو همين امشب پول مىپيدا نكرده، با دلى 
من پس از اين مكاشفه زيارتم را كردم و با قلبى آرام به منزل رفتم و چون قرار بود 

را انجام دهم، مقدارى غذا كه بنـا        » داود ام«ايام البيض ماه رجب را روزه بگيرم و عمل          
ـ    تصادفاً. بود سر شب بخورم، براى سحرم گذاشتم و خوابيدم         ، تـازه چنـد     ة به اين خان

دانست منزل ما    روزى بود كه آمده بوديم و در ميان دوستان و آشنايان تنها كسى كه مى              
اى بود كه به ما در حمل و نقل اثاثيه و انتقال به اين منزل كمك كـرده                   كجا است، طلبه  

  .بود
م كه كسى درِ هاى شب ناگهان از خواب بيدار شدم و متوجه گرديد به هر حال نيمه

اى كـه    وقتى در را باز كردم، ديدم يك نفر از تجار تهران با همان طلبـه              . زند خانه را مى  
دانـد،   چند روز قبل در حمل اثاثيه به ما كمك كرده و تنها كسى است كه منزل ما را مى    

  .آن تاجر تهرانى وارد منزل شد و آن طلبه خداحافظى كرد و رفت. اند پشت در ايستاده
كرد كـه   ريخت و به قدرى گريه مى كرد، اشك مى تى تاجر تهرانى به من نگاه مى   وق
  .توانست حرف بزند نمى
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  ايد يا نه؟ آيا غذا خورده: باألخره من هر طور بود از او سؤال كردم
  .نه: گفت

من هم همان غذائى را كه براى سحرم گذاشته بـودم، بـراى او آوردم و او بعـد از                    
  : آمدن خود را به منزل ما اين چنين شرح دادخوردن آن غذا سرگذشت

منزل من در تهران است و من شما را يك مرتبه در فالن جلسه ديده بـودم و اسـم                    
  .شما را از فالنى سؤال كرده بودم

سرشب كه به منزل رفته بودم، زودتر از هر شب خوابيدم كه شايد سحر بيدار شوم                
بودم، در عالم رؤيـا      لى كه به خواب رفته    در همان اوائ  . و سحرى بخورم و روزه بگيرم     
آن . ايـد  نشـسته )  عليـه و آلـه     هللاصـلى ا  (» رسول اكـرم  «ديدم، شما در محضر حضرت      

در : گفـت  اسـتاد مـى   . (فالن مبلغ پول را به فرزندم فالنى بپرداز       : حضرت به من فرمود   
  .)اينجا آن حضرت اسم مرا برده بودند و به من اشاره فرموده بودند

 چشم و از خواب بيدار شدم، با خودم تصميم داشـتم كـه وقتـى بـه قـم                    :من گفتم 
ولـى در   . آمدم، شما را پيدا كنم و آن حواله را به شما بپـردازم و لـذا دوبـاره خوابيـدم                   

همين : ى دوم باز همان منظره را مشاهده كردم، اما اين مرتبه آن حضرت فرمودند              مرتبه
  .ه او بدهىامشب بايد آن مبلغ را به قم ببرى و ب

من باز دو مرتبه از خواب پريدم، اين دفعه لباس پوشيدم و ماشين شخصى خـودم                
دانـستم، آن هـم در       را سوار شدم و يكسره به قم آمدم ولى من كه آدرس شما را نمـى               

كنم كه آدرس شما را بپرسم، لذا با خـودم           ى نيمه شب كسى را پيدا نمى       ساعت دوازده 
اى را پيدا كـنم و   روم، شايد در اين نيمه شب طلبه تيه مىى حج فكر كردم كه به مدرسه    

وقتى وارد مدرسه شدم، اين آقا سيد طلبـه كـه       . از او آدرس بپرسم، همين طور هم شد       
منـزل فالنـى را     : رفـت، مـن از او سـؤال كـردم          همراه من آمده بود به دستـشوئى مـى        

ا بداند، من هـستم و مـن هـم        اتّفاقا اگر كسى در اين مدرسه منزل او ر        : دانيد؟ گفت  مى
لذا او به همراه من آمد و منزل        . ام تصادفا در اين نيمه شب به داخل صحن مدرسه آمده         

شما را به من نشان داد و سپس آن تاجر تهرانى مبلغى كه حواله شده بود در آورد و به                    
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 من فرداى آن روز وقتى بدهكاريها را پرداختم و مقدارى مخارج ضـرورى آن             . من داد 
  .روز را مصرف كردم، آن پول تمام شد و سپس از خدا خواستم كه ديگر بدهكار نشوم

گـذرد،   مـى  از آن روز تا به حال كه سى سال        : گفت خورد و مى   اينجا استاد قسم مى   
ام و هـيچ گـاه بـراى روزى تـالش            به خدا هيچ گاه مقروض نـشده      » توكّل«من در اثر    

رسد با مخارج زيادى كـه       كثر پولى كه به دستم مى     ام و ا   ام و هميشه در رفاه بوده      نكرده
فوق استةدارم، از قبيل قضي .  
در انسان، انس با خدا و ايمان و اعتقاد به خـدا            » توكّل« بوجود آمدن    ةو علّت عمد  

كند  مى كند، خدا او را كفايت    » توكّل«كسى كه به خدا     : فرمايد و كالم الهى است كه مى     
  1.رسد  مىو در تمام مشكالت به فريادش

  :گفت او مى
تنگ بود و هر چند وقت يك بـار          شخصى كه فرزندان زيادى داشت و بسيار دست       

: گفـت  كرد و حتّى گاهى مـى      گرفت، زياد از فقر شكايت مى      آمد و پولى مى    نزد من مى  
شايد هـم   . رسيدم اى مى  العاده اگر اين فقر و تنگدستى نبود، من به كماالت روحى فوق          

لذا مـن يـك روز تـصميم        . را مرد پاكى بود و استعداد خوبى داشت       گفت، زي  راست مى 
را در او ايجاد نمايم و او را بـه          » توكّل «ةى اساسى كنم، يعنى روحي     گرفتم او را معالجه   

  .آشنا كنم» توكّل«حقيقت 
  :اول اين آيات را برايش خواندم
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كن، » توكّل«وقتى تصميم بر كارى گرفتى، بر خدا        : يعنى

  .كنند دوست دارد مى» توكّل«او زيرا خدا آنها را كه به 
كه اگر خدا ياريتان كند، كـسى بـر         )  اين را بدانيد   ضمناً(

كند و اگر او شما را طرد كند، كيست كه شـما             شما غلبه نمى  
  .كنند مى» توكّل«را بعد از آن يارى كند و بر خدا، مؤمنين 
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تنـد كـه مـردم اجتمـاع        كسانى كه مردم به آنها گف     : يعنى

اند تا شما را ناراحت كننـد از آنهـا بترسـيد، ولـى آنهـا                 كرده
كنـد   خدا ما را كفايت مى    : گويند شود و مى   ايمانشان زياد مى  

و او خوب وكيلى است، پـس بـاز نعمـت الهـى و فـضلش                
ـ  گـردد و هرگـز بـدى       شامل آنهـا مـى     رسـد و    ه آنهـا نمـى     ب

ا صـاحب فـضل     كننـد و خـد     خوشنودى خدا را دريافت مى    
  .بزرگى است
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دهند و حال    آيا غير خدا را براى خود ولى قرار مى        : بگو
آنكه او خالق آسـمانها و زمـين اسـت و او مـردم را اطعـام                 

  .ردخو كند ولى خود طعامى نمى مى
 اينهـا را قبـول دارم و بـه آنهـا            ةمن همـ  : وقتى اين آيات را براى او خواندم، گفت       

معتقدم، زيرا اگر آنها را قبول نكنم كافرم، ولى شما بفرمائيد چگونه نفس خـود را آرام                 
اسـت، وادار   » توكّـل «نمايم؟ چگونه او را ساكت كنم كه مرا به كارهائى كـه بـرخالف               

  م نيفتم؟نكند و از نظر پروردگار
دهم،  بايد همه روزه بعد از نماز صبح اين سه دستورى كه به تو مى             : من به او گفتم   

و وسعت رزق و آرامـش بـاطن بـسيار          » توكّل«عمل كنى كه تجربه شده است و براى         
در كتــاب » حــاجى نــورى«اى دارد كــه مرحــوم  مفيــد اســت و آن ســه دســتور قــضيه

  .كنم  براى تو با مختصر تغييرى در عبارات نقل مىكند كه من آن را نقل مى» دارالسالم«
من مدتى بسيار فقير و بدحال و       : گفت مى» محمد صادق عراقى  «مرحوم آخوند مالّ    

شد تا آنكه شبى در عـالم رؤيـا          كردم، برايم گشايشى نمى    تنگ بودم و هر چه مى      دست
ر پا اسـت و روى آن        بسيار مجلّلى ب   ةديدم در بيابانى هستم كه در وسط آن بيابان خيم         

  اين خيمه از كيست؟: از كسى پرسيدم. اى زده شده است قبه
. اسـت )  تعالى له الفرج   عجل اهللا  (»امام منتظر اهللا    ةبقي«اين خيمه از حضرت     : فتگ

من با عجله خود را به آن خيمه رساندم و به خدمت آن حضرت مشرّف شدم و شـرح                   
دعائى براى رفع اين ناراحتى بـه مـن         :  و گفتم  حال خود را براى آن بزرگوار نقل كردم       
  .تعليم بفرمائيد تا رفع غم و اندوهم گردد

 اى كه آن طرف بود و به آن اشاره كردند و           آن حضرت مرا حواله فرمودند به خيمه      
  .او فرزندى از فرزندان من است: گفتند

گـوار  ديدم در ميـان آن خيمـه عـالم بزر         . من بدون معطّلى به طرف آن خيمه رفتم       
روى سجاده نشـسته و مـشغول دعـاء خوانـدن           » آبادى سيد محمد سلطان  «جناب آقاى   

سالم كردم، او به من جواب داد و من شرح حال و گرفتـارى خـود را بـراى او                    . است
  .نقل نمودم
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آن سيد بزرگوار به من دعاهائى دستور داد كه من براى وسعت رزق و ايجاد صفت 
  . پس از نماز صبح بخوانمدر روحم همه روزه» توكّل«

در اين موقع از خواب بيدار شدم و با كمال تعجب ديدم آن دعاها و دسـتورات را                  
رفـتم و   » آبادى سيد محمد سلطان  « آقاى   ةحفظم ولى در عين حال صبح زود به درِ خان         

در . در عين آنكه من مدتها بود بخاطر موضوعى با ايشان روابطـم را قطـع كـرده بـودم                  
وقتـى وارد   . له نمـود   و را زدم، كسى در را باز كرد و مرا راهنمائى به اطاق معظّم              ا ةخان

 خـود نشـسته و      ةاطاق شدم، او را همان گونه كه در خواب ديده بودم كه روى سـجاد              
ابتداء به او سالم كردم، او جواب سالم مرا         . مشغول ذكر و استغفار است، مشاهده كردم      

من هم بـدون    . بود كه قضيه را اطّالع دارد در لبها داشت        داد و تبسمى كه حاكى از اين        
آنكه جريان خواب را براى او بگويم كه در عالم رؤيا اظهار گرفتاريهاى خود را كـرده                  
بودم، شرح حالم را براى او گفتم و با كمال تعجب ديدم به من همان دعاهائى را كه در 

  .ياد تعليم دادخواب تعليم داده بود، در بيدارى هم بدون كم و ز
 وضع مادى و ثروتم     ردن به آن دستورات شدم و بحمداهللا      و لذا من مشغول عمل ك     

  .خوب شد و توكّلم به پروردگار زياد گرديد
  :آن دستورات اينها بود

  .»يا فَتّاح«: بعد از نماز صبح دست روى سينه بگذار و هفتاد مرتبه بگو: اول آنكه
ــه ــه  : دوم آنك ــائى را ك ــوان دع ــى «بخ ــيخ كلين ــافى از » ش ــدا «در ك ــول خ            » رس

نقل كرده و آن حضرت آن دعاء را به يكى از اصحاب كه مبتالء              )  عليه و آله   صلى اهللا (
به پريشانى و ناخوشى بود، تعليم داد و او به بركت اين دعاء از آن ناراحتيها نجات پيدا 

  .كرد
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 على الْعظيمِ تَوكَّلْت علَـى الْحـى   الحولَ و القُوةَ االّ بِاللّه الْ     ((
            لَـم لَـدا وـذْ وتَّخي الَّذى لَم لّهلدمالْح و وتمالَّذى الي     كُـنْ لَـهي

                     ـرْهكَب ـنَ الـذُّلِّ وم ـىلو كُـنْ لَـهي لَـم و لْـكـى الْمف شَريك
  1)).تَكْبيرا

     از حـضرت    ))الـدائى  ةعـد (( در كتـاب  » هـد ابن ف «بخوانى دعائى را كه     : سوم آنكه 
كسى ايـن دعـاء   : نقل كرده كه آن حضرت فرمود ) عليه السالم (» على بن موسى الرّضا   «

خواند، جز آنكه كارهاى دشوار بـرايش آسـان شـود و خـدا او را در مهمـاتش                    را نمى 
  .كفايت كند

))         ـهال و دمحلى مع لَّى اللّهص و مِ اللّهاَْمـرى      بِس ضاُفَـو و 
              لـهكَرُوا ال اما م ئاتيس اللّه قيهفَو بادصيرٌ بِالْعب نَّ اللّها لَى اللّها
             نـاهينَج و نا لَـهبتَجمينَ فَاسنَ الظّالم نّى كُنْتا حانَكبس الّ اَنْتا

ا اللّـه و نعـم الْوكيـلُ        منَ الْغَم و كَذلك نُنْجِى الْمؤْمنينَ حـسبنَ       
                اللّـه ماشـاء ـوءس مهـسسمي فَضْلٍ لَـم و نَ اللّهةٍ ممعوا بِنفَانْقَلَب
             و اللّـه ماشاء النّاس الماشاء اللّه ماشاء الّ بِاللّهةَ االقُو لَ ووالح

 حـسبِى الْخـالقُ مـنَ       انْ كَرِه النّاس حسبِى الرَّب منَ الْمرْبـوبينَ       
              بر اللّـه بِىـسوقينَ حـرْزـنَ الْمالـرّازِقُ م بِىـسخْلُوقينَ حالْم
الْعالَمينَ حسبى منْ هو حسبى حسبى منْ لَم يزَلْ حسبى حـسبى            

يـه  منْ كانَ مذْ كُنْت لَم يزَلْ حسبى حسبِى اللّه ال اله االّ هـو علَ              
  2.))تَوكَّلْت و هو رب الْعرْشِ الْعظيمِ
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  :گفت او مى
 آن زياد با مـن بحـث        ةالعاده ضعيف بود و دربار     فوق» توكّل «ةشخصى كه در مسأل   

در او بوجـود    » توكّـل  «ة روحي كنم، بحمداهللا  ن احاديث كه نقل مى    كرد، با خواندن اي    مى
احاديث را بشنوى، برايت بسيار      اگر تو هم اين   كنم كه    آمد و يا قوت گرفت و فكر مى       

   .مفيد باشد
خـداى تعـالى بـه      : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «ـ  1

اى از بنــدگانم بــه مــن تكيــه  بنــده: فرمــوده» داود«حــضرت 
نمايـد كـه مـن آن را از          كند و از ديگرى قطع اميد نمـى        نمى

انى كـه  نيتش متوجه شوم، جز آنكه اگر آسمان و زمين و كس  
در آنها هستند، بخواهند بر او مكـر و حيلـه كننـد و او را از                 

دهم و حـافظ     پاى در آورند، من او را از ميان آنها نجات مى          
اى از بندگانم به يكى از مخلـوقم         او هستم و بعكس اگر بنده     

متّكى شود و من از نيتش اطّالع داشته باشم، او را از اسـباب             
يعنى اگر تمام اسباب آسـمان و       ( .كنم آسمان و زمين قطع مى    

و زمين را   ) كنم مى زمين در اختيارش باشد، او را از آنها قطع        
دهم و باكى ندارم كه       بدبختى او قرار مى    ةدر زير پايش وسيل   

   1.او در چه بيابانى هالك شود

                                                 
ما اعتصم بى عبـد مـن       : اوحى اللّه عزّوجل الى داود    :  قال )السالم عليه(عن ابى عبداللّه     -1

ه الـسموات و االرض و مـن فـيهنّ االّ           عبادى دون احد من خلقى عرفت ذلك من نيته، ثم تكيد          
جعلت له المخرج من بينهنّ و ما اعتصم عبد من عبادى باحد من خلقى عرفـت ذلـك مـن نيتـه                      
ــاى واد       ــال ب ــم اب ــه و ل ــن تحت ــخت االرض م ــه واس ــن يدي ــسموات م ــباب ال ــت اس االقطع

 ).2 حديث126 ة صفح68بحاراالنوار جلد (.هلك
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ثـروت و عـزّت     : فرمـود ) عليه السالم (» امام صادق «ـ  2
ر آنجـا باشـد برسـند،       د» توكّـل «زنند تا به جائى كه       دور مى 
   1.مانند آيند و باقى مى فرود مى

  از آبــائش و آنهــا از) عليــه الــسالم(» امــام صــادق «-3
انـد كـه آن    نقـل كـرده  )  عليـه و آلـه    صلى اهللا (» رسول اكرم «

اى پـسر آدم، اطاعـت      : خداى تعالى فرموده  : حضرت فرمود 
ـ        كن مرا در آنچه به تو امر كرده        و ام و به من آنچه مصلحت ت

   2.تعليم نده است
وثـوق بـه خـداى      : فرمود) عليه السالم (» صادق امام« ـ4

تعالى پيدا كن تا جزء مؤمنين محسوب شوى و به آنچه خدا            
   3.به تو داده است، راضى باش تا ثروتمند محسوب گردى

در مجلسى بودم كـه در      : گويد مى» حسين بن علوان  «ـ  5
سفرها كـه بـه آن      در بعضى از اين     . كردم آن تحصيل علم مى   

در (يكـى از دوسـتان      . مجلس رفته بودم، پولم تمام شده بود      
بعــضى از روايــات آمــده كــه آن دوســت يكــى از فرزنــدان 

يعنى يكـى از سـادات      ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«حضرت  
دسـتيت بـه كـه       بـراى رفـع تنـگ     : به من گفت  ) حسينى بود 

او .  كمـك كنـد    به فالنى اميدوارم كه به من     : اميدوارى، گفتم 
                                                 

انّ الغناء و العزّ يجوالن فـاذا ظفـرا بموضـع التوكّـل             :  قال )السالم عليه(عن ابى عبداللّه     -1
  ).3 حديث126 ة صفح68بحاراالنوار جلد (.اوطنا
قال اللّه  ): صلى اللّه عليه و آله    (قال رسول اللّه    : عن الصادق عن آبائه عليهم السالم قال       -2

 ة صفح 68راالنوار جلد   بحا(.يا بن آدم اطعنى فيما امرتك و التعلّمنى ما يصلحك         : جلّ و جالله  
 ).12 حديث135

. ثق باللّه تكن مؤمنا و راض بما قسم اللّه لك تكـن غنيـا             : عن الصادق عليه السالم قال     -3
  ).15 حديث135 ة صفح68بحاراالنوار جلد (
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آورد و   به خدا قسم در اين موقع حاجت تو را بر نمى          : گفت
خواهى بـه    رساند و چيزى را كه تو مى       به آرزويت تو را نمى    

  .دهد تو نمى
خدا تو را رحمت كند، اينها را تو از كجا          : من به او گفتم   

فرمـود كـه    ) عليه الـسالم  (» صادق«حضرت  : دانى؟ گفت  مى
به عزّت و جاللم    : داى تعالى فرموده  من در كتابى خواندم خ    

و كرم واسـعم و مقـام وااليـم در عـرش قـسم، آرزوى هـر                 
اميدوارى كه به خلقم دل بسته باشد و به مـن اميـد نداشـته               

كنم و لباس ذلّت در      او را قطع مى     نااميدى اميد  ةباشد، بوسيل 
پوشـانم و او را از مقـام قـربم كنـارش             ميان مردم بـه او مـى      

  .كنم  وصالم دورش مىزنم و از مى
  من به غير مـن در شـدائد اميـدوار اسـت و             ةآيا اين بند  

  . شدائد در دست من استةحال آنكه رفع هم
 غيـر مـرا     ةاو چشم به غير من دارد و در فكرش درِ خان          

زند و حال آنكه كليدهاى درهاى بسته به دست من است            مى
  .ى من باز است، براى كسى كه مرا بخواند و درِ خانه

ام؟ چـه كـسى      من تا به حال اميد چه كسى را قطع كرده         
اميدوار به من در كارهـاى مهمـش بـوده كـه اميـدش را بـه                 

  نااميدى كشانده باشم؟
كـنم، آيـا     من آرزوهاى بندگانم را در نزد خود حفظ مى        

شوند كه من حافظ آن آرزوها باشم و آنها را           آنها راضى نمى  
ى نشوند و حال آنكه من   به آن آرزوها برسانم؟ چرا آنها راض      

گردند و عالم را پـر       اى كه در تسبيح من ملول نمى       به مالئكه 
ام كه درهاى رحمت را بين من و بندگانم          اند، امر نموده   كرده

  كنند؟ هيچگاه نبندند، آيا باز هم آنها به قول من اطمينان نمى
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داند كه هيچ مشكلى از مشكالت كه من          من نمى  ةآيا بند 
توانـد آنهـا     ام، كسى جز به اذن من نمى       د آورده براى او بوجو  
  را رفع كند؟

بيـنم و    چه شده است كه او را رو گـردان از خـودم مـى             
حال آنكه من با جودم در وقتى كه او هنوز از مـن نخواسـته               

گيـرم،   ام ولـى حـاال كـه از او مـى     بود، به او همـه چيـز داده       
ن آن را   خواهد ديگرى آن را بـه او برگردانـد و از ديگـرا             مى

  كند؟ سؤال مى
آيا او هميشه مرا نديده كه عطايا را قبل از آنكـه از مـن               

خواهد، ممكن اسـت كـه       دهم؟ حاال كه مى    بخواهد به او مى   
  !من به او جواب ندهم؟

آيـا  ! ام مرا بخيل تصور كرده است؟ آيا من بخيلم كه بنده    
يـا آيـا عفـو و رحمـت بـه           ! تمام جود و كرم از من نيست؟      

چـه  ! آيـد؟  ى آرزوها نزد من نمى     آيا همه ! نيست؟دست من   
 كسى آرزوهائى كه به ديگران بسته اسـت غيـر از مـن قطـع              

بندند و از آنهـا اميـد        كند؟ آيا آنهائى كه به ديگران دل مى        مى
  ترسند؟ دارند، از من نمى

اگر اهل آسمانها و زمين آرزوهايشان را از من بخواهنـد           
اند بـدهم، از    كه همه خواستهو من به هر يك از آنها آنچه را       

شود؟ چگونـه ممكـن اسـت        اى كم نمى   ملك من به قدر ذره    
؟م او هستم كم شود و ناقص گرددملكى كه من قي   !  
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كسانى كه از رحمت من مأيوسـند و    پس اى بدبخت      
اى بدبختى و بدحالى بر گناهكارانى كه مراقـب شـئون مـن             

   1.نيستند باد
كسى كـه   : فرمود)  عليه و آله   هللاصلى ا (» رسول اكرم  «ـ6
كند و كسى   » توكّل«خواهد با تقواترين مردم باشد به خدا         مى

نيازترين مردم باشد، به آنچه در نزد خـدا          كه دوست دارد بى   

                                                 
كنّا فى مجلس يطلب فيه العلم و قد نفذت نفقتى فـى بعـض              :  عن الحسين بن علوان قال     -1

اذا واللّه التـسعف    : فالنا، فقال : من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت      : عض اصحابنا االسفار، فقال لى ب   
  و ما علمك رحمك اللّه؟ : حاجتك و اليبلغك املك و التنجح طلبتك، قلت

: ان ابا عبداللّه عليه السالم حدثنى انّه قرأ فى بعض الكتب انّ اللّه تبارك و تعالى يقول                : قال
ارتفاعى على عرشى القطعن امل كلّ مؤمل من النّاس امل غيـرى            و عزّتى و جاللى و مجدى و        

بالياس و ال كسونه ثوب المذّلة عندالنّاس و النحينّه من قربى و ال بعدنّـه مـن وصـلى، ايؤمـل                     
غيرى فى الشّدائد و الشّدائد بيدى و يرجو غيرى و يقرع بـالفكر بـاب غيـرى و بيـدى مفـاتيح                      

  وح لمن دعانى؟االبواب و هى مغلقّه، و بابى مفت
فمن ذا الّذى املنى لنوائبه فقطعته دونها و من ذا الّذى رجانى لعظيمة فقطعـت رجـاه منّـى؟                   
جعلت آمال عبادى عندى محفوظة فلم يرضوا بحفظى و مالت سمواتى ممن اليملّ من تـسبيحى                

قتـه نائبـة مـن    و امرتهم ان اليغلقوا االبواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى، الم يعلم مـن طر       
نوائبى انّه اليملك كشفها احد غيرى اال من بعد اذنى، فمالى اراه الهيا عنى؟ اعطيته بجودى مـا                  

افيرانى ابدا بالعطايا قبـل المـسالة؟ ثـم         . لم يسالنى ثم انتزعته عنه فلم يسألنى رده و سال غيرى          
رم لى اوليس العفو و الرحمة      اسال فال اجيب سائلى ابخيل انا فيبخلنى عبدى او ليس الجود و الك            

بيدى، او ليس انا محلّ االمال فمن يقطعها دونى؟ افال يخشى المؤملون ان يؤملّوا غيـرى؟ فلـوان           
اهل سماواتى و اهل ارضى املوا جميعا ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما امل الجميع مـا انـتقض    

ا للقانطين مـن رحمتـى و يابؤسـا         من ملكى مثل عضو ذرة، و كيف ينقّص ملك انا قيمه، فيابوس           
  ).7 حديث130 ة صفح68بحاراالنوار جلد (.لمن عصانى و لم يراقبنى
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است، اعتماد بيشترى از آنچه در دست خود او است داشـته            
   1.باشد

) عليه السالم (» امام سجاد «: گويد مى» ابوحمزه ثمالى «ـ  7
روزى از منزل خارج شدم تا آنكه به اين ديوار          : به من فرمود  

وقتى به آن تكيه كرده بودم، ناگهان ديـدم مـردى در            . رسيدم
جلو چشم من ايستاده و قطعه لباس سـفيدى پوشـيده و بـه              

علـى بـن    «اى  : كند، بعد بـه مـن گفـت        صورت من نگاه مى   
تـو  بينم؟ اگر حزن     ناراحت و محزون مى    چرا تو را  » الحسين

براى دنيا است، بدانكه خداى تعالى بـراى هـر انـسان بـد و               
  .خوبى روزى و رزق را آماده كرده است

بلـه، موضـوع    . خورم نه، بر اين موضوع غصه نمى     : گفتم
  .گوئى رزق و روزى همان طور است كه تو مى

ترسـى؟   خورى و از چـه مـى       پس بر چه غصه مى    : گفت
سـت كـه در آن       راسـتى ا   ةآيا براى آخرت اسـت؟ آن وعـد       

  .سلطان و پادشاه با اقتدارى به حكومت نشسته است
خواهـد   اى است كه پسر زبير مـى       ترس من از فتنه   : گفتم

  .در امت اسالمى بوجود بياورد
آيـا كـسى را   » على بـن الحـسين  «اى : او خنديد و گفت 

  كند و خدا او را كفايت نكند؟» توكّل«اى كه بر خدا  ديده
  .نه: گفتم

آيـا كـسى را     » علـى بـن الحـسين     «اى  : گفـت باز به من    
  اى كه از خدا بترسد و خدا او را رستگار نكند؟ ديده

  .نه: گفتم
                                                 

من احب ان يكون اتقى النّاس، فليتوكّل على اللّـه و           :  عليه و آله قال    عن النّبى صلى اهللا    -1
اراالنوار جلد  بح(.من احب ان يكون اغنى النّاس فليكن بما عنداللّه عزّوجل اوثق منه بما فى يده              

  ).22 حديث138 ة صفح68
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اى كـه از     آيا كسى را ديـده    » على بن الحسين  «اى  : گفت
  خدا چيزى بخواهد و خدا به او ندهد؟

  .نه: گفتم
كردم ناگهـان    در اين موقع همان طورى كه به او نگاه مى         

   1.او را نديدماو غائب شد و ديگر 
اى اسـت كـه      مثل اين حديث در روايت ديگر مـذاكره       (

   2.).دارد» خضر«با حضرت ) عليه السالم(» امام باقر«حضرت 
: فرمـود ) عليـه الـسالم   (» موسى بن جعفـر   «ـ حضرت   8

   3.كند» توكّل«كسى كه بخواهد قويترين مردم باشد، به خدا 
اگر شـما   : ودفرم)  عليه و آله   صلى اهللا (» رسول اكرم «ـ  9

 كنيد، خـدا روزى شـما را آن چنانكـه         » توكّل«به خدا خوب    

   4.دهد، خواهد داد روزى حيوانات را مى
                                                 

قال خرجت حتّى انتهيت    : عن ابى حمزة الثمالى، عن على بن الحسين صلوات اللّه عليهما           -1
يـا علـى   : الى هذا الحائط فاتكات عليه فاذا رجل عليه ثوبان ابيضان ينظر فى تجاه وجهى ثم قال            

ما على هذا   :  اللّه حاضر للبرّ و الفاجر، قلت      بن الحسين مالى اراك كئيبا حزينا؟ اعلى الدنيا فرزق        
: فعلى االخرة؟ فوعد صادق محكم فيه ملك قاهر او قال قـادر، قلـت             : احزن و انّه كما تقول، قال     

مما يتخوف من فتنة ابن الزبيـر و مـا          : مما حزنك؟ قلت  : ما على هذا احزن و انّه كما تقول، فقال        
:  بن الحسين هل رايت احدا دعا اللّـه فلـم يجبـه؟ قلـت              يا على : فضحك ثم قال  : فيه النّاس، قال  

القال فهل رأيت احدا سال اللّه فلم يعطه؟        : القال فهل رأيت احدا توكّل على اللّه فلم يكفه؟ قلت         
  ).1 حديث122 ة صفح68بحاراالنوار جلد (.ثم غاب عنّى. ال: قلت

 .39 حديث142 ة صفح68بحاراالنوار جلد  -2

  . من اراد ان يكون اقوى النّاس فليتوكّل على اللّه: عليه السالم انّه قالروى عن العالم  -3
 ).42 حديث143 ة صفح68بحاراالنوار جلد (

لو انكم تتوكّلون على اللّه حـقّ توكّلـه لـرزقكم           : )صلى اللّه عليه و آله    ( قال رسول اللّه     -4
  )51 حديث151 ة صفح68بحاراالنوار جلد (.كما يرزق الطّير تغدو خماصا و تروح بطانا
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كسى كـه بـه خـدا       : فرمود) عليه السالم (» امام باقر «ـ  10
   1.شود كند، مغلوب نمى» توكّل«

او دوست دارد كه    . خداى تعالى مهربان است   : و باألخره به آن دوست محترم گفتم      
كنند و حسن ظنّ نسبت به پروردگار داشته باشند و به قدرى حسن             » توكّل«دم به او    مر

   :ظنّ به او اهميت دارد كه در روايت آمده
اى است   شود، بنده  آخرين كسى كه به جهنّم فرستاده مى      

كه بـسيار معـصيت كـرده و او را مالئكـه بـه طـرف جهـنّم                  
خـداى تعـالى    ايستد و به سـوى       او در اين موقع مى    . برند مى

خـدايا مـن بـه تـو ايـن گمـان را             : گويـد  كند و مى   توجه مى 
  .نداشتم

  پس گمان تو به من چه بود؟: فرمايد خداى تعالى مى
بخـشى   كردم كه تو گناهان مرا مى      من گمان مى  : گويد مى

  !دهى و در بهشت به من جائى مى
به عـزّت و جاللـم و       : فرمايد خداى تعالى به مالئكه مى    

ام حتّى يك لحظه يا       و مقام شامخم كه اين بنده      جود و كرمم  
يك ساعت به من گمان خيرى نداشت و اگر يك ساعت بـه             

داشت، مـن او را بـه سـوى          گويد مى  من اين گمان را كه مى     
ــى ــنّم نم ــا دروغ او را  جه ــال م ــين ح ــى در ع ــتادم ول  فرس

   2.دهيم پذيريم و او را در بهشت جاى مى مى

                                                 
 151 ة صـفح  68بحاراالنوار جلد   (.من توكّل على اللّه اليغلب    : )عليه السالم ( قال الباقر    -1
  ).51حديث

ان آخر عبد يؤمر به الى النّار فاذا امر بـه           ): صلى اللّه عليه و آله    (ـ قال رسول اللّه     ] 1 [-2
يا رب لـم يكـن ظنّـى بـك هـذا            : فت؟ فيقول لم الت : ردوه فيردونه فيقول له   : التفت فيقول الجبار  

و ما كان ظنّك بى؟ فيقول يا رب كان ظنّى بك ان تغفرلى خطيئتى و تـسكننى جنّتـك،                   : فيقول
يا مالئكئى و عزّتى و جاللى و آالئى و علوى و ارتفاع مكانى مـا ظـنّ بـى                   : فيقول الجبار : قال
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سن ظنّش به خدا زياد شد و مرا دعاء كرد و از مـن              و ح » توكّل«آن دوست محترم    
  .خدا او را حفظ كند. جدا گرديد

  
  
  
  

  »الخاص توكّل خاص و خاص«
  :گفت او مى

آنچه در باال گفته شد اشاره به آن توكّلى است كه بايـد عمـوم مـردم مـسلمان بـه                     
 در آن    انس با خدا رسـيده و مـدتى        ةخداى تعالى داشته باشند ولى كسانى كه به مرحل        

كنند و او را محيط بر همه  اند و خداى تعالى را با چشم دل مشاهده مى مرحله كار كرده
تواننـد   بينند، نمـى   دانند و آن عظمت و قدرت را كه در همه چيز نافذ است مى              چيز مى 

آنها در هر جا و در هر كـار دسـت پـر قـدرت و بـا                  . غير از توكّل به خدا كارى بكنند      
گذارند و او را وكيـل خـود         ى امور خود را به او وامى       بينند و همه    مى كفايت او را مؤثّر   

  .دانند و هيچگونه دخالتى در كارها ندارند مى
ى نفـس را گذرانـده و        الخاص مال كسانى است كه مراحل تزكيه       و اما توكّل خاص   

هـر چيـز علـم و     منتهاى پروردگار پيدا كرده و قبـل از    ايمان و يقين كامل به قدرت بى      
كنند و اعتقاد دارند كه خداى تعالى مـصالح را تـا اعمـاقش               قدرت الهى را مشاهده مى    

ى كارهـا در دسـت او اسـت و خـود را در            فرمايد و اساسا همه چيز و همـه        منظور مى 
بينند و آنچنان انسشان با خداى تعالى شدت گرفتـه كـه             قدرت مى  مقابل او ناچيز و بى    

 ةكننـد و در همـ     در انجام كارها اظهار وجود نمى       در دل  وبدون حرف و اظهارنظرى ول    
 توكّـل خـود را بـه خـداى تعـالى اظهـار               انـشاءاهللا  ةكارها و حتّى در تصميمها با كلمـ       

                                                                                                                                            
ما روعتـه بالنّـار، اجيـزوا لـه كذبـه و            عبدى هذا ساعة من خير قط و لو ظنّ بى ساعة من خير              

  )42 حديث 384ى   صفحه67بحاراالنوار جلد .(ادخلوه الجنّة
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                     :فرمايـد  نمايند كه خداى تعالى در قرآن خطاب به پيامبر اكرم مـى  مى

ω uρ)) £⎯ s9θ à) s? >™ ô“ ($ t± Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$ sù š Ï9≡ sŒ # ´‰ xî * Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ (( ª! $#١  

كنم، مگـر آنكـه خـدا        يعنى هرگز حتّى به زبان نگوئى كه من فردا فالن كار را مى             
  .بخواهد

  

                                                 
 .24و23اتآي ة كهف،سور  -1
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  تسليم واالى مقام
  :گفت او مى
است؛ زيرا كسى   » توكّل «ةباالتر از مرحل  » تسليم «ةمرحل

كنـد، مايـل اسـت آنچـه را كـه            كه به خداى تعالى توكّل مى     
خواهد و دوست دارد، خـداى تعـالى همـان را بـراى او                مى

  .انجام دهد
اســت، هــر چــه را كــه خــدا » تــسليم«ولــى كــسى كــه 

دهـد و او از خـود خواسـتى           انجام مـى    او ةخواهد، دربار  مى
  .ندارد

  :گويد او با زبان حال و قال مى
  يكى وصل و يكى هجران پسندد

  يكى درد و يكى درمان پسندد                          
  من از درمان و درد و وصل و هجران

  پسندم آنچه را جانان پسندد                          
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به مؤمنين واقعى دسـتور     خداى تعالى در قرآن مجيد      
و در مقابـل    1 گردند» تسليم «ةفرموده كه همه وارد مرحل    
 و اگـر در     2.اى نداشـته باشـند     پروردگار از خود خواسته   

كسى اين حقيقت بوجود آمد، يعنى دقيقا فهميد كه معنى          
ندارد در مقابل پروردگارى كه دانا به همه چيـز اسـت و             

 را در همـه حـال       بندگانش را دوست دارد و مصالح آنها      
اى غير   كند، از خود اظهار وجود كند و خواسته        منظور مى 
ى او داشته باشد و اين حالت در صـورتى بـه             از خواسته 

دهد كه با خداى تعالى انس داشته باشـد          انسان دست مى  
الخاص است و تسليم عام، آن  و اين تسليم، تسليم خاص

معنـى  تسليمى است كه انسان به جبر و بدون فهـم ايـن             
  .خود را به آن وادار كرده باشد

  :گفت او مى
: او در جواب من گفت    . بينم مى» تسليم«خود را در مقام     : روزى من به استادم گفتم    

  .اى نه هنوز به آن مقام نرسيده
شود و مربوط به من است، خود را به آن متعلّـق         من در كارهائى كه انجام مى     : گفتم

  .دانم مى» تسليم«روردگار بينم، پس خود را در مقابل پ نمى
شـوى و آن وقـت       اين قدر اصرار نكن، زيـرا امتحـان مـى         : او در جواب من گفت    

  .گردى آورى و مردود مى طاقت نمى
  .مانعى ندارد: گفتم
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كـامالً بـه     كنم به اسـتادم بگـويم تـا او را          خواستم هر چه احساس مى     من چون مى  
 مسلّط باشـد و از وضـع مـن اطّـالع            ى من  وضع خودم آشنا كنم و او بتواند بر روحيه        

  .گفتم داشته باشد، به او اين مطالب را مى
 »على بن موسى الرّضـا    «باألخره يك شب نوبت امتحان رسيد، من به حرم حضرت           

مشرّف گرديدم، با آنكه من هميشه در حال انبساط و يقين كامل بـودم و               ) عليه السالم (
بيـنم و    ايـن بـود كـه آن حـضرت را مـى           شدم، مثل    هر وقت به حرم مطهر مشرّف مى      

خالصه در حال وصل بودم، ولى آن شب ناگهان متوجه شدم كه آن حالـت انبـساط و                  
وصل از من گرفته شده و خود را فرسنگها از محبوبم كه همان حقـايق و معنويـات و                    

ـ   . بيـنم  بودند، دور مى  ) عليهم السالم (»  اطهار ةائم«و  » رسول اكرم «خدا و    ك آنجـا نزدي
كردم تسليمم، يـك لحظـه هـم     كردم كه فكر مى  نه، من اشتباه مى   . بود جانم به لبم بيايد    

.  استادم رفـتم   ةحاضر نيستم در اين حالت باشم، لذا سراسيمه با اشك ريزان به درِ خان             
حاال اگر مايلى، حالت قبليـت را بـه تـو برگـردانم و االّ اگـر بخـواهى                   : او به من گفت   

كنم تو ايجاد مى تسليم را در ةروحي.  
نه، حاضر نيستم حتّى يك لحظه از آن حالت پر فـروغ قبلـى جـدا                : من به او گفتم   

  .كنم باشم، من وصل محبوبم را با هيچ چيز عوض نمى
   مانعى ندارد، همين اآلن برخيـز و وضـو بگيـر و دو ركعـت نمـاز                : او به من گفت   

دارد  »اياك نعبد و اياك نستعين    « كه در هر ركعت صد مرتبه     ) السالم عليه(» امام زمان «
گردد و به وصـل   بخوان و بعد دعاء فرج را با توجه كامل بخوان، آن حالت به تو بر مى        

  .رسى مى
من در همان وقت و در همان منزل استاد از بس ناراحت بودم، آن نماز و دعـاء را                   

لـى از دامـن      در وسط نماز حالت توجه و انبساط به من برگـشت و            مداهللاخواندم و بح  
ام، از شما  نرسيده» تسليم«مقام  حاال كه فهميدم به: استادم دست بر نداشتم و به او گفتم

       او به من گفـت    . در من پيدا شود   » تسليم «ةتقاضا دارم به من دستورى بدهيد كه روحي :
ــى  ــه م ــو ك ــدان     ت ــه خان ــه را ك ــز آنچ ــزى ج ــن چي ــى م ــارت«دان ــصمت و طه               » ع

ام،  گويم و لذا همان گونه كه قبالً هم مكرّر بـه تـو گفتـه               اند نمى  فرموده) المالس عليهم(
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 ارواحنا فداه اسـت و      »اهللا ةبقي«بهترين وسيله در اين گونه مشكالت توسل به حضرت        
گويم به آن حـضرت توسـل كنـى، شـايد      در اين مورد خاص اگر طبق دستورى كه مى      

   .بهتر نتيجه بگيرى
  :گفت او مى
 نفس است، سـپس     ةالخاص اول تزكي    راه براى رسيدن به مقام تسليم خاص       بهترين

خود را به مقام انس با خداى تعالى رساندن است و اگر كسى با معرفت و محبت كامل           
رسد و از اين مقامات   به مقام واالى توكّل و تسليم مىبا خداى تعالى انس گرفت، طبعاً

  .كند كمال استفاده را مى
  :گفت او مى

من روزى به خدمت جناب     : گويد مى» احمد بن ابراهيم  «
ــد بــن عثمــان « حــضرت (» ابــو جعفــر محم نايــب خــاص
»مشرّف شدم و به او از شوق درونيم        ) ارواحنا فداه » اهللا ةبقي

ــواليم حــضرت   ــدن م ــارت و دي ــه زي ــه ب ــى عــصر«ك        » ول
داشتم، خبر دادم و از ناراحتيهائى كـه در ايـن           ) عليه السالم (

  .كشم، شكايت كردم راه مى
  جدا با شوق دوست دارى او را ببينى؟: او به من گفت
  .بله: من به او گفتم
خداى تعالى شوق تو را قبول كنـد و آن          : او به من گفت   

حضرت را به آسانى و عافيت به تو نشان دهد ولـى بـه تـو                
زيرا در  . كنم كه اصرار زيادى بر اين موضوع نكنى        توصيه مى 

  بايد انسان شوق مالقات او را داشته باشـد ولـى           زمان غيبت 
ســؤال از همنــشينى بــا او را ننمايــد، زيــرا ايــن موضــوع از 
مشكالتى است كه خدا به آن اهميت داده است و بهتـر ايـن              

باشى، ولى با اين زيـارت بـه آن حـضرت           » تسليم«است كه   
  .توجه كن
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خوانى  ابتداء دوازده ركعت نماز دو ركعت دو ركعت مى        
 را قرائـت    »قـل هـو اهللا    « بعد از حمد در تمام اين نمازها         و

فرستى و بعد اين زيـارت را      كنى، پس از نماز صلوات مى      مى
سالم على آل ياسين ذلك هو الفضل المبين مـن          «: خوانى مى

تا آخر زيارت كه ما آن را       (» عند اللّه و اللّه ذو الفضل العظيم      
    1).كنيم در پاورقى نقل مى

                                                 
  :ياسين زيارت آل -1

                   هـنْ يمظـيمِ لذُوالْفَـضْلِ الْع اللّـه بـينُ والْفَـضْلُ الْم وه كلى الِ يس ذلع المس    ـراطَهص ديـه
                      و ـهتَّبر و ـرَهبد و فيما قَضاه رِهاَم جارِىم لْمع و الفَتَهيا الَ يس خ اللّه اتاكُم قَد هجالتَّو تَقيمسالْم

            و لَمائُهع و دائُهشُه و خَزَنَتُه اَنْتُم و طاءالْغ لَكُم فَكَشَف هلَكُوتفى م هاَراد    و بـادـةُ الْعساسو نائُـهاُم
اَركانُ الْبِالد و قُضاةُ االَْحكامِ و اَبواب االْيمانِ و ساللَةُ النَّبِيينَ و صفْوةُ الْمرْسـلينَ و عتْـرَةُ خيـرَةِ                    

ء منّـا االّ و اَنْـتُم لَـه          رُونًا فَمـا شَـى    رب الْعالَمينَ و منْ تَقْديرِه منائح العطاء بِكُم انْفاذُه محتُوما مقْ          
امه مْن عدوكُم سخَطَةٌ، فَالنَجاةَ و المفْزَع االّ اَنْـتُم          السبب و الَيه السبيلُ، خياره لوليِّكُم نعمةٌ و انْتق        

                   اَنْت و همائس و هضفى اَر هحيدنَ تَوساكم و هرِفَتعلَةَ ممح رَةِ والناظ نَ اللّهييا اَع نْكُمع بذْهالم و
    هجيا ح و الىويا م     تَهيقب و اللّه             بصاح رِنا وهنْ دم لَغْناهما ب هخُلَفائ و هوارِثُ اَنْبِيائ و هتمعكَمالُ ن

                     لَـمـا الْعهاَي ـكلَيع المزَّنا، اَلسع لَنا و رُاللّهنَص نا وفَرَج قِّ ولَةُ الْحونَا الَّتى فيها دبر دعوةِ لعالرَّج
علْم الْمصبوب و الْغَوثُ و الرَّحمةُ الْواسعةُ وعدا غَيرَ مكْـذُوبٍ، اَلـسالم علَيـك يـا                 الْمنْصوب و الْ  
و الْمسمعِ الَّذى بِعينِ اللّه مواثيقُه و بِيداللّه عهوده و بِقُدرةِ اللّه سلْطانُه اَنْت الْحكيم               ٔصاحب الْمرْى 

تُعجلُه الْغَضَبةُ و الْكَريم الَّذى التُبخِّلُه الْحفيظَةُ و الْعالم الَّذى التُجهلُه الْحميـةُ مجاهـدتُك               الَّذى ال 
   هيشم ذات ى اللّهف                    و ذُواَنـاةِ اللّـه ـى اللّـهف رُكـبص و قـامِ اللّـهانْت ذات ى اللّهف تُكعقارم و اللّه

               ـهميني و هرائو و هاَمام نُور اللّه ،فُوظا بِاللّهحيا م كلَيع المالس هتمحر و اللّهزيدذُو م لّهل شُكْرُك
ـ                        سالم و شماله و فَوقه و تَحته، اَلسالم علَيك يا مخْزُونا فى قُـدرةِ اللّـه نُـور سـمعه و بـصرِه، اَل

         و اللّـه ىيا داع كلَيع الماَلس ،هكَّدو و الَّذى اَخَذَه يا ميثاقَ اللّه و نَهالَّذى ضَم اللّه دعيا و كلَيع
     يا خَليفَه كلَيع الماَلس ،هانِ دينيد          ـهجيـا ح كلَيع الماَلس ،قِّهرَ حناص و اللّه    د و اللّـه    ،ـهترادليـلَ ا
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             ـكلَيع المالنَّهارِ، اَلس لِ واللَّي فى اناء كلَيع الماَلس ،مانَهتَرْج و تابِ اللّهك ىيا تال كلَيع الماَلس

 هيقاَ            يا ب ،دحينَ تَقْع كلَيع الماَلس ،حينَ تَقُوم كلَيع الماَلس ،هضفى اَر اللّه    حينَ تَقْرَء كلَيع الملس
      ـكلَيع الماَلـس ،دجتَـس و حينَ تَرْكَـع كلَيع الماَلس ،تَقْنُت لّى وحينَ تُص كلَيع المنُ، اَلسيتُب و

           كلَيع المرُ، اَلستُكَب لِّلُ وحينَ تُه كلَيع الماَلس ،حبتُس ذُ ووحينَ تُع      المرُ، اَلستَغْفتَس و دمحينَ تَح 
علَيك حينَ تُمجد و تَمدح، اَلسالم علَيك حيَن تُمسى و تُصبِح، اَلسالم علَيك فى اللَّيلِ اذا يغْشى                 

           االُْولى، اَلس رَةِ وى االْخف كلَيع الملّى، اَلسذا تَجى النَّهارِ اف و    عاتَنـا ود و اللّه ججيا ح كُملَيع الم
                        نـا وجاه اَنْـتُم نـا ونُور اَنْـتُم كُملَـيع الموالينا، اَلسم تَنا وساد تَنا وماَئ تَنا وقاد عاتَنا ور نا وداته

ا و اسـتغْفارِنا و سـائرِ اَعمالنـا، اَلـسالم           اَوقات صلَواتنا و عصمتُنا بِكُم لدعائنا و صالتنا و صيامن         
علَيك اَيها االِْمام الْمأْمونُ، اَلسالم علَيك اَيها االِْمام الْمأْمولُ، اَلـسالم علَيـك بِجوامـعِ الـسالمِ،                 

         حو الَّ اللّها لهاَنْ الا داَنّى اَشْه الىويا م داَشْه           بيبالح ولُهسر و هدبدا عمحاَنَّ م و لَه ال شَريك هد
االّ هو و اَهلُه و اَنَّ اَميرَالْمؤْمنينَ حجُته و اَنَّ الْحسنَ حجتُـه و اَنَّ الْحـسينَ حجتُـه و اَنَّ علـى بـنَ                         

     ب دمحاَنَّ م و تُهجنِ حيسالْح                تُـهجفَرٍ حعنَ جى بوساَنَّ م و تُهجح دمحنَ مفَرَ بعاَنَّ ج و تُهجح ىلنَ ع
و اَنَّ على بنَ موسى حجتُه و اَنَّ محمد بنَ على حجتُه و اَنَّ على بنَ محمد حجتُه و اَنَّ الْحسنَ بـنَ            

ىلاَنَّ                        ع و تُـهمخات ـرُ واالْخ لُ واالَْو اَنْـتُم ،كُمشْـدداةُ ره عاةُ ود اَنَّ االَْنْبِياء و تُهجح اَنْت و تُهجح 
نها خَيـرا   رجعتَكُم حقٌّ الشَك فيها و ال ينْفَع نَفْسا ايمانُها لَم تَكُنْ امنَت منْ قَبلُ اَو كَسبت فى ايما                 

و اَنَّ الْموت حقٌّ و اَنَّ منْكرا و نَكيرا حقٌّ و اَنَّ النَّشْرَ حقٌّ و الْبعـثَ حـقٌّ و اَنَّ الـصراطَ حـقٌّ و اَنَّ                   
ـ                    الْج ـقٌّ وح النّـار نَّةَ واَنَّ الْج قٌّ وح سابالْح قِّ واَنَّ الْميزانَ ح قٌّ وح رْصادالْم     و ـدعلْوبِهِمـا ل زاء

الْوعيد حقٌّ و اَنَّكُم للشَّفاعةِ حقٌّ التُرَدونَ وال تَسبِقُونَ بِمشيةِ اللّه و بِاَمرِه تَعملُـونَ و للّـه الرَّحمـةُ                 
      هجح نى وسالْح هدبِي لْيا وةُ الْعمالْكَلـ      و نَّ و االِْنْـس لعبادتـه اَراد مـنْ عبـاده           اللّه النُّعمى خَلَـقَ الْجِ

عبادتَه، فَشَقى و سعيد قَد شَقى منْ خالَفَكُم و سعد منْ اَطـاعكُم و اَنْـت يـا مـوالى فَاشْـهد بِمـا                        
نْشُرُ علَيه واقف بِه، وليا لَك، بريئا مـنْ         اَشْهدتُك علَيه تَخْزَنُه و تَحفَظُه لى عنْدك اَموت علَيه و اَ          

                       و وهطْتُمـخـلُ مـا سالْباط و وهضـيتُمقُّ مـا رفَـالْح ،ـتُمببنْ اَحما لداو غَضُكُمنْ اَبمتا لما ق ،كودع
قَضاء الْمثْبِت ما استَأْثَرَت بِه مـشيتُكُم و الْممحـو       الْمعرُوف ما اَمرْتُم بِه و الْمنْكَرُ ما نَهيتُم عنْه و الْ          

                         ـىلع ،ـولُهسر و هـدبع ـدمحم و لَـه الشَـريك هـدحو الَّ اللّـها لهفَالا ،نَّتُكُمس بِه تَأْثَرَتما الَ اس
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 همه روزه يك ساعت خدمت اسـتادم         را چند روز انجام دادم و ضمناً       من اين عمل  
حديث و يا يك آيه از       با من حرف بزند و او هر روز يك        » تسليم «ةرفتم تا در مسأل    مى

» عـصمت «خواند و معتقد بود كه كالم خدا و خانـدان            قرآن در اين خصوص برايم مى     
رساند و همين طور هم بـود، در         مى مقصدنورانيتى دارد كه انسان را به       ) عليهم السالم (

بـود رسـيدم و بعـد از ايـن          » تـسليم «ظرف مدت كوتاهى من به مقصد خودم كه مقام          
                                                                                                                                            

     ،تُهجنُ حساَلْح ،تُهجنينَ حؤْموسـى          اَميرُالْمم ،تُهجفَرٌ حعج ،تُهجح دمحم ،تُهجح ىلع ،تُهجنُ حيساَلْح
      راهينُـهب و ـهججح اَنْتُم و تُهجح َانْت و تُهجنُ حساَلْح ،تُهجح ىلع ،تُهجح دمحم ،تُهجح ىلع ،تُهجح

   م الىونينَ                اَنَا يا مـؤْمالْم اَنْفُـس شْتَرى بِها هبيلتاالً فى سق شَرْطَه لَىع ةِ الَّتى اَخَذَ اللّهعيرٌ بِالْبشتَبس
م فَنَفْسى مؤْمنَةٌ بِاللّه وحده الشَريك لَه و بِرَسوله و بِاَميرَالْمؤْمنينَ و بكُم يا موالى اَولكُم و اخرِكُ                

و نُصرَتى لَكُم معدةٌ و مودتى خالَصةٌ لَكُم و برائَتى مـنْ اَعـدائكُم اَهـلِ الْحـرَدةِ و اْلجِـدالِ ثابِتَـةٌ                       
                        و نْـتفيمـا د الّ اَنْـتـنْ لـى اامينَ امـينَ، م كلَنى بِذلعقِّ جالْح لها اللّه و حيدو ىلاَنَا و ،ثارِكُمل 

اعتَصمت بِك فيه تَحرُسنى فيما تَقَرَّبت بِه الَيك يا وِقايـةَ اللّـه و سـتْرِه و برَكَتـه اَغْننـى اَدننـى                       
لِ اَدرِكْنى، صلْنى بِك و التَقْطَعنى، اَللّهم بِهِم الَيك تَوسلى و تَقَرُّبى، اَللّهم صـلِّ علـى محمـد و ا                   

          الْجـاه اَنْـت الىـولى الِ يـس، مع كالمس نى ومصعا ،كتجنى بِحالتَقْطَع و لْنى بِهِمص و دمحم
عنْداللّه ربك و ربى انَّه حميد مجيد، اَللّهم انّى اَسئَلُك بِاسمك الَّذى خَلَقْتَه مـنْ ذلـك و اسـتَقَرَّ                    

فيك     لى شَىا نْكم خُْرجأَيـا                  ، فَال ي متَـرَحأَيـا م ،ستَقَـدتَعالُ أَيا مكَّوِنُ أَيا منُونُ أَيا مدا أَيا كَياَب ء
ك و  متَرَئِّف أَيا متَحنِّنُ، اَسئَلُك كَما خَلَقْتَه غَضّا اَنْ تُصلِّى على محمد نَبِى رحمتك و كَلمـةُ نُـورِ                 

والد هداةِ رحمتك و املَأْ قَلْبى نُور الْيقينِ و صدرى نُور االْيمانِ و فكْرى نُـور الثُّبـات و عزْمـى                     
نُور التَّوفيقِ و ذَكائى نُور الْعلْمِ و قُوتى نُور الْعملِ و لسانى نُور الصدقِ و دينى نُور الْبصائرِ مـنْ                    
                  هِملَيع هال و دمحمواالةِ لالْم تى نُوردوم ةِ وكْمىِ الْحعو عى نُورمس و اءيالض رى نُورصب و كنْدع

يت بِعهدك  السالم و نَفْسى نُور قُوةِ الْبرائَةِ منْ اَعداء محمد و اَعداء الِ محمد حتّى اَلْقاك و قَد وفَ                 
                ـهجيـا ح كعمسم و دمحرْأى الِ مبِم ميديا ح ىليا و تُكمحنى رعفَلْتَس كميثاق عـائى،     ود اللّـه
               رِضـائى يـا كَـريم عى ومس كعم كعم كعم بِك متَصتى اَعجابا نْجِزاتّنى مفبحـاراالنوار  (.فَو
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برنامه ديگر هيچ نگرانى نداشتم و حاال يكى دو آيه و روايتى را كه استادم در آن روزها 
   .كنم خواند، عينا براى تو نقل مى برايم مى

ξ: فرمايـد  ـ خـداى تعـالى مـى      1 øŠ s3 Ïj9)) (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ 

öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm t ø s? !$ yϑ Î/ öΝ à69 s?# u™ 3 ª! $# uρ Ÿω = Ït ä† ¨≅ ä. 

5Α$ tF øƒ èΧ (( A‘θ ã‚ sùناراحت نشويد بر هر چيـزى كـه از         :  يعنى ١
دهيد و خوشحال نگرديد به هر چيزى كه بـه شـما     دست مى 
  .اردد شود، خدا خائن افتخار كننده را دوست نمى داده مى

فرمود كه خداى )  عليه و آلهصلى اهللا(» پيامبر اكرم« ـ  2
به عزّت و جاللم قسم، هـيچ مخلـوقى را كـه            : تعالى فرموده 

ام و از همين      مؤمنم نزد من باشد خلق نكرده      ةمحبوبتر از بند  
جهت است كه او را به نام خودم اسم گـذارى كـرده و او را                

  .ام مؤمن ناميده
ى چيزها از شـرق تـا غـرب           همه و چه بسا من او را از      

عالم محروم كرده باشم و اين انتخابى باشد كه مـن بـراى او              
كرده باشم و يا از شرق تا غرب عالم را با همان انتخاب بـه               
ملك او در آورده باشم، پس بايد به قضاء من راضى باشد و             

  .بر بالء من صبر كند و به نعمت من شكر نمايد
» تـسليم «اى اين چنـين    بنده اى محمد، اگر  : سپس فرمود 

  2.نويسم  صديقين مىةشد، نام او را نزد خودم در زمر
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و عزّتى و جاللى ما خلقـت       : انّ اللّه جلّ ثناؤه يقول    : )آله و عليه اهللا صلى(  قال رسول اهللا    -2
من خلقى خلقا احب الى من عبدى المؤمن و لذلك سميته باسمى مؤمنا الحرّمه ما بين المـشرق                  

ى الملكه ما بين المشرق و المغرب و هى خيرة له منّى فليرض            و المغرب و هى خيرة له منّى و انّ        
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  :گفت او مى
برساند و هر كارى    » تسليم«خواست خود را به مقام        مى يكى از شاگردانم كه ظاهراً    

من ديگر دعاء   : كرد، يك روز به من گفت      محض منافات داشت ترك مى    » تسليم«كه با   
زيرا هـر چـه     . ام درخواست چيزى از خدا نمودن را ترك كرده       خواندن و دعاء كردن و      

  .خواهد همان خواهد شد او مى
خواهد در مقابل اوامـر الهـى        كنى، زيرا شخصى كه مى     تو اشتباه مى  : من به او گفتم   

شود، دقيق و مـو بـه مـو انجـام            باشد، بايد هر چه به او از طرف خدا گفته مى          » تسليم«
ه، ترك نمايد و اگر تـو متوجـه باشـى و بـه آيـات قـرآن و                   دهد و آنچه را او نهى كرد      
 الهى به بندگانش ايـن اسـت كـه          ةبينى كه يكى از اوامر مؤكّد      روايات مراجعه كنى، مى   

  .بايد دعا كنند
    :فرمـوده » تـسليمند «در قرآن مجيد به همـان مـسلمانهائى كـه در مقابـل خـدا      

’ ÎΤθ ãã ÷Š $#)) ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 (( 1)  در  لذا اگر كسى واقعـاً    .) واهيد تا من اجابت كنم    از من بخ 
ترين چيز را هم از خدا       باشد، بايد بيشتر از ديگران دعا كند و حتّى جزئى         » تسليم«مقام  

آرى كسى كه به جبر بخواهد پا بـه مقـام تـسليم بگـذارد، دچـار اينگونـه               . طلب نمايد 
 نفـس و انـس بـا        ةكيـ ولى اگر كسى از راه خودش يعنـى از راه تز          . گردد مشكالت مى 

كند كـه هـر چـه        خداى تعالى به مقام تسليم خاص برسد، طبعا انس با خدا ايجاب مى            
نياز مطلق بداند و در عين آنكه        بيشتر دعا كند، با او حرف بزند، خود را فقير و او را بى             

  .تسليم است، بسيار دعا كند و همه چيزش را از خداى تعالى بخواهد
   

                                                                                                                                            
بحـاراالنوار  (.بقضائى و ليصبر على بالئى و ليشكر نعمائى اكتبه يا محمد من الـصديقين عنـدى               
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وب حضرت ةقضياي  
  :گفت او مى

مطالبى را ديدم كـه وقتـى بـه         » ايوب«شبى در عالم مكاشفه در خصوص حضرت        
 مطلب همان نحوه بوده است      كتب اخبار و روايات مراجعه نمودم، متوجه شدم كه عيناً         

  :ام و آن مطلب اين است كه من ديده
  زيـادى اطـرافش ايـستاده      ةئكـ ديدم ملكى كه در محلّ مرتفعترى ايستاده بود و مال         

  :گفت ودند، مىب
» ايـوب « حضرت   ة روى زمين كسى به پاي     ةامروز در هم  

  .زيرا او مؤمن و زاهد و ساجد و عابد است. رسد نمى
خداى تعالى روزيش را زياد و عمـرش را دراز كـرده و             
او از مال خود براى سائل و محروم حقّى معلوم كرده و ايـام           

شـمارش   روردگار و شكر نعمـت بـى      عمرش را در عبادت پ    
  .مصروف داشته است

ام و بايـد نـاظر       پيغمبر قرار گرفته  » ايوب«من در اينجا دانستم كه در زمان حضرت         
  .خواهد او را اذيت كند او باشم و شيطان مى» تسليم«جريانى از او در ارتباط با صبر و 

فتگـوى فرشـتگان را     اى نشسته و گ    زيرا ديدم شيطان در گوشه    . همين طور هم بود   
و عبـادت و سپاسـگزارى او از نعمتهـاى الهـى            » ايـوب «شنود و از شنيدن اوصاف       مى
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سخت متأثّر شده و برآشفت؛ زيرا هم او پيوسته مصروف آن است كه صالحى را گمراه                
عابدى را در گرداب وسوسه اندازد، از اين         ى مؤمنى را فاسد و تباه سازد و دل         و عقيده 

  . شتافت تا آنكه او را گمراه كند و از راه صالح منحرفش نمايدرو به سوى وى
من در آن حال از دور راهنمايم را ديدم و به خـدمت او رسـيدم و از او خـواهش                     

لذا من و . او را ببينيم» تسليم«برويم و از نزديك صبر و » ايوب«كردم به سوى حضرت 
نديم تا ببينيم شيطان با او چـه        رسا» ايوب« حضرت   ةراهنمايم با سرعت خود را به خان      

است كه ناگهان ديديم، شيطان با احتياط       » تسليم«كند و چگونه او در مقابل حوادث         مى
ممكـن اسـت او را بـشناسد ولـى او     » ايوب«كرد كه حضرت  اول فكر مى. نزد او رفت 

ت مردى اس » ايوب«شيطان را نشناخت و شيطان كامالً به تجسس خود ادامه داد و ديد              
صاحب نعمت، در آغوش ثـروت و مكنـت، ولـى آن همـه ثـروت و نعمـت او را بـه                       

نمايد،  كشاند و از ياد خداى تعالى منصرف و از راه منحرفش نمى سركشى و كفران نمى
 خويـشان و  ةپيوسته زبانش به ذكر خـداى تعـالى و دسـتش بـه انفـاق و امـداد دربـار             

هـا و    گرسـنه  نـوازى و اطعـام     نـده مستمندان مشغول است، روزگارش به كارسازى و ب       
گذرد و عالوه بـر ايـن        ها و آزاد ساختن اسيران و بخشش بر سائالن مى          پوشاندن برهنه 

  .گمارد همه فضائل، به جلوگيرى از ظالم و تعليم جاهل و نشر علم و معرفت همت مى
كـرد   در شـهرى كـه او زنـدگى مـى         » ايوب«شيطان با عجله خودش را به حضرت        

راه يابد يا در گوشش وسوسه كند و دنيا و          » ايوب«د و كوشيده بود تا به دل        رسانده بو 
وقتـى شـيطان   . رغبـت كنـد   اش را در نظرش بياورد و او را به عبادت بى مظاهر فريبنده 

برآشفت و او را مورد لعن قرار داد و او را » ايوب«ى او كرد، حضرت  شروع به وسوسه
از سـخن بيهـوده وارسـته و دلـش از           » ايـوب «وش  شيطان دريافت كه گ   . از خود براند  

فهميد كه او از بندگان مخلص است كـه وى را بـر آنـان                پيروى شهوت گسسته است،   
  .تسلّطى نيست

» ايوب«ات   بنده: اين ماجرا به شيطان سخت گران آمد و به پروردگار عرضه داشت           
بـرد،   بيح تو بسر مىكند و دلش در ياد تو و زبانش در تس كه تو را عبادت و تقديس مى     

كنـد، بلكـه آن همـه را در عـوض            اين كار را از روى خلوص نيت و قصد قربت نمـى           
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دهـد و بـه      اى انجام مـى    نعمتهاى تو و به عنوان مزد اموال و فرزندانى كه به او بخشيده            
  .كند كه مال و جاللش را ادامه دهى و بيفزائى طمع آن مى

 و گـاو و هكتارهـا زمـين خـرّم و آبـاد و               آيا هزارها گوسفند و شتر و صدها اسب       
بندگان و پسران و دختران و دستگاه پهناور و جاه و جـالل، سـزاوار شـكر و موجـب                    

  عبادت تو نيست؟
اندازد و   آيا ترس زوال و بيم فناى اين همه نعمت، هر زمان دل او را به ياد تو نمى                 

ثـروت  » ايوب«حضرت  . گفت نمايد؟ شيطان راست مى    زبانش را به شكر تو وادار نمى      
كرد، خداى تعالى به او بسيار محبت        زيادى داشت، در ناز و نعمت و راحت زندگى مى         

. دارد ى اوليائش ارزانى مـى     ى اينها لطف خداى تعالى بود كه به همه         كرده بود ولى همه   
داند كه او بدون طمع به مال و راحتى عبـادت            حقيقتا شيطان نمى  : من به راهنمايم گفتم   

چون شيطان خودش اهل طمع و دنياپرست است، همـه          : راهنمايم به من گفت   . كند مى
 پروردگـارا، ايـن گونـه     : سپس شيطان ادامـه داد و گفـت       . كند را همين گونه تصور مى    

كند، ارزشى نـدارد و تـو اگـر          از روى بيم و اميد و ترس و طمع مى         » ايوب«عبادت كه   
ن ثروت سرشار را از او بگيرى، خواهى ديـد          اين نعمت بيكران را از او سلب كنى و اي         

  .شود كه چگونه زبانش از ذكر و دلش از طاعت متوقّف مى
در بهت و    ديدم، آنچنان  من در كنار راهنمايم وقتى كه آن گستاخى را از شيطان مى           

توانـد در راه گمـراه       او چگونـه مـى    . حيرت فرو رفته بودم كه نزديك بود منفجر شـوم         
: ولى پروردگار متعال فرمـود    ! ين چنين با خداى تعالى حرف بزند؟      كردن بندگان خدا ا   

اى به دور است، مـرا جـز از جهـت آنكـه              اى مؤمن و ايمانش از هر شائبه       بنده» ايوب«
ذكر و عبادتش . كند داند ياد نمى  ستايشم و جز از آنكه سزاوار ذكر و عبادتم مى        ةشايست

اغراض، پاك و منزّه است ولـى بـراى آنكـه           از حب دنيا پيراسته و از آلودگى مطامع و          
گر شود، من هم اكنون مال و         صبر و يقينش بيشتر جلوه     ةچراغ ايمان او تابناكتر و انداز     

ثروتش را در اختيار تو گذاشتم، تو لشگر و اعوان خود را جمع كن تا هرگونه بخواهى                 
يـن امكانـاتى كـه      شـيطان از ا   . در آن تصرّف كنند و ببينيد كه چه نتيجه خواهيد گرفت          

خداى تعالى در اختيـارش گذاشـته خوشـحال بـود و بـه زيانكـارى و شـرارت خـود                     
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بازگشت و ياران و اعوان خود را صدا زد و هر يـك را بـر قـسمتى از ثـروت و مـال                        
گماشت تا در مدت كوتاهى ساخته و خواسته و اغنام و احشام و تر و » ايوب«حضرت 

» ايـوب «رند و آنان هم مثل آتش به ثروت حضرت    خشكى از آن همه ثروت باقى نگذا      
  .افتادند و آن حضرت را تهيدست و نيازمند كردند

كـرديم كـه     اى ايستاده بوديم و به مكرهاى شيطان نگاه مى         من و راهنمايم در گوشه    
اى در آمده و عـصازنان   ناگهان از دور ديديم، شيطان به صورت پيرمرد حكيم و آزموده          

او را  » ايـوب «وقتـى بـه او رسـيد، در حـالى كـه حـضرت               . رود مـى » ايـوب «به سوى   
ات بر   حاال كه سراسر دارائيت آتش گرفته و ساخته و خواسته         : شناخت، به او گفت    نمى

ات از باد سموم نابود گشته و گوسفند و اسب و گاو و شترت هـالك                باد رفته و مزرعه   
همه مصيبت را بر تو وارد كرده،     شدند، بيا شكيبائى را از دست بده و به خدائى كه اين             

هاى او سر برتاب، ببين چگونه خلـق را از           در مقابل خواسته  » تسليم«كن و از     اعتراض
اين بالى ناگهانى، حيرت افزوده و انگشت تعجب به دندانشان بمانده و هر يك سخنى     

از روى غـرور و نمـاز و        » ايـوب «عبـادت   : گويـد  كنند؟ يكى مى   گويند، شماتت مى   مى
اگر خدا بر دفع شرّ و جلـب خيـر قـادر بـود،              : گويد ديگرى مى . زكاتش براى ريا بوده   

خـدا ايـن بـال را بـر سـر           : گويـد  سومى مى . سپرد را به اين چنين مصائبى نمى     » ايوب«
بلـى، شـيطان    . درآورد تا دشمنانش را شاد و دوستانش را غمگين و متأثّر سازد           » ايوب«

كنـد و    را متزلزل مـى   » ايوب«ك و حادثه وحشتبار، ايمان      كرد كه اين خبر دردنا     فكر مى 
  .كَند قلبش را از جا مى

قويتر و اعتقادش محكمتـر و دلـش   » ايوب«ديديم كه ايمان  ولى من و راهنمايم مى   
از ايـن رو بـا   . از تقوا آبادتر از آن بود كه در مقابل اين حوادث تحت تأثير قـرار گيـرد   

آنها همه عاريتى از جانـب      : يستاد و در جواب او گفت     كمال شهامت در مقابل شيطان ا     
ما روزگارى از   . خدا بود كه از من گرفت و امانتى از او به دست ما بود كه از ما بستاند                 

ى ما است و اكنون كه آن را از مـا گرفتـه،              مندى به عهده   آن بهره برديم و شكر آن بهره      
ايش تسليميم و در برابر بخشيدن و       ه باز در باليش صابر و شاكريم و در مقابل خواسته         

مالـك ملـك او   . گـوئيم  گرفتن و خشنودى و خشم و نفع و ضرر، حمد و شكر او مـى         
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گيـرد، هـر كـه را اراده كنـد           بخشد و از هر كه بخواهد مـى        است، به هر كه بخواهد مى     
اين را گفـت و بـه قـصد سـجده بـه             . سازد دهد و هر كه را بخواهد خوار مى        عزّت مى 
  !اد و شيطان را در حيرت و سرافكندگى باقى گذاشتخاك افت

ديديم كـه حـضرت      زيرا مى . گنجيديم من و راهنمايم از خوشحالى در پوست نمى       
شيطان را خوب گوشمالى داد و جواب دندان شكنى به او داد ولـى شـيطان از                 » ايوب«

جـازه  از خدا خواست كه به او ا كارش خسته نشد و بار ديگر به سوى خدا بازگشت و        
» ايوب«پروردگارا،  : رو عرضه داشت   دهد تا دام محكمترى براى او فراهم سازد، از اين         

تو بود ولى صبر    » تسليم«اگر چه در برابر نعمت، شكر و در مقابل مصيبت، صبر كرد و              
و شكرش و تسليمش از روى دلگرمى و اتّكاء به فرزندانش بود، زيرا اميدوار است كه                

اش را   گيرند و بـازويش را نيرومنـد سـازند و مـال از كـف رفتـه                ايشان زير بغلش را ب    
ولى اگر مرا بر جان و فرزندان وى مسلّط سازى، من يقين دارم كه كفر و                . تدارك كنند 

تـر از    زيـرا هـيچ مـصيبتى سـخت       . انكار خواهد كرد و راه جهل و عناد خواهد پيمـود          
  .مصيبت اوالد نيست

مسلّط ساختم ولى مطمـئن     » ايوب«بر فرزندان   هم اكنون تو را     : خداى تعالى فرمود  
اى از دريـاى   اى از كوه ايمان او نخواهى كاسـت و قطـره   باش كه به اين وسيله هم ذره  
  .صبر و عزّش نخواهى ربود

كرديم، دلمان به حال فرزندان    نگاه مى » ايوب«من و راهنمايم كه از دور به فرزندان         
 امتحان است، بايـد همـه امتحـان        ةدنيا خان : گفت راهنمايم به من     ولى فوراً . او سوخت 

ى  اجـر و ثـواب نيـستند و عـالوه قـصه            هم بى » ايوب«بشوند و در اين قضيه فرزندان       
براى تمام اهل دنيا تا روز قيامت درسى خواهد بود، پس ارزش آن را دارد كـه                 » ايوب«

  .آنها اين بالها را تحمل كنند
 يك محـلّ مرتفـع و بلنـدى بـاال رفـت، اعـوان و                در اين موقع شيطان بار ديگر بر      

يارانش را صدا زد و آنها را جمع كرد و با آنان بـه سـوى قـصر مجلّلـى كـه فرزنـدان                        
ما هـم عقـب سـر       . بردند، روانه گرديد   آنجا در آغوش نعمت و رفاه به سر مى        » ايوب«

 آنهـا در همـان      .كننـد  چـه مـى   » ايـوب «آنها به آنجا رفتيم تا ببينيم شياطين با فرزنـدان           
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هاى قصر را متزلزل كردند كه ناگهـان سـقفها و ديوارهـا فـرو                لحظات اول آنچنان پايه   
  .فنا و مرگ سپردند و همه را كشتند را در آن تنگنا به دست» ايوب«ريختند و فرزندان 

ى فنا قرار داد، به صورت مردى به شكل          را در ورطه  » ايوب«چون شيطان فرزندان    
، هـيچ خبـر دارى كـه        »ايوب«اى  : رفت و گفت  » ايوب« شكل قبلى نزد     ديگرى غير از  

ديدى كه چگونه استخوانهاى     بودى و مى   خدا بر سر فرزندانت چه آورده؟ اى كاش مى        
 فرزندان عزيزت زير ديوارها درهم شكست و پيوند حياتشان از هم گسيخت، اى كاش             

ـ          فهميدى و مى   مى ه هـيچ شـمرده و حـقّ تـو را           دانستى كه خدا آن همه عبادت تو را ب
  .منظور نداشته است

خدا : از شنيدن اين خبر اشك حسرت ريخت ولى در جواب شيطان گفت           » ايوب«
 در برابر بخـشيدن و بـاز گـرفتن و خـشم و              عطا فرموده و هم او باز پس گرفت، پس        
گذارم و تسليمم، آنگاه سر به سجده، روى بر          خشنودى و سود و زيان، او را سپاس مى        

ى سپند بر آتش خشم قرار گرفت و من و راهنمايم او را              خاك نهاد و شيطان مانند دانه     
داده و ناله كرد و خيزد، تغيير رنگ  ديديم كه مانند دود سياهى كه از نفت سياه بر مى مى

متأثّر شد ولى پس از تأملى بـار ديگـر بـه سـوى خـداى                » ايوب«از اين عمل حضرت     
به باد فنـا رفـت ولـى او هنـوز از            » ايوب«پروردگارا، مال و اوالد     : تعالى رفت و گفت   

كند كـه روزى     نعمت تندرستى و عافيت برخوردار است و به آن اميد، تو را عبادت مى             
از اين رو هرگاه مـرا  . ى باز آيد و مال و فرزندان ديگرى به دست آورد  آب رفته به جو   

بر بدن و سالمت تنش چيره سازى تا او را به چنگـال بيمـارى و رنجـورى درافكـنم،                    
ى طاعت تو را خواهد گسيخت و بـه          شك ندارم كه عبادت تو را نخواهد كرد و رشته         

  .درمان درد خود مشغول و از ياد تو غافل خواهد شد
داديم و از قساوت شـيطان       من و راهنمايم با كمال تعجب به اين سخنان گوش مى          
را بـه عنـوان     » ايوب«آنكه   در شگفت بوديم كه ناگهان متوجه شديم خداى تعالى براى         

هـاى الهـى بـه       در مقابل خواسـته   » تسليم«نمونه كامل ايمان و بندگى و صبر و شكر و           
زدگـان قـرار دهـد، بـه       تسليت مـصيبت ة را ماي  مردم جهان معرّفى كند و سرگذشت او      

توانى به   ولى اين را بدان كه نمى     . نيز مسلّط ساختم  » ايوب«تو را بر بدن     : شيطان فرمود 
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روح و عقل و دلش نزديك شوى، زيرا آنجا حقّه سر بـه مهـر ايمـان و مظهـر ديـن و                       
   1.ى دلش متعلّق به من است عرفان و خانه

رسـانيد و بـه     » ايوب« خودش را به حضرت      ن اجازه فوراً  شيطان پس از دريافت اي    
كار آزار آن حضرت ادامه داد و نفسى زهرآگين بر پيكر او دميد كه در همان دم رنجور                  

چيزى بر او » تسليم«و بيمار شد، ولى بيمارى و رنج و درد، جز ايمان و صبر و شكر و        
   2.نيفزود

ر بسترش بسيار بـر او گريـستيم و او را           من و راهنمايم به عيادت او رفتيم و در كنا         
دلدارى داديـم و او روزگـارى بـر ايـن منـوال بگذرانـد و در بـستر بيمـارى و درد و                        

. اش زرد و نزار شد     پيچيد تا تنش الغر و گوشتش گداخته و چهره         رنجورى به خود مى   
رافش در طول مدت بيمارى پرستاران او خسته و متفرّق شدند، دوستان و آشنايان از اط              

اش باقى ماند كه شـبهاى تيـره و سـرد            پراكنده گرديدند، تنها همسر مهربان و با عاطفه       
سـاخت و در ايـن       زندگانيش را نور و حرارت و قلب پر محبتش را روشن و گرم مـى              

داشـت و در     قلب و راهش را روشن مـى      » چراغ اميد «مصائب،   شب ظلمانى حوادث و   
  .نمود حمد و سپاس الهى با او هماهنگى مى

من و راهنمايم كه در كنارى ايستاده بوديم و از اول تا به آخر ماجراهاى زندگى او                 
ديديم، شيطان را مشاهده كرديم كه انگشت به پيشانى گذاشته و سـخت بـه كـار                  را مى 

به طوفانى شديد و گردبادى مهيب » ايوب«ى ايمان و يقين  خود فرو مانده و از مشاهده
  . و كينه دچار شده بوداز غم و اندوه و حسد

                                                 
ان اللّه عزّ و جلّ يبتلى المؤمن بكـل بليـة و يميتـه بكـل                : )السالم عليه(عن ابى عبداللّه     -1

ميتة و اليبتله بذهاب عقله، اما ترى ايوب كيف سلّط ابليس على ماله و على ولده و على اهلـه                    
 ة صـفح  60بحـاراالنوار جلـد   (.ء منه و لم يسلّط على عقله ترك له يوحد اللّه به            و على كلّ شى   

 ).18حديث201

 . باب ذكر ابليس و قصصه17حديث201و200ة صفح60بحاراالنوار جلد  -2
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كند و شكـست خـود را چگونـه جبـران            حاال شيطان چه مى   : من به راهنمايم گفتم   
  .نشاند نمايد و غرورش را چگونه فرو مى مى

» ايـوب «او باألخره تا آخرين نيـرو و قـدرتش بـا حـضرت              : راهنمايم به من گفت   
ن ديديم شيطان دوباره ياران     ى كار شيطان بوديم كه ناگها      كند و ما منتظر بقيه     مبارزه مى 

  .و شكست خويش با آنان گفتگو كرد» ايوب«خود را صدا زد و از كار 
آن همه حيله و نيرنگ و مكر و وسوسـه          : ياران او با سرزنش و تعجب به او گفتند        

  !اى؟ و كاردانى كه تو داشتى، كجا رفت كه اكنون اين گونه درمانده
رها كردم ولى   » ايوب«ركش داشتم به سوى     من هر يك تيرى كه در ت      : شيطان گفت 

  !هيچ كدام كارگر نشد
 او چـه    ةرا از بهشت بيرون كـردى، دربـار       » آدم ابوالبشر «تو  : يكى از شياطين گفت   

پس : گفت.  همسرش مقهور ساختم   ةاو را به وسيل   : اى به كار بردى؟ شيطان گفت      حيله
كنى؟ شيطان از شـنيدن ايـن        ىاز همان وسيله استفاده نم    » ايوب«چرا براى ساختن كار     

» ايـوب «سخن و پديد آمدن اين راه جديد خوشحال و اميدوار شد و به سوى همـسر                 
شوهرت كجا است؟ زن به سـوى    : رفت و به صورت مردى در مقابل او درآمد و گفت          

شوهر من است كه از شدت ضعف تكيه زده و نزديـك             آن: اشاره كرد و گفت   » ايوب«
نـه  . سالها است كه همچنان با درد و رنج دست به گريبان اسـت   . است جان سپرى كند   

  .گردد كه به او اميدوار باشم ميرد كه برايش عزادارى كنم و نه زنده و سالم مى مى
خوشيها . را شنيد، به گمراه ساختنش اميدوار شد      » ايوب«شيطان چون سخن همسر     

ز تـأثّرش را برانگيخـت و     و نعمتهاى پيشين را در برابر او مصور و مجسم كـرد و سـو              
  .خستگى و نوميديش را دو چندان ساخت

دهد و به دست  تا كى پروردگارت تو را رنج مى : رفت و گفت  » ايوب«زن به سوى    
سپارد؟ آن همه مال چه شد؟ آن فرزندان عزيز و برومند كجا رفتنـد؟   درد و مصيبت مى 

  ت؟دوستان و آشنايانت كجايند؟ عزّت و جاه جاللت چه شده اس
همانا كه شيطان تو را در دام وسوسه كشيده، آيا بر عزّت گذشـته و               : گفت» ايوب«

  !خورى؟ ات افسوس مى فرزندان از دست رفته
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خواهى كه ايـن ابـر تيـره مـصائب را از افـق زنـدگيت                 چرا از خدا نمى   : زن گفت 
  پراكنده سازد و از اين گرداب باليت برهاند؟

  مت چند سال دوام داشت؟روزگار عزّت و سال: گفت» ايوب«
  .هشتاد سال: زن گفت

  برى؟ چند سال است كه در رنج و بال به سر مى: گفت» ايوب«
  .هفت سال: زن گفت

من از خدا شرم دارم كه پيش از آنكه روزگار بـال بـا دوران نعمـت                 : گفت» ايوب«
 تو رو به ولى چنين گمان دارم كه ايمان   ! برابر شود، رفع گرفتارى خود را از او بخواهم        

اگـر روزى از ايـن      . ضعف نهاده و دلت از تحمل قضاء و مشيت الهى تنگ شده است            
تو را صد تازيانه خواهم زد و        رنج و درد برهم و نيروى از كف رفته را به دست آورم،            

دانم و بعـد از ايـن        از امروز ديگر خوردن طعام و نوشيدن آب از دست تو را حرام مى             
هم اكنون از نزد من دور شو تا خداى تعالى قضاء           .  نخواهم كرد  در كارى به تو مراجعه    

  .و مشيت خود را انجام دهد
مددكار ديد، احساس كرد دردهايش      سرپرست و بى   چون خود را تنها و بى     » ايوب«

از روى تضرّع، نه از روى خشم و ناشكيبائى،         . روزافزون و مصائبش از حد بيرون شده      
بارالها، رنج و درد و گرفتارى و مصيبت مـرا          : عرضه داشت دست به آسمان بلند كرد و       

   1.فرا گرفته و تو ارحم الرّاحمينى
 امتحان خود را در قوت و       ةدور» ايوب«اين هنگام درست برابر همان وقت بود كه         

 شيطان و در صبر عجيب و تحمـل بالهـاى طاقـت             ةايمان و ايستادگى در برابر وسوس     
، از اين رو پروردگـار دعـايش را اجابـت فرمـود و بـه راز و                  فرسا به پايان رسانده بود    
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اى  پاى خود را به زمين بكوب تا چـشمه        : نيازش توجه كرد و به سوى او وحى فرستاد        
سرد و گوارا بجوشد و از آن چشمه بياشام و بدنت را در آن شستشو ده تا تندرستى و                   

ناگهـان زخمهـايش التيـام      . ردبه فرمان الهى عمل كـ     » ايوب«. نيرومندى به تو باز گردد    
يافت و صحت و نشاط در اعضاء و جوارحش بدميد و اثـرى از رنـج و نقاهـت در او                   

  .باقى نماند
كــه از تهديــد و تــشديد او نرنجيــده و از » ايــوب«مقــارن همــين احــوال، همــسر 

كرد، نـزد    پرستاريش دست نكشيده بود و همچنان با مهر و شفقت از وى پرستارى مى             
ولى اين بار بـه جـاى       .  آمد تا به كار پرستارى وى و غمخوارى خود ادامه دهد           »ايوب«
يافـت و در آغـاز او را         ، جـوانى خـوش سـيما و نيرومنـد، داراى قـامتى رسـا              »ايوب«

» ايـوب «ولى طولى نكشيد كه از ماجرا آگاه شد و هـر دو دسـت بـه گـردن                   . نشناخت
آنگـاه بـراى آنكـه ذمـه        . رها كـرد  درآورد و خداى تعالى را بر اين رحمت و لطف شك          

ى تأديب و تنبيه همسر خود بسته بود آزاد شود، خدا بـه او   از عهدى كه درباره » ايوب«
اى از چوب كه مشتمل بر صد دانه باشد، بردار و با كمال رفق و                وحى فرستاد كه دسته   

مـدردى  ماليمت بر بدن همسرت بزن تا چنين زنى با ايمان كه در اين روزگار با تـو ه                 
عين همان مال و منـالش    » ايوب«پس از آن پروردگار در برابر صبر        . كرده، آزرده نگردد  

را به او پس داد و به همان اندازه نيز بر آن بيفزود و فرزندانش را زنده كرد و فرزنـدان                     
اى از قدرت ايمان و صبر       صالح ديگر نيز نصيبش ساخت و تاريخ زندگانى او را نمونه          

   1.و آثار درخشان قرار داد» يمتسل«و شكر و 
هـاى   در مقابـل خواسـته    » تسليم«اينجا بود كه من متوجه اهميت صبر و بردبارى و           

الهى و مشقّات و بالهائى كه در دنيا براى كسانى كه بخواهند از دام شيطان نجات پيـدا     
تحمـل نباشـم و دائمـا سـر          صـبر و كـم     كنند، گرديدم و تصميم گرفتم كه هيچگاه كـم        

  .در مقابل اوامر الهى داشته باشم» تسليم«

                                                 
 12 و بحـاراالنوار جلـد   44 تا  41 ص آيات    ةو سور » ايوب« قصص قرآن سرگذشت     -1
 .عليه السالم» ايوب« باب قصص 339 ةصفح
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 نفـس هيچگـاه از خـداى تعـالى دور نـشوند و              ةو اميدوارم كه دوستان اهل تزكيـ      
هميشه در مقابل او تسليم باشند و نعمتهاى الهى را شاكر و او را دوست داشته باشند و                 

  .بكوشند خود را به مقام تسليم پس از انس با پروردگار برسانند
  
  
  
  
  
  
     



    ــــــــــــــــــــــــ   مقام شامخ رضاــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            185                                                                       

  
  
  
  
  

  رضا شامخ مقام
   :گفت او مى

روزى به خدمت يكى از علماء بزرگ كه در اواخر عمر دست و پايش فلـج شـده                  
توانست از جـا حركـت كنـد،         ريختند و به هيچ وجه نمى      بود و حتّى غذا به دهانش مى      

از : گويـد  ديدم با كمال خوشحالى مـى . رفتم و از او عيادت كردم و احوالش را پرسيدم      
 ةبند: گويد ام به من داده، حتّى اين اواخر به من مى          خواهم؟ هر چه خواسته    ىخدا چه م  

كـنم   من تو براى غذا خوردن حركت نكن، دستت را هم تكان نده، افرادى را مأمور مى               
  .كه غذا به دهانت بگذارند

اى را بـه آن      كرد كه هر شـنونده     او اين كلمات را آنچنان با هيجان و نشاط بيان مى          
نشسته بودم، معنـى     من در آن مدتى كه در محضر آن ولى خدا         . نمود ايل مى حالت متم 

فهميدم كه اگر كسى خـدا را دوسـت داشـته            اينجا مى . كردم را احساس مى  » مقام رضا «
آنجا است كه خدا از او خوشـنود اسـت و او هـم از     . گردد باشد، راضى به قضاء او مى     

©z  .خدا خوشنود است ÅÌ §‘)) ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã((١  
هـاى الهـى را    و خوشنودى از خواسته» مقام رضا«من وقتى در آن چند لحظه معنى     

كردم كه اگر باز با ديگران همنشين شوم، ممكن است ايـن معنـى از                فهميدم و فكر مى   

                                                 
 .119ئده، آيةسورة ما -1
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دستم برود، از آن ولى خدا تقاضا كردم اجازه بدهد چند روزى هم مـن خـدمتگزارش                 
        ةن اجــازه داد و مــن آنچــه را كــه در آن چنــد روز از آن مجــسماو هــم بــه مــ. باشــم

آيـد،   يعنى آن ولى خدا مشاهده كردم و برايم امكان دارد و به وصـف مـى               » مقام رضا «
  .كنم براى تو نقل مى

همـين  : او در آن حال كسالت و مرض مثل يك زندانى بود كه بـه او گفتـه بودنـد                  
بـود و   ) عليه السالم (» عزرائيل« منتظر حضرت    او دائماً شوى و    روزها از زندان آزاد مى    

  .دانست ى نجات و كليددار زندان دنيا مى او را فرشته
محبـوبم مـرا در     : گفت شد و به من مى     آورد، خوشحال مى   وقتى به او درد فشار مى     

  .بخش است دهد و چقدر اين وصال لذّت بغل گرفته و مرا فشار مى
هر مقـدار روز عاشـورا   خواندند كه  اى كه اهل منبر مى همن در آن موقع به ياد جمل   

شـد و فـشارش بيـشتر        مصيبت بيشتر وارد مـى    ) عليه السالم (» امام حسين «بر حضرت   
: بـاألخره فرمـود    شـد و تـا     تر و خوشحالتر مـى     گرديد، رنگ آن حضرت برافروخته     مى

  .افتادم) خوشنودم بخشنودى تو: يعنى (1»رضا برضائك«
 ةبرد و من از سيماى پاك او معنى واقعى آي          ل و از همه چيز لذّت مى      او در همه حا   

ω ةشريف r&)) χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s†اولياء خدا  : يعنى ٢
شود و در همه حـال بـه خوشـنودى خـدا             نه خوفى دارند و نه حزنى در آنها يافت مى         

  .ديدم خوشنودند را مى
 در آن چند روز كه خدمتگزار آن ولـى خـدا بـودم و او را در طوفـان مـرگ و                       من

ديدم و كسالت مرض كه باألخره منجر به درگذشت او شد، به او فشار آورده    حيات مى 
شـد، بـه قـدرى او را آرام و           العاده ناآرام و متـشنّج مـى       بود كه هر كس غير او بود فوق       

 اعمـال او تفـسير      ةكرد كه من بوسيل    شنودى مى مطمئن يافتم و بلكه به قدرى اظهار خو       
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رسـد و لياقـت      كنم كه وقتى نفس انسان بـه كمـال مـى           و آن آيه را اين چنين معنى مى       

 انس با خدا و اتّكاء به خدا و توكّـل بـه             ةكند و بوسيل   ا مى ارتباط با خداى بزرگ را پيد     
گردد و خداى تعالى او را مـورد خطـاب قـرار             هاى پروردگارش مى   او، تسليم خواسته  

آيـد كـه     اش به وجود مـى     زند، محبتى در بين خداى تعالى و بنده        داده و با او حرف مى     
الى خوشـنود، ولـى در عـين        اش خوشنود است و هم بنده از خداى تع         هم خدا از بنده   

اش  حال بايد اين دوستى و محبت از طرف فرد بـا عظمـت از ايـن دو دوسـت اجـازه                    
© :فرمايـد  صادر شود و لذا خـودش مـى   Éë Å_ ö‘ $#)) 4’ n< Î) Å7 În/ u‘ Zπ uŠ ÅÊ# u‘ Zπ ¨Š ÅÊ ó و بـه ايـن    )) ∆£

 لياقـت  همتا، يك انسان بى    بزرگ، آن محبوب با عظمت، آن دوست بى        وسيله آن خداى  
و محبـت و صـميميت      » مقـام رضـا   «به  ) حاال آن انسان هر كه باشد و هر چه باشد         (را  

  .دهد دهد و او را تحت حمايت خود قرار مى خود راه مى
برسـد، هميـشه در     » مقـام رضـا   «من در آن چند روز متوجه شدم كه اگر كسى بـه             

  :آسايش است و به قول بعضى از بزرگان اهل معنى
   نبايست نباشد بلكهاو را بايست و     

  بايست و نبايست او همه بايست باشد                                                
برسد، به كمالى رسيده كه حجابهاى ظلمانى و نورانى از          » مقام رضا «و كسى كه به     

  .او برطرف شده و جاى او در كنار اولياء خدا در همين دنيا در بهشت است
’: ودهلذا در قرآن فرم    Í? ä{ ÷Š $$ sù)) ’ Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã*  ’ Í? ä{ ÷Š $# u © ÉL ¨Ζ y_  ((بله من از مجالـست      ٢

اى كه با آن ولى خدا داشتم، متوجه شدم كه او از همين دنيا بهشتش شـروع                  چند روزه 
  .شده است
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اند او در بهشت رضوان اكبـر الهـى را    آيا بهشت چه دارد كه به او در اين دنيا نداده     
خواهد كه دارد، جلـب رضـايت الهـى را           ، ارتباط با اولياء خدا را مى      خواهد كه دارد   مى
خواسته كه انس با او را داشته باشـد و مـورد خطـاب               خواهد كه كرده و باألخره مى      مى

  .الهى قرار بگيرد و با او هم سخن گردد و به وصل محبوبش برسد كه رسيده است
  :گفت او مى

داشتم و حال   جان و دل خدا را دوست مىشبى كه روحم به پرواز درآمده بود و از
ــه شــب مبعــث    ــودم ك ــده ب ــه ش ــتم و متوج ــواى ديگــرى داش ــرم« و ه ــول اك             » رس

ـ            )  عليه و آله   صلى اهللا (  شـريفه در    ةاست، ناگهان قبل از خواب ديدم در ورقـى ايـن آي
   .مقابل چشمم ظاهر شد

ξ sù)) y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù 

t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% 

(#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ (($ VϑŠ Î= ó¡ n@1  
اى رسول ما، به حقّ آن خالقى كه تـو را خلـق و              : يعنى

تربيت كرده، مسلمانان ايمان صحيحى ندارند مگر آنكه وقتى   
د، تو هر چه حكم     دهن تو را در اختالفات خود حكَم قرار مى       

كنى، آنها در دل هيچ ناراحـت نـشوند و بـه دسـتورات تـو                
  .رضايت داشته باشند

هـدايت  » رضـا «اين آيه در مقابل چشمم نورانيت خاصى داشـت و مـرا بـه مقـام                 
كرد، اگر چه بيشتر بـه مقـام تـسليم اشـاره دارد ولـى اگـر كـسى بخواهـد در دل،                        مى

 و قدر الهى نداشته باشد كـه در اينجـا بـه آن              صددرصد و سرسوزنى ناراحتى از قضاء     
  .برسد» رضا«تصريح شده، بايد به مقام 

  

                                                 
 .65سورة نساء، آية -1
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  :گفت او مى
وقتى كه او   » جابر بن عبداللّه انصارى   «روزى خود را در عالم مكاشفه در كنار بستر          

هـم بـه عيـادت او آمـده     ) عليه السالم(» امام باقر«در همان هنگام   . ديدم مريض بود مى  
توانم آن حضرت را با آنكه هنوز عمر زيادى در           بسيار خوشحال بودم كه مى    من  . بودند

كـردم كـه بـدانم       ديـدم و دقّـت مـى       را بسيار پير مى   » جابر«دنيا نكرده بودند ببينم ولى      
: به او فرمودند  ) عليه السالم (» امام باقر «تواند از آن حضرت استفاده كند؟        چگونه او مى  

ام كه پيرى را بهتـر از جـوانى و           به مقامى رسيده  : گفتحالت چگونه است؟ او     » جابر«
  .خواهم مريض بودن را بهتر از سالمتى و مردن را بهتر از زنده بودن مى

اگر خداى تعالى ما را پير و       . اما ما اين طور نيستيم    : فرمود) عليه السالم (» امام باقر «
دهد، به همان خـشنوديم  داريم و اگر جوان قرارمان  فرتوت قرار دهد، آن را دوست مى   

       خـواهيم و بـاألخره مـضمون سـخن امـام           و اگر به ما طول عمـر دهـد، همـان را مـى             
خواهيم، مـا راضـى بـه رضـاى          اين بود كه ما هر چه را خدا بخواهد مى         ) عليه السالم (

كنيم اينجا   داريم و در مقابل او از خود اظهارنظرى نمى         حضرت حقّيم، او را دوست مى     
: اين كالم را از آن حـضرت شـنيد، صـورتش را بوسـيد و گفـت                » جابر«وقتى  بود كه   

، فرزند مرا كه    »جابر«تو اى   : راست گفت كه فرمود   )  عليه و آله   صلى اهللا (» پيامبر اكرم «
شكافد همان گونه كه گاو نر زمين را         او علم را مى   . كنى اسمش اسم من است درك مى     

   1.شكافد مى

                                                 
روى ان جابر بن عبداللّه االنصارى رضى اللّه عنه ابتلى فى آخر عمره بـضعف الهـرم و                   -1

انـا فـى حالـة احـب فيهـا          : قر عليه السالم، فسأله عن حاله، فقـال       العجز، فرآه محمد بن على البا     
  . الشيخوخة على الشباب و المرض على الصحة و الموت على الحياة

اما انا يا جابر، فان جعلنى اللّه شيخا احب الشيخوخة و ان جعلنـى شـابا                ) عليه السالم (فقال الباقر   
ان شفانى احب الشفاء و الصحة و ان امـاتنى احـب            احب الشيبوبة و ان امرضنى احب المرض و         

الموت و ان ابقانى احب البقاء فلما سمع جابر هذا الكالم منه قبل وجهه و قال صدق رسول اللّـه                    
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  :گفت او مى

  1.عبارت است از رفع كراهت و استحالل مرارت احكام قضا و قدر» رضا«
  :گفت او مى

برسد، همه روزه اين دعـاء را بعـد از   » رضا«كسى كه مايل است در اعتقاد، به مقام       
رضيت بِاللّه ربا و بِاالِْسالمِ دينًا و بِمحمد صلَّى اللّه علَيه و الـه نَبِيـا و                 (( .ماز بخواند هر ن 

        و ىلع و دمحم و ىلع وسى وم فَرٍ وعج و دمحم و ىلع نِ ويسالْح نِ وسبِالْح ا وماما ىلبِع
سالْح                       هِمـدائـنْ اَعم لّى واَتَـو ةً بِهِـمقـاد ةً وسـاد ـةً وماَئ المالس هِملَيحِ عالالص الْخَلَف نِ و
رَّء2))اَتَب.  

  :گفت او مى
و شـوق   » رضا«حالت  . كردم من چهل روز به اين دعاء بعد از هر نماز مداومت مى           

 دست داد كه غير قابل وصف بود و         و شعفى به خاطر داشتن يك چنين اعتقادى به من         
  :كردم  با خود اين شعر حافظ را زمزمه مىدائماً

  
  
  فراق و وصل چه باشد رضاى دوست طلب«

  »كه حيف باشد از او غير او تمنّائى                                                      
  

                                                                                                                                            
ستدرك لى ولدا اسمه اسمى، يبقر العلـم بقـرا كمـا يبقـر الثـور      : فانّه قال) صلى اللّه عليه و آله   (
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باشد، كراهـت از ميـان برخيـزد،»رضا«كسى كه در مقام:گويدمى»فيض كاشانى«
  .شود تلخى احكام قضا و قدر مبدل به شيرينى مى
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  :گفت او مى
 نفس كنـد، رذائـل اخالقـى        ة تزكي برسد، بايد اول  » رضا«اگر كسى بخواهد به مقام      

خود را از بين ببرد و سپس با خداى تعالى انس بگيرد و زمانى كه با حضرت حقّ جلّ                   
و » توكّـل «مقامـات   ) هر چه بـا او انـسش بيـشتر شـود          (و عال مأنوس شد، خودبخود      

  .كند را كه از لوازم انس است، بهتر در خود احساس مى» رضا«و » تسليم«
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  اعتصام مقدس مقام
  :گفت او مى

بـا   شـود، يعنـى چـون      مـى » معتـصم بـاهللا   «ى به مقام رضا رسيد،       وقت سالك الى اهللا  
شناسـد و او را حاضـر و    دارد و او را مـى  گيرد و او را دوست مى      پروردگارش انس مى  

بيند، خود را از هرگونه گناه، معصيت، عمل به مكروه و حتّى ترك اولـى نگـه                  ناظر مى 
» اعتصام«زيرا معنى . شود كوچكترين مخالفتى با محبوبش بنمايد ارد، او حاضر نمىد مى

ى شناختن خدا از هرگونـه نقـصى كـه منافـات بـا انـس           نگه داشتن خود است بوسيله    
  .حضرت حقّ داشته باشد

                            : خداى تعالى فرموده

#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ)) «! $$ Î/ uθ èδ ó((Ο ä39 s9 öθ tΒمعرفـت  ةيعنـى بوسـيل   ١ 
  .خدائى كه موالى شما است، خود را از گناهان نگه داريد

انـد و    كه معصوم بوده  ) عليهم السالم (» انبياء«انسان در اين مقام و مرحله در رديف         
گيـرد و بـا آنهـا      اند، قرار مى   داشته ى معرفتشان به خدا خود را از گناهان نگه مى          بوسيله

امامان معـصومند و  » اهللا حبل« چون به تصريح روايات زيادى     كند و  صميميتى برقرار مى  
 )اهللا عـرف  فقـد  عـرفكم  مـن (:اند معرفت آنها همان معرفت خداى تعالى است كه فرموده        

بـدانيم و   » عـين اهللا  « بايد آنها را     كسى كه شما را بشناسد، خدا را شناخته است و         : يعنى
       :گويـد  ظرنـد، چنانكـه قـرآن مـى       آنها بمانند حضرت حقّ جلّ و عال بـر اعمـال مـا نا             

≅ è% uρ)) (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ (( tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ  2  بـه حبـل    » اعتصام«بنابراين
را بـشناسد،   ) عليهم الـسالم  (» معصومين«يعنى كسى كه    . به خدا است  » اعتصام« نيز   اهللا

  .بيند كه آنها ناظر اعمال او هستند مىكند، زيرا  را از گناه و خطا حفظ مى خود

                                                 
 .78سورة حج، آية -1

 .105سورة توبه، آية -2
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فرمـوده   بـه خـدا بكنيـد،     » اعتصام«و لذا در قرآن همان گونه كه دستور داده است           
   :فرمايد كنيد و مى» حبل اهللا«به » اعتصام«است 

#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ)) È≅ ö7 pt ¿2 «! $# (($ Yè‹ Ïϑ y_را  خـــود: يعنـــى ١
ــلةبوســيل ــه همــان   شــناختن حب     »معــصومين«الهــى ك

 وصـول بـه معـارف       ةاند، آنها همان وسيل   )السالم عليهم(
اند، از بديها نگه داريد، از اختالفات        حقّه و مقامات عاليه   

توجهى به   نگه داريد، از انحرافات نگه داريد و در اثر بى         
  .اين مسائل، تفرقه بين خودتان ايجاد نكنيد

 كند، به صـراط مـستقيم       به حبل الهى  » اعتصام«به خدا و يا     » اعتصام«زيرا كسى كه    
   :فرمايد زيرا خداى تعالى مى. هدايت شده

⎯ tΒ uρ) Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ (( 8Λ⎧ É) tF ó¡ •Β٢  
 معرفــت خــدا از ةكــسى كــه خــود را بوســيل: يعنــى

بديهاى روحى و عملى نگه دارد، به راه راسـت هـدايت            
  .شده است

  :گفت او مى
ه جمال حضرت حقّ جلّ و عال را با چشم دل ديـده و دل         اى ك  آرى عاشق دلباخته  

نماى او مشاهده كرده و دلش به دام صيد   تمامةبه او بسته و يا جمال دلربايش را در آين    
  :او افتاده، زبان حال و قالش اين است

  چه خوش صيد دلم كردى بنازم چشم مستت را
  گيرد س آهوى وحشى را از اين خوشتر نمىكه ك                                               

  سر و چشمى چنين دلكش تو گوئى چشم از او برگير
  گيرد معنى مرا در سر نمى برو كاين وعظ بى                                                

                                                 
 .103عمران، آية سورة آل -1

 .101، آيةعمران سورة آل -2
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  خوف حزن و مقام
  :گفت او مى

ــى  ــرآن م ــد ق ω :گوي r&)) χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s†١   
  .گيرد اولياء خدا نه خوفى دارند و نه حزنى آنها را مى: يعنى

ترسد، اگر تمام بالهاى دنيا بر       آرى اولياء خدا زير رداى پروردگار از هيچ چيز نمى         
  .اند سر آنها فرود آيد، آنها مانند كوه، محكم ايستاده

كننـد،   شديدى در خود احساس مى» حزن و خوف«ولى در عين حال آنها در باطن   
خوف و حزنشان به خاطر اين است كه مبادا محبوب به اين خوبى را از دست بدهنـد،                  

  .محزونند كه مبادا روزى به فراق او مبتال گردند
وقتـى مجنـون او را ديـد،        . ون عامرى را به نـزد ليلـى بردنـد         گويند روزى مجن   مى
حاال كه  ! كنى؟ چرا گريه مى  : از او سؤال كردند   . اى نشست و هاى هاى گريه كرد       گوشه

  .ترسم او را از من بگيرند مى: گفت. وقت گريه نيست
  :گفت او مى
ل را  تا انسان لذّت وصـ    . ترين بالها، جدائى بعد از انس است       ترين و سخت   كشنده

دهد و باألخره از فـراق       نچشيده از فراق چندان وحشت ندارد، ياد فراق او را آزار نمى           
خوفى ندارد، اما اگر يك روز، يـك سـاعت، يـك لحظـه، در آغـوش مهـر و محبـت                      

اى صبر   تواند لحظه  محبوب حقيقى قرار گرفت، مگر ديگر طاقت جدائى دارد؟ مگر مى          
  .كند؟ به هيچ وجه، ابداً

                                                 
 .62سورة يونس، آية -1
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  :فتگ او مى
روزى يكى از اولياء خدا را كه به استادى قبولش داشتم و بـه مقـام وصـل رسـيده                    

   .ريزد خواند و اشك مى بود، ديدم اين اشعار را مى
     دلبرا با غم عشق تو چه تدبير كنم 

  ى شبگير كنم تا بكى در غم تو ناله                                                   
    ن شد، كه نصيحت نه شنود دل، ديوانه از آ

 مگرش هم ز سر زلف تو زنجير كنم                                                          

    آنچه در مدت هجر تو كشيدم هيهات       

 در يكى نامه محال است كه تحرير كنم                                                         

    ر زلف تو مجموع پريشانى خود با س      

 كو مجالى كه سراسر همه تقرير كنم                                                         

    آن زمان كĤرزوى ديدن جانم باشد       

 در نظر نقش رخ خوب تو تصوير كنم                                                         

   گر بدانم كه وصال تو به من دست دهد      

 دين و دل را همه دربازم و توفير كنم                                                          

    دور شو از برم اى واعظ و بيهوده مگوى      

 تزوير كنممن نه آنم كه دگر گوش به                                                           

    نيست اميد صالحى ز فسادى حافظ      

  كنم است چه تدبير تقدير چنين كه چون                                                         
چـرا  : كنـى؟ گفـت    اى كه از هجران ناله مى      مگر به وصل نرسيده   : من از او پرسيدم   

 وصال بيشتر لذّت ببرد، از فراق بيـشتر         هر چه انسان از   . ترسم ام ولى از فراق مى     رسيده
   .ترسد و در زمان وصال، حزن دائمى از ترس فراق در دل دارد مى
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  مقام پر اهميت اخبات
  :گفت او مى

 روح در ميان جمعى از اولياء خدا كه همه مشغول         ةشبى در عالم مكاشفه و يا تخلي      
بـودى و    هم با مـن مـى      آنها را در آرامشى ديدم كه اى كاش تو        . نماز شب بودند، رفتم   

دند، از  رسيده بو » اخبات«فهميدى، آنها به مقام      معنى آرامش خاطر و اطمينان دل را مى       
همه چيز خيالشان راحت بود، آرام بودند، آسايش داشتند و خداى تعالى بـه پيـامبرش                

(( :فرمود مى Åe³ o0 uρ t⎦⎫ ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9 به اينها كه در مقابل پروردگارشان تسليمند و بـه          : يعنى1))#$
  .اند، بشارت بده آرامش كامل رسيده

ان هميشه حمايتـشان    خوشا به حالشان، اعصابشان راحت، فكرشان راحت، خدايش       
كند، محبوبشان هميشه دوستشان دارد، مواليشان هميشه با آنها است، آنها با او انس               مى

 زنند، خداى تعالى   پرستند و دوست دارند، با او حرف مى        دارند و او را از صميم دل مى       
هم به اين اوليائش خيلى محبت دارد و بهشت خلد را جايگاه آنها قرار داده، آنجـا كـه                   

  :فرمايد مى
β Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# þθ çF t6 ÷z r& uρ 4’ n< Î) 

öΝ Íκ Íh5 u‘ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù t((βρ à$ Î#≈ yz 2   
كنند  كسانى كه ايمان دارند و عمل شايسته مى        : يعنى

و براى خود تحت عنايات پروردگارشـان آرامـشى پيـدا           

                                                 
 .34سورة حج، آية -1

 .23سورة هود، آية -2
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اند، اينها در بهـشتند و اينهـا در آن بهـشت هميـشه               دهكر
   .خواهند بود

  :گفت او مى
بعد از مقام شامخ رضا خواهد بود، بلكه اعتقاد من اين است كه تا انـسان                » اخبات«

  :فرمايد چنانكه خداى تعالى مى. شود نمى» مخبتين«به مقام تسليم و رضا نرسد، جزء 
Ν n= ÷è u‹ Ï9 uρ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ 

(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãŠ sù ⎯ Ïµ Î/ |M Î6 ÷‚ çG sù … ã& s! öΝ ßγ ç/θ è= è% 3 ¨β Î) uρ ©! $# ÏŠ$ yγ s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# þθ ãΖ tΒ# u™ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ((١  
اهل علم و معرفت بدانند كه قرآن و آيـات الهـى            : يعنى

س ايمـان   حقّ است و از جانب پروردگار نازل شده است، پ         
به او بياورند و در تحـت عنايـات او دلـشان آرام و راحـت                

خداى تعالى كـسانى را كـه ايمـان دارنـد بـه صـراط               . باشد
   .كند مستقيم هدايت مى

  

                                                 
 .54سورة حج، آية -1
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  اخالص مقام شامخ

  :گفت او مى
» خـدا  رسـول «گويد كه از     مى» حذيفه يمانى «. مقام اخالص بسيار پر اهميت است     

: من ايـن سـؤال را از جبرئيـل پرسـيدم، او گفـت             : چيست؟ فرمود » اخالص«: پرسيدم
االخالص سرّ من سرّى استودعته فى قلب مـن احببـت مـن             «: خداى تعالى فرمـوده   

اى  ص يكى از اسرار الهى است كه خداى تعالى آن را در قلب بنده             اخال:  يعنى 1»عبادى
  .گذارد كه دوستش دارد، مى

  :گفت او مى
خــدا   انسـان بـايـد راه و روشــش را، ديـنش را، اعمالــش را، نيتــش را بـراى                 

   2.خـالـص كنـد
  

                                                 
 و مـستدرك    24 حـديث    249 ة صـفح  67، بحـاراالنوار جلـد      133 ة صفح المريد ة مني -1

  .92 حديث 101 ة صفح1الوسائل جلد 
⎪⎥ωÎ))) š: قال اهللا تعـالي     -2 Ï% ©!$# (#θç/$s? (#θßsn=ô¹ r& uρ (#θßϑ|ÁtGôã $# uρ «!$$Î/ (#θÝÁn=÷zr& uρ óΟ ßγ oΨƒ ÏŠ 

¬! šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù yì tΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#  ((   .)146سورة نساء، آية()

ــال  ــارك وقـــ ــاليتبـــ ≅:  تعـــ è%)) ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ 

t((⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9   .)162سورة انعام، آية(#$
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ω: فرمايـد  تعـالى مـى    خداى r&)) ¬! ß⎯ƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø: $# 4((١  
د كه بايـد بـراى خـدا راه و روش و ديـن و               يعنى همه بدانن  

  .اعمال دينى، خالص باشد
طـوبى  (:فرمودنـد ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«حضرت  

لمن اخلص للّه العبادة و الدعاء و لم يشغل قلبـه بمـا تـرى         
عيناه و لم ينس ذكر اللّه بما تسمع اذناه و لم يحزن صـدره     

   2.)بما اعطى غيره
ى كه عبادتش، دينش و دعـاء و        خوشا به حال كس   : يعنى

ــب او را      ــد و قل ــالص كن ــدا خ ــراى خ ــتش را ب درخواس
ديــدنيهايش بــه خــود مــشغول نكنــد و خــدا را بــه خــاطر  
شنيدنيهايش فراموش ننمايد و دلش به خاطر آنچه ديگران از  

  3.نعمتهاى الهى دارند، محزون نگردد
                                                 

 .3 سورة زمر، آية -1

 .5حديث 229 ة صفح67 بحاراالنوار جلد -2

و العمـل    االبقاء على العمل حتّى يخلص اشد مـن العمـل         : )السالم عليه(عن ابى عبداللّه      -3
 230 ة صـفح  67بحاراالنوار جلـد    (. عليه احد االّ اللّه عزّ و جلّ       الخالص الّذى التريدان يحمدك   

  ). 6حديث 
ثالث من كن فيه او واحدة منهن كان فى ظلّ عرش           ): صلى اللّه عليه و آله    (قال رسول اللّه    

بحـاراالنوار جلـد   (.و رجل لم يقدم رجالً حتّى يعلم ان ذلك للّه رضا او يحبس     ) الى ان قال  (اللّه  
  ).11حديث  243 ة صفح67

 ة صـفح  67بحـاراالنوار جلـد     (.افضل العبادة االخالص  ): عليه السالم (عن ابى جعفر الجواد     
  ).25 ح 249

من اصعد الى اللّه خالص عبادته اهبط اللّه عـزّ و جـلّ             ): سالم اللّه عليها  (عن فاطمة الزّهراء    
  ).25 ذيل حديث 249 ة صفح67بحاراالنوار جلد (.اليه افضل مصلحته
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  :گفت او مى 
راه محبت به خدا بـه كمـال        اخالص چيزى است كه هم ممكن است كسانى كه از           

توضـيح آنكـه   . انـد داشـته باشـند    اند داشته و هم كسانى كه از راه تقوى پيشرفته   رسيده
 قدمهائى به سوى رسيدن به كمال       ى اهللا با محبت به ثواب اهللا      چون جمعى از سالكين ال    

مت ى مراحل را به اين جهت طى كرده يعنى اگر توبه نموده و يا اسـتقا                برداشته و همه  
كرده و يا در صراط مستقيم قرار گرفته و يا تقوى پيشه كرده و يا جهاد با نفس نمـوده                    

اش براى آن ثوابها و آن نعمتهائى كه خـداى   اند، همه ى بندگى را كامل كرده   و يا مرحله  
تعالى در آخرت وعده فرموده، بوده است و حاال هم كه اعمال و دين خـود را خـالص       

ى ايـن مراحـل را       باشد ولى جمعى هستند كه همه      همان ثوابها مى  كنند باز هم براى      مى
 آنها هم بايد اعمال و دين خـود  اند، طبعاً براى محبت به خداى تعالى و لقاء او گذرانده  

  .كنيم را خالص كنند كه شرحى در اين خصوص در بحث مقام خلوص بيان مى
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  خلوص شامخ مقام
  :گفت او مى

 كارى باالتر از اخالص دارد و آن اين است كه بايد خود     در اين مقام سالك الى اهللا     
ى آلودگيها پاك كند، محبتش فقط به خدا باشد، تمام صـفاتش صـفات الهـى       را از همه  

باشد، دستش دست خدا باشد و كارهاى خدائى كند، چشمش جز حق نبيند، گوشـش               
شنود و زبانش جز حق نگويد، سرسوزنى از صفات شيطانى و يا حيـوانى در               جز حق ن  

وجودش نباشد و باألخره اعمالش، اخالقش، رفتارش و روحياتش خدائى باشـد و بـه               
خواهد به ايـن مرحلـه قـدم         كسى كه مى  . هيچ وجه در وجودش غش و آلودگى نباشد       

ايـم   شـرح داده  » سير الـى اهللا   « مستقيم كه در كتاب      ى صراط  بگذارد، بايد بعد از مرحله    
. مقصد را تعقيب كند     محبت به خداى تعالى قرار دهد و از آنجا اين          ةخود را در مرحل   

ى محبت بـه خـداى تعـالى وارد          يعنى پس از آنكه صراط مستقيم را گذراند، به مرحله         
شود و محبت خود را متمركز به خدا كند و هيچ چيز را جز خدا و براى خدا دوسـت                    

اشته باشد و در لوح دلش جز الف قامت دوست نباشد و به هر كس و بـه هـر چيـز          ند
كند، براى خدا و به قدر ارتباط آن چيز با خدا باشد و آن قدر در ايـن                   اظهار محبت مى  

ى محبت است كار كند كه محبتش خالص براى خـدا گـردد و               مرحله كه نامش مرحله   
، براى محبت به خدا با نفسش جهاد كند و          ى جهاد با نفس رسيد     سپس وقتى به مرحله   

ى عبوديت موفّق شد، تنها و تنها براى محبت به خـدا او را بنـدگى                 زمانى كه به مرحله   
ى دلش محبت به ثواب و انتظار اجر نداشته باشـد            نمايد و به هيچ وجه حتّى در گوشه       

گـذارد و    مـى ى شكر و انـس بـا خـدا    و چون خدا را زياد دوست دارد، قدم در مرحله   



   ــــــــــــــــــــــــ  در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        202     

كنـد   داند كه او در قلبش جز محبت به خدا چيزى نيست و هر چه مى               خداى تعالى مى  
  .دهد با اخالص كامل است، آن وقت او را به مقام واالى خلوص راه مى

  :گفت او مى
 خلوص است و هيچ كارى را جز به خاطر محبتش بـه خـداى               ةكسى كه در مرحل   

يازات كه خداى تعالى در قرآن بيان فرمـوده برخـوردار           دهد، از اين امت    تعالى انجام نمى  
  :است

                                                                :فرمايد خداى تعالى مى: يك

$ tΒ uρ)) tβ ÷ρ t“ øg éB ω Î) $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζ ä. šχθ è= yϑ ÷è s? * ω Î) yŠ$ t7 Ïã «! $# t⎦⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 يعنى جز بـه آنچـه       ١)) #$
شويد مگر بندگان پاك و مخلص خدا كـه چـون آنهـا روى              ايد جزا داده نمى    هانجام داد 

اند كه با اعمال  محبت به پروردگارشان عبادت نموده اند و تنها به خاطر  محبت كار كرده  
شود و بلكه چون آنها هر چه دارنـد          شود، مقايسه نمى   و رفتارشان آنچه به آنها داده مى      
از نعمتهاى مختلف خلق نموده در اختيـار آنهـا قـرار            براى خدا است، خدا هم هر چه        

  .دهد مى
7: فرمايد ى آنها مى   خداى تعالى درباره  : دوم Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) öΝ çλ m; ×− ø— Í‘ ×Πθ è= ÷è ¨Β((يعنى خداى   ٢

اند و بلكـه آنهـا       تعالى براى آنها رزق معينى تعيين كرده و آنها به نعم الهى دعوت شده             
به خالف بعضى كه طفيلى و با شفاعت اينـان بـه            . تيارندى آن نعمتها صاحب اخ     درباره

شوند، براى آنها رزقى تعيين نشده و از طفيل وجـود اينهـا از نعمتهـاى      بهشت وارد مى  
  .كنند بهشتى استفاده مى

Ν :فرمايد خداى تعالى مى  : سوم èδ uρ))   (( tβθ ãΒ t õ3 •Β3  اينها در آن بهـشت اكـرام و        يعني
ت كه اگر كسى در ميهمانى كه از طرف شخـصيت بزرگـى             طبيعى اس . شوند احترام مى 
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رود و او    برپا شده، دعوت شود و او را زياد احترام كنند، عظمت و شخصيت او باال مى               
  .گردد از خواص صاحب خانه محسوب مى

’(( :فرمايد ى آنها مى   خداى تعالى درباره  : چهارم Îû ÏM≈ ¨Ψ y_ Ë ((Λ⎧ Ïè ¨Ζ9  خـدا آنهـا را در       $1
دهد كه آن نعمتها را در آيات يادآورى كرده و به اين وسيله   نعمت قرار مىبهشتى پر از

  .به آنها اظهار محبت خاصى نموده است
Ν :فرمايد خداى تعالى مى: پنجم åκ ¨Ξ Î* sù)) tβρ ç |Ø ós ßϑ s9*ω Î) yŠ$ t7 Ïã «! $# š((⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $#٢ 

بنـدگان   شوند مگر   آنها در قيامت براى حساب و دادگاه عدل الهى حاضر مى           ةيعنى هم 
شـوند ولـى چـون حـسابى ندارنـد و             پروردگار كه آنها به قيامت وارد مى       ةخالص شد 

دارى  اند و بلكه در مقابل محبوبـشان عمـل ارزش          عبادتهايشان را به خاطر ثوابى نكرده     
روى قبـر سـلمان از قـول سـلمان      )عليـه الـسالم  (على بن ابيطالـب  اند كه  انجام نداده

  ).دت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليمىو ف(: نويسد مى
حـساب وارد بهـشت    پس احضار آنها دليلى ندارد و لذا خـداى تعـالى آنهـا را بـى      

  .كند مى
Ν :در روز اول شيطان كه بناى اغواى بنى آدم را گذاشت و گفت: ششم åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ)) 

t⎦⎫ Ïè uΗ ød r&(( 3مردم را اغوا خواهم كردةيعنى هم ω Î))) š‚ yŠ$ t6Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $#((٤      

مگر بندگان صاف و پاك تو كه تو آنها را پاك نموده باشى و خالص در محبت تـو     
  .كند تواند آنها را اغوا كند يعنى به آنها قدرت پيدا نمى شيطان در همين دنيا نمى. باشند

ت قائل شـده كـه بـه        خداى تعالى براى بندگان خالص و پاكش آن قدر اهمي         : هفتم
دستور داده كـه نـام آنهـا را در          )  عليه و آله   صلى اهللا ( صفتشان به پيامبر اكرم      خاطر اين 
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 :فرمايـد  قرآن يـاد كنـد چنانكـه مـى     ä. øŒ $# uρ)) ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# #© y›θ ãΒ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ TÁ n= øƒ èΧ tβ% x. uρ 

Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ((ت و در عبادت صـاف و        يعنى در قرآن موسى را ياد كن زيرا او           ١در محب
  .پاك بود و او را خداى تعالى براى خود خالص كرده بود

≈⎯ :فرمايـــد خـــداى تعـــالى مـــى: هـــشتم ys ö6 ß™)) «! $# $ ¬Η xå tβθ à ÅÁ tƒ * ω Î) yŠ$ t7 Ïã «! $# 

t⎦⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 كننـد، مگـر     يعنى خدا منزّه است از آنچـه ديگـران او را توصـيف مـى               ٢ )) #$
توانند او را توصيف كننـد       به خاطر همان پاكى و خلوصشان مى      بندگان خالص خدا كه     

اند  و تنها توصيف آنها صحيح است زيرا آنها در صراط مستقيم راه كماالت را طى كرده            
انـد و بـا    اند و نفس و شيطان را در دل راه نداده     و با محبت خالص به خدا نزديك شده       

توانند خدا را توصيف كننـد ولـى         لذا آنها مى  . اند اند و كامالً او را شناخته      او انس گرفته  
ديگران كه شيطان و هواى نفس در دل آنها راه يافته و وساوس خود را القـاء نمـوده و                    

نمايد، پس منـزّه اسـت       كرده معرّفى مى   آنچه جهل شيطان اقتضاء مى     خداى تعالى را به   
   .كنند خدا از آنچه آنها او را توصيف مى

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .51 سورة مريم، آية  -1

 .160و159فات، آيات سورة صا -2

 



   ــــــــــــــــــــــــ   مقام واالي توحيد  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            205                                                                       

  
  
  
  
  
  
  توحيد مقام واالى

  :گفت او مى
اگر انسان بتواند تمام صفات رذيله را از خود دور كند و نفس خود را تزكيه نمايد                 

ى انـسان كامـل بـسازد و بـاألخره         و رضاى الهى را به دست بيـاورد و خـود را نمونـه             
ترين كارهائى است كـه بايـد در دنيـا           اخالص و خلوص را كه بزرگترين و پر زحمت        

 اوليـاء خـدا اسـت       ةتواند به مقام قرب الهى كه آرزوى همـ         جام شود، عملى كند، مى    ان
  .برسد

  .گردد او ولى خدا، او محبوب خدا، او از انصار خدا و او از ياران خدا مى
ى واحدى قرار دهد و به  ى خود را خواسته ى خواسته او اگر موحد شود، يعنى همه

م تمايالت نفسانى و عقالنى و در حقيقت از بين          كه همان يكى كردن تما    » مقام توحيد «
آورده برسـد، بـه كمـال     هاى مختلف براى خـود بوجـود   بردن خدايا نيست كه به بهانه    

  .رسانده است» مقام توحيد«حقيقى رسيده و خود را به 
ايـن مـردم چقـدر اشـتباه        : در اينجا استاد سكوتى كرد و آهى كشيد و سپس گفت          

رسـانند و در     ى بازيها به مقام قهرمانى مى      مه چيز بلكه در همه    كنند كه خود را در ه      مى
اند، اما در موضوع انـسانيت       اى كسى و يا كسانى به مقام واال و برتر آن رسيده            هر رشته 
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و كماالت روحى، در موضوعى كه خدا انسان را براى آن ساخته، هـيچ كـس بـه فكـر                    
  !افتد قهرمان شدن نمى

ا و در صنايع و يا در اكتشافات در امر دنيا فرمـوده اسـت               آيا خداى تعالى در بازيه    
  بر يكديگر سبقت بگيريد؟

θ# :يا فرموده à) Î7 tF ó™ $$ sù)) ÏN≡ u ö y‚ ø9  در صفات خوب در كمـاالت انـسانى در  : يعنى١4 )) #$
گوى سبقت را ربوده و     ) صلوات اللّه عليهم اجمعين   (» معصومين«خوبيها و خيراتى كه     

ــوده  ــا فرم ــدح آنه Ν: خــدا در م åκ ÷] ÏΒ uρ)) 7, Î/$ y™ Ï((N≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/ 2ــى    ز اوالد و جمعــى ا: (يعن
دستور ) اند  مردم سبقت گرفته   ةدر جميع خوبيها بر هم    )  عليها سالم اهللا (»  زهراء هفاطم«

پشت سر آن خاندان طيب و طاهر، شما هـم بـر خوبيهـا سـبقت بگيريـد و                   فرموده كه   
  !عقب سر آنها حركت كنيد
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  مقام وحدت
  :گفت او مى

 حيوانى و شـيطانى را از نفـس خـود تزكيـه      ة تمام صفات رذيل   وقتى سالك الى اهللا   
 تمام نماى صفات و اسماء و افعال ذات اقدس متعـال شـد، بـه                ةكرد و در كماالت آين    

 شده و بين خود و مواليش خداى تعالى و رسيده و متخلّق به اخالق اهللا» دتمقام وح«
  :گويد بيند، بلكه مى جدائى نمى) عليه السالم(» صاحب األمر«رت مظهرش حض

     من كى و موال و موال كيست من        
  هر دو يك روحيم اندر دو بدن                                                   

خواهـد    تازه به كوى محبوب رسيده هم همان را مى         ةهر چه موال بخواهد، اين بند     
در اينجا است كه اولياء خـدا بـا آنكـه           . كند وال امر كند، او هم همان را امر مى        و آنچه م  

خواهند انجـام دهنـد، ولـى     مى توانند با يك اراده، آسمان را به زمين بياورند و آنچه      مى
چون با محبوبشان، با مواليشان يكى هستند، يعنى يـك اراده، يـك خواسـت دارنـد و                  

كننـد و    خواهند، دست از پا خطا نمى      ك چيز را مى   بدون كوچكترين اختالف، هر دو ي     
تـر   حركـت  تـر و بـى     اراده شوند، در تصرّفات تكوينى بى     هر چه به محبوب نزديكتر مى     

$: لذا در يك جا موال فرموده. گردند مى tΒ uρ)) |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# (( 4’ tΓ u‘١  
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 وقتـى تيرانـداختى، تـو تيـر          پـاك مـا،    ةاى رسول، اى محبوب مـا، اى بنـد        : يعنى(
: فرمايـد  هم مـى  )  عليه و آله   صلى اهللا (» رسول اكرم «ر انداخت و    نيانداختى بلكه خدا تي   

ايـن   او بود كه به تنهائى احزاب و لشكريان كفر را از بين بـرد  1)و هزم االحزاب وحده(
 و لقـاء پروردگـار و   ى سـير الـى اهللا   و اين اسـت نتيجـه  » مقام وحدت«است مرحله و    

  . مقصودةوصول به سر چشم
  

                                                 
 .13 مفاتيح الجنان، صفحة -1
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  اهللا مقام واالى فناء فى
  :گفت او مى

در اينجا هم وقتى يك انسان به مقام واالى انسانى رسيد و متخلّـق بـه اخـالق اهللا                   
  تمام نماى الهى شد، بـه      ةرا در خود ايجاد نمود و آين      گرديد و تمام صفات افعال الهى       

رسيده و بين او و مواليش فرقى به صورت ظاهر نبوده و در او فانى               » فناء فى اهللا  «مقام  
  .شده است

  

ام جـارى كه مكرّر به زبان من در ضمن سخنانى كه برايت گفته          »فناء فى اهللا«معنى  
اى بايستد و تصوير خود را در آينـه ببينـد، شده، اين است كه اگر انسانى در مقابل آينه        

م صـفات وكنـد، بلكـه تمـا       بـين خـود و آن تـصوير هـيچ فرقـى مـشاهده نمـى                قطعاً
خصوصيات ظاهرى انسان عين همان صفات و خصوصياتى اسـت كـه در تـصوير در

آن تصوير، فانى در اين شخص اسـت،: توان گفت  در اينجا مى  . باشد ميان آينه است مى   
يا آنكه اگر شما آهنى را در ميان آتش بياندازيد. زيرا هيچ امتيازى بين آن و اين نيست       

اين آهن: توانيد بگوئيد ت آتش در آن آهن بوجود بيايد، مىو آن آهن قرمز شود و صفا
 اينهـا آتـشةدر ميان آتش فانى شده است، محو گرديده است، به صـورت ظـاهر همـ         

  .باقى نمانده است است و آهنى
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  :گفت او مى
كـارى انجـام دهـد،      1از جائى كه خداى تعالى ابا كرده كه بدون دخالـت اسـبابش،            

 بـين   ةرا در دنيا و آخرت واسـط      ) يهم السالم عل(» خاندان عصمت «چهارده نور مقدس    
خود و مخلوقش قرار داده و لذا مخلوق او نبايد هيچگاه بدون اين واسطه توقّع كارى،                

   2.يا علمى، يا معارفى از خداى تعالى را داشته باشند
 تمام نماى الهى هستند و اگر انسانى بخواهـد          ةاين چهارده نور پاك، آين    : لذا گفتيم 

 تمام نمـاى ايـن انـوار        ةاش برسد، بايد روح خود را آين        روحى در هر مرتبه    به كماالت 
  .مقدسه قرار دهد

اى را در مقابل خورشيد بگيـرد و         در اينجا چون مثل اين است كه اگر شخصى آينه         
ديگرى كه در دست دارد منعكس       ةشخصى ديگر صورت خورشيد را از آن آينه در آين         

  . من هم صورت خورشيد منعكس استةكند، صحيح است كه بگويد در آين
ـ       سـ        انـسانى را كـه همـان اخـالق اهللا          ةما اگـر صـفات كمالية        اسـت، از انـوار مقد 

»الم (»  اطهار ةائماهللا  اقتباس كنيم، صحيح است كه بگوئيم متخلّق به اخـالق         ) عليهم الس
  . جمال امام زمانيمة هم صحيح است كه بگوئيم ما شيعه و پيرو و آينايم و شده

  

                                                 
ــى  -1 ــن اب ــه   ع ــه(عبداللّ ــسالم علي ــباب   : )ال ــياء اال باالس ــرى االش ــه ان يج ــى اللّ          .اب

  ).14حديث 90 ة صفح2بحاراالنوار جلد (

ء خلـق اللّـه      اول شـى  :  عليـه و آلـه     قلت لرسول اهللا صلى اهللا    :  عن جابر بن عبداللّه، قال     -2
 15بحـاراالنوار جلـد     (.نور نبيك يا جابر، خلقه اللّه ثم خلق منـه كـلّ خيـر             : تعالى ما هو؟ فقال   

  ). 43 حديث 24 ةصفح
بحـاراالنوار جلـد   (.نحن السبب بينكم و بين اللّه عزّ و جـلّ   ): عليه السالم (و قال ابوعبداللّه    

  ).5 حديث 101 ة صفح23
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خوانيد مطالبى است كه حـضرت       آنچه در اين بخش مى    
 به بعضى از حقايق كه       براى توجه دادن سالكين الى اهللا      استاد

انـد بنـابراين     مورد اختالف بين دانشمندان است بيان فرموده      
خواهند به كماالت روحى برسند به       الزم است كسانى كه مى    

  .اين حقايق بيشتر توجه كنند

  
  
  
  مالئكه خلقت

  :گفت او مى
روزى پس از نماز صبح كه حال خوشى داشتم و زيارت جامعه را خوانده بـودم و                 
دل و روحم كامالً متوجه انسان كامل شده بود وليى از اولياء خدا را مالقات كردم و او                  

  :در وصف خلقت مالئكه با من چنين سخن گفت
را قبـل از خلقـت      ) علـيهم الـسالم   (» معـصوم «خداى عزّوجل نور مقدس چهارده      

شدند،  خلق، خلق فرموده بود و آنها با او بودند و با او انس گرفته و آنى از او جدا نمى                   
داشـت تـا آنكـه خـدا         به او محبت كامل و شديدى داشتند، او هم آنها را دوسـت مـى              

  .ى همين انوار مقدسه خلق كرد مالئكه را به وسيله
ى آنهـا مالئكـه و سـائر اشـياء را            وسيلهچطور خدا به    : من از آن ولى خدا پرسيدم     

  خلق فرموده است؟
  خيلى مسأله ساده است، آيا يك سيب را خدا خلق كرده يا نه؟: او فرمود



   ــــــــــــــــــــــــ  در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        212     

  . درختى بوده استةخدا آن را خلق كرده ولى خلقت آن به وسيل: گفتم
 اشـياء را خـودش خلـق كـرده ولـى چـون              ةهمين طور تصور كن خدا هم     : فرمود

تـوان گفـت بـه        او هستند در حقيقت مـى      ةدست او و اراد   ) يهم السالم عل(» معصومين«
  1. آنها خلق را، خلق فرموده استةوسيل

  .بسيار خوب اين مطلب را هم خوب فهميدم: گفتم
 آنها به   2وقتى مالئكه را به اذن خدا خلق كردند       ) عليهم السالم (»  اطهار ةائم«: فرمود

ديدند به ظـاهر آنهـا را نـور پـاك و      نكه مىحسب محدود بودن و مخلوق بودنشان و آ 
 دانستند، گمان كردند كه خالق مطلـق آنهـا   خلق اول آفريده و اينكه هنوز هيچ چيز نمى  

اى براى تربيت آنها باز كنند       لذا در اينجا الزم شد كه مدرسه      . همين انوار مقدسه هستند   
  .تا به آنها معارف حقّه را همين انوار مقدسه تعليم دهند

آنها به امر پروردگار آن مدرسه را تشكيل دادند، ابتداء خداى تعالى را در كالسهاى          
   3.تعليم دادند آن به آنها معرّفى كردند و راه بندگى و عبوديت را به آنها

                                                 
ــؤمنين   -1 ــن اميرالم ــه(ع ــسالم علي ــا    : )ال ــنائع لن ــد ص ــاس بع ــا و الن ــنائع ربن ــا ص فان

هـا،   البالغه قسمت نامه    و نهج  398 قسمتى از حديث     58 ة صفح 33بحاراالنوار جلد   (.الحديث
 ).28 ةنام

نحـن صـنائع ربنـا و الخلـق بعـد           :  عليـه قـال    ن موالنـا صـاحب الزّمـان صـلواة اهللا         ع  -2
  ).9 حديث 178 ة صفح53بحاراالنوار جلد (.صنائعنا

ثـم خلـق    : ... فى حديث طويل  ) عليه السالم (لعلى  )  عليه و آله   صلى اهللا (  قال رسول اهللا    -3
المالئكة فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا اسـتعظموا امورنـا، فـسبحنا لـتعلم المالئكـة انّـا خلـق             
مخلوقون و انّه منزّه عن صفاتنا، فسبحت المالئكة لتسبيحنا و نزّهته عن صـفاتنا، فلمـا شـاهدوا                  

د و لسنا بĤلهـة يجـب ان نعبـد معـه او             عظم شأننا، هلّلنا لتعلم المالئكة ان الاله االّ اللّه و انا عبي           
دونه، فقالوا الاله االّ اللّه، فلما شاهدوا كبر محلّنا كبرنا اللّه لتعلم المالئكة ان اللّـه اكبـر مـن ان                     

  . فبنا اهتدوا الى معرفة اللّه تعالى و تسبيحه و تهليله و تحميده) الى ان قال(ينال 
  ).254 ة صفح1كمال الدين صدوق جلد (
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معلّم و امامشان را به آنها شناساندند، خوبيها و بديها را به آنها ياد دادند، آنهـا را از                   
داشـتند و مالئكـه موجـودات خـوبى بودنـد، خدمتگـذار،             گناه و معـصيت بـر حـذر         

   1.آاليش فرمانبردار، پاك و بى
بايست براى كار كردن در جهان آفـرينش كـه خـدا در              و چون در حقيقت اينها مى     

  :نظر داشت آن را بعدها خلق كند بودند، در آن مدرسه تعليم گرفتند
   2.چگونه روزى را، علوم را، حقايق را، به مردم برسانند

   3.چگونه در سازمان اطّالعات مخفى الهى فعاليت كنند و مواظب اعمال مردم باشند
  .آنها برسد چگونه نظم ستارگان و كرات را حفظ كنند و نگذارند آسيبى به

  4.چگونه آسمانها را از شرّ شياطين محفوظ نگه دارند و پاسدار آنها باشند
و اوالد او   » علـى بـن ابيطالـب     «ضرت  و چگونه بايد خدمتگزار شيعيان و محبين ح       

  5.باشند) عليهم السالم(
 ةترين موجوداتى كه خدا خلـق كـرده تـا قطـر     و باألخره حافظ همه چيز از درشت 

   7.و چگونه حتّى تدبير امور را بكنند6 باران باشند

                                                 

1-  “Ï‰÷ƒ r'Î/)) ;ο tx y™  *  ¤Θ# tÏ. ;ο u‘ tt/ (()  ـ عليــه (عــن الـصادق   ).16و15اتسـورة عــبس، آي
   ).171 ة صفح56بحاراالنوار جلد (.كرام على ربهم بررة مطيعين): السالم

2- )) M≈ yϑÅb¡s) ßϑø9 $$sù ((# ·øΒr& ) 4ة، آيالذّارياتسورة.(  

3- )) Œ Î) ’ ¤+ n=tGtƒ Èβ$u‹ Ée) n=tGßϑø9 $# Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# Ç⎯ tã uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïès% (() و )17ة، آيــــقســــورة
  ).15حديث 179 ة صفح56بحاراالنوار جلد (

4- )) $̄ΡÎ) $̈Ζ−ƒ y— u™!$uΚ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >π uΖƒ Ì“ Î/ É= Ï.# uθs3 ø9 $# *  $Zà ø Ïmuρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹ x© 7Š Í‘$ ¨Β (( 
  ).7و6ات، آيصافاتسورة (

فانّ المالئكة لخـدامنا و خـدام       ): عليه السالم ( عليه و آله لعلى      قال رسول اهللا صلى اهللا      -5
  ).254 ة صفح1كمال الدين صدوق جلد ( .محبينا
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و خالصه علم تمام اينها را در آن مدرسه از خلقت جهـان مـادى گرفتـه تـا علـوم         
ولى استعدادشان زيـاد نبـود، در       1 را ياد گرفتند و آنها جمعيتشان زياد بود       معنوى، همه   

آمدند ولـى    ميان آنها جمعى كه در مقابل كثرت آنها چيزى از نظر تعداد به حساب نمى              
خواندند، به آنهـا     و بهتر درس مى   ) باز نه به قدر استعداد بشر     (استعداد بيشترى داشتند،    

از از ميان اينها چهار نفر كه بهتـر از ديگـران بودنـد، بـه      ب 2.شد درجه و مقام قرب داده    
به عنوان شاگرد ممتـاز در ايـن        » عزرائيل«و  » ميكائيل«و  » اسرافيل«و  » جبرائيل«اسامى  

و اينهـا را خـداى      3 مدرسه قبول شدند و اينها را براى كارهاى مهمى انتخابشان كردنـد           
ى زمـين كـه در اختيـار          مثـل كـره    ى وسيعى  تعالى بزرگشان كرده و مسلّط بر محدوده      

ى اينها بـه عنـوان كـارگر و خـدمتگزار            است قرارشان داد ولى همه    » عزرائيل«حضرت  
  .عالم خلقت، خلق شده بودند

  

                                                                                                                                            

6- … çµ s9)) ×M≈ t7 Ée) yèãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ ⎯ Ïµ Ï ù=yz … çµ tΡθÝà x øt s† ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& «!$# (() رعــدســورة ،
  .)11ةآي

7-  N≡ tÎn/ y‰ßϑø9 $$sù)) # X ö∆r& (() 5ة، آينازعاتسورة(.  

 59بحـاراالنوار جلـد     (.ليس خلق اكثر من المالئكـه     :  قال )السالم عليه(  عن ابى عبداهللا    -1
  ).47 حديث 191 ةصفح

: شـود  به عنوان نمونه روايت ممتاز شدن حجراالسود كه ملكى بزرگ بوده نقـل مـى                -2
كان ملكـا   : قلت ال، قال  : ان الحجر؟ قال  هل تدرى ما ك   : عن بكير قال لى ابوعبداللّه عليه السالم      

 عزّ و جلّ، فلما اخذاللّه الميثاق من المالئكة بالرّبوبية و لمحمد            ن عظماء المالئكه عنداهللا   عظيما م 
بالنّبوة و لعلى بالوصية، اصطكّت فرائص المالئكـة و اول مـن اسـرع الـى                ) آله و  عليه صلى اهللا (

 اشد حبا لمحمد و آل محمد منه، فلذلك اختاره اللّـه عـزّ و               االقرار ذلك الملك و لم يكن فيهم      
  ).26 حديث17 ة صفح15بحاراالنوار جلد(.جلّ من بينهم

3- !$#)) ’ Å∀ sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Wξß™ â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9   .)75ة، آيحجسورة())#$
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  مالئكه عجيب عالم
  :گفت او مى

دانستم كه چـرا جمعـى       شبى در عالم مكاشفه فرو رفته بودم و در عالم انديشه نمى           
 خداى تعالى كه خـالق همـه        ةخواهند بعضى از مطالب را كه كتب آسمانى از ناحي          نمى

اند و كامالً ساده و عقالئى و مطـابق بـا فطـرت اسـت بپذيرنـد و                   چيز است، نقل كرده   
 مادى كه معتقد بـه خـالق        ةكنند در بخشهاى مختلف خلقت به افكار فالسف        كوشش مى 
 به هر   1.اند، توجه كنند و سخنان نامفهوم آنها را مالك عقل خود قرار دهند             جهان نبوده 

عالم مكاشفه قبل از آنكه مـرا بـه عـالم عجيـب مالئكـه ببـرد،               حال راهنمايم در همان   
  . حرف زد و سخنش را اين چنين آغاز نمودمقدارى در وصف مالئكه با من

                                                 
فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فان فينا اهل البيت         : ... )السالم عليه(ابى عبداللّه   عن    -1

بحـاراالنوار  (.فى كلّ خلف عدوالً ينفون عنه تحريف الغالين و انتهال المبطلين و تأويل الجاهلين             
  ). 21 حديث 92 ة صفح2جلد 

م يخرج مـن هـذا البيـت فهـو          كلّ ما ل  : يقول) عليه السالم (سمعت اباجعفر   : و عن فضيل قال   
  ).32 حديث 94 ة صفح2بحاراالنوار جلد (.باطل
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اند و لذا با اين چشم مادى و ظاهرى به طور معمول      مالئكه از هوا و نور خلق شده      
   1.شوند ديده نمى

   2.آنها از تمام مخلوقات خدا از نظر تعداد بيشترند
   3.ترين مخلوقات خدايند ترين و پر قدرت آنها از نظر نوع نجيب

و خدا آنها را براى بنـدگى و فرمـانبردارى و كـار             4 الهى هستند  آنها گوش به فرمان   
خـداى تعـالى آنهـا را خيلـى دوسـت            5.كردن خلق كرده است و آنها زن و مرد ندارند         

   6.شمارد دارد و دشمن آنها را دشمن خود مى مى
                                                 

1- $uΖù=y™ ö‘ r'sù)) öΝ Íκ ö n=tã $\t†Í‘ # YŠθãΖã_uρ öΝ ©9 $yδ÷ρts?(()9 آية،سورة احزاب(.     

به على )  عليه و آلهصلى اهللا( فيما احتج به رسول اهللا) السالم عليه(عن ابى محمد العسكرى  
لملك التشاهده حواسكم، النّه من جنس هذا الهواء، العيان منه و لـو شـاهدتموه               و ا : المشركين

 171 ة صـفح 56بحاراالنوار جلد (. بان يزداد فى قوى ابصاركم لقلتم ليس هذا ملكا بل هذا بشر      
  ).1حديث 

   ).47 حديث 191 ة صفح56بحاراالنوار جلد ( -2

3- ö≅ t/)) ×Š$t6 Ïã šχθãΒtõ3 •Β(()26ية آنبياء،سورة ا(.    

M≈ ¤ ¯≈ ¢Á9 $# uρ))     $y |¹ * ÏN≡ tÅ_≡ ¨“9 $$sù # \ô_y— (() 2و1ات آيصافات،سورة(.  

“Ï‰÷ƒ r'Î/))     ;ο tx y™ *¤Θ# tÏ. ;ο u‘ tt/(() 16و15ات آيعبس،سورة(.  

4- Ν èδuρ)) ⎯ Íν ÌøΒr'Î/ šχθè=yϑ÷ètƒ(()27 آيةنبياء،سورة ا(.  

5- óΟ Îγ ÏFø tGó™ $$sù)) y7 În/ tÏ9 r& ßN$uΖt6 ø9 $# ÞΟ ßγ s9 uρ šχθãΖt6 ø9 $# * ÷Π r& $oΨ ø) n=yz sπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# $ZW≈ tΡÎ) öΝ èδuρ 

šχρß‰Îγ≈ x© (() 150و149ات آيصافات،سورة(.  

6- ⎯ tΒ)) tβ% x. # xρß‰tã °! ⎯ Ïµ ÏGx6 Í× ¯≈ n=tΒuρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Îö9Å_uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒuρ  χÎ* sù ©!$# Aρß‰tã 

z⎯ƒ ÌÏ≈ s3 ù=Ïj9(() 98 آيةبقره،سورة(.     
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آنها به امر پروردگار حافظ بندگان خدا هستند و آنـان را از خطـرات و حـوادث و           
و حتّى گاهى آنها به عنوان همرزمان سپاه دين، براى يـارى اوليـاء     1 دارند مىبليات نگه   

   2.شوند خدا به صورت سرباز و ارتش منظّم به سوى زمين فرستاده مى
آنها گاهى به صورت بشر، متمثّل و متجسد شده كه حتّى مردمان كافر و فاسق هـم             

   3.ند كه آنها بشرندكن بينند و گمان مى آنها را با همين چشمهاى ظاهرى مى
دارند و از خوف او دائما در حال تـسبيح و تحميـد و      آنها خدا را خيلى دوست مى     

اى و چهـار     اى و سه مرحلـه      خداى تعالى آنها را با بالها و نيروى دو مرحله          4.اند كُرنش
اى و يا بيشتر براى پيغام رساندن به بشر و فعاليتهـاى مختلـف ديگـر بـه زمـين                     مرحله

و بعضى از آنها به قدرى عاقل و        5 ستد و داراى مراتب و قدرتهاى مختلفى هستند       فر مى
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 اكثـر آنهـا در اطـراف عـرش الهـى شـب و روز                1.ندارد اند كه حساب   با فهم و زيرك   
و بـه بـاال و      2 مشغول تسبيح و سجده و حمد الهى و استغفار براى بندگان خدا هـستند             

آنهـا  . شوند نمايند و هيچگاه خسته نمى     نظّم مى روند و امور جهان را تدبير و م        پائين مى 
شوند و   اند، نازل مى   بر كسانى كه در دنيا براى رسيدن به كماالت روحى استقامت كرده           

نترسيد و محزون نشويد و به شما بشارت باد «: گويند آنها مى گيرند و به با آنان انس مى
 وعده كرده و ما دوستان شما       زيرا خداى تعالى آن را به شما      . كه در بهشت خواهيد بود    

  3.»در دنيا و آخرتيم
 كارها در آخرت، چه در بهشت و چه در جهنّم به دست آنها انجـام                ةو باألخره هم  

   4.باشند شود و آنها در جهنّم مظهر غضب و در بهشت مظهر رحمت الهى مى مى

                                                                                                                                            
 خلق اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل من سبحة واحدة و انّ اهللا: )السالم عليه(قال ابوجعفر  -1
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هاى آنها  حاال بيا تا از نزديك با كار      : به من گفت  ) در عالم مكاشفه  (سپس راهنمايم   
و كيفيت زندگى آنها و چگونگى فعاليتهاى مختلف آنها آشنا شويم و دست مرا گرفت               

   1.و به سوى باال برد، زيرا مقرّ مالئكه در آسمان است
در سفر معروفش كه به معراج   )  عليه و آله   صلى اهللا (» پيغمبر اسالم «مگام با   ابتداء ه 

ال بعـضى از مالئكـه را از آن حـضرت           اى از شرح ح    رفته بود، حركت كرديم و گوشه     
   2.كنيم نقل مى

باال رفتم، به آسمان دنيا رسـيدم، در آنجـا بـا ملكـى كـه                » جبرئيل«من با   : او فرمود 
بود برخوردم، او فرمانده هفتاد هزار افسر از مالئكه بود كه هر يك از              » اسماعيل«نامش  

د، شغل اين ملك بـا آن همـه         آن افسران هفتاد هزار سرباز از مالئكه تحت فرمانشان بو         
ى   آنهـا بـه وسـيله      3 .مالئكه اين بود كه نگذارند شياطين به سوى آسمانها راه پيدا كنند           

سپس . آوردند كردند و آنها را از پاى در مى        شهاب ثاقب به سوى شياطين تيراندازى مى      
ـ    اى كه با من برخـورد مـى     وارد آسمان دنيا شدم، تمام مالئكه      د، بـا  كردنـد متبـسم بودن

تر از   شدند، ولى در اين بين ملك بزرگى كه مخلوقى عظيم          صورت باز با من روبرو مى     
از جبرئيـل   . المنظر و غـضبناك بـود مـشاهده كـردم          ام و بسيار كريه    او تا به حال نديده    

  .اين نگهبان جهنّم است، اسمش مالك است: اين كيست؟ جبرئيل گفت: سؤال نمودم
در جائى نشسته و تمام دنيا بين دو زانـوى او قـرار             سپس ملك ديگرى را ديدم كه       

گرفته و طومارى در دست دارد و به مطالبى كـه در آن نوشـته شـده، بـدون آنكـه بـه                       
اين كيـست؟ او بـه مـن        : من از جبرئيل پرسيدم   . اطراف نگاه بكند، دقيق گرديده است     

 ديدم كـه    بعد از آن ملك ديگرى را     . است» عزرائيل«الموت و حضرت     اين ملك : گفت
كـرد و نـه      نه آتش يخ را آب مى     . بود نصف بدنش از آتش و نصف ديگر بدنش از يخ         

                                                 
 .171 ة صفح56بحاراالنوار جلد و 5شوري،آية و سورة95اسراء،آية  سورة-1

توان در زمـان حـال        زمانها را مى   ةدر مكاشفات، زمان قبل و بعد مطرح نيست و هم         ( -2
 ).مشاهده كرد

  .2 حديث171 ة صفح56حاراالنوار جلدب  -3
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اين ملك ذكر و دعـايش ايـن بـود كـه بـا صـداى بلنـد                  . نمود يخ آتش را خاموش مى    
گذارد اين  پاك و منزّه است خدائى كه حرارت اين آتش را كنترل كرده و نمى      : گفت مى

د اين يخ آتش را خاموش نمايد، خـدايا، اى جمـع            گذار يخ را آب كند و همچنين نمى      
هم جمع كـن و آنهـا را بـا يكـديگر              بين يخ و آتش، دلهاى بندگان مؤمنت را با         ةكنند

  .متّحد فرما
اين ملكى است كـه خـداى       : اين كيست؟ جبرئيل گفت   : من از جبرئيل سؤال كردم    

اى است براى اهل   ئكهترين مال  تعالى او را بر همه جا موكّل فرموده و او نصيحت كننده           
  .زمين از بندگان مؤمن كه تا به حال خداى تعالى خلق كرده است

   :زد پس از آن به دو ملك ديگر برخوردم كه يكى از آنها در آسمان فرياد مى
يعنى خدايا، بـه هـر انفـاق         ())اللّهم اعط كل منفق خلفا    ((
: گفـت  و ديگرى مـى   .) اى پاداش خوبى مرحمت بفرما     كننده

يعنى خـدايا، هـر كـسى كـه          ())لّهم اعط كل ممسك تلفا    ال((
دهد، بركت از مالش بردار و ثـروت او        حقوق ديگران را نمى   

  1.)را تلف كن
سپس من و راهنمايم متوجه تعداد مالئكه در آسمان و زمين شديم، آنها به قـدرى                

مانها و زمين   بود، جاى پائى در آس     زياد بودند كه اگر بدنشان مثل بدن انسان از ماده مى          
خالصه هيچ مخلوقى به زيادى آنهـا خلـق نـشده            2.براى انسان و ساير موجودات نبود     

نه آنها را خـداى     : و ولد هم دارند؟ او گفت      آيا آنها زاد  : من از راهنمايم پرسيدم   ! است
   3.تعالى بدون پدر و مادر خلق كرده است
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سـخنگوئى مالئكـه را دارد،    از تمام مالئكه بزرگتر است و سمت جبرئيل كه تقريباً 
ما جمعيت مالئكه در منزلى كه سگ و يا تصوير حيوان و انـسانى و يـا                 : گفت به ما مى  

   1.شويم كنند باشد، وارد نمى ظرفى كه در آن بول مى
ى آنهـا بـا محبـت و         من در اين موقع به امواجى از مالئكه متوجه شـدم كـه همـه              

ر بودند، جمعى از آنها انسانها را از شـياطين          ى عجيبى مشغول محافظت افراد بش      عالقه
زيرا انسانها شياطين جنّى را . گذاشتند شياطين به آنها صدمه بزنند كردند و نمى حفظ مى

ديدند و حتّـى     ديدند ولى مالئكه كه مانند آنها داراى جسم لطيفى بودند، آنها را مى             نمى
كه قبل از آنكـه بتواننـد بـه انـسانها           خداى تعالى مالئكه را از نيات آنها آگاه كرده بود           

   2.نمودند اى وارد كنند، مالئكه آنها را دفع مى صدمه
ديدم كه مواظب بالهاى فراوان ناگهانى كه در دنيـا           و جمع ديگرى از مالئكه را مى      

اند و يا    شدند، از قبيل ميكربها كه در فضا فراوان         آنها متوجه بشر مى    ةبسيار بودند و هم   
ايـن  . باشـند، بودنـد    كند ولى قابل اعتماد نمـى      ى كه بشر به آنها تكيه مى      سقوط چيزهائ 

خطرات به بشر متوجـه شـوند و آنهـا را از     كردند كه مبادا اين گونه     مالئكه كوشش مى  
كوشيدند كه بالها يا نيروى كمكى خود را زير پـاى             جمعى از مالئكه مى    3.پاى درآورند 

ن كنند و آنها را از راه الهـام بـه تحـصيل ايـن               طالبين علوم دينى و معنوى و روحى په       
   4.علوم تشويق نمايند

                                                 
  .11 حديث177ة صفح56بحاراالنوار جلد  -1

  .15 حديث179ة صفح56بحاراالنوار جلد  -2

  .25حديث 184 ةصفح و 16حديث 179 ة صفح56 جلدبحاراالنوار  -3

واهللا ما :  قال)السالم عليهم(عن موالنا على بن الحسين عن ابيه عن جده اميرالمؤمنين  -4
و منى و من اهل بيتى و ان المالئكة )  عليه و آلهصلى اهللا( من برية افضل من محمد برأ اهللا

 و بحاراالنوار جلد 11 حديث 164 ة صفح3لم جلد عوا(.لتضع اجنحتها لطلبة العلم من شيعتنا
  .)69 حديث 181 ة صفح1
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ى خـواهى ببينـ    آيا مى : اضافه نمود و گفت   ) در همان عالم مكاشفه   (سپس راهنمايم   
رفت، آن ملكى كـه پيـشاپيش همـه حركـت            كه وقتى اين شخص به منزل دوستش مى       

در همـان عـالم   (سـپس راهنمـايم    ى اين انبـوه مالئكـه      كند و عنوان فرماندهى همه     مى
خواهى ببينـى كـه وقتـى ايـن شـخص بـه منـزل                آيا مى : اضافه نمود و گفت   ) مكاشفه

ة كند و عنوان فرمانـدهى همـ       رفت، آن ملكى كه پيشاپيش همه حركت مى        دوستش مى 
گفت و چگونه او را بر اين عمل         را دارد، به اين شخص مؤمن چه مى        اين انبوه مالئكه  

  نمود؟ تشويق مى
او مرا از نظر زمان     . بله، خيلى مايلم آن منظره را ببينم و سخنان آنها را بشنوم           : گفتم

شـخص بـه درِ منـزل       ما وقتى به آنها رسيديم كـه هنـوز تـازه ايـن              . به عقب برگرداند  
همان ملـك   .  او را بگيرد   ةى ورود به خان    خواست از او اجازه    دوستش رسيده بود و مى    

خواهى و به صاحب خانـه چـه    اينجا چه مى: فورا خود را به آن شخص رساند و گفت     
خـواهم   صاحب اين خانه برادر دينى من است، مـى        : كارى دارى؟ وى در جواب گفت     

توانم در مشكالتش به او كمك نمايم        يدن كنم و ببينم اگر مى     احوالش را بپرسم، از او د     
 بـراى همـين     فقـط : آن ملـك بـه او گفـت       . كنم و اين كار را من فقط به خاطر خدا مى         

نه، هيچ كـار ديگـرى   : اى و كار ديگرى به او نداشتى؟ آن شخص در جواب گفت         آمده
ى خداى تعالى  من فرستاده: آن ملك گفت. به او نداشتم و فقط براى ديدنش آمده بودم  

آنجا را نگاه كن، ببين چـه خبـر: ام زد و گفتدر اين موقع راهنمايم دستى به شانه
من وقتى به آن طرف نگاه كردم، ديـدم انبـوهى از مالئكـه پـشت سـر يكـى از. است

 منـزلش كـه راه دورى بـود بدرقـهكنند و او را تـا      انسانها به عنوان محافظ حركت مى     
اين شخص چه كرده كه اين همه مـورد توجـه خـدا و: از راهنمايم پرسيدم  . نمايند مى

اين شخص به ديدن يكى از دوستانش رفته و بـه ايـن: او گفت ! مالئكه گرديده است؟  
وسيله اتّحاد و برادرى را با او محكم نموده و از جائى كه خداى تعالى بـسيار دوسـت

رد كه افراد متدين با يكديگر انس داشته باشند و با هم رفت و آمد نمايند و بـه هـمدا
كمك بكنند، به اين انبوه از مالئكه دستور فرموده كه محـافظ او باشـند و او را بدرقـه

  .اش برگردد نمايند تا به خانه
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به سوى تواَم، خداى تعالى به تو سالم رسانده و گفته كه بـه تـو بـشارتى بـدهم و آن                      
خاطر اين عملت بهشت بر تو واجب شده است و ضمنا اين را بشارت اين است كه به    

هر فرد با ايمانى كه برادر بـا ايمـانش را ديـدن كنـد، در                : بدان كه خداى تعالى فرموده    
حقيقت تنها او را ديدن نكرده، بلكه مرا هم زيارت كرده و من جزاى او را بهشت قرار                  

   1.ام داده
: ، از جانب پروردگار به او ندا آمد       ى دوستش شد   سپس وقتى آن شخص وارد خانه     

      » پيــامبر اكــرم«ام  اى كــه حــقّ مــرا بــزرگ شــمردى و از دســتورات فرســتاده اى بنــده
دهم، هر   پيروى كردى، بر من الزم است كه تو را با عظمت قرار           ) صلى اهللا عليه و آله    (

اگـر سـاكت    خواهى از من سؤال كن تا به تو بدهم، دعا كن تا اجابتت نمايم و                 چه مى 
هم باشى، خودم بدون سؤال به تو چيزهائى خواهم داد و وقتى بـا آن همـه ملـك بـه                      

اى كه حقّ مـرا بـزرگ        اى بنده : كند گردد باز هم خداى تعالى او را ندا مى         منزلش برمى 
ام و   شمردى، بر من الزم است كه تو را اكرام كنم و لذا بهشت را براى تو واجب كـرده                  

   2.ام اى بندگانم شفيع قرار دادهروز قيامت تو را بر
مرا نزد كسى كه براى خدا روزه گرفتـه         ) در همان عالم مكاشفه   (و سپس راهنمايم    

. بينـى  اينجا بايست و نگاه كن ببين چـه مـى         : ولى از مردم كتمان كرده بود، برد و گفت        
 آنهـا   اند و مواظب و محـافظ او هـستند و          اى نزد او آمده    من آنجا ايستادم، ديدم مالئكه    

مـن از   . نمايـد  كنند و خداى تعالى هم فورى آن دعاها را مستجاب مى           دعاء براى او مى   
آيا اينها از جانب خدا اين ابراز محبت را نسبت به ايـن شـخص               : راهنمايم سؤال كردم  

دار اين دعاهـا را بكننـد؟ او بـه        كنند يا آنكه خودشان دوست دارند كه در حقّ روزه          مى
دار مرا از عذاب جهنّم به من        ى به آنها وحى كرده كه بندگان روزه       خداى تعال : من گفت 

   3.پناه دهيد و براى آنها دعاء كنيد تا من اجابت كنم
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جمع ديگرى از مالئكه را ديدم كه در يك روز تابـستانى بـسيار گـرم بـه شـخص                
كننـد كـه او بـه ايـن         دارى هجوم آورده و صورت او را با بدن لطيفشان مسح مـى             روزه
   1.دادند الهى را مى كرد و به او بشارت الطاف اى مى العاده ت احساس نشاط فوقجه

و باز جمع ديگرى از مالئكه را ديدم كه مثل دالّكها افراد با ايمان و معتقد و آنهائى                  
دهنـد و گناهـان      را كه عقائد پاك و صحيحى دارند، از چرك گناهان شستشويشان مـى            

   2.ريزد يز از آنها فرو مىآنان همانند برگ درختان در پائ
و باألخره جمعى از مالئكه را ديدم كه آنچنان با قدرتند كه تنهـا هـشت نفـر آنهـا                    
 عرش و كرسى را به دوش كشيده كه به صريح قرآن تنهـا كرسـى از آسـمانها و زمـين                 

   4.كنند و جمع ديگرى اطراف عرش را احاطه كرده و دور آن گردش مى3 زرگتر استب
العـاده   كه بزرگ و با عظمت جبرائيل امين را ديدم كـه كارهـاى فـوق              در ميان مالئ  

 5نمايد حساسى در دست دارد كه منجمله وحى را از جانب خدا بر انبياء عظام نازل مى               
   6.نمايد كند و دشمنان الهى را با هزارها مالئكه ديگر مقهور مى و اولياء خدا را يارى مى

 ميليونها مالئكه كه موكّل رزق مردم بودند،        و سپس حضرت ميكائيل را ديدم كه بر       
   7.كردند اطاعت مى داد و آنها از وى رياست داشت و به آنها فرمان مى

بعد از آن حضرت اسرافيل را مشاهده كردم كه با قدرت عجيب خود، يعنـى نفـخ                 
   8.خواست تمام افراد بشر را بميراند و سپس با نفخ ديگر آنها را زنده كند صور مى
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 ديگر مشغول قبض روح مـردم بـود و          ةهم كه با ميليونها مالئك    » عزرائيل «حضرت
  .اى از كارش غفلت نداشت لحظه

هـائى را از     در اينجا راهنمايم مرا به سالهاى قبل از ميالد مـسيح برگردانـد و قـصه               
  .مالئكه كه بسيار آموزنده و بلكه معرّف صفات مالئكه بود، به من نشان داد
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  ملك ابراهيم و دو حضرت
را مـرد بـسيار بـا       » ابـراهيم «برگـشتيم، حـضرت     » ابـراهيم «ابتداء به زمان حضرت     

.  مـردم گـسترده بـود      ةعظمت و پيامبر بسيار بزرگى ديدم كه خوان احـسانش بـر همـ             
آشـنائى داشـته باشـند، از       » ابراهيم«ميهمانان مختلف از همه جا بدون آنكه با حضرت          

در اين بين چند نفر ناشناس ولى بسيار با شخصيت به           . كردند ستفاده مى اش ا  مضيفخانه
 ةطبـق معمـول بهتـرين وسـيل       » ابـراهيم «ميهمانسراى آن حضرت وارد شدند، حضرت       

 فربهى را   ةپذيرائى را برايشان آماده كرد، گواراترين خوراكيها را تهيه نمود، حتّى گوسال           
ما آنها دست بـه طـرف آن خوراكيهـا دراز           ذبح وبريان كرد و در وسط سفره گذاشت، ا        

حـضرت  ) و چون طعام نخـوردن ميهمـان، عالمـت دشـمنى بـا ميزبـان بـود،       (نكردند  
ما : گفتند آنها بدون معطّلى خود را معرّفى كرده و       . نگران شد و از آنها ترسيد     » ابراهيم«

قـدرت  دهيم كه خداى تعالى پسرى دانا و پر          خوريم و بشارت مى    ملكيم و چيزى نمى   
من چگونه داراى پـسرى خـواهم       : گفت» ابراهيم«حضرت  . به شما عنايت خواهد كرد    
همسر حـضرت  » ساره«! ام و همسرم نازا و يائسه شده است؟     شد، در حالى كه پير شده     

مـن چطـور فرزنـد      : داد، خنديـد و گفـت      هم كه به گفتگوى آنان گوش مـى       » ابراهيم«
فرشتگان ! ه و شوهرم بسيار پير شده است؟  زايم در صورتى كه از عمرم خيلى گذشت        مى

: كه به صورت بشرى مجسم شـده بودنـد، قـدرت خـدا را يـادآورى كردنـد و گفتنـد                    
  .خواست خدا متّكى به عوامل طبيعى نيست، او اگر به هر چه بگويد بشو، خواهد شد
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  رويد و مقصدتان از اين سفر كجا است؟ كجا مى: به آنها گفت» ابراهيم«حضرت 
كنـد   در آنجـا زنـدگى مـى      » لـوط «كه جنـاب    » سدوم «ةما به سوى قري   : فتندآنها گ 

ى الهى براى نـابود كـردن آن قـوم گناهكـار و مجـرميم، مـا                  خواهيم رفت، ما فرستاده   
ى فسق و فجور     وارد كنيم و آنها را به نتيجه      » لوط«مأموريت داريم كه عذاب را بر قوم        

ـ «حـضرت   . و پاداش اعمال زشتـشان برسـانيم       ناراحـت شـد و حتّـى از آنهـا          » راهيماب
خواست كه عذاب آن قوم را به تأخير بياندازند، شايد آنها توبـه كننـد و عـالوه چـون                    

بود، نگران حال او شد كـه مبـادا از بـاب            » ابراهيم«پسر برادر حضرت    » لوط«حضرت  
   :آنكه

  آتش چو به نيستان فروزد    
   و خشك را بسوزدبا هم تر                                 

فكـرت بـراى    : لذا فرشتگان به او گفتنـد     . هم مبتالء به عذاب گردد    » لوط«حضرت  
  .دهيم اش بجز همسرش را نجات مى نگران نباشد او و خانواده» لوط«

فلـسطين   كـه از اراضـى    » سدوم «ةدر اين موقع من و راهنمايم فورا خود را به قري          
 داشت و بـدترين گناهانـشان ايـن بـود كـه             اين قريه مردم بسيار بدى    . است رسانيديم 

دادند و از زنـان      پسران را بجاى زنان در معرض شهوت جنسى و حيوانى خود قرار مى            
پـرده انجـام     كردند و به لواط عادت كرده بودند و اين كار را علنـا و بـى                گيرى مى  كناره
. ديـديم  قل مىع ما آنها را به صورت حيواناتى وحشى و موجوداتى نادان و بى . دادند مى

در آنجـا   . شدند» سدوم «ةناگهان آن فرشتگان به صورت جوانانى بسيار زيبا وارد درواز         
فرشـتگان از او تقاضـا كردنـد كـه از آنهـا             . كـشيد  از چاه آب مى   » لوط«دختر حضرت   

: پذيرائى كند، او فورا خود را به پدر رسانيد و از وضع آنها او را خبردار كـرد و گفـت                    
. ام طلبند و من هرگز يك چنين جوانـانى بـه ايـن زيبـائى نديـده                تو را مى  اى پدر، آنها    

كـرد كـه از      از شنيدن اين خبـر سـخت نگـران شـد، گـاهى فكـر مـى                » لوط«حضرت  
گويم  من حقيقت حال را براى آنها مى: گفت پذيرفتنشان عذر بياورد و گاهى با خود مى

نكه مردم آنها را ببينند و بر آنهـا         تا به زحمت نيافتند و باألخره كوشش كرد كه قبل از آ           
هجوم كنند، خود را به آنها برساند و آنها را به منزل بياورد ولى بيادش آمـد كـه مـردم                     
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باألخره هر طور بود آنهـا را بـه منـزل آورد و             . اند قريه او را از ميهمان داشتن منع كرده       
 بـود، ورود ايـن      هماهنـگ » لوط«كه منحرف بود و با قوم       » لوط«پذيرائى كرد ولى زن     

ميهمانان را به اهل قريه اطّالع داد و لذا طولى نكشيد كه اهل قريـه شـاد و خنـدان بـه                      
پريـشان شـد و سـر راه آنهـا را گرفـت و آنهـا را                 » لوط«حضرت  . آمدند» لوط«سراغ  

ناچـار در خانـه را      » لوط«حضرت  . دادند م خود ادامه مى   نصيحت كرد ولى آنها به هجو     
 بر روى آنها بست و به دفاع از ميهمانانش برخواست ولـى مـردم قريـه هـر لحظـه بـر           

كشيدند و مانند ديوانگان با صورتهاى افروخته و         افزودند و عربده مى    شرمى خود مى   ىب
سـخنان زشـت بـر       آوردند و  هجوم مى » لوط «ةچشمهائى مشتعل و كف بر لب به خان       

فرمود، حتّـى از شـدت       آنها را نصيحت مى   » لوط«ولى حضرت   . نمودند زبان جارى مى  
استيصال و براى نجات ميهمانان، دختران خود را بـه همـسرى آنهـا عرضـه كـرد و از                    
پيروى اين عادت بد و عواقب وخيم آن بيمشان داد، ولى آنهـا بـر شـدت حمـالت و                    

، تو خود مى دانى كه ما را از كام گرفتن           »لوط«اى  : گفتند افزودند و مى   عصيان خود مى  
دانـى كـه مـا چـه         رغبتيم و تو خـود بهتـر مـى         دختران تو حقّى نيست و ما بر زنان بى        

  .خواهيم مى
كسى خود ياد كرد     سخت بيچاره شد و از غربت و بى       » لوط«در اين موقع حضرت     

شـدم و در مقابـل تعـدى          نمى داشتم چنين خوار و گرفتار شما      اگر نيروئى مى  : و گفت 
كردم و باألخره به قدرى عجز و ناله كرد كه فرشتگان او را دلدارى دادنـد        شما دفاع مى  

، ما فرستادگان پروردگار توئيم و ما براى نجات تو و دفع اذيتهـائى              »لوط«اى  : و گفتند 
بـه مـا اذيتـى    تواننـد   ايم، مطمئن باش كه آنها هيچگاه نمى سازند آمده  كه بر تو وارد مى    

  .دهيم وارد كنند و به زودى سزاى اعمالشان را مى
سپس فرشتگان بـه او فرمـان دادنـد كـه وقتـى مقـدارى از شـب گذشـت، تـو و                       

از قريه خارج شويد و به      ) به غير از همسرت كه بايد در عذاب واقع شود،         (ات   خانواده
  .آنها از دست ندهيدشود كه صبر و شكيبائى را بعد از نزول عذاب بر  شما توصيه مى

وقتـى  . اين دستور را عملى كرد و آن سرزمين نحس را ترك نمـود            » لوط«حضرت  
 ةآنها كامالً از آن قريه دور شدند و صبح دميد، فرمان الهـى را آن فرشـتگان بـه مرحلـ                    
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آسمان شن باريد    اجراء گذاشتند و آن قريه را زير و رو كردند، سپس بر آن سرزمين از              
   1.انى درآمدو به صورت بياب

 العـاده تعجـب كـرديم و بـا خـود فكـر             من و راهنمايم از ديدن اين جريـان فـوق         
كرديم كه چگونه انسان ممكن است فطرت خـود را از دسـت بدهـد و بـه اعمـال                     ىم

  .حيوانى و بلكه بدتر از آن دست بزند و خود را در دنيا و آخرت بدبخت نمايد
 كه مالئكه شـكل خاصـى ندارنـد ولـى            در اين سير و سياحت متوجه شديم       ضمناً

آينـد و آنهـا را در آن         شوند و به شكلهاى مختلف و به صورت بشر در مـى            متجسد مى 
و آنهائى كـه بـدترين اعمـال حيـوانى را انجـام             2موقع هر چشمى حتّى چشمهاى كفّار     

ثـل  م» الـوالعزم «توانند ببينند و عالوه ممكن است در آن موقع حتّى انبيـاء              دهند، مى  مى
   3.هم آنها را نشناسند و فكر كنند كه آنها بشرند» لوط«و » ابراهيم«حضرت 
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  ماروت و هاروت

ديـديم در آن زمـان      . برگشتيم» سليمان«از آنجا با راهنمايم به سوى زمان حضرت         
كنند و گزارش اعمـال بـشر را بـه سـوى خـداى               اى كه به زمين رفت و آمد مى        مالئكه

ايـن بـشر خجالـت      : گوينـد  آنهـا مـى   . انـد  برند، در بين خود جنجالى بپا كرده       تعالى مى 
بندد، براى او شريك قائل  كند، به خدا دروغ مى ه گناه و معصيت مىكشد كه آن هم نمى
دهـد و بـاألخره      شود، در حضور حضرت حقّ نافرمانى و گناهان كبيـره انجـام مـى              مى

چرا بر آنها به خاطر اعمال زشتشان در        : جمعى از آنها به پروردگار متعال عرض كردند       
اى و   فرمائى؟ بلكه حلم فرموده     نمى زمين و تهمتهايشان به تو و ساير گناهانشان غضب        
  .حال آنكه آنها در تحت اختيار و قدرت تو هستند

عـصمت   خداى تعالى در اينجا به خاطر آنكه به مالئكه بفهماند كه اگر به آنها هـم               
كـه دو   : دادند، به مالئكه وحى فرمود     داد، همين گناهان و بلكه بدترش را انجام مى         نمى

بشر از شـهوت     كنيد تا من آنها را به زمين بفرستم و آنچه به          ملك از بين خود انتخاب      
ام، به آنها هم بدهم تا ببينيم كه آيا آنها بـاز             و حرص و آرزو و گرسنگى و تشنگى داده        

  .گردند كنند يا آنكه مانند بشر آلوده به گناه مى هم مثل حاال گناه نمى
م بيـشتر از سـائرين بـود        آد را كه اعتراضشان به بنـى     » ماروت«و  » هاروت«مالئكه،  

بـه زمـين برويـد ولـى در شـما طبـايع             : خداى تعالى به آنها وحى كرد     . انتخاب كردند 
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ى جنسى و حرص و آرزوى دراز را  آدم از قبيل شهوت خوردن و آشاميدن و غريزه بنى
ام، مواظبت كنيد كه مشرك نشويد و كسى را بى جهت به قتـل نرسـانيد،                 بوجود آورده 
  .سكرات ننوشيدزنا نكنيد و م

آدم متمثّل شدند و ساختمان بلندى كه مشرف بر          آنها به زمين آمدند و به شكل بنى       
ناگهـان ديدنـد زن بـسيار زيبـاى خـوبى كـه             . آن شهر بود، در اختيارشان قرار گرفـت       

وقتى آنها با او    . آيد لباسهاى عالى و نيكو پوشيده و خود را معطّر كرده به طرف آنها مى             
 خوب به او نگاه كردند، دلشان از حال رفت و شهوتشان تحريك شد              صحبت كردند و  

  .و از او خواستند كه با آنها همبستر شود و آنها با او زنا كنند
دهد كه با شما همبـستر شـوم، مگـر           دين من به من اجازه نمى     : آن زن به آنها گفت    

  ه دينى دارى؟مگر تو چ: آنكه شما هم به دين من وارد شويد، آن دو ملك به او گفتند
من خدائى دارم كه اگر كسى او را عبـادت و سـجده كنـد آن وقـت                  : آن زن گفت  

خداى تو كيـست؟ آن زن      : آن دو ملك به او گفتند     . اى داشته باشد   تواند با من رابطه    مى
  .است» بت«خداى من اين : گفت

ان پرسـتى از همـ   اين دو كار يعنـى زنـا و بـت   : آنها به يكديگر نگاه كردند و گفتند    
  .كارهائى است كه خدا ما را از آنها نهى كرده است

  .هر چه بگوئى خواهيم كرد: ولى شهوت به آنها غلبه كرد و آنها به آن زن گفتند
مقدار شراب بنوشيد تا به آنچه مايليد برسـيد آنهـا بـه    پس بيائيد يك    : آن زن گفت  

ولـى در   . ايـم  اين هم سومين كارى كه از آن نهى شـده         : يكديگر نگاهى كردند و گفتند    
عين حال به خاطر شهوتى كه در آنها وجود داشت، از آن شراب نوشيدند و آن بـت را                

بـا آنهـا همبـستر شـود،        كرد كه    سجده كردند در همان موقع كه آن زن خود را مهيا مى           
 شما با ايـن زن زيبـا     : شخصى بر آنها وارد شد و آنها را در آن حالت ديد، به آنها گفت              

ايد، شما مردان بدى هستيد و همين كه خواست بيرون برود، آن زن به آنها           خلوت كرده 
اين شخص ما را ديده و ممكن است برود         . شوم نه من ديگر با شما همبستر نمى      : گفت

خواهيد با من نزديكى كنيد، بايد قبل از آنكـه           در عين حال اگر مى    . ا مفتضح كند  و ما ر  
او ما را مفتضح نمايد، وى را بكشيد تا من مطمئن شـوم كـه كـسى از كـار مـا مطّلـع                        
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وقتـى  . آنهـا رفتنـد و آن مـرد را كـشتند          . آورم شود آن وقت حاجت شما را برمـى        نمى
من شـما   :  آنها را به آسمان برگرداند و فرمود       برگشتند آن زن را نديدند و خداى تعالى       

را يك ساعت در روى زمين قرار دادم، شما چهار گناهى را كه نهيتان كرده بـودم همـه      
. شناختيد كه بر شما نظارت دارم را انجام داديد، با آنكه قبالً با من حرف زديد و مرا مى      
آدم اعتـراض     مالئكـه بـه بنـى      ةآيا از من حياء نكرديد؟ آيا شما نبوديد كه بيشتر از هم           

  داشتيد؟
اند كه ما    اين قضيه را مفصالً در كتب اسالمى نقل كرده        (

   1).ايم نموده ايم و هم كوتاه در اينجا آن را هم خالصه كرده
شود كـه    از اين قضيه و قضاياى ديگر برايمان معلوم مى        

اگر مالئكه تجسد پيدا كنند و به مانند انسان شـهوت داشـته             
 نفس نكرده باشند، آنها هم مانند بشر بـه هـر            ةند و تزكي  باش

پس فرق ميان مالئكه و انسان همـين        . زنند جنايتى دست مى  
  .داشتن شهوت و غضب است

 ملكوتى تاريخ بيرون    ةباألخره من و راهنمايم پس از ديدن اين جريان از اين گوش           
مـان وقـوع بزرگتـرين      المقدس و اورشليم رفتيم و خـود را در ز          آمديم و به طرف بيت    

   . تاريخ يعنى ميالد حضرت مسيح قرار داديمةحادث
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  ملك مريم و حضرت
 اش را بـه خـدا و       در حالى كه غافل از همه جا بود و تمـام توجـه            » مريم«حضرت  

عبادت داده بود و در محراب به اعمال عبادى خود مـشغول بـود و هـيچ مـردى حـقّ                     
اى كه خود را صددرصـد بـه صـورت           نداشت در عبادتگاه او وارد شود، ناگهان فرشته       

خواست با او مأنوس شـود، خـود را     كرده بود، در حالى كه مى      انسانى متجسد و متمثّل   
  .در مقابل او قرار داد

كرد او يك مرد نامحرم و متجـاوز و گناهكـار و فـاجر               كه فكر مى  » مريم«حضرت  
زشت كردارى است و آشنائى و تماس با او بر خالف عفّت و ايمان و طهارت اسـت،                  

كنـى؟    خدا اگر تو اهل تقوائى، اينجا چه مى        برم به  پناه مى : از مقابل او گريخت و گفت     
من : را آسوده كرد و به او اطمينان داد و گفت» مريم«ولى فرشته بزودى خاطر حضرت 

  .پاكيزه به تو ببخشم خواهم پسرى ى خداى تواَم، مى فرستاده
: عالوه بر آنكه از اين خبر خوشنود نشد، متأثّر هم شد و گفـت             » مريم«اما حضرت   

شوم، در صورتى كه تا بحال بشرى با من تماس نگرفتـه و              داراى فرزند مى  چگونه من   
  !ام؟ من زناكار نبوده
پروردگارت فرموده كه آن بر من آسان است و اين كـار بخـاطر ايـن                : فرشته گفت 

ى قدرت و رحمت خود قرار دهـم         خواهم براى مردم نشانه    است كه من آن پسر را مى      
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اى كه بـه صـورت       به فرشته » مريم«در اين موقع كه     . و اين كار حتما انجام خواهد شد      
   1.كرد، ناگهان فرشته ناپديد شد بشرى درآمده نگاه بهت انگيزى مى

ديدم، به حال حـضرت      من كه با راهنمايم بودم و اين منظره را در عالم مكاشفه مى            
تـو  : دگفتم كه او فردا جواب مردم را اگر بـه او بگوينـ             گريستم و با خود مى     مى» مريم«

اين چـه   . اى، چه خواهد داد؟ خدايا، خودت رحم كن        چگونه بدون ازدواج باردار شده    
  گرفتارى است كه مصلحت و تقدير تو براى او فراهم كرده است؟

 الهـى   ةگناه، در طوفـان نـاراحتى جـز تـسليم در مقابـل اراد              بى» مريم«اما حضرت   
  .اى نداشت چاره

ــ موضــوع مــورد  سرگذشــت از ةدر اينجــا بــا آنكــه بقي
باشد خارج بود، اما     مان كه تحقيق از حاالت مالئكه مى       عالقه

خواستيم  در عين حال من با راهنمايم در همان عالم مكاشفه 
چگونه توانـست در بـين      » مريم«بدانيم، باألخره حضرت    

مردم در مدت حاملگى و پس از زايمان ظاهر شـود و از             
    .ب كرديمآن اتهامات بيرون آيد؟ لذا او را تعقي

ابتداء ديديم خداى تعالى به او كمك كرد، يعنى تا زمان وضع حمل نگذاشت كسى 
اى  ى بـسيار سـاده     دور از مردم خانـه    » ناصره«از راز او اطّالع حاصل كند و او در شهر           

  .تهيه كرد و خود را از چشم مردم دور نگه داشت
باألخره هنگام . كرديم اصل مىزديم و از حاالت او اطّالع ح و ما مرتّب به او سر مى

وضع حملش رسيد و درد زايمان را احساس كرد، بدون معطّلى از دهكده بيرون رفت،               
ى  ما هم در عالم مكاشفه عقب سر او راه افتاديم، فشار درد او را به درخـت خـشكيده                  

مـك  اى و نه ك   او نه قابله  . رفت، پناهنده نمود   خرما در بيابان در حالى كه تك و تنها مى         
كارى و نه همدمى كه با او انس بگيرد داشت و درد زايمان را به هر طور بـود تحمـل                     

من در اينجا آن قـدر      . كرد كرد، او كنار درخت خرما مظلومانه نشسته بود و گريه مى           مى
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ناگهـان وقتـى سـرش را بـه زيـر           . كردم كه من هم گريه مى    دلم به حال او سوخته بود       
ى كـودكى نـوزاد كـه از او          انداخت، بدون آنكه دردى را تحمل كند، چشمش به چهره         

متولّد شده بود افتاد، در اينجا آرزو كرد كه ايكاش قبل از آنكه بدون شوهر، مادر شـود                  
  .ودگان ب و امروز را ببيند، مرده بود و از جمله فراموش شده

دانست چه بكند، اما ناگهان صـدائى از جانـب آن كـودك بـه                نمى» مريم«حضرت  
مادر، غمگين مباش، زيرا پروردگارت نهر آبى پـائين پايـت           : گفت گوشش رسيد كه مى   

روان ساخته، از آن بنوش و استفاده كن و درخت خشك خرما را تكان بـده تـا رطـب                    
ات به تو برگردد و اگر كـسى از          ز دست رفته  تازه برايت بريزد و از آن بخور تا نيروى ا         

ام  ى سكوت نذر كرده    افراد بشر تو را ديد، به او بفهمان كه من براى خداى تعالى روزه             
  .توانم با كسى حرف بزنم و نمى

 خوشحال شد و طبـق دسـتور فرزنـد عمـل كـرد و كـودك را در                 » مريم«حضرت  
ديدند، اطراف او   را با آن كودكوقتى آنها او. آغوش گرفت و به سوى مردم قريه رفت

پـدرت  ! اى، اى خـواهر هـارون      ، كار زشتى پيش گرفته    »مريم«اى  : جمع شدند و گفتند   
  .عفّت و زناكار نبود مرد بدى نبود و مادرت بى

در مقابل مردم حرفى نزد و با اشاره به آنها فهمانـد كـه مـن روزه                 » مريم«حضرت  
 به طـرف كـودك اشـاره كـرد كـه هـر چـه                دارم، نبايد با كسى سخن بگويم، آن وقت       

آنهـا بـا تمـسخر بـه او        . خواهيد از او بپرسيد و جواب خود را از او دريافـت كنيـد              مى
  !گويد؟ چگونه كودكى كه بايد در گهواره باشد، با ما سخن مى: گفتند

ى خـدايم و خـدايم بـه مـن      من بنده: كودك بدون فوت وقت با بيانى فصيح گفت     
را پيامبر قرار داده، مقدمم را مبارك كرده، به نماز و زكات و نيكى              كتاب عنايت كرده، م   

به مادرم سفارشم فرموده و مرا جبار شقى قرار نداده و مـن در روز والدت سـالمت و                   
   1.وقت مرگ به سالمت و روز قيامت در سالمتى خواهم بود
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الم كه ما آن را در همان عـ       » عيسى«و نوزادش حضرت    » مريم«اين بود سرگذشت    
  .مكاشفه كه با راهنمايم داشتيم تا همين جا تعقيب كرديم

  :گفت او مى
اين بود آنچه الزم بود بخاطر معرّفى مالئكه از قصص و حكايات قرآنـى كـه مـن                  

ى  آنها را در مكاشفه ديده بودم و راهنمايم آنها را به من نشان داده بود و در اثـر تزكيـه             
  . اين حقايق را با چشم يقين ديدى اينها رسيد و بايست به همه نفس مى
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  اجنّه خلقت

  :گفت او مى
روزگارى بـه زيـارت عتبـات عاليـات بـه عـراق رفتـه بـودم، در حـرم حـضرت                      

پس از آنكه زيارت عاشـوراء را خوانـدم، از راهنمـايم در             ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«
 او. عالم مكاشفه تقاضا كردم كه خلقت اجنّه و شرح زندگى آنها را براى من بيـان كنـد            

خـداى تعـالى اجنّـه را خلـق         :  كه در لسان روايات هم آمده، به مـن فرمـود           ا زبان دل  ب
آنهـا  . اى كه براى شناخت حقايق تشكيل داده بوديم بـرديم          فرمود، آنها را ما به مدرسه     

دانستند ولى با مالئكـه چنـد        مثل مالئكه كه قبالً براى تو شرح داده شد، هيچ چيز نمى           
  .تربيت كرد و رشد داد و به كماالت رسانيدشد آنها را  فرق داشتند كه بهتر مى

كننـد و هـم      توانـستند اطاعـت    به آنها عقل و اختيار داده شده بود كه هم مـى            :اول
   1.)و لذا احتياج به راهنمائى و هدايت بيشترى داشتند. (معصيت نمايند

ن خدا آنها را مثل مالئكه براى كار كردن خلق نكرده بود، بلكه آنها مثل انـسا                :دوم
بايست به رشد و كماالت خود بپردازند و در دنيا و آخرت رو بـه ترقّـى و تكامـل                     مى

   2.باشند، لذا احتياج به تعليم و تربيت بيشترى داشتند

                                                 

1- $tΒuρ)) àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9(()56سورة الذّاريات، آية.(  

2- $̄Ρr& uρ)) $̈ΖÏΒ tβθßsÎ=≈ ¢Á9 $# $̈ΖÏΒuρ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ (()ــة ــات 11ســورة جــن، آي  و 14و13 و آي
  ).56سورة الذّاريات، آية
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خدا آنها را از آتش خلق كرده بود، به همـين جهـت در شـرارت و شـيطنت            :سوم
رت كمتـرى   بعكس مالئكـه كـه از نـور خلـق شـده بودنـد و شـرا               1.بسيار قوى بودند  

   2.داشتند
ى  شد، در عـين آنكـه تـا حـدى بـا مدرسـه             اى كه براى اينها تشكيل مى      لذا مدرسه 

بايست مسائل بيشترى را آنها ياد بگيرنـد و بـه            مالئكه در مواد درسى يكى بود ولى مى       
  3.آن وسيله خود را به كمال برسانند

كالس مهمترى داشتند كه    آنها مثل مالئكه احتياج به كالس كارآموزى نداشتند ولى          
يعنـى  . خود باشـند    تمام نماى معلّمين   ةبايد در آن كالس آنچنان خود را بسازند كه آين         

توانند براى آنهـا     دانند و مى   در حقيقت متخلّق به اخالق الهى باشند و آنچه معلّمين مى          
 چون  تدريس كنند، ياد بگيرند و عمل نمايند و آن علوم را در وجود خود پياده كنند و                

آنها در تمام مواد درسى و كالسها با بشر يكى بودند و عالوه مثل بشر اختيار داشتند و                  
خداى تعالى بعـدها كـه بـشر را خلـق           4 بايست مثل آنها رو به تكامل برود،       بشر هم مى  

براى آنها و انسانها كالسهاى مختلطى تـشكيل داد و آنهـا را بـا انـسانها در يـك                    5رد،ك

                                                 
  .12، آيةاعرافسورة   -1

نوار بحـاراال (.انّ اللّه، عزّوجل خلق المالئكـة مـن نـور     : السالم قال  عن ابى عبداللّه عليه    -2
 ).47 حديث191 ة صفح56جلد 

 سـئل اميرالمـؤمنين     )الـسالم  هعلي(فى الخبر الطويل عن قصص الراوندى عن ابى جعفر           -3
و كان الجنّ تطير فى السماء فتلقى المالئكة فـى الـسموات فيـسلّمون              ) الى قوله ): (السالم عليه(

 322 ة صـفح  54بحـاراالنوار جلـد     ( .عليهم و يزورونهم و يستريحون اليهم و يتعلّمون منهم        
  )5حديث 

4- ))(# þθä9$s) sù $̄ΡÎ) $oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u™öè% $Y7 pg x” * ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Ï‰ô© ”9 $# $̈ΖtΒ$t↔ sù ⎯ Ïµ Î/ ( ⎯ s9 uρ x8 Îô³ Σ !$uΖÎn/ tÎ/ 

# Y‰tn r&(()2و1ات سورة جن، آي.( 

5- β!$pg ø:$# uρ)) çµ≈ uΖø) n=yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%(() 27ة ، آيرجحسورة.(  
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مدرسه به درس مشغول كرد و چون دانستن كيفيت خلقـت انـسان و چگـونگى درس                 
خواندن او در آن عالم براى تو بيشتر الزم بود، زندگى و درس خواندن او را قبالً براى                  

مـن از زنـدگى و      1 انسانها با اجنّـه يكـى اسـت،        ام و چون زندگى و درس      تو شرح داده  
  .گويم درس و امتحان اجنّه براى تو بيش از اين چيزى نمى

 امتحـان دنيـا بـا شـما      ةولى اين را بدان كه آنهـا اگـر چـه در كالسـها و در جلـس                 
رسانند، اگر شما آنها را اذيت نكنيد، آنها  اند ولى به شما كارى ندارند، اذيتى نمى مختلط
 اين را بـدان كـه اجنّـه بـه دو            و ضمناً 2دهد كه به شما آزارى برسانند      ا اجازه نمى  را خد 

ى آنها شياطين نام دارنـد كـه كارشـان اذيـت و آزار و                يك دسته : شوند قسم تقسيم مى  
ى ديگر آنها اجنّه هستند كـه بـه          انحراف دادن بشر از صراط مستقيم است و يك دسته         

انسانها ندارند و تو بايد بيش از هـر   د و كارى به كاررسانن هيچ وجه آزارى به بشر نمى 
  .چيز از آنها بترسى

  .و ناگزير بايد يك نفر از آنها را تو بشناسى كه اسمش عزازيل است
او كسى است كه در يك درگيرى كه در روز اول خلقت بدن خاكى بشر با خـداى                  

و نگذارد آنهـا  3ئى اذيت كندخورد كه بشر را تا سر حد توانا كند، قسم مى تعالى پيدا مى 
  .درسهاى كالسها را به ياد بياورند و آنها را عمل كنند

خواهى هميشه با من باشى، بايـد از او دورى        تو بايد او را خوب بشناسى و اگر مى        
كنم و ديگر ابدا     كنى و دوستى و واليت او را قبول ننمائى و االّ من دست تو را رها مى                

با تضرّع و زارى از او درخواست كردم كه به هيچ وجه دست             من  . زنم با تو حرف نمى   
او با لطف عموميش تقاضاى مـرا قبـول         . مرا رها نكند و آنى مرا به حال خود وانگذارد         

  .كرد

                                                 

1- $tΒuρ)) àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 (()56سورة الذّاريات، آية.( 

 .)38 حديث83 ة صفح60اراالنوار جلد بح( -2

3- ))Α$s% y7 Ï?¨“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ ¨Ζtƒ Èθøî _{ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r&(() 82، آيةصسورة.( 

  



   ــــــــــــــــــــــــ  در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        240     

  :باألخره او به من شيطان را اين چنين معرّفى فرمود
ى عالم ارواح كه شرحش را براى تو گفتم، مختصر درسى خواند             شيطان در مدرسه  

كرد و از اختيارى كه خـدا در وجـود او قـرار              ى چون هميشه در آنجا اخاللگرى مى      ول
نمود و عالوه استعداد فهـم مطالـب         داده بود، سوء استفاده و گناه و معصيت زيادى مى         

فهميد و اگر هم چيزهاى ناقصى از خداشناسى  ى علمى را هم نداشت، چيزى نمى عاليه
 تدريس نشده بود، بلكـه بـا مغـز جاهالنـه و پـوچ               معتقد شده بود، در آن مدرسه، آنها      

   1.كرد و به آنها معتقد بود خودش صفاتى را براى خدا فكر مى
   2.لذا او را از مدرسه بيرونش كرده بودند، او به جهل و نادانى مطلق معروف بود

خواسـت پنجـه     كبر و خودخواهيش در اثر جهل و نادانى به قدرى زياد بود كه مى             
   3.بياندازد)  عليهم اجمعينصلوات اهللا(» معصومين«ى  ر مقدسها انوةدر پنج

دانند، معارضش را در جهل و نـادانى داشـته           خواست هر چه آنها از علوم مى       او مى 
خدا هم براى آنكه محصلين آن كالسها را آزمايش كند، براى او امكاناتى در نظر               . باشد

   4.بايستد به او داد) عليهم السالم(» معصومين«گرفت و قدرتى كه بتواند در مقابل 
اما او نتوانست با آنها مبارزه كند، چون خدا كمك آنها بود ولى كمك او نبود، آنها                  

دانـست   علم و پاكى داشتند كه او نداشت، لذا اين بدبخت مدتى سرگردان بـود و نمـى                
   5.چه بايد بكند

                                                 
           قــال . الــسالم لهــشام بــن حكــم و صــفته للعقــل مــن وصــية موســى بــن جعفــر عليــه  -1

: أدبر فأدبر، ثم قال لـه     : فقال له . خلق الجهل من البحر االجاج الظلمانى     ... يا هشام   ): السالم عليه(
 ).158 ة صفح1بحاراالنوار جلد (.استكبرت؟ فلعنه: أقبل فلم يقبل؛ فقال

 .)7 حديث109 ة صفح1بحاراالنوار جلد( -2
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    ).31تا27آية شريفه و سورة حجر، آيات 
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كه استفاده كرد و در ميان      دادند تا آنكه از سادگى و پاكى مالئ        هيچ كجا راهش نمى   
  .كردند گرديد آنها خود را قرار داد و مشغول عباداتى كه آنها مى

مالئكه از خبث باطن او اطّالعى نداشتند، در نتيجه ارواح بشر و اجنّه تا مدتى كـه                 
   1.خواندند خوب مى او از ناچارى در ميان مالئكه بود، راحت بودند و درسهاى خود را

او را سـجده    : را خلق كرد و به مالئكـه فرمـود        » آدم«ا بدن خاكى    ولى وقتى كه خد   
 كنيد؛ آن جهل مطلق، آن بدبخت نادان، نتوانست خود را حفـظ كنـد و خـود را ظـاهر                   

كبر و غرورش كه در اثر جهل و نادانى در وجودش بود به             . كند و آبروى خود را نبرد     ن
  .او اجازه نداد كه مثل مالئكه فرمانبردار باشد

اى و بـدن آدم را از        بدن مرا از آتـش خلـق كـرده        : سجده نكرد و گفت   » آدم«ه  او ب 
  2اى، چرا من با اين شرافت به آدم با آن پستى سجده كنم؟ خاك آفريده

اين جاهل نفهميده بود كه شرافت آدم به بدن خاكى او نيـست بلكـه بخـاطر ايـن                   
ـ  3.ى اسماء را تحصيل كرده     ى علوم را، همه    است كه او همه    ى او وقتـى بـه مدرسـه         ول

غيرتى كرده بود و درس نخوانده بود و امروز آن قدر جاهل و نادان شـده                 آمده بود، بى  
شـرافت  » آدم«اند، بـر حـضرت       كرد چون بدنش را از آتش خلق كرده        بود كه گمان مى   

  .دارد

                                                                                                                                            
 

 قال سألته عن ابليس اكان من المالئكـة او          )السالم عليه(  عن جميل بن دراج عن عبداهللا      -1
لم يكن من المالئكة و لم يكن يلى شيئا من امر السماء و             : هل كان يلى شيئا من امر السماء؟ قال       

ن من الجنّ و كان مع المالئكة و كانت المالئكة ترى انّه منها و كان اللّه يعلم انّه ليس منهـا،                     كا
  . فلما امر بالسجود كان منه الّذى كان

 ).55 حديث 218 ة صفح60بحاراالنوار جلد (

 و صـفحة    55 حـديث    218 ة صفح 60بحاراالنوار جلد     و 34و33ات  ، آي حجرسورة    -2
   .59حديث220

  .31، آيةبقرهرة سو  -3
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و عالوه اين نادان بدبخت حتّى صفات روشن خدائى كه در آن عالم از همـه چيـز                  
داد و   نـسبت مـى    را هم نشناخته بود و گمراهى و نادانى خودش را به خدا           ظاهرتر بود   

  1.معتقد به جبر شده بود
كـرد و غـرورش را اظهـار         باألخره تا آن موقع كه در ميان مالئكه بود و عبادت مى           

گذاشت و كارى بـه      كرد، خداى تعالى سر به سرش نمى       نمود و كسى را اذيت نمى      نمى
  .ا براى روز قيامت و روز جزاى اعمال گذاشته بودكارش نداشت، حساب او ر

كند، بايد او را از همه جا بيرونش كنند، بـه همـه او               ولى حاال كه اين طور ستيز مى      
 را معرّفى نمايند كه هيچ كجا جا نداشته باشد و ديگر نتواند مثل گذشته در بين مالئكه                

  2.بماند
 درگـاه منـى و      ةون رو، تو رانده شد    بير: لذا خداى تعالى با قهر عجيبى به او فرمود        

   3.تا روز قيامت از رحمت من دور خواهى بود، لعنت بر تو باد
آن جاهل نادان عوض آنكه نادم و پشيمان شـود و بهـشت و زنـدگى جـاودانى را                   
انتخاب كند، به جهل خود ادامه داد و در عوض عبادتهايش كـه ارزشـى هـم نداشـت،       

   4.نفوذ در قلب بشر را نمودتقاضاى ماندن در دنيا و داشتن 
معرّفى نمايـد،    خدا هم به خاطر آنكه مردم را آزمايش كند، پيروان او را به ديگران             

راه جهل و باطل را هم در مقابل صراط مستقيم قرار داده باشـد و راه حـقّ و باطـل را                      
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  .زخرف الدنيا و التمكين من النظرة
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شـد و   كنار يكديگر گذاشته باشد و باألخره راه انسانها و اجنّه منحصر به راه راسـت نبا               
بتوانند از اختيارشان استفاده كنند و در ميان آنها الگوى جهل و بدبختى و صفات خبيثه                

كنند، داراى امتيـاز باشـند،    هم وجود داشته باشد تا كسانى كه راه مستقيم را انتخاب مى        
   1.شود تا وقتى كه در نزد ما معلوم است به تو مهلت داده مى: به او فرمود

 حاال كه تو مرا گمراه كردى، سـر راه       : ائى در جواب خدا گفت    حي او هم با كمال بى    
و » آدم«اى بـه كمـين       مستقيمى كه تو براى رسيدن به خودت براى آنهـا تعيـين نمـوده             

كوشم و از پيش و پـس و راسـت و چـپ              نشينم و در گمراه نمودنشان مى      اش مى  ذريه
نـد كـرد و راه راسـت را         روم و خواهى ديد كه بيشترشان شكر تو را نخواه          نزد آنها مى  

   2.انتخاب نخواهند نمود
   3.كنم، مگر بندگان خالص تو را كه به آنها تسلّط ندارم  آنها را اغوا مىةهم

 و در يـك   4.بلكه به بندگان من تو تـسلّط پيـدا نخـواهى كـرد            : خداى تعالى فرمود  
 است كـه    جز اين نيست كه تسلّط شيطان بر كسانى       : ى قرآن نويدى داده كه فرموده      آيه

   5.اند اند و او را ولى خود قرار داده واليت او را قبول كرده
نكنى، زيـاد    و لذا تو بيشتر نگران نفس خودت باش و اگر واليت شيطان را قبول             (

  .)نبايد از شرّ او نگران باشى
حيائى و نافرمانى را به حـد نهـائى رسـاند و پـرچم مخالفـت را                   او بى  در اينجا كه  

  6.برافراشت، خداى تعالى نام او را شيطان، ابليس، دشمن خدا و خلق گذاشت
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  .18 تا 16 آيات اعراف، ةسور  -2

   .39 ة حجر آيةسور  -3

   .41 ة حجر آيةسور  -4
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  :گفت او مى
اى را براى تو نقل كنم، مايلم از نظر          قبل از آنكه مكاشفه   

ــدمتاً ــى و خــصوصيات  علمــى مق ــصرى از معن  شــرح مخت
كه موضـوع مـورد بحـث از موهـوم بـودن            براى آن » شيطان«

بيرون بيايد و واقعيت معلـوم و مطلـب واضـح گـردد، بيـان         
  .نمايم

اى كـه از پـدر و        از سنين خوردسالى به بيشترين جملـه      
مادر و پس از آنها از مردم كوچه و بازار و بعـد در كتابهـا و                 

كردم و   مى قرآن مجيد و حتّى در كتابهاى ساير اديان برخورد        
ــى ــن م ــيچ وجــه آن را لمــس نمــى ش ــه ه ــودم و  يدم و ب نم
دانـستم او چيـست و كجـا اسـت و آيـا              شناختم و نمـى    نمى

  .بود» شيطان«حقيقت دارد و يا افسانه است، 
كردم مرا به ايـن   گاهى پدر و مادر وقتى من كار بدى مى     

گذاشـتند و گـاهى      زدند و اسمم را شـيطان مـى        اسم صدا مى  
گرفتم، بـه    اهى كه قرار مى   كنار حوض آب و يا در لب پرتگ       

. كنار بيا تا شيطان تـو را بـه آنجـا پـرت نكنـد       : گفتند من مى 
ديدم كه افراد بـد اجتمـاع را         كم مردم كوچه و بازار را مى       كم

  .برند كنند و از شرّ شيطان به خدا پناه مى به اين نام ياد مى
در كتابهاى آسمانى نـام شـيطان از معروفتـرين نامهـا و             

ت و باألخره در تمام كتابهاى مذهبى و فلـسفى و           ها اس  نشانه
ى شـيطان ذكـر شـده و حكايـات و            علمى و تاريخى كلمـه    

  .شرارتهائى از او نقل گرديده است

                                                                                                                                            
 و اكثر آياتي    6ة آي ة فاطر، سور و 5 و سورة يوسف آية    208 تا   168 آيات   ه،بقر ةسور  -6

 .كه دربارة ابليس نازل شده است
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خواهم در اينجا شرح حالى از شيطان برايت         بنابراين مى 
  .نقل كنم تا او را خوب بشناسى و به او معرفت پيدا كنى

هـم شـرح حـال      يعنى چه؟ مگـر شـيطان       : شايد بگوئى 
اش حـرف زد و      مگر او كسى است كه بـشود دربـاره        ! دارد؟

تواند او را حس كند   مگر كسى مى  ! شرح احوالش را نوشت؟   
و لمس نمايد تـا بتوانـد بيـوگرافى او را از اول تـا بـه آخـر                   

  !توضيح دهد؟
بله، شيطان شرح حال دارد،     : خواهيم بگوئيم  در اينجا مى  

      تى است كه بعـضى از عرفـاء        او يك فرد مستقلّ و با شخصي
بزرگ به عظمت او اعتراف كرده و حتّى جمعى از آنها او را             

داننـد و جمـع      از پاكترين عشّاق و مقرّبترين اولياء خـدا مـى         
  !!پرستند و به خدائى قبولش دارند ديگرى او را مى

او كسى است كه نامش در تمام كتب آسمانى آمده و آن            
كتابها براى او گفته شـده      قدر سرگذشت و شرح حال در آن        

كه اگر بخواهيم تنها به مطالب آنها در اين كتاب اكتفاء كنيم،            
  .مانيم از مطالب ديگر باز مى
خواهيم بگوئيم سابق بر اين شـيطان   در اين كتاب مى   

زده و آنها    شده و با آنها حرف مى      در ميان مردم ظاهر مى    
تمـاس  اند و اآلن هم با جمعى در         كرده او را احساس مى   

  1.كنند وجود او را كامالً احساس مى است و
او در اين زمان بسيار فعال شده و دوستانى دارد كـه بـه              

كند و آنها مانند سرباز فداكارى تحت فرمـانش          آنها وحى مى  
  .كنند به دستوراتش عمل مى

                                                 
 .باب ابليس لعنه اهللا و قصصه 131 ة صفح60بحاراالنوار جلد   -1
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خـواهيم شـيطان را بـه شـما          و باألخره ما در اينجـا مـى       
د و شخصيت او را ملحـوظ       معرّفى كنيم تا آنكه او را بشناسي      

كنيد و تنها او را يك موضوع تصورى و موهوم گمان نكنيـد         
العـاده مـؤثّرى در زنـدگى        و بدانيد كه وجود او نقـش فـوق        

  .نوع انسان دارد بنى
و » شـرير «به معنـى    » شيطان «ة بايد دانست كه كلم    ضمناً

باشد و اين كلمـه در قـرآن و           شرّ است مى   ةموجودى كه ماي  
» انسانها«و حكايات اساطير و كتب آسمانى ديگر بر         روايات  

» ميكربهاى موذى«و » حيوانات«و حتّى بر بعضى از » اجنّه«و 
گفتـه  » شبهاى طوالنى پر مشقّت   «و  » غضب«و  » حسد«و بر   
پاسـخ بـه    «كه ما شـرحى از ايـن معـانى را در كتـاب              (شده  

  ).ايم  نقل كرده74 ةصفح» مشكالت جوانان
را كـه همـان     » ابلـيس «جا ابتـدا فقـط      و لذا ما در اين    

كنـيم و مـايليم اول او را         شيطان بزرگ است معرّفى مـى     
بشناسيم و سپس به شرح حـال سـاير شـياطين انـسى و              
جنّى كه در حقيقت شاگردان و يا پيروان و يـا بـه تعبيـر               
قرآن اوليـاء اوينـد بپـردازيم، شـايد از ايـن راه دوسـتان               

ــروان   ــاء او از پي ــاء خــدا  شــيطان و اولي راه حــقّ و اولي
مشخّص شوند و صراط مستقيم از راههـائى كـه شـيطان            
بــراى از بــين بــردن ســعادت بــشر بوجــود آورده بــراى 

     روحــى و  حــقّ و حقيقــت و كمــاالتةرونــدگان جــاد
لذا در اينجا به سـه موضـوع از         .  واضح گردد  سير الى اهللا  

   .شود  شيطان اشاره مىةقول استاد دربار
 او گفته شده    ة شيطان و سخنانى كه دربار     اول معرّفى 

به نقل از كتابها و مـدارك علمـى و عرفـانى بخـصوص              
  .كتب اسالمى و چگونگى نفوذ او در روحيات بشر
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  مقدس شيطان در كتاب
  :گفت او مى
اى از كتب انبياء گذشته از حـضرت     مجموعه» مقدس« بايد دانست كه كتاب      مقدمتاً

» انجيـل «و  » تورات«و حاوى كتاب    ) عليهم السالم (» عيسى«تا حواريين حضرت    » آدم«
  .است

ى يعنـ (اسماء و صفات شـيطان در ايـن كتابهـا           » قاموس كتاب مقدس  «و طبق نقل    
  :به قرار زير است) كتاب مقدس

ــ  4 جهـنّم    ةــ فرشـت   3ـ هالك كننـده     2ـ سخن چين    1
ـ آن  7ـ رئيس قدرت هوا     6ـ رئيس ديوها    5رئيس اين جهان    

ـ قاتل  9ـ ابليس   8روحى كه در ابناء معصيتكار در كار است         
ــ شـير    13ــ دشـمن     12ـ پدر دروغگويان    11ـ دروغگو   10

  .ـ اژدها15ـ مار 14غرّان 
  .اسامى و صفات شيطان در كتاب مقدس استاينها 

شرح حاالت و خصوصيات شيطان را از كتـب         » قاموس كتاب مقدس  «و باز كتاب    
   :چنين بيان نموده1 عهدين

                                                 
منظور كتب آسمانى است كه در عهد عتيـق يعنـى از زمـان حـضرت                » عهدين«كتب   -1

ن حضرت عيسى به بعـد در كتـاب مقـدس           موسى به بعد و عهد جديد يعنى كتبى كه از زما          
 .ذكر شده است
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الحقيقه موجود؛ و او را بر جوقى از         اما وجود شيطان فى   
باشـد، طبيعـت شـيطان       ارواح پليده رياست و سـلطنت مـى       

يان و ضد تقدس و عدالت و       خبيث و پيشواى خبيثها و عاص     
باشـد و جميـع حـاالت وى بـا         پر از تكبر و مكر و حيله مى       

اند پس چون كه دشمن خـدا و ضـد    صفاتش موافق و مطابق  
باشــد، بــدين لحــاظ مبغــوض و از نظــر لطــف   او مــىةاراد

مطرود و آواره و با متابعين خود در محـلّ          » سبحان«حضرت  
ه او روحى شـقى و      عذاب محبوس و معاقب است و خالص      

ـ  لكن بايد دانست كـه مطـرود      . باشد ملعون مى  ودنش مـانع    ب
باشـد، بلكـه او رئـيس ايـن          مشغول شدنش در اين دنيا نمى     

جهان و دشمن خدا و انسان است و همواره در پى آن است             
كه مقاصد و مشيات حضرت قادر ذوالجالل را بعكس نموده          

 اآلن همـواره در      آنها را فاسد سازد و از نخست الـى         ةو نتيج 
پى آن بوده كه تخم نفاق و خصومت و ظلم و قساوت را در              

چـون   نوع بشر غرس نموده و آنان را از بندگى بى          قلوب بنى 
و چرا منحرف ساخته و به چاه ضاللت سـرنگون گردانـد و             

 در پى آن است كه انـسان را بـه گنـاه كـردن و منـع از                 دائماً
  .تقدس و پاكيزگى وادارد

اى از وسائل و بـه       نست كه شيطان به هر وسيله     و بايد دا  
فرشـتگان   تواند درآيد، حتّى به هيئت  هر شكلى از اشكال مى    

نور تا به اين واسطه بتوانـد انـسان را بـه دام فريـب گرفتـار                 
ساخته از خداى خود بيزار گرداند و مردم را از عمل خير باز   
 دارد و پر واضح است از آن سـاعتى كـه او بـه فريـب دادن                

شروع نمود، تا بحال يـك دقيقـه از         » حواء«و  » آدم ابوالبشر «
را در تحـت قـدرت و       » آدم بنى«كار خود غافل نبوده و تمام       

  .تسلّط خود كشيده است



   ــــــــــــــــــــــــ    شيطان در كتاب مقدســــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            249                                                                       

  .)نقل شد» قاموس كتاب مقدس«اين بود آنچه از كتاب (
و » تـورات «و باألخره شيطان در كتابهـاى پيـشينيان بـسيار يـاد شـده و در كتـاب                   

 آنهـا و    ةهائى از او نقل گرديده كه سـرآمد همـ          و ساير كتب انبياء گذشته قصه     » لانجي«
  لين قصو فريب دادن او است كه در بـاب         » آدم« شيطان برخورد او با حضرت       ةبلكه او

دوم و سوم سفر پيدايش تورات از كتاب مقدس كه مـورد اتّفـاق يهوديهـا و مـسيحيها                  
  . قرار بوده استاست، آمده و مشروح قضيه از اين

  :گويد در باب دوم سفر پيدايش كتاب تورات مى
 كارهاى خود كـه سـاخته بـود    ةدر روز هفتم خدا از هم  

 كارهاى خود كه ساخته بود      ةفارغ شد و در روز هفتم از هم       
و زمين و  يعنى خدا در ظرف شش روز آسمانها (آرام گرفت   

مانى و  آبها و تاريكى و روشنائى و درياهـا و جانـداران آسـ            
زمينى و بـاألخره تمـام موجـوداتى كـه در زمـين و آسـمان                

  ).موجود هستند، خلق فرمود
را از خاك زمـين خلـق كـرد و در           » آدم«سپس حضرت   

در ايـن موقـع     . زنده شد » آدم«بينى وى روح حيات دميد كه       
خداى تعالى باغى در مشرق عدن غرس فرمـود و حـضرت            

خـداى تعـالى تمـام      در ايـن بـاغ      . را در آنجا گذاشت   » آدم«
درختان پر ميوه كه خوشنما و خوش خوراك بودند از زمين           

 كــه هــر كــس از آن درخــت(رويانيــده و درخــت حيــات 
و درخت معرفت نيك و بـد       ) ماند خورد هميشه زنده مى    مى

خـورد خوبيهـا و بـديها را     كه هر كس از ايـن درخـت مـى         (
» عـدن «در وسط باغ قرارشان داده بود و نهرى از          ) فهميد مى

  .در باغ جارى بود تا درختان را سيراب كند
را در اين باغ گذاشـت تـا        » آدم«و باألخره خدا حضرت     

او به كارها و حفاظت آن باغ بپردازد و ضمنا بـه او فرمـوده               
هاى اين درختان بخورى و      ى ميوه  توانى از همه   بود كه تو مى   
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 تواند تو را از چيزى ممانعت بكنـد ولـى مبـادا از             كسى نمى 
درخت معرفت نيك و بـد بخـورى كـه اگـر از آن درخـت                

  .ميرى  مىبخورى فوراً
خـوب نيـست كـه      : در اين موقع خداى تعالى فرمود     

تنها باشد، پس بهتـر اسـت كـه بـراى او معـاون و               » آدم«
كمك و همسرى كه با وى موافق باشـد بـسازيم سـپس             

آورد تا ببيند   » آدم«خداى تعالى يك يك حيوانات را نزد        
م بر آنهـا خواهـد گذاشـت و لـذا هـر اسـمى كـه                 چه نا 

بر هـر حيـوانى گذاشـت، همـان نـام آن            » آدم«حضرت  
تمــام حيوانــات » آدم«در اينجــا حــضرت . حيــوان شــد

صحرائى و دريائى و پرندگان را نام نهاد ولـى بـراى وى       
از اين همه حيوانات معاون و همسرى يافـت نـشد، لـذا             

مـستولى  » مآد«خداى تعالى خواب سنگينى بر حـضرت        
در اين موقع خداى تعالى او را       . كرد و او به خواب رفت     

هاى حضرت   كى از دنده  تحت عمل جراحى قرار داد و ي      
را برداشت و بجاى آن گوشت پر كـرد و آن دنـده             » آدم«

را به صـورت زنـى قـرارش داد و وى را نـزد حـضرت                
» آدم«وقتـى حـضرت     . پس از بيدار شـدن او آورد      » آدم«

اين استخوانى از استخوانهايم    : چشمش به او افتاد، گفت    
ت و گوشتى از گوشتهايم هست، لذا نام او را نساء گذاش          

و به همين جهت اسـت       زيرا كه از انسان گرفته شده است      
پيوندد  كه مرد پدر و مادر خود را ترك كرده و با زن خود مى 

  .شود و يك تن مى
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كشيدند ولى   و زنش برهنه بودند و خجالت نمى      » آدم«و  
 ة از همـ   1شيطان و ابليس كه به صـورت مـار در آمـده بـود،             

بود هشيارتر بود، لذا    جانداران صحراء كه خداوند خلق كرده       
 درختـان   ة خدا گفته است كـه از همـ        آيا حقيقتاً : به زن گفت  

 درختـان بـاغ     ة همـ  ةما از ميو  : باغ نخوريد؟ زن به مار گفت     
 درختى كه در وسط باغ اسـت چـون          ةخوريم ولى از ميو    مى

خدا گفته از آن نخوريد و آن را لمس نكنيد؛ زيـرا اگـر ايـن               
اگـر  : مار به زن گفـت    . خوريم مىميريد، ن  كارها را كرديد مى   

خواسـته   ميريد، مى  ميريد و اين كه خدا گفته مى       بخوريد نمى 
شما را بترساند كه از آن نخوريد، زيرا اگر خورديد شما هـم             

شـود   شويد و چشمانتان باز مى     مثل خدا عارف نيك و بد مى      
زن نگاهى به درخت كرد، ديد آن درخت خوشـنما و بـراى             

 آن  ةافـزا اسـت، لـذا از ميـو         ير و دانـش   خوردن نيكو و دلپذ   
درخت گرفت و خورد و به شوهرش هم داد و او هم خورد             
آنگاه چشمان هر دوى آنهـا بـاز شـد و عـارف نيـك و بـد                  
گرديدند و فهميدند كه برهنه و عريانند، لذا برگهاى انجير را           

در اين موقع آواز خدا را      . به هم دوختند و خود را پوشاندند      
زند  وزيد قدم مى    باغ در وقتى كه نسيم روز مى       شنيدند كه در  

ــى ــان  . خرامــد و م ــد در مي ــا خــود را از حــضور خداون آنه
را در بـاغ    » آدم«خـداى تعـالى     . درختهاى باغ مخفى كردنـد    

از » آدم«كجــا هــستى؟ » آدم«: گفــت نديــد، او را صــدا زد و
ما چون برهنه بوديم و آواز تـو را         : پشت درختان جواب داد   

ديم، ترسيديم و خود را در ميان درختـان مخفـى           در باغ شني  

                                                 
آن مار قديمى كه بـه      «: گويد در مكاشفات يوحناى رسول باب دوازدهم عدد نهم مى          -1

يعنى اين مار كه در سفر پيـدايش ذكـر شـد، همـان ابلـيس و                 » ابليس و شيطان مسمى است    
  .شيطان است
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از كجا متوجه شدى كه برهنـه       : خدا با تعجب فرمود   . كرديم
» آدم«هستى؟ مگر از آن درختى كه گفتم نخورى، خـوردى؟           

  درخـت بـه    ةاى از ميـو    اين زنى كه با من همسر كرده      : گفت
اين چه كـارى بـود      : خداوند به زن گفت   . من داد كه خوردم   

مرا اغواء كرد كه    ) ابليس و شيطان  (مار  :  زن گفت  كه كردى؟ 
چون شيطان در لباس تو آنها را       : خوردم خداوند به مار گفت    

بر شكمت  . تر هستى  فريفته از جميع بهائم و حيوانات ملعون      
راه خواهى رفت و تمام ايام عمرت خاك خـواهى خـورد و             

وى ى   ى تو و ذريـه     عداوت در ميان تو و زن و در ميان ذريه         
ى وى را    او سر تو را خواهـد كوبيـد و تـو پاشـنه            . گذارم مى

درد و الـم و  : خواهى كوبيد و خداوند به زن رو كرد و گفت     
حمل تو را زياد گردانم و با درد و الم فرزند خواهى زائيد و              
اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تـو حكـم فرمـائى               

  .خواهد كرد
 كـه حـرف زنـت را        چـون : رو كرد و گفـت    » آدم«و به   

گوش كردى و از آن درخت كه گفته بودم نخورى خوردى،           
زمين ملعون شد و تمام ايام عمـرت از آن بـا رنـج خـواهى                

هـاى   رويانـد و سـبزه     خورد، زمين خار و خـس برايـت مـى         
خـورى تـا     صحرا را خواهى خورد و به عرق پيشانى نان مى         

 يكـى   انسان مثل : وقتى كه به خاك برگردى و خداوند گفت       
از ما شده زيرا عارف نيك و بد گرديده، مبادا دست خـود را             
دراز كند و از درخت حيات هم بخورد و هميشه زنده بماند،       
لذا او را از باغ عدن بيرون كرد تا كار زمين را كه از او گرفته  

ى كرّوبـى    عدن مالئكـه   شده بود بكند و در طرف شرقى باغ       
گرداندنـد   رف آنها را مى   را با شمشيرهاى آتشبار كه به هر ط       

و » آدم«گماشت كه راه درخت حيات را محافظـت كننـد تـا       
   .زنش نتوانند به آن طرف بروند
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 )    اء «و  » آدم« فريـب دادن شـيطان حـضرت         ةاين بـود قـصرا از نظـر كتـاب      » حـو
  ).تورات

 در اين كتاب و كتب سـاير انبيـاء كـه در كتـاب مقـدس جمـع آورى شـده،              ضمناً
ى از شيطان و چگونگى نزديك شدن او با انبياء و مردم و فريب دادن او                قضاياى بسيار 

    .شود آنها را نقل شده كه بخاطر مفصل نشدن كتاب از درج آنها در اينجا خوددارى مى
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  قرآن شيطان در

كه نام مستعارى است، براى او مكرّر ياد كرده و او را            1 قرآن شيطان را به نام ابليس     
و معتقد است كه خداى تعالى جنّيها را قبل از خلقت انـسان از  2 داند ى جنّ مى   از طائفه 
خواهـد بـر     اساس وقتـى كـه نمـى       و شيطان هم بر همين    3 هاى آتش خلق فرموده    شعله

   4.اى مرا از آتش خلق كرده: گويد جده كند، مىس» آدم«
بنابراين طبعا آنها مورد خطـاب پروردگـار و مكلّـف بـه وظـائفى بـراى پيـشرفت                   

   5.باشند كماالت روحى خود مى
ى عبادت و بنـدگى، خـود را         و به همين دليل شيطان و يا ابليس توانست به وسيله          

بـادت و تـسبيح و تقـديس پروردگـار          در ميان مالئكه قرار دهد و مانند آنها مشغول ع         

                                                 

1- ))y‰yf|¡sù èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# öΝ ßγ =à2 tβθãèuΗ ød r&*HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î)(()30سورة حجر،آية.(    

2- ))(# ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ Çd⎯ Éfø9 $# t, |¡x sù ô⎯ tã ÌøΒr& ÿ⎯ Ïµ În/ u‘(() 50،آيةكهفسورة.( 

3- β!$pg ø:$# uρ)) çµ≈ uΖø) n=yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ⎯ ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθßϑ¡¡9   ).27سورة حجر،آية())#$

, n=yzuρ))     ¨β!$yfø9 $# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β ⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ(() 15،آيةرحمنسورة.(  

4- ©Í_tFø) n=yz)) ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ(() 76و سورة ص، آية12،آيةاعرافسورة.(  

 .)291 صفحة 60و بحاراالنوار جلد17تا1 ات،آيجنّسورة ( -5
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گردد، اما چون باطن خودش را تزكيه نكرده بود و در او صفات جهل و نادانى وجـود                  
كرد ولى از نظر باطن و صـفات         داشت، يعنى از نظر عمل و عبادت مثل مالئكه كار مى          

ه او كه ب(روحى مثل آنها نبود، نتوانست براى هميشه با آنها باشد و لذا در يك آزمايش 
خود را مطرود و رانده شده درگاه پروردگار قرار         ) سجده كن و نكرد   » آدم«گفته شد بر    

 و از آن به بعد نام او ابليس يعنى كسى كه باطل را به صورت حقّ بر انسانها جلوه                  1 داد
دهد و يا مأيوس از رحمت خدا است و شيطان يعنى كسى كه بـدترين شـرارتها را                   مى
   3.بوده است »حارث«و يا » عزازيل« آنكه قبالً نامش و حال2 كند، گرديد مى

حاال او در چه زمانى خلقت شده، درست معلوم نيست ولى اين اندازه جاى ترديد               
  .در ميان مالئكه بوده است» آدم«نيست كه قبل از خلقت حضرت 

و باألخره خداى تعـالى شـيطان را پـس از آنكـه بنـاى اغـواء و فريـب آدميـان را                       
تواند در جهت مخالف هدايت پروردگار فعاليـت         تى عنايت فرمود كه مى    گذاشت، قدر 

نوع  كند و تمام راهنمائيهاى حضرت حقّ را خنثى نمايد و با تمام نيرو حقايق را بر بنى                
آدم جريـان داشـته و احاطـه         بشر مشتبه سازد و حتّى مانند خون در تمام رگهـاى بنـى            

   4.دارد

                                                 
انّ المالئكة كانوا يحسبون انّ ابليس منهم و كان فى          :  قال )السالم عليه(   عن ابى عبداهللا    -1

خلقتنـى مـن نـار و خلقتـه مـن           : علم اللّه انّه ليس منهم فاستخرج اللّه ما فى نفسه بالحمية، فقال           
  )59 حديث 220 ة و صفح55 حديث 218 ة صفح60بحاراالنوار جلد (.طين

المرجـوم  : الشيطان هو البعيد من كـلّ خيـر، الـرجيم         : )السالم عليه(قال االمام العسكرى     -2 
 ).159 حديث 272 ة صفح60بحاراالنوار جلد (.باللعن المطرود من بقاع الخير

 عزّ و جـلّ يـا ابلـيس يـا           سم ابليس الحارث و انّما قول اهللا      ان ا : )السالم عليه(عن الرّضا    -3
 و 4 و 3 حـديث  195 ة صفح60وار جلد بحاراالن(.اهللا عاصى و سمى ابليسالنّه ابلس من رحمه 

 ).89 حديث 241 ةصفح

 .)58 حديث291 صفحة60بحاراالنوار جلد( -4
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كند، او هـم      وحى ارتباط برقرار مى    ة و اوليائش بوسيل   زيرا اگر خداى تعالى با انبياء     
و اگـر خـداى تعـالى       1 نمايـد   وحى ارتباط برقرار مـى     ةبه صريح قرآن با اوليائش بوسيل     

 وسوسه مـردم    ةنمايد، شيطان هم بوسيل     الهام مردم را به كارهاى خوب وادار مى        ةبوسيل
 انبياء و اوليائش مردم     ة بوسيل و اگر خداى تعالى   2 كند را به كارهاى زشت و بد وادار مى       

 اوليائش با قدرتهاى طـاغوتى كـه در         ةفرمايد، شيطان هم بوسيل    را به سعادت ارشاد مى    
   3.دهد گذارد مردم را به طرف بدبختى و شقاوت سوق مى اختيار آنها مى

و باألخره اگر مكاشفات و خوابهاى رحمانى داريم، در مقابلش خوابها و مكاشفات             
نوع بـشر احاطـه روحـى دارد و در يـك             يش از آن داريم و شيطان بر بنى       شيطانى هم ب  

و او جسم لطيفى است كه بـه        4  زمين را وسوسه كند    ة مردم روى كر   ةتواند هم  لحظه مى 
   5.توانند او را ببينند تواند درآيد و بعضى مى هر صورتى مى

  

                                                 
 .)121و112سورة انعام،آيات ( -1

 .)6تا4 و سورة ناس، آيات97 و سورة مؤمنون، آية268و169سورة بقره،آيات ( -2

 .)6و سورة فاطر، آية 157عمران،آية  سورة آل( -3
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  صوفيه جمعى از عرفاء و شيطان از نظر
ت ربفه معتقدند كه چون هيچ چيز از تحت ربوبيالعالمين  جمعى از عرفاء و متصو

تواند خارج باشد، پس شيطان هم در جـاى خـود مربـوب حـضرت حـقّ بـوده و                     نمى
در » شيخ محمـود شبـسترى    «. وجودش خير محض است و از لوازم عالم خلقت است         

  :گويد مى»  ديندرس«كتاب 
  ز من بشنو بيان حال شيطان

  دانى به سامان دانم نمى كه مى                                           
  اگر چه كافر است امروز شيطان

  شود فردا دگر باره مسلمان                                           
  از اول گر چه آمد شرّ مجمل

  ولى آخر شود خير مفصل                                           
  چو بيرون از حد حكم قدر نيست

  چگونه قدرتى بس معتبر نيست                                          
  بصورت گرچه راندندش ز حضرت
  سر آيد وقت اين حرمان و حسرت                                          

   نيك داند»شاهى«هر آن شاهى كه 
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  يكى سرهنگ را بر در نشاند                                         
  كه تا نامحرمان را دور دارد

  كه شه در خلوت است و سور دارد                                        
  يكى بايد كه نيك و بد بداند

  بد برانددر آرد نيك را و                                          
  نبود اين مصلحت كس را در اين راه

  به جز شيطان ز سرهنگان درگاه                                         
  اى تبهكار: به شيطان گفت موسى

  چرا سجده نكردى تا شدى خوار؟                                       
  زان سبب سجده نكردم: به گفتا

  كه ترسيدم مبادا چون تو گردم                                       
  با شأن نبوت! من چه؟: به گفتا

  اوفتادى از فتوت: به گفتا                                         
  چون فتادستم بيان كن: به گفتا

  عيانم نيست، اين بر من عيان كن                                        
   از دوست ديدارخواستى: به گفتا

  چرا ديگر نظر كردى به كُهسار؟                                        
  چو روى از وى بگردانى، ندانى

  »لَنْ تَرانى«بمانى در جواب                                         
  چو خود بودم به عشق او يگانه

  مود اين بد بهانهچنانم آز                                        
   آدم نكردمةز عشقش سجد

  كه تا او، سوى ديگر كس، نگردم                                        
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  به غير او دگر چيزى ندانم
  گر نزديك، اگر دورم همانم                                          
  به گفت اين راز و از موسى جدا شد

  ندانستش، چه افتاد و كجا شد                                           
ها، به اصطالح اهل حقّ معتقدند كه        بعضى از على اللّهى   

با توجه به عدل الهى چون جميع موجودات صنع خدا است           
حكمت الهـى بوجـود نيامـده، پـس هـر            و هيچ موجودى بى   

 شيطان هـم بـه جـاى        1.شيئى را به جاى خود نيكو بايد ديد       
سـت و بـا آن قـدرتى كـه دارد، او را جزئـى از                خود نيكـو ا   

وجود حضرت حقّ بايد شمرد و لذا جمعى از آنها شيطان را            
پرستند و به الوهيت او اعتقاد دارند، چنانكه اگر به اولـين             مى

 دقّـت شـود بـه ايـن         »آئين يارى  «سطر از اولين فصل كتاب    
  .معنى اشاره شده است

شـت از اهـريمن   و به احتمال قـوى منظـور پيـروان زرد     
ها و ظلمـت     همان شيطان است كه او را خالق شرّ و تاريكى         

اى سـخنى    دانند و به هر حال دربـاره شـيطان هـر دسـته             مى
  .اند گفته

 زمـين   ةاز اين جمعيت چند ميلياردى بشر كـه روى كـر          
وجود دارند، خيلى كم افرادى هستند كه رشته فرمـانبردارى          

 او جمعى را در اعتقـادات    .شيطان را به گردن نگذاشته باشند     
و جمع ديگـرى را     » دادند كه اكثريت پيروانش را تشكيل مى     «

  .اى را در اعمال اغواء كرده است در اخالقيات و عده
اين بود آنچه از لسان تورات و قرآن و بعضى از مذاهب            

  . شيطان نقل شدةو اهل عرفان دربار

                                                 
 .19 صفحة )الحق برهان( كتاب -1
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  شيطان فعاليتهاى

  :گفت او مى
اى از   در يكى از مكاشـفاتم از نـور مقـدس يعنـى راهنمـايم تقاضـا كـردم گوشـه                   

فعاليتهاى شيطان را به من نشان دهد، تا بتوانم آنها را براى مردم نقل كنم و مـردم را از                    
  مـسيح  او دست مرا گرفت و به سوى هزارها سال قبـل از مـيالد             . كيد او بر حذر دارم    

هر چه در عالم دنيا در يك زمانى از گذشـته انجـام شـده، در                : رگرداند و به من گفت    ب
شـده اسـت و      شود كه انجام مى    ى برزخى و ملكوتى آن مثل همان وقتى ديده مى          چهره

يعنى وقتى در عالم ملكوت بخواهى بـه جريـانى كـه در             . (عينا صورتش محفوظ است   
شـده آن را      مثل همـان زمـانى كـه انجـام مـى           ، عيناً هزار سال قبل انجام شده نگاه كنى      

و عالوه چون در عالم ملكوت همه چيز محفوظ بـوده و فنـائى              .) مشاهده خواهى كرد  
را به هر صورتى كه يك روز براى او بوده خواهى ديد و در حقيقـت                 ندارد، هر چيزى  

خـودش را   ى   عالوه بر آنكه عالم ملكوت تاريخ مصورى براى اين عالم است، گذشـته            
ى كيفيات و خصوصيات آن را در عالم واقع          كند و هميشه با همه     هم هيچگاه محو نمى   

اى از زمان و تاريخ كـه بخـواهى،          لذا اگر تو در عالم ملكوت به هر صحنه        . حاضر دارد 
  .توانيم برويم و حقيقت آن را از نزديك ببينيم مى
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از چـه روزى بـه ايـن گرفتـارى          خواهم ببينم ابليس     اول مى : من به راهنمايم گفتم   
مبتال شده و چرا تا اين حد مطرود حضرت حقّ گرديده و چرا خداى تعالى به او ايـن                   

  شود، عنايت فرموده است؟ همه قدرت را كه مشاهده مى
مـن بـه   . آن طرف را نگاه كن، خودت همـه چيـز را خـواهى ديـد      : او به من گفت   

هـاى آتـش     داى تعالى ابليس را از شـعله      كرد نگاه كردم، ديدم خ     سمتى كه او اشاره مى    
گذاشـته، سـپس بـه او اختيـار داده كـه            3 »حـارث «و  2 »عزازيـل «و نامش را    1 خلق كرده 

 بعـد نگـاه كـردم       4 .خواهـد انتخـاب كنـد      خودش هر يك از راه حقّ و باطل را كه مى          
صحراء وسيعى را ديدم كه انبوهى مالئكه در آنجا مشغول عبادتند شيطان به طرف آنها               

او در ميـان آنهـا بـه خـاطر          . به راه افتاد و با آنها به تسبيح و تقديس حقتعالى پرداخت           
زيرا خداى تعالى ابليس را از دود و آتـش          . تفاوت در خلقت با نظر دقيق مشخّص بود       

مالئكه را از نور بوجود آورده بود، لذا او در ميـان امـواج نـور مالئكـه                   ه ولى خلق كرد 
 سياه كم رنگى كامالً مشخّص بود، او از نظر ذات و جنسيت با مالئكه فـرق                 ةمانند نقط 

   5.كرد داشت ولى از نظر عمل كامالً با آنها هماهنگى مى
ام  اهنمايم دستى به شـانه    كردم كه ناگهان ر    من مات و مبهوت به اين منظره نگاه مى        

  :من نگاه كردم ديدم. اين طرف را نگاه كن: زد و گفت

                                                 
 .15 ة آي، رحمنةسور -1

 .308 ة صفح60 و جلد 131 ة صفح11بحاراالنوار جلد  -2

 .89 حديث241ة و صفح4 و 3 حديث 195 ة صفح60بحاراالنوار جلد  -3

4-  $̄Ρr& uρ)) $̈ΖÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ßϑø9 $# $̈ΖÏΒuρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9   .)14ة آيجن، ةسور( ))#$

 كان ابلـيس مـنهم بـالوالء و لـم يكـن مـن جـنس                 )السالم عليه(  و فيه عن ابى عبداهللا      -5
 و  212 ة صـفح  60 و بحاراالنوار جلـد      73 حديث   234 ة صفح 60بحاراالنوار جلد   (.المالئكة

 ).220 و 218
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 مـن بـا راهنمـايم بـه         1 .شود اى ديده مى   اى از زمين باغ سرسبز و پر ميوه        در گوشه 
طرف آن باغ رفتيم و بدون كوچكترين مانعى وارد آن باغ شديم و از صفا و نشاطى كه                  

  .رديمك حاكم بر آن باغ بود، استفاده مى
را در آن باغ قـرار دهـد تـا در زمـين             » آدم«خداى تعالى اراده فرموده بود حضرت       

اى در زمين    سپس فرشتگان را خبر داد كه مخلوق تازه       . سكونت كند و آن را آباد نمايد      
 من باشد و آن را آباد كند و نسلش در اطراف و اكناف ةخواهم آفريد كه در زمين خليف

روئيدنيهاى زمين بخورند و خيرات و نعمتهـاى درون زمـين را            عالم منتشر گردند و از      
دانستند و از طرفى خداى      ولى چون فرشتگان حكمت خلقت او را نمى       . استخراج كنند 

تعالى به آنان الهام كرده بود كه بيشتر افراد اين نوع در تقوا و طاعت و عبادت و تسبيح               
آيا كـسى را در     : ه الهى عرضه داشتند   رسند، لذا در پيشگا     فرشتگان نمى  ةو تضرّع به پاي   

 سازى كه در آنجا فساد كند و خون بريـزد، در صـورتى كـه مـا تـو را                    زمين خليفه مى  
  !كنيم؟ گوئيم و تقديس مى تسبيح مى

دانستم هدف از خلقت بشر چيست، رو به راهنمايم كردم و        من كه مثل مالئكه نمى    
دانند كه به چنين اعتراضى      نسانها را مى   ا ةاند مثل آنكه سابق    چقدر مالئكه باهوش  : گفتم

  .كنيد شود كه شما چقدر اشتباه مى حاال معلوم مى: راهنمايم به من گفت. اقدام نمودند
در اين هنگام خداى تعـالى آنـان را جـوابى داد كـه از حيـرت نجـات يافتـه و از                       

ينش شما از راز اين آفـر     : ى آن جواب چنين بود     اعتراض خود پشيمان شدند و خالصه     
 اگر چه اين جواب بسيار مجمل و        2.دانيد دانم كه شما نمى    خبريد و من چيزى را مى      بى

سربسته بود ولى ما و مالئكه را آگاه كرد كه شما نبايد مثل نادانان كه بر دانايان از روى                
بـه  » دانيد من داناترم بر آنچه شما نمى      «ةكنند باشيد و با كلم     جهل و نادانى اعتراض مى    

                                                 
ـ : سألته عن جنة آدم، فقـال     :  قال )السالم عليه(  ابن بشار عن ابى عبداهللا      -1 ة مـن جنـان     جنّ

 6بحاراالنوار جلد (.الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا           
  ).143 ة صفح11 و جلد 2 حديث 284 ةصفح

 .30تا28 ة آيبقره، ةسور -2
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آنگاه فرشتگان را فرمـان داد كـه وقتـى          . ند كه شما حقّ اين اعتراض را نداشتيد       ما فهما 
  .را خلق كردم و جان در آن دميدم، بايد همه بر او سجده كنيد» آدم«پيكر 

را از گل ساخت و آنگاه جان در آن دميد، پس نسيم » آدم«سپس خداى تعالى پيكر 
پـس از آن  .  و حواسش به كـار افتـاد   حيات در كالبدش به وزيد و دستگاه عقل و اراده         

خداى تعالى او را مشمول فضل و نعمت خود قرار داد و پرتوى از نور خـود را بـر او                     
بگسترد و نامها و رازهاى مخلوقات را به او تعليم فرمود و روح فرزندانش را تا قيامت                 

ام و   ادهديـدم كـه ايـست      پشت سر او قرار داده بود و من خودم را در ميان آن ارواح مـى               
كـردم، سـپس دورنمـائى از آن مخلوقـات را بـر              مات و مبهوت به آن منظره نگـاه مـى         

اظهار عجز و قصور علمـشان و بـراى فهمانـدن اولويـت              فرشتگان عرضه كرد و براى    
. گوئيد، نامها و رازهاى ايشان را به من بگوئيـد          اگر راست مى  : به فرشتگان فرمود  » آدم«

حان مبهوت شدند و نتوانستند جوابى عرض كنند و ناچار بـه            فرشتگان در برابر اين امت    
مـا جـز آنچـه از تـو         : خـود اعتـراف كردنـد و گفتنـد         عجز و نارسائى علم و معرفـت      

  1.دانيم و دانا و حكيم مطلق توئى ايم، نمى آموخته
 فيض معنوى سـيراب گـردد و   ةچون استعداد آن را داشت كه از سرچشم    » آدم«اما  

هاى تمـام نمـاى    اقتباس كند، نامها و رازهاى مخلوقات و معرفت آئينه از نور علم الهى     
را فرا گرفتـه و در شناسـائى آنهـا          ) السالم عليهم(» چهارده معصوم «حضرت حقّ يعنى    

ى مخلوقات و رمـوز      از اين رو به فرمان خدا علم خود را درباره         . كامالً محيط شده بود   
 آنها فهماند كه عاقبت اين خلقت به فـساد و           و اسرار عالم بر فرشتگان آشكار كرد و به        

شود، بلكه دنيا به وسيله اين انـوار مقدسـه پـر از              خونريزى فراگير و جهانى منتهى نمى     
 خواهند رسيد و بـه      اللّهى ةخليفى مردم در حد خود به مقام         گردد و همه   عدل و داد مى   

   2. خود را باز نموداللّهى ةخليفاين وسيله حكمت مقام 

                                                 
 .32تا30 ات آيبقره، ةسور -1

 . ه بقرة سور33 ة تفسير روائى آي1 حديث 73 ة صفح1 تفسير برهان جلد -2
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جا بود كه پروردگار با لطف محبت خود فرشتگان را مـورد خطـاب قـرار داد و                  اين
دانم و بر آشـكار      من به شما نگفتم كه من غيب و ملكوت آسمانها و زمين را مى             : گفت

  1!و نهانتان عالمم؟
برگزيـدنش را    و سـرّ آفـرينش او را دانـستند و حكمـت           » آدم«فرشتگان فـضيلت    

عالى به مالئكه دستور داد تا به عنوان اعتراف به مقـام او  در اين موقع خداى ت   . فهميدند
 مالئكه به سجده افتادنـد و مـن و راهنمـايم از آن دور بـه آن                  ةهم. بر وى سجده كنند   

كرديم، اما ديديم ابليس كه در صف فرشتگان بود، با تكبر از فرمان خـدا   منظره نگاه مى 
ه سجده افتاده بودند، او ايستاده بود و        سرپيچى كرد و در ميان آن همه مالئكه كه همه ب          

   2.گذاشت سر به سجده نمى
چه چيز تـو را واداشـت از        : خداى تعالى در مقام بازخواست با غضب به او فرمود         

 ام، سجده نكنى؟ او در حـالى كـه    آنكه بر مخلوقى كه من او را به دست خويش آفريده          
برتـرم و   » آدم«قـت از    مـن از جهـت عنـصر و خل        : صورتش را درهم كشيده بود گفت     

مـن از   . رسـد  كسى را با من ياراى برابرى نيست و هيچ موجودى به مقام رفيع من نمى              
ى خاك و گل خلق گرديده، از اين  ام و او از عنصر تيره    گوهر فروزان آتش آفريده شده    

   3.جهت صحيح نيست كه من بر او سجده كنم
ديد و تمام ارواح و مالئكه كـه        نهايت، غضبناك گر   خداى تعالى از اين گستاخى بى     

در آنجا حاضر بودند، از اين عمل ابليس متعجب شدند و سپس خداى تعالى به خـاطر   
عصيان و سرپيچى از فرمانش او را ندا داد كه از بهشت و سعادت بيرون شود و بـه او                    

  4.تو از مقام قرب رانده و مطرودى و تا روز قيامت لعنت و نفرين بر تو باد: گفت

                                                 
 .33ة  آيبقره، ةسور -1

 .31تا28ات  آية حجر،سور -2

 .33 و32ات حجر آية و سور12و 11 ات اعراف آيةسور -3

 .35 و34ات حجر آية و سور12 ة اعراف آيةسور -4
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طان از پروردگار خود خـواهش كـرد كـه او را تـا روز قيامـت مهلـت دهـد و                      شي
خداى تعالى خواهش او را پذيرفت و به او تا مدت           . زندگيش را تا آن روز دوام بخشد      

ولى شيطان با آنكه حاجتش برآمد، فضل الهى را سپاس نگذاشـت و             . معينى مهلت داد  
كه مرا گمراه كردى، در سـر راه مـستقيم          به خاطر آن  : ادبانه گفت  كفران نعمت كرد و بى    

اش خواهم نشست و در گمراه كردنـشان خـواهم كوشـيد و از               و ذريه » آدم«تو بكمين   
پيش و پس و راست و چپ قصد جان آنان را خواهم كرد و خواهى ديد كه بيشترشان                  

   1.شرط سپاس تو را رعايت نخواهند كرد و از عبادت تو سرپيچى خواهند نمود
اذن  هنمايم به قدرى از گستاخى شيطان ناراحت شديم كه نزديك بـود بـى             من و را  

 خاص خدا بود و بـدون فرمـان او    ةپروردگار بر او اعتراض كنيم، ولى راهنمايم كه بند        
  .كرد، سخنى به زبان جارى ننمود كارى نمى

: و خداى تعالى خودش شيطان را به خوارى و خذالن از نزد خود برانـد و فرمـود                 
را كه بتوانى   » آدم«اى برو و هر كدام از فرزندان         ن راهى كه براى خود انتخاب كرده      به آ 

ات را به سوى ايشان بران و در         با نداى خود پريشان خاطر ساز و سپاه و سواره و پياده           
 هاى دروغ و آرزوهاى دور و درازشـان آنـان را   اموال و اوالدشان شريك شو و با وعده 

 قـوى و    ة هرگز دست تو را بر آن بندگان مخلص خود كـه اراد            فريب، اما بدان كه من    ب
 2.ى صحيح دارند، باز نخواهم گذاشت و تو را بر آنـان مـسلّط نخـواهم سـاخت        عقيده

شـود كـه     استفاده مى 3پس، از اين كالم پروردگار    : كرد و گفت   اينجا راهنمايم به من رو    
 نفس را پشت سـر      ة تزكي ةناگر انسان مراحل كماالت روحى را بپيمايد و مراحل هفتگا         

  .تواند به او راه پيدا كند بگذارد، شيطان ديگر نمى

                                                 
 .18 تا11 ات آي، اعرافةسور -1

 .65 تا60 ات آيء،اسر اةسور -2
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در تصميمى كـه بـر اغـواء مـردم و فـريفتن آنهـا               : سپس خداى تعالى به او فرمود     
اى، حسابى دشوار خواهى داشت و كيفرى سخت خواهى ديد و من جهـنّم را از                 گرفته

ان را از رحمت و نعمـت خـود دور          و خداى تعالى شيط   . تو و پيروانت پر خواهم كرد     
   1.ساخت

اين بود وضع شيطان در ابتداء خلقت كـه مـن آن را بـا               
گردشى كه در عالم ملكوت با راهنمايم داشتم، متوجه شـدم           
و ما پس از اين جريان او را تعقيب كرديم تـا ببينـيم اولـين                

دارد  اقدامى كه شيطان در راه گمـراه كـردن بـشريت بـر مـى       
نه است؟ در پى او به راه افتـاديم، او مطـرود            چيست و چگو  

و فرزنـدانش را  » آدم«كشيد تـا بتوانـد    اى انتظار مى   در گوشه 
  .گمراه كند و به آنها آزار برساند

ى وسائل زندگى و استراحت در آن جمع بـود، بـراى         خداى تعالى باغى را كه همه     
» آدم«رت  و سـپس خـداى تعـالى خطـاب بـه حـض            2 و زنش ايجاد كرد   » آدم«حضرت  

در بهشت مسكن كنيد و در آنجا استراحت نمائيد و آنان را از مكر شـيطان بـر                   : فرمود
حذر داشت و از پذيرفتن سخن شيطان نهـى فرمـود تـا از بهـشت رانـده نـشوند و از                      

 نعمتهاى بهشت را بر آنان آزاد نمود، مگـر          ةنعمتهايش محروم نگردند و استفاده از هم      
و همـسرش  » آدم«شدن به آن منعشان فرمود و بـه         نزديك  يك درخت كه حتّى از     ةميو

وعده داد كه اگر از آن درخت اجتناب كنند وسائل تنعم را از هر جهت برايشان فراهم                 
   3.سازد تا در بهشت هيچگاه گرسنگى و برهنگى نكشند و خستگى و تشنگى نچشند

 در ميـان    كـرد،  در بهشت مـسكن كـرده بـود و از نعمتهـاى آن اسـتفاده مـى                » آدم«
خورد و   هايش مى  بوئيد و از ميوه    چيد و مى   نمود و از گلهايش مى     درختانش گردش مى  

                                                 
 .85و84 ات آيص، ةسور -1

  .143 ة صفح11 و جلد 284 ة صفح6 بحاراالنوار جلد -2

 .1حديث 79 ة صفح1 و تفسير روائى آن برهان جلد 36 و 35 ة بقره آيةسور -3
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شـد و در تمـام ايـن كاميابيهـا      كـرد و از آبهـاى گـوارايش سـيراب مـى      كام شيرين مى  
  .همسرش نيز با او سهيم و شريك بود

 كامـل   خوشحال بوديم كه پدر و مادرمان در اسـتراحت        » ذر«و ما و ارواح در عالم       
و » آدم« حـضرت    گذراننـد و بحمـداهللا     فراوان خوش مى  در ميان باغ بهشت با نعمتهاى       

روزگارى همچنان در آغوش سعادت در بهشت بسر بردند، ولـى ايـن كاميـابى           » حواء«
رفت، زيرا دشـمن را كاميـاب و خـودش را            مانند خارى در دل و چشم شيطان فرو مى        

و محـروم سـاختن او از نعمتهـاى بهـشت     » آدم« از   از اين رو به انتقـام     . ديد محروم مى 
و در لبـاس    1 اى بـه آن بـاغ وارد شـد         تصميم گرفت و براى اجراى نظر خود بـا حيلـه          

برآمد و از راه دلـسوزى      » حواء«و  » آدم«ى وسائل در مقام فريب       ناصحى مشفق با همه   
از نزديك شدن  سرّ آنكه خدا شما را      «: آنان را از زوال نعمت و سعادت ترساند و گفت         

به اين درخت نهى فرموده، جز اين نيست كه اگر از آن استفاده كنيد، دو فرشته خواهيد 
  2.»شد و يا جاودانه در بهشت خواهيد ماند

و » آدم«داد تـا چـون از نفـوذ و تـأثير در               خود را ادامه مى    ةشيطان همچنان وسوس  
آنان سوگند ياد كـرد كـه مـن    نااميد شد، متوسل به قسم خوردن گرديد و براى     » حواء«

براى شما ناصحى امينم و هيچگاه قصد ناراحت كردن شما را نـدارم و در مقـام انتقـام          
پـس  .  آن درخت رساند   ةنيستم، آنگاه بر تأكيد و اصرار خود افزود تا دستشان را به ميو            

ود و چون به دام مكر شيطان افتادند، خداى تعالى آنان را از نعمتهاى آن باغ محروم فرم
آيا شما را از اين درخت نهى نكردم و نگفتم شـيطان دشـمن آشـكاراى شـما                  «: ندا داد 
  3.»!است؟

                                                 
    ة صـفح  6النوار جلد   بحارا(. است ودهپيش از اين گفتيم كه آن باغ از باغهاى دنيائى ب           -1
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من و راهنمايم در اين موقع متوجه غضب پروردگار متعال شديم و ديديم حضرت              
 خـود   ةلرزيدند و از كرد    رنگشان پريده و از ترس غضب پروردگار مى       » حواء«و  » آدم«

 خود ستم كرديم و اگر مـا        ةپروردگارا ما دربار  «: داشتند ه مى پشيمان شده بودند و عرض    
  1.»را نيامرزى و بر ما رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود

از بهشت بيرون رويد، شما در زمين مسكن خواهيد داشـت و            : خداى تعالى فرمود  
   2.تا روز قيامت با هم دشمن خواهيد بود

حاال خـدا بـا   ! ه كردند كه آن ميوه را خوردندچقدر آنها اشتبا: من به راهنمايم گفتم 
 آنهـا را    اى، او مهربان است و قطعاً      تو خدا را نشناخته   : كند؟ راهنمايم فرمود   آنها چه مى  

خـود را بـه زمـان قبـولى اسـتغفار         آمرزد همين طور هم شد، من بـا سـفر روحـى،            مى
و با وسـاطت روح   او را ديدم    ةهاى طوالنى و عجز و نال      رساندم و گريه  » آدم«حضرت  
و » آدم«قبول شد و خداى تعالى اسـتغفار          او ةتوب) عليه السالم (» سيدالشّهداء«حضرت  

ـ    » حـواء «و  » آدم«را قبول كـرد و آن دو را آمرزيـد و            » حواء«  خـويش   ةاز پـذيرش توب
خوشحال شدند و خداى تعالى به آنان خبر داد كه ايـن دشـمنى ميـان شـيطان و شـما                     

اش بـر    اش بترسيد و از اغـواء و وسوسـه         اهد داشت ولى بايد از فتنه     همچنان ادامه خو  
   4.و از هدايت الهى پيروى كنيد3حذر باشيد

من وقتى اين جريان شگفت انگيز را ديدم، مات و مبهـوت ايـستاده بـودم و فكـر                   
تواند شيطان از راه طمع انـسان را بفريبـد؟ و انـسان اگـر بخواهـد                  كردم چگونه مى   مى

   . صفت طمع را از خود تزكيه كند قرار نگيرد، بايد حتماًمطمع شيطان
  

                                                 

1- ))Ÿω$s% $uΖ−/ u‘ !$oΨ ÷Η s>sß $uΖ|¡àΡr& βÎ) uρ óΟ ©9 öÏ øós? $uΖs9 $oΨ ôϑymös?uρ ¨⎦sðθ ä3 uΖs9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ø9 $#(( 

  .)23 ة آياعراف، ةسور(

  .24آية و سورة اعراف، 36 ة آيبقره، ةسور -2

 .89 تا 86 ة صفح1 و تفسير روائى آن برهان جلد 37 ة بقره آيةسور -3
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  الهى  عفوةقضي  
  :گفت او مى

ديدم كه وقتى خوب نگـاه كـردم، ديـدم           شبى در عالم مكاشفه شهر پر نورى را مى        
روى ) صـلى اهللا عليـه و آلـه       (» پيغمبر اسالم «درست همان زمانى كه     . شهر مدينه است  

  :خواند بلندى ايستاده و اين آيه را كه بر او نازل شده بود، براى مردم مى
⎥⎪ Ï% ©! $# uρ)) # sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑ n= sß öΝ æη |¡ àΡ r& 

(#ρ ã x. sŒ ©! $# (#ρ ã x øó tG ó™ $$ sù öΝ Îγ Î/θ çΡ ä‹ Ï9 ⎯ tΒ uρ ã Ï øó tƒ šUθ çΡ —%! $# ω Î) 

ª! $#((.1  
كنند و يا ظلم     كسانى كه كار بد مى    : كه معنيش اين است   

نمايند، سپس خدا را يـاد نمـوده و از خـدا             به نفس خود مى   
كنند، خداى تعالى گناهـان      ناهانشان طلب بخشش مى   براى گ 

  .بخشد آنها را مى

                                                 
 .135 ة آيعمران، آل ةسور -1
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كه در مكّه واقع شده افتاد، ديـدم شـيطان در           » ثور« كوه   ةدر اين موقع چشمم به قلّ     
زند و آنها هم  آنجا ايستاده و با بلندترين صدايش تمام شياطين و شاگردانش را صدا مى

چـه  : ى آنها حضور يافتنـد، گفتنـد       مهشوند، وقتى ه   با سرعت عجيبى دورش جمع مى     
  ايد؟ شده و چه فرمانى هست و چه دستورى داريد كه ما را صدا زده

: ايـن آيـه نـازل شـده       )  عليه و آلـه    صلى اهللا ( »پيامبر اسالم « خدا بر    از جانب : گفت
⎥⎪ Ï% ©! $# uρ)) # sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù... ((           رود، چـه   يعنى تمام زحمات ما با توبـه از بـين مـى 

   ى قرآن عمل شود؟ تواند نگذارد كه به اين آيه كسى از شما مى
نـه  : شيطان به او گفت   . من حاضرم اين كار را انجام دهم      : عفريتى از شياطين گفت   

ابليس بـه   . شيطان ديگرى برخاست و همين ادعا را كرد       . توانى اين كار را بكنى     تو نمى 
سومى كـه نـامش     . و او را هم نشاند    آئى    اين كار مشكل برنمى    ةتو هم از عهد   : او گفت 

. اگر اجازه بدهى، من حاضرم اين كـار را بكـنم          : بود، از جا برخاست و گفت     » خنّاس«
شـوى؟   كنى و چگونه آنها را مانع از توبه مى         بگو ببينم با آنها چه مى     : ابليس به او گفت   

كنم كـه    مىدهم، يعنى در قلب آنها وسوسه        اول گناهكاران را وعده مى    : گفت» خنّاس«
داشت و اين مصلحت و آن مصلحت را دارا است، سپس            اين گناه منافع زيادى خواهد    

وقتى آنهـا بـه     . نمايم تا آنكه آنها را به گناه وادار كنم         آنها را كامالً به گفتارم مطمئن مى      
. نمايم گذارم توبه و استغفار كنند و فراموشى را بر آنها مستولى مى          معصيت افتادند، نمى  

   1.اين كار مال تو است: يس خوشحال شد و گفتابل
حـاال كـه مقـدارى بـا        : من در همان عالم مكاشفه نور مقدس را ديدم و به او گفتم            

 بـا او تمـاس بگيـرم و از حـاالت و             اعمال و رفتار ابليس آشنا شـدم، مـايلم مـستقيماً          
ببـين آن   : او با دست به طرف پائين اشاره كرد و گفـت          . خصوصيات او اطّالع پيدا كنم    

                                                 
 316 ة صـفح  1عمـران و تفـسير روائـى آن برهـان جلـد               آل ة سور 135 ةمضمون آي  -1

 66 ة صـفح  16 و وسائل الشيعه جلـد       6 حديث   197 ة صفح 60 و بحاراالنوار جلد     5حديث  
  .20997حديث 
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روى و آنچـه     نـزد او مـى    . اسـت » ابلـيس «سياهى كه مانند دودى در آنجا قرار گرفتـه،          
  .نمائى خواهى از او سؤال مى مى

 ديدم دود غليظـى در محلّـى كـه          من به آن طرف كه او اشاره كرده بود نگاه كردم،          
مثل بيابانى بود، بين زمين و آسمان قرار گرفته و بدون حركت متراكم شده و ايستاده و                 

ى انـسانها    تمام فضاى دنيا را آلوده كرده و از راه قلب و مغز وارد خون در رگهاى همه                
 متوجـه شـدم    و در روح آنان اثرات نامطلوبى گذاشته و باألخره با اندك تأملى           1 گرديده

 كه تماس با شيطان براى انسان به هيچ وجه احتياج به طى طريق ندارد و تـا انـسان در                   
 نفس نكرده و به مقام عبوديت نرسيده، خواهى نخواهى شـيطان بـر          ةدنيا هست و تزكي   

او تسلّط دارد و از راه تنفّس وارد قلب و از آنجا پا به پاى خون وارد تمامى رگها شده                    
به همين جهت من بدون معطّلى با شيطان تماس گرفتم          . كند سان را كنترل مى   ان و قواى 

شود، در عـالم مكاشـفه بـا وى برقـرار            و اين مصاحبه و گفتگو را كه در زير نوشته مى          
   .نمودم
  

                                                 
يعنـى  (قـال    ، 77 ة صـفح  1 و برهان جلد     58 حديث   220 ة صفح 60بحاراالنوار جلد    -1
 .تجرى منه مجرى الدم فى العروق: قال. رب زدنى) ابليس
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  شيطان با مصاحبه  
  چيست؟» آدم« تو در اغواء فرزندان ةانگيز: ابتداء از او پرسيدم

اى كه اكثر شما مردم دنيا در زندگى دنيايتان داريـد، يعنـى چـرا                همان انگيزه : گفت
نبايد من كه اين همه قدرت دارم و از آتش كه بهترين موجودات عالم خلقت است بـه                

  1و فرمانبرداران زيادى نداشته باشم؟ام، پيروان  وجود آمده
كـه از   » آدم«به  : گويد آن وقت خدا يك روز به من مى       . من براى خودم كسى هستم    
خواهد  دهد و باألخره او مى     يك روز دستور ديگرى مى    ! خاك خلقش كرده، سجده كنم    

قيد و شرط تحت فرمانش باشم و به هـيچ وجـه از خـود اراده و شخـصيتى                    كه من بى  
 باشم و او هميشه دوست دارد عظمت و قدرت مرا بشكند و شخصيت مـرا لـه                  نداشته

اين چه فايده دارد؟ اگر شما      !  او باشم و او موالى من باشد       ةكند و به اصطالح، من بند     
داشـتيد، غيـر از ايـن     بوديد و اين همه قدرت و فـضيلت مـى   افراد بشر به جاى من مى     

                                                 
فانّه سجد سـجدة واحـدة اربعـة آالف         :  فى سجود ابليس   )السالم عليه(قال اميرالمؤمنين    -1
 حديث  235ة صفح 60بحاراالنوار جلد   (.لم يرد بها غير زخرف الدنيا و التمكين من النظرة         عام  
76.(  
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از شما مردم كه يك از هزار قـسمت قـدرت           كرديد؟ بعضى    كنم مى  كارهائى كه من مى   
 مرا نداريد، هميشه به فكر پيدا كـردن مريـد و پيـروان و طرفـداران زيـادترى هـستيد،                   

اى كه شده شهرت پيدا كنيد، چند نفرى را عقب سر خود             كنيد به هر وسيله    كوشش مى 
را بـه   كنيـد، آنهـا      بياندازيد و در حقيقت چون اين كارها را براى هواى نفس خود مـى             

. دهـم  من هم همـين كارهـا را انجـام مـى          . ايد ايد و گمراهشان نموده    خود دعوت كرده  
نهايت فرق شما با من اين است كه شما از خود شخصيتى نداريد، خـود را دالّل خـدا                   

كنيد تا مردم براى خدا، بـراى وابـستگى شـما بـه       دانيد، خود را ولى خدا معرّفى مى       مى
ند، اما من استقالل دارم، خـدا را در مقابـل خـود قـرار داده و                 خدا، دوستتان داشته باش   

مكرّر مردم را از شرّ من و عداوت من، بر حذر داشته و حتّى مرا دشمن خـود معرّفـى                    
اندازم و آنها را     كرده و من مردم را به عنوان يك دشمن خدا و خلق پشت سر خود مى               

 و خلـق، آنهـا را بـه خـود دعـوت             دارم، اما شما به عنوان دوسـت خـدا         از خدا باز مى   
داريد، پس شما بايد اول از خودتـان         كنيد و از خدا و حقايق و معنويت دور نگه مى           مى

كنى و  چرا مردم را به سوى خود دعوت مى: ايد؟ بعد به من بگوئيد چرا اينگونه: بپرسيد
  نمائى؟ آنها را گمراه مى

  كنى؟ قرار مىتو چگونه با پيروانت ارتباط بر: من به او گفتم
زند، مـن هـم بـا آنهـا حـرف            همان گونه كه خداى تعالى با مردم حرف مى        : گفت

بـه  ) و بـه اصـطالح    (كند   يعنى اگر خدا با اوليائش ارتباط مخصوص برقرار مى        . زنم مى
كـنم و    نمايد، من هم با دوستان و فرمانبردارانم همان ارتباط را برقرار مى            آنها وحى مى  

و اگر او با نفوس بشر از طريق الهام و پشت پرده يعنـى بـدون                1 يمنما به آنها وحى مى   
زند، من هم از راه وسوسه كه از نظر كيفيت عينا مثل الهام اسـت         شنيدن صدا حرف مى   

كنم و اگر خداى تعالى از طريق انبيائش براى          برقرار مى  زنم و ارتباط   با مردم حرف مى   
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 طريـق فرسـتادگانم بـراى مـردم احكـام و            فرستاده، من هم از    آنها احكام و دستوراتى   
   1.كنم دستوراتى دارم و افرادم را بر كسانى كه بسيار دروغگو و بدكارند نازل مى

طلبـى   و اين را هم بدان كه فرستادگان من همان دانـشمندان هواپرسـت و رياسـت               
هستند كه به عنوان رهبـران مـذاهب و مـسلكهاى انحرافـى در بـين مـردم خودنمـائى             

د و باألخره اگر مكاشفه و خواب رحمانى هست، پا به پايش و بلكه بيشتر از آن                 كنن مى
بنابراين همان گونه كه خداى تعالى مـردم را بـه           . مكاشفه و خواب شيطانى وجود دارد     

كـنم و    كند، من هم آنها را به عبادت و بندگى خودم دعـوت مـى              سوى خود دعوت مى   
م و پيـروان مـن فعـالً خيلـى بيـشتر از پيـروان               نماي استقاللم را هم از اين راه حفظ مى       

خداى تعالى است، زيرا از پنج ميليارد نفوس بشر جمع بسيار مختصرى بندگى خدا را               
حـاال فهميـدى    . اند و بقيه همه باألخره با يك نحوى پيرو من هستند           صددرصد پذيرفته 

  كنم؟  من از اغواء بشر چيست و چگونه من با آنها ارتباط برقرار مىةانگيز
ديدم تمـام كلمـاتش بـا آنچـه در           من در اينجا كامالً مجذوب سخنان او بودم و مى         

  .كند كتب آسمانى آمده و با آيات قرآن و احاديث اسالمى تطبيق مى
ام خورد و مرا از آن توجهى كه به سـخنان شـيطان پيـدا                ولى ناگهان دستى به شانه    

ه خود ساخت، اما اين دست غير از دست راهنمايم نبود، كرده بودم بيرون آورد و متوج
از اين مسائل صرف نظر كن، بيا ببينم او چگونـه ديگـران را اغـواء                : گفت او به من مى   

نگـاه  . كننده و هم آموزنده اسـت      هم سرگرم  كند، كارهايش تماشائى و هم عجيب و       مى
شـفه  مـن در عـالم مكا     ! كن ببين چگونه آن شخص را اغواء كرده و به كار گرفته است            

 كـوير در    ةديدم در حاشي  . كرد، نگاه كردم   برگشتم و به آن طرفى كه راهنمايم اشاره مى        
پرستند، دسـت    كنند و او را مانند خدا مى       شهر كوچكى مردم به يك نفر زياد احترام مى        

من وقتى كه در عالم     . كنند افتند و در مقابل او تعظيم مى       بوسند و به پاى او مى      او را مى  
اطن او نگاه كردم، ديدم او عالوه بر آنكه به هيچ وجه لياقت اين احترامات               مكاشفه به ب  
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جاهل و مغرور و خودخواه و هواپرست و ضعيف در مقابل هواى             را ندارد، يك انسان   
  .باشد نفس و شيطان هم مى

من و راهنمايم به او نزديك شديم تا ببينيم شيطان با او چـه گفتـه و چگونـه او را                     
كنـد و آلـت      نايت هولناك كرده و چرا تا اين حد او به شيطان كمك مى            وادار به اين ج   

ى او را مثـل نـوار فـيلم سـينمائى كـه              دست او شده است؟ آن وقت ما زندگى گذشته        
گردانند با يك اراده برگردانديم و از دوران مدرسه و محيط خانه به وضع تعليم و                 برمى

  .كنم ام، من براى تو نقل مى ديدهتربيت او در مدرسه و خانه دقيق شديم و آنچه 
او در كودكى استعداد خوبى داشت، تيزهوش و خـوش فهـم بـود، در هـر كـارى                   

شد، اكثر مردم از معلّم و اقوام نزديـك گرفتـه تـا بيگانگـان كـه                  ى اول را حائز مى     رتبه
كردند، بسيار از او تمجيـد و مـدح          شدند تشويقش مى   ستعداد و درك او را متوجه مى      ا

نمودند، آنها از روى محبت و اين كه او بهتر درس بخواند و بهتر پيشرفت كند ايـن                  مى
دادند، ولى متأسفانه اين اعمال خوب، مانند كود خوبى بود كـه پـاى               كارها را انجام مى   

ى آن را هرس نكنند، سمپاشى ننمايند، زيرا او پدر و مادر و             درخت مستعدى بريزند ول   
معلّم دلسوز و دانائى نداشت كه حقـايق را بـه او بگوينـد، اعتقـادش را محكـم كننـد،                    

انسانى را به او تعليم دهند و به او كمك نمايند تا صفات رذيلـه را از نفـس                    اخالقيات
او غـرور و تكبـر و خودخـواهى         خود تزكيه كند، بلكه ايـن تـشويقها و تمجيـدها در             

  .اى آفريد تا آنكه يك روز جريانى اتّفاق افتاد العاده فوق
آن روز صبح پدرش از دنيا رفته بود، مردم براى تـسليت او بخـاطر رفـع حـزن و                    
اندوه او با آنكه بيشتر از هفده سال نداشت، زياد احترامش كردند و براى او شخـصيت                 

. بزرگ آن خانه و بلكه به جاى پدرش بزرگ فاميل دانستند          مستقلّى قائل شدند و او را       
از قـضا   «نه آنكه فكر كنيد اين كارها بد بود ولى چون او تربيت اخالقـى نـشده بـود،                   

  .»اسكنجبين صفرا فزود
وقتى او در مجلس سوگوارى پدرش نشسته بـود  . شيطان از همين جا وارد كار شد    

 هم مثل يكى از اهل مجلس نزد او نشـست و          گذاشتند، شيطان    و مردم به او احترام مى     
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ه او القاء كرد كه او اهميت واقعى دارد و چه بهتر آنكه از اين به بعـد زيـاد بـه مـردم                        ب
  . خود بداند و بكوشد تا بر مردم رياست كندةاعتناء نكند، مردم را بند

هـر و   زيرا م (اى براى پدرش جعل كند       ابتداء شيطان او را وادار كرد كه وصيت نامه        
و ثلث اموال او را به عنوان آنكه پدر وصيت كـرده بـه خـود                ) امضاء پدرش نزد او بود    

اختصاص دهد و سپس با راهنمائى شيطان و زرنگيهاى مخصوص خودش بـا متحمـل               
شـناس و چنـد دعـانويس و درويـش و            بين و قيافه   شدن مخارجى از چند رمال و كف      

سپس خود را به عنوان يك راهنما به سوى         غيره كارهاى عجيب و غريبى ياد گرفت و         
كم با زرنگى مخصوصى خود را       كماالت و حقايق و معنويات به مردم معرّفى كرده، كم         

تارك دنيا و زاهد معرّفى نمود، ابتداء يك عده از مردمى كه گرفتار به قرض و امـراض                  
مقـدارى از    تـا كرد   شيطان هم به او كمك مى     . العالج بودند، به او مراجعه كردند      صعب

شـيطان  ة  مثالً يك مورد را من ديدم كه شخص در اثر وسوس          . امراض آنها معالجه شود   
او . شده و در نتيجه نصف بدنش فلـج گرديـده بـود           » هيسترى«مبتالء به مرض روحى     

نزد اين جوان آمد، وقتى ناراحتى خود را براى او شرح داد و او متوجـه شـد كـه ايـن                      
ى  است، يعنى خيال كرده كه مريض اسـت و روحيـه          » ترىهيس«شخص فقط مبتالء به     

ضعيفش تحت تأثير تلقين قرار گرفته و در نتيجه نصف از بـدنش فلـج شـده، او را بـا       
به اين گونـه كـه      «تلقين و خوراندن مقدارى داروهاى گياهى و مسكّن و كمك شيطان            

  .آن كسالت از او بر طرف گرديد» ى مرض را از او برداشت، وسوسه
هائى كه از اين جريان مطّلع شده بودند، اين عمل را حمل بـر كرامـت آن جـوان                آن

 اهللا ن قبيل بين مردم پخـش شـد، خلـق      كم خبر اين جريان و جرياناتى از اي        كردند و كم  
دور او را گرفتند و او به اين كه من يكى از اوليـاء خـدايم اكتفـاء نكـرد، بلكـه ادعـاء                        

 القاء نمود كه بگويد مثل من در جهان كسى نيـست و             كرد، يعنى شيطان به او    » قطبيت«
 پرگار وجودم، من ولى امر و پيشواى زمانم، من ارتبـاط            ةى وسط داير   اين منم كه نقطه   

      انـسان كامـل و     ةمستقيم با خداى تعالى دارم و باألخره آنچـه را كـه مـسلمانان دربـار               
ها بـه او     يطان در تمام اين برنامه    كرد و ش    خودش تبليغ مى   ة دين معتقدند، او دربار    ةائم

 او. شـنيد  كرد و به قـول خـودش صـداى او را مـى           نمود، بلكه به او وحى مى      كمك مى 
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كم به خيلى از مسائل به ظاهر غيبى با راهنمائى شيطان آشنا شد و متأسفانه جمعـى                  كم
 كـه   دل عقب او راه افتادند و بـاألخره شـيطان او را تـا جـائى پـيش بـرد                    از مردم ساده  

گويم كه مبادا او     خواست مذهبى اختراع كند و من از آن جهت نام و نشانش را نمى              مى
هاى انحرافات فكريش را تقويـت       در مقام دفاع برخيزد و شيطان به او كمك كند و پايه           

   .نمايد
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  ها واژه تغيير

  :گفت او مى
دست مـرا   . شناختم در يكى از مكاشفاتم ديدم شخصى آمد كه من او را از دور مى             

يكـى  : گرفت و به طرف بيابانى برد كه بسيار از آبادى دور بود، در بين راه به من گفت                 
س از كارهائى كه شيطان براى اغواء مردم در دراز مدت با اعوان و انصارش از جنّ و ان

ها و حقايق دينى را در       دهد اين بوده و اين است كه معنى لغات و واژه           انجام داده و مى   
 حـاال بيـا بـا هـم بـه           1.اذهان و افكار و گفتار مردم تغيير داده و واژگون معرّفى نمايـد            

من نگاه كردم . گذرد برگرديم و ببينيم در دامن آن كوه چه مى     سالهاى اوائل خلقت بشر   
م اغواءشدگان از اجنّه كه بايد نامشان را شـياطين گذاشـت، دور خـود               ديدم شيطان تما  

 مردم ايـن اسـت كـه معـانى          ةى اغواء عام   بهترين وسيله : گويد جمع كرده و به آنها مى     
تـوانيم   خواهيم و مى هاى دينى را تغيير دهيم و مفاهيمشان را آنطور كه خودمان مى   واژه

  2.م شايع نمائيمكنيم، در بين مرد بردارى از آنها بهره
آنها از اين پيشنهاد خوشحال شدند و به شيطان بر اين طرز فكرش آفرين گفتنـد و          

سـپس شـيطان بـا      . همه تصميم گرفتند كه اين برنامه را به طـور كامـل عملـى نماينـد               
بـه نظـر شـما      : مريدانش يعنى با شياطين به شور و مشورت پرداخت و به آنهـا گفـت              
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هـائى را بايـد تغييـر دهـيم و چـه             د واژگون كنيم و چـه واژه      مفاهيم چه حقايقى را باي    
مطالبى را بايد به مردم عوضى تعليم نمائيم؟ شياطين هر يك چيزى گفتند و هـر كـدام                  

كه شيطان هم هر يك از آنها را مأمور به انجـام آن             1به اهميت تغيير چيزى اشاره كردند     
ابلـيس خـودش مـسئوليتش را بـه         كارى كه پيشنهاد كرده بودند نمود و اول كارى كـه            

رحم و جبار و قهار قبل از آنكـه          عهده گرفت، اين بود كه خداى تعالى را بين مردم بى          
او را در اذهان مـردم يـك سـتمگر كـه            . رحمن و رحيم و رؤف معرّفى كند، بشناساند       

اى او را عبادت كند، بـاز هـم معلـوم            كارهايش هيچ حسابى ندارد و اگر صد سال بنده        
  .ست كه عاقبتش بخير باشد و خدا او را عذاب نكند، قرار دادني

ى شيطان و وحى او در كتابهـا و          ى وسوسه  اولياء شيطان يا شياطين انسى به وسيله      
رحم و ظالم معرّفى كردنـد كـه وقتـى           او را بى  ةسخنرانيها آنچنان خداى تعالى و مالئك     

ا به ياد بياورد، رحم و عفو و گذشت         افتد قبل از آنكه مهربانى او ر       انسان به ياد خدا مى    
شـيطان  . كند او را به ياد بياورد، عذاب و قهاريت آن خداى مهربان در نظرش تبادر مى              

اين برنامه را در خصوص معرّفى خدا از اينجا آغاز كرد كه جمعى از مردم مقدس ولى                 
 ديـن باشـند،   خواهيد مردم مطيع شرع و       محبت را وسوسه كرد كه اگر مى       سواد و بى   بى
آنها اگـر از خـداى تعـالى ترسـيدند، او را اطاعـت              . ايد كارى كنيد كه از خدا بترسند      ب

ترسند كه سخنى از عفـو و بخـشش و رحمـتش             كنند و آنان در صورتى از خدا مى        مى
ديدند همه   آنها با آنكه مى   . توانيد از عذاب الهى براى آنها نقل كنيد        نگوئيد و هر چه مى    

تب آسمانى خداى تعـالى خـود را بـه مهربـانى و عطوفـت و رحـم و                   جا و در تمام ك    
هـاى   شفقت معرّفى كرده و رحمتش بر غضبش سبقت گرفته، در عين حال اينـان دايـه               

مهربانتر از مادر شدند و مردم را از خدا ترساندند، به خيال آنكـه آنهـا اينطـورى بهتـر                    
  .عملى كردندى شيطان را  ها برنامه كنند و با اين وسيله عبادت مى

                                                 
انّ الشياطين يلقى بعضهم بعضا فيلقى اليه ما يغـوى بـه            :  قال )السالم عليه(عن ابى جعفر     -1

ـ    3 حديث   549 ة صفح 1تفسير برهان جلد    (.الخلق حتّى يتعلّم بعضهم من بعض       112 ة ذيـل آي
  ). انعامةسور



   ــــــــــــــــــــــــ  در محضر استادــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        280     

 مشورتى دستور داد كه بكوشيد تـا در نظـر           ةابليس به شياطين جنّى در همان جلس      
تر از معنويات و آخرت جلوه داده شـود و آنهـا را وادار       مردم ماديات و دنيا، پر اهميت     

مبادا بگذاريد مـردم از     . كنيد تا عبادتها را براى بدست آوردن دنيا و ماديات انجام دهند           
شناسـند   بت به خدا، به او نزديك شوند كه آن وقت سر از پا در راه عبادت نمى                راه مح 

رسند و وقتى به خلوص و توجه كامل به پروردگار رسيدند، ديگر مـا               و به خلوص مى   
كنند و از بندگانى هستند      راهى براى اغواء آنها نداريم، ديگر آنها واليت ما را قبول نمى           

  1.سلّط داشته باشيمتوانيم ت نمى كه ما بر آنان
خواسـت مـردم را از ايـن         بود و مى  » زهد«دار تغيير معنى     يكى از شياطين كه عهده    

اول جمعـى   : طريق هم از دنيا و هم از آخرت باز دارد، فعاليتش را اين گونه آغاز نمود               
حركت و تنبل را از ميان مردم انتخاب كرد و سـپس بـه آنهـا وسوسـه           از افراد فقير، بى   

ايد و با ايـن وسـيله معنـى          ورزيده» زهد«كه شما تارك دنيا هستيد و شما در دنيا          نمود  
را عوض كرد و آنها را اغواء نمـود و آنهـا هـم بـراى آنكـه بـر تنبلـى و عـدم                         » زهد«

شايع كردند، بـه طـورى كـه بـر     » زهد«تحرّكشان سرپوشى بگذارند، اين معنى را براى        
شود، فقر و نـادارى و مفلـوكى و          گفته مى » دزه «ةخالف معنى واقعى آن هر زمان كلم      

  .كند تنبلى و عدم توجه به زندگى دنيا در ذهن انسان تبادر مى
در كتب آسمانى و بلكه در همـه جـا تـرك محبـت دنيـا                » زهد«و حال آنكه معنى     

 و اين معنـى منافـاتى     2  دنيا است  ةاست، ترك وابستگى و دلبستگى به زندگى چند روز        
  .اجتماعى و سياسى و دنيادارى نداردبا فعاليتهاى 
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را كـه در حقيقـت بردبـارى و تحمـل مـشقّات در راه               » صبر«شيطان ديگرى معنى    
پـرور و تنبـل بـه معنـى          ى تن  ى انسانى بود، در مغز همان دسته       رسيدن به اهداف عاليه   

 بـه  دست روى دست گذاشتن و به هيچ وجه كار مثبتى انجام ندادن فرو كرد و آنها هم       
  .تبليغ نمودند »صبر«خاطر خودخواهى و جهل همين معنى را براى 

كه منظور نگه داشـتن انـسان خـودش را از           » تقيه«و باألخره شياطين ديگرى معنى      
ضررى كه در مقابل، نفع غالبى نداشته باشد بود، به ترس و نفاق تفسير كرد و مردمـان                  

ديدم كه ابليس از اين   داد و سرانجام مى   ترسو و بزدل را مروج اين معنى و انديشه قرار           
موفّقيت خوشحال است و خودش هم دست در كار بعضى از موضوعات مهمترى نيـز               
بود، مثالً مردم دنيا را معتقد به خرافات و طلسمات و سركتاب و وسائلى از ايـن قبيـل           

ى داده  نموده و در اذهان آنها به خيلى از چيزها، نيروى مستقلّى در مقابـل قـدرت الهـ                 
   1.بود

ابليس شياطين زيادى را بر مردم مسلّط كرده بود تـا آنهـا را در عبـادات و مـسائل                    
 و در رابطه با اين مسأله منـاظر عجيبـى را وقتـى در ميـان               2 مختلف ديگر وسوسه كنند   

از آن جمله شخصى را . مردم با راهنمايم در عالم مكاشفه به راه افتاديم، مشاهده كرديم          
 ة شيطانى كه موكّل وسوسـ     فوراً. خواهد وضو بگيرد   ستشوئى ايستاده و مى   ديدم، كنار د  

دقّت كـن  : گفت او بود، خود را به او رسانيد و تنگاتنگ او در كنارش ايستاد و با او مى           
تا وضوى صحيحى بگيرى، ممكن است در صـورتت مـانعى باشـد و نگـذارد آب بـه                   

اى  دبخت كه نه از خـود اراده       ب ةآن بيچار . پوست صورتت برسد و وضويت باطل شود      
شيطان بود، با آنكه     پروراند و صددرصد مطيع    داشت و نه جرأت مخالفت را در سر مى        

شود وسوسه است در عين حال در هواى سرد به قـدرى             دانست آنچه به او گفته مى      مى
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لوال ان الـشياطين يحومـون علـى قلـوب بنـى آدم             : آله  عليه و  قال رسول اللّه صلى اهللا     -2
 ). 332 ة صفح60بحاراالنوار جلد (.لنظروا الى ملكوت السموات و االرض
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در . ماليد كه نزديك بود پوست صورتش كنـده شـود          صورتش را با صابون و كيسه مى      
خواهى يقين پيدا كنى كـه در صـورتت مـانعى وجـود       اگر مى : گفت  او مى  عين حال به  

ندارد، بايد در آينه نگاه كنى تا ببينى كه مانع رفع شده است يا نه و از اين راه اطمينـان                     
در وقتـى كـه صـورتش را        . وقتى او اين كار را كرد، باز هم او را رها ننمـود            . پيدا كنى 

بـه  : گفـت   را تـر كـرده بـود بـه او مـى            شست با اين كه خـودش خـوب صـورتش          مى
كرد كه بـا     هاى چشمت و اطراف سوراخهاى بينيت آب نرسيده و او را وادار مى             گوشه

زحمت آب به آن مكانها برساند و همين طور تا آخر وضو سر به سر آن وضو گيرنـده                   
   1.كرد گذاشت و او را اذيت مى مى

رده بود و او را در قرائت نمـاز          خدائى را در مسجد گير آو      ةشيطان ديگرى يك بند   
اين كلمه و اين حرف را خوب و از مخرج اداء           : گفت به وسوسه انداخته بود، به او مى      

  .كرد نكردى و او را اذيت مى
كرد كه   شيطان ديگرى يك زن مسلمان را آنچنان در طهارت و نجاست وسوسه مى            

ـ             او همه چيز را نجس مى      ه ايـن آسـانى پـاك       دانست و معتقد بـود كـه اشـياء نجـس ب
  .شود نمى

كرد كـه    يكى از شياطين جمعى از مردم را در مرضهاى جسمى آنچنان وسوسه مى            
تـر    مـردم سـالم    ةآنها معتقد بودند به مرضهاى خطرناكى مبتالء هستند بـا آنكـه از همـ              

   .بودند
  
  
  
  
  

                                                 
ــال  -1 ــه(و ق ــسالم علي ــأ احــدكم و : )ال ــى وضــوئه  اذا توضّ ــشيطان ف ــان لل ــسم ك ــم ي ل
 ).27 حديث 203 ة صفح60بحاراالنوار جلد (.شرك
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  ارواح احضار  
  :گفت او مى

كرده » احضار ارواح«روزى در عالم مكاشفه راهنمايم مرا در جمعى كه به اصطالح         
آنها به خيال خود روح يـك نفـر را حاضـر نمـوده و از وى سـؤاالت                   . بودند، قرار داد  

او در حقيقت يكى از ارواح خبيثه يعنى يكـى از شـياطين بـود كـه                 . كردند اعتقادى مى 
شده بود و سخنانى بر خالف عقل و علم و كامالً اغواءكننده به عنوان جواب به                حاضر  
گفت و شخص واسطه يعنى كسى كه احضار ارواح كرده بـود، چـون خـودش                 آنها مى 

خواست آن مطالب را به عنوان       ايمان و اعتقاد كاملى نداشت و از اولياء شيطان بود، مى          
ايـن آقـا     روحى كه : من به آنها گفتم   . ن بدهد موضوعات مهم غيبى بخورد آن افراد نادا      

احضار كرده از ارواح خبيثه و از شياطين است و از اين عملش به كمـك ايـن شـيطان                    
آنها متنبه شدند و اطراف     . قصدى جز انحراف شما از صراط مستقيم و راه راست ندارد          

  .آن شخص را خالى كردند
دند كـه در همـان اوائـل    شـ  حاضـر مـى  » احضار ارواح «جمعى ديگرى در مجالس     

 تناسخ و بعضى از مسائل اعتقـادى  ةتشكيل مجلس، شياطين هم حاضر شده و در مسأل        
  .نمودند ديگر بر خالف حقايق و واقعيات اظهارنظر مى

ة مثالً من در يكى از اين مجالس حاضر شدم و چـون ملكـوت عـالم را بـه وسـيل                    
 كه شخصى به اهل مجلسى گفتـه        ديدم، متوجه شدم   حاالت و تحقيقات و راهنمايم مى     

. ام، اگر سـؤالى داريـد، از او بپرسـيد          كه من روح فالن شخصيت علمى را حاضر كرده        
. دهـد  ديدم كه يكى از شياطين در مجلس حاضر شده و به مردم جواب مى              ولى من مى  
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تو : من چند روز ديگر زنده هستم؟ او در جواب گفت         : مثالً يكى از اهل مجلس پرسيد     
. ال ديگر زنده ميمانى و حال آنكه آن شخص هفتاد سال از عمرش گذشته بود              پنجاه س 

كننـده را داد؟ راهنمـايم       چرا شيطان به او اين نويد خوشـحال       : من از راهنمايم پرسيدم   
او را تصديق كند و » احضار ارواح«به خاطر آنكه اوالً او را خوشحال كند و اين : فرمود

 آمـاده شـود و او را داراى طـول اَمـل و آرزوهـاى دراز                 را نگذارد براى مرگ و لقاءاهللا     
   1.بنمايد

بلـه، ولـى الزم اسـت از        : آيا اعتقادات ما حقّ اسـت؟ او گفـت        : ديگرى سؤال كرد  
: راهنمـايم بـه مـن گفـت       . گويد، عمل كنيـد    فالنى كمال استفاده را بكنيد و هر چه مى        

راهنمـايم  . شناسـم  نمى رانه، او   : دانى اين شخص كه نامش برده شد، كيست؟ گفتم         مى
اين شخص يك مرد منحرفى است كه صددرصد از اولياء شيطان اسـت و         : به من گفت  

  .كند مردم را به مسلك خاصى دعوت مى
ديديم پدر او    با آنكه ما مى   (پدرم كه از دنيا رفته در چه حال است؟          : ديگرى پرسيد 

آن .) در عذاب الهى معذّب بودكه از اعوان ظلمه بود و به ضعفاء ظلم زيادى كرده بود، 
او : به آنهـا جـواب داد     ) در عالم واقع  (و آن شيطان    ) به اصطالح آنها  (روح حاضر شده    

راهنمايم به  . گذرد بسيار جايش خوب است و خداى تعالى از اين گونه گناهان زود مى            
 ظلم به ضعفاء را بـراى ايـن جمـع           ةخواهد مسأل  ببين چگونه اين شيطان مى    : من گفت 

من معتقدم  : كردم گفتم  من به راهنمايم در حالى كه او مرا تصديق مى         ! دى جلوه دهد  عا
كننـد، بـه خـصوص اگـر ارواح از           مى» احضار ارواح « نفس   ةاكثر كسانى كه بدون تزكي    

 عقائد و مسائل معنوى حرف بزنند، در حقيقت ارواح خبيثه و شياطين را احضار كـرده               
  2.ان نخواهد بودو به هيچ وجه اعتماد به گفتار آن
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ترين  جمعى از شياطين مأموريت داشتند كه مردم را از هر چيزى بترسانند و عجيب          
آنها كسانى بودند كه از تاريكى با آنكه تاريكى نسبت به روشنائى چيزى هم كـم دارد،                 

  .ترسيدند مى
كردنـد و     مـردم دنيـا را بـه نحـوى اذيـت مـى             ةو باألخره ابلـيس و شـياطين همـ        

  .ند كسى از اذيت آنها در امان باشدگذاشت نمى
 راهنمايم در عالم مكاشـفه در جـاى         ة تذكّر اين نكته الزم است كه من بوسيل        ضمناً

قيامـت و حتّـى      بلندى ايستاده بوديم كه همه جا را يعنى از اول خلقت جهـان تـا روز               
  .ديديم و هيچ كجا براى ما مخفى نبود بهشت و جهنّم را مى
 به خاطر آنكه عاقبت كار شيطان را براى من شرح دهد، مـرا بـه                لذا وقتى راهنمايم  

آن دور : گفت. طرف راست برگرداند و ميليونها سال بعد از اين عالم را به من نشان داد
كنى؟ من وقتى به آن طرف نگاه كردم، ديـدم صـحراى      را نگاه كن ببين چه مشاهده مى      

اند، آنهـا     مردم با ابليس درگير شده     شود و  وسيعى كه نامش قيامت بود، از دور ديده مى        
فريب دادى و نگذاشـتى عبـادت       چرا تو ما را     : گويند بر سر او هجوم آورده و به او مى        

خداى تعـالى   ! شما عجب مردمى هستيد   : گويد پروردگارمان را بكنيم؟ او در جواب مى      
كه حقّ است و سخنانش راست و بدون مبالغه است و كسى را جرأت نبـوده كـه او را                    
تكذيب كند و تمام پيامبران او به راستى و درستى شـناخته شـده و شـما جـز صـحت                     

انـد، گـوش بـه       كرده ايد و آنها فرمانبردارى از او را تبليغ مى         چيزى نديده عمل، از آنان    
ى راستگويان عالم مخالفم بـوده و عليـه مـن تبليـغ              ايد، ولى من كه همه     حرفش نكرده 

 گفتم، جز كذب و دروغ و خُلف وعده چيزى نبوده است           اند و آنچه به شما مى      كرده مى
كردم، گوش به حرفم داديـد و از          تبليغتان مى  و عالوه من تسلّطى بر شما نداشتم، فقط       

  .من پيروى نموديد
. بنابراين شما خودتان را مالمت كنيد و بر من هجوم نكنيد و مرا سـرزنش ننمائيـد                

توانم از شما دفـاع كـنم، ديگـر آن           توانيد به من پناه دهيد و نه من مى         امروز نه شما مى   
قادى كه شما در خصوص من داشـتيد و  من بيزارم از اعت. دوستى و رفاقت از بين رفت   
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داديد و همچنـين از خـود شـما كـه ظـالم و        مرا در عبادت و دين خدا شريك قرار مى        
   1.ترسم كه پروردگار جهانيان است مى من از خدائى. ستمگر در حقّ خودتان بوديد

باألخره نزاع عجيبى بـود و مـردم طبـق آنچـه بـين افـراد ناصـالح معمـول اسـت،                      
تمام گناهانشان را به گردن شيطان بار كنند و براى خود عذرى بتراشـند و               خواستند   مى

خواست گناهانشان را به گـردن خودشـان بيانـدازد و بـار گنـاه خـود را           شيطان هم مى  
 رفاقتشان، همه را با     ةتخفيف دهد، اما خداى تعالى آن جمع و شيطان را به خاطر سابق            

   2.وث وجود آنها پاك كردهم به جهنّم ريخت و صحراى محشر را از ل
در اينجا ناگفته پيدا است كه شياطين بخشى از اجنّـه هـستند ولـى چـون آنهـا بـه                     

كشانند و سعادت آنـان را بـه خطـر           اند و جنّ و انس را به انحراف مى         شرارت پرداخته 
آنچنان كه نام جمعى از انـسانهاى  . اندازند، نام اين دسته از اجنّه، شياطين شده است   مى
م و موذى در كتب آسمانى و لغت، شياطين است و مـن در اينجـا بـا راهنمـايم در                     ظال

شوند و از آتش خلق شـده و مثـل           عالم اجنّه يعنى آن موجوداتى كه به چشم ديده نمى         
اند سير مفصلى كرديم و آنها را مخلوقـات          بشر داراى اختيار و عقل و هوش و تكليف        

اى  شتنى ديديم و متوجه شديم، آن دسته از اجنّه        آزار و با ايمان و دوست دا       نجيب و بى  
كه موذى و شرورند، كسانى از آنها هستند كه با ابليس همكارى كرده و كفر ورزيده و                 

دينند و االّ به هيچ وجه طبيعت جـنّ،          ايمان به پيامبران الهى نياورده و بسيار شقى و بى         
   3.آزار نيست موذى و مردم

و بـرادر   » ابوالفـضل فـانى   «و آقـاى    » عليرضا نعمتى «ى  در پايان از حجج اسالم آقا     
كه در تصحيح و چاپ و نقـل مـدارك بـه مـا كمـك                » سيد كاظم ابطحى  «عزيزم آقاى   

 ةكنم و از خداى تعـالى توفيقـات بـيش از پـيش آنـان را زيـر سـاي                    اند، تشكّر مى   كرده
  . روحى له الفداء خواستارم))اللّه ةبقي((حضرت 
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