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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)9(  

08دوشنبھ  - 02 10؛ 1436 - - 09 01؛ 1393 - - 12 - 2014  
I. ، فیض االسالم139کلمھ    
II. )7( 139کلمھ شرح    
1. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ   ةٍ  ِ#َّ این جملھ  ای برای خدا با حّجتی. قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده بھ خدا آرى،: بُِحجَّ

 اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ "کھ فرمود،  توھمی کھ از جملھ قبل ممکن است دست دھد برای رفعاستدراک و نوعی استثناء منقطع 
میرد با مرگ حمل کنندگانش عین ھمان علم  یعنی، آن علمی کھ می). این چنین بمیرد علم با مرگ حامالنش(" َحاِملِیھِ  بَِمْوتِ 

توضیح بیشتر آن کھ علم برای قیام کنندگان برای خدا نیست، چھ زمین ھیچ گاه خالی از حمل کننده آن علم نخواھد بود. 
کھ در صدر این کالم بھ آنھا اشاره شد، در کمال نورانیّت، و شّدت قّوت، و نھایت شفافیّت، و غایت بساطت  عالمان ربّانی،

.ای است بھ درجات مختلف است، بھ سان دیگر ملکات وجودی ، کھ مردم عادی را نیز از آنھا بھره 	
بھ شود و  خارج میوجودی خود از بساطت  ای معیّن در شرایطی ویژه و این نور با تابیدن بر موضوعی خاّص و مسألھ

و  ظیم و فرمولھنصورت حکمی ویژه و مخصوص و منحصر بھ آن مسألھ بھ شکل قاعده، و ضابطھ، و ُکدی خاّص ت
باشند برای اھداف عملی روزمره، صناعی،  شود. این احکام جزیی بسیار دقیق و کاربردی و سودمند می می دستورالعملی

قی، و سیر و سلوکی. ای، عملی، اخال حرفھ 	
حافظ:  

			دانست توانی لعل این از کس ھر گوھر   دانست نھانی راز می پرتو از صوفی  
دانست معانی خواند ورقی کو ھر نھ کھ   بس و داند سحر مرغ گل مجموعھ قدر 	

موالنا، مثنوی، دفتر اّول:  
از آن یشیحرف چھ بود تا تو اند 			رزان واریحرف چھ بود خار د    

و صوت و گفت را بر ھم زنم حرف ھر سھ با تو دم زنم   نیا یتا کھ ب    
			تو اسرار جھان یا میبا تو گو   کز آدمش کردم نھان یآن دم  
لیرا کھ نگفتم با خل یدم آن 			لیرا کھ نداند جبرئ یو آن غم     
			ما ھم نزد یب زین رتیحق ز غ  دم نزد حایمس یکز و یدم آن  
یچھ باشد در لغت اثبات و نف ما    یو نف ذات یمن نھ اثباتم منم ب  

افتمیدر  یدر ناکس یمن کس در بافتم یدر ناکس یکس پس     
این سطور راناچیز راقم  بھ لطف پروردگارش - در نظر دقیق و با رعایت ھمھ شرایط تحقیق، گذرد کھ  چنین بر خاطر می -
فقط خاص یک تجلّی و یک حالت و وضعیّت است، و از آنجایی کھ تکراری در تجلّی نیست، و ھیچ دو  حکم جزییھر 

تسامح و تساھل نیست، تعیمم حکم یک حال بھ احوال و شرایط دیگر خالی از یک سان نیستند، و حالت و وضعیتی عین ھم 
شاید باز  .جوب توجیھی برای این تعمیم خواھد بودھای بین تجلّیات از منظر ناظران مح ای از آن نیست، و شباھت چارهو 

بودن باب اجتھاد، عدم تکلیف بر بیشتر از مقدار وسع (امکان و توانایی قابل قبول و عرفی اشخاص)، و رفع تکلیف ھنگام 
ُ  "یُِریدُ قول خدای تعالی باش کھ  اضطرار و عدم استطاعت بھ ھمین خاطر بوده باشد، و این ھمان سرّ   یُِریدُ  ال وَ  اْلیُْسرَ  بُِكمُ  هللاَّ

دارد تسھیل  خواھد)، ھم چنین احتمال  نمى دشوارى شما براى و خواھد مى آسانى شما براى البقرة) (خدا 2:185" (اْلُعْسرَ  بُِكمُ 
تعابیر گوناگونی کھ از رسول هللاو سعھ در حکم برای شرایطی دیگر اشاره داشتھ باشند  مصلی هللا علیھ و آلھ و سلّ  - نقل  -

ْھلَھ او شده است در باب شریعت سَّْمَحھ ی سَّ صلوات هللا علیھ. -  
برای نمونھ:   

النَّبِيَّ  أَنَّ  -  ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاَّ ْمَحةُ  اْلَحنِیفِیَّةُ : "قَالَ ؟ أَْفَضلُ  اِإلیَمانِ  أَيُّ  أَوْ ؟، أَْفَضلُ  اِإلْسالمِ  أَيُّ : ُسئِلَ   - (مسند احمد حنبل)  "السَّ
(از نبی صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - پرسید شد، "کدام اسالم برتر است؟"، یا "کدام ایمان برتر است؟" فرمود، "حنیف  -

.")ورز (بزرگوار  و مدارا پیشھ)  (معتدل) تسامح  
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ِ  إِلَى األَْدیَانِ  أََحبُّ " قَاَل،  ْمَحةُ " ،قَالَ ، "؟اْلَحنِیفِیَّةُ  َوَما"قِیَل "،  اْلَحنِیفِیَّةُ  هللاَّ (مسند احمد حنبل)  "اْلَواِسعُ  اِإلْسالمُ " قَاَل،"، السَّ
ھا نزد خدا حنفیّت است"، گفتھ شد، "حنفیّت چیست؟"، فرمود، "سماحت (بزرگواری و مدارا  ترین دین (فرمود، "محبوب

پیشگی) است"، فرمود، "اسالم وسعت بخش است".)  
امیرالمؤمنینف پس، در این کالم شری علیھ الّسالم - این چنین بمیرد علم با " (َحاِملِیھِ  بَِمْوتِ  اْلِعْلمُ  یَُموتُ  َكَذلِكَ کھ فرمود، " -

ھایی بگیرند برای  رالعملاز عالمان ربانی دستو را کھ تشویقی است متعلّمان را کھ بر راه نجات باشند)، مرگ حامالنش
، نھ برای اھداف باطل و در امور خویش و عالم ربّانی و مقّرب خدای تعالی شدنشرایط ویژه و خاٌص خود برای راھنمایی 

  مقاصد فاسد.
آن بیان رسول هللادر اصل و حقیقت در زمره سخنان این گونھ  صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - در با عبارات گوناگون است کھ  -

، و مضمون آنھا این است قرآن کریم و اھل بیت رسول هللاجوامع روایی شیعھ و سنّی آمده است علیھم الّسالم - دو یادگار  -
رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - است بعد از او - صلوان هللا علیھ - ، کھ ھرگز از یک دیگر جدا نشوند، و مادامی کھ -

پیروی نمایند از آن دو بر ھدایت باشند و اھل سعادت.مردم   
مثال، در سنن ترمذی چنین آمده است:برای   
ثَنَا  ثَنَا  	 َعلِيُّ ْبُن اْلُمْنِذِر اْلُكوفِيُّ    َحدَّ ُد ْبُن فَُضْیٍل    َحدَّ ثَنَا    ُمَحمَّ 	َحبِیِب ْبنِ    َعْن    َواْألَْعَمُش    أَبِي َسِعیٍد    َعْن    َعِطیَّةَ  	 َعْن    اْألَْعَمُش    َحدَّ

ُ َعْنھَُما    َزْیِد ْبِن أَْرقََم    َعْن    أَبِي ثَابٍِت  	 قَاَال  	 َرِضَي هللاَّ  
 ِ ُ    قَاَل َرُسوُل هللاَّ ْكتُمْ  إِنِّي تَاِرٌك فِیُكْم َما إِنْ    َعلَْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى هللاَّ ِ  بِِھ لَْن تَِضلُّوا بَْعِدي أََحُدھَُما أَْعظَمُ  تََمسَّ  َحْبٌل ِمْن اْآلَخِر ِكتَاُب هللاَّ

َماِء إِلَى اْألَْرضِ  قَا َحتَّى یَِرَدا َعلَيَّ اْلَحْوضَ  َمْمُدوٌد ِمْن السَّ   فِیِھَما    تَْخلُفُونِي    فَاْنظُُروا َكْیَف  َوِعْتَرتِي أَْھُل بَْیتِي َولَْن یَتَفَرَّ
(رسول هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - میان شما چیزی را کھ اگر بدان درآویزید  گذارم در فرمود: ھمانا من بھ جای می -

تر است از دیگری. کتاب را کھ خدا طنابی است کشیده شده از آسمان  ھرگز بعد از من گمراه نشوید، یکی از آندو برزگ
آیند در کنار حوض. پس،   سوی زمین، و نسل خود را کھ اھل بیتم باشند، این دو ھرگز از ھم جدا نشوند تا آنکھ پیش من

کنید نسبت بھ آن دو!) ریید کھ چگونھ مرا جانشینی میبنگ  
ثَنَا حنبل نیز چنین آمده است:  حمدامسند و در  ثَنَا    اْألَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر    َحدَّ َكْیِن    َعِن    َشِریٌك  	 َحدَّ اَن    َعِن    الرُّ 	 َعْن    اْلقَاِسِم ْبِن َحسَّ

ِ    َل قَا: قَالَ    َزْیِد ْبِن ثَابٍِت   ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم     َرُسوُل هللاَّ َماِء َواْألَْرِض  إِنِّي تَاِرٌك فِیُكْم َخلِیفَتَْینِ    َصلَّى هللاَّ ِ َحْبٌل َمْمُدوٌد َما بَْیَن السَّ   ِكتَاُب هللاَّ
َماِء إِلَى اْألَْرِض  أَْو َما  قَا َحتَّى یَِرَدا َعلَيَّ لَ  َوِعْتَرتِي أَْھُل بَْیتِي َوإِنَّھَُما   بَْیَن السَّ .اْلَحْوضَ     ْن یَتَفَرَّ  
رسول هللا( صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - گذارم در میان شما دو جانشین را، کتاب خدا کھ طنابی  فرمود: ھمانا من بھ جای می -

بیتم باشند، و این دو ھرگز  است کشیده شده بین آسمان و زمین، [یا فرمود: در بین آسمان تا زمین]، و نسل خود را کھ اھل
)آیند در کنار حوض.  از ھم جدا نشوند تا آن کھ نزد من  

ھم چنین است قول او صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -  َسفِینَةِ  َكَمثَلِ  فِیُكمْ  بَْیتِي أَْھلِ  َمثَلُ  إِنََّما)، "733 شیخ طوسي (ص امالي در -
ُ  یَُحطُّ ، ِحطَّةٍ  بَابِ  َمثَلُ  وَ ، َغِرقَ  َعْنھَا تََخلَّفَ  َمنْ  وَ ، نََجا َرِكبَھَا َمنْ ، نُوحٍ  "  (ھمان َمثَل اھل بیت من مانند َمثَل کشتی اْلَخطَایَا بِھِ  هللاَّ

بر آن سوار شد نجات یافت، و ھر کھ از آن باز ماند غرق شد، و َمثَل باب حطھ است، کھ خدا با آن نوح است، کھ ھر کھ 
)بخشد. خطاھا را می  

 أَنْ  قَْبلَ  َسلُونِيامیر المؤمنین، علی بن ابی طالب، کالمی در ھمین معنا دارند کھ با عباراتی کم و بیش مشابھ نقل شده است، "
!)نیآبیدمرا کھ از آن پیش ) (بپرسید از من 133 ص ،28مجلس  ،" (امالي صدوقتَْفقُِدونِي  

یاین بیان با تعابیری گوناگون و نزدیک بھ ھم از امام عل علیھ الّسالم - ، فرات قَْیس ْبنِ  ُسلَْیمِ نقل شده است، ولی روایت  -
کوفی آن را در تفسیر خود از او نقل کرده است، و مرحوم عالمھ مجلسی نیز آن را بھ نقل از او در بحار االنوار آورده است 

، چھ بھ حسب این نقل، امامتر است برای مقصود ما مناسب علیھ الّسالم -  فَلَقَ  الَِّذي فَوَ  تَْفقُِدونِي أَنْ  قَْبلَ  َسلُونِي" فرماید، می -
ْنِجیلِ  َألَْعلَمُ  إِنِّي وَ ، التَّْوَراةِ  أَْھلِ  ِمنْ  بِالتَّْوَراةِ  َألَْعلَمُ  إِنِّي، النََّسَمةَ  بََرأَ  وَ  اْلَحبَّةَ  ْنِجیلِ  أَْھلِ  ِمنْ  بِاْإلِ  أَْھلِ  ِمنْ  بِاْلقُْرآنِ  َألَْعلَمُ  إِنِّي وَ ، اْإلِ

 و شكافت را دانھ آن كھ بھ ) (بپرسید از من پیش از آن کھ مرا نیآبید، قسم64 ص، 26 ج، بیروت األنوار، " (بحاراْلقُْرآنِ 
 از قرآن بھترم  عالم و،  انجیل اھل از انجیل بھترم  عالم و، تورات اھل از تورات بھترم  عالم منکھ ھمانا  كرد خلق را مردم
.قرآن) اھل  
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عالم تر بودن او علیھ الّسالم - در سینھ داشتن ھمان علم وجودی و نوری و ھای آسمانی از اھل آنھا بھ سبب  بھ این کتاب -
بسنده کردن بھ و تعیّنات صوری آن در فکری و  است کھ منشاء این تفصیالت فرقانی و مفھومی و فرمولی آنھا است. بسیطی

گری و حجاب و جمود است، و برای پرھیز از این آفت، رسول  ان بھ نوعی قشریو ذھن، و مفھومی و زبان، و اندیشھ و بی
هللا صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - پیروی از قرآن و عترت را تاکید و واجب فرمود. -  

مرحوم سیّد جالل الّدین آشتیانی رضوان هللا تعالی علیھ -  شرحفرماید ( ھمین معنا از منظری عرفانی چنین میبا اشاره بھ  -
909ص ، الحكم فصوص بر قیصرى مقدمھ -910(:  
است،  شده وارد خاصھ و عامھ طرق از روایات لذا. باشند مى الھى عذاب از خالیق مصونیت موجب نیز، عصمت بیت اھل
، است ھدایت موجب، بكتاب تمسك كھ طورى زمین ھستند)، ھمان اھل امان بیت من " [(اھلاْألَْرضِ  ِألَْھلِ  أََمانٌ  بَْیتِي أَْھلُ "

 و نوح كسفینة بیتى اھل اند، "مثلُ  كرده نقل خاصھ و عامھ لذا. است ضاللت از مصونیت موجب ھم طھارت بیت باھل تمسك
 و نجات یافت، بدان در آویخت، مانن کشتی نوح است، و ھر کھ بیت من اھل ھلك" [(مثل عنھا تخلف من و نجا بھا تمسك من

شد)]ھر کھ از آن باز ماند، ھالک   
 واجب و الزم عترت" و ّهللا  "كتاب دو، بھر   تمسك كھ شود مى معلوم، بیت اھل و بھ قرآن تمسك لزوم بر دالھ روایات از
ِ  ِكتَابُ  َحْسبُنَاگفت، " آن كھ پس. است  و جھل در یا و كرد، ادا را كالمى چنین خدعھ از [ما را بس است كتاب خد)] یا "هللاَّ
.برد مى بسر حیرت  
 آسمانى كتاب حفظ وعده تعالى حق و است باقى االمثال تجدد سبیل على قدیسین عترت افراد از یكى، زمان ھر در پس

 َعلَيَّ  یَِرَدا َحتَّى یَْفتَِرقَا لَنْ ". شود نمى جدا قرآن از نیز عترت و زمان [است،] بقاء مّدت قرآن بقاء مدت، است داده را خویش
 طرق از وارده روایات طبق روز قیامت.)] بر [(ھرگز ھز ھم جدا نشوند تا نزد من آیند در کنار حوض" اْلقِیَاَمةِ  یَْومَ  اْلَحْوضَ 
خاصھ و عامھ ذكرناه كما -  سؤال رسول حضرت از كھ است منقول امیر حضرت از. است عشر اثنا ائمھ، عترت از مراد ،-
فقال " [(عترت چھ کسانند؟)]؟العترة من، "شد المالسّ  علیھ -  مھدیھم تاسعھم الحسین ولد من التسعة و الحسین و الحسن و ناا -
، قائم آنھاست مھدي و فرزند حسین، کھ نھمی آنھا  نُھ و حسین، و حسن، و [(من، یفارقھم ال و ّهللا  كتاب یفارقون ال، قائمھم و

 بر محیط ولیى زمان آخر در كھ است مسلم معنى این شود از آنھا)] آن ھم از آنھا جدا نمی و خدا، شوند از كتاب کھ جدا نمی
 را عدالت عالم سراسر در و نماید مى ظھور، حسین ولد از، هللا رسول ذریھ از »مھدى« بنام اولیاء از عالم ملكوت و حقایق
ً  اْألَْرضَ  یَْمَألُ ، "عبارت این. نماید مى برقرار ً  ُملِئَتْ  ما بَْعدَ  َعْدًال  وَ  قِْسطا  بعد عدل و زمین را با قسط کن " [(پُر میَجْورا وَ  ظُْلما

(پایان نقل) .است شده نقل رسول حضرت از مسلم طورھ ب، )]جور و ظلمآن کھ پر شده بود با   
از امیرالمومنینقَْیس کھ پیشتر آمد،  ْبنِ  در ھمان روایت ُسلَْیمِ  علیھ الّسالم -  جز را قرآن تأویل" ،فرمودروایت شده است کھ  -

پیامبر. نیستند نفر یك آنان. داند نمى كسى علم در رفتگان فرو و خداوند آلھ و علیھ هللاَّ  صلى -  او بھ خداوند. است آنان از -
محّمد آل " (أسراربود خواھد قیامت روز تا ما نسل در سپس و است، آموختھ من بھ ھم حضرت آن و آموختھ الّسالم علیھم - -

  )660 ص، ُسلَْیم كتاب ترجمھ ،
ھیچ گاه خالی نباشد از کسی کھ قائم باشد برای خدا با حّجتی، اّما اگر مردم از روی صدق در پی آری، بھ خدا قسم کھ زمین 

آن نباشند کھ حامل علم آنھا شوند، و در خور درک و فھم خود بیآموزند برای عمل و سیر و سلوک خود بکار گیرند، علم 
آنان در میان عموم مردم بمیرد.  

2. صدوقدر کتاب توحید روایی: شاھدی   رحمھ هللا تعالی - روایتی را آورده است کھ در آن بر این قول امیر المومنین - علیھ  -
الّسالم 82 ص للصدوق، التوحید توحید، ترجمھ استشھاد شده است، ترجمھ بخشی از آن روایت چنین است (اسرار - -81:(  

 
صادق حضرت از كھ گفت قَُرِشيُّ  َوْھب ْبنُ  َوْھبُ  و علیھ الّسالم -  حضرت بر فلسطین اھل از گروھى فرمود مي كھ دمشنی -

 صمد، معنى از كردند سؤال را او آن از بعد داد، جواب را ایشان و كردند سؤال چند مسائلى از را او و شدند وارد) ع( باقر
 آن و جناب آن تحقق و انیت بر است دلیل الف پس است حرف پنج "الّصمد" و آن است خود در تفسیرش كھ فرمود حضرت
ُ  َشِھدَ " كھ است جل و عز جناب آن قول  و تنبیھ آن و او، مگر خدائى نیست باین كھ خدا داد گواھى یعنى "ھُوَ  إِالَّ  إِلھَ  ال أَنَّھُ  هللاَّ
 "الف" و است، خدا جناب آن بھ اینكھ است او خدائى و الھیت بر دلیل "الم" و حواس. دریافتن از غائب بھ سوى است اشاره
 ظھور نوشتن در و شوند، نمي واقع گوش در و شوند، نمي ظاھر زبان بر و اند شده داخل دیگر یك در كھ اند مدغم "الم" و
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 كننده وصف زبان در نھ و شود مى دریافتھ بھ حواس نھ كھ است، نھان دارد كھ بھ لطفى خدائیش این كھ بر اند دلیل و دارند،
... شنونده، گوش در نھ و شود، مى واقع  
حضرت آن از بعد علیھ الّسالم -  فرموده عطاء بمن جل و عز خداى كھ خویش علم براى از را چند حامالنى اگر كھ فرمود -
 شود میسر مرا امر این چگونھ و كردم، مي "الصمد" لفظ از ھا شریعت و دین و ایمان و اسالم و توحید نشر آینھ ،ھر یافتم مى
 بر و كشید مي بر درد پر سینھ از سرد آه كھ بود چنان آن كھ حتى نیافت خویش علم براى از را حامالنى المؤمنین امیر جدم و
 آگاه آه آه بسیاریست علم من ھاى دنده میان در كھ و بھ درستى نیابید، مرا آنكھ از پیش بپرسید من از كھ فرمود مي منبر سر
 گروھى مدارید دوست پس رسایم، حجت خدا جانب از شما بر من كھ باشید آگاه و بردارد را آن كھ یابم نمى را كسى كھ باشید
 نومید مردگانند كھ قبرھا صاحبان از كافران كھ چنان اند شده نومید آخرت از كھ حقیقتھ ب كرده خشم ایشان بر خدا كھ را
... اند شده  

3. مرحوم عالمھ مجلسی شاھدی دیگر:  رحمھ هللا - ھای امیرالمومنین ) پاسخ138 ص( طبرسى احتجاجاز کتاب  - علیھ الّسالم - -  
اء  اْبنُ بھ   األنوار، بحار 9 جلد ترجمھ ،) (احتجاجات121 - 122ص ، 10 ج، بیروت األنوار، فرماید (بحار را نقل میاْلَكوَّ
).  117- 118ص ،2 ج  

المؤمنین امیر روزى گفت باتھنُ  بن اصبغ المالسّ  علیھ -  پروردگار ثناى و حمد از پس بود سخنرانى مشغول كوفھ منبر روى -
فرمود  
ً  َجَوانِِحي بَْینَ  فَإِنَّ  تَْفقُِدونِي أَنْ  قَْبلَ  َسلُونِي النَّاسُ  أَیُّھَا ً  ِعْلما در سینھ  مردم، بپرسید از من پیش از آن کھ مرا نیآبید، کھ اي( َجّما
ی است انبوه!)علممن   
كردنى)]  پراكنده كنندگان الّذاریات) [(بپراكنده 51:1( َذْرواً  الذَّاِریاتِ  وَ  المؤمنین امیر یا گفت كرده حركت جاى از كواء ان

 گفت . ابرھا فرمود ؟چیست را)] بار [(و بردارندگان الّذاریات) 51:2( ِوْقراً  فَاْلحاِمالتِ  گفت. ھستند بادھا فرمود چیست
الّذاریات)  51:4( أَْمراً  فَاْلُمقَسِّماتِ  گفت ھا، است، فرمود کشتیبھ آسانى) کدام  الّذاریات) (و روندگان 51:3(یُْسراٌ  اْلَجاِریَاتُ 

 آیات كھ كنم مى مشاھده را آیاتى قرآن در من المؤمنین امیر یا گفت. مالئكھ فرمود است كدامرا)،  امر كنندگان قسمت (و
 نقض را ھم نھ كنند مى تصدیق را دیگر یك آیاتش خدا كتاب اءوّ كَ  پسر بنشیند عزایت بھ مادر فرمود كند مى نقض را دیگر
.خواھى مى چھ ھر بپرس اینك نمایند  
 آیھ در و"  اْلَمْغِربَْینِ  َربُّ  وَ  اْلَمْشِرقَْینِ  َربُّ " دیگرى آیھ در و "اْلَمغاِربِ  وَ  اْلَمشاِرقِ  بَِربِّ " ،فرماید مى قرآن در بینم مى گفت

"اْلَمْغِربِ  وَ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ " دیگرى  
 است معنى این بھ "اْلَمْغِربَْینِ  َربُّ  وَ  اْلَمْشِرقَْینِ   َربُ " اما مغرب آن و است مشرق این كواء پسر بنشیند عزایت بھ مادر فرمود
 وَ  اْلَمشاِرقِ  بَِربِّ " آیھ اما یابى؟ نمى خورشید دورى و نزدیكى از را مطلب این ،است تابستان مشرق غیر زمستان مشرق كھ

 آن بھ و نماید مى غروب برج یك در و كند مى طلوع برج یك از روز ھر كھ دارد برج شصت و سیصد خورشید "اْلَمغاِربِ 
.روز ھمان در دیگر سال مگر كند نمى بازگشت برج  
 بكن سؤالى كواء پسر بنشیند عزایت بھ مادر فرمود است؟ چقدر خدا عرش تا شما ھاى قدم بین فاصلھ المؤمنین امیر یا گفت
 الھ ال  یك گفتن فاصلھ اندازه بھ پروردگارم عرش تا من قدم محل از. كردن آزمایش و لجبازى براى سؤال نھ گرفتن یاد براى
 كس ھر فرمود چیست؟"  هللا اال الھ ال، "بگوید كھ كسى ثواب السالم علیھ المؤمنین امیر یا گفت. اخالص روى از است  هللا اال
 اال الھ ال، " گفت دوم مرتبھ براى وقتى. گردد مى پاك سفید لوح از سیاه حرف كھ چنان شود مى پاك گناھانش بگوید اخالص با
 در كنید خشوع اظھار گویند مى دیگر یك بھ مالئكھ كھ بطورى شكافد مى را مالئكھ صفوف و آسمان درھاى اخالص با"  هللا

 پروردگار. خدا عرش تا شود نمى او مانع چیز ھیچ"  هللا اال الھ ال، " گفت اخالص بھ كھ سوم مرتبھ براى. خدا عظمت مقابل
 اْلَكلِمُ  یَْصَعدُ  إِلَْیھِ  خواند را آیھ این بعد. كرده چھ ھر با را تو گوینده آمرزم مى سوگند جاللم و عزت بھ گیر آرام فرماید مى جلیل

الِحُ  اْلَعَملُ  وَ  الطَّیِّبُ  .كردارش و گفتار شود مى بلند بود خالص عملش وقتى یعنى یَْرفَُعھُ  الصَّ  
 اسم زحقُ  زیرا زحقُ  و قوس نگو. بنشیند عزایت بھ مادر فرمود. بده توضیح برایم را زحقُ  و قوس المؤمنین امیر یا گفت
  این دھید توضیح برایم گفت. است خرمى و سبزى و فراوانى نشانھ شود مشاھده وقتى. خدا قوس بگو ولى است شیطان
 را نوح قوم خداوند محل ھمان از است زمین اھل براى امان و است آسمان مسیل آن فرمود چیست؟ آسمان در تابناك سفیدى
.نمود غرق آسا سیل باران بھ  
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 اى مسألھ نابینا مردى. اكبر هللا اكبر، هللا فرمود چیست؟ است ماه در كھ نابودى و) محو( این بفرمائید المؤمنین امیر یا گفت
 یا گفت ُمْبِصَرةً  النَّھارِ  آیَةَ  َجَعْلنا وَ  اللَّْیلِ  آیَةَ  فََمَحْونا آیَتَْینِ  النَّھارَ  وَ  اللَّْیلَ  َجَعْلنَا وَ  اى نشنیده قرآن در مگر پرسد مى كوركورانھ

 ذر ابى از گفت كنى؟ مى سؤال آنھا كدامیك از فرمود. بده خبر آلھ و علیھ هللا صلى پیامبر اصحاب از مرا المؤمنین امیر
فرمود مى شنیدم آلھ و علیھ هللا صلى اكرم پیامبر از فرمود. غفارى  
 ذر ابى از راستگوتر برنداشتھ زمین و نیافكنده سایھ آسمان	 َذر أَبِي ِمنْ  أَْصَدقَ  لَْھَجةٍ  َذا اْلَغْبَراءُ  أَقَلَّتِ  َال  وَ  اْلَخْضَراءُ  أَظَلَّتِ  َما

.را غفارى  
 اول علم داراى است حكیم لقمان مانند كسى چھ. است بیت اھل ما از سلمان ،بھ ،بھ فرمود. بگو فارسى سلمان بھ راجع گفت
 را او بپرسید او از خدا حدود از اگر دانست مى را منافقین اسماء كھ بود مردى او فرمود یمان بن حذیفة از گفت بود آخر و

.یابید مى آن بھ دانا و عالم  
 پیكر از اى ذره كھ كرده حرام خدا آتش بر را او خون و گوشت كھ بود مردى او فرمود. فرما مطلع یاسر عمار از مرا گفت
.گیرد فرا را او  
 سكوت اگر و داد مى را جوابم كردم مى سؤال اكرم پیامبر از گاه ھر كھ بودم جورى من فرمود .فرما مطلع خود از مرا گفت
.نمود مى سخن بھ ابتدا خود او كردم مى  
 و یھود كتاب اھل كفار فرمود  أَْعماًال  بِاْألَْخَسِرینَ  نُنَبِّئُُكمْ  ھَلْ  كیست؟ بھ مربوط آیھ این بفرمائید من بھ المؤمنین امیر یا گفت

 با و آمد پائین منبر از آنگاه. دھند مى انجام خوب كار كنند مى خیال گزاردند بدعت خود دین در ولى بودند حق بر كھ نصارى
.نیستند دور آنھا از نھروان اھل كواء پسر اى فرمود و زد كواء ابن شانھ روى بر دست  
 كسى از و ام نرفتھ شما خانھ در جز كھ من المؤمنین امیر یا گفت) نماید تبرئھ خواست را خود سخن این شنیدن از( كواء ابن
 كھ دیروز بنشیند عزایت بھ مادرت گفتیم كرده اعتراض و دیدیم خوارج با را او نھروان جنگ در. پرسم نمى شما جز

 او بھ مردى موقع این در. كنى مى جنگ او با امروز كردى مى السالم علیھ المؤمنین امیر از را خود سؤاالت و مشكالت
.كشت را او اى نیزه با و كرد حملھ  
 اْلُحبُكِ  ذاتِ  السَّماءِ  معنى كرد سؤال كھ كرده اضافھ آن در و نموده نقل غارات كتاب در ثقفى محمد بن ابراھیم را خبر ھمین
 چقدر مغرب و مشرق بین پرسید. است نیكو خلق صاحب فرمود چیست؟الّذاریات) (و قسم بھ آسمان دارای زینت)  51:7(

 دروغ تو براى بگوید این از غیر كس ھر. آن غروب تا طلوع محل از خورشید روز یك مسیر اندازه بھ فرمود است؟ فاصلھ
... .گفتھ  

4. ِ  قَائِمٍ  ِمنْ  اْألَْرضُ  تَْخلُو َال  بَلَى اللَّھُمَّ آن حضرت فرمود، " حّجت قائم برای خدا چیست؟:  ةٍ  ِ#َّ قسم، زمین  بھ خدا " (آرى،بُِحجَّ
ای برای خدا با حّجتی.) "حّجت" در لغت برھان و گواه یا چیزی است کھ با آن بر دشمن غلبھ توان  خالی نباشد از قیام کننده

خصم و دشمنش، و ھر کھ بھ نوعی در برابر او مقاومت ورزد. حّجت باید متناسب بوده  کرد. پس، قایم را حّجتی است علیھ
باشد با نوع مقاومت و دشمنی. بنابراین، تعیین و انحصار حّجت بھ مورد یا مواردی خاّص ممکن نیست ولی مصادیق و 

قناعی، صدق گفتار، تطابق با قرآن، و امور ا توان برشمرد. برای مثال، برھان عقلی، خطابھ ھایی را برای آن می نمونھ
توان شناخت. توان حّجتی دانست کھ با آن قائم برای خدا را می معجزه، و نظایر آن را می  


