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

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)35( 
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I. فیض االسالم ،5 خطبھ 
	: 5خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -الّسالم علیھ -لھ خطبة من و
 لھ یبایعا أن في َحْرب بنِ  سفیانَ  أبو و العباس خاطبھ و -وآلھ علیھهللاصلى -هللا رسولُ  قُبِضً  لّما -الّسالم علیھ -لھ كالم من و

 :بالخالفة
ُجوا وَ  النََّجاةِ  بُِسفُنِ  اْلفِتَنِ  أَْمَواجَ  ُشقُّوا النَّاسُ  أَیُّھَا  اْستَْسلَمَ  أَوِ  بَِجنَاحٍ  نَھَضَ  َمنْ  أَْفلَحَ  اْلُمفَاَخَرةِ  تِیَجانَ  َوَضُعوا اْلُمنَافََرةِ  طَِریقِ  َعنْ  َعرِّ

اِرعِ  إِینَاِعھَا َوْقتِ  لَِغْیرِ  الثََّمَرةِ  ُمْجتَنِي وَ  آِكلُھَا بِھَا یَُغصُّ  لُْقَمةٌ  وَ  آِجنٌ  َماءٌ  ھََذا فَأََراحَ   َعلَى َحَرصَ  یَقُولُوا أَقُلْ  فَإِنْ  أَْرِضھِ  بَِغْیرِ  َكالزَّ
ِ  وَ  الَّتِي وَ  اللَّتَیَّا بَْعدَ  ھَْیھَاتَ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َجِزعَ  یَقُولُوا أَْسُكتْ  إِنْ  وَ  اْلُمْلكِ  ھِ  بِثَْديِ  الطِّْفلِ  ِمنَ  بِاْلَمْوتِ  آنَسُ  طَالِبٍ  أَبِي َالْبنُ  هللاَّ  بَلِ  أُمِّ

 اْلبَِعیَدِة. الطَِّويِّ  فِي اْألَْرِشیَةِ  اْضِطَرابَ  َالْضطََرْبتُمْ  بِھِ  بُْحتُ  لَوْ  ِعْلمٍ  َمْكنُونِ  َعلَى اْنَدَمْجتُ 
 حضرت و، فرمود احتجاب دنیا از -سلّم و آلھ و علیھ هللا صلی -هللا رسول كھ ھنگامی است -الّسالم علیھ -او كالم جملھ از و

 . خالفت بھ او با نمایندمی بیعت کھ گفتند او بھ خطاب حرب بن سفیان أبو و المطلب عبد بن عباس
 فخر ھاىتاج بردارید و، نمایی بزرگ خود راه از روید بیرون و، نجات ھاىكشتي با را ھافتنھ ھاىموج بشكافید مردمان اى

 است ايلقمھ و است ايلقمھ و، گندیده است آبى این. آرمید راحت و شد تسلیم یا، پرید بال با كھ كسى یافت نجات، را فروشی
 پس. است دیگری زمین در است کشاورزی چون ھم رسیدن وقت غیر در میوه چیننده و، کندمی گیر اشخورنده گلوی در کھ
 خدا بھ، این و آن از بعد! دورباد. ترسید مرگ از گویندمى، کنم سكوت اگر و؛ ُملك بھ است حریص كھ گویندمى، بگویم اگر
 اگر كھ پوشیده علمی با امشده پیچیده بلكھ. مادرش پستان بھ طفل از مرگ بھ است تردارنده انس طالب أبو پسر آینھ ھر، قسم

 .دراز و دور چاه در ریسمان إضطراب چون ھم شوید مضطرب آینھ ھر، را آن نمایم آشکار
II.  3( 5شرح خطبھ( 
 ادامھ را نصایح و سخنان نحو این اگر. ُملك بھ است حریص كھ گویندمى، بگویم اگر پس: اْلُمْلكِ  َعلَى َحَرصَ  یَقُولُوا أَقُلْ  فَإِنْ  .1

 بگویند و برآیند عمومی افکار فریب و نیرنگ در از، نمایم گو باز را خود اھلیّت و صالحیّت و دیگران صالحیتیبی و، دھم
 .است سلطنت و قدرت بر حریص علی کھ

 -چون روح عمل معرفت و نیّت است، و نھ ظاھر آن، در سنجش و قیاس اعمال و احوال اولیاء هللا، بھ ویژه خاتم اولیاء هللا
ھمھ اند، اند، و بھ حّق زنده شده، با کار دیگران خطایي است بسیار بزرگ، چرا کھ آنھا از خود مرده-علیھ و علیھم الّسالم
 وَ  اْصبِرْ  وَ فرمود، " -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -شد، چنانچھ خدای تعالی خطاب بھ رسول هللاباشان با� مياعمال و احوال

ِ  إِالَّ  َصْبُركَ  ما شود، النّحل) (و صبر کن! و صبر تو نیست مگر بھ توسطّ هللا.) در آنچھ بھ توسطّ هللا انجام مي 16:127" (بِا�َّ
 و خلق ھیچ اثر و نشاني نیست.عبد از 
 فرماید:اشاره بھ این بقاء با� بعد فناء في هللا، موالنا در دفتر اّول مثنوي چنین ميدر 

    میبانگ حق آمد ھمھ بر خاست   میکاست یو بکل میما بمرد
    بیرا ز ج میآن دھد کو داد مر  حجاب یحق اندر حجاب و ب بانگ
    تاز عدم ز آواز دوس دیباز گرد  پوست ریکرده ز ستیفناتان ن یا

    گرچھ از حلقوم عبدهللا بود  آن آواز خود از شھ بود مطلق
    من حواس و من رضا و خشم تو  او را من زبان و چشم تو گفتھ
    یسر توصاحب یچھ جا یسر تو  یتو بصریُ  یو ب سمعیَ  یکھ ب رو
 من ترا باشم کھ کان هللا لھ     من کان � از ولھ یشد چون

و امیري امپراطوري بزرگ قبل و بعد خالفت و حکومت  -علیھ الّسالم -سیره و زّي امیرالمؤمنین، علي بن ابي طالب
اسالمی شاھد و گواھي صدق است بر این کھ آن حضرت ھیچ گاه بھ ُملک دنیا نظري نداشت، دنیا و ھرچھ در آن است، 

 بھ خود مشغول گرداند،اي این راد مرد میدان محبّت کھ لحظھبلکھ ھرچھ مادون ذات اقدس الھ است، کمتر از آن ھستند 
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" (معبودم، ھبھ فرما مرا نھایت بریدگي [از غیر] بھ سوي إِلَْیكَ  اِالْنقِطَاعِ  َكَمالَ  لِي ھَبْ  إِلَِھيعاشقانھ او این بود، " زمزمھ
 وَ  فَِراقِكَ  َعلَى أَْصبِرُ  فََكْیفَ  َعَذابِكَ  َعلَى َصبَْرتُ  َربِّي وَ  َمْوَاليَ  وَ  َسیِِّدي وَ  إِلَِھي یَا فَھَْبنِيخودت) (مناجات شعبانیھ)، و نیز "

 و موال، و سرور، و معبود، " (چنین فرض کن، اىَكَراَمتِكَ  إِلَى النَّظَرِ  َعنِ  أَْصبِرُ  فََكْیفَ  نَاِركَ  َحرِّ  َعلَى َصبَْرتُ  ھَْبنِي
 چگونھ، حرارت آتشت فرض کن کھ صبر کنم بر کنم بر جدایي از تو، وچگونھ صبر ، عذابت صبر کنم بر كھ، پروردگارم

 تو؟!) صبر کنم از نگاه بر كرامت
تواند کردند، چگونھ ميمي ترین مردمي داشت کھ تحت حکومت او زندگيتر از محرومکسي کھ بعد از خالفت معیشتي پایین

ایي از بي اعتنایي آن حضرت بھ ُملک و گوشھ -ی هللا عنھرض -عبد هللا عبّاسبر ُملک و پادشاھي دنیایي حریص باشد؟! 
 ی شخصی چنین توصیف کرده است:پادشاھي را بھ خاطر بھره

ِ  َعْبدُ  قَالَ  ُ  َرِضيَ  -َعبَّاسِ  ْبنُ  هللاَّ  قِیَمةُ  َما لِي فَقَالَ  نَْعلَھُ  یَْخِصفُ  ھُوَ  وَ  قَارٍ  بِِذي -لَْیِھ السَّالمُ عَ  -اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ  َعلَى َدَخْلتُ  -َعْنھُ  هللاَّ
ِ  وَ  ع فَقَالَ  لَھَا قِیَمةَ  َال  فَقُْلتُ  النَّْعلِ  ھََذا ً  أُقِیمَ  أَنْ  إِالَّ  إِْمَرتُِكمْ  ِمنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ  لَِھيَ  هللاَّ  ، فیض)33(نھج البالغة، خ  بَاِطالً  أَْدفَعَ  أَوْ  َحقّا
 خواند] بصره (جنگ جمل) جنگ براى شدن بیرون ھنگام كھ است حضرت آن ھاىخطبھ از [و
 را خود نعلین او و رفتم الّسالم علیھ المؤمنین امیر نزد ]بصره نزدیك است ذوقار [موضعى در: گوید عبّاس پسر ّهللا  (عبد
 تردوست شما حكومت از را این خدا، فرمود، "قسم بھ ندارد!" گفتم، "بھایى "؟است چند نعلین این پرسید، "بھاى. زدمى پینھ
 براندازم!" را باطلى یا سازم پا بر را حقّى آن كھ مگر دارم

 آن كھ خالصھ شده است کھ "مگر -علیھ الّسالم -با دیگران در این فرمایش او -علیھ الّسالم -ھمھ تفاوت اعمال آن حضرت
 ".براندازم را باطلى یا سازم پا بر را حقّى

 فرمایند:) چنین مي122-124 سیر سوره مبارکھ حمد (در تف -رضوان هللا تعالی علیھ -امام خمیني
 این تا بیاورند بیرونش بتخانھ این از را انسان این كھ است این براى، اندآمده كھ آسمانى كتب تمام، شدند مبعوث كھ انبیا تمام
 شیطانى عالم یك اینكھ از بعد، كنند اشالھى عالم یك را عالم این اینكھ براى آمدند انبیا ھمھ. بشود خداپرست و بشكند را بت
. ھستیم شیطان تابع ما؛ است شیطان، حكمفرماست ما در آنكھ. است شیطان حكومت]، آن[ حكومت كھ است عالمى یك، است
؛ است شیطانى عمل كنیممى كھ ھم عملى ھر. است شیطان حكومت، ما در حكومت و؛ است شیطان ھاىجلوه از نفس ھواى
 انجام ما ھم كارى ھر، ھست او كھ مادامى، است اماره نفس، است نفس كھ بزرگ شیطان آن كھ مادامى، بكنیم كارى ھر
 آن. است مستولى ما بر اآلن شیطان سلطنت، شیطانیم تبع، دادیم انجام كھ انانیت روى، دھیممى انجام انانیت روى، بدھیم
 داریم چاه این از، انانیت این بھ بكنیم پشت و، منزل این از بكنیم ھجرت اولیا تعلیم بھ، انبیا تعلیم بھ و، بكنیم ھجرت كھ وقتى
 و گردد عدم پس، آیدنمى شما و من وھم در كھ آنجایى بھ رسدمى، بشود موفق دنیا در كسى چنانچھ اگر و؛ طرف آن رویممى
، بكند ھجرت مجاھده با باید، برود بیرون انانیت این از بخواھد] كھ[ كسى، بكند پیدا كمال بخواھد] كھ[ كسى. شودمى فانى

 جھاد " [(واألْكبَرُ  الِجھادُ  َعلَْیُكمُ بَقىَ  وَ ، "آمدید اصغر جھاد از] شریف حدیث طبق. [دھد انجام را ھجرت این و كند مجاھده
 را جھاد این اگر. جھادند این تابع، دنیا جھادھاى ھمھ، است اكبر جھاد] نفس با جھاد)] [است مانده باقى شما براى بزرگتر
. است شیطانى جھادھا ھمھ، است شیطانى اشھمھ، نشدیم موفق اینجا اگر، است] الھى[ جھاد بكنیم جھادى ھر، شدیم موفق
؛ است ھمان اجرش این، كند پیدا مالى یك، بكند پیدا كنیزى یك كھ جھاد براى شود خارج، »َخَرج« كھ كسى است روایت در
 .است "هللاَّ  َعلَى" اجرش، باشد "هللاَّ  إلَى"] جھادش[ كھ كسى آن و

 مبدأش چون ]كندمى فرق[ شودمى صادر ماھا از كھ فعلى با، شودمى صادر اولیا از كھ فعلى سنخ. كندمى فرق ھافعل سنخ
" [(ضربھ علي روز جنگ خندق برتر بود از الثَقَلَْینِ  ِعباَدةِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  اْلَخْنَدقِ  یَْومَ  َعلِىٍّ  َضْربَةُ " كھ نیست جھتبى. كندمى فرق

 كفر تمام با اسالم تمام كھ است آن جھتش یك البتھ، آدم نفر یك كشتن براى آوردن فرود دست یك، خوبعبادت جّن و إنس.)] 
، ھم جھت یك]، ھست[ جھت یك معنا این بھ. رفتمى دست از اسالم، خوردندمى شكست الخندق یوم اگر كھ، بود شده مواجھ
 اندازدمى تف او و نشیندمى شخص آن سینھ روى وقتى كھ آدمى آن. است مطلب در كھ] است[ الھیتى آن و خلوص آن قضیھ
 این و باشد كرده تأثیرى وقتى یك مبادا -است احتیاط ذلك مع، نبوده اینكھ با -وقتى یك مبادا، شودمى بلند -نقل حسب بھ -او بھ
 بیشتر  روحش، ضربتش یك]، آدم[ آن، بكند پیدا نفسانیت جھت و باشد افتاده الھیتش از] عمل[
، پرستدنمى آنكھ و پرستدمى بت آنكھ، مشرك غیر و مشرك. كندمى عبادت را عبادت كھ روحى آن، است عبادات ھمھ از
 امام ھم معاویھ، خواندمى نماز ھم سفیان ابو؛ است ھم مثل كھ ظواھرش، دارند آدابى و ذكرى یك و ظواھرى یك ھمھ
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 روح آن، نماز بھ شودمى دمیده كھ است روحى آن، بردمى باال را نماز این آنچھ؛ است ظواھر ھمین ظواھر؛ بود جماعت
. ھستیم طور این ما ھمھ]. نیست الھى نماز[ باشد خودش براى عبادت تا و؛ شودمى الھى نماز، رودمى باال نماز باشد اگر
 .را یكدیگر ندھیم بازى
 روى از بردارید را بھشت شما. كندمى عبادت بھشت براى است خوبى آدم خیلى آنكھ. است خودمان براى عبادتمان ھمھ
 وَ  اْلِعباَدةَ  َعِشقَ كھ "! حوضش و ماندمى على. كندمى عبادت كى ببینید، بردارید را بھشت. كندمى عبادت كى ببینیم، اعمال
 عبادت عاشق كھ است كسى مردم بھترین: فرمودند) ص( خدا رسول كھ فرمود -السالم علیھ -صادق " [پاورقي: امامعانَقَھا
. شود فارغ) دیگر امور( از آن براى و دھد انجام خود تن با و بدارد دوست قلبش با را آن و شود گردن بھ دست آن با و باشد
 "باب الكفر، و االیمان كتاب: 3 ج؛ كافى اصول؛ گذرد آسانى بھ یا سختى بھ دنیایش زندگانى كھ ندارد باك شخصى چنین

  ].3 ح، 131 ص، العبادة"
 این از شده خارج و گذشتھ خودش از كھ كسى آن پیش نیست مطرح اصًال  بھشت براى عبادت، طورند این مردم دستھ یك
 أَْدَرَكھُ : او است مرده] او است[ غافل، نیست مطرح اصًال  بھشت، نیست چیزى لذات او پیش؛ رسیده موت مرتبھ بھ و، بیت

ِ  ذاتِ  َعلى اْثنى أوْ . او پیش است السواء على ھمھ جھنم و بھشت، نیست مطرح ھاحرف این او براى ،اْلَمْوتُ   ثنا ،تعالى هللاَّ
 او. عبادتند عاشق كھ آنھاست مراتب از اىمرتبھ یك این]. است[ یافتھ بكند عبادتش اینكھ اھل را خدا او. خدا براى است كرده
 (پایان نقل) .نیست ماھا فكر در كھ ھست ھم دیگر مراتب. كنندمى عبادت و یافتھ معبودیت سزاوار را

 )494- 495ص ، 20ج، امام نیز چنین فرمودند (صحیفھ -علیھ الّسالم -و بھ مناسبت  میالد حضرت علي
 الرحیم الرحمن هللاَّ  بسم
ً  و مستضعفان و جھان مسلمین ھمھ بھ را مبارك عید این  تعالى خداوند از و كنممى عرض تبریك ایران ملت، خصوصا

 .خواستارم را ھمھ سالمت
 یك حتى است بوده ایشان در كھ معنوى جھات آن از ما. است كوتاه ازش ما دست معنویش جھات، امیر حضرت درباره ما

، است اجتماعى جھات و است مادى جھت خود بھ مربوط كھ جھات از بعض لكن، كنیم عرض توانیمنمى واقع با موافق جملھ
 وضعى چھ این، است خلیفھ، است امور زمامدار، است مسلمین خلیفھ كھ نفر یك كھ كنید مالحظھ شما. گفت شودمى را آن

، دارد كھ لباس آن، منبر باالى رودمى، ندارد زیادى لباس، بخواند جمعھ نماز خواھدمى است خلیفھ كھ حالى در؟ است داشتھ
 كردهمى كفاشى، است كردهمى وصلھ خودش كھ را كفشى یك. ندارد لباس تا دو، بشود خشك تا -نقل حسب بھ -دھدمى حركت
 بر امارت" كھ گویدمى. ھیچ گویندمى؟ دارد ارزش چقدر شما نظر بھ كفش این كھ فرمایدمى حضرت، پرسندمى ازش، است
 سراغ كجا شما. "كنم عدالت اقامھ اینكھ مگر، است كفش این از ترپایین و كفش این مثل من نظر در، ھم خالفت، ھم شما
ً  -علیھ هللاَّ  سالم -امیر حضرت؟ باشد طور این وضعش و باشد خلیفھ نفر یك كھ دارید ، است بوده مظلوم و است مظلوم حقیقتا
 بر كھ چیزھایى بھ كنندمى تعریف، امیر حضرت از كنند تعریف خواھندمى وقتى. است مظلوم ھم شیعیان بین در حتى
 خراج قیمتش، فقیر بھ بدھد ھدیھ خواستھمى كھ را انگشترش كھ گویندمى، مثًال . است حضرت بھ توھین و است واقع خالف
 روایت اگر كھ است دروغى یك این؟! باشد خراج قیمتش كھ پوشدمى انگشتر است آن لباسش كھ كسى آن! است بوده شامات
 معرفى جھات این بھ، را امیر حضرت كنند معرفى خواھندمى وقتى. ندارد كھ صورتى در است دروغ، باشد داشتھ ھم
 كھ وقتى ھم آنھا -دنیا در است كم كھ حقیقى عرفان -ھستند لفظى عارف كھ آنھایى یا]. دروغ[ جھات ھمین بھ، كنندمى
 جھات این و دانندنمى كھ را واقعیتش، ھست كھ آنى. كنندمى نقل درویشى حرفھاى یك، كنند نقل حضرت از خواھندمى

 حضرت تعریف كردند خیال. واقعیتش از كردند منحرف، است بوده كھ جھالتھایى براى است داشتھ حضرت كھ ھم ظاھرى
 .امیر حضرت دارد غریبى و عجیب زندگى یك، باشد چھ -مثًال  -و باشد داشتھ قیمت چقدر انگشترش كھ است این بھ امیر
ً ، است داشتھ خاصى وضع یك وقت آن در خالفت  ھمان در و بوده سلطنتى یك، پایین بھ معاویھ از خلفاى آن، خصوصا
 رفتمى عملھ یك مثل، كردمى كار رفتمى فعلھ یك مثل امیر حضرت، بود انداختھ راه را سلطنتى بساط آن معاویھ كھ عصر
 وضع، خودش براى انداختنمى راه آب؛ است صدقھ آب این گفتمى جا ھمان بعد و، انداختمى راه آب و كردمى كار

ً ، توانیمنمى كنیم تقلید ایشان از بخواھیم اگر ما. است بوده این زندگى . نداریم ما را معنا این قدرت، كنیم تقلید توانیمنمى، حقیقتا
 كھ توانیممى، باشیم داشتھ تقوا كھ توانیممى باشید" داشتھ توانیدمى تقوا اما، توانیدنمى "شما كھ است فرموده ھم ایشان خود اما
 (پایان نقل) .باشیم داشتھ تعالى و تبارك خداى بھ توجھ، باشیم خدا با
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ابو طالب کجا و حرص پور ُملك)،  بھ است حریص كھ گویندمى، بگویم اگر " (پساْلُمْلكِ  َعلَى َحَرصَ  یَقُولُوا أَقُلْ  فَإِنْ فرمود، "
 محّرک اھل دنیاست، کھ محجوب ھستند از حقایق و شھود حّق تعالی در ھمھ احوال.کجا؟! حرص 

 حافظ:
    بس را ما زیان و سود این بس نھ را شما گر  جھان آزار و بنگر جھان بازار نقد
    بس را ما جان مونس آن صحبت دولت طلبیم زیادت کھ حاجت چھ ماست با یار
   بس را ما مکان و کون از تو کوی سر کھ  مفرست بھشتم بھ را خدا خویش در از

 موالنا، در دفتر اّول مثنوي:
    از مردمان یشد رونیھا بحرص  اندر زمان یشد رانیجھان و نیا

    ستجھان را آفت نیا یاریھوش  ستجان غفلت یعالم ا نیا استن
    جھان نیپست گردد ا دیغالب آ  ست و چو آنزان جھان یاریھوش
    عالم وسخ نیآب و ا یاریھوش   خیآفتاب و حرص  یاریھوش
    د در جھان حرص و حسدتا نغرّ   رسدیجھان اندک ترشح م زان
   بیعالم نھ ع نینھ ھنر ماند در  بیگردد ز غ شتریترشح ب گر

 اگر و. است صبری بی و تابیبی" َجَزع. "ترسید مرگ از گویندمى، کنم سكوت اگر و: اْلَمْوتِ  ِمنَ  َجِزعَ  یَقُولُوا أَْسُكتْ  إِنْ  وَ  .2
 دیگر ایخدعھ و نیرنگ باز، دارم مصون سوء ظنّ  از را دالن ساده و، نمایم خنثی را فریب و نیرنگ این تا کنم سکوت
و سکوت کار  ، عمل و ترک عمل مرا، و سخن گفتندارد مرگ از بیم و، است ترسش از او سکوت، دبگوین و، کنند آغاز

 مرا قیاس بھ کارھای خود کنند، و در نتیجھ، محروم مانند از درک حقیقت من و افعال من.
 حافظ:

 مویممی سحر وقت و شب بھ سرایممی  است دگر جایی ز عشاق گریھ و خنده
 بِماءٍ  یُْسقى ِصْنوانٍ  َغْیرُ  وَ  ِصْنوانٌ  نَخیلٌ  وَ  َزْرعٌ  وَ  أَْعنابٍ  ِمنْ  َجنَّاتٌ  وَ  ُمتَجاِوراتٌ  قِطَعٌ  اْألَْرضِ  فِي وَ فرماید، "خداي تعالی مي

لُ  وَ  واِحدٍ  ، ھم كنار است قطعاتى زمین در والّرعد) ( 13:4" (یَْعقِلُونَ  لِقَْومٍ  َآلیاتٍ  ذلِكَ  في إِنَّ  اْألُُكلِ  فِي بَْعضٍ  َعلى بَْعَضھا نُفَضِّ
 و، گردندمى سیراب آب یك با كھ، ریشھ یك غیر از چھ و ریشھ یك از چھ، خرما درختان و كشتزارھا و انگور از باغھایى و
 امر[ این در گمان بى. دھیممى برترى دیگر برخى بر] كیفیت و نوع و مزه حیث از[ میوه در را آنھا از برخى] ھمھ این با[
 ).است] روشنى[ دالیل كنندمى تعقّل كھ مردمى براى] نیز

 چنین فرموده است:و شیخ اجل سعدی شیرازی نیز 
 زار خسباران كھ در لطافت طبعش خالف نیست            در باغ اللھ روید و در شوره     

 موالنا در دفتر اّول مثنوي:
 رـشی ر وـن شیـشتـبـد در نــھ مانــر چــگ  رــیـمگ ودــاس از خــیـکار پاکان را ق

 دــش اهــق آگــــدال حـــی ز ابـــسـم کـــک  دــش راهــب گمـبـن سـم زیـالـھ عـجمل
 دــنـتـداشــنـپ ودـــو خـــمچـا را ھـــــیـاول  دــنـتـرداشـــب اـــیـبـا انــری بـــسـمـھ
 ورــخ م وـیـوابــی خھـــان بستــا و ایشـم  رــبش انــر ایشــا بشـک مـھ اینـــتـفـگ
 یــتھـمن یـب انـــیـی درمـــرقــــت فـسـھ  یــمـع ان ازــــد ایشـــنـتـسـدانـن نــای

 لــعس رــن دیگـد زان نیش و زیـلیک ش  لـمح وردند ازـور خـون زنبـھر دو گ
 ناب شکد و زان مُ ـن شـن یکی سرگیـزی  آب وردند وـا خـو گیــون آھـھر دو گ
َ ھر دو ن  رـَــکشِ  ر ازـــی و آن پـــالــی خــن یکـای  ورــآبخَ   از یک د ـوردنـی خـ

 نـبی ھ راهــالـــاد ســـــتـفـان ھـــشــرقــــف  نـبی اهـن اشبـیـنـن چـزاران ایــد ھـص
 داــخ ورــــھ نــــمـردد ھـــــورد گـــآن خ  داــج دی زوـــیـلـردد پــورد گـن خـیا

 دــحاَ  ورــــھ نــــمـد ھـــــورد زایــوآن خ  دـحس ل وــھ بخـمـد ھــورد زایـاین خ
 و دد تــوســاک و آن دیــی پھـرشتـاین ف  دــب ست واک و آن شورهـن پـاین زمی

 استـــصف ن راـــریـــخ و آب شیــلـآب ت  رواست ھر دو صورت گر بھ ھم ماند
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 آب ورهـــوش از شــــد آب خــاســنـاو ش  بیاب دـز کھ صاحب ذوق کی شناسـج
 اســاس داردـــنـر پـــر مکـــر دو را بــھ  اسـیـق ردهــزه کــــجـا معـر را بــسح
 اــصـع ای اوـــصـون عـــھ چــتـرفـرگـب  را زهـــیـتـی از اســوســران مـــاحـس
 رفـــشگ یــل راھـمـل تا آن عـمـزین ع  ژرف ستاعصا تا آن عصا فرقیزین
 اــــوف ل را درـــــــمـــع ة هللا آنــــمـرح  اــــفـق ل را درــــــمــة هللا این عــنـلع
 عــــبـط ھــــنـیـد درون ســــی آمــــــتـــآف  عـــبـط ھـنـوزیــری بـدر مـران انـکاف

 دمـــب د دمــــنـیـرد بــــز مــــــد کـــنـآن ک  مــھ ھــوزینـد بــنـک ردم میـھرچھ م
 روزهــــــیـتـاس د آنـــدانی ـــرق را کـــف  او وــن کردم چــرده کھ مــان بـاو گم
 زــری اکـــان خــرویزهــــیـتـر اسـر سـب  زـــیـست رــر و او بھــد از امــنـن کـای

 ازــــیـن ھـــد نــــزه آیــــــیـتـی اســـــاز پ  ازـــنم ق درــــوافــق با مـــافـــنـآن م
 اتـم رد وـان در بـــنـمــوق مـــافــنـا مـب  اتــزک ج وــــاز و روزه و حــدر نم
 رتــــدر آخــــات انـــــق مـــافــنـر مـــب  تــبـاقــد عــاشـرد بــان را بــــنـمـوم
 دــانرازی روزی وـــم مـــا ھــر دو بـــھ  دـانازیـب ر یکـر سـر دو بـھ ھـرچـگ
 رود ودــام خـــق نــــر وفــی بـــر یکـــھ  ود رودــام خــــقـوی مـــی سـر یکــھ

 در اصول کافي چنین روایت شده است: :-ع -بھ مناسب میالد امام محّمد تقي .3
ٍد َعْن َعلِيِّ ْبِن أَْسبَاٍط قَاَل: َرأَْیُت أَبَا َجْعفَرٍ  ٍد َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُمَحمَّ َ  - َعلَْیِھ السََّالمُ  -اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ َخْذُت النَّظََر إِلَْیِھ َو قَْد َخَرَج َعلَيَّ فَأ

َماَمِة َو َجَعْلُت أَْنظُُر إِلَى َرْأِسِھ َو ِرْجلَْیِھ ِألَِصَف قَاَمتَھُ ِألَْصَحابِنَا بِِمْصَر فَبَْینَا أَنَا َكَذلَِك َحتَّى  َ اْحتَجَّ فِي اْإلِ قََعَد فَقَاَل یَا َعلِيُّ إِنَّ هللاَّ
ِة فَقَالَ بِِمْثِل َما اْحتَجَّ بِِھ فِي النُّبُ  هُ ، "مریم) 19:12"(َو آتَْیناهُ اْلُحْكَم َصبِیًّا" ،وَّ ا بَلََغ أَُشدَّ َو بَلََغ أَْربَِعیَن ، "یوسف) 12:22(" َو لَمَّ

 (الكافي، ط. .أَْربَِعیَن َسنَةً فَقَْد یَُجوُز أَْن یُْؤتَى اْلِحْكَمةَ َو ھَُو َصبِيٌّ َو یَُجوُز أَْن یُْؤتَاھَا َو ھَُو اْبُن  األحقاف) 46:15" (َسنَةً 
 )384 ص، 1ج، اإلسالمیة

او ھ ت باو تیز كردم [با دقّ ھ آمد، من نگاھم را بطرف من مىبھ را دیدم كھ  -المعلیھ السّ  -على بن اسباط گوید: امام محمد تقى
اصحاب اھل مصر خود  كردم تا اندازه قامتش را براىسر و پایش نگاه ميھ ] و بنگریستم، شروع بنگریستنش كردم

 ھمان سانت ، حضرت بنشست و فرمود: اى على، خدا درباره امامّ در آن حال بودم(شیعیان) وصف كنم، در آن میان كھ من 
حكم نبوت را در مریم) ( 19:12"(َو آتَْیناهُ اْلُحْكَم َصبِیًّا"، و فرموده است حّجت آورده است،ت نبوّ حّجت آورده است کھ در 

هُ " )،دادیماو ھ كودكى ب ا بَلََغ أَُشدَّ ھ و باألحقاف) ( 46:15" (َو بَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً ) رشد رسید ھو چون بیوسف) ( 12:22(" َو لَمَّ
و رواست كھ در  ،یحیى داده شد)ھ شخصى در كودكى حكمت داده شود (چنانچھ ببھ پس رواست كھ ). چھل سالگى رسید

 داده شد). و موسی یوسفبھ چھل سالگى داده شود (چنانچھ 
حضرت یحیی  -2حضرت سلیمان (ع) در سن ھفت سالگی؛  -1گفتھ اند سھ نفر از انبیاء در صباوت بھ مقام نبوت رسیدند: 

 -1حضرت عیسی (ع) در گھواره. و سھ نفر از ائمھ ما علیھم السالم در کودکی امام شدند:  -3(ع) در سن سھ سالگی؛ 
حضرت بقیّة هللا  عج هللا  -3حضرت ھادی (ع) بین شش تا نھ سالگی؛  -2لگی؛ حضرت جواد (ع) در ھشت (ھفت) سا

  تعالی فرجھ الشریف در پنج سالگی.

 


