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I.  فیض االسالم231خطبھ ، 
 : 231خطبھ  ترجمھمتن و  .1

 -المالسّ علیھ -من خطبة لھو 
یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوِب َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ  ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُوٍم فَإَِذا َكانَْت لَُكْم بََراَءةٌ فَِمَن اْإلِ

ِل َما ِمْن أََحٍد فَقِفُوهُ  ھَا اْألَوَّ ِ فِي أَْھِل اْألَْرِض َحاَجةٌ َحتَّى یَْحُضَرهُ اْلَمْوُت فَِعْنَد َذلَِك یَقَُع َحدُّ اْلبََراَءِة َو اْلِھْجَرةُ قَائَِمةٌ َعلَى َحدِّ َّnِ َكاَن
ِة َو ُمْعلِنِھَا ِة فِي اْألَْرِض فََمْن َعَرفَھَا َو أَقَرَّ بِھَا فَھُ  .ِمْن ُمْستَِسرِّ اْألُمَّ َو ُمھَاِجٌر َو َال یَقَُع َال یَقَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِالَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ

ةُ فََسِمَعْتھَا أُُذنُھُ َو َوَعاھَا قَْلبُھُ  ُ  إِنَّ . اْسُم اِالْستِْضَعاِف َعلَى َمْن بَلََغْتھُ اْلُحجَّ أَْمَرنَا َصْعٌب ُمْستَْصَعٌب َال یَْحِملُھُ إِالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن هللاَّ
یَماِن َو َال یَِعي َحِدیثَنَا إِالَّ ُصُدوٌر أَِمینَةٌ َو أَْحَالٌم َرِزینَةٌ  َماِء أَْعلَُم ِمنِّي أَیُّھَا النَّاُس َسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِي فََألَنَا بِطُُرِق ا. قَْلبَھُ لِْإلِ لسَّ

 .بِطُُرِق اْألَْرِض قَْبَل أَْن تَْشَغَر بِِرْجلِھَا فِْتنَةٌ تَطَأُ فِي ِخطَاِمھَا َو تَْذھَُب بِأَْحَالِم قَْوِمھَا
ی ھا تا سرآمدھا و سینھھایی باشد بین قلبتعاریاز آن است آنچھ و ھا، باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھاز ایمان است 

، حّد بیزارىفرا رسدش مرگ، و در آن ھنگام واقع شود تا یی از کسی، بازگذاریدش بیزارپس، ھرگاه باشد شما را . معلوم
اش. واقع نشود هآشكار كننده أّمت و پنھان دارند نیست ازخدا را در اھل زمین حاجتى برجاست بر حّد اّولش. ھجرت ولی 
نمود بدان، او مھاجر باشد. و واقع اقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس. زمین ت درحجّ بر أحدی مگر با معرفت ھجرت اسم 

 گرفتھ باشد آن.بر قلبش در و  شنیده باشد آن را، گوششبھ او، و ت حجّ رسیده باشد كھ نشود اسم إستضعاف بر کسی 
قلبش را برای إیمان. و نگھ  ھمانا أمر ما دشوار و سرکش است، حمل نکند آن را مگر عبدی مؤمن کھ خدا إمتحان کرده باشد

 ھایی أمین و خردھایی با وقار.دارد حدیث ما را مگر سینھنمی
ھای زمین، [و] قبل آن کھ ھای  آسمان از خود بھ راهترم بھ راهای مردم، بپرسید از من قبل از آن کھ نیابید مرا، چھ من آگاه

 دھای قوم خود را.ای پا برگیرد کھ مھار خود را لگدمال کند و ببرد خرفتنھ
I.  1( 231شرح خطبھ( 

یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ  .1   ھا.باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھ ،از ایمان است: فَِمَن اْإلِ
شوند، چرا کھ پایان کساني کھ بھ ایمان شناختھ نمياست در حّق  نخست در مقام تشویق بھ حسن ظنّ  این خطبھ شریف

ا توّجھ بھ آنچھ در پایان بھم چنین کارشان آشکار نیست بر اھل ظاھر، و اینان نیز از عاریّتي بودن ایمان خود آگاه نیستند. 
از مقایسھ این دو نوع ایمان،  -علیھ الّسالم -يتوان حدس زد کھ مراد امام علمعرفت حّجت آمده است، میدرباره این خطبھ 

بھ حقایق برخی معنای قرآنی مانند ایمان، و تبّری، ھجرت، و استضعاف تا با تسویالت شیطان و باشد آگاه فرمودن مردم 
و دار ایو پتلبیس ابلیس خود را با ظاھر سازی فریب ندھند. پس، ابتداء یادور شد مردم کھ ایمان دو نوع است، یکی ثابت 

تفسیر و شرح قول خدای تعالی باشد در قرآن کریم کھ  -علیھ الّسالم -رسد این بیان امام. بھ نظر میو ناپادار دیگری عاریتی
ُ َمثَالً َكلَِمةً طَیِّبَةً َكَشَجَرٍة طَیِّبٍَة أَْصلُھا ثابٌِت َو فَْرُعھا فِي السَّماِء فرمود، " أُُكلَھا ُكلَّ حیٍن بِإِْذِن َربِّھا َو  ْؤتيتُ أَ لَْم تََر َكْیَف َضَرَب هللاَّ

ُ اْألَْمثاَل لِلنَّاِس لََعلَّھُْم یَتََذكَُّرونَ  :  24-25(" َوَمثَُل َكلَِمٍة َخبِیثٍَة َكَشَجَرٍة َخبِیثٍَة اْجتُثَّْت ِمن فَْوِق األَْرِض َما لَھَا ِمن قََرارٍ  یَْضِرُب هللاَّ
اش در آسمان اش استوار و شاخھَمثَل زده: سخنى پاك كھ مانند درختى پاك است كھ ریشھ آیا ندیدى خدا چگونھ( )ابراھیم 14

و مثل كلمھ  زند، شاید كھ آنان پند گیرند.دھد. و خدا َمثَلھا را براى مردم مىاش را ھر دم بھ اذن پروردگارش مىاست؟ میوه
 .)كھ نباشد مر آن را ھیچ قرارى ،ست كھ ریشھ كن شده باشد از باالى زمینا پلید چون درخت پلیدي

 -ھای ثبات و استقرار ایمان در قلب اعتماد بر خداست در ھمھ احوال، و شادمانی و بشاشت قلب در لطف و قھر اواز نشانھ
 حافظ: تبارک و تعالی.

 در سر کوی تو از پای طلب ننشستم  خودم این نکتھ خوش آمد کھ بھ جور ثبات از
بعد از فتح خبیر طی سخنانی بھ حضرت  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -شیخ صدوق در امالی خود آورده است کھ رسول هللا

  فرمود: -علیھ الّسالم -علی
َي َو َعَالنِیَتََك َعَالنِیَتِي َو أَنَّ َسِریَرةَ َصْدِرَك َكَسِریَرتِي َو أَنَّ ُوْلَدَك ُوْلدِ  َك ِسرِّ تُْنِجُز ِعَداتِي َو أَنَّ اْلَحقَّ َمَعَك َو أَنَّ  ي َو أَنَّكَ َو أَنَّ ِسرَّ

یَماُن ُمَخالِطٌ لَْحَمَك َو َدَمَك َكَما َخالَطَ لَْحِمي َو دَ  ِمي َو أَنَّھُ لَْن یَِرَد َعلَيَّ اْلَحْوَض ُمْبِغٌض اْلَحقَّ َعلَى لَِسانَِك َو قَْلبَِك َو بَْیَن َعْینَْیَك اْإلِ
 ... ْن یَِغیَب َعْنھُ ُمِحبٌّ لَكلََك َو لَ 

آورد  -ص -مژده فتح خیبر براى رسول خدا  -ع -جابر بن عبد هللاَّ گوید چون علىترجمھ کامل حدیث از این قرار است: 
گفتند آنچھ نصارى در باره عیسى بن مریم گفتند امروز در باو فرمود اگر جماعاتى از امتم در باره تو نمي -ص -رسول خدا
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ھر جمعى گذرى خاك زیر پایت و فضل آب وضویت گیرند براى شفا و ھمین بس كھ تو از منى ھ گفتم كھ بباره تو چیزى مى
كھ پس از من  موسى جز اینھ رون باشى نسبت باو من از تو ارث مرا برى وارث تو را برم و تو نسبت بمن چون ھ

و تو اول كسى باشى كھ  ،و فردا بر سر حوض خلیفھ من باشى ،ىجنگھ روش من بھ پیغمبرى نباشد تو ذمھ مرا برى كنى و ب
و  ،ىیو اول كسى از امت منى كھ در بھشت در آ ،و تو اول كسى كھ با من جامھ در بركنى ،سر حوض بر من وارد شوى

و بھ راستى  ،دھاى مننو فردا در بھشت ھمسایھ ،و از آنھا شفاعت كنم ،شیعیانت بر سر منبرھاى نور با روى سفید گرد منند
چون  و آشكار تو آشكار من و راز سینھ تو ،ستا من تو سرّ  سرّ  ،ست و سازش با تو سازش با منا نبرد با تو نبرد با من

و بر دلت و میان  ،با تو است و حق بر زبان تو است و حقّ  ،ھاى مرا عمل كنىتو وعده ،راز من، فرزندانت فرزندان منند
و خونت آمیختھ چنانچھ با گوشت و خونم آمیختھ و دشمن تو سر حوض بر من وارد نشود و ات ایمان با گوشت دو دیده

  .دوست تو پنھان نگردد تا بھمراه تو سر حوض آید
و مرا  ،من قرآن آموختھ و ب ،من نعمت مسلمانى دادھ برو در افتاد و سجده كرد و گفت حمد خدا را كھ ب  -ع –گوید على 

 .ست از احسان و تفضل خودش بر منا كھ خاتم پیغمبران و رسوالن ،محبوب خیر البریھ نمود
-96ص اى، ترجمھ كمره-امالى شیخ صدوق(شدند. فرمود اگر تو نبودى مؤمنان پس از من شناختھ نمي -ص -گوید پیغمبر

97( 
ً ُمْستَقِ ، "-علیھ الّسالم -از این کالم اماماشاره:  .2 یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتا ثابت مستقّر  آنچھ ،از ایمان است" (ّراً فِي اْلقُلُوبِ فَِمَن اْإلِ

فرماید ایمان عاریّتي داخل و چنانچھ بعد آن ميشود کھ جایگاه ایمان ثابت و مستقّر قلب است، ھا)، استفاده ميباشد در قلبمی
  قلب نشده است بلکھ در فضاي بین قلب و سینھ است.

فرماید کھ در نسخھ سیّد رضي ھمین دو قسم آمده است، ولي در ) مي228، ص 66جمرحوم عالّمھ مجلسي در بحار األنوار (
ً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ " ھا بعد ازھا و شرحبعضي از دیگر نسخھ و منھ ما یكون عواري في "، چنین آمده است، "َما یَُكوُن ثَابِتا

 -". از جھت معنا و محتوا، بھ نظر ما، نسخھ سیّد رضيمعلومبین القلوب و الصدور إلى أجل   القلوب و منھ ما یكون عواري
سینھ دو سوي دارد، رویي بھ قلب و رویي بھ نفس. پس،  ،اندبرخي گفتھترجیح دارد زیرا چنانچھ  -رضوان هللا تعالی علیھ

یابد، و یا نفساني شود و ایمان عاریّتي سرگشتھ و در آمد و شد بین نفس و قلب است تا آن کھ یا در قلب داخل شود و استقرار 
از حقیقت ایمان دور افتد، و شاید آنچھ بھ زودي پس از این خواھد فرمود اشارتي و بشارتي بوده باشد بھ صاحبان ایمان 

امکان  عاریّتي کھ آنان براي تبدیل آن بھ ایمان ثابت و حقیقي تا لحظھ مرگ فرصت دارند، و انسان تا در این عالَم زنده است
  فتن بھ ایمان را دارد.تحقّق یا

َو ھَُو الَّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس افزون بر این، تقسیم ایمان بھ دو قسم سازگارتر است با آنچھ در قول خداي تعالی آمده است کھ ، "
ْلنَا اْآلیاِت لِقَْوٍم یَْفقَھُونَ  او است كھ آفرید شما را از یك نفس پس جاى  و( )األنعام 6:98" (واِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َو ُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ

. روایتي کھ ترجمھ آنھا بھ )ھا را براى قومى كھ بفھمندتحقیق تفصیل دادیم آیتھ ب ،امانت بودنىھ قرارى است و جاى ب
د مردم تا کنند. بنابراین، ایمان عاریّتي ودیعھ خداي تعالی است نززودي خواھد آمد نیز این تقسیم بندي دوگانھ را تأیید مي

بلکھ آنھا رسم امانت داري و ودیعت پروري را بھ جا آورند، و با استقرار آن در قلوب خود از ضایع شدن و تباھي آن 
 جلوگیري کنند.

ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  .3 ھا تا ھا و سینھبین قلبھایی باشد تعاریاز آن است، آنچھ و : َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ
زیرا ، " باشدعاربھ "منسوب نقل شده است، گویی جوھري " است، و چنانچھ از عاریّة"مع " جَعَواِريَّ " .سرآمدی معلوم

ای از نفس ناطقھ . در اصطالح اھل عرفان، "قلب" جنبھاست. "صدر" یا "سینھ" جایگاه "قلب" است عار و عیب آن طلب
ای از انسان است کھ اضافھ بھ خدای تعالی شده است و مشاھده پروردگار خود ، و "روح" جنبھاست کھ سمت "روح" است

جایگاه قلب است، و روي از آن سوي قلب است، و روي دیگر آن ای از نفس ناطقھ را گویند کھ نماید، و "صدر" جنبھمی
کنایھ از تردد و شّک است، کھ گاه سوی روح و ھاست، ھا و سینھکھ فرمود ایمان عاریّتی بین قلب . ایننفس و طبعسمت 

یابد تا آن کھ یا لطف خدای تعالی و شود، و گاه سوی طبع و دنیا. این چنین دودلی و شّک ادامھ میحّق تعالی متمایل می
شود بھ اولیاء او شامل حال شخص شود، و ایمان در قلبش ثابت گردد و استقرار یابد، و یا خدای ناکرده، بھ حال خود رھا 

 خاطر خبث طینت و کذب نیّت خودش، و از اھل انکار و اصحاب عناد و لجاج شود.
شان را اثری عظیم در قلوب مستعّدان، و چون ایمان ھنگامی کھ ایمان در قلب آنھاست، اثر صدق بر آن آشکارست، و کالم

 نماید.در صدر و سمت و سوی طبع آید، بی روح و سرد و دروغین می
ُخِذ اْلِحْكَمةَ أَنَّى َكانَْت فَإِنَّ اْلِحْكَمةَ تَُكوُن فِي "بدین مضمون نقل شده است،  -علیھ الّسالم -ؤمنین، علی ابن ابی طالباز امیرالم

جا باشد فراگیر! كھ حكمت را ھر " (َصْدِر اْلُمنَافِِق فَتَلَْجلَُج فِي َصْدِرِه َحتَّى تَْخُرَج فَتَْسُكَن إِلَى َصَواِحبِھَا فِي َصْدِر اْلُمْؤِمنِ 
.  )ھاى خود در سینھ مؤمنھمسان سوی و بیارامد اش بجنبد تا برون شوددر سینھ بوده باشد،در سینھ منافق  -گاه -حكمت

قرار می گیرد و آنقدر آن سرگشتگی و باال و  مقصود آن است کھ گاه بنا بھ ضرورتی سخنی حکمت آمیز در سینھ منافق
از این و مومنی آن را بھ گوش دل بشنود و بکار گیرد.  ،بھ گوش اھل آن برسدو  ،او خارج شودپایین می پرد تا از سینھ 
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ھای اھل نفاق، کھ برای خود آنھا نیست، بلکھ امانتی است تا بھ دست اھلش برسانند، آن گاه سنخ باشد ایمان عاریّتی در سینھ
"، بھ حسب باطن -علیھ الّسالم -این کالم امام علی َجٍل َمْعلُومٍ أَ شخص منافق خود إظھار کفر و انکار نماید، و شاید مراد از "

بھ حسب ظاھر نیز ھنگام  .، کھ آنان یا خود از اھل ایمان ثابت شوند، و یا آن را بھ اھلش منتقل کنندباشدبوده ھمین و حقیقت، 
 مرگ آنھاست کھ در جملھ بعد بدان اشاره فرمود.

َو لَْو ال ِرجاٌل ُمْؤِمنُوَن َو نِساٌء ُمْؤِمناٌت لَْم تَْعلَُموھُْم کھ خدای تعالی اشاره فرموده است، " شاید سّر این اجل معلوم ھمان باشد
ُ في ةٌ بَِغْیِر ِعْلٍم لِیُْدِخَل هللاَّ ْبنَا الَّذیَن َكفَ  أَْن تَطَُؤھُْم فَتُصیبَُكْم ِمْنھُْم َمَعرَّ ً َرْحَمتِِھ َمْن یَشاُء لَْو تََزیَّلُوا لََعذَّ  48:24("  ُروا ِمْنھُْم َعذاباً أَلیما

آنكھ آنان را بشناسید، ندانستھ پایمالشان كنید و ] مردان و زنان با ایمانى نبودند كھ [ممكن بود] بىو اگر [در مّكھ( )الفتح
ورد. اگر [كافر و ] تا خدا ھر كھ را بخواھد در جوار رحمت خویش درآدادیمتاوانشان بر شما بماند [فرمان حملھ بھ مّكھ مى

 ).داشتیمشدند، قطعاً كافران را بھ عذاب دردناكى معّذب مى] از ھم متمایز مىمؤمن
 ) چنین آورده است:336-337ى ، صفحھ4ج خود ( البالغة نھج شرح) در ھجری در بحرین ۶٣۶ابن میثم بحرانی (متولّد 

زیرا معناى ایمان عبارت است از تصدیق بھ وجود حق تعالى و  در این عبارت امام (ع) ایمان را بھ دو بخش تقسیم فرمود.
صفات كمال و جالل وى و نیز اعتراف بھ صداقت پیامبر (ص) و آنچھ از طرف خداوند آورده است، حال اگر این گونھ 

نین نباشد بلكھ در اگر چ ھا نفوذ كند كھ ملكھ وجودى انسان شود، ایمان مستقر و ثابت خواھد بود، ولىعقاید، آن چنان در دل
باشد و حضرت این گونھ عقاید را تعبیر بھ عوارّى برخى احوال در معرض زوال و تغییر باشد، ایمان متزلزل و ناپایدار مى

گیرد كھ باید موقعى آن را بھ صاحبش كرده است بھ دلیل این كھ مانند وسایلى است كھ انسان بھ عاریھ از دیگرى مى
و برخى  ،ھا جایگزین شده است آن را جا گرفتھ در میانھ دلھا و سینھ دانستھ استآن كھ درست در دلبرگرداند، و بھ اعتبار 

غّل و غش، و دیگرى از شارحان عبارت باال را چنین خالصھ كرده كھ ایمان بر دو گونھ است: یكى ایمان خالصانھ و بى
 باشد. ایمان منافقانھ مى

براى استعاره عوارّى آمده است زیرا چنان كھ خاصیت شیئى  (پرورندان) نظور ترشیح، این عبارت بھ م"أََجٍل َمْعلُومٍ "
اى آن است كھ در دست عاریھ گیرنده دوام ندارد، این قسم ایمان نیز در معرض تغییر و زوال قرار دارد، این تقسیم عاریھ

اى باشد، اما در نسخھیارى از شارحان مىھاى معتبر بسایمان بر دو بخش چنان كھ نقل شد بر طبق نسخھ سید رضى و نسخھ
كھ ابن ابى الحدید شرح داده، ایمان را بھ سھ بخش تقسیم كرده است، قسمتى از ایمان آن است كھ ثابت و مستقر در دلھا جاى 

دلھا و دارد و دیگرى آن است كھ بھ عاریت در دلھا قرار دارد، و قسم سوم ایمانى است عاریتى كھ تا مدت معینى در میانھ 
سینھ در نوسان و اضطراب است و سپس نامبرده در شرح آن بیاناتى دارد كھ خالصھ آن چنین است: كھ بخشى از ایمان آن 

باشد، بخش دیگر ایمانى است كھ برھانى نیست بلكھ با است كھ با دلیل و برھان در دلھا جایگزین شده و این ایمان حقیقى مى
ھاى جدلى كھ بھ ھایشان بر قیاساند و عقیدهایمان بسیارى از كسانى كھ تحقیقات عقلى نكرده استداللھاى جدلى ثابت شده مانند

ھا نامیده است كھ اگر چھ در دل جاى دارد كھ محل ایمان مرحلھ برھان نرسیده تكیھ دارد و حضرت آن را عاریھ در دل
اى قرار دارد، و یزى است كھ بطور عاریھ در خانھمانند چ. حقیقى است اما از این بابت كھ در معرض تزلزل و خروج است

بخش سوم ایمانى است كھ نھ مستند بھ برھان است و نھ بھ قیاسھاى جدلى بلكھ از راه تقلید و حسن ظن بھ گذشتگان و یا از 
تر یده زیرا پایینھا نامباشد پیدا شده است و این قسم را حضرت عاریھ میان دلھا و سینھاعتماد بھ امامى كھ مورد اعتقاد مى

باشد. شارح نامبرده این سخن امام را كھ ایمان مستعار فقط تا ھنگام از بخش دوم و ضعیفتر از آن و نزدیكتر بھ زوال مى
مرگ باقى است بھ دو قسم اخیر ارتباط داده است زیرا كسى كھ ایمانش با قیاس جدلى اثبات شود گاھى بھ درجھ یقین و 

آور بیاورد، ولى اگر مقدمات آن ایمان در نظرش موقعى است كھ با نظر دقیق بنگرد و مقدمات یقین رسد، و آن دربرھان مى
شود بھ اجل معلوم بھ دلیل این آید و بھ این طریق ایمان دو قسم اخیر محدود مىاش تا مرحلھ تقلید پایین مىضعیف آید عقیده

ن ابى الحدید با توجھ بھ متنى كھ از نھج البالغھ مولى در ھنگام باشند، این بود شرحى كھ ابكھ ھر دو در معرض زوال مى
اّما اصل مطلب آن است كھ اگر این روایت درست ھم باشد، باز بھ ھمان معنا و تقسیمى بر  .شرح در دست داشتھ است

اسخ باشد، ایمان ثابت و گردد كھ ما بیان داشتیم زیرا ایمان چھ برھانى و چھ غیر برھانى باشد اگر بھ حّد ملكھ برسد و رمى
مستقّر است و گرنھ عاریتى است و من گمان دارم كھ قسم دوم در متن شارح معتزلى تكرارى است كھ سھوا از قلم نویسنده 

 (پایان نقل) داند.صادر شده است، خدا مى
) چنین گفتھ 665 -669 ص ،1ج  ( البالغة نھج شرح في منھاج الوالیة ه ق) در 1039(متوفی،  عبد الباقى صوفى تبریزى

 است:
اگر این ، در انچھ آورده استو صدق رسول [او] وجود صانع و صفات ھ تصدیق ب ت است ازإیمان عباربدان کھ چون 

معرض در  ی باشندحاالت کھبل اگر نرسند بدان،، و باشند قلبدر إیمان ثابت مستقّر ، نفوسدر حّد ملكات برسند بھ إعتقادات 
کھ  ت،عاریبودنش، مانند معرض زوال در اعتبار ھ ب آن (عاریت را) لفظ ه فرمود. و استعارھایی باشندیتعار ،تغیّر و انتقال

جواھر در  شعدم استقرارھ است از كنایھا بودنش سینھو  ھاو بین قلب باشد.در خواست بازگردانده شدن میمعرض در 
 نفوس. 
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ا و تحقیق ب باشد، عقل تصدیق بااست،  أمر توفیقاین دو و موجب  تحقیق،است، سپس إیمان تصدیق  تحقیقگفت، " ستادا
كھ اعتراف بھ بندگى   -یعنى گاھى متحقّق بھ ایمان شده و در او قرار گرفتھ كھ در حفظ عھد ازل "حفظ عھد.در بذل جھد 

 نھایت سعى و غایت جھد مبذول دارد.   -است بھ قول بَلى
 در خروش "قالُوا بَلى"از ازل ھمچنان شان بھ گوش            بھ فریاد و " إِنَّ الَِّذینَ "  سعدى: 
  "غیب.آورد کسی کھ با او نیست چراغی نمیغیب ھ بگفت، "ایمان  ابو یزید
 موالنا: 

 كنان چون چاكرانپیش او سجده   دید یوسف آفتاب و اختران
 نجستىدر َچْھ و زندان جز آن را م   اعتمادش بود بر خواب نخست
 از غالمى و مالمت بیش و كم   ز اعتماد آن نبودش ھیچ غم
 كشیداو بدان قّوت چو شیران مى  رسیدھر جفا كھ بعد از آنش مى

 در دل ھر مؤمنى تا حشر ھست  ھمچنان كھ ذوق آن بانگ الست
 شان انقباضنى ز امر و نھى حق   تا نباشد در بالشان اعتراض

 اندر این دنیا نشد بنده و مرید  خوانى بدیددر الست آن كو چنین 
 یك زمان شكر استش و سالى گلھ   ور بشد اندر ترّدد صد دلھ

است شعشعاني  ی استإیمان نور :) چنین گفتھ است479 - 480، ص 12جلدی، ج  14( فتوحات مّكیة[شیخ ابن عربی] در 
ش حكم ،قلوببشاشت (شادمانی) نور شود با این ط وخلمی مکند، [ھنگانمی ل تقییدوقب کھ مطلق تصفشده است از ھر اظکھ 

نظر و  ی است ازؤمنھستند. م قسمدر آن دو ن ا، و مؤمن]"الظاھر و الباطن و األول و اآلخر"یاد آور شدیم از  ھمان باشد کھ
نگرد بدان مگر از نمیش صاحبچھ قلوب،  تبشاشبا  شنورنشود ط وخلمو  او نیست، إیمانھ باعتمادی استدالل و برھان، 

اشکال و خدشھ است ھرچند بعد معرض مگر آن کھ در  ایی] ندارندھیچ دلیل [نظری صحاب نظرأ، و شجاب دلیلپشت ح
و ن آن است. بیو و احجاب بین این  ، وشقلب تبشاشرا با إیمان کھ در آمیزد صاحب برھان نیست برای مكن م مّدتی. پس،

ط وخلی است کھ مإیماناین ھمان ، و دیگریأمر نھ ، ش استقلبدر عین حصول إیمان  شبرھاندیگر کسی است کھ مؤمن 
 دلیل شمحلّ زیرا ، یابد کھ آبادان سازدشی را نمیمحلّ  کّ ش ی، چھشكّ  شصاحبشود در نمیقلوب، تصّور  تبشاشاست با 

 کھو بلی وارد شود نیست، شكّ پس، آنجا چیزی کھ بر آن نقدی . نیست قائم ی [نظری]دلیل [نزد این مؤمن]و  [نظری] است،
 [(پایان کالم شیخ)] .تی استدازیاو در 

گفتھ، مخالط ذوق شھود بصرى و  "الست"است كھ در روز  "بلى"مخفى نماند كھ این بشاشت قلب مخالط ایمان از تذكار آن 
 موالنا:  لّذت سمعى. 

 (پایان نقل)  منى تا حشر ھستدر دل ھر مؤ  ھمچنان آن ذوق آواز الست
باب صاحبان ایمان " ( نَ بَاُب اْلُمَعاِری) بابي است تحت عنوان "417، ص 2اإلسالمیة، ج. طدر اصول کافي ( روایاتي چند: .4

 )479 - 283 ، ص5اى، جكمره، أصول الكافيآوریم ()، کھ ترجمھ فارسي آن را در اینجا ميعاریھ
 باب صاحبان ایمان عاریھ

 :فرمودمحمد بن مسلم كھ از امام باقر و یا امام صادق (ع) شنیدم مى -1
و خلقى را ھم براى كفر ثابت آفریده كھ زوالى  ،راستى خدا عز و جل خلقى را براى ایمان ثابت آفریده كھ زوالى ندارد

و اگر  ؛رساندمى ،ا بھ پایان رساندو بھ برخى ایمانى سپرده اگر خواھد براى آنھ ،و خلقى را ھم میان این دو آفریده ،ندارد
 .گیرد و فالنى از آنھا بود كھ ایمانش عاریت بودمى ،خواھد آن را از آنھا بگیرد

 :یب بن معاویھ اسدى از امام صادق (ع) فرمودلَ از كُ  -2
و بامداد كند كافر و شب كند مؤمن، و مردمى باشند كھ ایمان را بھ عاریت  ،راستى بنده بامداد كند مؤمن و شام كند كافر
 .نامند. سپس فرمود: فالنى از آنھا است "ُمعارین"دارند و سپس از آنھا برگرفتھ شود و آنھا را 

بینى پدرت پسر! مىاى بود. گوید: گفتم: اى قان گوید: من نشستھ بودم و امام كاظم (ع) گذر كرد و با او برهلَ از عیسى شَ  -3
بھ ما فرمان داد با ابى الخطاب دوستى كنیم و سپس بھ  كند،دھد و سپس از آن نھى مىكند؟ ما را بھ چیزى فرمان مىچھ مى

 .ما دستور داد او را لعن كنیم و از او بیزارى جوئیم
ھ زوال ندارد و خلقى را براى كفرى آفرید اى بود فرمود: راستى خدا خلقى را براى ایمانى آفرید كامام كاظم (ع) كھ پسر بچھ

نامند و ھر گاه  "ُمعارین"كھ زوال ندارد و خلقى را ھم میان این دو دستھ آفرید و ایمان را بدانھا عاریت داد و آنان را 
 .خواھد، ایمان آنھا را بازستاند، أبو الخطاب از آنھا بود كھ ایمانى بھ عاریت داشت

(ع) رسیدم آنچھ را بھ أبو الحسن (ع) گفتھ بودم و آنچھ را بھ من گفتھ بود بھ آن حضرت گوید: سپس خدمت امام صادق 
 .)گزارش دادم و امام صادق (ع) فرمود كھ: او جوشش نبّوت است (یعنى از سرچشمھ نبّوت جوشیده است

 :از یكى از اصحاب ما كھ ابى الحسن (ع) فرمود -4
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و جز پیغمبر نباشند، و مؤمنان را بھ گرویدن آفریده جز مؤمن نباشند، و بھ  راستى خدا پیغمبران را بھ پیغمبرى آفریده
مردمى ھم ایمان بھ عاریت داده و اگر خواھد براى آنھا بھ پایان رساند و اگر خواھد آن را از آنھا بازستاند، فرمود: در باره 

و بھ من فرمود: راستى فالنى مستودع و  "باشدپس پا برجا باشد و سپرده شده " ،سوره انعام) 98آنھا جارى شده است حكم (
 .اش سلب شدامانت دار بود براى ایمان خود، و چون بر ما دروغ بست، آن ایمان عاریھ

گردند، و اوصیاء را بھ راستى خدا پیغمبران را بھ سرشت نبّوت آفریده و ھرگز بر نمى :از امام صادق (ع) فرمود -5
گردند، و برخى باشند كھ گردند، و مؤمنان را بھ سرشت ایمان آفریده و ھرگز بر نمىىنم سرشت وصایت آفریده و ھرگز بر

 .ایمانى بھ عاریت دارند و ھر گاه دعا كند و در دعا اصرار ورزد با ایمان بمیرد
 -علیھما الّسالم -داران، ابو عبدهللا، حسین بن عليسیّد الشھداء، و امام احرار، و سرور امانت: -ع-اشارتي از سیّد الشھداء .5

 دارد:در دعاي عرفھ خود بھ پیشگاه موال و پروردگار خود چنین عرضھ مي
أَْتقََن  ھَُو الَجواُد الواِسُع، فَطََر أَْجناَس البَدائِِع وَ  ال َكُصْنِعِھ ُصْنُع صانٍِع وَ  وَ  الَحْمُد nِ الَِّذي لَْیَس لِقَضائِِھ دافٌِع َوال لَِعطائِِھ مانِعٌ 

نائِعِ بِِحْكمَ  و ای ءش را دفع کنندهكھ قضا ،استرا  یدایخستایش (  ...الَودائِعُ  ال تَِضیُع ِعْنَدهُ  ال تَْخفى َعلَْیِھ الطَالئِِع وَ  وَ  تِِھ الصَّ
ھ گونراه پیدایش  بگشود ۀ أفزونگر.و اوست بخشند نباشد، اىھیچ سازنده ۀساخت ،اشساختھھمانند و بخشش را مانعی نیست، 

نگردند نزد او ضایع ھای نوین را، و استوار ساخت ساختھ ھا را با حکمت خویش، مخفی نمانند بر او پیشآیندگان، و 
 ھا...)ودیعت

داري آن امام شھید کھ خود حمدي حقیقي و تاّم و کامل بود براي خداي تعالی، و قیام فرمود این اشارتي است بھ غایت امانت
 نفوس ناقص بھ ودیعت گذاشتھ شده بود تا نجات اینان را از ظلمات ظلم و ستم. بر حفظ امانت الھي کھ نزد

 ایم:چنین آورده -علیھ الّسالم -در شرح دعاي عرفھ آن امام شھید
بھ اینکھ " طالئع " اموری ھستند کھ  توّجھبا  مراد از مخفی نبودن طالئع بر خدای سبحان و ضایع نشدن ودایع نزد او:

و دارای نوعی ظھور می باشند، إنتظار می رود کھ آنھا مخفی نباشند، و دیگر خدای سبحان ستایش نشود  پیشاپیش می آیند
بر اینکھ طالئع بر او پوشیده نیستند، چھ پوشیده نبودن امور آشکار بر کسی کمالی برجستھ نیست کھ در صدر این دعاء 

ز " طالئع " صرفا معنای آشکاری آن مراد می بود و " ودائع عظیم الشأن بدان حمد گردد خدای سبحان. عالوه بر این، اگر ا
" در مقابل آن بکار رفتھ بود، مناسب تر آن می بود، کھ گفتھ شود کھ " مخفی نباشند بر او  نھ طالئع و نھ ودائع "، حال آنکھ 

س، " مخفی نشدن " را با " از مخفی نبودن طالئع و ضایع نشدن ودائع سخن گفتند. پ –علیھ الّسالم  –حضرت سیّدالشھداء 
ضایع نشدن " تکمیل فرمودند، و "طالیع " را با "ودائع ". اگر مراد گوینده ای صرفا تاکید إحاطھ و علم خدای سبحان باشد، 
إقتصای بالغت آن است کھ یاد شود از اینکھ امور مخفی و سّری بر خدای پوشیده نمی باشند، و یا از مخفی نبودن ھمھ امور 

یاد شود، نھ اینکھ  تنھا مخفی نبودن " طالئع "، بھ معنی جنبھ آشکار پدیده ھا، بیان گردد. بنابراین، بھ نظر ما می بر او، 
رسد، مراد از " طالئع " در اینجا نزدیک باشد بھ ھمان معنای دستۀ پیشتاز ارزیابی و عملیاتی لشکر، چھ آنھا می کوشند تا 

ر مقابل مخفی سازند.  در نتیجھ، می تواند مراد از مخفی نبودن طالئع بر خدای آنجا کھ ممکن است خود را از دید لشک
سبحان، إحاطھ وجودی، و قدرت و علم او باشد بھ جلوه ھا و سر بر آوردن ھای اسماء و صفات در حجاب پدیده ھا در عالم 

م خدای سبحان بر حقایق مخفی امور حتّی شھادت. و حسن استفاده از این تعبیر در آن است کھ تاکید می نماید بر إحاطھ و عل
ھنگامی کھ نوعی قصد و اھتمام بر إستتار، و مخفی ماندن، و  غیر واقع نمایی از سوی أغیار در کار باشد. بھ عبارت دیگر، 
 " طالئع " کھ إستتار می کنند و سعی در پنھان ساختن حقیقت خویش دارند از غیر با دعاوی گزاف استقالل و کمال، و در
نظر شخص غیر بصیر آن چنانچھ ھستند نمی نمایند، ھمھ چیزشان در نزد تو آشکار است، و بر تو مخفی نمانند، چھ آنھا 

 ھمھ مظاھر اسمای و صفات تو می باشند، و تو فاطر آنھایی، و بھ اراده و حکمت تو آن باشند کھ ھستند. 
 نیز چنین سروده است: شیرازحافظ 

 بھ ھمھ عیب نھان بینا بود معامل کاین  نشد رجقلب اندوده حافظ بر او خ
 حافظ:

 کس ندانست کھ آخر بھ چھ حالت برود    ستوھمھ بر خاتم ت یو مست یحکم مستور   


