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I.  فیض االسالم231خطبھ ، 
 .... -المالسّ علیھ -من خطبة لھو : 231متن و ترجمھ خطبھ  .1

I.  2( 231شرح خطبھ( 
یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ  .1   ھا.باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھ ،از ایمان است: فَِمَن اْإلِ

، و این کھ این ایمان مصون است از زوال -الّسالمعلیھ  -اشارتي است بھ ایمان موھبتي محبوبان ازلي مانند خود آن حضرت
ایمان آمیختھ و ممزوج است با سرشت و طینت، و خون و گوشت و پوست آنان، و برخي از مومنان و محبّان آنان  و تبدیل.

در  -یھ الّسالمعل -. امام عليدر ایمان و دوستي و والیت آنان باشنداند چنین مينیز کھ از باقي مانده ھمان طینت آفریده شده
  وصف این مومنان حقیقي و منافقان کافر چنین فرموده است:

اتِھَا لَْو َضَرْبُت َخْیُشومَ : -ع -َو قَالَ  ْنیَا بَِجمَّ َعلَى اْلُمنَافِِق َعلَى أَْن  اْلُمْؤِمِن بَِسْیفِي ھََذا َعلَى أَْن یُْبِغَضنِي َما أَْبَغَضنِي َو لَْو َصبَْبُت الدُّ
يِّ  (نھج  أَنَّھُ قَاَل یَا َعلِيُّ َال یُْبِغُضَك ُمْؤِمٌن َو َال یُِحبَُّك ُمنَافِقٌ  -ص -یُِحبَّنِي َما أََحبَّنِي َو َذلَِك أَنَّھُ قُِضَي فَاْنقََضى َعلَى لَِساِن النَّبِيِّ اْألُمِّ

 ، ف) 42البالغة، کالم 
، و اگر ھمھ ورزد با منندشمني ، ي ورزد با مندشمن تازنم ومن ینى مفرمود: اگر بدین شمشیرم بر ب -علیھ الّسالم -اوو (

بر آن رانده شده است، قضا بدان خاطر است کھ ن آ، و دوستي نورزد با من، ي ورزد با منجھان را بر منافق ریزم تا دوست
 يو منافق ،تو را دشمن نگیرد يناى على! مؤم، "كھ فرمود ھ است،گذشت -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -و بر زبان پیامبر اّمى

 ت نداشتھ باشد.)دوست
کنند خدا و بھ ھیچ وجھ و تحت ھیچ شرایطي تکذیب و انکار نميایمان حقیقي موھبتي است، کھ صاحبان ھاي این از نشانھ

کنند یا ایمان دارند بھ باطن پر را، چرا کھ ھرچھ از تلخي و سختي را تجربھ مي -علیھ و علیھم الّسالم -رسول و اھل بیت او
 دانند، و آن را سودمند براي خود. مھر آن، و یا خود را سزاوار آن مي لطف

آنھا را از  -الّسالمھیعل -ند، و حضرتچندین تن از یاران او بھ این سرنوشت مبتال شد -علیھ الّسالم -ومنینپس از امیرالم
 دیُحْجُر ْبن َعدى، ُرشَ : بودندجملھ آن از با خبر فرموده بود،  توز خودشان و چگونگي آن توسطّ دشمنان کینھکشتھ شدن

بن ُمْسِھر، َعْمُرو ْبُن  ةیرِ یبن َمظاھر، ُجوَ  بیتَّمار، محّمد بن أکتَم، خالد بن َمسعود، حب ثَمیْ نََخعى، مَ  ادیبن ز لیھََجرى، کمَ 
ع ر،َحِمق، قَْنبَ   .ُمَذرَّ

، ص 1اإلرشاد للمفید / ترجمھ رسولى محالتى، جماجراي بھ قتل رساندن میثم تّمار را شیخ مفید چنین نقل فرموده است 
326-324( 

اند كھ میثم تمار بنده زنى از طایفھ بنى اسد بود، پس امیر المؤمنین علیھ آنچھ دانشمندان روایت كردهو از آن جملھ است نیز 
سالم، فرمود: رسول خدا (ص) بمن خبر  :كرد الّسالم او را از آن زن خرید و آزادش كرده باو فرمود: نامت چیست؟ عرض

اند و تو نیز اند میثم است؟ عرض كرد: خدا و رسولش راست گفتھهداده كھ آن نامى كھ پدر و مادرت تو را در عجم بدان نامید
اى امیر مؤمنان راست گفتى، بخدا نام من ھمین است، فرمود: پس بھمان نام كھ رسول خدا (ص) تو را نامید بازگرد و نام 

الّسالم باو فرمود: ھمانا تو پس  اش را ابو سالم نھاد، روزى امیر المؤمنین علیھسالم را واگذار، پس بنام میثم بازگشت و كنیھ
از من گرفتار خواھى شد و بدار آویختھ شوى و حربھ بتو خواھند زد، و چون سومین روز (بدار كشیدنت) شود از 
سوراخھاى بینى دھانت خون باز شود كھ ریشت را رنگین نماید پس چشم براه آن خضاب (و رنگین شدن) باش، و بدر خانھ 

یختھ خواھى شد، و تو دھمین نفرى كھ در آنجا بدار آویختھ شوند و چوب تو (كھ بر آن بدارت زنند) عمرو بن حریث بدار آو
تر از آنان است، و از ایشان بوضوء خانھ نزدیكتر خواھى بود. برو تا آن درخت خرمائى كھ بر تنھ آن بدار كشیده شوى كوتاه

آمد و نماز میخواند و میگفت: چھ فرخنده درختى د بپاى آن درخت مىبتو نشان دھم، (او را آورده) و نشانش داد، و میثم تا بو
ام، و تو بخاطر من خوراك داده شوى. و ھمواره با آن درخت دیدار تازه میكرد تا آن را ھستى، من براى تو آفریده شده

حریث را دیدار میكرد باو  بریدند، و جایى كھ بر آن او را در كوفھ بدار زدند شناخت، راوى گوید: میثم گاھى كھ عمرو بن
میگفت: ھمانا من ھمسایھ تو خواھم شد با من حق ھمسایگى را خوب بجاى آور، عمرو میگفت: آیا اراده دارى خانھ ابن 
مسعود یا خانھ ابن حكیم (كھ در ھمسایگى او بود) خریدارى كنى؟ و نمیدانست مقصود میثم چیست! و میثم در ھمان سالى كھ 

جا آورد، و (در مدینھ) بخانھ ام سلمة رضى هللاَّ عنھا رفت، ام سلمة باو گفت: تو كیستى؟ گفت: من میثم او را كشتند حج ب
ھاى شب بعلى علیھ الّسالم كرد، و سفارش تو را در نیمھسوگند چھ بسیار رسول خدا (ص) تو را یاد مى خداھ ھستم، گفت: ب

اش میباشد، میثم گفت: او را آگاه كن كھ من الّسالم را پرسید؟ گفت: در خانھمیثم از ام سلمة احوال حسین علیھ  :فرمودمي
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دوست دارم بر او سالم دھم و ما ان شاء هللاَّ تعالى نزد پروردگار جھانیان یك دیگر را دیدار خواھیم كرد، پس ام سلمة 
مان بوده است) و باو گفت: آگاه باش كھ نوازى در آن زعطرى طلبید و محاسن میثم را خوشبو كرد (این عمل از آداب مھمان

بزودى این محاسن تو بخون رنگین خواھد شد، پس میثم بكوفھ آمد، عبید هللاَّ بن زیاد دستور داد او را گرفتھ بنزدش آوردند، 
اى بر شما این بعبید هللاَّ گفتند: این مرد از نیكوكارترین مردمان (و نزدیكترین آنان) در نزد على علیھ الّسالم بود، گفت: و

 مرد عجمى (چنین بود)؟
گفتھ شد: آرى! عبید هللاَّ باو گفت: خداى تو كجاست؟ میثم گفت: در كمین ھر ستمكارى است و تو یكى از ستمكاران ھستى، 
پسر زیاد گفت: تو عجمى را این جرأت رسیده كھ ھر چھ خواھى بگوئى! آقایت (على) در باره كردار من نسبت بتو چھ گفتھ 

؟ گفت: بمن خبر داده كھ تو مرا (زنده) بردار میكشى و من دھمین نفر ھستم و چوبى كھ مرا بر آن بدار زنى كوچكتر از است
ھمھ و بوضوء خانھ نزدیكتر است، ابن زیاد گفت: ھر آینھ ما بر خالف گفتھ او عمل خواھیم كرد، گفت: چگونھ با او مخالفت 

است جز آنچھ از پیغمبر (ص) شنیده و او از جبرئیل و او از خداى تعالى خبر كنى بخدا سوگند آن حضرت بمن خبر نداده 
داده، و تو چگونھ میتوانى مخالفت اینان را (كھ گفتم) بنمائى، و من آن جایى كھ بردار كشیده میشوم در كوفھ میشناسم، و من 

با مختار بن ابى عبیدة بزندان افكند، میثم (در نخستین مردى ھستم كھ در اسالم دھانھ بر دھانم زنند! پس عبید هللاَّ او را 
زندان) باو گفت: ھمانا (بدان كھ) تو آزاد خواھى شد و براى انتقام خون حسین علیھ الّسالم خروج خواھى كرد و این مرد كھ 

داد ھر دو  كشد نیز خواھى كشت، (ابن زیاد پس از اندك زمانى تصمیم بكشتن ھر دوى آنھا گرفت و دستورما را مي اكنون
را نزدش حاضر كنند) چون مختار را آورد كھ بكشد نامھ رسان مخصوص از در رسید و نامھ از یزید براى عبید هللاَّ آورد 
كھ در آن نامھ باو دستور داده بود مختار را آزاد كند، پس عبید هللاَّ مختار را آزاد كرد و در باره میثم دستور داد او را زنده 

او را براى انجام دستور او بردند مردى كھ در راه او را دیدار كرد باو گفت: اى میثم چیزى نبوده كھ تو را بدار كشند، چون 
نیاز كند (و جلو كشتن تو را بگیرد) میثم خندید و اشاره بآن تنھ درخت خرما كرده گفت: من براى این از این جریان بى
رده است، چون او را باالى آن چوب بدار كشیدند مردم بر در خانھ ام و این درخت بخاطر من خوراك خودرخت آفریده شده

عمرو بن حریث گرد او اجتماع كردند، عمرو گفت: بخدا سوگند بمن میگفت: ھمانا من ھمسایھ تو خواھم بود، و چون بدارش 
بوى دیگر) باو كشیدند بكنیزش دستور داد زیر آن چوب را آب و جارو كند و بخور (چون عود و اسفند و چیزھاى خوش

بدھد، میثم نیز شروع ببیان نمودن فضائل بنى ھشام كرد پس بابن زیاد خبر دادند این بنده عجمى شما را رسوا كرد، ابن زیاد 
گفت: دھنھ بدھانش بزنید (كھ دیگر نتواند سخن بگوید) و او اولین كسى بود كھ در دنیاى اسالم دھانھ بر او زدند، و كشتھ 

 ده روز پیش از آمدن حسین بن على علیھ الّسالم بعراق بود، و چون سھ روز از دار كشیدنش گذشت شدن میثم رحمھ هللاَّ 
حربھ بمیثم زدند و او تكبیر گفت و در آخر آن روز از بینى و دھانش خون سرازیر شد (و بشھادت رسید): و این از جملھ 

  .اندداستانش معروف و گروه بسیارى از دانشمندان نقل كردهاخبار غیبى است كھ از امیر المؤمنین علیھ الّسالم رسیده و 
 سعدي شیراز:

 بازي دگر و نفس پرستي دگرستعشق  ھر کسي را نتوان گفت کھ صاحب نظرست
 یا سپیدي ز سیاھي بشناسد بصرست  نھ ھر آن چشم کھ بیند سیاھست و سپید
 وانھ پرستگو بھ نزدیک مرو کآفت پر  ھر کھ در آتش عشقش نبود طاقت سوز
 خبر از دوست ندارد کھ ز خود با خبرست  گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست
 آدمي خوي شود ور نھ ھمان جانورست  آدمي صورت اگر دفع کند شھوت نفس

 بده اي دوست کھ مستسقي از آن تشنھ ترست  شربت از دست دالرام چھ شیرین و چھ تلخ
 ھرچ از آن تلخترم گر تو بگویي شکرست  من خود از عشق لبت فھم سخن مي نکنم
 خصم آنم کھ میان من و تیغت سپرست  ور بھ تیغم بزني با تو مرا خصمي نیست
 بند پایي کھ بھ دست تو بود تاج سرست  من از این بند نخواھم بھ درآمد ھمھ عمر
 ترک لؤلؤ نتوان گفت کھ دریا خطرست  دست سعدي بھ جفا نگسلد از دامن دوست

 شیراز:حافظ 
 آن مھر بر کھ افکنم آن دل کجا برم گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مھر

 تو جان را سپر نکرد   غیزخم ت شیکو پ  ستیتیکفایدل بجانا کدام سنگ
    دگر دارد یتو ھر دم سر غیت ریکھ ز پروانھ افتیبھ وصل تو چون شمع  یکس
 سر دارد   شھیدر ھم نیبد چو آستانھ کھ او دیرس یبوس تو دست کس یپا بھ

ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  .2 ھا تا ھا و سینھھایی باشد بین قلبتعاریاز آن است، آنچھ و : َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ
  .سرآمدی معلوم
 شود، کھ) استفاده ميباب صاحبان ایمان عاریھ" ( نَ بَاُب اْلُمَعاِریودیعت و سپرده باشد چنانچھ در روایات " ایمان عاریھ

َو ھَُو الَّذي "" (بھ ودیعت نھاده شده) است در قول خداي تعال، ُمْستَْوَدعٌ " برخي از آنان تصریح دارند بھ این کھ عاریھ ھمان



3 
 

ْلنَا اْآلیاتِ  و او است كھ آفرید شما را از یك ( )األنعام 6:98" (لِقَْوٍم یَْفقَھُونَ  أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َو ُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ
 ).ھا را براى قومى كھ بفھمندتحقیق تفصیل دادیم آیتھ ب ،امانت بودنىھ جاى قرارى است و جاى ب ،پس .نفس

است از آن جھت کھ باید شود و ھم شامل مفھوم ودیعت. امانت ھم شامل مفھوم امانت مي"عاریھ" در اینجا باید دانست کھ 
رجا گذاشتھ شده است نزد دیگري و گویي او بھ طور کامل در برگردانده شود نزد صاحبش، و ودیعت است بھ خاطر آن کھ ب

  تصّرف اوست. 
 6:98" (ْلنَا اْآلیاِت لِقَْوٍم یَْفقَھُونَ َو ھَُو الَّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َو ُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ کریمھ، " آیھ از ظاھراشاره:  .3

تحقیق تفصیل دادیم ھ ب ،امانت بودنىھ جاى قرارى است و جاى ب ،پس .و او است كھ آفرید شما را از یك نفس( )األنعام
ھَُو الَّذي شبیھ این قول خداي تعالی، "، آفرینش ما مترتب است بر)، "مستقر" و "مستودع" ھا را براى قومى كھ بفھمندآیت

ُ بِما تَْعَملُوَن بَصیرٌ  پس بعضى از شما  ،كھ آفرید شما را اوست آنالتّغابن) ( 64:2" (َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم كافٌِر َو ِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َو هللاَّ
 .)كنید بینا استآنچھ ميھ و خدا ب ،كافرید و بعضى از شما مؤمن

 فرماید:یمھ چنین ميمرحوم عالمھ طباطبایي در تفسیر این آیھ کر
فھماند اگر خلقتى نبود كفر و رساند، یعنى تنھا مى"فمنكم" صرف ترتب كفر و ایمان بر خلقت را مى حرف" فاء" در كلمھ 

خواھد بفھماند كفر و ایمان ھم دو مخلوق خداى تعالى ھستند و یا نیستند از این جھت ایمانى ھم نبود، پس حرف مذكور نمى
خواھد بفھماند مردم بعد از آنكھ خلق شدند دو دستھ شدند، بعضى كافر و بعضى مؤمن، و اگر كافر را مىساكت است، تنھا 

 اول ذكر كرد براى اینكھ ھمیشھ اكثریت با كافران است.
ْنِس لَھُْم قُلُوٌب ال ایشان در تفسیر کریمھ، " یَْفقَھُوَن بِھا َو لَھُْم أَْعیٌُن ال یُْبِصُروَن بِھا َو لَھُْم َو لَقَْد َذَرْأنا لَِجھَنََّم َكثیراً ِمَن اْلِجنِّ َو اْإلِ

(این ترتب را کمي بیشتر توضیح  )األعراف 7:179" (آذاٌن ال یَْسَمُعوَن بِھا أُولئَِك َكاْألَْنعاِم بَْل ھُْم أََضلُّ أُولئَِك ھُُم اْلغافِلُونَ 
 ):437- 439 ، ص8 ترجمھ تفسیر المیزان، جدھند (مي

كلمھ" ذرء" بھ معناى آفریدن است، و در این آیھ خداى تعالى جھنم را نتیجھ و غایت آفریدن بسیارى از جن و انس دانستھ،  
، و این با تعریفى كھ در جاى دیگر كرده و فرموده نتیجھ آفریدن خلق رحمت است كھ ھمان بھشت آخرت باشد، از قبیل آیھ

مگر آن كس كھ پروردگارت رحمتش كند، و براى ھمین رحمت خلق را ھود) [( 11:119(" َخلَقَھُمْ  إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َو لِذلِكَ "
شود مختلف منافات ندارد، براى اینكھ معناى غرض بحسب كمال فعل و آن ھدفى كھ فعل منتھى بھ آن مى است)] آفریده
 .گرددمى

پردازد، آن گاه آنھا را ى كھ براى اینكار تھیھ دیده مىھایتوضیح اینكھ، نجار وقتى بخواھد دربى بسازد نخست بھ چوب
سازد، پس پردازد تا در آخر، درب مورد نظر خود را مىورانداز نموده سپس بھ اره كردن و تیشھ زدن و رنده نمودن آن مى

از یك جھت است، دھد تنھا و تنھا بھ عمل آوردن درب است، و این ھا انجام مىكمال غرض نجار از اینكارھا كھ روى چوب
ھا (مثال اگر بیست من است ھمھ این بیست من) صالح داند كھ تمامى این چوبار از ھمان اول امر مىنجّ  ،جھت دیگر و از

ھا دارند، و برگرداندن ھیات براى درب شدن نیست، چون درب ھیات مخصوصى دارد غیر ھیاتى كھ این الوارھا و چوب
این است كھ مقدارى از آن ضایع گشتھ و بھ صورت ھیزم در آید، چون این مقدار، از  آنھا بھ ھیات یك جفت درب مستلزم

ھندسھ و نقشھ عمل بیرون است، و این ھیزم شدن مقدارى از ابعاض چوب و دور ریختن آن در نقشھ و قصد نجار داخل 
نجار نسبت بھ این الوار و تیرھایى كھ  اى داشتھ كھ باید آن را اراده ضرورى نامید، پس اینبوده، و نجار نسبت بھ آن اراده

ھا را بھ صورت دربى در جلو خود گذاشتھ دو نوع غایت در نظر دارد، یكى غایت كمالى است، و آن این است كھ این چوب
ھا را درب بسازد و مقدارى را كھ استعداد درب شدن در آورد، دوم غایتى است تبعى و آن این است كھ مقدارى از این چوب

 .د، ضایع كرده و دور بریزدندار
ھایش عایدش كند براى اینكھ گندم درو كند، و لیكن در روز درو، ھمھ كشتو ھمچنین زارع، او نیز زمین را زراعت مى

خورند و یا بعد از سبز شدن گوسفندان ھا آن را مىپوسد، و یا كرمشود، بلكھ مقدارى از بذرش فاسد گشتھ در زمین مىنمى
د، و حال آنكھ غرض زارع از افشاندن بذر این بوده كھ ھمھ آن عایدش شود، پس او نیز دو غرض دارد بھ دو چرنآن را مى

 .وجھ یكى ھمین كھ ھمھ عایدش شود، دیگر اینكھ مقدارى از آن عایدش گشتھ ما بقى ضایع شود
لَقَْد َذَرْأنا لَِجَھنََّم َكثِیراً ِمَن اْلِجنِّ َو "، ھتوضیح عدم منافات بین آیاتى كھ داللت دارند بر اینكھ نتیجھ خلقت، رحمت است با آی

ْنسِ   " و آیات مشابھ آناْإلِ
خداى تعالى نیز مشیتش تعلق گرفت بھ اینكھ در زمین موجودى خلق كند تمام عیار و كامل از ھر جھت بھ نام انسان تا او را 

شود، و اختالفى عداداتى كھ در زندگى دنیوى كسب مىبندگى نموده و بدین وسیلھ مشمول رحمتش شود، و لیكن اختالف است
گذارد تمامى افراد این موجود (انسان) در مسیر و مجراى حقیقى خود قرار گرفتھ و راه نجات را كھ در تاثیرات ھست نمى

رض خداى گیرند كھ اسباب و شرایط برایشان فراھم باشد، اینجاست كھ غطى كند، بلكھ تنھا افرادى در این راه قرار مى
شود، و صحیح است بگوییم: براى خداى تعالى غایتى است در خلقت تعالى ھم مانند آن نجار و زارع بھ دو اعتبار متعدد مى

و آن این است كھ رحمتش شامل آنان گشتھ و ھمھ را بھ بھشت ببرد، و غایت دیگرى است در خلقت اھل  -مثال -انسان
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را با اینكھ براى بھشت خلق كرده بھ دوزخ ببرد، ولى غایت اولى غایتى است  خسران و شقاوت، و آن این است كھ ایشان
بینیم سعادت سعید و شقاوت شقى مستند بھ قضاى اصلى، و غایت دوم غایتى است تبعى و ضرورى، و در ھر جا كھ مى

تعالى از آنجایى كھ مال حال  الھى شده باید بدانیم كھ آن دلیل ناظر بھ نوع دوم از غایت است، و معنایش این است كھ خداى
ھست، لیكن  داند و از اینكھ چھ كسى سعید و چھ كسى شقى است ھمین سعادت و شقاوت مورد اراده اوبندگان خود را مى
 .اراده تبعى نھ اصلى
ْنسِ  َو لَقَْد َذَرْأنا لَِجھَنََّم َكثِیراً ِمنَ "، اى كھ باید حمل بر این نوع از غایت شود آیھو از جملھ ادلھ " و آیات دیگرى اْلِجنِّ َو اْإلِ

لَھُْم قُلُوٌب ال یَْفقَھُوَن بِھا َو لَھُْم أَْعیٌُن ال یُْبِصُروَن بِھا َو لَھُْم آذاٌن ال  " .است كھ داراى چنین سیاقى باشد، و آن بسیار است
د كھ استعداد براى وقوع در مجراى رحمت كھ دوزخیان كسانى ھستن " این قسمت از آیھ شریفھ اشاره است بھ اینیَْسَمُعوَن بِھا

خورند، گیرند، و از مشاھده آیات خدا تكانى نمىالھى در آنان باطل گشتھ، و دیگر در مسیر وزش نفحات ربانى قرار نمى
ھا و بیناتى كھ گردند تو گویى گوش ندارند، و حجتبیند، و از شنیدن مواعظ مردان حق متاثر نمىھایشان نمىگویا چشم

 .كند سودى بھ حالشان ندارد و یا گویى دل ندارندطرتشان در دلھایشان تلقین مىف
ِ "، شود، چون ھمانطور كھ قرآن فرمودهالبتھ ھیچ عقل و گوش و چشمى در عمل خود فاسد نمى  30:30(" ال تَْبِدیَل لَِخْلِق هللاَّ

غییر و تبدیل ھم بھ دست خود خداى تعالى انجام شده و دھد، مگر اینكھ ھمین تدر خلقت خدا تغییر و تبدیلى رخ نمىالّروم) 
َ لَْم یَُك ُمَغیِّراً نِْعَمةً أَْنَعَمھا َعلى"، خود از باب خلقت باشد، و لیكن آیھ شریفھ  8:53(" قَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروا ما بِأَْنفُِسِھمْ  ذلَِك بِأَنَّ هللاَّ

دھد تا وقتى آن قوم حال خود را تغییر تغییر نمى ه استھ بھ قومى عطا كردكھ خدا نعمتى را كاألنفال) [(آن بدان خاطر است 
گیرد، مگر آنكھ خود آنان باعث زوال كھ خداى تعالى نعمتى را كھ بھ قومى داده پس نمى دارد بھ اینصریحا اعالم مى)] دھد

 .و دگرگونى آن شوند
ھا و ین است كھ گر چھ بطالن استعداد و فساد عمل دلپس این نفھمیدن و ندیدن و نشنیدن دوزخیان از چیست؟ جواب ا

ھاى زشت ایشان ھاى ایشان مستند بھ خداى تعالى است، اال اینكھ خداى تعالى این كار را بھ عنوان كیفر عملھا و گوشچشم
ھایشان نھاده و دیگر كرده، پس خود آنان سبب شدند كھ با تغییر راه عبودیت نعمت خدا را تغییر دادند، خداوند ھم مھر بر دل

ھا آنچھ را كھ باید ببینند ھایشان كشیده و دیگر با این چشمفھمند، و پرده بر چشمھا آنچھ را كھ باید بفھمند نمىبا این دل
شنوند، و ھمھ اینھا ھا آنچھ را كھ باید بشنوند نمىھایشان مسلط كرده و دیگر با این گوشبینند، و سنگینى را بر گوشنمى
 .برندھ این است كھ ایشان راه بھ دوزخ مىنشان

، از ارتباط ترتّبي بین کفر و ایمان و آفرینش را بر مبناي تفسیري خود نیکو بیان فرموده است این مقداراین مفّسر بزرگوار 
ریمھ و اّما از مجموعھ آیات قرآن کو آنچھ را فراتر مبحث تفسیري خاّصي استرھا فرموده است، و متعّرض آن نشده است. 

تر بین خلقت و ) و باب طینت آمده است ارتباطي عمیقباب صاحبان ایمان عاریھ" (نَ بَاُب اْلُمَعاِری"روایاتي نظیر آنچھ در 
 چنین آمده است:شود. براي مثال در یکي از روایات تشریعي استفاده ميایمان و کفر 

ِد ْبنِ  ُد ْبُن یَْحیَى َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمْسلٍِم َعْن أََحِدِھَما ع قَاَل َسِمْعتُھُ  ُمَحمَّ ِعیَسى َعْن َعلِيِّ ْبِن اْلَحَكِم َعْن أَبِي أَیُّوَب َعْن ُمَحمَّ
ً لِْلُكْفِر َال َزَواَل لَھُ َو خَ  :یَقُولُ  یَماِن َال َزَواَل لَھُ َو َخلََق َخْلقا ً لِْإلِ َ َعزَّ َو َجلَّ َخلََق َخْلقا ً بَْیَن َذلَِك َو اْستَْوَدَع بَْعَضھُمُ لَ إِنَّ هللاَّ  َق َخْلقا

یَماَن فَإِْن یََشأْ أَْن یُتِمَّھُ لَھُْم أَتَمَّھُ َو إِْن یََشأْ أَْن یَْسلُبَھُْم إِیَّاهُ َسلَبَھُْم َو َكاَن فَُال   .ٌن ِمْنھُْم ُمَعاراً اْإلِ
 :فرمودشنیدم مى -ملیھ الّسالع -محمد بن مسلم كھ از امام باقر و یا امام صادق(

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 ،و بھ برخى ایمانى سپرده اگر خواھد براى آنھا بھ پایان رساند ،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
) این حدیث را صحیح 243، ص 11ج( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولدر   -رحمة هللا علیھ -مرحوم عالمھ مجلسي

یَمانِ " در "المداند لیکن "مي یعنى خلقى آفریده كھ سرانجام و عاقبت آنھا فرماید: داند، و ميميالم عاقبت " را لِْلُكْفرِ " و "لِْإلِ
اند كھ در ایمان آنھا و پیروانشان از مؤمنین بوده در علم ازلى ایمان است و زوال در ایمانشان نیست و آنھا پیمبران و اوصیاء

اى ھم در این ى عز و جل كفر بوده و دستھاند، و خلقى آفریده كھ عاقبت و سرانجام آنھا در علم ازلى خداثابت و پابرجا بوده
 ، ص4ترجمھ مصطفوى، ج، أصول الكافي(اند ... میان آفریده كھ در علم ازلى او در زمین مستضعفین (و ناتوانان) بوده

 فرماید:در بخشي از شرح خود بر این حدیث چنین مي -رحمة هللا علیھ -عالّمھ مجلسي ).145- 146
 شود سرانجام آنچھ بدان ختم ميو اي آنھا را، ھو قابلیت استعدادت دانستمي -سبحانھ -چون خدا: شودکھ بھتر است گفتھ بل
کند آنھا را،  و خلقي در آن، نكامال ،ایماناني باشند در راسخو ھر کھ بداند کھ آنھا ، شانو كفر و مراتب إیمانشانف مرا

بین ایمان  باشند مترددني متزلزالھر کھ بداند آنھا كفر، و چنین باشد  یمان كامل راسخ، وکرده باشد آنھا را براي ا خلقگویي 
ختم و از آنھا باشند کساني کھ یمان ضعیف، ا ھستند براي مستعدکرده باشد آنھا بدین سان. پس، آنھا  خلقگویي  و كفر،
(عاریھ دارندگان)  معارونھا ھمان ، و آنكفرھ بشود براي او ميختم از آنھا باشند کساني کھ یمان، و ھ ابشود براي او مي

 )243، ص: 11مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، جباشند. (ترجمھ، 
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باشند، و تاّم و کامل نمي، بسیار مفید ھستند براي ایجاد سازگاري بین اعتقادات و معارف مختلفھا شرحاین ھر چند 
مجعول و  ھاھا و استعدادقابلیّت بدانیم کھ کنند. اّماکامل حّل نميمعضالت اعتقادي ال کھ در صدد حّل آنھا ھستند بھ طور 

مخلوق نیستند بلکھ پیآمدھاي اسماء هللا ھستند، سازگاري بھتر و بیشتري بین اعتقادات گوناگون دیني ایجاد خواھد شد. البتھ، 
 این بحث مستلزم بسط و تفصیلي است کھ بیرون از حوصلھ این شرح است.

أَ یَْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنھُْم أَْن یُْدَخَل َجنَّةَ نَِعیٍم َكالَّ إِنَّا "تواند در ھمین ارتباط فھمیده شود، ه مبارکھ معارج نیز مياین آیھ سور
ا ن بندد كھ در بھشت پرنعمت درآورده شود، نھ چنیآیا ھریك از آنان طمع مىالمعارج) ( 70:  38-39" (یَْعلَُمونَ  َخلَْقناھُْم ِممَّ

 ).دانند آفریدیماست، ما آنان را از آنچھ [خود] مى
 در آثار اھل عرفان اشارت بسیاري در این باب آمده است:

 ):496- 497 ، ص2كشف األسرار و عدة األبرار، جاز خواجھ عبدهللا انصاري چنین نقل شده است (
طلب یافتنى ھ الب یاود، و تاش نیاود طلب نكند. ھر چھ بشیخ االسالم انصارى قّدس هللاَّ روحھ گفت: او را بطلب نیاوند. اّما ط

بود فرومایھ است، یافت حق رھى را پیش از طلب اّما طلب او را پیشین پایھ است. عارف طلب از یافتن یافت، نھ یافتن از 
الھى چون طلب. چنان كھ مطیع طاعت از اخالص یافت نھ اخالص از طاعت، و سبب از معنى یافت، نھ معنى از سبب. 

 قرارى برو غالب است، طالب در طلب و مطلوبیافت تو پیش از طلب و طالب است، پس رھى از آن در طلب است كھ بى
ور شد و پرده تر آنست كھ یافت نقد شد و طلب برنخاست، حق دیدهحاصل پیش از طلب، اینت كاریست بس عجب! عجب

 عّزت بجاست!
خداوندا! كجا بازیابیم آن روز كھ تو ما را  ):31 - 32 خواجھ عبد هللا انصارى، صمناجات نامھ از ھم او نقل شده است(

اگر بھ دو گیتى آن روز یابیم بر سودیم. و ر بود خود را .بودى و ما نبودیم؟ تا باز بھ آن روز رسیم، میان آتش و دودیم
 نخواندى كى آید؟ ناكشتھ را از آب چیست؟ الھى! از آنچھ نخواستى چھ آید؟ و آن را كھ .دریابیم بھ نبود خود خشنودیم

و نابایستھ را جواب چیست؟ تلخ را چھ سود گرش آب خوش در جوار است؟ و خار را چھ حاصل از آن كش بوى گل در 
كنار است؟ قسمى رفتھ نفزوده و نكاستھ چتوان كرد، قاضى اكبر چنین خواستھ، شیطان در افق اعلى زیستھ، و ھزاران 

 .... ھ سود داشت كھ نبود بایستھعبادت برزیده چ
شاد بوم یا آشفتھ؟ ترسان از آنم كھ آن قادر در  آه از قسمى پیش از من رفتھ! فغان از گفتارى كھ خودرایى گفتھ! چھ سود ار

 !ازل چھ گفتھ
 الھى! گر زارم در تو زاریدن خوش است، ور نازم بھ تو نازیدن خوش است.

، ص 2علل الشرائع / ترجمھ ذھنى تھرانى، جآوریم (از علل الشرایع شیخ صدوق ميدر اینجا ترجمھ روایتي را روایت:  .4
942- 927:( 

، از محّمد بن احمد، از احمد بن محّمد سیّارى از محّمد بن عبد هللاَّ بن 81حدیث ( ) پدرم رحمة هللاَّ علیھ، از سعد بن عبد هللاَّ
ق لیثى نقل كرده كھ وى گفت: محضر مبارك حضرت ابو جعفر محّمد مھران كوفى از حنّان بن سدیر از پدرش، از ابو اسحا

بن على الباقر علیھما الّسالم عرض كردم: اى فرزند رسول خدا بفرمایید آیا مؤمنى كھ مستبصر است وقتى صاحب معرفت 
 شود.؟شد و كمال یافت مرتكب زنا مى

عرض  .فرمودند: خیر نماید؟عرض كردم: دزدى مى .فرمودند: خیر كند؟عرض كردم: آیا لواط مى .حضرت فرمودند: خیر
 دھد؟اى از فواحش را انجام مىاى از این كبائر یا فاحشھعرض كردم: آیا كبیره .فرمودند: خیر كند؟كردم: شرب خمر مى

: معناى عرض كردم .باشدمى ُملِمّ  فرمودند: آرى، او مؤمن گناھكارى است كھ  كند؟عرض كردم: گناھى مى .فرمودند: خیر
 .ورزدكند ولى مالزم با آن نبوده و اصرار بر آن نمىفرمودند: الملّم بالذنب یعنى كسى كھ گناھى مى ملّم چیست؟
! خیلى جاى تعجب است كھ مؤمن زنا و لواط و سرقت نمىراوى مى كند و شراب نیاشامیده و گوید: عرض كردم: سبحان هللاَّ
دھد!! حضرت فرمودند: از كار خدا نباید تعجب نمود، اى از فواحش را انجام نمىفاحشھاى از كبائر را مرتكب نشده و كبیره

گیرند، شود ولى بندگان مورد سؤال و بازخواست قرار مىدھد و از فعلش سؤال نمىحق تعالى آنچھ را كھ بخواھد انجام مى
نما، این علم را متكبّر و كسى كھ از سؤال حیا ن پس از چھ تعّجب كردى اى ابراھیم؟ سؤال كن و خوددارى نكن و شرم و

 .گیردكند فرا نمىحیاء مى
بندند و عرض كردم: اى فرزند رسول خدا، از شیعیان شما كسانى را سراغ دارم كھ شرب خمر نموده، راه را بر مردم مى

كنند، در خواندن نماز و ىخورند مبادرت بھ فواحش مكنند، مرتكب زنا و لواط شده، ربا مىراھھا را مخوف و خطرناك مى
كنند، پس نمایند و كبائر و معاصى كبیره را اتیان مىدھند، قطع رحم مىگرفتن روزه و دادن زكات سستى از خود نشان مى

 باشد؟توجیھ آن چیست و چرا مؤمنى كھ شیعھ شما است فاعل این قبایح مى
 كند؟ل، سؤال دیگرى خلجان نمىات غیر از این سؤاحضرت فرمودند: اى ابراھیم، آیا در سینھ

 عرض كردم: چرا اى فرزند رسول خدا، سؤال بزرگتر از این! حضرت فرمودند: آن سؤال چیست؟
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كنند عرض كردم: اى فرزند رسول خدا آن سؤال این است كھ: از دشمنان و كسانى كھ نصب عداوت و بغض شما را مى
روزه گرفتھ، زكات اموالش را داده، حج و عمره نموده، بر جھاد راغب و ام كھ نماز زیاد خوانده و بسیار كسانى را یافتھ

حریص بوده، افعال نیك و كردار پسندیده داشتھ صلھ رحم نموده، حقوق برادران دینى را اداء كرده، در مالش با دیگران 
، منشأ آن چیست و گرددرعایت مواسات را كرده، از شرب خمر دورى نموده، مرتكب زنا و لواط و سایر فواحش نمى

 توان این را توجیھ كرد؟چطور مى
اش را بیان نمایید، بھ خدا سوگند فكرم را بھ خود مشغول كرده و خواب شب از من پس برایم این راز را گفتھ و برھان و بیّنھ

 .ربوده است
 :گوید: حضرت باقر علیھ الّسالم تبّسم نموده و سپس فرمودندراوى مى

كھ مشكلت را حل كند و سؤالت را جواب داده باشم برایت ایراد خواھم نمود و علمى نھان از خزائن علم اى ابراھیم، بیانى 
 اى؟خدا را اظھار خواھم كرد، بگو چگونھ اعتقاد این دو گروه (شیعیان عاصى و دشمنان مؤّدب بھ آداب) را یافتھ

كسانى ھستند كھ اگر بین مشرق و مغرب را از طال و  باشندعرض كردم: محبّین و شیعیان شما كھ فاعل افعال یاد شده مى
كنند و نقره پر كنند و بھ آنھا دھند كھ دست از دوستى و والیت شما برداشتھ و بھ سراغ غیر شما روند ھرگز این كار را نمى

نگشتھ و دست از آن بر ھاى ایشان را ببرند و نیز در این راه كشتھ شوند از این راه براگر در راه دوستى شما با شمشیر بینى
ام كھ اگر بین مشرق و مغرب را از طال و و ناصبى را با آنچھ از اوصاف كھ بر ایشان نقل كردم این طور دیده .دارندنمى

نقره پر كنند و بھ آنھا دھند تا از محبّت طواغیت دست كشیده و والیت و دوستى شما را پیدا كنند امكان ندارد و در راه محبّت 
و ستمگران اگر با شمشیر بینى آنھا را ببرند و یا كشتھ شوند حاضر نیستند از آن دست بردارند و اگر منقبتى از طواغیت 

كرده و آثار كراھت در  مناقب و فضیلتى از فضایل شما را بشنوند بد حال شده و از آن مشمئز گردیده و رنگشان تغییر
 .باشدو محبت ظالمان مى شود و این بھ خاطر داشتن بغض شمادیده مىصورتشان 
ھاى عامل بھ اعمال یاد شده است كھ ناصبى اینجاگوید: امام باقر علیھ الّسالم تبّسم كرده و فرمودند: اى ابراھیم راوى مى
نوشند و بھ خاطر ھمین است كھ ھاى آب گرم جھنم آب مىشوند و پیوستھ در آتش فروزان دوزخ معّذبند و از چشمھھالك مى

 :فرمایدخداى عّز و جّل مى
دانى سبب و انیم اى ابراھیم، آیا مىگردحقیقت آنھا نموده و تمام را باطل و نابود مىخلوص و بىما توجھ بھ اعمال فاسد بى
 سّر آنچھ گفتى چیست؟

 .عرض كردم: اى فرزند رسول خدا برایم بیان كنید و برھانش را شرح دھید
حضرت فرمودند: اى ابراھیم خداوند تبارك و تعالى عالم و قدیم بوده و اشیاء را از ھیچ آفریده و كسانى كھ معتقدند خداوند 

اند زیرا آن چیزى كھ اشیاء را از آن آفریده باید قدیم و با حق تعالى از ازل بوده ده بھ او كفر ورزیدهاشیاء را از چیزى آفری
 .باشد در حالى كھ این طور نیست

بلكھ حق تعالى اشیاء را از ھیچ آفریده، یكى از مخلوقات حق زمین است كھ آن را طیّب و پاك آفرید و سپس آن را شكافت و 
و صاف و شیرین را بیرون آورد و بر آن والیت ما اھل بیت را عرضھ كرد، آب آن را پذیرفت سپس از درونش آب زالل 

حق تعالى آن را ھفت روز بر روى زمین جارى ساخت تا تمام آن را فرا گرفت، بعد آب را برد و پس از آن مقدارى از گل 
نشین شده آن گل را برداشت و از آن شیعیان گل والى تھروى زمین را برداشت و آن را گل ائمھ علیھم السالم قرار داد و بعد 

گذاشت ھمان طورى كھ گل ما را بھ حال خود گذاشت البتھ شما و ما ما را آفرید و اگر گل شما را اى ابراھیم بھ حال خود مى
 .شدیمیك چیز مى

 عرض كردم: اى فرزند رسول خدا: با گل ما مگر خداوند چھ كرد؟
د متعال بعد از آن زمین شور و ناپاك و متعفّنى را آفرید، آن را شكافت و آبى بد مزه و شور از آن حضرت فرمودند: خداون

داشت، و آن نپذیرفت، آن آب را بر زمین براى ھفت روز جارى ساخت تا تمام  بیرون آورد سپس والیت ما را بر آن عرضھ
آن زمین را برداشت و از آن طاغیان و پیشوایانشان را  آن را فرا گرفت، سپس آب را برد و پس از آن مقدارى از گل روى

كرد گذاشت و با گل شما ممزوج نمىنشین گل شما آن را ممزوج كرد و اگر گل آنھا را بھ حال خود مىآفرید، بعد با تھ
آوردند، و امانت مىدادند، حّج بجا نگرفتند، زكات نمىخواندند، روزه نمىكردند، نماز نمىشھادتین اصال بھ زبان جارى نمى

تر بر مؤمن از این نمودند و در صورت اصال شباھتى بھ شما نداشتند و ھیچ چیز گرانتر و سخترا بھ صاحبش رد نمى
 .نیست كھ دشمنش را بصورت خود ببیند

 عرض كردم: اى فرزند رسول خدا با این دو گل چھ شد؟
م (آب شور بدمزه و متعفّن) با ھم ممزوج كردند بعد آن گل را مالید فرمود: این دو را با آب اّول (آب شیرین و گوارا) و دوّ 

مثل مالیدن پوست پس از آن یك مشت از آن را برداشت و فرمود این بھ طرف بھشت باشد و باكى نیست، بعد مشتى دیگر 
از سنخ مؤمن واقع  برداشت و فرمود: این بھ طرف آتش و دوزخ باشد و باكى ندارم، پس از آن آن دو را مخلوط نمود پس

شد و طینت آن را بر سنخ كافر بود و نیز از سنخ كافر واقع شد و طینت آن بر سنخ مؤمن بود، پس آنچھ از شیعیان ما 
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اى از كبائر بدان كھ ناشى است از زنا، لواط، ترك نماز، ترك روزه، ترك حّج، ترك جھاد، خیانت یا كبیره :بینى از قبیلمى
 .باشدھ با طینت مؤمن ممزوج گردیده و طینت ناصبى مقتضى اكتساب مآثم و فواحش و كبائر مىطینت و عنصر ناصب ك

 :كنى از قبیلو آنچھ از ناصبى مشاھده مى
مواظبت بر نماز، روزه، زكات، حّج، جھاد و ابواب خیر ناشى از طینت مؤمن است كھ با طینت ناصبى ممزوج شده و 

 .باشدكار گرفتن اسباب خیر و اجتناب از مآثم مىطینت مؤمن مقتضى اكتساب حسنات و ب
كنم، منصف ھستم ظلم را من عادل بوده، جور و ستم نمى :ودبارى وقتى این اعمال بر حق تبارك و تعالى عرضھ شد فرم

ال شوم، اعمدارم، حاكم بوده در حكم خود جور نكرده و از صواب میل بھ خطاء ننموده و از حق و واقع دور نمىروا نمى
زشت را كھ مؤمن را مرتكب شده ملحق بھ سنخ ناصب و طینتش كنید و اعمال حسنھ و پسندیده را كھ ناصبى كسب نموده بھ 

تمام این افعال را بھ اصل خود برگردانید، من خداوندى ھستم كھ معبودى غیر از او  .سنخ مؤمن و طینت وى ملح سازید
دلھاى بندگانم مطّلع ھستم، جور و ظلم نكرده، احدى را ملزم بھ فعلى نكرده، مگر نیست، آگاه بھ آشكار و نھان ھستم، من بر 
 .بھ آنچھ قبل از آفرینشش از او سراغ دارم

 .اى ابراھیم این آیھ را بخوان :سپس حضرت امام باقر علیھ الّسالم فرمودند
 عرض كردم: اى فرزند رسول خدا كدام آیھ را؟

ِ أَنْ فرمود:  یعنى: یوسف گفت: پناه بھ خدا كھ ما در شرع خویش  نَأُْخَذ إِالَّ َمْن َوَجْدنا َمتاَعنا ِعْنَدهُ إِنَّا إِذاً لَظالُِمونَ  قاَل َمعاَذ هللاَّ
 .ایم دیگرى را بگیریم كھ اگر چنین كنیم بسیار مردم ستمكارى ھستیمجز آنكھ متاع خود را نزد او یافتھ

فھمید و بھ خدا سوگند در باطن عینا ھمان است، اى را دارد كھ از آن مى این فرموده حق تعالى در ظاھر ھمان معنایى
 :ابراھیم قرآن ظاھر و باطن، محكم و متشابھ، ناسخ و منسوخ دارد سپس فرمود

گردد آیا این شعاع از قرص شود و شعاع نورش در شھرھا و بالد ظاھر مىاى ابراھیم، بھ من بگو خورشید وقتى طالع مى
 باشد؟ست یا متّصل بھ آن مىآفتاب جدا ا

 .باشدعرض كردم: در حال طلوع و بروزش جدا از آن مى
باشد تا بھ گردد مگر نھ این است كھ شعاع متّصل بھ قرص نمىكند و از انظار مخفى مىحضرت فرمود: آیا وقتى غروب مى

 آن عود و بازگشت كند؟
 .عرض كردم: آرى

گردد، لذا وقتى قیامت بپا شود خداوند عّز و جّل نسخ ناصب و طینت او را مى فرمود: ھر چیزى بھ نسخ و اصل خودش باز
 .سازدكند و تمام را بھ ناصب ملحق مىبا وزر و بالھایش از من مى

سازد حال تو در اینجا كند و تمام را بھ مؤمن ملحق مىو نسخ مؤمن و طینت او را با ابواب خیر و اجتھادش از ناصب مى
 بینى؟ظلم و ستم مى

 .عرض كردم: خیر اى فرزند رسول خدا
حضرت فرمودند: بھ خدا سوگند این حكمى است كھ فاصل بین حّق و باطل و قاطع و حتمى بوده و حكمى است عادالنھ و 

 .شونددھد سؤال نشده ولى بندگان سؤال مىآشكار، او از آنچھ انجام مى
كنندگان در آن مباش این حكم از سلطانى عظیم پروردگارت بوده و تو از شكّ اى ابراھیم این حكم بھ حّق و صواب از ناحیھ 

 .باشدو بزرگ مى
 عرض كردم: اى فرزند رسول خدا، حكم ملك عظیم و سلطان بزرگ چیست؟

فرمود: حكم هللاَّ و حكم انبیائش و قّصھ خضر و موسى زمانى كھ موسى خواست با آن حضرت ھمراه باشد لذا خضر بھ آن 
 :گفت حضرت

توانى كھ با من صبر پیشھ كنى و (گفت تو ھرگز نمى ما لَْم تُِحْط بِِھ ُخْبراً  إِنََّك لَْن تَْستَِطیَع َمِعَي َصْبراً َو َكْیَف تَْصبُِر َعلى
 .)اىچگونھ صبر توانى كرد بر چیزى كھ اصال از آن آگھى نیافتھ
افعال او را شنیع و منكر دانست تا این كھ خضر بھ او گفت: اى  اى ابراھیم بفھم و تعقّل كن، موسى بر خضر انكار كرد و

 موسى از پیش خود این افعال را انجام نداده بلكھ بھ دستور حق تعالى بوده است.
كند، كسى كھ یك حرف از قرآن را رّد گوید و كتاب خدا از حق عّز و جّل اخبار مىاى ابراھیم، چھ كسى است این، قرآن مى

 .شرك است و بر خداى عّز و جّل رّد كرده استكند كافر و م
خواندم معناى آنھا را نفھمیده بودم مگر آن روز، عرض كردم: اى گوید: من آیات را در حالى كھ چھل سال مىلیثى مى

گیرند و بھ شیعیان شما فرزند رسول خدا چقدر عجیب و شگفت انگیز است!! آیا اعمال حسنھ و كردار نیك دشمنان را مى
 كنند؟دھند و در مقابل اعمال زشت دوستان شما را اخذ كرده و بر مبغضین شما رد مىمى
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حضرت فرمودند: آرى، خدایى كھ معبودى غیر از او نیست، شكافنده حبّھ و آفریننده انسان و ایجادكننده زمین و آسمان است 
دھم مگر آنكھ راست باشد، خدا ظلم و بھ مىدھد مگر آنكھ خبرش راست و حّق بوده و من نیز بھ تو خبر نھرگز خبر نمى
 .باشدكند، او ظّالم نسبت بھ عباد نیست و آنچھ بھ تو خبر دادم در قرآن تمامش مىبندگانش نمى

 باشد؟عرض كردم: این اخبار عینا در قرآن مى
 ؟باشد، آیا دوست دارى بر تو آیاتش را قرائت كنمفرمود: بلى. در بیش از سى مورد از قرآن مى

 .عرض كردم: بلى اى فرزند رسول خدا
 ... َو قاَل الَِّذیَن َكفَُروا لِلَِّذیَن آَمنُوا اتَّبُِعوا َسبِیلَنا َو ْلنَْحِمْل َخطایاُكْم َو ما ھُْم بِحاِملِینَ  :فرمایدحضرت فرمود: خداوند متعال مى

خطاھاى شما را ما بھ  بار ،پیروى كنید اگر بھ خطا رفتیدو كافران بھ اھل ایمان گفتند: شما طریقھ ما را العنکبوت)  29:12(
 گویند و ھرگز بار گناھانشان را بھ دوش نگیرند.) آیا زیادتر براى بگویم؟گیریم در صورتى كھ آنھا دروغ مىدوش مى

 .عرض كردم: آرى. اى فرزند رسول خدا
(تا آنكھ آنان در نتیجھ انكار روز قیامت بار سنگینى النّحل)  16:25(الخ  اَمةِ لِیَْحِملُوا أَْوزاَرھُْم كاِملَةً یَْوَم اْلقِیحضرت فرمودند: 

گناه خود را با بار گناه كسانى كھ از جھل گمراھشان كردند بھ دوش نھند، عاقالن آگاه باشید كھ آن بار وزر و گناه بسیار بد 
 .) عاقبت است

 آیا دوست دارى زیادتر برایت بگویم؟
 .فرزند رسول خداعرض كردم: آرى. اى 

ً  :حضرت فرمودند ُ َغفُوراً َرِحیما ُ َسیِّئاتِِھْم َحَسناٍت َو كاَن هللاَّ ُل هللاَّ آنھا را بدل بھ  خدا گناھان( الفرقان)  25:70( .فَأُْولئَِك یُبَدِّ
 ).ثواب گرداند كھ خداوند در حق بندگان بسیار مھربان است

ما را بھ حسنات و افعال پسندیده تبدیل فرموده و اعمال حسنھ دشمنانمان را  مقصود این است كھ خداوند اعمال زشت شیعیان
نماید و قسم بھ جالل حق این را از عدل و انصاف بارى تعالى بوده و براى قضاء و بھ سیّئات و كردارھاى زشت مبّدل مى

 .حكم الھى رّدى نبوده و او سمیع و علیم است
 از قرآن برایت راجع بھ امر مزاج و دو طینت مؤمن و مخالف شاھد نیاورم؟ آیا :سپس امام علیھ الّسالم فرمودند

 .عرض كردم: چرا اى فرزند رسول خدا
ْثِم َو اْلفَواِحَش إِالَّ اللََّمماى ابراھیم بخوان:  :حضرت فرمودند  النّجم) 53:32( .الخ الَِّذیَن یَْجتَنِبُوَن َكبائَِر اْإلِ

از آنھا سر زند كھ مغفرت  -یعنى گناه صغیره -كنند مگر آنكھ لممى عمال زشت دورى مىآنان كھ از گناھان بزرگ و ا( 
تر است زیرا او شما را از خاك زمین آفریده.) یعنى از زمین طیب پروردگار بسیار وسیع است و خدا بھ حال شما بندگان آگاه

 .و پاك و از زمین متعفّن و ناپاك
وا أَْنفَُسُكْم ھُوَ  (و خودستایى نكنید او كھ آفریننده است بھ حال ھر كھ متّقى است داناتر النّجم)  53:32( أَْعلَُم بَِمِن اتَّقى فَال تَُزكُّ

اش افتخار نكند و زیاد زكات دادن و حّج بجا آوردنش را فرماید: ھیچ یك از شما بھ كثرت نماز و روزهخدا مى .)باشدمى
شود كھ ھا از لمم محسوب مىران از شما داناتر است و این گونھ خودستایىمنظور ندارد زیرا خداى متعال بھ پرھیزكا

 .مربوط بھ مزاج است
 آیا زیادتر برایت بگویم؟

 .عرض كردم: آرى اى فرزند رسول خدا
 .یعنى چنانچھ شما را در اّول بیافرید دیگر بار بسویش باز آیید :حضرت فرمودند

كردند كھ (و گمان مىاألعراف)  7:30( َو یَْحَسبُوَن أَنَّھُْم ُمْھتَُدونَ ائمھ و پیشوایان جور مقصود ھستند نھ پیشوایان حّق و عادل 
اند) ایا ابا اسحاق این مطلب و معانى را دریاب بھ خدا سوگند اینھا از احادیث گرانبھا و شریفھ و باطن راست ھدایت یافتھ بھ

باشد، برگرد و احدى را بر اسرار ما مطّلع مكن مگر مؤمنى كھ مستبصر باشد تو ز گنجھاى نھانى خزائن ما مىاسرار ما و ا
 .بیازما فرزندتاگر بھ اسرار ما اذعان و اعتقاد پیدا كردى آن را در خود و مال و اھل و 


