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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 فَھَُو ُمھَاِجٌر َو َال یَقَُع َال یَقَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِ  .ِمْن ُمْستَِسرِّ اْألُمَّ الَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ

ةُ فََسِمَعْتھَا أُُذنُھُ َو َوَعاھَا قَْلبُھُ   . اْسُم اِالْستِْضَعاِف َعلَى َمْن بَلََغْتھُ اْلُحجَّ
یَماِن َو َال یَِعي َحِدیثَنَا إِالَّ ُصُدوٌر أَِمینَةٌ َو أَْحَال إِنَّ أَْمَرنَا َصْعٌب ُمْستَْصَعٌب َال یَْحِملُ  ُ قَْلبَھُ لِْإلِ أَیُّھَا . ٌم َرِزینَةٌ ھُ إِالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن هللاَّ

َماِء أَْعلَُم ِمنِّي بِطُُرِق اْألَْرضِ  قَْبَل أَْن تَْشَغَر بِِرْجلِھَا فِْتنَةٌ تَطَأُ فِي ِخطَاِمھَا َو تَْذھَُب  النَّاُس َسلُونِي قَْبَل أَْن تَْفقُِدونِي فََألَنَا بِطُُرِق السَّ
 .بِأَْحَالِم قَْوِمھَا

ھا تا سرآمدی ھا 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 ی، بازگذاریدش یی از کسبیزارپس، 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 
ان، او مھاجر باشد. و واقع نمود بداقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس. ت در زمینحجّ 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 
ھمانا أمر ما دشوار و سرکش است، حمل نکند آن را مگر عبدی مؤمن کھ خدا إمتحان کرده باشد قلبش را برای إیمان. و نگھ 

 ھایی أمین و خردھایی با وقار.را مگر سینھدارد حدیث ما نمی
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

 ای پا برگیرد کھ مھار خود را لگدمال کند و ببرد خردھای قوم خود را.فتنھ
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یَماِن َما یَُكوُن ثَابِتاً ُمْستَقِّراً فِي اْلقُلُوبِ فَِمَن  .1   ھا.باشد در قلبثابت مستقّر می آنچھ ،از ایمان است: اْإلِ
ُدوِر إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  .2 ھا تا سینھھا و ھایی باشد بین قلبتعاریاز آن است، آنچھ و : َو ِمْنھُ َما یَُكوُن َعَواِريَّ بَْیَن اْلقُلُوِب َو الصُّ

  .سرآمدی معلوم
یی از کسی، زاربي ار پس، ھرگاه باشد شما: فَإَِذا َكانَْت لَُكْم بََراَءةٌ ِمْن أََحٍد فَقِفُوهُ َحتَّى یَْحُضَرهُ اْلَمْوُت فَِعْنَد َذلَِك یَقَُع َحدُّ اْلبََراَءةِ  .3

 .زارىحّد بيفرا رسدش مرگ، پس در آن ھنگام واقع شود تا بازگذاریدش 
لِ  .4 َھا اْألَوَّ   برجاست بر حّد اّولش.ھجرت ولی : َو اْلِھْجَرةُ قَائَِمةٌ َعلَى َحدِّ
ِة َو ُمْعلِنَِھا .5 ِ فِي أَْھِل اْألَْرِض َحاَجةٌ ِمْن ُمْستَِسرِّ اْألُمَّ ّمت گرفتھ و ه اپنھان دارند نیست ازخدا را در اھل زمین حاجتى : َما َكاَن ِ%َّ

  اش.هآشكار كنند
ِة فِي اْألَْرضِ َال  .6   .ت در زمینحجّ حدی مگر با معرفت ابر ھجرت واقع نشود اسم  :یَقَُع اْسُم اْلِھْجَرِة َعلَى أََحٍد إِالَّ بَِمْعِرفَِة اْلُحجَّ
 نمود بدان، او مھاجر باشد.اقرار  و او راشناخت ھر كھ  ،پس :فََمْن َعَرفََھا َو أَقَرَّ بَِھا فَُھَو ُمَھاِجرٌ  .7
ةُ فََسِمَعْتَھا أُُذنُھُ َو َوَعاَھا قَْلبُھُ َو َال  .8 رسیده كھ و واقع نشود اسم إستضعاف بر کسی  :یَقَُع اْسُم اِالْستِْضَعاِف َعلَى َمْن بَلََغْتھُ اْلُحجَّ

گرفتھ باشد آن. در برگرفتھ شدن چیزی توسطّ قلب کنایھ از بر قلبش در و  شنیده باشد آن را، گوششبھ او، و ت حجّ باشد 
درک و فھم آن است. یعنی، کسی کھ حّجت را شناختھ است و گوشش وصف او و یا سخنش را شنیده است، و آن را فھمیده 

 باشد، دیگر مستضعف نیست و ناتوان گردانده نشده است.
ل دارند بھ قول خدای در سوره مبارکھ نساء، و آن را تفسیر و تأوی نظر -علیھ الّسالم -در این چند جملھ، آن حضرت

إِنَّ الَّذیَن تََوفَّاھُُم فرماید، "فرمایند تا مبادا کسی، با برداشتی ناصواب از آن، خود و دیگران را بفریبد. خدای تعالی میمی
ِ  اْلَمالئَِكةُ ظالِمي  واِسَعةً فَتُھاِجُروا فیھا فَأُولئَِك أَْنفُِسِھْم قالُوا فیَم ُكْنتُْم قالُوا ُكنَّا ُمْستَْضَعفیَن فِي اْألَْرِض قالُوا أَ لَْم تَُكْن أَْرُض هللاَّ

َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَ یَْستَِطیُعوَن ِحیلَةً َوالَ یَْھتَُدوَن َسبِیالً  اً َمأْواھُْم َجھَنَُّم َو ساَءْت َمصیر  4:97- 98" (إِالَّ اْلُمْستَْضَعفِیَن ِمَن الرِّ
در چھ حال " ،پرسند، مىباشندیش میبھ خوکھ ظالم  یگیرند در حالشان را مىنكسانى كھ جااز فرشتگان النّساء) (ھمانا 

نبود كھ ھجرت كنید گسترده آیا زمین خداوند " ،گویندمى "ایم.شدگان روى زمین بودهما ناتوان شمرده، "گویندمى "اید؟بوده
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اى كھ آن مردان و زنان و كودكان ناتوان شمرده شدهبجز  اى استدوزخ است و بد پایانھ شانبنابراین، سراى جایگاه! در آن؟
 ). توانند اندیشید و نھ راه بھ جایى دارنداى مىنھ چاره

از این آیات بتوان برداشت کرد کھ إستضعاف دو نوع است.  یکی معرفتی و دینی، و دیگری مادی و عملی، زیرا شاید 
ھ قرار دادند توبیخ فرمود کھ چرا مھاجرت نکردند، ولی استثناء خدای تعالی آن ظالمان بھ خود را کھ استضعاف را بھان

در این خطبھ ھر دو نوع  -علیھ الّسالم -و راھی برای مھاجرت نداشتند. حضرت علی فرمود آن مستضعفینی را کھ چاره
شرار پنھان ا استضعاف و شرایط و أحکام ھریک را بیان فرمود. یادآوری فرمود کسانی ھستند کھ دین خود را از شرّ 

کس تا ھنگام مرگ او. ھر اند، اینان ھمان مستضعفان ماّدی و عملی ھستند. لذا، بر حذر داشت از تبّری جستن از داشتھ
آنگاه، فرمود، کسی کھ حّجت خدا را شناختھ است مستضعف معرفتی و دینی نیست. در این اشارتی است بدان کھ چون کسی 

نیست در عدم ھمراھی و حمایت از آن، و باید ملزم باشد بھ آن، و تالش نماید برای  حّق را شناخت، عذری از او پذیرفتھ
نداشتھ باشد، چھ اجر او بر  یي روی نگرداند، و از مرگ ھم بیمياتحقّق آن، و ھجرت کند در راه آن، و از ھیچ سختی

 خداست، مگر آن کھ از مستضعفین مادی و عملی بوده باشد.
 در ذیل این آیات کریمھ چنین فرموده است:شیخ ابوالقاسم قشیري 

ي نداشتھ ذرش، عشھواتدر بند  وش بوده باشد نَْفساو ھنوز در اسارت  و فرا رسد اجلتي است از او بدان کھ ھر کس را اشار
حدیث این بین  وتو  بین ي نباشدحجاباو زیرا  ى نفساھواو تا رھایي یابد از  قُرب نکرد سوي سایھ تھاجرباشد کھ چرا م
 مگر ھواي تو.

و در تحت ذّمھ غیر مسلمین قرار داشتن در عرفان و فقھ از منظرھاي مختلف چون در باب ھجرت و مھاجرت،  اشاره: .9
آوریم بھ طور خالصھ نقل و شرحي را ميبحث شده است، و بسط و شرح آن از حوصلھ این نوشتار بیرون است، در اینجا 

 است اشارت شده است.کھ در آن بھ آنچھ در این باب مھّم 
ِ از  َمْن فَرَّ بِِدینِِھ ِمْن أَْرٍض إِلَى أَْرٍض َو إِْن َكاَن ِشْبراً ِمَن اْألَْرِض روایت شده است کھ " -لی هللا علیھ و آلھ و سلّمص -َرُسوُل هللاَّ

دٍ   اھر كس ب) (33، ص 1مجموعة ورام، ج" (هللا علیھ و آلھ و سلّم لیص -اْستَْوَجَب اْلَجنَّةَ َو َكاَن َرفِیَق أَبِیِھ إِْبَراِھیَم َو نَبِیِِّھ ُمَحمَّ
دینش از جایى بھ جایى بگریزد ھر چند كھ یك وجب زمین باشد، بھشت بر او واجب شود، و ھمراه پدرش ابراھیم و 

 )باشد. -ص -پیامبرش محمد
) 434" (نھج البالغة ف، ح بَِك ِمْن بَلٍَد َخْیُر اْلبَِالِد َما َحَملَكَ لَْیَس بَلٌَد بِأََحقَّ نقل شده است کھ " -علیھ الّسالم -از امیرالمؤمنین

 )شھرى تو را از شھر دیگر بھتر نیست. بھترین شھرھا آن بود كھ در آنت آسایش زندگى است.(
 ) چنین آمده است:100-102  مصطفوى، متن (ترجمھ و شرح مصباح الشریعةدر 

دق (ع) فرمود: در ھر مكان و بھ ھر حالى كھ ھستى سالمتى را براى دین و دل حضرت صا :باب بیست و سوم در سالمتى
و انجام امور خود از پیشگاه پروردگار متعال بخواه، زیرا سالم بودن از خطر و عیب و نقص نھ بھ آن آسانى است كھ ھر 

د را در معرض فتنھ و گرفتارى تواند موفق بھ سالمتى باشد آن كسى كھ خوكس بخواھد زود آن را دریابد. پس چگونھ مى
سالمتى دین و دل است، و بلكھ با اساس و اصول سالمتى كھ پیروى از  كند كھ بر خالفقرار داده، و راھى را سلوك مى

داللت عقل و از راه دین و ترك ھوى و ھوس است مخالفت كرده، و سالمتى و نجات را در ھالكت و گرفتارى دیده، و 
ت و خسارت در راه نجات و سالمتى است. و در اكثر زمانھا سالمتى دل و دین براى مردم عزیز و كند كھ ھالكتصور مى

ناپیدا است، و مخصوصا در این زمان كھ مردم از لحاظ قلوب آلوده خاطر و از جھت دین ضعیف ھستند. و راه پیدا كردن 
 :سالمتى دل و دین آنست كھ

بھ جنگ و جدال و خالف و عداوت پرداختھ نشود، و ھنگام ابتالء و مصیبت صبر بھ آزار و اذیت مردم تحمل شود و با آنان 
نموده و شكوه و ناراحتى اظھار نكند، و با اندك مئونھ ساختھ و زندگى را بھ سادگى و آسانى بگذراند، و پرھیز كردن از 

 .و مقدار میسور زندگىامورى كھ در میان مردم عادت و متعارف و مرسوم شده است، و قناعت كردن بھ حد اقل 
 شرح

شود، و اگر بدن سالم ھمین طورى كھ با تندرستى و سالمتى بدن توفیق عبادات و اعمال صالح و كارھاى نیكو حاصل مى
نشد، كارھاى نیكو انجام دادن نیز بھ سختى صورت خواھد گرفت: قلب سالم و دین سالم نیز چنین است. دل اگر صاف و پاك 

الم خواھد شد، قصد پاك، نیت خالص، فكر خوب، و روحانیت و نورانیت دل، خیزد ناسو سالم نشد، اعمالى كھ از قلب بر مى
در اثر سالمتى دل است. دل اگر سالم نشد، حركات و كارھاى انسان توأم با نیت سوء و فكر ناپاك و خود بینى و خودنمایى و 

و عقائد فاسد و خرافات و اعمال  آلودگیھاى دیگر است. و دین انسان اگر سالم و صحیح نشد، آلوده بھ ھزاران افكار سست
ناروا و كارھاى نادرست خواھد شد. در باب نماز گفتھ شد كھ نتیجھ این عبادت بزرگ، سالم گفتن و سالم خواستن است 
براى خود و ھم براى برادران دینى خود. پس بزرگترین نعمت و توفیق و خوشبختى انسان در آنست كھ در سایھ توجھ و 

تعال بتواند قلب خود را سالم و پاك كرده و دین سالم و درستى داشتھ باشد. و كسى كھ این نعمت بزرگ و ھدایت پروردگار م
گنج روحانى پر عظمت را در وجود خود یافت الزمست با نھایت قدرت و استقامت در حفظ آن سعى و كوشش مبذول داشتھ، 
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ر و اقبال و آزار و بد گویى مردم سست نشده، و با قناعت و و با گرفتاریھا و پیش آمدھاى مخالف متزلزل نگشتھ، و با ادبا
 .صبر و حوصلھ زندگى ظاھرى خود را بھ پایان برساند

 فرماید:) چنین مي22- 24 ، ص2ج ،حسین استاد ولى (ت. بحر المعارف) در 1216ا وفّ (مت عبد الصمد ھمدانىمرحوم 
را ھركجا و در ھر شرایطى  -منظورم سالمتى دین است -د: سالمتىفرمو -علیھ السالم -و در مصباح الشریعة امام صادق

گونھ نیست كھ ھركس آن را جوید یابد، چھ رسد براى دین و دل و عواقب امورت در راه خداى بزرگ بجوى، چھ سالمتى آن
كھ سالمتى را تلف و ھاى ضد سالمتى را پوییده و مخالف آن عمل نموده، بلبھ كسى كھ خود را در معرض بال قرار داده، راه

 تلف را سالمتى انگاشتھ؟
ویژه در این زمان نایاب گشتھ است، و راه پیدایش آن در تحمل جفا و آزار خلق، صبر در سالمتى در میان خلق بھ

شود. و خرجى، گریز از چیزھایى كھ رعایت آنھا بر تو الزم است، و قناعت بھ كمترین چیز میسور یافت مىھا، كممصیبت
و البتھ سكوت بھ پاى عزلت نیست و اگر نتوانستى پس در  -گیرى است، و اگر نتوانستى در سكوتھا نشد در كنارهایناگر 

و اگر بھ این ھم راه نیافتى پس در گردش در  -كھ البتھ مثل سكوت نیست -سخن گفتن بھ آنچھ تو را سود دھد و زیان نبخشد
ھاى تلف است بھ شرط داشتن باطنى صاف و دلى خاشع و بدنى در دره سفرھا از این شھر بھ آن شھر، و انداختن نفس

اند، فرشتگان گویند: كھ بھ خود ستم نمودهستانند درحالىھمانا آنان كھ فرشتگان جانشان را مى :صابر؛ خداى متعال فرموده
ن خدا فراخ نبود تا در آن بردید؟ گویند: ما در زمین مستضعف بودیم، فرشتگان گویند: مگر زمیدر چھ حالى بھ سر مى

 مھاجرت كنید؟
ردیفان رقابت نورز، و با مخالفان تنازع مكن، و ھركھ بھ تو گفت: و نعمت وجود بندگان شایستھ را فرصت شمار، و با ھم

، و ھرگز مدعى چیزى مشو ھرچند دانشت بدان احاطھ داشتھ و شناختت بدان تحقق یافتھ است، و !"آرى تو، "بگو !"من"
و كجا شرف خواھى یافت؟ ھرگاه چنین كردى بھ  ،خود را جز براى كسى كھ در دین از تو اشرف است برمال مسازراز 

 .] باقى خواھى ماندسالمتى دست یافتھ و با خدا بدون وابستگى [بھ كسى
ّشرك، و إّن من عندنا یقولون: و فى مجالس ابن الشیخ عن حّماد السمندرى قال: قلت ألبى عبد ّهللا علیھ السالم: انّى أدخل بالد ال

إن مّت ثّم حشرت معھم. قال: فقال لى: یا حّماد، إذا كنت ثّم تذكر أمرنا و تدعو إلیھ؟ قال: قلت: نعم. قال: فإذا كنت فى ھذه 
رك بین المدن مدن االسالم تذكر أمرنا و تدعو إلیھ؟ قال: قلت: ال. قال: فقال لى: إنّك إن تمت ثّم حشرت اّمة وحدك و سعى نو

 1یدیك. 
روم عرض كردم: من بھ بالد شرك مى -المعلیھ السّ  -و در مجالس ابن شیخ از حماد سمندرى روایت است كھ: بھ امام صادق

اند گویند: اگر در آنجا بمیرى با آنان (مشركین) محشور خواھى شد. حضرت بھ من فرمود: اى عقیدهو كسانى كھ با ما ھم
 .نمایى؟ گفتم: آرىسو دعوت مىكنى و بدانا یاد مىحماد، در آنجا از والیت م

خوانى؟ گفتم: نھ. فرمود: اگر در آنجا سو مىكنى و بدانفرمود: در این شھرھا یعنى شھرھاى اسالمى از والیت ما یاد مى
 .بمیرى، بھ تنھایى بھ صورت امتى محشور خواھى شد و نورت پیشاپیش تو حركت خواھد نمود

اند، و اولیاء ّهللا بھ این راه امر بھ آن فرموده -المعلیھم السّ  -راھى است كھ خدا و رسول او و ائّمھ ھدىاى عزیز! این 
باشند ھا مانع این راه مىاند، بلكھ اغلب اوقات ایناند، و از غربت و تنھایى و قطع از اقارب و عشایر اندیشھ ننمودهرفتھ
بھ صورت تنھاست اّما در معنى تنھا نباشد، زیرا كھ خدا و رسول و ائّمھ طاھرین  كھ دانستى. پس راھرو این راه اگرچھچنان

 .باشندعلیھم السالم در باطن او مى
 پادشاھى است ِورا خیل و حشم نیّت اوست  كس باشد شمس تبریز اگر مفرد و بى

 .ین حرمان نكندپس اى عزیز! نعوذ باnّ، اگر از خدا بازمانى و جملھ موجودات تو را باشد جبر ا
 اىاى چو با منى با ھمھھمھاى             گر بىھمھمنى بىاى چو بىگر با ھمھ

 .بھ حضرت كلیم ّهللا ندا دردادند. یا موسى أنا بّدك الّالزم، فالزم بّدك الّالزم. از جان خودت گزیر است و از منت گزیر نیست
 آنجاست كاركار چو با جان فتد   ھست جوانمرد درم صد ھزار

 پس مالزمت ناگزیر خود كن.
 شعر:   .10

 حافظ:
                                                

ما، األمالي للشیخ الطوسي َعِن اْلُمفِیِد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن أَْحَمَد ْبِن  چنین نقل شده است: طوسيدر بحار االنوار از امالي شیخ  -1 
ِد ْبِن َمْسُعوٍد َعْن ُمَحمَّ  ِد ْبِن ُعَمَر َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن نَُعْیٍم َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن أَْحَمَد النَّْھِديِّ َعْن ُمَعاِویَةَ ْبِن ُحَكْیٍم اْلُمِغیَرِة َعْن َحْیَدِر ْبِن ُمَحمَّ

َمْنَدِريِّ قَاَل: قُْلُت ِألَ  اٍد السَّ ِ َعِن التَّْفلِیِسيِّ َعْن َحمَّ ْرِك َو إِنَّ َمْن ِعْنَدنَا یَقُولُوَن إِْن ِمتَّ ثَمَّ ُحِشْرَت  -ع -بِي َعْبِد هللاَّ إِنِّي أَْدُخُل بَِالَد الشِّ
اُد إَِذا ُكْنَت ثَمَّ تَْذُكُر أَْمَرنَا َو تَْدُعو إِلَْیِھ قَاَل قُْلُت نََعْم قَاَل فَإَِذا كُ  َمَعھُمْ  ْسَالِم تَُذاِكُر أَْمَرنَا  ْنتَ قَاَل فَقَاَل لِي یَا َحمَّ فِي ھَِذِه اْلُمُدِن ُمُدِن اْإلِ

 بَْیَن یََدْیَك. َو تَْدُعو إِلَْیِھ قَاَل فَقُْلُت َال قَاَل فَقَاَل لِي إِنََّك إِْن تَُمْت ثَمَّ ُحِشْرَت أُمَّةً َوْحَدَك َو َسَعى نُوُركَ 
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    جانان بروم یراحت جان طلبم و از پ  بروم رانیمنزل و نیخرم آن روز کز ا
    بروم شانیسر آن زلف پر یمن بھ بو  بینبرد راه غر ییچھ دانم کھ بھ جا گر
    بروم مانیرخت بربندم و تا ملک سل   از وحشت زندان سکندر بگرفت دلم
    آن سرو خرامان بروم یبھ ھوادار   طاقتیو دل ب ماریصبا با تن ب چون
    بروم انیگر دهیبا دل زخم کش و د   رفت دیره او چو قلم گر بھ سرم با در
    شادان و غزل خوان بروم کدهیتا در م  یروز میغم بھ درآ نیکردم گر از ا نذر
    درخشان بروم دیچشمھ خورشتا لب    او ذره صفت رقص کنان یھوادار بھ
    تا خوش و آسان بروم یمدد انیپارسا   ستیرا غم احوال گران باران ن انیتاز
 ھمره کوکبھ آصف دوران بروم     رونینبرم ره ب ابانیچو حافظ ز ب ور

 اوحدالّدین کرماني:
 آخر قدم روان من لنگ نشد  اینجا اگرم كار بھ فرھنگ نشد

 مردم بنمردند و جھان تنگ نشد  رخت كشممن نیز بھ جانبى دگر 
 سعدي:

 جا زادم نیکھ من ا یمرد بھ سخت نتوان  حیصح ستیثیحب وطن گر چھ حد ایسعد
 موالنا، دفتر چھارم مثنوي:

 تو وطن بشناس اى خواجھ نخست  ھمچنین حب الوطن باشد درست
 

 موالنا، دفتر سوم مثنوي:   
 آن صدرى كھ میر است و مطاعسوى   گفت اى یاران روان گشتم وداع

 رومھر چھ بادا باد آن جا مى  شومدم در سوز بریان مىبھدم 
 كندجان من عزم بخارا مى  كندگر چھ دل چون سنگ خارا مى
 پیش عاشق این بود حب الوطن  مسكن یار است و شھر شاه من

از تعبیر "امر" استفاده فرمود تا عام و فراگیر بوده باشد، و  .سرکش استھمانا أمر ما دشوار و  :إِنَّ أَْمَرنَا َصْعٌب ُمْستَْصَعبٌ   .11
شامل ھر چیزی باشد کھ بھ ائمھ معصوم و خلفاء و حجج خدای تعالی بر روی زمین مربوط شود. پس، مراد از "امر ما"، 

ردن ھَّمام پس شنیدن توصیف متّقین بوده باشد. جان سپ -علیھم الّسالم -تواند شأن، مقام، محبّت، والیت، قول، و فعل آنھامی
ھََكَذا علیھم الّسالم. در آنجا فرمود، " -ای است از دشواری و سنگینی حمل امر آناننمونھ -علیھ الّسالم -آن حضرت توسط 

 ) (چنین کنند پندھای رسا بھ أھل آنھا!)184" (خ تَْصنَُع اْلَمَواِعظُ اْلبَالَِغةُ بِأَْھلِھَا
عد از در کوفھ بوفات یافت ، -علیھ الّسالم -ترین مردم بود نزد او، کھ محبوبَسْھُل ْبُن ُحنَْیٍف اْألَْنَصاِريھم چنین ھنگامی کھ 
و ھم چنین فرموده . )فرو ریزدبی شّک  ،اگر كوھى مرا دوست بدارد" (لَْو أََحبَّنِي َجبٌَل لَتَھَافَتَ ، "فرمود ،برگشتن از صفین

ً  َمنْ است، " كسى كھ دوستدار ما اھل بیت است باید درویشى را ھمچون لباس پذیرا " (أََحبَّنَا أَْھَل اْلبَْیِت فَْلیَْستَِعدَّ لِْلفَْقِر ِجْلبَابا
 ).108) (کلمات قصار، باشد

یَمانِ  .12 ُ قَْلبَھُ لِْإلِ دی مؤمن کھ خدا إمتحان کرده باشد قلبش را برای حمل نکند آن را مگر عب :َال یَْحِملُھُ إِالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمتََحَن هللاَّ
یابد، باید مؤمنی بوده باشد إیمان. یعنی، تحّمل امر، شأن، مقام، قول، و فعل ما دشوار است، و کسی بھ آسانی بر آن دست نمی

در مراحل نخست کھ خدای تعالی ایمان قلبش را با امتحانات گوناگون آزموده باشد. کسی کھ جویای کماالت اولیاء خداست، 
کند، زیرا کند، و ثابت قدم باشد در تحّمل آنچھ درکش نمیباید ایمان بھ حقّانیّت آنھا داشتھ باشد بر اساس آنچھ از آنھا درک می

داند، و ھرچھ را کھ انسان بھ شھود نبیند، تحملش در ایمان ھمیشھ بخشی دارد کھ غیبی و مؤمن آن را بھ یقین شھودی نمی
آن را  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -توضیح بیشتر این مطلب را باید درمعنای "إحسان" جست چنانچھ رسول خدا دشوار باشد.
 معنا فرمود.

) ودیعت نھادن علوم و اسرار الھي نزد کساني کھ 488، ص 1تفسیر المحیط األعظم، جعارف نامدار، سیّد حیدر آملي (
یا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَُخونُوا داند، و از مصادیق خیانت در این آیھ کریمھ،  "الھي ميشایستگي آن را ندارند خیانت در امانت 

ُسوَل َو تَُخونُوا أَماناتُِكْم َو أَْنتُْم تَْعلَُمونَ  َ َو الرَّ اید، بھ خدا و پیامبر او خیانت مكنید اى كسانى كھ ایمان آوردهاألنفال) ( 8:27" (هللاَّ
 ).دانید [كھ نباید خیانت كردھاى خود خیانت نورزید و خود مىمانتو [نیز] در ا
إِنَّ أَْمَرنَا ِسرٌّ ُمْستَتٌِر َو ِسرٌّ َال یُفِیُدهُ إِالَّ ِسرٌّ َو ِسرٌّ َعلَى ِسرٍّ َو ِسرٌّ ُمقَنٌَّع چنین روایت شده است، " -علیھ الّسالم -از امام صادق

دھد آن را مگر سّري، و سّري است بر سّري، ي استتار، و سّري است کھ بھ دست نمي" (ھمان امر ما سّري است جویابِِسرٍّ 
 و سّري است در پوشش سّري)
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ُ ھم چنین، " " (ھمانا این امر ما مستور است، پوشیده با میثاق، ھر کھ ھتک إِنَّ أَْمَرنَا ھََذا َمْستُوٌر ُمقَنٌَّع بِاْلِمیثَاِق َمْن ھَتََكھُ أََذلَّھُ هللاَّ
 )28، ص 1بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى هللا علیھم، جماید آن را، خدا خوارش گرداند.) (ن

 فرماید:) چنین مي181-193ص ، 2ج ،حسین استاد ولى (ت. بحر المعارف) در 1216ا وفّ (مت عبد الصمد ھمدانىمرحوم 
 علم ظاھر و علم باطن 49فصل 

اند: علم ظاھر و میراث انبیاء است پس بدانكھ انبیاء علیھم السالم دو نوع علم میراث گذاشتھاى عزیز! چون دانستى كھ علم 
اند، و اخذ كرده -صلّى ّهللا علیھ و آلھ و سلم -علم باطن. اما علم ظاھر آن علم نافعى است كھ صحابھ از قول و فعل رسول ّهللا 

اند. و علم باطن، معرفت آن معانى است كھ و سنّت، و بدان عمل نمودهاند از علم كتاب تابعین و أئّمھ سلف تتبّع آن نموده
 -وظیفھ بدرقھ جان رسول ّهللا " لى مع ّهللا وقت"از غیب الغیب در مقام أو أدنى در حالت  -المعلیھ السّ  -واسطھ جبرئیلبى

اش را آنچھ وحی [(پس، وِح فرمود بنده )النّجم 53:10( "َعْبِدِه ما أَْوحى إِلى فَأَْوحى"] كردند، [كھ -صلّى ّهللا علیھ و آلھ و سلم
ما صّب " ریختند كھاى از جام ماالمال بر سنّت كرام بر جان جگرسوختگان اھل طلب مىو از والیت نبوت جرعھ فرمود)]،

ھ ریختم در سینھ (خدا نریخت چیزي در سینھ من مگر آن ک المعلیھ السّ  -ّهللا فى صدرى شیئا إّال و قد صببت فى صدر علىّ 
 .علیھ الّسالم) -علي
 ...كھ علم ظاھر را انواع بسیار است، انواع علم باطن زیاده از آن است چنانو ھم

و غرض از جملھ این  الّرعد).  13:39" (َو ِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتابِ " العھ باید كرد در مقام عندیّت كھو این علوم را از ام الكتاب مط
بھ واسطھ مرآة االرواح البقرة)  2:31" (َعلََّم آَدَم اْألَْسماَء ُكلَّھاَو " علوم آن است كھ سالكان محق و كاشفان محقّق را بھ علم

پذیراى عكس ام الكتاب و تجلّى صفت رب االرباب كرامت فرماید. و تضّرع و استكانت و ابتھال بھ درگاه حق تعالى و توّسل 
 .بھ ارواح اولیاء و برگزیدگان درگاه الھ مدخلیّت بسیار دارد، و بھ ارشاد مرشد كاملى، چنانچھ گذشت

 تا نگرید طفل كى نوشد لبن  تا نگرید ابر كى خندد چمن
 چھره نگشاید ھدایت از الھ  تا قدم در راه ننھد مرد راه

 چنیننھ چنان مطلق و نھ این این این بھ آن موقوف باشد آن بھ این
و بعضى از انواع علم باطن ذكر شد در بیان شرائط شیخى و مریدى، و بعضى دیگران ان شاء ّهللا تعالى ذكر خواھد شد. اما 

 .] انواع علوم بشنوند بھ انكار درآیندآنان كھ از این سعادات محرومند و بھ الف و المى چند مغرور شده چون رمزى از [این
 .درشان دانندآرى آرى، زبان الالن را ما

 تو چھ دانى زبان مرغان را  ھى سلیمان راگچون ندیدى 
فرمود: ھمانا بخشى از علم در پوشیده است و جز علماى باnّ (خداشناسان حقیقى)  -صلى هللا علیھ و آلھ و سلم -رسول خدا... 

شدگان نسبت بھ خداى بزرگ بدان انكار نورزد، و كسى بدان آگاه نیست، پس چون بھ امور الھى لب گشایند كسى جز فریفتھ
او علمى عطا فرموده تحقیر منمایید، زیرا كسى جز اھل اعتراف بھ خداوند آن را تحمل ننماید؛ پس عالمى را كھ خداوند بھ 

 .خداوند او را تحقیر ننموده، چرا كھ بھ او علمى عطا فرموده است
 نھ ھركھ سر بتراشد قلندرى داند  تر ز مو اینجاستھزار نكتھ باریك

 ... [متن عربي]
حفظ كردم، یكى از آن دو را  -ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل -و از ابى ھریره نقل است كھ: من دو گنجینھ از علم از رسول خدا

 بریدند. كردم گلویم را مىمنتشر نمودم، و اما دیگرى را اگر منتشر مى
كس بھ راه حق نرفت اال آنكھ جماعتى بھ كینھ او برخاستند، و ھیچ كس راه خدا نرفت اال كھ مصائب و ى عزیز! ھیچ... ا

 .نوایب روى بھ وى نھاد
 خونابھ بود مدام در ساغر ما  ر ماخونریز بود ھمیشھ در كشو

 ما دوست كشیم و تو ندارى سر ما  دارى سر ما وگرنھ دور از بر ما 
 .فھمندو ھرگاه خلل در قصور فھم ایشان بود مطالعھ كتب این طایفھ نیز سودى نخواھد داشت، زیرا كھ آن را نمى

 ن كنمروزى تو چون نباشد چو  گر جھان را پرُدر مكنون كنم
 چون ندارى تو سپر واپس گریز  ھا چون تیغ فوالد است تیزنكتھ

 كز بریدن تیغ را نبود حیا    اسپر میا پیش این فوالد بى
كرد، گوید كھ: روزى رسول خدا صلّى ّهللا علیھ و آلھ و سلم با حذیفھ اسرار الھى و از توحید تلقین مىو غزالى در احیا مى

فرمودى بفرما، آن حضرت فرمودند: اّن العسل یضّر عمر گفت: یا رسول ّهللا آنچھ مى چون عمر آمد آن حضرت ساكت شد،
 .الّرضیع

 منقار در آب شور دارد مھ و سال  مرغى كھ خبر ندارد از آب زالل



6 
 

پس ھرگاه اسرار الھى و توحید را از ھمچو عمرى پوشیده دارند، پس از آنان كھ بھ جز از ایمان تقلیدى چیزى در دست 
ارند البتھ مستور باید داشت، كھ ایمان تقلیدى موصل بھ جنّت است، و ھركھ عوام را در خلل اندازد از جنّت محروم ساختھ ند

 .است. و خواص را از حقیقت این، محروم نباید داشت كھ ظلم است
 نى براى فصل كردن آمدى  تو براى وصل كردن آمدى

 بي]... [متن عرو فى مجالس الصدوق رحمھ ّهللا: 
پا خواست و فرمود: اى بنى اسرائیل براى جاھالن حدیث حكمت نخوانید كھ بھ كھ: آن حضرت در میان بنى اسرائیل بھ

اید، و ظالم را در ظلمش یارى ندھید كھ فضل شما اید، و حكمت را از اھلش بازندارید كھ بھ آنان ستم نمودهحكمت ستم كرده
 .تباه خواھد شد

 كھ نھ ھر كو ورقى خواند معانى دانست  سحر داند و بسشرح مجموعھ گل مرغ 
 نھ ھركھ آینھ سازد سكندرى داند   نھ ھركھ چھره برافروخت دلبرى داند             

 نھ ھركھ سر نتراشید قلندرى داند   تر ز مو اینجاستھزار نكتھ باریك
اْلبَِعیَدِة.  الطَِّويِّ  فِي اْألَْرِشیَةِ  اْضِطَرابَ  َالْضطََرْبتُمْ  بِھِ  بُْحتُ  لَوْ  ِعْلمٍ  ونِ َمْكنُ  َعلَى اْنَدَمْجتُ  بَلِ و قال أمیر المؤمنین علیھ الّسالم: 

  ]5[نھج البالغة، ف، خ 
اى ھستم كھ اگر اظھارش بدارم شما ھمچون طناب آویزان در و امیر مؤمنان علیھ السالم فرمود: من حاوى علوم پوشیده

 .آییدلرزه درمىھاى عمیق بھ اضطراب و چاه
 بو نبردند از شراب بندگى   پادشاھان جھان از بدرگى

 درنگ ملك را برھم زدندى بى  وار سرگردان و دنگ ورنھ ادھم
 !اى عزیز

 و آنكھ دیدش نقد خود مردانھ است  ھركس افسانھ بخواند افسانھ است
 قوم موسى را نھ خون بل آب بود  آب نیل است و بھ قبطى خون نمود

 جان فشان و خون بگرى و بازجو  ر تو ھستى رازجو اى رازجوگ
كنان این قوم كرد: الھى كار تو بھ علّت نیست، یا مرا از این قوم گردان، یا مرا از نظارهشیخ شھید مجد الدین بغدادى دعا مى
 .گردان، آن قسم دیگر را طاقت ندارم

 بسذكر ایشان كردنم آیین و   كسگر نیم مردان ره را ھیچ
 امدلم از قّصھ از جان گفتھخوش امگر نیم زیشان از ایشان گفتھ

نماید با فھم معانى ظاھره روى مى اى عزیز! بھ قدر تصفیھ دل از عوایق و عالیق و شواغل و تأّمل بسیار در سخنان ایشان
طور طورى است كھ ھرچند از آنآنكھ سخنان این طایفھ از عالم علم درایت و عیان است نھ از علم درس و بیان، و بیان آن

َ َحقَّ قَْدِرهِ "بھ لسان و علم و عبارت ادا شود ما زادھم اال سترا،  بلكھ مقصود گویندگان جز  األنعام) 6:91( ،"َو ما قََدُروا هللاَّ
 .تنبیھى و تشویقى نباشد و اّال ولى و صفات ولى و كلمات ولى را فھم نكند بھ جز ولى

 پس سخن كوتاه باید و السالم  درنیابد حال پختھ ھیچ خام
لب اى عزیز! این انكار بھ واسطھ آن است كھ اعتقاد ایشان بھ واسطھ حس سمع است، و در این مرتبھ سعى و كوشش غا

باشد، و رضا و تسلیم مغلوب بود، و ریاضات و مجاھدات سخت، و طاعات ظاھرى بسیار بود، پس ھر چیزى كھ بھ باطن 
 .توانند گذشتاند و از حس در نمىتعلّق دارد انكار كنند، زیرا كھ این طایفھ در مرتبھ حس
 زمین و آسمان او ھمان است  چو آن كرمى كھ در سنگى نھان است

اش و اندوه رزق و حرص و بخل و محبت سبب ھر چیزى در ایشان بسیار است نظر بھ اینكھ نظر ایشان مقصود پس غم مع
بھ اسباب است، و اعتقاد كردن بر منّجم و طبیب و سایر اسباب ظاھرى در این مقام است، و بیشتر اھل عالم در این مقامند، 

 .الحدیث -اس كلّھم بھائمچنانچھ امام محمد باقر علیھ السالم فرمودند كھ: النّ 
 . .... [متن عربي]اى عزیز! علم باطن نیز مراتب بسیار دارد كھ ھمھ كس قابل تحّمل جمیع مراتب آن نیست

در روز  -المعلیھ السّ  -روایت است كھ: على -المعلیھما السّ  -، از پدرش[صادق] جعفر[امام] و در بصائر الدرجات از 
كشت، و دانست آنچھ را كھ در دل سلمان است ھمانا او را مىبھ خدا سوگند اگر ابو ذر مى عیدى از تقیھ یاد كرد و فرمود:

حال آنكھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم میان آن دو پیمان برادرى بست، پس بھ سایر مردم چھ گمان دارى؟ ھمانا علم 
و جز فرشتھ مقرب یا پیامبر مرسل یا بنده مؤمنى كھ عالمان (امامان معصوم علیھم السالم) مشكل و غیر قابل تحمل است 

خداوند قلب او را با ایمان آزموده باشد، تاب تحمل آن را ندارد. و جز این نیست كھ سلمان بھ این دلیل از عالمان گشت كھ 
 .مردى از ما خاندان است و از ھمین رو با عالمان شباھت دارد

 :و من ھنا صح ما قالوا
 یجد مّرا بھ الماء الزالال  م ُمّر مریضو من یك ذا ف    
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 .یابداند: ھركھ دھان تلخ بیمار داشتھ باشد، آب زالل را نیز تلخ و ناگوار مىنماید آنچھ گفتھجاست كھ صحیح مىو از ھمین

دا صلى هللا در روح االحباب وارد است كھ: ابن كوا از امیر المؤمنین علیھ السالم درباره اصحاب رسول خ... [متن عربي]: 
علیھ و آلھ و سلم پرسش نمود تا بھ نام سلمان (ره) رسید، حضرت فرمود: وى علم پیشینیان و پسینیان را درك كرد، او 

 .دریایى است كھ تھ نكشد؛ او از ما خاندان است
روایت كرده است كھ  -مصلى هللا علیھ و آلھ و سل -در كافى نظیر آن را روایت نموده، و نیز كسى از پیامبر... [متن عربي]: 

بھ سلمان فرمود: اى سلمان، اگر علم تو بر مقداد عرضھ شود كافر گردد، (و بھ مقداد فرمود): اى مقداد، اگر علم تو بر 
 .سلمان عرضھ شود كافر گردد

زیرا كھ از  پس تأّمل نما در حدیث ابو ذر و سلمان تا بدانى كھ ابو ذر داخل در علمایى كھ در این حدیث مراد است نیست،
 .اھل بیت در این حدیث، اھل بیت توحید و معرفت و حكمت مراد است نھ اھل بیت زن و اوالد و اھل

... 
و چیز دیگرى بر این لفظ  ،گفت: تویى تو، تویى توگشت و مىچرده را دیدم كھ دور كعبھ مىذو النون گوید: مردى سیاه

افزود. گفتم: اى بنده خدا، مقصودت از این جملھ چیست؟ وى این اشعار را خواند: میان دوستان رازى است كھ ھیچ خط نمى
و قلمى آن را نقش و حكایت نتوان نمود. آتشى است در برابر انس و در آغوش نور، كھ وى را از آنچھ بدان مشغول است 

 .اى است كھ با آن ھمرازمطلبم؛ این رازھاى پوشیدهن بدو مشتاقم و بدلى برایش نمىسازد. ممتحیّر مى
 .و لھذا قال بعضھم: من كتم أسرار القلوب ظھرت لھ أسرار الغیوب

 .ھا برایش رخ نمایدھا را پوشیده دارد، اسرار غیبرو یكى از عرفا گفتھ: ھركھ اسرار دلازاین
 .لمراسم العبودیّة ال إلدراك سّر الّربوبیّةو عن على علیھ الّسالم: العقل 

 .] مراسم عبودیت است نھ براى ادراك راز ربوبیتو از على علیھ السالم روایت است كھ: عقل براى [شناخت و برگزارى
 علت و معلول در او گشتھ گم  رخش عقل اندر رھش افكنده سم

وصیت خود بھ فرزندش امام حسن علیھ السالم فرمود: در آنچھ  و موالیمان امیر مؤمنان علیھ السالم در... [متن عربي]: 
اش بیم دارى دست وگو منما، و از راھى كھ از گمراھىبدان آشنایى ندارى سخن رھا كن، و در آنچھ بدان مكلف نیستى گفت

 .بدار، كھ خوددارى كردن بھ وقت حیرت گمراھى بھتر از افتادن در خطرھاست
 .نظران استتنبیھ ما كوتھو این خطابات از جھت 

 دور نبود گر نشیند خستھ و مسكین غریب  حافظ اینجا آشنایان در مقام حیرتند
 :بھ سند معتبر منقول است كھ -علیھ الّسالم -در عین الحیاة از حضرت امام جعفر صادق

» ابو ذر در پایھ نھم، و مقداد در پایھ ھشتم ایمان ده پایھ دارد مانند نردبانى كھ بر او باال روند، و سلمان در پایھ دھم است، و 
 .گرددو از این حدیث نیز معنى لو علم ابو ذر ما فى قلب سلمان معلوم مى

اى از علوم خضر علیھ الّسالم اى عزیز! موسى علیھ الّسالم با وجود رسالت و مرتبھ اولوالعزمى كھ داشت متحّمل جرعھ
 .نشد

اى ابا ذر، ھرگاه نور وارد قلب شود دل پاكیزه و گشاده گردد. گفتم: پدر و مادرم ... ه: و در عین الحیاة در ترجمھ این فقر
 .فدایت اى رسول خدا، عالمت آن چیست؟ فرمود: میل بھ سراى جاوید، و دل كندن از سراى فریب، و آمادگى براى مردن

اش [بر ارف دارد. اگر زیاده از قدر حوصلھاى است كھ گنجایش اندكى از علوم و معایمان بعضى مانند پیالھ«گفتھ است: 
شود تا شود و استعداد قبول معارف بیشتر مى] بریزند از سر بھ در رود. و از بسیارى عبادات و كماالت، وسعت زیاده مىآن

ر معنوى است آورد. آن انواشود كھ ھرچند نھرھاى حقایق بر او ریزند مطلقا او را از جا بھ در نمىآنكھ بھ منزلھ دریائى مى
 شود. بھ سبب آنكھ این گشاده مى

 این كار دولت است كنون تا كرا دھند
 .این علمى است مخصوص بھ بعضى آحاد انسان كھ بھ این نور، قلب او را منور و بھ این كحل، بصیرت او را بینا سازند

 تا یار كرا خواھد و میلش بھ كھ باشد
 -المعلیھ السّ  -از امام صادق "ھدایت است براى پرھیزكاران"تفسیر این آیھ: عانى االخبار در و در م... [متن عربي]: 

روایت كرده است كھ فرمود: بیان و شفاست براى پرھیزكاران از شیعیان محمد و على (صلى ّهللا علیھما و آلھما)، آنان كھ 
صلى هللا  -او از اوصیاى بعد از محمد از] فاش نمودن اسرار خداى متعال و اسرار بندگان پاك: [از [دو چیز پرھیز كردند

و نیز از مستور داشتن علوم از اھل و مستحقان آن پرھیز داشتھ و  پرھیز نموده، پس آنھا را كتمان كردند.-علیھ و آلھ و سلم
 .علوم را در میان آنان منتشر ساختند

 -المعلیھ السّ  -هللا علیھ و آلھ و سلم [على و نیز در معانى االخبار در مورد بر دوش گرفتن رسول خدا صلى... [متن عربي] 
نقل كرده كھ معانى چندى را براى محمد بن حرب بیان  -المعلیھ السّ  -] از امام صادقھا از بام كعبھرا جھت فروریختن بت
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ان ترى برایم بفرما، فرمود: تو اھل افزونى ھستى، سپس معانى دیگرى را بیفرمودند، سپس وى عرض كرد: بیان افزون
اى كھ در این عمل در نظر داشتھ تو را خبر دھم ھمانا خواھى گفت: جعفر بن محمد دیوانھ نمود، سپس فرمود: اگر از معانى

 .است
 .بنابراین ھمین اندازه كھ شنیدى تو را بس است

آیاتى چند روایت  درباره تفسیر -المعلیھ السّ  -در توحید صدوق (ره) ضمن حدیثى طوالنى از امیر مؤمنان... [متن عربي] 
گونھ نیست كھ صاحب آن بتواند آن را براى تمام مردم تفسیر كند، زیرا كھ برخى قوى و برخى است كھ فرمود: ھمھ علم این

اى غیر قابل تحمل است مگر كسى كھ خداى متعال تحمل آن را برایش اى از علوم قابل تحمل و پارهاند، و نیز پارهضعیف
 .فراگرفتن آن یارى بخشد، و چنین كسى از خواص اولیاى اوستآسان كند و او را بر 

است و كسى  "صعب و مستصعب"م روایت است كھ: ھمانا حدیث ما و در خصال از امام صادق علیھ السال... [متن عربي]: 
ه باشد، یا شھرى اى كھ خداوند دل او را براى ایمان آزمودرا یاراى تحمل آن نیست جز فرشتھ مقرب یا پیامبر مرسل یا بنده

ھاى ھا و خواھشمحكم و دربست. پرسش شد: مقصود از چنین شھرى چیست؟ فرمود: قلب مجتمع (دلى كھ با پیروى از شك
 ) نفسانى پراكنده نشده است

شترى است كھ از دیدارش بگریزند. این تفسیر یكى  "مستصعب"شترى است كھ ھنوز سوارى نداده است. و  "صعب"بیان: 
 .رودگذشتھ است، یعنى احادیث ما زیر بار ادراك و فھم نمىاز علماى 

] ما سّر است، و سّر و در بصائر الدرجات از امام صادق علیھ السالم روایت است كھ: ھمانا امر [والیت... [متن عربي]: 
 .ا سّر استاش نكند، یا سّر بر سّر، و سّر سرپوشیده بدر سر، و سّر سرپوشیده، و سّرى است كھ جز سّر افاده

 


