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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)10(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –29؛ 1388  – 03 – 08 ؛1430  – 06 –05 جمعھ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. َعْن تََعِب ھِذِه الّداِر في راحٍة، قَْد ُحفَّ  ،صلى هللا علیھ وآلھ، إیثاٍر بُِمَحمَّدٍ  اختِیاٍر، وَرْغبٍَة وَ  قَبََضھُ هللاُ إلْیِھ قَْبَض َرْأفٍَة وَ ثُمَّ  
بَّ الَغفاِر، وُمجاَوَرِة الَملِِك الَجبّاِر. صلى هللا على أبي ن ِخیََرتِِھ  َصفِیِِّھ وَ  بیَِّھ وأَمینِِھ َعلى الَوْحِي، وَ بالَمالئَِكِة األْبراِر، َوِرْضواِن الرَّ

بََركاتُھُ.  َرْحَمةُ هللاِ وَ  السَّالُم َعلَْیِھ وَ  َرِضیِِّھ، و ِمَن الَخْلِق وَ   
از رنج ، سلم و  آلھ  و  علیھ  هللا  صلي ،محّمدبھ و رغبت و ایثار ، گرفتنی از روی مھربانی و برگزیدگی، خداگرفت او را  سپس،

. مجاورت َملِک جبّاردر  غفّار،پروردگار  رضایتو ، ابرارفرشتگان در حالی کھ پوشانده شده بود با ، سوی راحتیاین دنیا 
و سالم و رحمت و  ،او رضایتو مورد  خلق،او از  اختیار شدهو برگزیده و  ،و امین او بر وحي نبی او،درود خدا بر پدرم، 

بركات خداوند بر او باد.  
مَّ التفتت إلى أھل المجلس وقالت: ثُ   

و زعیم حّق ( َزَعْمتُْم َحقٌّ لَُكمْ  إلى األَُمِم، وَ أَْنتُْم ِعباَد هللا نُْصُب أْمِرِه َونَْھیِِھ َوَحَملَةُ دینِِھ َوَوْحیِِھ، ِوأَُمناُء هللاِ َعلى أْنفُِسُكْم، َوبُلَغاُؤهُ 
َمھُ إِلَْیُكْم، َوبَقِیَّةٌ استَْخلَفَھا َعلَْیُكْم. ِكتاُب هللاِ النّاِطُق، والقُْرآُن الّصاِدُق، َوالنُّوُر ال ])ِ فِیُكمْ [ ،)لھ فیکم یاُء َعْھٌد قَدَّ ّساِطُع، َوالضِّ

ْضواِن اتّباُعھُ، ُمَؤدٍّ إلى النَّجاِة إْسماُعھُ. الالِّمُع، بَیِّنَةٌ بَصائُِرهُ، ُمْنَكِشفَةٌ َسرائُِرهُ، ُمتََجلِّیَةٌ ظَواِھُرهُ، ُمْغتَبِطَةٌ بِِھ أَْشیاعُ  ھُ، قائٌِد إلى الرِّ
َرةُ، َوبَیِّناتُھُ الجالِیَةُ، َوبَ  َرةُ، َوَمحاِرُمھُ الُمَحذَّ َرةُ، َوَعزائُِمھُ الُمفَسَّ  راِھینُھُ الكافِیَةُ، َوفَضائِلُھُ الَمْندوبَةُ، َوُرَخُصھُ بِِھ تُناُل ُحَجُج هللاِ الُمنَوَّ

الَمْوُھوبَةُ، َوَشرایُِعھُ الَمْكتُوبَةُ.   
فرمود:، و اھل مجلس كردسوی روي آنگاه،   

آن و رسانندگان  انت دارندگان حّق بر خودتان،و حامالن دین و وحي او و اماو ھستید، شما اي بندگان خدا! مخاطبان امر و نھي 
پیش كھ ی است را در شما عھد خدا ّق برای او در میان شماست)،ای شما (پیشوای حبر استحقّي و گمان کردید این ھا.  اّمتبھ 

، صادقو قرآن خدا، و آن كتاب ناطق  ،اي است كھ بر شما بھ خالفت و نیابت خود برگزیده است ، و بازماندهفرستاد سوی شما
انش مورد غبطھ ، پیروگر جلوهو ظواھرش ، ، اسرارش آشكاراست روشنھایش  بصیرتو چراغ تابناك است،  ،نور درخشان

ھاي  ّجتح شود دست یافتھ می موجب رھایي. بھ وسیلھ آنگوش دادنش ، و رضوانسوي  است پیروانش رااھبر رو  ،دیگران
 شھای كافي، فضیلت شبراھینو ، درخشان ششده، دالیلداده برحذر  یشھا حرامو ، تفسیر شده محکم آن و دستورات خدا،روشن 
.مكتوبشرایعش موھبت، و  ھایش رخصت، مستحب  

1. و امین او بر  نبی او،درود خدا بر پدرم،  :َرِضیِّھِ  ِخیََرتِِھ ِمَن الَخْلِق وَ  َصفِیِِّھ وَ  صلى هللا على أبي نبیَِّھ وأَمینِِھ َعلى الَوْحِي، وَ  
و آلھ و سلم، تاکید  اکرم، صلی هللا علیھ . باز بر نسبت خود با نبیاو رضایتو مورد  خلق،او از  اختیار شدهو برگزیده و  ،وحي

ا بیآبند، چنانچھ ترمذی از عایشھ نقل کرد فرمود تا محبّان رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، در او، علیھ الّسالم، یادگار او ر
و سیره و تر نبود بھ رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، از جھت خشوع، و منش،  کھ ھیچ کس از فاطمھ، علیھاالّسالم، شبیھ
احوال و اقوالش، در نشستن و برخاستنش.  

گویا حافظ نیز در ھمین ارتباط سروده باشد:  
بمانی کھ بوی او داری یادگار بھ داری صبا تو نکھت آن زلف مشک بو  

تا ھم خود اجابت فرمان خدای تعالی فرموده باشد، و دیگران را دعوت بھ امتثال  وصلوات و  درود فرستاد بر پدر گرامی خود
ً "فرمان او کرده باشد کھ  َ َو َمالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِھ َو َسلُِّموا تَْسلیما  )األحزاب 33:56(" إِنَّ هللاَّ

و مالئكھ او صلوات میفرستند بر پیغمبر اى آن كسانى كھ ایمان آوردید رحمت فرستید بر او و سالم كنید سالم بدرستى كھ خدا (
اقتداء بھ او و قبول فیض خدای تعالی از طریق او، بر او، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، از سوی ما ، و حقیقت صلوات )كردنى

صلوات هللا علیھ، است.  
زھى كرامت و منزلت، زھى منقبت و مرتبت كھ مصطفى یافت از درگاه ، چنین گفتھ است: دة األبراركشف األسرار و عدر 

نگذاشت تا نخست خود گفت و خود مبدء كرد.خلق باز ھ احدیّت، بدایت درود و ثناء بر وى ب  
را او، صلوات هللا علیھ، آورده نبی اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، را ستود بھ امین وحی خدای سبحان بودن، تا کسی آنچھ 

است بدو نسبت ندھد، و احتمال ھیچ گونھ دخل و تصّرفی را از سوی او ندھد. سخن ھمھ رسوالن خدا با قوم خویش این بوده 
ُم اْلَغْیِب َعلِ فرماید، " (ھمانا من برای شما رسولی امین ھستم). خدای تعالی می )الشعراء 26:107(" إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَمینٌ است، "
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ُسوٍل فَإِنَّھُ یَْسلُُك ِمن بَینْ   َغْیبِِھ أََحًدا إِالَّ َمِن اْرتَضىَ   فََال یُْظِھُر َعلىَ  یََدْیِھ َو ِمْن َخْلفِِھ َرَصًدا لِّیَْعلََم أَن قَْد أَْبلَُغوْا ِرَساَالِت َربھِِّ◌ْم َو    ِمن رَّ
28" (ٍء َعَدَدا  شىَ     كلُ   أََحاطَ بَِما لََدیْھِ◌ْم َو أَْحصىَ  كند، جز  است، و كسى را بر غیب خود آگاه نمى(عالِم غیب  الجن) 72:  26-

د كھ ن] براى او از پیش رو و از پشت سرش نگاھبانانى بر خواھد گماشت، تا بدا ، كھ [در این صورترسولیاز کسی را پسندد 
)ره كرده است.ایشان است احاطھ دارد و ھر چیزى را بھ عدد شمااند و [خدا] بدانچھ نزد  ھاى پروردگار خود را رسانیده پیام  

 َصفِیِِّھ وَ  وَ بعد از بیان امین وحی بودن پدر خویش، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، بھ علّت آن إشاره فرمود با این عبارت، "
).او رضایترد و مو خلق،او از  اختیار شدهو برگزیده و " (َرِضیِّھِ  ِخیََرتِِھ ِمَن الَخْلِق وَ   

2. سالم را برای او خواست و رحمت هللا و  و سالم و رحمت و بركات خداوند بر او باد. :بََركاتُھُ  َرْحَمةُ هللاِ وَ  السَّالُم َعلَْیِھ وَ  و 
نیز سالم بر در تشھّد نماز  تواند اشاره بھ خدای سبحان باشد زیرا "الّسالم" از اسماء هللا الحسنی است. "الّسالم" میبرکات او را. 

  ." الم علیك أیھا النبّي ورحمة هللا وبركاتھالسّ "رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بدین نحو تشریع شده است، "
فارسی آن را "سالم" گویند. "الّسالم" از اسماء هللا  بھبر کسی یعنی، او را دارای سالمتی خواستن از ھر آفت و نقصی،  "الم"س

برخورد كند، نھ با جنگ و دیگران با  با سالم و عافیت"الّسالم" بودن خدای سبحان بھ معنای آن است کھ او الحسنی است، و 
َسالٌم قَْوالً ِمْن َربٍّ ی پاک است، چنانچھ فرمود، "وخلل یوعجز ،ضعفی، عیبو نقص و ضرر چرا کھ از ھر  ستیز، و یا شرّ 

. )گفتاری از رّب رحیم، یس) ([بھشتیان را] سالمی است 36:58"(َرحیمٍ   
ْستَقِیمٍ  اَوّهللاُ یَْدُعودر قران کریم، می فرماید " تعالیخدای  خدا بھ یونس) ( 10:25( "إِلَى َداِر السَّالَِم َویَْھِدي َمن یََشاء إِلَى ِصَراٍط مُّ

آیھ کریمھ می گوید: دعوت می قاسانی در ذیل این  ).كند خواند و ھر كھ را بخواھد بھ راه راست ھدایت مى سراى سالمت فرا مى
 و یعیبتی از ھر سالمکھ در آن است لیی در آن نیست، بو فنا ،فقری، و  نقص و ، کھ آفتی،دار سالم عالم روحانيکند ھمھ را بھ 

ْستَقِیمٍ إِلَى را " استعدادایت کند ھر کھ را خواھد) از جملھ آنھا از أھل ھد و" (َویَْھِدي َمن یََشاءی، "خوفاز ھر أمان  (بھ  " ِصَراٍط مُّ
.صراط مستقیم) وحدت  

فرماید: استاد عارف آیة هللا جوادی آملی در توضیح رحمت خدای سبحان، می  
فت، لطف، رفق، عطوفت، حّب، شفقت و دلسوزي ذكر  ي فرھنگھاي لغت براي "رحمت" معاني فراواني مانند: رقّت، را

آور، ابتدا در قلب  ھاي رقت صحنھ  ي پیشین رحمت است، نھ خود آن؛ زیرا با مشاھدهاند؛ در حالي كھ اّوال ً اینھا مراحل  كرده
آید. ثانیاً آنچھ گفتھ شد، ویژگي مصداقي  فت و سپس رحمت پدید مي ي انسان رقّت، لطف، عطوفت، دلسوزي، محبّت، شفقت و را

شود، منّزه از ھر گونھ  س خداوند اسناد داده ميگردد؛ اّما رحمتي كھ بھ ذات اقد از مصادیق رحمت است كھ در آدمي حادث مي
رحیم ال شود: " فرماید: خداوند رحیمي است كھ بھ رقّت موصوف نمي السالم) مي ثر است؛ چنانكھ امیرالمؤمنین (علیھ ي انفعال و تا

راي رفع حاجت ). بنابراین، معناي جامع رحمت، ھمان "اعطا و افاضھ ب3، بند179نھج البالغھ، خطبھ "(قةیوصف بالرَّ 
) مفردات راغب، "رحم" إفضال"( شود: "الرحمة من هللا إنعام و نیازمندان" است و بھ این معنا بھ خداي سبحان نیز اسناد داده مي

) 280، ص 1تسنیم جلد (  
  ي ریشھ "بركات" جمع بركت ازبرکت بھ معنای رشد و نمو خیر است. گفتھ شده است کھ کھ  اند گفتھھم چنین در مورد "برکت" 

شتر   ي شود و بََرَك البعیر، یعني شتر سینھ اش را بھ زمین زد. كرك سینھ شتر گفتھ مي  ي بَْرْك (بر وزن بَرگ) است. برك بھ سینھ
 زوال فھمیده شد. لذا بھ محلي گویند. از این كلمھ بھ تدریج معناي دوام، بقا و عدم تھیھ شده از آن را بََركي مي  ي را بََرك و پارچھ

شود كھ  اي گفتھ مي شود. "بركت" بھ نما و زیاده ماند "بِركھ" گفتھ مي شود و براي مدتي طوالني باقي مي كھ آب در آن جمع مي
.داراي دوام و بقاست. "تبریك" دعاي بھ بركت است، یعني دعا براي ثبات و بقاي نعمت  

3. : گویدمی صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، در تشھّد نماز، چنین  وحات مکیّھ راجع بھ سالم بر نبی اکرم،تدر ف عربیشیخ ابن  :اشاره 
تا  عھداست، نھ برای جنس " [الّسالم] برای الملف و"ا ." السالم علیك أیھا النبّي ورحمة هللا وبركاتھسپس، شخص می گوید، "

ی. [عبد] اجازه چنین سالمی را مسالباشد و فراگیر ھر م اعتش [بر خدای تعالی]  علیھ وسلم مثل تحیانبّي صلى هللاش بر سالم
ش [مشاھده] نموده است منتقل می گردد بھ سجوددارد زیرا از مشاھده ربش بھ صورت مطلق، و یا از امر مخصوصی در 

از  ھمواجھ ھ ومخاطبمی نماید بر او بھ صورت  مسال می یابد او را و ضراح. ...  پس، نبّي صلى هللا علیھ وسلمدر حق ه مشاھد
او  بھ اصاختص است در آن آنچھ خلاداست زیرا حق ذات نبّي أعّم وأشرف ت در نبوّ ت زیرا رسالت، نھ از جھت نبوجھت 
ھ را بر لھیا ترحم، سالماز  بعدسپس  است ...  رسولش بود کھ از آن جھت متش بوده است برای اتبلیغھ ر بامومآنچھ  ودارد 

صلى هللا ی می دھد آن حضرت زورآنکھ  بخاطرهللا ھ نمود آن را بھ ضافأآن. پس،  وجوب مول امتنان واو می فرستد بخاطر ش
ت ھویاست بھ  مضافی کھ بركاتھ بنمود بر آن  عطف وتی از آنچھ دور می سازد او را از مقامی کھ دارد، سالمرا علیھ وسلم 

 "ِعْلما  َربِّ ِزْدنيبھ اینکھ بگوید، "] فرمان داشت صلى هللا علیھ وسلم[آن حضرت  وت می باشند، بركات زیاد و [خدای تعالی]،
تو بھ  علمشدن  زیادي اقتضا شرحمت وبر تو باد، سالم  بھ او می گوید تحیات گویا کھ این نماز گزار در این  ) طھ 20:114(

است نزد خدا. ...  حاالتترین  فیشرخدا را دارد کھ این   
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4. . چون خواست آنھا را مخاطب سازد و تکالیف فرمود، و اھل مجلس كردسوی روي آنگاه،   :مَّ التفتت إلى أھل المجلس وقالتثُ  
و وظایف دینی آنھا را بدآنھا گوشزد فرماید، روی سوی حاضران در مجلس کرد، و آنھا بھ طور مستقیم مخاطب ساخت، و 

فرمود...  
5. اي بندگان خدا! مخاطبان  شما :ِوأَُمناُء هللاِ َعلى أْنفُِسُكْم، َوبُلَغاُؤهُ إلى األَُممِ أَْنتُْم ِعباَد هللا نُْصُب أْمِرِه َونَْھیِِھ َوَحَملَةُ دینِِھ َوَوْحیِِھ،  

" ِعباَد هللا" ھا. اّمتآن بھ و رسانندگان  انت دارندگان حّق بر خودتان،و حامالن دین و وحي او و اماو ھستید، امر و نھي 
 راه را گم نكند. روكنند تا رھ نظور عالمت در سر راھھا نصب مىصب" آن چیزى را گویند كھ بھ م"نَ منصوب است برای نداء. 

بودن است. یعنی، خدای تعالی شما را بھ حال خود رھا نکرده است، بلکھ  "، مخاطبان امر و نھی خداَونَْھیِھِ  نُْصُب أَْمِرهِ " مراد از
برای شما تکالیف و وظایفی در قالب اوامر و نواھی خود تعیین فرموده است تا اختبار فرماید از شما. پس، این عالم دار اختبار 

کنید.  است و بھ مواظب باشید کھ چھ می  
قرار داده است تا خود را بر اساس آن بسازید. مراد از حمل چیزی، محقق بودن بھ ھم چنین خدا شما را حامل دین و وحی 

لُوا التَّْوراةَ ثُمَّ لَْم حقیقت آن است، و در جان و روح خود آن را پیاده کردن. برای ھمین خدای تعالی فرمود، " َمثَُل الَّذیَن ُحمِّ
ُ ال یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِمینَ یَْحِملُوھا َكَمثَِل اْلِحماِر یَْحِمُل أَْسفاراً بِئْ  ِ َو هللاَّ بُوا بِآیاِت هللاَّ َمثَل ( )الجمعة 62:5(" َس َمثَُل اْلقَْوِم الَّذیَن َكذَّ

كشد. ه زشت  ، ھمچون َمثَِل خرى است كھ كتابھایى را بر پشت مىآن راحمل نکردند  ،آنگاه ،شدحمل كسانى كھ تورات بر آنان 
). پس، مقصود از حامل دین خدا نماید یات خدا را بھ دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمىاست وصف آن قومى كھ آ

بودن، حمل مشتی کاغذ چون خران نیست، بلکھ حقیقت آن را دریافتند و تمثل وجودی و عینی پیام آن بودن است.  
حافظ:  

نباشد کھ علم عشق در دفتر  اگر ھمدرس مایی اوراق بشوی  
حالی دلم گرفت مدرسھ قالاز قیل و  کنم یک چند نیز خدمت معشوق و می    

ھا نتواستند حمل آن کنند، و ترسیدند از حمل  شما امانتداران خدا ھستید بر خودتان. یعنی، آن امانت الھی کھ آسمان و زمین و کوه
امانت را تباه نکنید، و خود را بھ ورطھ داران آن امانت، یعنی خودتان ھستید. پس، آن  آن خئد شما ھستید، و شما امناء و امانت

ھالکت و نابودی نیافکنید چون احمقان و جاھالن.  
ْنساُن إِ  إِنَّا َعَرْضنَا اْألَمانَةَ َعلَى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْلِجباِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنَھا َو أَْشفَْقَن ِمْنھا وَ فرماید، " خدای تعالی می نَّھُ َحَملَھَا اْإلِ

ً َجھُوالً  از ھا عرضھ كردیم، پس، از برداشتن آن سر ب ھا و زمین و كوه ما امانت را بر آسمان( )األحزاب 33:72(" كاَن ظَلُوما
.)راستى او ستمگرى نادان بود .انسان آن را برداشت  لىزدند و از آن ھراسناك شدند، و  

حافظ:  
زدند بسرشتند و بھ پیمانھگل آدم   زدند دوش دیدم کھ مالیک در میخانھ  

ملکوت ساکنان حرم ستر و عفاف زدند با من راه نشین باده مستانھ    
زدند قرعھ کار بھ نام من دیوانھ  نتوانست کشید امانت آسمان بار  

 
کھ بود حقھ مھر بدان مھر و نشان است  بود گوھر مخزن اسرار ھمان است کھ  

کھ بود گھربار ھمان است الجرم چشم  باشند امانت عاشقان زمره ارباب  
تا دم صبح از صبا پرس کھ ما را ھمھ شب است کھ بود بوی زلف تو ھمان مونس جان   
است کھ بود ھمچنان در عمل معدن و کان خورشید طالب لعل و گھر نیست وگرنھ  

 
وفا کند امانت گر سالکی بھ عھد  امان حقا کز این غمان برسد مژده  

سوره مبارکھ احزاب، چنین آورده است: 72، در ذیل آیھ ركشف األسرار و عدة األبرادر   
شتى خاك و گل در وجود آورد و بآتش محبت بسوخت، پس او را بر بساط انبساط جاى داد، آن گھ امانت بر عالم صورت م

كنند تو  ھا سر وازدند، آدم مردانھ درآمد و دست پیش كرد، گفتند: اى آدم بر تو عرضھ نمى عرض داد آسمانھا و زمینھا و كوه
نھادند  سوختھ را جز در گرفتن روى نیست، آن روز كھ آتش در سنگ ودیعت مى چرا در میگیرى؟ گفت: زیرا كھ سوختھ منم و

آید؟ نى نى، این گمان  بیند سر فرو نیارد تو پندارى كھ آن آتش بقّوت بازوى تو بصحرا مى اى نھ عھد و رو گرفتند كھ تا سوختھ
اى بدر آید. مبر كھ آن بشفاعت سوختھ  

... إِنَّا َعَرْضنَا اْألَمانَةَ  ُل ى جوانمرد! جھد آن كن كھ عھد اّول ھم بر مھر اّول نگاه دارى تا فرشتگان بر تو ثنا كنند كھ ا - تَتَنَزَّ
َعلَْیِھُم اْلَمالئَِكةُ أَالَّ تَخافُوا َو ال تَْحَزنُوا عادت خلق آنست كھ چون امانتى عزیز بنزدیك كسى نھند مھرى برو نھند و آن روز كھ  -

و  أَ لَْسُت بَِربُِّكمْ ت كنند اگر مھر بر جاى بود او را ثناھا گویند. امانتى بنزدیك تو نھادند از عھد ربوبیّت باز خواھند مھر را مطالع
برو نھادند، چون عمر بآخر رسد و ترا بمنزل خاك برند آن فرشتھ درآید و گوید: من ربك؟  بَلىھر مُ   
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ھر ھر از مِ اند و مُ  ھر بر نھادهنھ. اى مسكین! از فرق تا قدم تو مُ  ھر روز اّول بر جاى ھست یاآن مطالعت است كھ میكند كھ تا مُ 
ھر در آنجا دارند اى رضوان بھشت ترا، اى مالك دوزخ ترا، اى كّروبیان عرش شما را، اى دل ھر بر آنجا نھند كھ مُ بود، مُ 

ھر است، تو مرا و من ترا.ھر مِ سوختھ كھ بر تو مُ   
... إِنَّا َعَرْضنَا اْألَمانَةَ  طاقتى كوه  این بار امانت نھ كوه طاقت آن داشت نھ زمین نھ عرش نھ كرسى، نبینى كھ رب العالمین از بى -

ِ   لَْو أَْنَزْلنا ھَذا اْلقُْرآَن َعلىخبر داد كھ:  َجبٍَل لََرأَْیتَھُ خاِشعاً ُمتََصدِّعاً ِمْن َخْشیَِة هللاَّ ملكى را بینى كھ اگر جناحى را بسط كند خافقین  -
وار  باك زادى را بینى پوستى در استخوانى كشیده بى ا در زیر جناح خود آرد، اّما طاقت حمل این معنى ندارد، و آن بیچاره آدمىر

            شربت بال در قدح و ال كشیده و در وى ھیچ تغیّر ناآمده، آن چراست؟ زیرا كھ صاحب دل است، و القلب یحمل ماال یحمل البدن.            
دم صفى كھ بدیع فطرت بود و نسیج ارادت، چون دید كھ آسمان و زمین بار امانت برنداشتند مردانھ در آمد و بار امانت آ

برداشت، گفت: ایشان بعظیمى بار نگرستند از آن سر وا زدند، و ما بكریمى نھنده امانت نگرستیم و بار امانت كریمان بھّمت 
ْحسانُ رداشت خطاب آمد كھ: كشند نھ بقّوت، ال جرم چون آدم بار ب ْحساِن إِالَّ اْإلِ ؟، و این َو َحَمْلناھُْم فِي اْلبَرِّ َو اْلبَْحِر ھَْل َجزاُء اْإلِ

تر. تر است و شاخ ایشان بیشتر بار ایشان خردتر و سبك درختانى كھ اصل ایشان محكم را در ظاھر مثالى ھست:  
 اي تر است و بزرگتر چون خربزه و كدو و مانند آن. لكن اینجا لطیف شگرف تر، بار ایشان تراند و سست باز درختانى كھ ضعیف

تر و بزرگتر است و طاقت كشیدن آن ندارد، او را گفتند: بار گران از گردن خویش بر فرق  ست: آن درختى كھ بار او شگرفا
.سّر َو َحَمْلناھُْم فِي اْلبَرِّ َو اْلبَْحرِ ت زمین نھ تا عالمیان بدانند كھ ھر كجا ضعیفى است مربّى او لطف حضرت عّزت است، اینس  

ھای دیگر ابالغ کنید و  "، یعنی شما مبلّغانی ھستید کھ باید این دین و این وحی الھی را بھ اّمتَوبُلَغاُؤهُ إلى األَُممِ آنگاه فرمود، "
ھای آنھا جای دھید، و آنھا را نزد خدا   دل برسانید تا دیگر بندگان خدا را نیز با خدا آشنا سازید، و ِمھر و محبّت خدا را در

محبوب سازید.  
الھی، چنانچھ خدای سبحان رسول هللا، صلی ابالغ و رساندن بھ دیگران آنچھ را خدای سبحان نازل کرده است، وظیفھ رسوالن 

ُسوُل بَلِّْغ ما أُْنِزلَ هللا علیھ و آلھ و سلّم، را مخاطب ساخت و فرمود، " ُ  یا أَیُّھَا الرَّ إِلَْیَك ِمْن َربَِّك َو إِْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّْغَت ِرسالَتَھُ َو هللاَّ
َ ال یَْھِدي اْلقَْوَم اْلكافِرینَ  اى پیامبر، آنچھ از جانب پروردگارت بھ سوى تو نازل شده، ( )المائدة 5:67(" یَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ هللاَّ

)كند دارد. آرى، خدا گروه كافران را ھدایت نمى اى. و خدا تو را از [گزنِد] مردم نگاه مى ساندهابالغ كن و اگر نكنى پیامش را نر  
در بعضی از اخبار آمده است:  

ُ تََعالَى إِلَى ُموَسى َحبِّْبنِي إِلَى َخْلقِي َو َحبِّْب َخْلقِي إِلَيَّ قَاَل یَا َربِّ َكْیَف أَْفَعُل قَا ْرھُمْ أَْوَحى هللاَّ آَالئِي َو نَْعَمائِي لِیُِحبُّونِي فََألَْن تَُردَّ  َل َذكِّ
لِھَا قَاَل ُموَسى َو َمْن ھََذا اْلَعْبُد اْآلبُِق ِمْنَك قَاَل آبِقاً َعْن بَابِي أَْو َضاّالً َعْن فِنَائِي أَْفَضُل لََك ِمْن ِعبَاَدِة ِمائَِة َسنٍَة بِِصیَاِم نَھَاِرھَا َو قِیَاِم لَیْ 

فُھُ َو اْلَغائُِب َعْنھُ بَ اْلَعاِصي  الُّ َعْن فِنَائَِك قَاَل اْلَجاِھُل بِإَِماِم َزَمانِِھ تَُعرِّ ُد قَاَل فََمِن الضَّ فُھُ اْلُمتََمرِّ ْعَد َما َعَرفَھُ اْلَجاِھُل بَِشِریَعِة ِدینِِھ تَُعرِّ
ُل بِِھ إِلَى َمرْ    َضاتِھَشِریَعتَھُ َو َما یَْعبُُد بِِھ َربَّھُ َو یَتََوصَّ

شھید ثانى این حدیث را از تفسیر عسگرى علیھ السالم نقل كرده كھ حضرت از على ابن حسین علیھ السالم نقل كرده است كھ: (
خداوند بھ موسى وحى فرمود: مرا در نظر بندگانم دوست بشناسان و كارى بكن كھ من ھم مخلوقات خودم را دوست بدارم. 

ر را چگونھ انجام بدھم؟ خداوند فرمود: نعمتھا و احسانھاى مرا براى آنان بیان كن تا مرا موسى عرض كرد: خداوندا، این كا
ام عودت بدھى، براى تو  اى را كھ از در من روگردان شده بھ سویم برگردانى و گمراھى را بھ آستانھ دوست بدارند. اگر تو بنده

ھایش را نماز شب خوانده باشى. باشى و شببیش از یك سال عبادت ثواب دارد، كھ روزھایش را روزه گرفتھ   
باشد. موسى دوباره عرض كرد: بنده گمراه  موسى عرض كرد: خداوندا، این بنده كیست؟ خداوند فرمود: بنده گنھكار متمرد مى

ن شریعت كدام است؟ خداوند فرمود:كسى كھ امام زمان خود را نشناسد و كسى كھ جاھل بھ شریعت و دین او باشد، با این كھ بھ آ
)كند تا بھ رضاى او دست یابد مىمعتقد است ولى بھ خداوندش عبادت ن  

 
 


