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علیه السالم–شرحی بر کلمات قصار حضرت علی 
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تصدیق گمان مومن

ََعَلىَأَْلِسنََ-تَ َعاَلَ-ات َّق واَظ ن وَنَاْلم ْؤِمِننَيَفَِإنََّاّللَََّ:ََعَليِهَالسَّالمَ -قَالََ قصار، کلمات ).َِتِهمََْجَعَلَاْلَْقَّ

۳۰۱)

بان پاس داريد از گمان هاى مومنين، كه خدای تعالی حّق را بر ز[ خود را: ]فرمود-عليه الّسالم-او)

!(آنان نهاده است

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said :Guard yourselves against the
suspicion of the faithful, for Allah- the Sublime- has set truth on their tongues.



:فرمایدمیکریمقرآندرمتعالخدای•

نيََََلايتَ ذِلكََيفِإنََّ" (الحجر۱۵:۷۵)"لِْلم تَ َوّسِِ

.(شناساننشانهبرایاستآيت هاآينههرآندركهدرستىبه)

:فرمود-سلّموآلهوعلیههللاصلّى-هللارسول•

"اّللََِّبِن ورَِيَ ْنظ رَ َفِإنَّهَ اْلم ْؤِمنَِِفرَاَسةََات َّق وا"
.(می بيندخدانوربهاوکهمومن،فِراستازراخودداريدپاس)

:استآمدهدیگرحدیثیدر•

.اّللََِّبِن ورَِيَ ْنظ رَ َفِطنَ َكيِِسَ اْلم ْؤِمنَ 
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فراست مومن



:استآمدهاالسرارکشفدر•

عاقالنهمهاينواستداللىفراست-ديگر.بودرامميزانهمهاينوتجربتىفراست-يكى:استوجهسهبرفراست

ِفرَاَسةََاات َّق َو":گفت(ص)مصطفىكهچناندارد،دلدرمؤمنكهنورآنبهدلنظربهاستفراست-سوم.بودرا
قياساستداللىفراستو.دريافتهخردبهايشنيدهازيااستديدهبرتجربتىفراست."اّللََِّبِن ورَِيَ ْنظ رَ َفِإنَّهَ اْلم ْؤِمنَِ

تابسوزدحجاب هاوتابددلدركهاستبرقىنظرىفراستو.دينغيردرعقلىقياسوديندراستشرعي

(نقلپايان).اولياءوصّديقانوانبياستخاصيتاينوشودكشفبرواستغيبآنچازلختى
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پسباشم،میخودبهامبندهگمانزدنمن)"َخرياَ ِبَفَ ْلَيظ نََِّبََعْبِديَظنَِِِعْندََأَنََ":فرمایدمی[قدسي،حدیثدر]•

.(باشدداشتهنيکگمانمنبهکهبايد

أَنََق ولَ ي َََجلََّوَََعزََّاّللَََّفَِإنََِِّبّللََِّالظَّنَََّأْحِسنَِ":استنقل-الثّناءوالتّحیّةآالفعلیه-الّرضاموسیبنعلياماماز•
نزدمن"مي فرمايد،-جلّ وعزّ -خداچهخدا،بهباماندارگنيکو)".َفَشرِاَ َشرِاَ ِإنَْوَََفَخرْياَ َخرْياَ ِإنَِْبََعْبِديَظنَِِِعْندََ

(.بيندشرّ باشد،شرّ اگروبيند،خيرباشد،خيراگرهستم،خودمبهبنده امگمان

زَ ِإلَْيكََِمْنكَََهاِربَ ِبَفْضِلكَََعاِئذَ َأنََوََ:ثمالیابوحمزهدعایدر• ظَِناِإَلَِيكََبََِأْحَسنَََعمَّنَْالصَّْفحَِِمنَََوَعْدتَََمام تَ َنجِِ
َهْبِنََخَطرِيَماوَََربَِِايَََأنَََماوََ...ِِبَِطيَئِتََتْسَتزِلَِّنََأنََْأوَِْبَعَمِليت  َقاِيَسِنََأنَِْمنَِْحْلماَأْعَظمَ وَََفْضالَأْوَسعَ أَْنتََ

ِبَفْضِلكََ
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گمان بنده به خدا



:۶۹موالنا، در دفتر چهارم مثنوی، بخش •

از چه َمْحفوظ است؟ َمْحفوظ از َخطاَمْحفوظ است او را پيشوالوحِ 

وحی حق وهللا اعلم بالصوابنُجوم است و نه َرْمل است و نه خوابنه 

َوْحِی دل گويند آن را صوفيانپِِی روپوِش عامه در بَياناز 

چون َخطا باشد چو دْل آگاِه اوست؟دل گيرش که َمْنَظرگاِه اوستَوْحِی 

آمدیاز َخطا و َسْهو ايِمن يَْنُظْر بِنُوِر هللْا ُشدیُمؤِمنا 

ح می در إصطالحات خود، فراست را در اقسام دهگانه مقامات به اختصار چنين توضيمولی عبدالرّزاق قاسانی •

:  دهد

وان و صورت آن در بدايات خواطر حّق است، و منامات صادق به نور ايمان، يا فراستی است نادر که ر: در بدايات

[.تقويتش]می شود بر زبان وحشی به خاطر ضعف يقينش و حاجت صاحبش به بيانش 
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نظاره با نور هللا


