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 » نصيحت «

تنها تو را از میان مجمع عظیم ای انسان قدر و منزلت خویش را بشناس که خدای متعال 
این مخلواقت علوی و سفلی ربای قدر دانی علم و قدرت الیتناهی و غیر محدود خویش 

 انتخاب فرموده و اختیار نموده است پس بدان که ربای امر عظیم خلق شده ای.
 

 مولوی نبی بخش
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 توسط مصنف طیبهشجره نقاشی 
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 پوری  مبارک مولوی نبی بخش مرحوم عالمه تمثال

 

 عکس حضرت مستطاب حجة االسالم شریعت مآب: 

 عالمه السيد محمد علی واعظ اصفهانی المبارکی مد ظله العالی 
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 مصنف معرفی شخصیت 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

 سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.الحمد هلل رب العالمین و صلى اهلل علی  

خداوند متعال به  ،ضلع اعظم گرهه هندوستان ،هجری قمری در شهر مبارکپور 1295در سال 

مولوی ضیاء الدین و همسر پرهیزگارش فرزندی عنایت فرمود که به واسطه ارادت به خاتم 

ر آغوش گرم خانواده و طبیعت ، او را نبی بخش نامیدند. وی دوسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى پیامبران

گرم و بارانی منطقه، با گردش در باغات و جنگل های سبز و خرم دوران نوجوانی و جوانی را می 

گذرانید. از آغاز زندگی قلم را دوست می داشت و به آموختن، خواندن و نوشتن پرداخت. خانواده 

مه داد و به زودی خطاط زبردست اش به بمبئی مهاجرت کردند، در آنجا طفل نابغه به تحصیل ادا

و نقاشی چیره دست گردید؛ به طوری که در عنفوان شباب در یکی از چاپخانه های بمبئی، 

بهترین شغل و بیشترین درآمد را داشت. در عین حال آتش عشق کسب دانش آن گونه در کانون 

 دلش شعله می کشید که لحظه ای آرام نداشت. 

گ مرحوم عالمه مولوی، در مسیر ترقی و کمال، جمالت و نصایح یکی از عوامل اصلی حرکت بزر

 یکی از علمای هندوستان، در ترغیب و ضرورت تحصیل علم و دانش بوده است. 

 این خاطره را بعدها آن بزرگوار چنین به رشته تحریر درآورد: 

تا اینکه شبی در مسجد شیعیان بمبئی )مُغَل مسجد که اکنون نیز دائر است(، با دوستان و رفقاء 

خدمت مولوی علی بخش )مرحوم( نشسته بودیم. ایشان در جواب مال محمد حسین فرمودند: 

است هر کسی به اندازه سعی و کوشش »انسان باید بداند که تحصیل علم در مورد او مقدر نشده 

 خودش می تواند کسب دانش نماید.« 



19 

در آن هنگام هیجده سال از عمرم گذشته بود، کالم آن دانشمند بزرگ در قلبم تأثیر عمیقی 

گذاشت. آن روزها در بمبئی همه گونه وسائل آسایش و رفاه برای من مهیا بود. همان شب به 

 ماند. فکر فرو رفتم که اگر بر همین حال بمیرم تا ابد جاهل خواهم 

در همان هفته تصميم گرفتم برای تحصيل علم از بمبئی هجرت کنم و استخاره نمودم، برای الهور 

ت عرب و علوم اسالمی برای فهم قرآن خوب آمد. مقصود من از این حرکت )هجرت( تحصيل ادبيا

 .  السالم( بودو روایات آل محمد )عليهم

ز سالیان متمادی مرحوم مولوی نبی بخش با این هدف بزرگ و الهی به الهور هجرت کرد و پس ا

تحصیل در دانشگاه پنجاب، در رشته های ادبیات عرب و ادبیات انگلیسی و تحصیل زبان عبری 

 و ادبیات فارسی و قرائت قرآن و علوم اسالمی با رتبه ممتاز، فارغ التحصیل شد.

مرحوم مولوی نبی بخش، پس از فراغت از تحصیل در رشته علوم اسالمی از دانشگاه پنجاب، با 

الشیخ عبدالعلی هروی، که یکی از بزرگترین علمای اسالمی دوره قاجاریه بود و به  هرکار عالمس

هندوستان هجرت کرده بود، مالقات کرد و از تحقیقات وسیع و عمیق آن بزرگوار در تفسیر آیات 

 قرآن و سایر معارف و علوم اسالمی بسیار بهره جست. 

ه، کتاب »مواعظ حسنه« است که ترجمه منابر و سخنرانی  اثری که از مرحوم عالمه هروی باقیماند

 های آن بزرگوار در مجالس هندوستان، به زبان اردو می باشد.

عالمه مولوی نبی بخش، پس از یک عمر تحقیق و مطالعه و تدبر و شناوری در اقیانوس علوم 

امامت و شناخت واقعی انسان توحيد، نبوت، قرآن، موفق به تألیف کتاب های بسیار در موضوعات:  

 گردید.   و جهان از دیدگاه قرآن و مذهب حق شيعه اثنی عشری
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مرحوم عالمه مولوی نبی بخش موفق به تألیف دوازده کتاب نفیس و گرانقدر در تفسیر قرآن و 

المعرفته بالروحانيّة و النّورانيّة، مراحلُ االزل و األبد، التّوحيد و التّجرید، »معارف اسالمی با اسامی:  

النبياء، المعراج، در اسرار ذبح عظيم، ميدان محشر، جنّات الخلود، بشاراة المصطفى من صحائف ا

]تشریح  القسطاسُ المستقيم ]در مواعظ و روش صحیح تبلیغ اسالم[، مهدی شيعه، مجالس شاهکار

]عالی ترین اشعار در  ، دُرّ النّظيم فی اوصاف المعصومينعقاید اسالمی با براهین قرآنی و روائی[

گردید. این کتاب   «السالم([معصوم )علیهم  14بیان و معرفی شخصیت و صفات و مناقب حضرات  

اسالمی است، و در سخت ترین ها شامل عالیترین و عمیق ترین تحقیقات در قرآن و معارف 

 شرایط زندگی با مجاهدات بزرگ تألیف شده است.  

 خداوند در قرآن فرموده است:

   1«وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهِدَینَّهُم سُبَُلنَا»

یعنی: »هر کس در راه ما جهاد و کوشش کند، البته و به تحقیق ما او را از راه های خودمان 

 هدایت می کنیم«. 

موهبتی است  السالم()علیهم علم و معرفت حقیقی و حرکت در تفسیر قرآن و علوم آل محمد

 نایت می کند. مؤمن در امتحانات بزرگ به او ع  هکه خداوند پس از توفیق بند

( در تمام مراحل و السالم()علیهحضرت سلمان و ابوذر )و شیعیان خاص حضرت امیر المؤمنین 

لحظات زندگی، تسلیم امر الهی بوده و پیروی کامل از دستورات حضرت امیر المؤمنین و امام 

 
 69العنكبوت :    - 1
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ته و خداوند می نمودند، به این جهت در امتحانات بزرگ الهی توفیق یاف  السالم()علیهالموحدین  

 باب سیر در علوم حقیقی و معارف قرآن را به روی ایشان مفتوح نمود.

در اینجا توجهی به زندگی حضرت سلمان و مجاهدات عظیم آن بزرگوار در راه رسیدن به دین  

 واقعی )یعنی اسالم( می نمائیم: 

 مجاهدات حضرت سلمان برای رسیدن به دین حق: 

تش پرستی در سن طفولیت و ( گذشت از زندگی و خانواده برای رسیدن به دین حق و ترک آ1

 تحمل مصائب در این راه. 

 ( مجاهدات فراوان برای تحصیل دین حق و معارف حقیقی از کتب پیامبران سلف.  2

از طریق مطالعه کتب   السالم()علیهمو ائمه معصومین    وآله(علیهاهلل)صلى( شناخت پیامبر اکرم  3

و انجیل   توراةن مریم )علیهما السالم( در انبیاء و فرمایشات حضرت موسی بن عمران و عیسی ب

 حقیقی.

در مدینه منوره و  وآله(علیهاهلل)صلى( تحمل مرارت فراوان برای رسیدن خدمت پیامبر اکرم 4

 اسالم او به دست مبارک ایشان و تغییر نامش از روزبه به سلمان.

ترین دوره های معرفت و کمال از طریق تحصیل علوم قرآن در دو بخش نظری و  ( طی عالی5

 . السالم()علیهو حضرت امیر المؤمنین   وآله(علیهاهلل)صلىعملی در خدمت حضرت پیامبر اکرم 

در فتنه  السالم()علیهحضرت سلمان در راه دفاع از امامت حضرت امیر المؤمنین ( مجاهدات 6

 شیطانی غصب خالفت. 

( حضرت سلمان، به واسطه مجاهدات بزرگ و گذشت از همه چیز در راه خدا و وقف عمر و 7

 زندگی برای دین الهی به مقامی رسید که:
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 در مورد ایشان گفته شده.   1«»السَلْمانُ مِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ. الف : جمله 7

 . ب : هر گاه جبرئیل از آسمان نازل می شد، سالم الهی را به سلمان می رسانید.  7

اده شد و به دست مبارک حضرت امیر المؤمنین . پ :کفن سلمان از طرف خداوند فرست7

با صفوف مالئکه بر او نماز  السالم()علیهگشته و حضرت امیر المؤمنین  کمتبرّ  السالم()علیه

 خواندند.  

 و آبروی او در درگاه الهی.   السالم()علیهآری، اینست مقام بزرگ شیعه حضرت امیر المؤمنین 

ونه کامل یک شیعه حقیقی و مجاهد در راه الهی است. آن مرحوم عالمه مولوی نبی بخش نیز نم 

 السالم()علیهم بزرگوار تمام عمر خودش را وقف مطالعه و تحقیق در قرآن و روایات آل محمد

 نمود. در این قسمت اشاره ای کوتاه به مجاهدات ایشان در راه خداوند می نمائیم: 

 مجاهدات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش در راه الهی: 

 گی راحت برای تحصیل علم دین )مهاجرت ایشان از بمبئی به الهور(.( گذشتن از خانواده و زند1

( تحمل زحمات و مرارت فراوان برای تحصیل زبان عرب و زبان فارسی و فقه و علوم اسالمی 2

 در دانشگاه پنجاب. 

 . الف: گرفتن مدرک دکترای ادبیات عرب از دانشگاه پنجاب. 2

 می )فقه و علوم قرآنی(.. ب: گرفتن عالی ترین مدرک در علوم اسال2

تحمل زحمات و رنج فراوان برای فهم معنی واقعی و تفسیر حقیقی آیات قرآنی از طریق  (3

 ، جمع روایات و یافتن ارتباط میان آن ها. السالم()علیهم مطالعه عمیق روایات آل محمد

 
ٍّ ع قَاَل قَاَل النَِّبيُّ ص َسْلَماُن ِمنَّا أَْهَل اْلَبْيِت، ابن بابويه، محمد بن على - 1 ، تهران،  ، عيون أخبار الرضا عليه السالم، نشر جهانَعْن َعِلي 

 64، ص: 2ج 
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 توفیق در سخت ترین امتحانات و گذشت از مال و مقام در راه رضای الهی.  (4

مرحوم عالمه مولوی نبی بخش حاضر شد به زندگی در بدترین شرائط بسازد. ولی دین و حیات 

 ابدی را به قیمت مال و ریاست و مردار گندیده دنیا نفروشد. 

را در  السالم()علیهمیر المؤمنین این موضوع یاد مجاهدات سلمان و ابوذر، و اصحاب حضرت ا

 خاطره ها زنده می کند. 

پس  السالم(، بزرگترین آزمایش برای مسلمين بود.قضيه غصب خالفت حضرت امير المؤمنين )عليه

از ادعای خالفت غاصبانه ابو بکر )خلفای ثالثه(، بسیاری از مسلمان ها به طمع رسیدن به مال و 

 )جانشین واقعی رسول اکرم السالم(ه)علیمقام و ریاست بیعت ها را با حضرت امیر المؤمنین 

( شکسته و با عبد الغُرّى )یعنی ابو بکر( به عنوان امام بیعت کردند. اما مسلمان وآله(علیهاهلل)صلى

های حقیقی کسانی بودند که حاضر نشدند ایمان به خدا و آخرت و حضرت امیر المؤمنین 

 ند. را با مال و مقام و ریاست معاوضه کن  السالم()علیه

، شیعه حقیقی علوی و دانشمند وآله(علیهاهلل)صلىحضرت سلمان صحابی بزرگ رسول اکرم 

دفاع می   السالم()علیهبزرگ ایران تا آخرین لحظه از امامت و والیت کلیّه حضرت امیر المؤمنین  

 کرد.  

گرفت، حضرت سلمان بارها مورد اهانت و ضرب و شتم از طرف خلفای ستمگر و پیروانشان قرار  

با این وجود دست از ایمان قلبی به امام الموحدین و امام المتقین و وصی رسول 

 بر نداشت.    السالم()علیهرب العالمین یعنی حضرت امیر المؤمنین    وآله(علیهاهلل)صلى

حضرت سلمان در اواخر عمر به عنوان حاکم مدائن به ایران آمد و مردم ایران را با قرآن، شخصیت 

 آشنا نمود.   السالم()علیهو عظمت و حقانیت حضرت امیر المؤمنین    وآله(علیهاهلل)صلىاکرم  پیامبر  
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عالمه مولوی نبی بخش مانند حضرت سلمان و ابوذر، حاضر شد در سخت ترین شرائط زندگی  

 م(السال)علیهمو ائمه معصومین    وآله(علیهاهلل)صلىکند ولی دین و اعتقاد به خداوند و رسول اکرم  

 و حیات ابدی در بهشت را به قیمت مال و متاع فانی دنیا نفروشد.

به این جهت پس از طی این مقامات و توفیق در امتحانات بزرگ خداوند باب علوم قرآن را بر آن 

بزرگوار مفتوح نموده و توفیق شناوری در اقیانوس معارف این کتاب عظیم رحمت و علم و حکمت 

«  مراحل االزل و االبد. تمام کتاب های آن بزرگوار، مخصوصأ کتاب »را به ایشان مرحمت فرمود

ات آل نتیجه یک عمر مجاهدت الینقطع در استخراج علوم و معارف حقیقی از آیات قرآن و روای

 می باشد.    السالم()علیهم محمد

 در خطبه نهج البالغه فرموده اند:   السالم()علیهحضرت امیر المؤمنین 

  1«لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ اَلْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَ الَ لِأَحَدٍ قَبْلَ اَلْقُرْآنِ مِنْ غِنًى»

یعنی هیچ انسانی تا قبل از مطالعه قرآن از نظر علمی غنی و بی نیاز نیست )اگر چه تمام علوم 

عالم را خوانده باشد( و هیچ انسانی بعد از مطالعه )کامل و دقیق( قرآن دچار فقر علمی نمی 

 گردد.  

مولوی نبی بخش، پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و تألیف کتب ارزشمند در   مرحوم عالمه

و شناخت واقعی انسان و جهان  السالم(امامت و والیت آل محمد )عليهم،  نبوت،  توحيدموضوعات:  

وفات یافت و در   «مشهد مقدس»از دیدگاه قرآن و اسالم، سرانجام در سن هفتاد و دو سالگی در  

 دفن گردید.   «حسینیه کرمانیان مشهد»

 
 . 252، ص: 76ه ، هجرت، قم، خطب صالح صبحيتحقيق  ،محمد بن حسين، نهج البالغةشريف الرضي،   - 1
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ه شعری در ارتباط با رحلت جانسوز آن دانشمند و شخصیت بزرگ شادروان دکتر قاسم رسا، قطع

 عالم تشیع سروده است که در اینجا آورده می شود:

 

 از دستتت یگوهر هیفغان که رفت گران ما
o 

 فغتان کته رونق بتازار اهتل علم شتتتکستتتت  
o 

 ز جهان یبخش مولو یچو رخت بستتت نب
o 

 علم و دانش بستتتت یزمتانته ز درهتا یدر 
o 

 در دل ختاک دهیت )ع( آرم یعل یچو بتا وال
o 

 لطفش ز رنج محنتت رستتتت هیت ستتتا ریبته ز 
o 

 دیت چو طبع ختامته بر آورد و از خرد پرستتت 
o 

 پرستتتت یز ستتتال رحلتت آن عتالم ختدا 
o 

 جنان  یبگفت در مه شتتعبان شتتتافت ستتو
o 

 وشصت صتدیچو هفت ستال گذشتت ازهزاروست  
o 

 

ق [  ته  1367شعبان  ]  
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  مصنفمنابع اصلی تحقیقات 

است و با اتکاء به این دو اصل و   السالم()علیهمآیات قرآن همراه با تفسیر و بیان ائمه معصومین 

محور بزرگ در تحقیق، آن بزرگوار توانست با قاطعیت تمام پاسخ به سئواالت بزرگ علمی: در 

ختلف حیات انسان، معلمان و مربیان الهی در موضوعات »هدف خلقت انسان و جهان، مراحل م

مسیر زندگی، و کلید و رمز رسیدن به سعادت دنیا و آخرت« را در کتاب های خویش به رشته 

 تحریر در آورد. 

چون خط اصلی تحقیقات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش مبتنی بر آیات قرآن و روایات معتبر 

 أیید علمای بزرگ شیعه قرار گرفته است. است، لذا مورد ت  السالم()علیهم  آل محمد

مرحوم آیة اهلل حاج در این بخش، فتوکپی تقریظ های آیات عظام بر کتب آن بزرگوار از جمله: 

سيد صدر الدین موسوی، مرحوم آیة اهلل حاج ميرزا عبدالرزاق حائری اصفهانی، مرحوم آیة اهلل فقيه 

نقل  مقامهم(  اهللىاهلل حاج شيخ بهاء الدین محالتی )اعلسبزواری، مرحوم آیة اهلل کلباسی، مرحوم آیة  

  می شود.
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 تأییدیه علمای شیعه بر کتاب
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 بسمه تعالی شأنه العزیز

( ماه رجب االسلم این بنده به اتفاق و خدمت 1366هزار و سیصد و شصت و شش )  در سنه یک

حضرت برهان المتکلمین و مروج و ناشر احکام دین مبین حضرت سید المرسلین 

آقای آقا شیخ محمد حسن حاج بالغت شیرازی موفق به آستان بوسی حضرت   وآله(علیهاهلل)صلى

در یکی از ایام خدمت حضرت استاد الفاضل الحکیم و العارف گردیده و    السالم()علیهثامن الحجج  

ف حاصل کرده و در ضمن موفق به تشرّ (ادام اهلل افاداته و افاضاته)العظیم آقای مولوی هندی 

مطالعه کتاب شریف ذبح عظیم که از آثار عقلی و فکری و قلمی ایشان است گردیده و این کتاب 

بر ارباب قدرت واجب است که اقدام  ،ه و نکات عرفانیهعزیز چون مشتمل است بر مطالب علمی

 بر طبع آن فرموده و عموم ارباب علوم و قاطبه مؤمنین و مسلمین بهره مند گردند.

 بُوناً دُرّاً لَکَانَ الَبایِعُ مَغْ  لِهِ یُبَاعُ ِبِمثْ  َهذَا کِتَاٌب لَوْ 

 

 مروزی احقر افقر ابوالقاسم حُسام االسالم صالح

 مدیر مدرسه فرهنگ شیراز  –واعظ  

 

 حاج شیخ محمد حسن بالغت شیرازی واعظ

 1366رجب المرجب   29
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 بسمه تعالی

این تقریظی است که فقیه اعظم ایران و عالمه علم اصول و حکمت یونان یعنی جناب مستطاب 

حاجی حسین سبزواری و کلید دار  اشرف الحاج معلم و امام اجل و عالی مسجد گوهر شاد آقای

مد ظله العالی علی المؤمنین الی یوم الدین بر این کتاب مرقوم  السالم()علیه ضریح اقدس امام

 فرموده اند

 عبده المولوی

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

کتاب مستطاب مسمی به آثار ذبح عظیم که از مصنفات رکن االسالم آقای مولوی هندیست 

مالحظه و مطالعه شد بحمد اهلل مشتمل بر مطالب علمیه عالیه نافعه جهت قاطبه مؤمنین می 

باشد لهذا خیلی مناسب و سزاوار است که طبع شود که عامه مردم از آن بهره مند شوند و  

و رد مظالم و وجوه خیریه ای داده شود مورد قبول است و البته مأجور  ةزکوچنانچه از باب 

 خواهند بود و عند اهلل ضایع نخواهد شد

 فقیه سبزواری حسین الحسینی  1365به تاریخ ربیع االول 
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 آثار ذبح عظیم
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 بح عظیم  آاثر ذ
 

 نیت د ادیتت گتنتبتتد بتنت  ایتت قتبتته رحتمتتت بتود 
o 

 قینیتمثتال ایمتان و  ایت استتتالم  کتلیه  
o 

 نیت کتعتبتته اهتتل زمت  ایتت  انیتت قتبتلتته کتروبت 
o 

 مزار شتتمس دین ای  دانیروضتته شتتاه شتته 
o 

 مغرب نور ازل یا مذبح اضحی است این

 مینتار استتتتت بر ذبح عظ ایت نور قربتانگتاه 
o 

 میبرق آثتار قتد ایت  یجالل ستتترمتد ایت  
o 

 میقدس کر کلیه   ای  نیمعمور استت ا تیب
o 

 میت جتوهتر عترش عتظت  ایتت نتور انتوار قتتدم  
o 

 نار فاران عرب یا شعله سینا است این

 نیشتمس د  ایصتبح ازل   ایمشترق نور استت  
o 

 نیت متغترب انتوار ذات پتتاک ختتتم التمترستتتلت  
o 

 نید نیدُر تکو ایت حبتاب بحر صتتتبر و  ایت 
o 

 نیت گترداب ختون متؤمتنت  یگتردبتتاد تشتتتنتگت  
o 

 دود آه تشنگان یا ناله زهراست این

 نجمته صتتتبح ازل ایت شتتتمس انوار ازل 
o 

 اَمَد جتتادینور ا ایتت  یستتترمتتد لیتت بتتدر ل 
o 

 صتتتمد  مشکککوةستتتر استتترار دو عالم نور 

o 

 ذات قتتل هتو اهلل احتتد دیتت تتوحت  یمتعتنت  
o 

 مصدر هر دو سرا یا مرکز اعلی است این
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 واقعه کربال توسط مصنفنقاشی 
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 قال اهلل سبحانه  

4  خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

مِلَْنهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمََلهَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْ

 الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا5

 بح عظیم رد اسرار ذ
 مرحوم لمولوی نبی بخش ابن جمن مدرس 

 ههرمبارکپوری اعظم گ 
 هندوستان

 ه 1364سنه 

 
 4-3الرحمن :   - 4

 72األحزاب :   - 5
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 مصنف خطبه

 نُ تَعِیْمَ َو بِهِ نَسْمَِن الرَّحِیْمِ اهللِ الرَّحْ بِسْ

نَُه نَ وَ َشرَّفَنَا بِهِدَایَِتهِ لَنَا دِیْ سَلِيْمُرْبِيَاءِ وَ الْأنِْبهِ مُحَمَّدٍ َخاتَمِ الْأُمَّةِ حَبِيْ نَِنا فِیْوِیْرَمَنَا بِتَکْاَکْ دُ لِلَّهِ الَّذِیْحَمْاَلْ

حَائِهِ لََنا دَقَائَِق دَاِت وَ بِاِیْجُوْمَوْنَا حَقَائِقَ الْقَائِِه عَلَيْبَنَا بِاِلْنَ وَ نَوَّرَ قُلُوْبِيَاءِ وَ الصَّالِحِيْأنْالْنَ لَامَ دِیْ إسْالْ

نَ وَ أئِمَّتَِنا عَلَمِيْرِ الْلِ نَِبيَِّنا مُحَمَّدٍ نَذِیْحَوَادِثَاتِ بِطُفَيْنَا نِکَاتِ غَوَامِضِ الِْفهِ عَلَيْأیَّامِ وَ بِکَشْرَارِ وَقَائِعِ الْأسْ

رِفَةِ مَعْثِ الْأحَادِیْ دَ مُطَالِعَتِنَا فِیْمِ وَ بَعْعَظِيْقَانِ الْفُرْ مِ وَ الْکَرِیْآنِ الْقُرْآیَاتِ الْ دَ تَدَبُّرِنَا فِیْنَ بَعْمِيْصُوْمَعْالْ

َبشَرِ عِ الْبَالِغَةِ عَلَی جَمِيْحُجَجِ الْنَ اَلْعَالِيْقَاتِ الْلُوْ مَخْأِئمَّتَِنا الْ وِیَّاتِ مِنْمَرْحَانِيَّةِ اَلْرَانِيَّةِ وَ الرُّوْبِالنُّوْ

فَلَاسِفَِة حُکَمَاءِ وَ الْمِ الْإتِّبَاعِ عُلُوْ الصَّلَوةُوَالسَّلَامُ( وَ جَنَّبَنَا مِنْهِمُنَی عَشَرَ )عَلَيْإثْ عَدَدِ الْنَ مِنَ اهللِ بِالْدِیْدُوْمَعْالْ

صِلِ مُوْمِ اَلْتَقِيْمُسْنَ لِيُضِلَّ عِبَادَ اهللِ عَنِ الصِّرَاطِ الْسَلِيْ مُرْبِيَاءِ وَ الْأنْمُقَابِلَةِ عُلُومِ الْ طَانُ فِیْهِمِ الشَّيْحَی إلَيْأوْ

ثَلِ فِیِ دَرَجَاِت أمْثَلِ فَالْأمْلِيَاِئهِ ثُمَّ بِالْبِيَائِهِ ثُمَّ بِأوْبَلَاءَ بِأنْوَکَّلَ الْ الَّذِیْ رُ لِلَّهِ وَ الشُّکْمِی جَنَّاتِ النَّعِيْإلَ

مَةِ الدَّانِيَةِ فَانِيَةِ وَ النِّعْبِالْحَيَواةِ الْ لَی مَدَارِجَ الشُّهَدَاءِ وَ عَوَّضَهُمْعَ مَعَارِجَ السُّعَدَاءِ وَ أعْمُحَبَّتِهِ وَ وِلَائِهِ وَ رَفَ

ُد يَاءٌ لَا سِيََّما َسيِّأحْ وَاتاً َبلْلِ اهللِ أمْسَبِيْ ا فِیَْن قُتِلُوْسََبنَّ الَّذِیْمًا بِلَا فَنَاءِ وَ قَالَ وَ لَا تَحْحَيَواةً دَائِمَةً وَ نَعِيْ 

طِ لَا إلَهَ إلَّا اهللُ دُرَّةِ لِ اهللِ وَ ثَالِثِ شُرُوْ سَبِيْ مُجَاهِدِ فِیْمُطَّلِبِ اَلْدِ الْسِ آلِ عَبْعَرَبِ وَ شَمْنَانِ الْدِ عَدْ وُلْ

 ضَجَّ فِیْ  نِ اَلَّذِیْحُسَيْدِ اهللِ الْعَبْ لَانَا أبِیْنِ َسيِّدِنَا وَ مَوْرَیْبَحْالْ خَارِجِ عَنْجَانِ الْمَرْنِ اَلْنَيْکَوْنِ لِلْوِیْالتَّکْ

رَةٍ وَ دِمَاِء عٍ غَزِیْضُ وَ السَّمَاءُ بِدُمُوْأرْهِ الْعَلَيْ صِيَاءِ وَ َبکَتْأوْرَزِیَّتِهِ سَيِّدُ الْ بِيَاءِ وَ عَجَّ فِیْأنْبَتِهِ سَيِّدُ الْمُصِيْ
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أزَلِ فِلِ الْمَحْ دِهِ فِیْهْوَفَی بِعَ   اَلَّذِیْمَاءِالْ تَانُ فِیْحَيْهَوَاءِ وَ الْالْ رُ فِیْرَاءِ وَ الطَّيْالصَّحْ  جِنُّ فِیْ لَهُ الْ وَ نَاحَتْ

فَنَاِء ثِ وَ الْحُدُوْدِ وَ الْعَالَمِ الشُّهُوْالْ هَِریَِّتهِ لِلصَّابِرِ فِیْهَارِ مَظْإظْرَازِ وَ الْإبْبَلَاءِ الْعِ الْجَِميْ لِتَحَمُّلِ الشَّدَایِدِ فِیْ

رِ قَدْلَ الْ هُوْماً وَ مَجْلُوْآبَادِ وَ کَانَ لِذَلِکَ مَظْرِ إلَی أبَدِ الْقَدِیْلَاکِ الْدِ لِلَّهِ وَ وَارِثُ أمْعَهْوَ صَارَ هُنَاکَ وَلِیُّ الْ

قَاِتهِ وَ لُوِْد ذَرَّاتِ مَخْنَاءِ بِعَدَأبْهِ وَ الْهِ وَ جَدِّهِ وَ أبِيْعُلَمَاءِ فَصَلَّی اهللُ عَلَيْجُهَّالِ وَ الْنَ الْوَامِ بَيْأقْالْ فِیْ

يَا وَ الدُّنْ فِیْ نَا بِهِمْزُقْقِطَاعِ وَ ارْإنْ نِ الْأبَدَ بِدُوْأزَلَ إلَی الْنَ الْعَاِتهِ وَ عَدَدِ حَرََکاِتهَا وَ سَکَنَاِتهَا مِ نُوْمَصْ

 جَزَاءِ!رَ الثَّوَابِ وَ الْآخِرَةِ خَيْالْ
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 تمجید و توصیف حضرت سید الشهداءدر اشعار 

 بتره متتذبتوح از بتتدو جتهتتان یالستتتالم ا
o 

 حق نجات انس و جان یمظهر صتبر و رضتا 
o 

 و نتور جتنتتات الختلتود میت عترش عتظت  نتتتیت ز
o 

 نتور متلتتک جتتاودان ریت جتلتوه افتروز ستتتر 
o 
 سالم

 )توصیف آن حضرت(

 الستتتالم دانیت بره متذبوح حق شتتتاه شتتته
o 

 الستتتالم  مانیا اریمظهر صتتتبر و رضتتتا مع 
o 

 نیت و نتتازش روح األمت  اءیتت نتور چشتتتم انتبت 
o 

 فاران الستتالم  عقوبیگم گشتتته   وستتفی 
o 

 لیتت ذبتح ختلت  یآتتش قتربتتان آدم متعتنت 
o 

 نور قدس حضتتترت هارون عمران الستتتالم 
o 

 یوصتتت  وحنتایشتتتهر  ریجلوه افروز ستتتر
o 

 الستتتالم متانیوارث ملتک ابتد فخر ستتتل 
o 

 و اصتتتل جنتات الخلود دیت عرش مج نتتیز
o 

 چشتتم عالم حور و غلمان الستتالم یروشتتن 
o 

 کتون و متکتتان حکمکرةنتور انتوار دو عتتالتم 

o 

 احمر نور مرجتان الستتتالم اقوتیت جوهر  
o 

 در ازل اصتتتل المقتدم در ابتد فرع الکریم
o 

 بته قرآن نور فرقتان الستتتالم بیت شتتتجره ط 
o 

 ایتت نتور عترش کتبتر متبتریت دوش پت  نتتتیت ز
o 

 بدر تابان قدم شتتمس درخشتتان الستتالم 
o 

 صتتتبتح ازل ریّنت  یشتتتهتود مشکککککوةنتور 

o 

 ضتتوء استتتار و ستترادق نور اکوان الستتالم 
o 

 دو عتتالتم نتور حتق جتتادیت ا یعتلتتت غتتائت 
o 

 مظهر حستن ازل محبوب ستبحان الستالم 
o 

 شتتتمع فتانوس منور در شتتتبستتتتتان ازل
o 

 رخشتتان الستتالم دینور انوار قدم خورشتت  
o 

 حرم یصتتتحرا یبره دشتتتتت قتدم آهو
o 

 راه ختدا قربتان ستتتبحتان الستتتالم هیت فتد 
o 

 دیعاشتتق جانباز و محبوب ازل شتتاه شتته
o 

 الستالم مانیشتاهد صتبر و رضتا استالم و ا 
o 
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 شتتته ملتک ابتد  یذات پتاکتت ا یگر نبود
o 

 بود نتا ممکن نجتات اهتل ایمتان الستتتالم 
o 

 نیو مستتلم  نیمؤمن ونیقطره اشتتک از ع
o 

 شتتده از باغ رضتتوان الستتالم یغال متیق 
o 

 بر ذکرت شتها  زهیکند خاموش اشتک ر یم
o 

 هفتت اطبتاق جهنم نتار ستتتوزان الستتتالم 
o 

 التتتکتویتن عتتالتم اصتتتتل ابتتداع وجتود درة

o 

 بحر فیضتتان الستتالم  یشتتهود یدر مجار 
o 

 نور پتاکتت مقصتتتد ذات قتدیم یگر نبود
o 

 جهان در حال نستتیان الستتالم یتا ابد بود 
o 

 بهر حدوث یکفل رحمت از جناب ستترمد
o 

 ظل رحمان الستتالم  یبر ستتر باغ شتتهود 
o 

 میجلوه افروز جنتان و مستتتنتد عرش عظ
o 

 شتتان الستتالم  یمالک ملک ابد ستتلطان ذ 
o 

 وارث ملتک صتتتمتد یمظهر صتتتبر ختدائ
o 

 حتامتل بتار امتانتت اصتتتل انستتتان الستتتالم 
o 

 میحق مظهر وصتتتف قتد یقتدوستتت  کتلیه 
o 

 کاف و ها و یا و عین و صتتاد قرآن الستتالم 
o 

 شتهنشتاه ابد ظاهر نشتدند قدر تو حیف  یا
o 

 الستتتالم   متانیو ا نیمظلوم بهر د یبوده ا 
o 
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 )سالم محمود سرمدی حقیقت امامت آفرین و رحمت آگین(

 ستتالم  یالور ریت خنور چشتتم حضتتر  یا
o 

 صتنع حستن خالق ارو و ستما ستالم  یا 
o 

 جهتان نور فتاطمته   نیحستتتن ازل حستتت 
o 

 محبوب ذات حضتتترت رب العال ستتتالم 
o 

 تمثال صتتتبر حضتتترت حق مظهر رضتتتا 
o 

 قتتافتلتته انتبتیتتا ستتتتالم یرهتنتمتتا یا 
o 

 شتتتتاهتد ازل   یستتتربتاز و جتان نثتار ب
o 

 ستتتتالم ایتت نتتور صتتتتراط قتتافتتلتته اولتت  
o 

  میت بتتاعتتث نتجتتات امتم ز آتتش جتحت  یا
o 

 ستتتالم یو نور الهتد یدر راه خلتد هتاد 
o 

 نور جنتتان و شتتتمس ابتتد در ره خلود
o 

 عتالم هر دو ستتترا ستتتالم یایت نور و ضتتت  
o 

 ستتتردار اهتل جنتت و ستتتلطتان کتائنتات  
o 

 امر القتدیر و نتاظم ارو و ستتتمتا ستتتالم 
o 

  یملک حضتتترت ستتتلطان ستتترمد یوال
o 

 جتنتتت و دار التبتقتتا ستتتالم یفترمتتانتروا 
o 
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 )مطلع دیگر(

 و جتوهتره ابتتتال ستتتتالم میت ذبتح عتظت 
o 

 کتترب و بتتال ستتتتالم حتتهیتت بتترّه ذبتت  یا 
o 

 ایتت ستتتتلتطتتان دیتن امتتام امتم نتور کتبتر
o 

 ستتتالم یالتور ریت حضتتترت خت  ونیت نتور التعت  
o 

 حتق میت متحتبتوب ختلتق و زیتنتتت عترش عتظت 
o 

 آفتتتتاب ستتترمتتد و نتور بتقتتا ستتتالم یا 
o 

 ذو الجاللقربتان قتدس ستتتاحتت قتدوس 
o 

 ستتتتالم ایتت تتتذکتتره ارمتت  میتت ذبتتح عتتظتت  
o 

 کتتتتاب رنتتدهیت بترّه متکتتاشتتتتفتته گت  یا
o 

 نتور و چتراغ شتتتهتر جتالل ختتدا ستتتالم 
o 

 ستتتلتطتنتتت متلتتک جتتاودان یفترمتتانتروا
o 

 عرش جالل ختدا ستتتالم  نیمستتتنتد نشتتت  
o 

 صتتبر حضتترت حق در صتتف حدوث اریمع
o 

 حتتامتتل امتتانتتت رب التعتال ستتتتالم یا 
o 

 جتاللتتمتثتتال نتور حضتتترت حتق متظتهتر 
o 

 ختتدا ستتتالم میت جتلتوه فتروز عترش عتظت  
o 

 رخشتتتان تو جنتان نتتیمخلوق شتتتد ز ط
o 

 جنت و ارو و ستتما ستتالم یاینور و ضتت  
o 

 استتتالم و دیتن حتق یمتظتلتوم ختلتق از پت 
o 

 اهتل جفتا ستتتالم فتهیستتتق نیمقتول ک 
o 

 شیز خون خو  نیشجره د  یکرده ا  رابیس
o 

 ستتتالم یالور ریخ عتتیحتافظ شتتتر یا 
o 

 یاستتترار ستتترمتتد نتتهیخز نتتهیآن ستتت 
o 

 جفا ستتالم  ریچاک گشتتت ز ت فیصتتد ح 
o 

 نیت متهتربتتان امتتت ستتتردار مترستتتلت  یا
o 

 متتالتتک شتتتفتتاعتتت روز جزا ستتتالم یو 
o 

 انیت جهتان بهر عتاصتتت  یرحمتت ختدا یا
o 

 جنتتت و دار البقتتا ستتتالم یرهنمتتا یو 
o 

 میآمتد مصتتتائتب تو شتتتهتا در جهتان عظ
o 

 و جوهر صتتتبر و رضتتتا ستتتالم میذبح عظ 
o 

 خالق دو جهتان شتتتده خود ذکر خوان تو
o 

 ستتالم  ایو  نیع  ایکاف و ها و صتتاد و    یا 
o 

 یبحتر فطترت و مرجتتان ستتترمتتد یلولو
o 

 مقتول ظلم در ره صتتتدق و صتتتفا ستتتالم 
o 
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 غرقتاب شتتتد بته موجته طوفتان خون بتار
o 

 ستتتالم یالور ریخ نهیو ستتتف یآن کشتتتت 
o 

 حتق میت و ستتترادق اهتتل حتر متتهیت آن خت 
o 

 ختتدا ستتتتالم نیتت تتتاراج رفتتت در ره د 
o 

 تتتو یو روح عتتالتتم و آدم فتتدا یروحتت 
o 

 ستتتالم یجملته ور یمحستتتن و مرب یا 
o 

 از تو شها جنت الخلود  دیدارم ام

 دار البقا سالم  تتیمالک وال  یا
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 یدر بارگاه اله الشهداء دیمرتبه و مقام سدر اشعار 

 )سالم ملکوتی معرفت امامت آفرین و غفران و رحمت آگین(

 عتترش رحتتمتتن الستتتتالم یالستتتتالم ا
o 

 نتتور اکتتوان الستتتتتالم یالستتتتتالم ا 
o 

 ختتلتتق جتتادیتت بتتاعتتث ا یالستتتتالم ا
o 

 روح اکتتوان الستتتتتالم یالستتتتتالم ا 
o 

 بتتتحتتتر متتتواج قتتتدم یالستتتتتالم ا
o 

 دُرّ و متترجتتان الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 قتتلتتزم استتتتترار حتتق یالستتتتتالم ا
o 

 گتتنتتج پتتنتتهتتان الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 وجتته متتعتتبتتود ازل یالستتتتتالم ا
o 

 ستتتبتحتتان الستتتالم نیت عت  یالستتتالم ا 
o 

 ختتلتتق یبتترزک کتتبتترا یالستتتتالم ا
o 

 نتتفتتس رحتتمتتن الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 صتتتتتمتتد تیتت اول بتت  یالستتتتتالم ا
o 

 بتتاب غتتفتتران الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 نتتتور فتتتانتتتوس ازل یالستتتتتالم ا
o 

 شتتتتمتس اکتوان الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 اتیتت حتت  یایتت آب در یالستتتتتالم ا
o 

 نتتور متترجتتان الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 ازل اویتت بتتحتتر فتت  یالستتتتتالم ا
o 

 الستتتتتالم وانیتت آب حتت  یالستتتتتالم ا 
o 

 اللتتته بتتتاغ قتتتدم یالستتتتتتالم ا
o 

 ستتترو بستتتتتتان الستتتالم یالستتتالم ا 
o 

 میت ستتتتبتزه ختلتتد و نتعت  یالستتتتالم ا
o 

 الستتتتالم حتتانیتت روح و ر یالستتتتالم ا 
o 

 دیتتن یعتتنتتبتتر ستتتتارا یالستتتتالم ا
o 

 الستتتتالم متتانیتت عتتطتتر ا یالستتتتالم ا 
o 

 نتتور تتتورات و زبتتور یالستتتتتالم ا
o 

 روح قتترآن الستتتتتالم یالستتتتتالم ا 
o 

 اصتتتتل انستتتتان الستتتالم یالستتتالم ا
o 

 الستتتالمحتامتل بتار امتانتت صتتتبر رحمن  
o 

 نیمحفتتل مخلوق جملتته عتالم  انیتت در م
o 

 صتتتبر ستتتبحتان الستتتالم اریت بهر کتار اخت 
o 
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 جمله خلق انیستتبقت از م یگو  یتو ربود
o 

 از نوع انستتتتان الستتتالم اءیت از مالئتک انب 
o 

 التبشتتتتر ریت خت  یکشتتتتتت  یالستتتتالم ا
o 

 نتتوح طتتوفتتان الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 ختتلتتق سیتت آدم و ادر یالستتتتتالم ا
o 

 شتتتتان ستتتالم یعتبتتد ذ یالستتتالم ا 
o 

 د یت شتتته لیت و هتاب ثیت شتتت  یالستتتالم ا
o 

 ستتتتام دوران الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 و نتتوح لیتت نتتور متتهتتالئتت  یالستتتتالم ا
o 

 الستتتتالم شتتتتانیهتتود ذ یالستتتتالم ا 
o 

 صتتتتالح و لوط و شتتتعیتب  یالستتتالم ا
o 

 روح عتتمتتران الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 نیت گتردون نشتتت  یستتت یعت  یالستتتالم ا
o 

 نتتور فتتاران الستتتتتالم یالستتتتتالم ا 
o 

 وارث متتتلتتتک ابتتتد یالستتتتتالم ا
o 

 شتتتتاه شتتتتاهتان الستتتالم یالستتتالم ا 
o 

 نتتور جتتنتتات التتختتلتتود یالستتتتالم ا
o 

 روح رضتتتتوان الستتتتالم یالستتتتالم ا 
o 

 مالک دار السالم  یالسالم ا

 شاه اکوان السالم  یالسالم ا

 معرف مرتبه و مقام حضرت سید الشهداء ،نظم محمود الهوتی

 در بارگاه حضرت حق و غیب مطلق از بین تمامی موجودات 

 رحمت آگین و مودت آفرین و قباله جنات النعیم
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 الشهداء  دیس ییگنبد طال فیتوصدر اشعار 

 والسالم(!الصلوةدر توصیف گنبد طالیی حضرت سید الشهداء روحنا و ارواح عالمین له الفداء )علیه

 لیتت قتتدس جتلت  یواد ایتت پتر بتال  یکتربتال
o 

 لیت ستتتدره حتد جبرئ ایت ستتتاحتت قتدر ازل  
o 

 لیت نتار گلزار خل ایت  انیت مطتاف قتدستتت  ایت 
o 

 لیت مشتتترق نور جم  ایت  یمصتتتطف میحر ایت  
o 

 یا مقام برّه مذبوح یوحنا است این

 نیت د ادیتت گتنتبتتد بتنت  ایتت قتبتته رحتمتتت بتود 
o 

 قینیتمثتال ایمتان و  ایت استتتالم  کتلیه  
o 

 نیت کتعتبتته اهتتل زمت  ایتت  انیتت قتبتلتته کتروبت 
o 

 مزار شتتمس دین ای  دانیروضتته شتتاه شتته 
o 

 مغرب نور ازل یا مذبح اضحی است این

 مینتار استتتتت بر ذبح عظ ایت نور قربتانگتاه 
o 

 میبرق آثتار قتد ایت  یجالل ستتترمتد ایت  
o 

 میقدس کر کلیه   ای  نیمعمور استت ا تیب
o 

 میت جتوهتر عترش عتظت  ایتت نتور انتوار قتتدم  
o 

 نار فاران عرب یا شعله سینا است این

 برج نجتات کتلیصتتتورت تتاج شتتتفتاعتت ه 
o 

 منزل غفران و رحمت ملجأ و حصتن عصتا  
o 

 اتیت منبع آب ح ایت صتتتخره فیضتتتان حق 
o 

 دربتتار فخر کتتائنتتات یبتتارگتتاه ستتترمتتد 
o 

 مذنبین خلق را جای امید افزاست این

 نیشتمس د  ایصتبح ازل   ایمشترق نور استت  
o 

 نیت متغترب انتوار ذات پتتاک ختتتم التمترستتتلت  
o 

 نید نیدُر تکو ایت حبتاب بحر صتتتبر و  ایت 
o 

 نیت گترداب ختون متؤمتنت  یگتردبتتاد تشتتتنتگت  
o 

 دود آه تشنگان یا ناله زهراست این

 نوحتته جن و بشتتتر ایتت  نینتتار آه آتشتتت 
o 

 جگر نیخون  نبیز یصتتورت و شتتکل بال 
o 
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 البشتتر ریضتتجه خ  ایخدا   ریشتت  حهیصتت 
o 

 حزن داور را اثر ایت  انیت قتدستتت  نیان ایت  
o 

 محشد کرب و بال یا محشر کبری است این

 میتتاج ستتتر عرش عظ ایت قبته نور استتتت 
o 

 میرحمتت ذات رح ایت گنبتد غفران حق  
o 

 میبتدر تتابتان قتد ایتت شتتتمس انوار ازل 
o 

 مینور جنتتات النع ایتت  زلیجلوه گتتاه لم  
o 

 انبیاء یا جنت المأوی است اینقصر جمع  

 یکفتل رحمتت جوهر مرجتان بحر ستتترمتد
o 

 ینتور وجتود احتمتتد ایتت  نیت در تتکتو ایتت  
o 

 یستتترّ حترف ابتجتتد ایتت بترا ینتقتطتته بتتا
o 

 یشتتمس حمد اوحد یمظهر صتتبر خدائ 
o 

 یا ظهور هیکل ربانی شقراست این

 نجمته صتتتبح ازل ایت شتتتمس انوار ازل 
o 

 اَمَد جتتادینور ا ایتت  یستتترمتتد لیتت بتتدر ل 
o 

 صتتتمد  مشکککوةستتتر استتترار دو عالم نور 

o 

 ذات قتتل هتو اهلل احتتد دیتت تتوحت  یمتعتنت  
o 

 مصدر هر دو سرا یا مرکز اعلی است این

 جتتان زهرا و على ایتت  اءیتت نور چشتتتم انب
o 

 یرا اخ نتبیروح ز ایت  یصتتتنو نختل مجتب 
o 

 یآدم صتتتفت  صکککفکوةو  غتمتبترانیت وارث پت 

o 

 ی وستتتفت یت نتور جتمتتال  ایتت  میت فتختر ابتراهت  
o 

 عین دو عالم نور روح افزاست این    قرة

 نیستتتدره نشتتت  یطوط ایت طتائر جوّ ازل 
o 

  نیطتاوس رب العتالم  یشتتتاهبتاز ستتترمتد 
o 

 نیعر ریپادشتتاه عستتکر حق قستتوه شتت 
o 

 نیعرش بر نتتینوع جن و انستتتان ز بیت ز 
o 

 افضل مصنوع حق یا مظهر اعلی است این 

 لیتت جبرئ نینتتازن ایتت  ینب حتتانیروح و ر
o 

  لیت اللته بتاغ خل ایت  یستتترو بستتتتتان عل 
o 
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 لیرحمت حق نرگس حستن جم  نیاستم ی
o 

 لیصتتتد برگ خالق جل یاُقجُوان ستتترمد 
o 

 زه حُسن حَسن یا سنبل زهراست اینسب

 شاهد حسن و جمال ایجان باز حق  عاشتق
o 

 علم و کمال  کلیه   ایصتتورت حستتن ازل   
o 

 جتاه و جالل مرآة ایت مظهر صتتتبر و رضتتتا 

o 

 قدرت حق را مثالشمس رخشان شجاعت  
o 

 فدیه راه خدا یا برّه اضحی است این 

 شتتتبتان جنتت زینتت عرش برین دیت ستتت 
o 

 اصتتل جنات النعیم و نور حستتن حور عین  
o 

 نیجملتته عتتالم قتتائتتد خلتتد بر یمقتتتدا
o 

 عتالمین یشتتتوایجن و انس و پ یرهنمتا 
o 

 هادی جمله خالئق یا امام ماست این
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 خدمت سید الشهداءسالم محمود ملکوتی اشعار 

 الفداء(لهالعالمینسالم محمود ملکوتی به جناب رحمت مآب حضرت سید الشهداء )روحنا ارواح

 (والسالمالصلوةهیعل)عرفان امامت آفرین و مغفرت و غفران آگین و الموصل الی الجنات النعیم 

 ستتتبتط ختیتر التمترستتتلتیتن یالستتتالم ا
o 

 نتتور رب التتعتتلتتمتتیتتن یالستتتتالم ا 
o 

 متظتهتر صتتتتبتر و رضتتتتا یالستتتتالم ا
o 

 جتوهتر صتتتتدق و صتتتفتتا یالستتتالم ا 
o 

 میتت حتتامتتل عتتهتتد قتتد یالستتتتالم ا
o 

 میتت متتقصتتتتد ذبتتح عتتظتت  یالستتتتالم ا 
o 

 جتوهتر صتتتتمصتتتتام حتق یالستتتتالم ا
o 

 حتتافتتظ استتتتالم حتتق یالستتتتالم ا 
o 

 نیت نتور ختتتم التمترستتتتلت  یالستتتتالم ا
o 

 لتتلتتعتتالتتمتتیتتن رحککمککة یالستتتتالم ا 

o 
 غتتمتتبتترانیتت وارث پتت  یالستتتتتالم ا

o 
 انتتس و جتتان یمتتقتتتتتدا یالستتتتالم ا 

o 
 بتتتتتول  یابتتن زهتترا یالستتتتتالم ا

o 
 دوش رستتتتول نتتتیتت ز یالستتتتالم ا 

o 
 بتتترّه دشتتتتتت قتتتدم یالستتتتتالم ا

o 
 قتتدس حتترم یآهتتو یالستتتتتالم ا 

o 
 ختتدا نیتت د یحتتامتت  یالستتتتتالم ا

o 
 کشتتتتتتته جتتور و جتتفتتا یالستتتتالم ا 

o 
 ستتتتتابتتح بتتحتتر بتتال یالستتتتتالم ا

o 
 نتتور دشتتتتتت کتتربتتال یالستتتتتالم ا 

o 
 نیک ریت کشتتتتتته شتتتمشتتت  یالستتتالم ا

o 
 وتتتر رب التتعتتالتتمتتیتتن یالستتتتالم ا 

o 
 صتتتتاد نیت عت  ایتت کتتاف هتتا  یالستتتالم ا

o 
 رب التتعتتبتتاد  هیتت فتتد یالستتتتتالم ا 

o 
 متتقصتتتتد انستتتتان حتتق یالستتتتالم ا

o 
 حتتامتتل عتترفتتان حتتق یالستتتتالم ا 

o 
 متتهتتربتتان انتتس و جتتان یالستتتتالم ا

o 
 چتتتاره درد نتتتهتتتان  یالستتتتتالم ا 

o 
 میتت لتتوح متتحتتفتتوظ قتتد یالستتتتالم ا

o 
 میتت حتتامتتل عتترش عتتظتت  یالستتتتالم ا 

o 



48 

 کتتنتتز ستتتترّ و راز حتتق یالستتتتالم ا
o 

 عتتاشتتتتق جتتانتتبتتاز حتتق یالستتتتالم ا 
o 

 صتتتتتبتتتح ازل ریّنتتت  یالستتتتتالم ا
o 

 مشتتتترق عتتلتتم و عتتمتتل یالستتتتالم ا 
o 

 بتتاب متتفتتتتتوح قتتدم یالستتتتتالم ا
o 

م یالستتتتتالم ا   کتتعتتبتته ذرّ و نَستتتَ
o 

 نتتور جتتنتتات التتختتلتتود یالستتتتالم ا
o 

 اصتتتتتل انتتتوار ودود یالستتتتتالم ا 
o 

 متتالتتک متتلتتک ابتتد یالستتتتتالم ا
o 

 وجتته اهلل الصتتتتتمتتد یالستتتتتالم ا 
o 

 ختتلتتق نیتت تتتکتتو تیتت غتتا یالستتتتالم ا
o 

 ختلتق نیت مصتتتتحتف تتتدو یالستتتتالم ا 
o 

 ستتتتتتر بتتاب ذو التجتالل یالستتتتالم ا
o 

 متتظتتهتتر نتتور و جتتمتتال یالستتتتالم ا 
o 

 م یتت در و متترجتتان قتتد یالستتتتتالم ا
o 

 میتت عتترش عتتظتت  نتتتیتت ز یالستتتتالم ا 
o 

 پتتادشتتتتاه دو جتتهتتان یالستتتتالم ا
o 

 نتتور متتلتتک جتتاودان یالستتتتتالم ا 
o 

 اصتتتتل جتنتتات التختلتود یالستتتتالم ا
o 

 نتتور اشتتتتتبتتاح وجتتود یالستتتتتالم ا 
o 

 شتتتتتهتتود یایتت درّ در یالستتتتتالم ا
o 

 متتتقصتتتتتد رب ودود یالستتتتتالم ا 
o 

 حتتق دیتت تتتوحتت  کتتلیتت هتت  یالستتتتالم ا
o 

 حتتق دیتت کتتعتتبتته تتتجتتر یالستتتتالم ا 
o 

 نیت و ستتتت  ایتت  نیت نتور عت  یالستتتتالم ا
o 

 نیتت افتتتتتختتار متترستتتتلتت  یالستتتتالم ا 
o 

 نیتت نتتازش روح االمتت  یالستتتتتالم ا
o 

 فتختر جتمتلتته عتتالتمتیتن یالستتتتالم ا 
o 

 حتتق یحتتجتتت کتتبتترا یالستتتتالم ا
o 

 حتتق یعتتظتتمتتا تیتت آ یالستتتتالم ا 
o 

 جتتبتتروت حتتق تیتت آ یالستتتتتالم ا
o 

 متتظتتهتتر رحتتمتتوت حتتق یالستتتتالم ا 
o 

 التبشتتتتر ریت خت  یکشتتتتتت  یالستتتتالم ا
o 

 متلتجتتأ هتر خشتتتتک و تتر یالستتتالم ا 
o 

 آل اهلل التتتکتتتریتتتم یالستتتتتالم ا
o 

 م یتت حتترمتتت ذات قتتد یالستتتتتالم ا 
o 
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 بتتحتتر مستتتتجتتور کتتتتتاب یالستتتتالم ا
o 

 و شتتتاب  خیمرشتتتد هر شتتت   یالستتتالم ا 
o 

 الستتتتتالم ای رق متتنشتتتتتور قتتدیتتم
o 

 صتتتتورت عتتلتتم عتتلتتیتتم یالستتتتالم ا 
o 

 دیتت عتلتم حتمت  یکترستتتت  یالستتتتالم ا
o 

 میتت عتترش عتتظتت  یمتتعتتنتت  یالستتتتالم ا 
o 

 متترجتتع لتتوالک حتتق یالستتتتتالم ا
o 

 بتتاعتتث افتتالک حتتق یالستتتتتالم ا 
o 

 نیتت و د ایتت قتتبتتلتته دنتت  یالستتتتالم ا
o 

 نیتت نتتور جتتمتتلتته عتتالتتمتت  یالستتتتالم ا 
o 

 ختتلتتد و ارم دیتت ستتتتت  یالستتتتتالم ا
o 

 پتتادشتتتتتاه ذو التتکتترم یالستتتتتالم ا 
o 

 میت قتتد یمشتتتتک صتتتحترا یالستتتالم ا
o 

 میتت نتتعتت  حتتانیتت روح ر یالستتتتتالم ا 
o 

 اورنتتتگ قتتتدم بیتتت ز یالستتتتتالم ا
o 

م یالستتتتتالم ا   آمتتتر ذرّ و نَستتتتَ
o 

 االنتتام ریتت نتتائتتب ختت  یالستتتتتالم ا
o 

 جتتمتتلتته عتتالتتم را امتتام یالستتتتالم ا 
o 

 از تتو متتا را صتتتتد امتیتتد یالستتتالم ا
o 

 التتوعتتیتتد ومیتت  یقتتاضتتتت  یالستتتتالم ا 
o 

 الستتتتتالم ای ختتتامتتتس آل عتتتبتتتا
o 

 متتتاإنّتتتتاجتتتدار  یالستتتتتتالم ا 
o 

 الستتتتتالم نتتور شتتتتتهتتر ال یتتزال 
o 

 متتظتتهتتر جتتاه و جتتالل یالستتتتالم ا 
o 

 بتترّه متتذبتتوح حتتق یالستتتتتالم ا
o 

 ستتتتبتتوح حتتق هیتت فتتد یالستتتتالم ا 
o 
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 مقدمه: آیه امانت  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلَْنهَا وَأَشْفَقْنَ مِْنَها

 1إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

الفداء( لهالعلمین)روحناوارواح بدیهی است که اسرار و حقائق شهادت حضرت سید الشهداء

هجری هیچ کس نشده که از ابتداء الی  1363را تا این زمان یعنی سنه والسالم( الصلوة)علیه

 ف انبیاءانتهاء به درستی از روی صحت و حقیقت از قرآن کریم و فرقان عظیم و از صحائ

ذَلِکَ فَْضُل اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو در معرو تحریر و مضمار بیان بیاورد و  السالم()علیهم

 .نَیْرِاِهالطَّ  هِ لِ آوَ  د  مَّحَمُ  اهِجَالْفَْضلِ الْعَِظیمِ َربّ یَسّرْ َو لَا تُعَسّر وَ َتّمْم بِالخَیْر بِ

حضرت از تمامی وقائع و حوادث عالم بزرگترین عظیم الشان واقعه و و حال آنکه شهادت آن 

حادثه است چنانچه هزار و سیصد سال گذشته که آن ذبح عظیم در زمین کربال بر کنار نهر فرات 

دیده می شود که آن  هواقع شده و با وجود این طول زمانه هر سال در ماه محرم در ایام عاشور

این عزاداری پر جوش برپا شده است که همه اهل   ،است که برای آن  حادثه گویا دیروز واقع شده

  .اند و سال به سال در تزاید و ترقی است  هجهان در آن شرکت نمود

اگر چه سالطین زمانه و مخالفین مذهب شیعه برای جلوگیری و انسداد این عزاداری تمامی قوای 

س نام و نشان شان از صفحه روزگار پ  ،خویش را صرف نمودند و رفتند اما مقصدشان حاصل نشد
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طور تر و تازه هست و خواهد ماند که حدیث حضرت ، اما این حادثه همانمحو و معدوم گردید

 است.وسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلی  و المرسلینخاتم األنبیای    صادق االمین

 پیامبر به حضرت زهرابشارت 

 : السَّلَامُ(هِ)عَلَیْ قُادِ الصَّ  نِ عَ  ثُیْدِحَلْاَ

وَ قَالَتْ یَا أَبَتَاهْ مَتَى لَمَّا أَخْبَرَ اَلنَّبِیُّ بِنَْتهُ فَاطَِمَة الزَّهْرَاء بِقَتْلِ وَلَدِهَا اَلْحُسَيْنِ بَکَتْ فَاطِمَةُ بُکَاءً شَِدیداً »

ی وَ مِنْکِ وَ مِنْ عَلِیٍّ فَاشْتَدَّت بُکَاؤُهَا وَ وَآلِهِ( فِی زَمَانٍ خَالٍ مِنِّعَلَيْهِاللَّهُیَکُونُ ذَلِکَ قَالَ النبی )صَلَّى

کينَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ قَالَتْ فَمَنْ یَبْکِی عَلَى وُلْدی وَ مَنْ یَلْتَزِمُ بِإِقَامَةِ اَلْعَزَاءِ فَقَالَ اَلنَّبِیُّ إِنَّ نِسَاءَ أُمَّتِی یَبْ

هْلِ بَيْتِی وَ ُیجَدِّدُونَ اَلْعَزَاءَ جِيالً بَعْدَ جِيلٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ ویَدُومُ الْعَزَاِء بَيْتِی وَ رِجَاَلهُمْ یَبْکُونَ عَلَى رِجَالِ أَ

 یَا فَاطِمَةُ کُلُّ عَْيٍن إِلَی یَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا کَانَ یَوْم اَلْقِيَامَةُ تَشْفَعِينَ أَنْتِ فِی النِّسَاءِ وَ أَنَا أَشْفَعُ فِی الرِّجَالِ

هِ وَ عَيْنٍ غُضَّتْ کِيَةٌ یَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِالَّ عَيْنٌ بَکَتْ عَلَى اَلْحُسَيْنِ وَ عَيْنٍ بَکَتْ فِی جَوْفِ اَللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّبَا

 1«مِنْ مَحَارِمِ اَللَّهِ فَآن ها ضَاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ اَلْجَنَّةِ.

 هر گاه حضرت خاتم االنبیاء :منقول است که السالم()علیه »از حضرت امام جعفر صادق

 ،ترا خبر دادند که اشقیای ام)علیها السالم(    دختر خویش حضرت زهراوسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلی

 :حضرت به این خبر سخت گریان شدند و پرسیدند ،فرزندت حسین را به قتل خواهند رسانید

ای دختر  :ای پدر بزرگوار این حادثه کی واقع خواهد شد؟ حضرت خاتم االنبیاء فرمودند که

گرامی این واقعه در یک زمانی واقع خواهد شد که نه من خواهم بود و نه شما و نه علی. پس 
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زهراء نهایت شدت کرد و عرو نمودند: یا رسول اهلل هر گاه از ما کسی نخواهد بود   گریه حضرت

ای دختر گرامی برای عزای حسین غصه   :پس که عزای فرزندم را برپا خواهد کرد؟ پس فرمودند

نخور که زن های امت من که آن ها شیعیان ما خواهند بود عزای حسین را برپا خواهند داشت 

اهل بیت ما گریه خواهند کرد و مردان ایشان شیعیان ما خواهند بود بر مصائب و بر مصائب نساء  

مردان اهل بیت ما گریان خواهند شد و عزای حسین را سال به سال تازه خواهند کرد و این 

اقامه عزای حسین تو دوام پیدا خواهد کرد الی قیام قیامت و هر گاه قیامت برپا خواهد شد آن 

کرد برای آن مؤمنات که بر حسین تو گریه کرده اند و من شفاعت خواهم   وقت تو شفاعت خواهی

 کرد برای آن مؤمنین که بر فرزند من حسین گریه نموده اند.

بدان ای دختر گرامی که تمامی چشم های اهل محشر گریان خواهند بود از خوف عذاب جهنم 

هد بود و او را مالئکه بشارت خندان و شادان خوا ،اما آن چشم که بر مصائب حسین گریان بوده

دهند برای دخول جنت و همین طور آن چشم ها که از خوف پروردگار در تاریکی شب  می

گریان بوده و آن چشم ها که از حرمات اهلل بسته می شدند همه این ها مسرور و خوشحال و 

 خندان خواهند بود.«

اهل تشیع از جمیع امور دینی  پس چون این واقعه ذبح عظیم برای اهل اسالم بالخصوص برای

مهم و بزرگترین واقعه است لذا الزم بود که این واقعه را علمای شیعه به درستی از روی حقیقت 

  :برای اهل عالم بیان می فرمودند و آشکار می نمودند که

برای چه مطلب و مقصد حضرت سید الشهداء متحمل این مصائب عظیم و زیر بار این بالی 

چه چیز در مد نظر آن حضرت بوده که خود را برای آن قربان نمودند و اهل و  ؟جسیم رفتند

در دست قدرت ایشان  ،زیرا که حضرت امام المخلوقات بودند ؟عیال خویش را در اسیری دادند
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که خدای متعال فرموده که امام من آن وجود مبارک می   ،ارواح و ملکوت جمیع مخلوقات بودند

ِبيَدِِه مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ : لَّجَ وَ زَّ عَ الَقَفَ ،قات را به دست او می دهمباشد که من ملکوت مخلو

یعنی در دست امام زمانه ارواح جمیع موجود است و در میدان محشر برای حساب  إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 1

مخلوقات من و کتاب جمیع موجودات است به سوی او رجوع خواهند کرد زیرا که من هستم و 

حادث و حادث و قدیم با هم متضاد و نقیض اند هر دو در یک جا جمع نمی شوند جمیع امور 

 مخلوق در دست امام زمانه مخلوق سپرده شده است!

ال جبت و بدون سبب این واقعه اتفاقی می بود پس آن حضرت قدرت داشتند که در پس اگر بِ

ه یک اشاره چشم بر باد فنا می دادند و کسی را یارای تمامی عساکر و قشون یزید را ب  طُرفة العين

 مقاومت با آن حضرت نمی بود!!

 ضرورت تألیف کتاب

ببین با وجود این اهمیت عظیم این واقعه جسیم هیچ کس از علمای فحول تا این زمان یعنی 

قوم هت یک کتاب جامع بر اسرار و حقائق و نتائج و اصل علت غائی این ذبح عظیم مر  1363سنه  

لذا در بیان اسرار و حقائق  ،هر کس هر چه در ذهنش آمده یا خطور کرده نوشته است ،نفرموده

حتی اینکه بعضی اشخاص این واقعه   ،و علت غائی این حادثه و واقعه اختالفات کلی موجود است

 را مصنوعی می دانند و بعضی برای کفاره گناهان شیعیان می دانند و بعضی برای اقامه دین می

 و غیره و غیره.  دانند و بعضی برای حصول سلطنت می دانند و غیره
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اما هر گاه این واقعه را در میزان عقل می سنجیم پس هیچ کدام از آن ها درست در نمی آید و 

آشکار می شود که همه این خیاالت و توهمات علماء در موضوع علت غائی این ذبح عظیم مبنی 

پس هر گاه معرفت  ،معرفت شخصیت و روحانیت آن حضرتهستند و ناشی شده اند از عدم 

روحانیت و نورانیت آن حضرت به درستی فهمیده شد آن وقت اصل علت غائی این شهادت 

 عظمی و ذبح عظیم هم به حق الیقین فهمیده خواهد شد که آن چه بوده است.

ئیم تا که شخصیت لذا الزم شد که چند حدیث راجع به نورانیت و روحانیت آن حضرت بیان بنما

و روحانیت و نوعیت آن حضرت محقق بشود که آن حضرت چه نوع مخلوق در این عالم حدوث 

االکرام می   هستند و دارای چه مرتبه و مقامی در ساحت قدس و جالل حضرت حق ذو الجالل و

 باشند.

  



55 

 در سه حدیثسید الشهداء مقام 

که ایشان از نوع مخلوقات عالین هستند  پس از آیات قرآن کریم و فرقان عظیم ثابت است که

 ؟یمن بود نیتو از مخلوقات عال ایآ ؟یچرا آدم را سجده نکرد سیابل یخالق عالم فرموده: ا

1 از مخلوقات عالین وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی و حضرت خاتم االنبیاء نَ يأَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعال

 حسین از من است و منم از حسین!!،  حُسَْينٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ 2هستند و فرموده اند:  

آن حضرت را خالق عالم مرجان فرموده است   َیخْرُجُ مِنْهَُما اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ 3و در این آیه کریمه  

یعنی وجود مبارک آن حضرت مظهر جالل خدای متعال است زیرا که رنگ قرمز مظهر جالل 

 پادشاهان است و رنگ مرجان قرمز است! 

کفل  4،للَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحَْمتِهَِیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا او در این آیه مجیده 

ن حضرت رحمت یعنی وجود اقدس آ  ۔ رحمت فرموده است یعنی یک حصه از رحمت پروردگار

 پروردگار است!

 میرزا محمد تقی تبریزیاألبرار  صحيفة  -1

 در حدیث چنین بیان شده است(والسالم(  الصلوة)علیه  و مقام حضرت سید الشهداء)و مرتبه  

 
 75ص :   - 1

 . 12و11، ح 52، النص، ص: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار المرتضوية، نجف اشرف - 2

 . 127، ص: 2، قم، ج مفيد، محمد بن محمد، اإلرشاد في معرفة حجج هللا على العباد، مؤسسة آل البيت

 . 217ان، النص، ص: القديمة(، اسالميه، تهر -، إعالم الورى بأعالم الهدى )ط طبرسى، فضل بن حسن 

 . 61و10و6، ص: 2القديمة(، بنی هاشمی، تبريز، ج  -، كشف الغمة في معرفة األئمة )ط اربلى، على بن عيسى 

 . 305عالمه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين، وزارت ارشاد، تهران، النص، ص: 

 22الرحمن :   - 3

 28الحديد :   - 4
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 برار میرزا محمد تقی تبریزی:األ  صحيفةاز کتاب  الحدیث  

حَمَّدِ بْنِ یَحْيَى الْفَاِرسِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِْستَانِیِّ َعنِ الْمُحَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ أَبِی الْحسَنِ مُ»

جعفی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْکُنَاسِیِّ الْکُوفِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عن جابر بن یزید ال

جَابِر بنِ عَبدِ اهللِ بنِ حزامِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ جَابِر بن عبد اهلل: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ

ادَةَ وَسَلَّم( إَِلى سَلْمَانَ الَْفارِسِیِّ وَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیِّ وَ أَبِی ذَرٍّ ُجنْدَبِ بْنِ جُنَوَآلِهِعَلَيْهِاللَّهُ)صَلَّى

الْهَشيْمِ مَالِکِ بْنِ  الْغِفَارِیِّ وَ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ حُذَیْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ حُزَْیمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ذِی الشَّهَادَتَْينِ وَ أَبِی

ميم ابْنَیْ حُنَْيفٍ وَ یَزِیدَة االسلَمِیِّ وَ أَبِی الطُّفَيْلِ عَامِِر بْنِ وَاثِلَهَ وَ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَ سَهْلٍ وَ ت التَّيِّهَانِ

السَّلَام( عَنْ یَمِينِهِ فَأَمََر هِفَاحضَرْنَا یَوْمَ جُمُعَةٍ ضًُحى فَلَمَّا اجْتَمَعَْنا بَيْنَ یََدیِْه وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ )عَلَيْ

فِی ذَلِکَ الْيَوْمِ فَأَمَرَهُ بِاالنْصِرَافِ  وَآلِهِ( أَنْ لَا یَدْخُلَ أَحَدٌ وَ کَانَ انَس بن مالک خَادِمَهُعَلَيْهِاللَّهُ)صَلَّى

لَ عَلَيْکُم وَ عَلِمَ مَا فِی إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجِْههِ الْکَرِیمِ عَلَى اللَّهِ وَ قَالَ لَنَا أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَفَضَّ

هِ وَ الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ مَلَائِکَِتهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُُسلِهِ وَ عَلِمَ وَفَّاکُمُ بِمَا نُفُوسِکُم مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ وَ الْإِیمَانِ بِ

حِسَابٍ أَنْتُمْ  عَاهَدْتُمُوهُ وَ عَاهَدُْتمُونِی عَلَيْهِ فِی سِرِّکُمْ وَ جَهرِکمْ فَاَمَرَنِی أنْ أضمِنَ لَکُمْ عَنْهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ

  کَانَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِمَّنْ مَضَى وَ مِمَّنْ یَْأتِی إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ.وَ مَنْ

وَآلِهِ( یُحَدِّثَُنا وَ یَُبشِّرُنَا وَ دُمُوعُهُ تحَادر وَ دُمُوعُنَا َتهِْطلُ لِبُکَاِئهِ وَ عَلَيْهِلَّهُالقَالَ جَابِرٌ و َرَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى

قَّةُ وَ الْبُکَاءُ عَتَْنا عَنْهُ الرِّتَفَضّلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ رَحَْمتِهِ َلنَا وَ رَأْفَتِهِ بِنَا فَسَجَدْنَا شُکْراً لِلَّهِ وَ أَرَدْنَا الْکَلَامَ فَقَطَ
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ئَلَتِی عَنْهُ وَ لَوْ فَقَالَ لَنَا لَئِنْ بَکَيْتُمْ قَلِيلًا لَتضْحِکن کَثِيراً وَ إِنِّی مُبَشُِّرکُمْ بِمَا أَعْلَمُهُ مِنْکُمْ تُحِبُّونَ مَسْ

الْبُکَاءِ وَ الشُّکْرِ وَ الدُّعَاءِ فَقَالَ لَنَا تَُحاوِلُونی فَقَدْتُمُونِی وَ سَئَلْتُمْ أَخِی عَلِيّاً یخبَرَکُمْ بِمَا أخبرکمْ بِهِ فََجهَرْنَا بِ

وْنَ مَعَهُ وَ لَا مَسْأَلَتِی عَنْ بَدْءِ کَوْنِی اعْلَمُوا أرحمَکُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَقَدَّسَ إسْمُهُ وَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ َکانَ وَ لَا کَ

ءَ سواه مَعَُه فی وحدانيته َصمَداً فِی أَزَلِيَّتِهِ أزالً فی قدمه منشئاً لَا شَیْ شیء سِوَاهُ أَحَداً فِی فَرْدَانِيَّتِهِ فرداً

 َأسْمَعُ وَ أُبْصِرُ فَلَمَّا شَاءَ أَنْ یَخْلُقَ خَلقاً بَِمشِيَئتِهِ وَ إِرَاَدتِهِ خلقَ نُوراً وَ قَالَ لِی کُنْ فَکُنْتُ نُوراً شَْعشَعَانِيّاً

وَ لَا کَيْفِيَّةٍ ثُمَّ خَلَقَ مِنِّی أَخِی عَلِيّاً وَ مِن عَلِی فَاطِمَةَ ثُمَّ خََلقَ مِنِّی وَ مِنْ عَلِیٍّ وَ  وَ أَنْطِقُ بِلَا جِسْمٍ

نَهُ لَقَ مِنْهُ ابْفَاطِمَةَ الْحَسَنَ و الحُسَين وَ خَلَقَ مِنَّا و مِنَ الْحُسَيْنَ ابْنَهُ عَلِيّاً وَ خَلَقَ مِنْهُ ابْنَهُ مَُحمَّداً وَ خَ

هُ ابْنَهُ عَلِيّاً وَ خَلَقَ جَعْفَراً وَ خَلَقَ مِنْهُ ابْنَهُ مُوسَى وَ خَلَقَ مِنْهُ ابْنَهُ عَلِيّاً وَ خَلَقَ مِنْهُ ابْنَهُ مُحَمَّداً وَ خَلَقَ مِنْ

حْيِیَ سُنَّتی وَ معزی مِلَّتِی وَ مَنْ وَعَدَنِی مِنْهُ ابْنَهُ الْحَسَنَ وَ خَلَقَ مِنْهُ ابْنَهُ سمِّیَ وَ کنِيتی وَ مُنْجِیَّ أُمَّتِی وَ مُ

بِهِ وَ یَکُونُ الدِّینُ کُلُّهُ هلل وَاصِباً  ربی أَنْ یُظْهِرَ دینِی بِهِ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ یُحِقَّ الْحَقَّ بِهِ وَ یُزْهِقَ الْبَاطِلَ

حِسٍّ وَ عَقْلٍ وَ کَانَ اللَّهُ الْخَالِقَ وَ نَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ وَ اللَّهُ فَکُنَّا أَنْوَاراً ذا أَسْمَاعٍ وَ أَبْصَارٍ وَ نُطْقٍ وَ 

نَاهُ وَ کَبَّرَ وَ نَحْنُ الْمُکَوَّنُونَ وَ اللَّهُ الْبَارِی وَ نَحْنُ الْبَرِیَّةُ مَوْصُولُونَ لَا منفصلُونَ فَهَلَّلَ نَفْسَهُ فَهَلَّلْ الْمُکَوِّنُ 

اً تَتَعَارَُف اهُ وَ َسبَّحَ َنفْسَهُ َفسَبَّحْنَاهُ وَ قَدَّسَ نَفَْسهُ فَقَدَّسْنَاهُ وَ َحمَّدَ نَفْسَهُ فََحمَّدْنَاهُ وَ لَمْ نزل نورنَفْسَهُ فَکَبَّرْنَ

ورِهِ بِمَشِيَئتِهِ وَ قُدْرَتِهِ لَا وَ تَتَنَاجَى مُسَمَّيْنَ مَُتبَائنِيَن أَزَلِيِّينَ مُوَحِّدِینَ مِنْهُ بَدْنَا وَ إِلَيْهِ نَعُودُ، أنواراً مِنْ نُ

کَةً وَ خَلَقَ الْمَاءَ نسأم عن تَسْبِيحِه وَ لَا نَسْتَکْبِرُ عَنْ عِبَاَدتِهِ ثُمَّ شَاءَ فَمَدَّ الْأَظِلَّهَ وَ خَلَقَ خَلْقاً أَطْوَاراً مَلَائِ
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أَنْفُسِهِْم  بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىوَ کانَ بشراً وَ عَرَّشَ عَرْشَهُ عَلَى الْأَظِلَّةِ وَ أَخَذَ مِنْ 

ةِ یُبْصِرُونَ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى شهدنا و کَانَ یَعْلَمُ مَا فِی نفُوِسهِمْ وَ الْخَلْقُ أَشْبَاحٌ وَ أَرْوَاحٌ فِی الْأَظِلَّ

ذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ بِمَلَائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ثُمَّ جلّانى لَهُمْ وَ جَلَّا وَ یَسْمَعُونَ وَ یَعْقِلُونَ فَأَخَ

اهلل لِیَ مْ فَأَخَذَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ التِّسْعَةَ الْأَئِمَّةَ مِن ولد الْحُسَيْنِ الَّذِینَ سَمَّيُْتهُمْ لَکُ

يثاقَ النَّبِيِّيَن الْعَهْدَ عَلَى النَّبِيِّينَ َجمِيعاً وَ هُوَ فی قَوْله تعالى الَّذِی أَکْرَمَنِی بِهِ جَلَّ ثناؤه »وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِ

 بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ لَما آتَيْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

* فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلَِک ذلِکُمْ إِصْرِی قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ  أَخَذْتُمْ عَلى

أُخِذَ لِی عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ أَنِّی أَنَا الرَّسُولُ الَّذِی خَتَمَ  فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ« وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْمِيثَاقَ

« فَکُنْتُ وَ اللَّهِ قَبْلَهُمْ وَ فيهم بقيتُ اللَّهُ بِیَ الرُّسُلَ وَ هُوَ قَوْلُهُ سبحانه: مُحَمَّدً »رَسُول اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ

عْطُوا فَزَادَنِی رَبِّی مِنْ فَضْلِهِ مَا لَمْ یُعْطِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ غَيْرِی فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُ أَخَذَ بَعْدَهُمْ وَ أُعْطِيتُ مَا أُ

ولًا إِلَّا أَرْسَلَ رَسُ لِیَ الْمِيثَاقَ عَلَى سَائِرِ النَِّبيِّينَ وَ لَمْ یؤخذْ مِيثَاقِی لِأَحَدٍ منهم وَ مِنْ ذَلِکَ مَا نَبَّأَ نَبِّيًا وَ لَا

ُموسَى: »لَِّذینَ یَتَّبِعُونَ أَمَرَهُ بِالْإِقْرَارِ بِی وَ أَنْ یُبَشِّرَ أُمَّتَهُ بِمَبْعَثِی وَ رَِسالَتِی وَ الشَّاهِدُ لِی بِهَذَا قَوْلُهُ تعالى لِ

اةِ وَ الْإِنْجِيلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْر

لَّتِی کانَتْ عَلَيْهِمْ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباِت وَ یُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغاْللَ ا

« وَ تَعْلَمُونَ أنه وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَفَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ 
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هِ لِأَخِی لَا نَبِیّ أمیّ أرسل رَسُولًا غَْيرِی وَ فِی الْإِنْجِيلِ قَوْلُهُ تعالى الَّذِی حَکَاهُ فِيمَا نَزَلَهُ عَلَیَّ مِنْ خِطَابِ

  مَرْیَمَ: »وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی ِمنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ« وَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ َما أرْسلَ رَسُولًا اسُْمهُ عِيسَى بْنِ

هُ یَْوَم حْتَأَحْمَدُ غَيْرِی وَ أَنَّ اللَّهَ مَنَحَنِیَ اللّواء فی الْقِيَامَةِ الَّذِی یَحْمِلُهُ أَخِی عَلِیٌّ وَ آدَمُ وَ مَنْ بعده تَ

هَا وَ نَعِيمََها فَلَْم الْقِيَامَةِ وَ أَعْطَانِیَ الشَّفَاعَةَ وَ الْحَوْضَ تَفَضُّلًا مِْنهُ عَلَیَّ وَ أَعْطَانِی مََفاِتيحَ الدُّنْيَا وَ کُنُوزَ

عْطَانِی إیاهُ رَبِّی لِأَخِی عَلِیٍّ وَ الْأَئِمَّةِ أَقْبَل زُهْداً فِيهِ فَعَوَّضَنِی منه مَفَاتِيح الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَجََعلْتُ کُلَّمَا أَ

، قال جابر: فَقُمْنَا عَلَى أَقْدَامِنَا وَ قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ حُسْنُ مَآبٍ مِنْهُمْ فَطُوبَى لَهُمْ وَ طُوبَى لِمَنْ توالهمْ

 ذُرِّیَّتِکَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ یَقْبِضُنَا إِلَيْهِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ لِئَلَّا یَأْتِیَ إِذ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِکَ وَ بِأَخِيکَ عَلِیٍّ وَ 

ینَ قَالَ اللَّهُ سبحانه أَحَدٌ مِنَّا بَائِقَة تُخِْرُجهُ عَنْ هَذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَنَا: کَلَّا لَا تَخَافُونَ فَإِنَّکُمْ مِنَ الَّذِ

لْبابِ«. الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِک الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَفِيهِمْ: »

مِ وَ هَذَا بَرَکَة قَالَ جَابِر بن یزید الْجُعْفِیُّ: قُلْتُ لِجَابِر بن عبد اهلل: لَقَدْ أَسْعَدَنِیَ اللَّهُ بِلِقَائِکَ فِی هَذَا الْيَوْ

وَسَلَّم(. قَالَ وَآلِهِعَلَيْهِاللَّهُ السالم( أمامک کذا اتاه بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ )صَلَّىاللَّهِ وَ بَرَکَة سَيِّدِیَ الْبَاقِرِ )عليه

تَ مِنِّی فَهَذَا عَهِدَ الينا َرسُولُ اللَّهِ لی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: خَبِّْر مَنْ لَقِيَکَ مِنْ ِشيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ بِمَا سَمِعْ

1  2«وَسَلَّمَ(.وَآلِهِعَلَيْهِاللَّهُ)صَلَّى

 
 ق.  1424ر ممقانی تبريزی، محمدتقی بن محمد، صحيفة األبرار، موسسة االعلمی للمطبوعات، بيروت، ني  - 1
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ارسی از هارون بن زید الطبرستانی از محول حدیث بیان کرد »ابی الحسن محمد بن یحیی الف

بن ابراهیم از محمد بن خالد الکناسی الکوفی از یونس بن ظبیان از مفضل بن عمر از جابر بن 

جابر بن عبد اهلل بن   :یزید جعفی از جابر بن عبد اهلل بن حزام االنصاری حدیث آمده که گفت که

کسی را فرستادند که وسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلی  روزی حضرت خاتم االنبیاء  :حزام انصاری گفت که

سلمان فارسی و مقداد بن اسود کندی و ابی ذّر جندب بن جناده غفاری و عمار ابن یاسر و 

بن ثابت ذی الشهادتین و ابى الهشیم مالک بن تیهان و ابی الطفیل  خزیمةبن یمان و  حذیفة

همه این  ،و پسران حنیف و بریده االسلمیعامر بن واثله و سوید بن غفله و سهل و تمیم هر د

 .دوازده اشخاص را حاضر کند

وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی  پس ما همه در روز جمعه در منزل حضرت رسول اهلل  :جابر می گوید که

امیرالمؤمنین در وقت چاشت حاضر شدیم و چون ماها در خدمت حضرت نشستیم و حضرت 

در جانب راست حضرت نشسته بودند پس امر فرمودند حضرت رسول که دیگر  السالم()علیه

پس   ،کسی داخل نشود و در آن روز انس بن مالک در منزل حضرت خادم بود و خدمت می کرد

 یست. امروز خدمت الزم ن  ،برود  او را فرمودند که به خانه خود

روی مبارک را وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی پس حضرت خاتم االنبیاءو هر گاه او به خانه خود رفت 

ای دوستان خدا بشارت باد برای شماها که خدای منان  :به سوی ما گردانیدند و فرمودند که

را دید که شماها برای او سبحانه   تفضل فرموده است بر شماها زیرا که اخالص باطنی و قلبی شما

و تعالی دارید و ایمان و اقرار به وحدانیت او دارید و به مالئکه او دارید و به کتاب های او و به 

پس چون همه این چیزها را در نفوس شما درست یافت و دید وفای شما را به   ،رسوالن او دارید

لذا  ،عهد کرده اید با من در باطن و در ظاهر آن چیزها که عهد کرده اید به او سبحانه و تعالی و
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امر فرموده است به من که من از جانب او سبحانه و تعالی برای شماها ضامن بشوم که شماها را 

و نه صرف شماها بلکه هر کسی که قبل از  ،بدون حساب و کتاب در جنت داخل خواهد فرمود

اگر مانند شماها اخالص داشته است   ،قیامت  شماها بوده و هر که بعد از شماها خواهد آمد تا روز

 یا بعد خواهد داشت باید همه شان را بدون حساب و کتاب در جنت داخل خواهد فرمود.

این حرف ها را به ماها می فرمودند و به وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی حضرت رسول :جابر می گوید

بر رخسار مبارک آن حضرت می دادند و اشک های آن حضرت مانند مروارید  ماها اشارت می

ریختند و همین طور چشم های ماها اشکبار بودند به سبب گریه آن حضرت و به سبب تفضل 

پس سجده نمودیم ماها برای حضرت پروردگار در شکرانه این  ،مرحمت خدای منان برای ماها

م اما چنان رقت نعمت بزرگ و ما اراده کردیم که از زبان خود حمد و شکر خدای منان ادا بنمائی

   .و بکاء بر ما طاری شده بود که ما نتوانستیم

اگر حاال شماها یک کمی گریه می کنید پس  :و چون حضرت ماها را چنان دیدند فرمودند که

و من بشارت می دهم شماها را برای   بدانید که البته شماها همیشه ابد اآلباد خنده خواهید کرد!

ا که شماها دوست دارید که از من سؤال کنید از بابت چیزی آن چیزی که من می دانم از شماه

پس اگر شماها آن چیزها را از  ،که اگر من آن چیزها را به شما نگویم و از میان شماها بروم

و چون ماها از آن حضرت این  ،برادرم علی بپرسید هر آئینه او شما را به درستی خواهد گفت

ر به صدای بلند گریان شدیم و تشکر نمودیم و دعا کردیم کالم را شنیدیم پس بی اختیار زار زا

 برای آن حضرت که خدا شما را از ما نگیرد.

سؤال کنید از من از بابت ابتدای خلقت من که چطور خالق عالم مرا خلق  :پس فرمودند که

فرموده است )زیرا که معرفت من به نورانیت و روحانیت بر شما و بر جمیع مؤمنین و مؤمنات 
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بالتحقیق که خدای ذو  -رحم بفرماید خدای منان بر شماها  -پس بدانید  ،اجب و الزم آمده(و

صرف همان   ،الجالل و االکرام بود و نبود چیزی از مخلوقات علوی و سفلی او تعالی شانه همراه او

یگانه بود در یگانگی خودش و منفرد بود در وحدانیت  ،ذات اقدس بود و هیچ شیء غیر او نبود

خودش و صمد و بی نیاز بود در ازلیت خودش و ازلی بود در قدامت خودش و منشی بود در 

پس هر گاه خواست که خلق  .ساحت خویش و هنوز نبود چیزی از مخلوقات او تعالی شأنه

پس خلق فرمود یک نوری را و  ،بفرماید از مشیت خویش خلقی را و از اراده خویش صنعتی را

پس شدم من یک نور درخشان  ،یعنی بشو موجود ُکنْفرمود به من که  نور من بود پس ،آن نور

 بعد از آن از نور من ،که می شنیدم و می دیدم و حرف می زدم بدون جسم و بدون کیفیت

برادرم علی را خلق فرمود و از نور علی فاطمه را خلق فرمود و بعد از آن از من و از علی و از 

فاطمه حسن و حسین را خلق فرمود و بعد از آن از ما و از حسین فرزندش علی را خلق فرمود 

و بعد از علی فرزندش محمد را و از محمد فرزندش جعفر را و از جعفر فرزندش موسی را و از 

سی فرزندش علی را و از علی فرزندش محمد را و از محمد فرزندش علی را و از علی فرزندش مو

حسن را و از حسن فرزندش را خلق فرمود که اسمش اسم من است و کنیتش کنیت من است 

و اوست که نجات خواهد داد امت مرا و اوست که زنده خواهد کرد سنت مرا و اوست که معزز 

که بر دست او دین مرا   ،اوست کسی که وعده داده است مرا پروردگار من  خواهد کرد ملت مرا و

بر تمامی ادیان عالم غالب خواهد فرمود و به واسطه او حق را ثابت خواهد فرمود و باطل را زائل 

پس آن وقت بر تمامی روی زمین دین خدائی رائج خواهد شد و تمامی   ،و معدوم خواهد ساخت

 .نیْمِ، آهُورَنُ  قْ رِشْاَ  وَ  هُورَهُظُ  لْجِّعَ مَّهُللَّاَبندگان خدای متعال را عبادت خواهند کرد،  
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و بود  ،و بودیم ما سمیع و بصیر و ناطق و حساس و عاقل ،پس بودیم ما نور مطلق بدون روح

و بود خدا   ،و بودیم ما تکوین داده شده  ،نو بود خدا مکوّ  ،و بودیم ما مخلوق  ،خدای متعال خالق

پس تهلیل فرمود  ،و بودیم ما متصل به نور خدا نه منفصل و علی حده ،و بودیم ما بریه ،باری

پس  - لَا إلَهَ إلَّا اهللُیعنی  -پس ما هم برای او تهلیل گفتیم  ،خدای متعال برای نفس خویش

پس تسبیح گفت خدای   - بَرُ اهللُ اَکْیعنی    -هم تکبیر گفتم  پس ما  ،تکبیر فرمود برای نفس خویش

پس تقدیس  - حَاَن اهللِسُبْیعنی  -پس ما هم تسبیح گفتیم برای او  خویش متعال برای نفس

پس  ، قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌیعنی  -فرمود برای نفس خویش پس ما هم تقدیس کردیم برای او 

 . ُد لِلَّهِحَمْاَلْیعنی    -حمد کردیم برای او   حمد فرمود برای نفس خویش پس ما هم

ما یکی دیگری را می شناختیم و با هم حرف می زدیم و اسم  ،پس بودیم ما همیشه نور مطلق

پس از حضرت حق ابتدای  ،بودیمازلی بودیم و موحد  ،و رسم داشتیم و از هم جدا و سوا بودیم

ما هست و به سوی او مرجع ماست و هستیم ما انوار از نور او و هستیم ما نشان از مشیت او و از 

قدرت او و ما هرگز ملول نمی شویم از تسبیح و تقدیس او تعالی شأنه و نه تکبر داریم از عبادت 

 او. 

پس سایه نورانی ما   ،لوقات را خلق بفرمایدپس بعد از این مشیت او قرار گرفت بر اینکه دیگر مخ

را پهن فرمود و بعد از آن ظل و سایه ماها انواع و اقسام مالئکه را خلق فرمود و آب را خلق نمود 

و بشر را یعنی ارواح آدمی را خلق فرمود و قرار داد عرش مشیتی خویش را بر اظله و سایه ماها 

از اصالب آن ها و شاهد گردانید ایشان را بر نفس های و بیرون آورد از بنی آدم ذریت آن ها را 

بلی بلی توئی   :آیا نیستم من پروردگار شماها؟ پس همه شان در جواب گفتند  :پس فرمود  ،ایشان
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پروردگار ما و ماها بر این اقرار خویش شاهد هستیم و خدای متعال می دانست هر چیزی را که 

و بودند در آن وقت تمامی مخلوقات اشباح   ،قرار و انکاردر قلوب آن ها مخفی پنهان بود از قسم ا

پس گرفت از  ،در حالی که می دیدند و شنیدند و می فهمیدند ،و ارواح در سایه نورانی ماها

باید ایشان ایمان بیاورند بر ذات اقدس حضرت حق و بر مالئکه و بر اینکه  ایشان عهد و میثاق بر  

و بعد از آن جلوه داد بر ایشان نور مرا   ،ن او سبحانه و تعالیکتاب های او تعالی شأنه و بر رسوال

و جلوه داد نور علی را و نور فاطمه را و نور حسن را و نور حسین را و انوار تسعه از ائمه ذریت 

 حسین را که حاال من برای شماها اسامی ایشان را بیان کرده ام.

انبیاء و مرسلین و همان عهد و میثاق  د و میثاق از تمامیهپس گرفت خدای متعال برای من ع

ای » تعظیم و تکریم من که فرموده استرا بیان فرموده است در کتاب خود قرآن مجید برای 

حبیب من بیان بنما برای مردم آن وقت را که خدای متعال عهد و پیمان گرفت از گروه انبیاء و 

آگاه باشید که هر گاه شماها را من در مرسلین بر این مطلب که ای جماعت انبیاء و مرسلین 

عالم دنیا مبعوث گردانم و بدهم به شما کتاب حکمت خودم را و بعد از شماها بیاید رسول من 

و او تصدیق خواهد فرمود کتاب های شماها را و دین و رسالت شماها را لذا بر شماها واجب و 

ید او را از دادن بشارت به امت خودتان الزم است که ایمان بیاورید به آن رسول من و نصرت بنمائ

تا که آن ها از شنیدن بشارت شماها برای آمدن رسول من ایمان بیاورند بر آن حبیب من وقتی 

پس بعد از گرفتن این عهد و میثاق خدای متعال از گروه انبیاء و  «،که او مبعوث خواهد شد

یا خیر و آیا شماها این عهد و میثاق  آیا شماها اقرار نمودید به این مطالب :مرسلین پرسید که

اگر شما از این   :و بعد از آن خدای متعال فرمود که  ،مرا قبول کردید یا خیر؟ ایشان قبول نمودند

 اقرار انحراف نمودید پس آن وقت شما فاسق خواهید شد!!!  
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ز جمیع پس حضرت به ما فرمودند که از این آیه مبارکه شما دانستید که خدای منان برای من ا

پس منم رسول عهد و میثاق که در صحیفه مالکی  ،انبیاء و مرسلین عهد و میثاق گرفته است

نبی مرا رسول عهد فرموده و منم آن رسولی که ختم نموده است بر من رسالت و نبوت را که در 

 .«محمد رسول اهلل و خاتم النبیین است»قرآن خود فرموده:  

 ،و بودم من در میان ایشان و باقی ماندم بعد از ایشان  ،مرسلین  پس بودم من قبل از همه انبیاء و

و داد به من خدای منان هر چه به آن ها داده و عالوه بر این به من مرحمت فرموده است 

چیزهائی که به هیچ کس نداده از فضل و احسان خودش، من جمله آن عطایای خدای منان 

مرسلین عهد و میثاق گرفت اما از من برای هیچ  یکی این است که برای من از تمامی انبیاء و

و دیگر اینکه هیچ نبی را نبوت نداده و رسولی را نفرستاده  ،رسول عهد و میثاق نگرفته نبی و

 ،مگر اینکه او را مأمور فرموده که اقرار کند به فضیلت من و بشارت بدهد به امت خود مبعث من

آن کسانی که اتباع نموده »  :رت موسی که فرمودهو شاهد این مطلب این قول خدا است برای حض 

آن رسول امی که می یابند تذکره او را نوشته شده در نزد خود در  ،اند به نبی امی و رسول امی

که آن رسول امی امر می کند ایشان را به معروف و منع می کند از کارهای  ،تورات و در انجیل

رام می کند خبائث را و رفع می کند از ایشان  منکر و حالل می کند بر ایشان طیبات را و ح

بارهای سنگین را دفع می کند از ایشان قیود شدید را که سابق بر ایشان بوده پس هر که به آن 

نبی امی ایمان خواهد آورد و او را نصرت خواهد کرد و او را عزیز خواهد داشت و اتباع خواهد 

امیرالمؤمنین ود مبارک حضرت  وصی او را که وج  یعنی  -کرد به آن نور که همراه آن خواهد بود  

 ات خواهند یافت از عذاب آتش جهنم.پس آن ها رستگار خواهند شد و نج  -است  
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و شماها می دانید که نبی امی غیر از من کسی دیگری نیامده و در انجیل خدای منان ذکر مرا 

که بشارت بدهد برای من به بر برادرم عیسی بن مریم نازل فرموده که به آن حضرت امر فرموده  

ای بنی اسرائیل منم رسول برای شما و بشارت » :چنانچه آن حضرت بشارت داده که ،امت خود

می دهم که بعد از من حضرت خاتم االنبیاء مبعوث خواهد شد و اسم مبارک آن حضرت احمد 

که اسم او احمد شده  و شماها می دانید که هیچ رسولی نفرستاده    «،سلم(ووآلهعلیهاهللاست )صلی

 باشد غیر از من.

و دیگر اینکه در روز قیامت خدای منان مرا لواء حمد عطا خواهد فرمود و او را من به برادرم علی 

و  ائر انبیاء در ضل آن خواهند بود.پس حضرت آدم و س ،او را خواهد برداشت ،خواهم داد و او

و داد   مرا حوو کوثر کرامت خواهد فرمود،ه  دیگر اینکه به من شفاعت عاصیان داده و دیگر اینک

پس به عوو  ،اما من قبول نکردم ،خدای منان به من کلیدهای کنوز دنیا و تمامی نعمات دنیا

چه خدای منان به  پس هر ،این عطا فرمود به من مفاتیح جنات الخلود را و مفاتیح نار جهنم را

پس  ،علی را دادم و به ائمه ذریت او عطا نمودممن کرامت فرموده من همه آن ها را به برادرم 

بشارت است برای اوصیای من و بشارت است برای آن کسانی که ایشان را دوست دارند و بهترین 

 بازگشت است برای ایشان در عالم آخرت! 

یا رسول اهلل هر گاه خدای منان به ماها  :پس ما برخاستیم و عرو نمودیم :جابر می گوید که

بزرگ به طفیل شما و به طفیل برادر شما علی مرحمت فرموده است و به طفیل ذریت   این نعمت

پس حاال ماها از خدای منان سوال می کنیم که االن االن ما را قبض روح بنماید   ،شما داده است

مبادا کاری بکنیم که از این مرحمت محروم بشویم، پس حضرت فرمودند: نه نه هرگز نه هرگز 

هد شد شماها از آن کسانی هستید که برای ایشان خدای متعال بشارت داده است چنین نخوا  ،نه
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پس حق را قبول می کنند و  ،یعنی آن کسانی که که همه اقوال حق و باطل را گوش می دهند

پس ایشان اند صاحبان عقل هوش که هرگز هرگز گمراه  ،باطل را به صاحبش پس می دهند

 نخواهند شد! 

 :بن یزید جعفی گفت که آن وقت گفتم به جابر بن عبد اهلل انصاری که پس راوی حدیث جابر

البته از مالقات شما امروز خدای منان ماها را سعید گردانید و این به طفیل حضرت موالنا امام 

بر شماها الزم و  :امام ماست، پس جابر بن عبد اهلل انصاری گفت که السالم()علیه محمد باقر

یث شریف را به شیعیان آل محمد برسانید زیرا که حضرت رسول از ما واجب است که این حد

 د  عَا تُلَ  د  مَّحَ مُ  آلِ  وَ  د  مَّحَی مُلَعَ  لِّصَ  مَّهُللَّاَعهد گرفته اند که این حدیث را به شیعیان ما برسانید.«  

 ی.صَ حْا تُلَ  وَ

پس از این حدیث شریف ظاهر می شود لذا حضرت از مخلوقات عالین هستند و از تمامی 

مخلوقات و موجودات اعلی و افضل می باشند و هیچ مخلوقی به مرتبه و مقام آن حضرت نمی 

 .الفداء(لهالعالمینوارواح)روحنارسد  

 سید شرف الدین النجفی  کتاب تاویل اآلیات  -۲

کتاب تأویل اآلیات سید شرف الدین النجفی از شیخ ابی جعفر طوسی از شیخ ابی از  حدیث دوم  

محمد فضل بن شاذان به اسناد خویش از رجال خویش از جابر بن یزید جعفی از حضرت امام 

 عالم موسی بن جعفر الکاظم صلوات اهلل و سالمه علیهما:

وَآلِِه( مِنْ نُورٍ اخْتَرَعَهُ مِنْ نُورِ عَظََمتِهِ َو عَلَيْهِاللَّهُإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَاَلى خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ )صَلَّى: »قَالَ

الَّذِی تَبَدَّى وَ تَجَلَّى لِمُوَسى بْنِ عِمْرَانَ فِی طُورِ سَيْنَاءَ فَمَا اسْتَقَرَّ لَهُ وَ الَ جَالَلِهِ وَ هُوَ نُورُ الَهُوتِيَّتِهِ 

دٍ طَاقَ مُوسَى لِرُؤْیَتِهِ وَ الَ ثَبَتَ لَهُ حَتَّى خَرَّ صَاعِقاً مَغْشِيّاً عَلَيْهِ وَ کَانَ ذَلِکَ النُّورُ نُورَ مُحَمَّ



68 

وَآلِِه( مِْنهُ قَسَّمَ ذَلِکَ النُّورَ شَْطرَْینِ فَخَلَقَ عَلَيْهِاللَّهُآلِهِ( فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ مُحَمَّداً )صَلَّىوَعَلَيْهِاللَّهُ)صَلَّى

لَيْهِما السَّالَمُ( وسلم( وَ مِنَ الشَّطْرِ الْآخَرِ عَلِيّاً بْنَ أَبِی طَالِبٍ )عَوآلهعليهاهللمِنَ الشَّطْرِ الْأَوَّلِ مُحَمَّداً )صلى

هُمَا عَلَى صُورَِتِه وَ لَمْ یَخْلُقْ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ غَيْرَهَُما خَلَقَهُمَا بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيهِمَا بَِنفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ صَوَّرَ

عَيْناً لَهُ عَلَْيهِمْ وَ لِسَانَهُ إِلَيْهِمْ، قَدِ اسْتَوَْدَع  وَ جَعَلَهُمَا أَمْثَالَهُ وَ َشاهِداً عَلَى خَلْقِهِ وَ خُلَفَائَه عَلَى خَلِيقَتِهِ وَ

وحَهُ الَ یَقُوُم فِيهِمَا عِْلمَهُ وَ عَلَّمَُهمَا الْبَيَانَ وَ اسْتَطْلَعَهُمَا عَلَى غَْيبِهِ وَ جَعَلَ أَحَدَهُمَا نَفْسَهُ وَ الْآخَرَ رُ

شَِریَّةٌ وَ بَاِطنُُهمَا الَُهوتِيَّةٌ، َظهَرَ لِلْخَلْقِ عَلَى هَيَاکِلِ النَّاسُوِتيَّةِ، حَتَّى أحَدُهُمَا بِغَيْرِ صَاحِِبهِ، ظَاِهرُهُمَا بَ

مِينَ وَ حِجَابَاُت یُطِيقُوا رُؤْیََتهَُما وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا یَْلبِسُونَ، فَهُمَا مَقَامَاتُ رَبِّ الْعَالَ

بَسَ مِنْ نُورِ خَالَئِقِ أَجْمَعِينَ، بِهَِما فَتَحَ اللَّهُ بَدْءَ الْخَلَائِقِ وَ بِهِمَا یَْختِمُ الْمُلْکَ وَ الْمَقَادِیرَ. ثُمَّ اقْتَخَالِقِ الْ

مِنْ نُورِ فَاطِمَةَ وَ عَلِیٍّ وَآلِهِ( فَاطِمَةَ ابْنَتَُه، کَمَا اقْتَبَسَ نُورَهُ مِنْ نُورِهِ وَ اقْتَبَسَ عَلَيْهِاللَّهُمُحَمَّدٍ )صَلَّى

السالم( کَاْقتِبَاِس الْمَصَابِيِح، فَهُمْ خُلِقُوا مِنَ الْأَنْوَارِ وَ انْتُقِلُوا مِنْ ظَهْرٍ إِلَى ظَهٍْر الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ )عليهم

مِنَ غَيْرِ نَجَاسَةٍ، بَلْ نَقاْلً بَعْدَ نَقْلِ الَ مِنْ  وَ مِنْ صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ وَ مِنْ رَحِمٍ إِلَى رَحِمٍ فِی الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا

رْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ، مَاءٍ مَهِينٍ وَ مِنْ نُطْفَةٍ جَسِرَةٍ کَسَائِرِ خَلْقِهِ، بَلْ أَنْوَاراً انْتُقِلُوا مِنْ أَصْالَبِ الطَّاهِرِینَ إِلَى أَ

لِنَفْسِهِ وَ جَعَلَهُمْ خُزَّانَ عِلْمِهِ وَ بُلَغَاءَ إِلَى خَلْقِهِ، أَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ  لِأَنَّهُمْ صَفْوَةُ الصَّفْوَةِ، اصْطَفَاهُمْ

 فِی أَمْرِهِ ، الْمُتَصَرِّفُونَالَ یَُرى وَ الَ یُدْرَکُ وَ اَل تَْعرَفُ کَْيفِيَّتُهُ وَ الَ إِنِّيَُّتهُ، َفهَُؤالَءِ النَّاطِقُونَ الْمُبَلِّغُونَ عَنْهُ 

نَفْسَهُ وَ بِهِمْ یُطَاُع  وَ نَهْيِهِ، فَبِهِمْ َیظْهَرُ قُدْرَُتهُ وَ مِنْهُمْ یُرَى آیَاتُهُ وَ مُعْجِزَاُتهُ وَ بِهِمْ وَ مِنْهُمْ عَرَّفَ عِبَادَهُ
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اللَّهُ ُیجْرِی أَمْرَهُ کَْيفَ یَشَاءُ فِيَما َیشَاءُ َو أَمْرُهُ وَ لَوْالَهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهَ وَ الَ یُدْرَى کَيْفَ یُعْبَدُ الرَّحَْمنُ، فَ

 1«ال یُسْئَلُ عَمّا یَفْعَلُ وَ هُمْ ُیسْئَلُونَ

  :د آن حضرت کهحدیث بیان می کند که فرمودن

را از  (آلهوعلیهاهلل)صلی»بالتحقیق که خلق فرمود خالق عالم نور مقدس حضرت خاتم االنبیاء 

نور الهوتی بوده که   ،یک نوری که او را از نور عظمت و جالل خویش اختراع فرموده بود و آن نور

پس طور سینا   ،سینا  جلوه نموده بود و ظاهر شده بود برای حضرت موسی بن عمران بر مقام طور

خورد شده   ،به آن صالبت و عظمت نتوانست که از تجلی آن نور جالل به جای خود برقرار بماند

و ریزه گردیده در اطراف جهان پاشیده شد و نه حضرت موسی بن عمران با وجود داشتن روح 

گردیده بر روی زمین افتاد و بود آن   بیهوشقدس نبوتی تاب و طاقت آورد که او را ببیند بلکه 

 (.آلهوعلیهاهلل)صلینور حضرت خاتم االنبیاء   ،نور

فرمود که خلق بفرماید از آن نور الهوتی حضرت خاتم االنبیاء  هپس هر گاه خدای متعال اراد

پس او را دو قسمت نمود پس از قسمت اولی وجود اقدس حضرت خاتم انبیاء (  آلهوعلیهاهلل)صلی

علی بن ابی طالب را خلق امیرالمؤمنین ا خلق فرمود و از قسمت دومی وجود مقدس حضرت ر

پس خلق فرمود  ،نمود و نه خلق فرمود از آن نور الهوتی سوای این دو بزرگوار کسی دیگری را

این هر دو بزرگوار را از دست قدرت خویش و دمید در این دو بزرگوار نفس خود را بنفسه و 

شان را بر صورت خویش و گردانید ایشان را مثال خود و قرار داد ایشان را شاهد بر تصویر کرد ای

مخلوقات خودش و گردانید ایشان را خلیفه خود بر مخلوقات خود و چشم بینای خود بر خالئق 
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خود و لسان گویای خود به سوی مخلوقات خود و ودیعت گذاشت در وجود ایشان علم و قدرت 

ایشان را علم بیان و مطلع فرمود ایشان را بر عالم غیب خود و گردانید یکی   خود را و تعلیم نمود

پس  ،را نفس خود و دیگری را روح خود به نحوی که نمی تواند یکی قائم بشود بدون دیگری

ظاهر شده اند برای خلق در هیکل ناسوتی   ،ظاهر ایشان بشری است و باطن ایشان الهوتی است

برای »  :مفهوم این قول خدا کهاست  قادر بشوند بر دیدن ایشان و همین    تا که مخلوقات بتوانند و

 «.رویت او ما بر او پوشانیدیم آن لباسی را که آن ها پوشیده اند

پس این هر دو بزرگوار مقامات ظهور رب العالمین اند و حجاب خالق اند و به طفیل ایشان خلق 

  .د ملک دنیا و مقادیر عالم رافرموده است خالئق را و بر ایشان ختم خواهد فرمو

و بعد از آن اقتباس نمود از نور محمد فاطمه را چنانکه از نور خودش اقتباس نمود محمد را و 

پس ایشان   ،بعد از آن اقتباس نمود از نور فاطمه و علی حسن و حسین را مانند اقتباس مصابیح

منتقل شده اند از رحم به رحم در مخلوق شده اند از انوار و منتقل شده اند از صلب به صلب و 

بلکه منتقل شده اند از صلب به صلب و از رحم به رحم نه به  ،طبقه علیا بدون شائبه نجاست

واسطه نطفه و آب ذلیل مانند دیگر مخلوقات بلکه نور ایشان منتقل شده است از پشت به پشت 

ل شده است به سوی ارحام یعنی صرف نور ایشان از صلب آبای طاهرین منتق  ،و از رحم به رحم

امهات طاهرات زیرا که ایشان برگزیده برگزیدگان پروردگار هستند و خدای متعال ایشان را برای 

نفس خود انتخاب فرموده است و ایشان را خازنان علم خود قرار داده است و مبلغین خود 

زیرا که او سبحانه گردانیده است به سوی خلق خود و ایشان را قائم مقام نفس خود ساخته است  

و تعالی دیده نمی شود و نه ادراک می شود و نه کیفیت او شناخته می شود و نه انیت و هویت 

 او سبحانه فهمیده می شود.
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پس ایشان اند که از جانب او نطق می کنند و از جانب او تبلیغ می نمایند و متصرف اند در امور 

پس به واسطه ایشان ظاهر می شود قدرت خدای   ،اننداو که امر و نهی او را به مخلوقات او می رس

متعال ایشان خدای    به واسطه ایشان و ازمتعال و از ایشان دیده می شود آیات او و معجزات او و  

ذات اقدس خویش را به مخلوقات خود معرفی نموده است و به واسطه ایشان اطاعت امر او می 

عال شناخته نمی شد و هیچکس نمی دانست که پس اگر نمی بودند ایشان ابداً خدای مت ،شود

پس خدای متعال جاری می فرماید امر خود را هر طور که  ،معبود خود را چطور عبادت بنماید

می خواهد در آن چیزها که می خواهد و کسی نیست که از او سبحانه و تعالی سوال کند که تو 

پس از او سوال کرده خواهد شد اما اگر کسی دیگری یک کاری می کند    ؟چرا همچنین می کنی

یعنی از جمیع مخلوقات خدای متعال سؤال خواهد کرد اما هیچ مخلوقی نمی تواند و حق ندارد 

 کََما ُهوَ َأهلُُه وَ مُسَتحَقّه.«  اَلَْحْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَِمینَکه از بابت افعال خدا سؤال کند،  

رت از مخلوقات عالین هستند و از تمامی پس از این حدیث شریف ظاهر می شود که آن حض 

مخلوقات و موجودات اعلی و افضل می باشند و مخلوقی به مرتبه و مقام ایشان نمی رسد و ایشان 

 خازن علوم الهیه و مظاهر صفات ذات حضرت حق و غیب مطلق هستند! 

کانیه هستند و دیگر اینکه ایشان امام مطلق حضرت کردگار برای تمامی ازمنه و جمیع عوالم ام

  :در خصوص امام فرموده اندوسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلی و حضرت خاتم االنبیاء

 فرمودند حضرت خاتم األنبیاء ،1«َمنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَة الجَاهِلِية» :الحدیث

که هر که می میرد و حال آنکه معرفت امام زمان خود را حاصل نکرده وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی

 است به مرگ جاهلیت می میرد 
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اگرچه عبادت و بندگی خدای متعال کرده است و قائم الیل و صائم الدهر بوده است آن عبادت 

او به مرگ جاهلیت می میرد یعنی مشرک، زیرا که زمانه جاهلیت   ،برای او هیچ فائده نخواهد داد

آن زمانه قبل از زمانه اسالم بوده که مردمان آن زمانه همگی بت پرست و مشرک بودند و کامال 

از خدا دور بودند پس آن کسانی که از معرفت امام زمانه خود غافل و جاهل هستند چون می 

رند نامه اعمال آن ها از هر خیر و خوبی خالی می باشد مانند نامه اعمال مردان زمانه جاهلیت می

چون این حدیث شریف فرمایش حضرت صادق االمین رسول رب العالمین است و فرمایش آن 

حضرت همه وحی ذات حضرت حق و غیب مطلق است چنانچه در قرآن کریم و فرقان عظیم 

 ی دهد که فرموده است: خدای منان به ما خبر م

یعنی فرمایش آن حضرت بوجه من الوجوه از هوای   1«مَا یَنطِقُ عَنِ الْهََوى، إِنْ ُهوَ إِالَّ وَحْیٌ یُوحَى»

  .چه آن حضرت فرموده اند همه وحی خدای متعال استنفس نیست هر  

بفهمیم که این معرفت امام زمانه چه معرفتی است  یلذا الزم است که تحقیق کنیم و به درست

بر هر کسی که طالب جنت و نجات از عذاب ابدی جهنم است فرو و واجب  که خالق عالم

ای عابد و مرتاو بی فائده و بی نتیجه گردانیده است و بدون آن معرفت هر عبادت و ریاضت از بر

 و باطل است!

آیا آن معرفت و شناسائی معرفت اسم و کنیت امام زمانه است که هر کسی که اسم و کنیت آن 

یا معرفت شرح زندگانی و تاریخ حیات و اخالق   نمی داند به مرگ جاهلیت می میرد؟حضرت را  

یا معرفت  ؟سم و طینت آن حضرت استیا معرفت ج ؟و طرز معاشرت آن حضرت با مردم است

  ؟نور و روح آن حضرت است
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باید به درستی تحقیق کنیم و بفهمیم که این معرفت چه معرفتی است زیرا که مردم عقیده 

دارند که آن معرفت این است که امام مفترو الطاعت است اما این درست نیست زیرا که هر که 

ت می داند زیرا که از این کالم صداقت بیان آن عقل کسی را امام می گیرد او را مفترو الطاع

کل و سید االنبیای و الرسل ظاهر و آشکار می گردد که بدون آن معرفت نجات اخروی میسر 

هر که می خواهد باشد  -نخواهد شد محال است و کسی که از این معرفت غافل و جاهل است 

 به مرگ جاهلیت و مشرک خواهد مرد!!!    -

در این خصوص چه رسیده است   (السالموالصلوة علیهم)د که ببینیم آیا از معصومین  اینجا الزم ش

پس اگر ایشان در این خصوص بیانی  ؟در باره این معرفت چه فرموده اند السالم()علیهم و ائمه

که از یک  ،نفرموده و حد این معرفت را معین نکرده باشند آن وقت دین ما ناقص خواهد بود

به سختی و شدت امت خود وآله(  علیهاهلل)صلی  االنبیاء محبوب رب العالمین  طرف حضرت خاتم

را می ترسانند و تهدید می نمایند که اگر کسی بدون معرفت امام زمانه خود بمیرد آن شخص 

به مرگ جاهلیت و مشرک می میرد و از طرف دیگر نه خود آن حضرت و نه اوصیای آن حضرت 

ده اند و معرفی کرده اند که این چه معرفتی است که تحصیل آن حد این معرفت را معین فرمو

به این اندازه در مقام دیانت واجب و الزم و ضروری است که بدون آن هیچ عمل قبول نمی شود 

و اگر انسان از تحصیل آن سستی و کوتاهی کند و غافل و جاهل بماند پس طاعات و عبادات او 

ر راه دیانت کشیده است همه باطل می شوند و به هدر می که به جا آورده است و زحماتی که د

رود و حال آنکه خالق عالم در کتاب مجید خود می فرماید که من امروز دین خود کامل گردانیده  

  .ام و من بعد از این هیچ نقص ندارد
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یعنی   1«رَضيتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ دیناً اَلْيوْمَ أَکمَْلتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عََليکُمْ نِعْمَتی وَفقال عز و جل: »

من امروز دین شما را کامل گردانیده ام برای شما از امروز دین شما هیچ نقصی ندارد و نعمت 

 تمام کرده ام و من راضی هستم که دین شما اسالم که دین انبیاء است باشد.  خود را بر شما

حد این معرفت را تعیین نفرموده باشند آن وقت این قول   السالم()علیهم  پس اگر ائمه معصومین

این است که حضرت  ا که هنوز دیانت ناقص خواهد بود،خدای متعال به هم خواهد خورد زیر

برای اینکه اهل بصیرت و صاحبان  (السالموالصلوة)علیهامام مبین امیرالمؤمنین موالنا و سیدنا 

 ت هستند بدانند و بفهمند که آن معرفتی که تحصیلدانش و بینش و کسانی که طالب نجات آخر

آن بر جمیع مرد و زن و صاحب دیانت واجب و الزم است آن معرفت بالنورانیت و بالروحانیت 

 امام است که در این حدیث معرفت بالنورانیت واضح بیان فرموده اند. 

 باب معرفت بالنورانیت ائمه  ،األنواربحار کتاب -٣

 :(السالموالصلوة)علیهمباب معرفت بالنورانیت ائمه    ،هفتم بحارالحدیث مجلد 

یَا أَبَا َعبْدِ اللَّهِ مَا  :أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِیُّ سَلَْمانَ الْفَارِسِیَّ رَضِیَ اللَّهُ عَْنهَُما عَنْ مَُحمَّدِ بِْن صَدَقَةَ قَاَل: سَأَلَ»

 فَأََتيْنَاهُ فَلَمْ :َقَال .یَا ُجنْدَبُ فَامْضِ بِنَا حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ :قَالَ ؟مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالنُّورَانِيَّةِ

قَاال جِْئنَاکَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيَن  ؟َما َجاءَ بِکَُما :قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِففَانَْتظَرْنَاهُ حَتَّى جَاَء  :قَالَ  .نَجِدْهُ

 ما،مَرَْحباً بِکُمَا مِنْ وَلِيَّيْنِ مُتَعَاهِدَیْنِ لِدِیِنهِ :قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟نَسْأَلُکَ عَنْ مَعْرِفَتِکَ بِالنُّورَانِيَّةِل

َیا سَلَْماُن  :لَيْهِثُمَّ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَ ،عَلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَاجِبٌللَسْتُمَا بِمُقَصِّرَیْنِ لَعَْمرِی إِنَّ ذَلِکَ 
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 زَّ عَ  اهللِ ةُفَرِعْمَ وَ لَّجَ وَ زَّعَ اهللِ ةُفَرِعْمَ ةِيَّانِورَالنُّی بِتِفَرِعْمَ :قَالَ ،لَبَّيْکَ َیا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ :قَاال ،ا جُنْدَبُوَ یَ

فَإِذَا  ،لْإِیمَانَ حَتَّى یَعْرِفَِنی کُنْهَ مَعْرِفَتِی بِالنُّورَانِيَّةِلإِنَّهُ لَا یَسْتَکْمِلُ أَحَدٌ  :الَقَ مَّ، ثُ ةِيَّانِورَالنُّبِ یتِفَرِعْمَ لَّجَ وَ

رِفاً مُسْتَبْصِراً وَ مَنْ عَرَفَنِی بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ فَقَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیَمانِ وَ شََرحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَ صَارَ َعا

 1«رِفَةِ ذَلِکَ فَهُوَ شَاکٌّ مُرَْتابقَصَّرَ عَنْ مَعْ

یعنی »محمد بن صدقه روایت نموده که روزی سوال کرد ابوذر غفاری از سلمان فارسی رضی اهلل 

داهلل چیست معرفت حضرت امیر المؤمنین بالنورانیت؟ پس حضرت سلمان عنهما که ای ابو عب

ای جندب بیا برویم به خدمت آن حضرت و از خود آن جناب این مسئله را بپرسیم،  :فرمود که

پس در  ،رفتند اما آن حضرت را در منزل نیافتندامیرالمؤمنین پس هر دو به خدمت حضرت 

از بیرون تشریف امیرالمؤمنین ستند حتی آنکه حضرت انتظار آن حضرت دم درب در آفتاب نش

آوردند و چون هر دو را در آفتاب نشسته دیدند فرمودند: چه چیز آورده است شما را در این 

آمده ایم که خود از جناب شما معرفت بالنورانیت شما را امیرالمؤمنین یا  :وقت؟ عرو نمودند

 :به ایشان فرمودند که  السالم()علیهامیرالمؤمنین  تحصیل بنمائیم که آن چیست؟ حضرت موالنا  

مرحبا و بشارت است برای شماها که شما هر دو با هم دوست دینی هستید و مردم در طلب دنیا 

و ساعی هستید لذا شماها هرگز هرگز مقصر و سعی می کنند و شماها در طلب دین جدی 

قسم به زندگانی خودم که معرفت بالنورانیت ماها هر  :مرتاب نیستید و بعد از آن فرمودند که

و مومنه واجب و الزم آمده که باید او را تحصیل بنماید و بعد از آن فرمودند مؤمن  آئینه بر هر

: ، پس فرمودند کهامیر المؤمنینک لبیک یا ای سلمان و ای جندب، ما عرو نمودیم: لبی :که
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معرفت خدای عز و جل است و معرفت خدای عز و جل  بالتحقیق که معرفت بالنورانیت من

معرفت النورانیت من است و ایمان هیچ کس کامل نمی شود تا وقتی که ماها را به کنه معرفت 

نیت ماها شناخت پس بدون شک و بالنورانیت ماها نشناسد و هر گاه ما را به حقیقت و کنه نورا

شبهه آن شخص مؤمن کامل االیمان گردیده و بالتحقیق که داخل شده در زمره آن کسانی که 

خدای متعال قلوبشان را برای ایمان کامل امتحان فرموده است و گشاده است سینه او را برای 

که در تحصیل قبول اسالم و داخل شده است آن شخص در زمره عارفین و مستبصرین و هر 

معرفت بالنورانیت ما کوتاهی و سستی می نماید هر آئینه آن شخص مقصر و مرتاب است و ناقص 

 االیمان در معرو خطر!«

پس بر نوع بشر الزم است که هر نوع مخلوق را از نوعیت و جنسیت او بشناسد نه از شکل و 

به این مالحظه خالق  ،فوق نوعیت جمیع مخلوقات است ،صورت او، پس بدانند که نوعیت ما

پس نوع ما از نوع انبیای جزئی اعلی و ارفع   ،عالم نوع ما چهارده نفر را مخلوق عالین آفریده است

است و نوع انبیای جزئی بشر اعلی است و نوع بشر از نوع حیوانات اعلی و ارفع است و نوع  

ی و ارفع است و نوع پست را حیوانات از نوع نبات اعلی و ارفع است و نوع نبات از نوع جماد اعل

در نوع اعلی داخل کردن و همین طور نوع اعلی را در نوع پست شمردن شرک است که فرموده 

 اند:  

یعنی سنگریزه را هسته خرما گفتن و   1،مِرَکَ بِاهللِ العَظِيْأشْ حَصَاةِ نَوَاةٌ وَ لِلنَّوَاةِ حَصَاةٌ فَقَدْ قَالَ لِلْ مَنْ

 ته خرما را سنگریزه گفتن شرک با خدای عظیم است. هس

 
ِ َعْن أَِبي َجْعفَرٍّ )عليه   -  1 ِد ْبِن ِعيَسى َعْن يُونَُس َعْن بَُرْيدٍّ اَْلِعْجِلي  َ َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ ْلتُهُ َعْن أَدْنَى َما َيُكوُن اَْلعَْبدُ ِبِه ُمْشِركاً  السالم( قَاَل: َسأ

،  2، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، جلد قَاَل فَقَاَل َمْن قَاَل ِللنََّواةِ إِنََّها َحَصاةٌ َو ِلْلَحَصاةِ إِنََّها نََواةٌ ثُمَّ دَاَن ِبِه. )محمد بن يعقوب 

ْرِك(، كتاب اإليمان و ال397صفحه   كفر، بَاُب اَلش ِ
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پس از جهالت همین مسئله، مردمان زرنگ خود را در نوع انبیاء داخل می کنند و زندگانی دنیا 

را با عیش و عشرت به سر می کنند. الحمد هلل که ما را خدای منان هدایت فرموده که نوع مخلوق 

را هرگز در نوع نبی داخل نمی کنیم، اگر کسی ادعای را در حد نوعیت او می شناسیم، نوع بشر  

 کرامت معجزه می کند می پرسیم که شما روح قدس نبوتی دارید؟

و آشکار می گردد که ظاهر  پس بر صاحبان عقل سلیم و فطرت مستقیم از این حدیث شریف

 ،الیمان استکه آن معرفتی که الزم و واجب است بر انسان که او را تحصیل بنماید و اال ناقص ا

آن معرفت بالنورانیت و الروحانیت است و کسی خیال نکند که نور و روح هر دو سوا و جدا 

 هستند زیرا که خالق عالم همان روح را نور بیان فرموده است، 

الْإِیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ وَ کَذلِکَ أَوْحَْينا إِلَيْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما ُکنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتابُ وَ لَا قوله تعالی:  

 1.صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلى

ت سلمان و حضرت ابوذر دانستند که تحصیل معرفت بالنورانیت امام زمانه شان پس هر گاه حضر

بر آن ها واجب و الزم است پس بدون توقف در خدمت امامشان رفتند تا آنکه معرفت را از زبان 

 صداقت بیان خود آن حضرت تحصیل بنمایند.
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 ت عرفمتفسیر حدیث 

کالم حضرت خاتم امیرالمؤمنین ین حضرت پس بنابراین حاال باید از فرمایش حضرت امام مب

 االنبیاء را چنین تفسیر کنیم:  

یعنی هر که می میرد  ،مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِْف إمامَ َزمانِهِ »بالنورانية و الروحانية« مَاتَ مِيَتةَ الجَاهِلِية

و معرفت بالنورانیت و روحانیت امام زمانه خود را تحصیل نکرده است پس آن شخص به مرگ 

  .مشرکین عرب می میرد

یعنی در نامه اعمال او هیچ نیکی و خوبی نیست پس مستقیما بال حساب و کتاب او را در آتش 

عقل و هوش دارد و طالب جنت است از شنیدن این حدیث جهنم می اندازند لذا اگر کسی ذره 

صحیح متنبه شده باید فوری برای تحصیل معرفت بالنورانیت امام زمانه خود اقدام خواهد نمود 

و هر طور که ممکن خواهد بود تحصیل خواهد کرد که مبادا در عذاب ابدی مبتال نشود و اگر 

 .ةکَالِالهَ ةِفلَالغَ هِذِن هَمِ اهللِبِ وذُعُنَ  ایمان به آخرت ندارد هیچ اهمیت نخواهد داد،

پس چون قبولیت تمامی طاعات و عبادات بر همین معرفت بالنورانیت و الروحانیت موقوف است 

لذا الزم شد که برای روشن شدن این حقیقت یک دلیل و برهان عقلی اقامه بنمائیم که هر 

معرفت نجات آخرت ممکن نیست بلکه محال شخص به حق الیقین بداند که بدون تحصیل این  

است و بدون این دلیل و برهان قاطع هرگز مردم حق الیقین پیدا نخواهند کرد و این فرمایش 

همان طور سبک خواهد ماند که تا این زمان مانده است  ،که از زمین و آسمان سنگین تر است

ائمه باطل خویش این حدیث حتی اینکه مردمان غیر مذهب حق اثنا عشری برای پیشوایان و 

شریف را تأویل و تفسیر می کنند و نتیجه این تفسیر و تأویل این شده است که نه تنها در مذهب 

وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی  ما اثنا عشری عوام مردم به این تخویف و تهدید شدید حضرت خاتم انبیاء
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ب جسیم توجهی ندارند که عمر را اهمیتی نمی دهند بلکه علمای ما به این امر عظیم و خط

که او را در تحصیل علم و   -  که خالق عالم به ایشان مرحمت فرموده است  -گرانمایه خویش را  

 نبوةحکمت الهی محض و صرف فقط معرفت توحید و معرفت    ،حکمت الهی صرف بنمایند و آن

 ده است، که در فرقان عظیم خویش بیان فرمو  ،و معرفت بالنورانیت ائمه حق است و بس

   1،وَ مَنْ یُْؤتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کَثِيرًافقال عز و جل:  

تحصیل همان در  و ی می دانندو علمای جهان حاال حکمت اهل یونان را مقصد آن حکمت اله

می شوند   2الْآخِرَةَ خَسِرَ الدُّنْیا َو  مایه خویش را بر باد می دهند و مصداق  حکمت یونانی عمر گران

و از   رُبَکْاَ هللُو هیچ توجه برای فهمیدن حقیقت و اصل مقصد این حدیث شریف نمی کنند اَ

محروم می   (السالموالصلوة )علیهممعرفت بالنورانیت و الروحانیت مخلوقات عالین چهارده معصوم  

 مانند. 

باید بدانند که مقصود خالق عالم از خلق نمودن انواع مختلفه مخلوقات این است که هر نوع 

مخلوق را از روی حقیقت و روحانیت او بشناسند که خالق عالم در آن نوع مخلوق چه عجائب 

قدرت و غرائب حکمت ودیعت گذاشته است پس آن نوع مخلوق را به همان صفات بشناسند، 

یگر را که خالق عالم در آن نوع نگذاشته است ندهند و موصوف ننمایند که صفات مخلوق نوع د
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تعریف چنانچه این کار مداخله کردن است در کار خالق عالم، که همان مداخلت شرک است، 

 1. مِرَکَ بِاهللِ العَظِيْأشْ حَصَاةِ نَوَاةٌ وَ لِلنَّوَاةِ حَصَاةٌ فَقَدْقَالَ لِلْ مَنْشرک همین:  

 مسئله شیئیت األشیاء  -

 )دلیل و برهان قاطع(

و  او را اخالق عالم در قرآن کریماست که  شَیْئِیَّتُ األَشْیَاءپس آن دلیل و برهان قاطع مسأله 

فرقان عظیم خویش بیان فرموده است پس تا وقتی که انسان این مسئله عظیم الشأن را نمی 

داند همیشه در مقام دیانت مشکوک خواهد ماند و اشتباه کرده در گناه شرک خواهد افتاد و 

یعنی تا وقتی که انسان مسئله شیئیت  ،تمامی عبادات و طاعات او باطل و هدر خواهند رفت

آیا   ؟االشیاء را نمی داند که آیا شیئیت االشیاء یعنی بودن یک شیء مخصوص از چه جهت است

 یا از جهت روحانیت است؟   ؟یا از جهت صورت است  ؟از جهت ماده است

ست و نوع انسان ا ،یعنی نوع حیوان و نوع انسان از چه جهت با هم اختالف دارند که نوع انسان

یا از لحاظ صورت  ؟حیوان است آیا از لحاظ ماده انسان از نوع حیوان جدا و سوا است ،حیوان

  :پس باید دانست که در این مسئله سه هستند  ؟یا از لحاظ روح جدا و سوا است  ؟جدا و سوا است

 شیئیت األشیاء بالماده )مذهب ابلیس( -

  ؛ه استمذهب اول این است که شیئیت االشیاء بالماد

 )مذهب مشرکین(  بالصورةشیئیت األشیاء  -

  ؛است  بالصورةو مذهب دوم این است که شیئیت االشیاء  

 
ِ َعْن أَِبي َجْعفَرٍّ )عليه   -  1 ِد ْبِن ِعيَسى َعْن يُونَُس َعْن بَُرْيدٍّ اَْلِعْجِلي   ِبِه ُمْشِركاً  السالم( قَاَل: َسأَْلتُهُ َعْن أَدْنَى َما َيُكوُن اَْلعَْبدُ َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ

،  2، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، جلد قَاَل فَقَاَل َمْن قَاَل ِللنََّواةِ إِنََّها َحَصاةٌ َو ِلْلَحَصاةِ إِنََّها نََواةٌ ثُمَّ دَاَن ِبِه. )محمد بن يعقوب 

ْرِك(397صفحه   ، كتاب اإليمان و الكفر، بَاُب اَلش ِ
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 شیئیت االشیاء بالروح )مذهب انبیاء و اوصیاء( -

 و مذهب سوم این است که شیئیت االشیاء بالروح است!

م که شیئیت پس مذهب اول که شیئیت االشیاء بالماده است مذهب ابلیس بوده و مذهب دو

است مذهب مشرکین بوده و مذهب سوم که شیئیت االشیاء بالروح است مذهب   بالصورةاالشیاء  

چنانچه خالق عالم در فرقان عظیم این هر سه مذهب را در  ،است  السالم()علیهم انبیاء و اوصیاء

 بیان فرموده است.  السالم()علیهم قصه ابلیس و قصه مشرکین و قصه حضرات انبیاء

 قصه ابلیس  -1

چنانچه هر گاه خالق عالم مالئکه را امر فرمود که وقتی که من در قالب آدم روح خویش را بدمم 

پس چون خالق آدم در هیکل آدم روح قدس  ،پس همگی شما او را سجده تعظیمی بنمائید

نبوتی را دمید تمامی مالئکه حضرت آدم را سجده کردند مگر ابلیس که معلم مالئکه بود سجده 

 برای اینکه عقیده باطنی ابلیس را ظاهر بفرماید از او پرسید:  عالم  پس خالق    ،نکرد

ای ابلیس چه چیز تو   1،يَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِينَیَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِ

 ؟سجده تعظیمی نکردی  را بازداشت از اینکه آن مخلوقی را که من از دست قدرت خود آفریده ام

 من بودی؟  نآیا از راه تکبر سجده نکردی یا اینکه تو هم از مخلوقات عالی

پس ابلیس عقیده باطنی خود را بروز داد که خیر، من از مخلوقات عالین تو نبودم اما از این آدم 

   :اعلی افضل هستم زیرا که

  .تو مرا از ماده نار خلق فرموده ای و او را از ماده طین  2،خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 
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و چون آتش از خاک اعلى و افضل است لذا من از او اعلی و افضل هستم و این امر که فاضل 

ا تعظیم و تکریم بنماید یک امر قبح عقلی است لذا من او را سجده نکردم زیرا شیئیت مفضول ر

 االشیاء بالماده است نه بالروح.  

خالق  ؟پس خالق عالم از روی ترحم فرمود که تو چه می دانی که شیئیت االشیاء بالماده است

من تو را هزار بار   :ا، گفتم االشیاء من هستم نه تو، برای تو بهتر همین است که آدم را سجده بن

که آن وقت من مشرک خواهم گردید،  ،تو را سجده خواهم کرد که تو خالق هستی نه مخلوقِ

چون از امر و حکم من سجده خواهی کرد لذا مشرک نخواهی شد، گفت:   :خدای متعال فرمود که

ئیت األشیاء ممکن نیست که من از عقیده خود برگردم من از آدم اعلى و افضل هستم زیرا شی

 بالماده است، پس خالق عالم فرمود: 

یعنی حاال که تو بر عقیده خود قائم  1،یَوْمِ الدِّینِ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْکَ لَعْنَتِی إِلى

پس خارج شو از ساحت قدس و جالل من که تو رجیم و مردود  ،و ثابت هستی که باطل است

هستی و لعنت من بر تو خواهد بود تا روز جزا و در میدان محشر بعد از حساب و کتاب تو را در 

 ی. عذاب ابدی جهنم خواهم انداخت که ثمره عقیده باطل خویش را بچش

ت و اپس به واسطه همین عقیده و مذهب که ابلیس لعین داشت و بر آن عمل کرد تمامی عباد

که شش هزار سال در عالم ملکوت خدای  ،طاعات و ریاضات او که در مقام دیانت کشیده بود

م ناسوت و دنیا لکه هر روز از عالم ملکوت هزار سال از عا -متعال را عبادت و بندگی نموده بود 

 ،پس همه آن طاعات و عبادات و ریاضات هدر و بر باد رفت و از اهل جهنم گردید -شود می 

 چون عقیده داشت که شیئیت االشیاء از جهت ماده است!
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 قصه انبیاء -۲

تبلیغ احکام پروردگار در قوم خود شروع فرمودند که  السالم()علیه هر گاه حضرت نوحچنانچه 

ای قوم من پرستش اصنام را ترک کنید و عبادت پروردگار خویش بنمایید ایشان گفتند که ما 

به حرف تو گوش نمی دهیم زیرا که تو مانند ما یک نفر بشر هستی و در شکل و صورت مثل ما 

متعال در فرقان عظیم خود به ما خبر می  خدایچنانچه  ،هستی لذا بر ما هیچ مزیتی نداری

 دهد، 

پس مشرکین به حضرت نوح   قَالُوا أَ بَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِی ضَلَالٍ وَّ سُعُرٍ،1  قال عز و جل:  

گفتند که آیا ما به گفته یک نفر بشر مانند ما که نوح است پیروی کنیم و پرستش اصنام را ترک 

 کنیم که آباء و اجداد ما می کردند؟ بالتحقیق که آن وقت ما گمراه خواهیم شد.  

 ی گفتند: م  السالم()علیه  و اهل انطاکیه به رسوالن حضرت مسیح عیسی بن مریم

که نیستید  پس گفتند 2،قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَیٍْء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَکْذِبُونَ

شماها مگر بشر در شکل و صورت مانند ماها، لذا شما را بر ما هیچ فضیلت و مزیتی نیست پس 

 نیستید شما مگر اینکه دروغ می گویید.

 قصه مشرکین  -٣

 وآله( کردند،علیهاهلل)صلی و المرسلینخاتم األنبیای  و همین ایراد را مشرکین عرب به حضرت

 قال عز و جل: 
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لذا بر ما فضیلت و  که ای محمد نیستید شما مگر یک بشر مثل ماها، 1،إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَامَا أَنتَ 

   مزیتی ندارید.

 د فرمود: پس خالق عالم برای هدایت بندگان ارشا

یعنی ای حبیب و رسول من این کفار و مشرکین را بگو و  2،قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ

حد  ،ک من هم مثل شما در شکل و صورت ظاهری یک بشر هستمحالی کن که بلی بدون ش

  .فاصل و فصل ممیز در میان من و شما این است که به من وحی می شود و به شما نمی شود

روح القدس و روح االمر نبوتی است نه روح البشر، لذا فصل   الهیو چون مدار و مالک نزول وحی  

ممیز و حد فاصل در میان من و شما این است که من دارای روح القدس و روح االمر هستم و 

 شما نیستید!
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 حاروافرق بین 

  :قدس نبوتی و امری  انسانی،  حیوانی، نباتی،  ح جمادی،فرق بین رو

طرت مستقیم واضح و آشکار مانند شمس نصف النهار پس حاال بر هر صاحب عقل سلیم و ف

شیء یک نوع و یک جنس نزد خالق عالم بالروح است نه  بودنگردید که شَیْئِیَّتُ األَشْیَاء یعنی 

، پس اختالف و امتیاز در بین انواع و اجناس مخلوقات از جهت روحانیت بالمادةو نه  بالصورة

یعنی خالق عالم اساس تنوع انواع و تجنس اجناس  است نه از جهت صورت و نه از جهت ماده،

و نه بر اکتساب فضائل و ریاضت   ته است نه بر صورت و نه بر مادهمخلوقات را بر روحانیت گذاش

 1میای سعادت خود مرقوم نموده اند:و عبادت، چنانکه امام غزالی در کتاب کی

پس نوعیت جماد از جهت روح جمادی اوست و نوعیت نبات از جهت روح نباتی اوست و نوعیت 

حیوان از جهت روح حیوانی است و نوعیت انسان از جهت روح انسانی اوست و نوعیت نبی از 

جهت روح قدس نبوتی اوست و نوعیت مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین 

  .ح امری ایشان استاز جهت رو  (السالمو الصلوة)علیهم

یعنی جمادات صرف روح جمادی دارند و بس و نباتات عالوه بر روح جمادی یک روح نباتی نیز 

دارند که به واسطه آن روح نباتی رشد و نمو می کنند و شاک و برگ در می آورند و ثمر می 

اسطه آن روح دهند و حیوانات عالوه بر روح جمادی و نباتی یک روح حیوانی نیز دارند که به و

حیوانی راه می روند و با صدای خود ما فی الضمیر خویش را به ابنای جنس خود حالی می کنند 

و بنی نوع انسان عالوه بر روح جمادی و نباتی و حیوانی یک روح انسانی نیز دارند و به واسطه 
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ویسند و به همان روح انسانی ما فی الضمیر خویش را در دست قلم گرفته و بر صفحه کاغذ می ن

  .ابنای جنس خود حالی می کنند

 قوةپس فصل ممیز در میان انسان و حیوان همین تعلیم بالقلم است نه نطق زیرا که حیوان هم  

خالق عالم با همین چنانچه نطق دارند بلکه از انسان بهتر قوه نطق دارند اما تعلیم بالقلم ندارند 

الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ ده است، فقال عز و جل: وصف انسان را بر حیوانات مکرم و معظم فرمو

  1، الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ

قول حکمای یونان که در تعریف انسان پس از اینجا واضح و آشکار می شود که باطل است آن 

 .اَلْإنْسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌگفته اند که:  

نه از جهت ماده جسمانی،   پس انسان به واسطه همین روح انسانی بر حیوانات مسلط و غالب است

لذا آن آثار و فعال که از روح انسانی صادر می شوند برای حیوانات به منزله معجزات هستند که 

هرگز نمی توانند که کنه آن ها را درک بنمایند. مثال ما فی الضمیر  ،از فهم آن ها عاجز هستند

ند و کشتی درست کرده بر آب ساخته بر هوا پرواز می کن هخود را بر کاغذ می نویسند و طیار

  ه.و غیر  هسیر می نمایند و آتوموبیل ساخته به تندی مسافت را طی می کنند و غیر

پس تمامی این افعال انسانی برای حیوانات معجزه هستند که هرگز هرگز نمی توانند که کنه و 

 حقیقت آن ها را درک بنمایند.

 ،ن نوع انبیاء و اوصیاء و در میان نوع انسانپس به عینه همین سر مخفی فصل ممیز است در میا

در شکل و صورت ظاهری با نوع انسان مماثلت   السالم()علیهم  حضرات انبیاء و اوصیاء  چهکه اگر  
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هر دو با هم  ،و مشابهت تامه دارند و هر دو با هم شبیه و هم مثل می باشند اما در آثار و افعال

ن روح قدس نبوتی ندارند، لذا آن افعال که به واسطه آن اختالف کلی دارند زیرا که نوع انسان آ

صادر می شوند   السالم()علیهم  روح قدس نبوتی از وجود قادسه و مقدسه حضرات انبیاء و اوصیاء

از نوع انسان هیچ گاه صادر نمی شوند و نه نوع انسان کنه آن ها را می فهمد زیرا که انسان آن 

برای نوع بشر معجزه   السالم()علیهم  که افعال انبیاء و اوصیاء  پس از اینجا است  ،روح قدس ندارد

 می باشند یعنی عاجز کننده.  

»بسیار عبادت   :این است که اگر نوع بشر را هزار تعلیم دهند و تربیت بنمایند و دستور بدهند که

 ،بنماید و فوق العاده ریاضت بکشد که نبی خواهد شد زیرا که برای تحصیل نبوت همین راه است

امام غزالی در کتاب کیمیای چنانکه همگی انبیاء از همین عبادت و ریاضت نبی گردیده اند« 

این زمان هیچ سعادت خود همین دستور داده اند و باب نبوت برای نوع انسان باز کرده اند، اما 

و  ،نه کسبی تحصیلی ،کس نبی نشده و نخواهد شد زیرا که نبوت یک امر وهبی و لدنی است

نبی شدن نوع انسان قلب ماهیت و نوعیت است و آن یک امر محال است زیرا که انسان روح 

ده را هم دو نوع علی ح السالم()علیهم القدس نبوتی ندارد و خالق عالم حضرات انبیاء و اوصیاء

 و مختلف خلق فرموده است: 

 اول نبی و امام جزئی، دوم نبی و امام کلی.

پس نبی و امام جزئی آن انبیاء و اوصیای آن ها هستند که نبوت و امامت ایشان به زمانه معینی 

چنانکه در خصوص   ،مثل تمامی انبیای سابقین و اوصیای آن ها  ،و قوم معینی محدود بوده است

 الم در کالم مجید خود می فرماید، خالق ع  ،نبوت جزئی
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یعنی ما حضرت یونس پیغمبر را صرف برای  1،وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یزِیدُونَفقال سبحانه: 

 تبلیغ و نبوت صد هزار نفر یا کمی بیشتر فرستاده بودیم. 

 در خصوص حضرت عیسی بن مریم می فرماید: 

ای بنی اسرائیل من فقط رسول و فرستاده خدا هستم به  2، یَا بَنِی إِْسرَائِيلَ إِنِّی رَسُوُل اللَّهِ إِلَيْکُمْ

 سوی شما. 

چنانچه خالق عالم  ،و این انبیای جزئی عالوه بر روح انسانی یک روح قدس نبوتی نیز دارند

 فرموده است در خصوص حضرت عیسی بن مریم: 

 ی.ما تایید کردیم عیسی بن مریم را به روح قدس نبوت وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،٣

و نبی و امام کلی آن نبی و اوصیای آن نبی هستند که نبوت و امامت ایشان به زمانه معینی و 

قوم مخصوص و محدود نبوده بلکه نبوت و امامت ایشان از بدو آفرینش و ازل الى االبد اآلباد 

خصوص  چنانچه در ،جمیع افراد انواع و اجناس مخلوقات علوی و سفلی را حاوی و شامل باشد

القدر که خزاین تمامی حقایق و بواطن اسرار قرآنیه و دقایق  عظيمةن نبوت کلیه این آیه شأ

 فرقانیه را شامل است نازل فرموده است، 

4فقال سبحانه و تعالی:  یعنی منزه و  ،تََبارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعَالَمِينَ َنذِیرًا

مقدس است ذات حضرت حق و غیب مطلق از خیاالت و توهمات مخلوقات که نازل فرموده است 
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کتاب فرقان را بر قلب مقدس عبد محبوب خویش تا که او برای جمیع افراد فرق مخلوقات عوالم 

 وسلم(.وآلهعلیهاهلل)صلی  امکانیه نذیر و بشیر بشود

یعنی کتابی که احکام و اوامر جمیع   ،دات عوالم امکانیه استکتاب تفریقی موجو  ،و معنی فرقان

مثال احکام و اوامر فرقه مالئکه و فرقه   ،رق موجودات عوالم امکانیه در آن مذکور و مسطور استفِ

بنی جان و فرقه بنی آدم و سائر انواع فرق مخلوقات از قسم حیوانات و طیور و نباتات و جمادات 

 و غیره و غیره!

و خاتم األنبیای  بوت و امامت کلیه محدود و منحصر است در وجود مقدس حضرتو این ن

، چنانچه حضرت امام مبین (سلمووآلهعلیهاهلل)صلی المرسلین و اوصیای مرضیین آن حضرت

این نذارت و بشارت را در خطبه افتخار خود  (السالموالصلوة)علیهامیرالمؤمنین سیدنا و موالنا 

 ن فرموده اند، واضح و آشکار بیا

أال وَ نَحْنُ النُّذُرُ األُولَى وَ نَحْنُ نُذُرُ اآلخِرَةِ وَ األُولَى وَ نَحْنُ نُذُرُ کُلِّ زَمَانٌ وَ : السالم()علیه فقال

م نذیران اولی و آخری و ما هستیم نذیران  هستیآگاه باشید ای مردم که بالتحقیق که ما    1، أَوَانٍ

 عالم آخرت و عالم دنیا و ما هستیم نذیران هر یک زمان یعنی زمان سرمد زمان دهر و زمان دنیا. 

 و خالق عالم می فرماید: 

  .یعنی رسول و حبیب ما از جماعت نذیران اولی است  2،النُّذُرِ الْأُولَى هَذَا نَذِیرٌ مِنَ

و چون خالق عالم حضرات مخلوقین عالین چهارده معصومین را از یک روح و از یک طینت خلق 

 است و اولیای امور خود قرار داده است لذا فرموده اند:    فرموده
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1 اول ما محمد است   هیعنی همان طور ک  ،أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ کُلُّنَا مُحَمَّدٌ

 ما محمد هستیم.  ههمان طور آخر ما محمد است و همان طور اوسط ما محمد است پس هم 

  (السالموالصلوة)علیهممعصومین مخلوقات عالین    هاردهات چپس وجودات قادسه و مقدسه حضر

روح االرواح و نور االنوار است  ،ان روحهم  هعالوه بر روح قدس نبوتی یک روح امری هم دارند ک

و روح اعظم عالم امکان است که تحت ذات حضرت حق و غیب مطلق فوق جمیع مخلوقات است 

 که خالق عالم خبر می دهد: 

وْحَيْنا إِلَيْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتابُ وَ لَا الْإِیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِی وَ کَذلِکَ أَ

یعنی تو نمی دانستی که کتاب چه  2،صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلى

نوز تو را از خلعت وجود مشرف نفرموده بودیم که عطا ه یعنی ما  ،چیزی است و ایمان چیست

دایت ه ن  بار که به واسطه آ  ءفرمودیم به تو روح امری خود را و آن روح امری یک نوری است ضیا

دگان ما را به می کنیم آن بنده ای از بندگان خود را که می خواهیم و تو هدایت می کنی بن

 سوی صراط مستقیم.

ضرت حق و غیب مطلق صادر شده و این روح امری آن روح است که بدون واسطه غیر از ذات ح

و محکوم، و یعنی حکم و حاکم  ،زیرا که یک امر است و یک آمر است و یک مأمور است است،

این امر بدیهی است که صدور حکم از حاکم بدون واسطه است از ذات حاکم یعنی صدور امر 

بدون واسطه از ذات آمر است، این است که چون این روح امر بدون واسطه غیر از ذات حضرت 

حق صادر شده است لذا تعلق و رابطه آن با ذات حضرت حق است و تقرب آن از جمیع موجودات 
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داوند متعال بیشتر است و به همین جهت جمیع صفات خدائی را دارا است یعنی همان روح به خ

 امری مظهر تمامی اوصاف خالق عالم است در این عالم حدوث و شهود.

و این روح امری مقدس را برای این روح امری فرموده که هر گاه خالق عالم خواست که صفات 

پس یک نور ضیاء بار به  ،بشو یعنی کُنْماید پس فرمود ر بفره مکنونه خویش را بروز بدهد و ظا

وجود آمد پس همان نور ضیاء بار را خالق عالم روح حضرت خاتم االنبیاء قرارداد و چون لفظ 

 در زبان عرب صیغه امر است لذا آن روح مقدس را روح امری فرمود. کُنْ

پس همان طوری که نوع انسان عالوه بر روح حیوانی یک روح انسانی از حیوانات بیشتر دارد و  

همان طور نوع انبیای جزئی عالوه بر  ،حیوانات فضیلت و برتری یافته استت بر هبه همین ج

 ،روح انسانی یک روح قدس نبوتی از نوع انسان بیشتر دارند لذا بر نوع انسان فضیلت یافته اند

عجائبات و غرائبات صنائع و بدائع انسانی از برای حیوانات معجزه هستند  هپس همان طوری ک

ه به واسطه روح قدس نبوتی از انبیاء و اوصیاء صادر می شوند از برای همان طور آن افعال ک

و همین طور حضرات مخلوقات عالین عالوه بر روح قدس نبوتی یک روح  ،انسان معجزه هستند

همان طور افعال ایشان    ،امری بیشتر دارند که همان روح امری را در احادیث روح مسدد گفته اند

 ر می شوند برای انبیای جزئی معجزه هستند. که به واسطه روح امری صاد

و در این آیه عظیمه خالق عالم امتیاز روح قدس نبوتی را بر روح انسانی به خوبی آشکار فرموده 

به طوری که از  ،است و فرق بین روح قدس نبوتی و روح انسانی به وضاحت بیان فرموده است

زودی می تواند این مطلب را درک  وش بههمجیده هر صاحب عقل و  هکمی تدبر در این آی

 بنماید و بفهمد، 
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الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَْیءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيٍن * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِْن فقال سبحانه و تعالى:  

جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ 

یعنی در  -است  خالق عالم هر شیء را در اصل فطرت و خلقت احسن خلق فرموده 1،تَشْکُرُونَ

پس ابتدا فرمود خلقت انسان اولی یعنی حضرت  -اصل پیدایش هیچ شیء بد و خبیث نیست 

ر و بعد از آن نسل و ذریت آن حضرت را از آب ذلیل ه را از طین طیب و طا السالم()علیه آدم

 خلق فرمود و قالب و هیکل آن حضرت را درست فرمود و بعد از آن از روح خویش در آن قالب

دمید پس آن حضرت عالم اسماء گردید یعنی تعلیم خالق عالم برای حضرت آدم که نبی هستند 

زیرا که آن روح عین حقیقت علمیه است اما برای  ،همان دمیدن روح قدس نبوتی بوده و بس

ذریت آدم برای تحصیل علم گوش و چشم مرحمت فرموده که به واسطه آن ها تحصیل علم 

 م شماها خیلی کم بر این نعمات عظیمه پروردگار خود شکر می کنید. و ای بنی آد  دبنماین

پس علم نبی وهبی و لدنی است و علم بنی آدم کسبی تحصیلی است لذا سلسله علم نبی صعودی 

ر نبی صعود می کند و بر زبان نبی جاری هاست و سلسله علم بنی آدم نزولی است که از قلب مظ

 ان می خورد و بعد از آن در قلب ما داخل می شود. می شود و بعد از آن بر گوش انس

ر است ه بر نوع انسان این است که طینت ایشان طیب و طا السالم()علیهم و دیگر فضیلت انبیاء

 و طینت انسان آب مهین و ذلیل است. 

 
 9-7السجدة :   - 1
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اما حضرات مخلوقات عالین، پس فضیلت ایشان بر انبیاء و اوصیاء از این جهت است که آن ها 

روح قدس نبوتی فوق روح انسان   همر دارند که فوق روح قدس نبوتی است همان طوری کروح اال

 است! 

 صفات ارواح

 قدس نبوتی و امری  انسانی،  حیوانی،  نباتی،  جمادی،  بیان صفات ارواح

 م وصل می کند و نمی گذارد که متفرق بشوند و سنگه پس روح جمادی ذرات جمادی را با    -1

 گرداند و زمرد و زبرجد و بریلیان می سازد.را لعل و جواهر می  

 و روح نباتی تخم را بوته و نهال و شجر می سازد و شاک و برگ و ثمر درست می کند.  -2

ادراک و  هو روح حیوانی در وجود حیوان خون درست می کند و متحرک می نماید و قو -3

گویائی می دهد که ما فی الضمیر خویش را به ابنای جنس خود حالی بنماید و قوه اختراع می 

 دهد که النه و خانه برای خود درست بکند و از سرما و گرما خود را حفاظت کند. 

روح انسانی تعلیم بالقلم می آموزد که انسان بتواند ما فی الضمیر خود را در دست قلم گرفته   -4

 هر صفحه کاغذ بنویسد و به ابنای جنس خویش را بدون حرف زدن حالی بنماید و بفهماند و قوب

بر هوا پرواز کند و در دریا غواصی  هانواع و اقسام ماشین درست بنماید ک هاختراع می دهد ک

بنماید و قوه تعقل و ادراک می دهد که بتواند تمامی عجائبات قدرت و غرائبات حکمت پروردگار 

 خالق خویش را بفهمد و درک بنماید و درس بخواند و تدریس بنماید و غیره و غیره.و  

و روح انسانی و حیوانی بر خون سوار هستند پس اگر خون از بدن خارج بشود این ها هم خارج 

 می شوند.
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است لذا هر گاه این روح در قالب داخل می شود  هو روح قدس نبوتی عین حقیقت علمی -5

حب این روح عالم می گردد لذا در میان صاحبان روح قدس نبوتی سلسله درس همان وقت صا

 .و تدریس و شاگردی و استادی نیست

یعنی مالئکه  1،وَ بََشّرُوهُ بِغُلَامٍ َعلِيمٍ :درباره حضرت اسحاق می فرماید، فقال عز و جلچنانچه 

  .را بشارت دادند که از برای شما یک فرزند علیم متولد خواهم شد  السالم()علیه  حضرت ابراهیم

و لفظ علیم صیغه صفت مشبهه است و صفت مشبهه آن صفتی است که هیچ گاه از موصوف 

صوف خود هست، به همین جهت برای حضرت میشه همراه موه ،خود جدا و سوا نمی شود

 اسحاق که هنوز در شکم مادر بودند این لفظ استعمال شده.

ت طاری نمی شود زیرا و این روح قدس نبوتی از سهو و نسیان منزه و مقدس است و بر آن غفل

هر نبی و وصی بر امت خود شهید است یعنی ناظر افعال و اعمال امت   ،همین روح  که به واسطه

د هر ه خود تا که بتواند که در میدان محشر در مقام حساب و کتاب شهادت عینی و حضوری بد

ادت طلب نماید زیرا که فرموده است که من هر امتی را همراه هگاه خدای متعال از نبی امت ش

  .دم کره نبی و وصی آن امت طلب خوا

یعنی در معرو حساب و کتاب در میدان محشر  2،یَْومَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْفقال عز و جل: 

 امت طلب خواهم کرد برای شهادت.   من هر امتی را همراه امام پیشوای آن

 
 28الذاريات :   - 1
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یعنی پس در  1،هؤُالِء َشهِيداً فَکَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ ُکلِّ أُمَّةٍ بِشَِهيدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلىو باز می فرماید: 

ر گاه ما از هر امت ه میدان محشر کفار و مشرکین و دشمنان دین چه حال بد پیدا خواهند کرد  

شهادت بر اعمال و افعال آن ها خواهیم آورد و  برایشهید و ناظر آن امت یعنی نبی آن امت را 

ن به درستی بر  آیا ایشا  هتو را ای رسول و حبیب ما شاهد می آوریم بر نظارت و شهادت انبیاء ک

ثواب و عذاب ابدی خواهیم   هامت های خود شاهد و ناظر بوده اند یا خیر؟ پس بر شهادت تو فیصل

 داد!!!  

و این روح قدس نبوتی مخصوص است به انبیاء و اوصیای جزئیه و چون نبوت و امامت انبیاء و 

م یک جز به ایشان  ه  اوصیای جزئیه فقط برای یک زمانه و امت جزئیه مخصوص بوده لذا این روح

بیان فرموده است و  ِمنْ به هر نبی که این روح داده است به لفظ چنانچه  ،داده شده بود نه کل

 در زبان عرب بر جزئیت داللت می کند فقال عز و جل:  مِنْ لفظ  

گاه من یک جزء از روح قدس هر یعنی  2،فَإِذا سَوَّیُْتهُ وَ نََفخْتُ فِيهِ ِمنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ

  .نبوتی خود را در قالب آدم نفخ بنمایم پس برای تعظیم و تکریم آن روح همه شما سجده بنمائید

  گردید.ود و رجیم بارگاه حضرت حق  جمیع سجده نمودند اما ابلیس سجده نکرد پس مردچنانچه  

  صرف جزئی بود لذا یک جزء روح قدس برای ایشان کافی بود!  هپس چون کار انبیای جزئی

وتی نزد پروردگار چنان است که جمیع مالئکه را امر فرمود بو تعظیم و تکریم این روح قدس ن

 . دُْمحَالْ  هِ لَّلِ  وَ   رُبَکْاَ  هللُکه او را سجده بنمایند! اَ

 
 41النساء :   - 1
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آن کارها می کردند که برای نبی نوع بشر   السالم()علیهم انبیاء پس از همین روح قدس نبوتی

مثال مرده را زنده کردن، کور را بینائی دادن، زبان حشرات و حیوانات را  ،آن ها معجزه بودند

 فهمیدن و غیره و غیره. 

 تعلیم خدائی است که فرموده السالم()علیهم تی به انبیاء و اوصیاءبوو دادن همین روح قدس ن

 است:  

  .یعنی تعلیم داد خالق عالم حضرت آدم را تمامی اسامی اشیاء را  1،وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا

همان اعطای روح نبوتی و نفخ آن در قالب آن حضرت بوده، پس تعلیم خدایی برای حضرت آدم  

 پس همانکه آن روح قدس در بدن آن حضرت داخل شد عالم تمامی اسامی اشیاء شدند. 

ماهیت اینجا باید فهمید که در مقام علمی یک اسم است و یک مسمی است و یک حقیقت و 

اما   ،می و نه به حقیقت و ماهیتاست. پس تعلق روح قدس نبوتی تنها به اسامی است نه به مس

لذا صاحب روح قدس نبوتی   ،هر سه است  ،روح امری پس به اسم و به مسمی و به حقیقتتعلق  

و مسمی و حقیقت و ماهیت هر سه را می اسم صرف اسم را می داند و صاحب روح امری پس 

 جای خود بیان خواهد شد.در داند که  

 صفات روح امری

خالق عالم در  هجمیع آن صفات ذات حضرت حق و غیب مطلق است کر هپس روح امری مظ

خداوند   ،عالم ایجاد و شهود آن صفات را ظهور و بروز داده است یعنی به این روح اعظم و نور اکبر

علیم و حکیم کماالت ذاتی خویش را مرحمت فرموده است و او را مظهر اوصاف خود در عالم 

است که جمیع صفات خدائی در عالم آفرینش از ازل از  امکان و حدوث گردانیده است، این

 
 31البقرة :   - 1
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ظاهر شده اند و الی  (السالمو الصلوة)علیهموجودات مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین 

 ان روح امری بوده اند و خواهند بود.هم به واسطه    ،االبد اآلبدین ظاهر خواهند شد

یب مطلق و مقام الوهیت ظاهر شده و چون این روح امری بدون واسطه از ذات حضرت حق و غ

 است لذا اوصاف الوهیت را دارا است.  

در خطبه طارق بن شهاب در تعریف و توصیف امام بیان فرموده امیرالمؤمنین حضرت چنانچه 

ای طارق ذات امام عین ملکوت و حقیقت  1،یَا طَارِقُ الْإِمَامُ هُوَ مَلَکِیُّ الذَّاتِ وَ إِلَهِیُّ الصِّفَاتِاند: 

  .ملکوت است و دارای صفات الوهیت است

در تعریف و توصیف حضرت خاتم األنبیاء و  (علیهما السالم)و حضرت امام موسی بن جعفر 

 بیان فرموده اند:   (علیهمااهلل)صلواتالمؤمنین  امیرالمرسلین و حضرت  

ظاهر  2،ؤْیَتَهَُماظَاهِرُهُمَا بَشَرِیَّةٌ وَ بَاطِنُُهمَا الَهُوتِيَّةٌ، ظَهَرَ لِلْخَلْقِ عَلَى هَيَاکِلِ النَّاسُوتِيَّةِ حَتَّى ُیطِيقُوا رُ 

ایشان مثل سایر افراد نوع انسان شکل و صورت انسانی دارند و در باطن صفات الوهیت را دارا 

شدند که مخلوقات طاقت بیاورند با چشم هستند و لکن برای این به شکل و صورت بشری ظاهر  

  .بشری ظاهری جسمانی ایشان را رؤیت نمایند

زیرا نورانیت ایشان آن قدر شدید و نیرومند است که مخلوقات نمی توانند آن را تحمل نمایند 

 لذا به ایشان صورت انسانی داد:  

 لیمسوختی گیتی ز نورت مثل ملجای ک  گر نبودی در میان نور برزک طین تو

 حيواة صفت  -1

 
 . 179حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:   - 1

 . 394استرآبادى، على، تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، ص:  - 2
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 است که فرموده است:  حيواةو از اوصاف الوهیت یکی 

 ازلی و ابدی است   حيواةیعنی خالق عالم صاحب   1،هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ

برای او هیچ وقت فنا و زوال نیست پس همین طور برای روح امری در جانب ابد هیچ وقت فنا و 

 ست چنانچه در حدیث جابر این مطلب بیان شده است: زوال نی

ها در میان مخلوقات من یعنی ای مخلوق عالین شما  2،وَ أنْتُمْ وَجْهِیْ لَا تَبِيْدُونَ وَ کَذَلِکَ مَنْ وَّالَاکُمْ

یچ وقت فنا و زوال نیست همین طور برای آن ه وَجِْه من هستید و در جانب ابدی برای شماها 

 م زوال و فنا نیست که شماها را دوست دارند.ه کسانی  

یعنی هر   3، وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِکْرامِ وَ َیبْقى انٍا فَکُلُّ مَنْ عَلَْيهَدر این آیه عظیمه می فرماید:  

 ت فنا خواهد شد مگر وجه پروردگار.بر روی زمین است در نزد قیام  موجودی که

که ایشان چهارده وجود می باشند که خود در همین لفظ وجه ودیعت گذاشته شده اند که به 

ند صاحب جالل و صاحب اکرام که از جنبه جاللی هستعدد می باشند و ایشان    14حساب ابجد  

 رامی وجود می دهند! اک  همخلوقات را فنا می کنند و از جنب

 صفت علم  -۲

ر ه یعنی خالق عالم  4،ءٍ عَلِيمٌوَ هُوَ بِکُلِّ شَیْاست که می فرماید:  علمو از اوصاف الوهیت یکی 

یچ جزئی و کلی و ه وق را می داند از علم حضرت کردگار ره مخلهر ذکلی و جزئی را می داند و  

 
 2و آل عمران :  255البقرة :   - 1

ُكْم، بحرانى، سيد هاشم بن سليمان َو أَْنتُْم َوْجِهي اَل تَِبي  - 2 ، مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر،  دُوَن َو اَل تَْهِلكُوَن َو اَل َيْهِلُك َو اَل َيِبيدُ َمْن تََوالَّ

 . 373، ص: 2مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم، ج 

 27-26الرحمن :   - 3

 3و الحديد :   101و األنعام :  29البقرة :   - 4
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هیچ ذره اجرام و اجسام مخلوقات علوی و سفلی خارج و بیرون نیست، علم خالق بر تمامی ذرات 

 .مخلوقات حاوی و محیط است

پس همین طور علم صاحبان روح امری هم بر تمامی جزئی و کلی و بر تمامی ذرات مخلوقات 

 ست:عظیمه بیان فرموده ا  ههمین مطلب را خالق عالم در این آیانچه  چنحاوی و محیط است  

ر ذره مخلوقات را در وجود امام مبین )بیان ه یعنی ما علم  1ءٍ أَحْصَْيناهُ فِی إِمامٍ مُِبينٍ،وَ کُلَّ شَیْ

 .کننده علوم اشیاء( احصاء نموده ایم

یعنی سنگریزه می کنند که  حَصَاةاء در محاوره عرب آن شماره را می گویند که به واسطه َصحْإ

هر چیزی را که می شمارند در مقابل آن چیز یک سنگریزه را می گذارند پس هر گاه تمامی 

لذا به این ترتیب هیچ فردی از افراد  ،شمارندافراد شمرده شدند آن وقت آن سنگریزه ها را می 

دات نیست که از علم امام مبین خارج ودر شمردن نظر انداز نمی شوند، لذا هیچ ذره از ذره موج

 همه در وجود امام مبین احصاء شده اند! و خود حضرت امام مبین می فرمایند:   ،باشد

 3!2مٌنَ عَلِيْعَالَمِيْطٌ بِکُلِّ الْمُحِيْ وَ إنِّی لَقَيُّومٌ عَلَى کُلِّ قَيِّمٍ 

 صفت قدرت  -٣

یعنی خالق عالم  4،وَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌوَ هُاست که می فرماید:  قدرةو از اوصاف الوهیت یکی 

   .بر هر شیء قدرت دارد

  قدرت دارند.  هر شیءم بر ه مین طور صاحبان روح امری ه پس 

 
 12يس :   - 1

 . 337ص :    7النمازي الشاهرودي، الشيخ علي، مستدرك سفينة البحار، مؤسسة النشر االسالمي، قم، جلد :  - 2

 . 205، ص : 1القندوزي، سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودة لذو القربى، دار االسوة، جلد:  - 3
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 ری اولین مخلوقحدیث خلقت نو -

 در حدیث جابر این مطلب بیان شده است: چنانچه  

اَللَّهِ  قَالَ جَابِرُ َیا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ، أَوَّلُ شَیْءٍ خَلَقَ اَللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ؟ فَقَالَ رَسُولُ

اللّهُ نُوری ابتَدَعَهُ مِن نُورِ عَظََمتِهِ وَ جَلَاِلهِ و اشتَقَّهُ مِن جَاللِ وَآلِهِ( وَ سَلَّم: أوَّلُ ما خَلَقَ عَلَيْهِاللَّهُ)صَلَّى

إِلَى جَلَالِ الْعَظَمَةِ فِی ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيماً  فَأَقْبَلَ َیطُوفُ بِالْقُدَْرةِ حَتَّى وَصَلَعَظَمَِتهِ 

  1،فَفَتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِیٍّ، فَکَانَ نُورِی مُحِيطاً بِالْعَظَمَةِ وَ نُوُر عَلِیٍّ مُحِيطاً بِالْقُدْرَة

خلق فرمود او را از  ،یعنی ای جابر اولین اشیاء که خالق عالم خلق فرمود آن نور و روح من بود

پس شروع کرد به طواف  ،مت خودنور عظمت و جالل خویش و مشتق نمود او را از جالل عظ

نمودن دور قدرت خدای متعال حتی اینکه رسید به جالل عظمت کردگار در ظرف هشتاد هزار 

سال از سال های الوهیتی که یک روز آن سال پنجاه هزار سال از سال های ربوبیتی می شود و 

پس سجده نمود حضرت  ،یک روز از سال های ربوبیتی هزار سال از سال های زمانی می شود

پس مشتق فرمود از نور من نور برادرم علی را، پس نور من محیط عظمت   ،کردگار را برای تعظیم

  .حضرت کردگار گردید و نور برادرم علی محیط قدرت حضرت کردگار گردید

است و نور برادرم علی مظهر قدرت حضرت حق و غیب   العزةلذا نور من مظهر جالل حضرت رب  

ت پس هر کجا در عالم امکان جالل و عظمت خدای متعال ظاهر شده است یا خواهد مطلق اس

از نور من بوده است و خواهد بود و هر کجا در عالم امکان قدرت خدای متعال ظاهر  هشد هم 

 شده است یا خواهد شد همه از نور برادرم علی بوده است یا خواهد بود.

 
 . 61حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:  - 1
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 شهادت و نظارت صفت  -4

 ه می فرماید: است ک شهادت و نظارتیکی   و از اوصاف الوهیت

 .یء شهید و ناظر استشیعنی خالق عالم بر هر    1،إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِيدٌ

یچ وقت از نظر پروردگار غائب و مفقود نیست ه  و سفلیکه هیچ ذره از ذرات مخلوقات علوی 

یعنی هر موجودی و ذرات بدنی او را و حرکات و سکنات او را خالق عالم مشاهده می نماید و 

پس همین طور هیچ  ،هیچ شیء از نظر حضرت کردگار غائب و مفقود نمی شود ،می بیند

روح امری غائب و مفقود نمی  موجودی از عالم علوی و از عالم سفلی هیچ وقت از نظر صاحبان

تمامی ذرات بدنی موجودات و تمامی حرکات و سکنات آن ها همیشه در نظر صاحبان روح   ،شود

 می فرماید: چنانچه   ،امری حاضر هستند

یعنی ای   2،يداًوَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وََسطاً لِتَکُونُوا شُهَداَء عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهِ

ما شماها را در مرکز عوالم امکانیه جای  ،مخلوقات عالین چهارده معصومین صاحبان روح امری

بر جمیع موجودات حاضر و ناظر و شاهد باشید و بر افعال و اعمال ایشان   هبتوانید ک  هداده ام تا ک

ی تصفیه اعمال و خاتمه کار در معرو حساب و کتاب آن ها شهادت عینی و حضوری بدهید برا

 آن ها!

 سماعة صفت  -5

 است که می فرماید:  سماعةو از اوصاف الوهیت یکی 

 
 17الحج :   - 1

 143البقرة :   - 2
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 مخلوقات علوی و سفلی را می شنود. یعنی خالق عالم صدای تمامی  1، وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

ا خدای متعال می شود و هیچ یعنی در آن واحد اصوات مختلف ر 2،وَ الَ تَشْتَِبهُ عَلَيْهِ اَلْأَصْوَاتُ

و تعالی با مهم مشتبه نمی شود همه   هیکی از آن لغات مختلفه و لهجه های مختلفه بر او سبحان

 را جدا جدا جواب می دهد.

پس همین طور صاحبان روح امری هم در آن واحد صدا و اصوات مختلفه موجودات عالم علوی 

ا آن صداهای مختلفه با هم مشتبه نمی شوند ه و موجودات عالم سفلی را می شنوند و بر آن 

  ،دهمه را جدا جدا جواب می دهن

را گوش شنوای خدائی مخفوظ  یعنی جمیع اصوات خالئق 3، وَ تَعِيََها أُذُنٌ وَاعِيَةٌفقال عز و جل: 

 ادت دادن در معرو محاسبه اعمال عباد. هنگاه می دارد برای ش

 و حضرت امام مبین می فرمایند: 

یعنی منم آن گوش شنوای خدائی که تمامی کالم های کالم های مخلوقات   ،45أنَا أُذُنُ اهللِ الوَاعِيَة

 را نگاه می دارم. 

یعنی جمیع  6مٍ هُوَ فِی شَأْنٍ،َیسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ یَوْو قال سبحانه و تعالی: 

موجودات و مخلوقات عالم علوی و عالم سفلی برای برآوردن حوائج خویش از وجه خدای متعال 

 
 60، 5و العنكبوت :  4و األنبياء :   115، 13و األنعام :  137البقرة :   - 1

 . 600، ص: 2، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، ج طوسى، محمد بن الحسن  - 2

 12الحاقة :   - 3

القديمة(، المكتبة الحيدرية، نجف، النص، ص:   -لشيعة المرتضى )ط ، بشارة المصطفىَو أََنا اأْلُذُُن اْلَواِعَية؛ طبرى آملى، عماد الدين - 4

13. 

 .59، قم، النص، ص: َو أَنَا اأْلُذُُن اْلَواِعَية؛ ابن بابويه، محمد بن على، معاني األخبار، دفتر انتشارات اسالمى  - 5

 29الرحمن :   - 6
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و چون همین می دهد شود و جواب اهلل سواالت همه را می  هپس حضرت وج ،سوال می کنند

اولیای امور خدای متعال و ولی مطلق هستند از جانب حضرت  (السالموالصلوةهمعلی)اهلل  هوج

ر عالم و در هر روز برای برآوردن حوائج مخلوقات جمیع عوالم امکانیه ه حق و غیب مطلق، لذا در  

 در یک شأن و حالت هستند.

مقصود از وجه اهلل خود ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق است پس   هاگر کسی ایراد بکند ک

آن شخص را الزم است که علم زبان را بداند تا که در اشتباه نیفتد زیرا که وجه اهلل مضاف و 

 است و اضافت شیء الی نفسه بی ربط و نا جائز است.  همضاف الی

د پس آن وقت مظروف خواهد خود حق و غیب مطلق باش ،و دیگر اینکه اگر مقصود از وجه رب

اهلل خود حضرت امام مبین ذات اقدس  هبود و خدای متعال مظروف نمی شود! لذا وج

  خودشان ارشاد فرموده اند:  هچنانچ  ،است نه خدای متعالامیرالمؤمنین  

 یعنی منم وجه گویای خدای متعال در مخلوق خدا.   1،أنَا وَجْهُ اللَّهِ اَلنَّاطِقُ

 فرموده اند:   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  و حضرت خاتم باعث ایجاد عالم

پروردگار که بعد از فناء عالم من زنده خواهم   هیعنی منم وج،  بَاقِی بَعْدَ فَنَاءِ کُلِّ شَیْءٍ أنَا وَجْهُ اللَّهِ الْ

 ماند برای من فنا و زوال نیست، 

یعنی هر که مرا دید بالتحقیق که او   2،َمنْ رَآنِی فَقَدْ رَأَى اهلل تَعَالَى:  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  و قال

 .هِتِایَدَى هِ لَعَ  دُْمحَ الْ  هِلَّلِ وَ  اللَّهُ أَکَْبرُ  خدا را دیده است،

 
ِ؛ حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنو - 1  . 259ار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص: أنَا َوْجهُ َّللاَّ

َ؛ ابن بابويه، محمد بن على  َ- 2 ، التوحيد )للصدوق(، جامعه مدرسين، قم، ص:   قَاَل النَِّبيُّ ص َمْن َزاَرِني فِي َحيَاِتي أَْو َبْعدَ َمْوِتي فَقَدْ َزاَر َّللاَّ

 . 21، حديث 117
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 صفت خلق  -6

 است که می فرماید:  خلقو از صفات الوهیت یکی 

 عنی اهلل خالق و باری و مصور است.ی 1اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، هُوَ

چهارم   ،سوم اراده  ،دوم مشیت  ،یعنی در مقامات غیب الغیوبی )که آن ها پنج تا هستند: اول العلم

 تقدیر و پنجم قضا( کسی نمی تواند چیزی را خلق بنماید. 

در این مقامات خالق و باری و مصور صرف و محض، ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق است 

خالق عالم  ،پس برای تنزه و تقدس از آالیش گرد حدوثی ،و بس اما در مقام شهودی و حدوثی

یای امور خویش را معین و مأمور فرموده است که ایشان برای امضاء و اجرای این امور، حضرات اول

دامن الوهیت از آالیش  هودی عطا بفرمایند تا کو شهمخلوقات مقدره را خلعت و لباس وجودی 

ود عالم تکثر است لذا مصدر کثرت ایشان بشوند نه ذات هگرد حدوثی آلوده نشود، و چون عالم ش

 اقدس حضرت حق! 

ودی و حدوثی پس این امور خلق و هیعنی اما در مقام ش  2،لْأَسَْماء الْحُسْنَیلَهُ افأخبرنا عز و جل:  

را ایشان به جا بیاورند براء و تصویر با اسمای حسنای خدای متعال مفوو اند که این فعل تکثر 

  ز گرد و آالیش حدوثی آلوده نشود.و دامن الوهیت از شاغل و عامل شدن در عالم مواد و حدوث ا

کت را از دست خود چنانچه این امر خالف شأن و ادب سالطین عالم است که جمیع امور ممل

لذا این طور می کنند که جمیع امور مملکت را خود مرتب می فرمایند یعنی  سرانجام بدهند،

کار تقدیر امور و آن ها منحصر است به ذات سالطین، اما در مقام امضاء و اجراء آن ها را به 

 
 24الحشر :   - 1

 24و الحشر :  8طه :   - 2
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اولیای امور خویش می سپارند زیرا که این امر خالف شأن سلطان است که عمارت های شهر را 

د و طرق و راه های مملکت را خودش درست کند که قافله های مردم از دست خود بناء نمای

بتوانند عبور و مرور کنند یا مجرمین و مقصرین را از دست خود شالق بزند و زراعت مزارع خود 

  .بکند

بیان فرموده   هدر این جملامیرالمؤمنین  چنانچه همین مطالب را حضرت امام مبین موالنا سیدنا  

 اند:  

یعنی ای معاویه تو بر ما فخر می کنی  1اهللِ وَ الخَلْقُ بَعْدُ صَنَائٌِع لَنَا، ة أَتَْفتَخِرُ وَ نَحْنُ صَنَائِعُیَا مُعُاوِیَ

امر پروردگار   میع مخلوقات را بعد از آن بهو حال آنکه ما اولین مخلوقات خالق عالم هستیم و ج

 ما خلق نموده ایم!

 خلقت نوری پیامبر و امیر المؤمنین حدیث -

 السالم( از یک نور واحد:)علیهو امیر المؤمنین   وآله(علیهاهلل)صلىخلقت نوری حضرت رسول  

الزم شد این حدیث حاال که این مطالب به درجه ششم رسیدند برای تکمیل و توثیق این مطالب  

حق الیقین پیدا کنند و ایمان کامل حاصل  ،شریف را اینجا نقل نمائیم تا صاحبان عقل و دانش

هر کسی ه  فرموده اند ک  السالم()علیهامیرالمؤمنین  نمایند و آن معرفت بالنورانیت را که حضرت  

تحصیل  ،ردیدکه مرا به این معرفت شناخت آن شخص مؤمن کامل االیمان و عارف مستبصر گ

 بنمایند: 

 
 . 386، هجرت، قم، صصالح صبحيتحقيق  ،محمد بن حسين، نهج البالغةشريف الرضي،  فَإِنَّا َصنَاِئُع َرب ِنَا َو النَّاُس َبْعدُ َصنَاِئُع لَنَا؛  - 1
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دَ النَّبِِی ُه قَالَ: کُنَّا عِنْصَارِی رَضِیَ اهللُ عَنْ دِ اهللِ األنَْجابِرِ بنِ َعبْ عَنْ: األبرار صحيفةالحدیث از 

الم(، فَقَرَّبَهُ النَّبِیُّ فَتَعَانَقَا، حَتَّى أنَّهُمَا صَارَا السطَالِبِ )عليه یْنُ أبِخَلَ عَلِیُ بْدَ وآله( إذْعليهاهلل)صلى

نَا: یَا َرسُولَ اهللِ مَا نَا تَعَجُّبًا، وَ قُلْنًا وَ لَا أثَراً فَزِدْنَجِدُ لَهُ عَيْ َر المُؤمِنِينَ فَلَمْصاً وَاحِداً، فَتَفَقّدنَا أمِيْشَخْ

مِنِّی أنِّی أنَا  تُمْمِ أمَا سَمِعْدَکَ؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ النَّبِیُّ وَ قَالَ: یَا قَوْنِ عَمِّکَ وَ مَا نَراکَ إلَّا وَحْالَّذِی جَرَى لِإبْ

نَا تَزَجَ نُورُه بِنُورِی حَتَّى بَقِيْنُورِنَا، فَامْ زِلَ األوَّلِ مِنْتَاقَ هُوَ إلىَّ المَنْوَ عَلِیُّ نُورٌ وَاحِدٌ، وَ لَمَّا تَعَانَقَنَا اِشْ

 طَالَتْ  وُجُوهُنَا وَ قَدْ فَرَّتْ نَا َما قَالَ النَِّبیُّ رُغِبَتْ قُلُوبُنَا وَ اصْنَ، قَالَ: فَلَمَّا َسمِعْصاً وَاحِداً کََما تَرَوْشَخْ

هُ ضِرْفَ َصارَ، فَاحَْتَنا کَيْبِرْسََلکَ بِالحَقِّ نَبِيّاً إلّا مَا أخْأرْ نَا: َیا رَسُولَ اهللِ بِحَقِّ مَنَْن، فَقُلْرِ المُؤمِِنيْبَةُ أمِيْغَيْ

 َجلَّلَهُ العَرَقُ، فَظَهَرَ مِنْ  َنا قَدْعَلِیٍّ، فَرَأیْ قُلُوبِنَا، فَقَالَ: عَلِیٌّ ِمنِّی َو أنَا مِنْ َل الشَّکُ مِنْ نَا َحتَّى یَزُوْإلَيْ

کَلُّنَا تَدَّ فَزَُعنَا َحتَّى ظَنَّنَا أنَّا عَمَّتِ المََشارِقَ وَ المَغَارِبَ، فَاشْ رٍ حَتَّى ظَنَّنَا أنَّهُ نَارٌ قَدْنُوْ َباحٌ مِنَْهتِهِ مِصْجَبْ

خَةً َو بَاحِ، فَلَمَّا رَأى النَّبِیُّ َحالَنَا، صَرَخَ صَرْرِ ذَلِکَ المِصْنُوْ تَرِقُونَ مِنْیَحْ ضِ کَلُّهُمْلُ األرْوَ أهْتَرِقُ نَحْ

أیْنَ عَالُِم قَالَ: أیْنَ َقيُّومُ األمْالکِ؟ أیْنَ مُدَبِّرُ األفْالکِ؟ أیْنَ مُبْدِعُ الکَائِنَاتِ؟ أیْنَ حَقِيْقَةِ المَوْجُودَاتِ؟ 

 دَمِی وَ الغَيْبِ وَ الشَهَادَاتِ؟ أیْنَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيْمُ وَ بُغْضُهُ عَذَابٌ ألِيْم؟ أیْنَ وَجْهُ اهللِ؟ أیْنَ الَّذِی دَمُهُ

تٍ عَلِیٍّ یُنَادِی: لَبَّيْکَ لَبَّيْکَ یَا َسيِّدَ ِحی؟ أیْنَ اإلمَامُ الهُمَامِ؟ قَاَل: فَإذاً بِصَوُْحهُ رَوْلَحْمُهُ لَحْمِی وَ رَوْ

 هَرُ وَ إذاً بِهِ قَدْ نَ یَظْ أیْ هِ مِنْظُرُ إلَيْتَهُ جَعَلََنا نَنْنَا َصوْشَرِ وَ یَا نُورَ البَصَرِ، فَلَمَّا سَمِعْالبَشَرِ، یَا َشفِيْعَ المَحْ

 هُیِّ وَ ظَهَرَ مِنْالنَّبِ عَلِیًّ فِیْلُ: لَبَّيْکَ لَبَّيْکَ، قَالَ جَابِرٌ: لَمَّا غَابَ َمنِ وَ هُوَ یَقُوْبِ النَّبِیِّ األیْجَنْ ظَهَرَ مِنْ
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لَمُهُ راَ یَعْأمْ کَانَتْبَةُ عَلِیٍّ  غَيْ کَ یَا َرسُولَ اهللِ؟ قَالَ: فَقَالَ: َیا جَابِرُ إنَّجُهُ مِنْلُهُ وَ خُرُوْ فَ دُخُوْتُُه: کَيْسَألْ

 رِی، َکمَا کُنَّا فِیْ رُهُ بِنُوْمِی وَ دَمُهُ بِدَمِی وَ نُوْمُهُ بِلَحْتَزَجَ لَحْرِی إمْرَهُ بِصَدْتَصَقَ صَدْاهللُ وَ هُوَ أنَّهُ لَمَّا اِلْ

ذُو  1نِ اهللِ تَعَالَىصاً وَاحِداً بِإذَْنا هُنَاکَ کَذَلِکَ شَخْبَشَِریَّةِ، حَتَّى صرْهََياکِلِ الْلَ هَذِهِ الْطِنَِنا األوَّلِ قَبْمَوْ

 .نِقِيْيَا عَلَى حَقِّ الْنُوْيَا فَتَکُوْالدُّنْ قِنَا فِیْعَجَائِبَ خَلْ رَامِ لِيُرِیَکُمْإکْجَلَالِ وَ الْالْ

   :االنصاری حدیث است که می گوید  اهللاز جابر ابن عبد  

علی امیرالمؤمنین  بودیم که داخل شد حضرت    وآله(علیهاهلل)صلى  روزی در خدمت حضرت رسول

پس نزدیک خود خواست ایشان را حضرت رسول، پس هر دو با  (علیهما السالم)بن ابی طالب 

پس مفقود یافتیم حضرت  ،م معانقه نمودند حتی اینکه هر دو بزرگوار شخص واحد گردیدنده 

را و نیافتیم از آن جناب نه عین وجود و نه اثری از وجود، پس تعجب ما از این امر امیرالمؤمنین  

یا رسول اهلل چه ماجری واقع شد برای پسر عم شما و ما  :خیلی زیاد گردید، پس عرو نمودیم

ودند و فرمودند: ای قوم نمی بینیم شما را مگر تنها؟ پس بر این حرف های ما حضرت تبسم فرم

من آیا شماها از من نشنیده اید که من و علی از نور واحد هستیم؟ پس بدانید که وقتی که ما با 

هم معانقه کردیم آن وقت علی مشتاق گردید به مقام اولی ماها از مقام انوار، پس ممزوج و 

نکه در عالم انوار بودیم  چنا  ،مخلوط گردید نورش با نور من حتی اینکه باقی ماندیم شخص واحد

 و حاال شما مشاهده می کنید!

جابر می گوید هر گاه ما شنیدیم این فرمایش حضرت رسول را پس مرعوب گردید قلوب ماها و 

پس آن وقت ما عرو  امیر المؤمنین،زرد شدند صورت های ماها و طول کشید غیبت حضرت 

 
 . 277-275، ص3نير ممقانی تبريزی، محمدتقی بن محمد، صحيفة االبرار، دار المحجة البيضاء، بيروت، لجنة النور االزهر، ج - 1
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ما خبر به  آیا    ،وث فرموده است نبی بر حقکردیم: یا رسول اهلل شما را به حق آن خدائی که مبع

 هما التماس می کنیم که حاضر بفرمائید علی را برای ما تا ک  ؟نمی دهید که این واقعه چطور شد

علی از من است و من از علی   :از قلوب ما هر شک و شبهه زائل گردد، پس فرمود آن حضرت که

مبارک نور ظاهر گردید و چنان  پس دیدیم که روی مبارکش پر عرق شد و از جبین ،هستم

پس   ،آن آتش است و تمامی مشرق و مغرب را فرا گرفته است  کهشدت کرد که ما گمان کردیم  

م ه خوف ما حتی اینکه خیال کردیم که همه ما خواهیم سوخت و تمامی اهل زمین  دشدید ش

شاهده فرمود مچنان اضطراب ما را مه و چون حضرت رسول    ،خواهند سوخت از آن مصباح نورانی

پس به یک صدای بلند فرمود: کجا است قیوم امالک یعنی مدیر مالئکه، و کجا است مدبر افالک 

الموجودات و کجا است عالم الغیب و الشهادات و  حقيقةو کجا است مبدع الکائنات و کجا است 

اهلل و کجا است  هکجا است صراط المستقیم که بغض او باعث عذاب الیم است و کجا است وج

آن کسی که خونش خون من است و گوشتش گوشت من است و روحش روح من است و کجا 

 است امام همام!!!

می گوید:   هرا کامیرالمؤمنین ان شنیدیم ما صدای مبارک حضرت هپس ناگ :جابر می گوید که

پس هر گاه برای خدمت شما ای سید البشر و ای شفیع المحشر و ای نور البصر،    حاضرم حاضرم

را شنیدیم شروع کردیم به نگاه کردن که از کجا آن حضرت ظاهر خواهد امیرالمؤمنین  ما صدای  

 د!شد، پس ناگهان دیدیم که از پهلوی راست حضرت رسول ظاهر شد و لبیک لبیک می گوی

غائب شد در وجود مبارک حضرت رسول و بعد امیرالمؤمنین حضرت ه هر گاه جابر می گوید ک

یا رسول الهه چطور بود دخول و خروج  :اهر شد از آن حضرت پس من سوال کردم کهاز آن ظ

ای جابر غیبت علی در وجود من یک امری بود   :علی از وجود مبارک شما؟ آن حضرت فرمود که
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اش به سینه من ملتصق و  هکه صرف خدای متعال می داند و آن اینطور بود که هر گاه سین

نور من،  هاو به گوشت من و خونش به خون من و نورش بوصل شد پس مخلوط شد گوشت 

شخص واحد به اذن  ،بودیم ما در وطن اولی پیش از این هیکل و صورت ناسوتیچنانکه هم 

م عجائب خلقت ما را ه پروردگار ذو الجالل و االکرام و چون خدای متعال خواست که شما را 

واحد تا که شماها به حق الیقین بدانید  نشان بدهد در این عالم دنیا، پس گردانید ما را شخص

 که ما هر دو یک نور هستیم در میان ما هیچ فرق نیست.

ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِ دَعَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْ لُخْمَ  اتِ رَّذَ  دِ دَعَآلِ مُحََمّد  بِ  ی مُحَمّد  وصَِلّ عَلَ  هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ
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  بُائِا غَو یَ  رُاهِا ظَبیان مظهریت یَ

 )بیان عجائبات قدرت و غرائبات حکمت روح امری(

 کْبَرُ َو لِلَِّه الْحَْمدُ َاهللُ اَ،  بُائِا غَ یَ  وَ   رُاِها ظَدر بیان مظهریت اسم اعظم یَ

بیان محیر العقول و بصیرت افروز و ابواب علوم که تا این زمان در اصداف بحار علمی مکنون و 

 در معادن جبال عرفان مدفون بوده اند  

 ذَلِکَ فَْضُل اللَِّه یُؤْتِیهِ َمنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الَْفْضِل الْعَظِیمِ وَ اَلَْحْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَِمینِ

  الَرّحَْمنِ الَرّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ

یعنی خالق عالم  ،2فَلَا یُظِْهرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ (1وَ الشَّهَادَةِ )عَالِمُ الْغَيْبِ 

موجودات عالم ود است پس بر اسرار  هداننده اسرار موجودات عالم غیب و اسرار موجودات عالم ش

 غیب هیچ کس را مطلع نمی فرماید مگر رسول مرتضی را.

 از حاق سرمدی و ساحت غیب الغیوبی(  )طلوع عالم ایجاد شهود

لق خواست که صفات مکنونه و مخزونه غیب طپس هر گاه ذات اقدس حضرت حق و غیب م

ود اظهار و ابراز  الغیوبی ذات مقدس جامع الکماالت خویش را در نمایش گاه عالم ایجاد و شه

بفرماید، پس اول برای ذات اقدس خویش چند اسامی عظمى و اعالم حسنى احداث فرمود که 

ود برای هند و بعد از آن در عالم ایجاد و شهستم ه از جمله آن ها اسم اعظم یَا غَائِبُ و یَا ظَاِهُر 

اعظم یَا غَائِبُ روح وم و مظهر و مصداق خلق نمود پس برای اسم  هآن اسامی عظیمه معانی و مف

 
 ست. َو الشََّهادَةِ در ترکيب اين آيه وجود ندارد اما عبارت َعاِلُم اْلغَْيِب َو الشََّهادَةِ؛ به صورت ترکيبی در آيات ديگری موجود ا  - 1
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امری خویش را مظهر و مصداق مفهوم و معنی قرار داد و برای اسم اعظم یَا ظَاِهرُ طیت نورانی 

 قالب و هیکل روح امری را مظهر و مصداق و معنی و مفهوم معین فرمود. 

و بعد از آن، از آن روح امری ضیاء بار و از آن طینت پر انوار وجود اقدس حضرت محبوب رب 

را اختراع و ابداع   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى العالمین خاتم االنبیاء احمد مجتبی و محمد مصطفی

 نمود. 

 هو بعد از آن از همان روح امری ضیاء بار و از همان طینت پر انوار وجودات قادسه و مقدس

رخشان و  اوصیای دوازده گانه حضرت خاتم االنبیاء را ایجاد و فطر فرمود و نیز وجود مقدسه

را ابداع و اختراع نمود و بعد از آن بعد از سال  (علیهاسالمهواهلل)صلواتدرخشان حضرت زهراء 

 های نا محدود اساس و بنای عالم امکان و حدوث را گذاشت و او را بر دو نوع منقسم فرمود: 

 ود.هاول عالم غیب و دوم عالم ش

وتیت روح امری منظم فرمود! و قوام و نظام عالم پس قوام و نظام عالم غیب را بر نورانیت و ملک

شهود را بر نورانیت و ملکوتیت آن طینت نورانی منظم نمود!! و بعد از آن نورانیت طینت پر انوار 

روحانیت و ملکوتیت صد و بیست و چهار هزار انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین ایشان را و 

 نیز انواع و اصناف مالئکه را خلق نمود. 

را که دارای   السالم()علیه  ن وجودات عالین حضرات چهارده معصومینعالم غیب صرف همیپس  

روح امری حضرت حق هستند اولیای امور خود و شهدای خود و نذیران خود و بشیران خود و 

مدبران خود و و متصرفان خود و مقسمان امور خود معین و مقرر فرمود لذا بر جمیع امور عالم 

ید و ناظر و عامل و هغیب صرف همین مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین شاهد و ش
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و نذیر و بشیر هستند نه کسی دیگری از انبیاء و مرسلین و نه کسی از و مربی متصرف و مدبر 

 مقربین!   همالئک

ید اول بر عالم غیب خود حضرت حق و غیب مطلق ذو الجالل و االکرام است هیعنی شاهد و ش

شاهد و شهید  (السالموالصلوةم)علیهو بعد از خدای متعال از جانب خدا. این چهارده معصومین 

به  ههمین مطلب در این آیه کریم  هو ناظر و مصرف و مدبر و مربی و مقسم می باشند چنانچ

 ماها خبر داده، 

، یعنی خالق عالم بر 2فَلَا یُظْهِرُ عَلَى غَْيبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ  (1وَ الشَّهَادَةِ)يْبِ عَالِمُ الْغَ

ظر است و بر عالم غیب خویش هیچ هر دوی عالم غیب و عالم شهودش شاهد و شهید و نا

مخلوقی را شاهد و شهید و ناظر نساخته مگر رسول مرتضای خود را و اوصیای مجتبای آن 

زیرا که عجائبات و غرائبات و مصنوعات عالم غیب صرف و محض   (السالمو الصلوةهمعلی)حضرت را  

چ مخلوقی نمی تواند آن د و نا دیدنی می باشند لذا هیهروحانی و ملکوتی غیر مرئی و غیر مشا

متعالیه که من ایشان را روح امری خود عطا  هها را مشاهده بنماید مگر صرف آن وجودات عالی

 فرموده ام! 

به سمت  والسالم(الصلوة)علیهچنانچه در زیارت جامعه حضرت موالنا و سیدنا امام علی النقی 

 همین مطلب اشاره فرموده اند، از این کلمات: 
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شما  حق و غیب مطلقیعنی برگزید حضرت  1، اصْطَفَاکُمْ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضَاکُمْ لِغَيْبِهِ وَ اخْتَارَکُمْ لِسِرِّهِ

خویش و پسندید شما را برای تماشای عالم غیب و برای نظارت و  را برای اظهار نمودن علم

صلوات اهلل و سالمه  شهادت عالم غیب خویش و اختیار فرمود شما را برای عالم اسرار خویش! 

 !!!  عليکم و رحمة اهلل و برکاته

 رُ اهِا ظَتفسیر اسم اعظم َی

 )توضیح و بیان مظاهر اسم اعظم یَا ظَاِهُر در عالم شهود(

و ممکنات و مصنوعات و مخلوقات و عجائبات و غرابات و  اتباید دانست که جمیع موجود پس

مصادیق و و آن ها مظاهر و مرآت  هود موجود هستند هم هتمامی صنائع و بدائع که در عالم ش

 یم اسم اعظم یَا َظاِهُر می باشند. ه معانی و مفا

و بنی جان و  هوح و قلم و مالئکپس عرش عظیم و کرسی کریم و استار و سرادق و حجب و ل

بنی آدم و جنت و جهنم و حور و قصور و جواری و غلمان و ارو و سماء و آب و هوا و صحاری 

و جبال و بحار و انهار و اشجار و اثمار و ریاحین و گل و گلزار و ازهار و حیتان و اطیار و شمس 

و غیره،  هو غیر هء و انوار و غیرو قمر و ثوابت و سیار و برق و سحاب و امطار و ظلمت و ضیا

د به حواس خمسه ظاهره که در عالم امکان هالمختصر چیزی مرئی و دیدنی و محسوس و مشا

و حدوث و موجود و مشهود هستند همگی آن ها مظهر و مرآت و مفهوم و معانی و مصداق اسم 

 اعظم یَا َظاِهُر هستند. 

وب و محبوب خویش احمد مجتبی و محمد و بر تمامی آن ها خالق عالم حبیب خود و مطل

مصطفی و رسول مرتضای خود را شاهد و ناظر و ولی و مربی و مدبر و مصرف و مقسم و بشیر و 

 
 . 611، ص: 2، قم، ج ، من ال يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسالمى ابن بابويه، محمد بن على  - 1



114 

نذیر خود از بدو آفرینش عالم امکان الى انقضای عالم قرار داده و معین فرموده است که در این 

 ار فرموده، هآیه عظیمه به ماها اخبار و اظ

یعنی مقدس و منزه و  1،تََبارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِیراًل: فقال عز و ج

صاحب برکت و رحمت است ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق از توهمات و تخیالت مخلوقات 

آن ذاتی که نازل فرموده فرقان را )یعنی کتاب تفریقی جمیع موجودات عوالم امکانیه که برای 

ا مذکور هر یک فرقه مخلوقات در آن کتاب احکام تکوین و تکلیف و ربوبیت و تدبیر همه آن ه 

تا که به واسطه آن فرقان   وآله(علیهاهلل)صلى  و مسطور است( بر قلب مبارک عبد محبوب خویش

 . وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  بتواند که جمیع فرق موجودات عالمین را انذار و ابشار بنماید

ذیر و و بعد از حضرت خاتم االنبیاء اوصیای معصومین آن حضرت را شاهد و شهید و ناظر و ن

 بشیر گردانیده است چنانچه در این آیه کریمه این مطالب را به ماها اخبار و اظهار نموده است، 

وَ َکذلِکَ جَعَلناکُم أُمَّةً وَسَطًا لَِتکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَیَکونَ الرَّسولُ عَلَيکُم فقال سبحانه و تعالی:  

یعنی ای اوصیای رسول ما شماها را برای این مطلب امت وسط در میان عالم امکان  2شَهيداً،

ودات عوالم امکانیه و بالخصوص بر بنی آدم شهید و جبتوانید بر تمامی مو هجای داده ایم تا ک

کار  هما بر کار شهیدیت شما شهید و ناظر بوده باشد تا کنذیر از جانب ما بوده باشید و رسول 

 . (السالم والصلوةهمعلی)ید ه یدیت و نظارت را بدون جنبه داری سرانجام بدهش
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و بعد از ایشان جمیع انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین آن ها را صرف بر امت های آن ها و 

مت های آن ها قرار داده بود که این مطلب ا شاهد و ناظر بر افعال و اعمال اهفقط در زمان آن 

 بیان فرموده است،   هکریم   هرا در این آی

یعنی پس  1فَکَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئَْنا بِکَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،فقال سبحانه و تعالی: 

د شد حال ظالمین و منکرین هر گاه ما در محضر عدالت خود به روز محاسبه اعمال ه چطور خوا

و افعال در میدان محشر از هر امتی یک شهید و شاهد و ناظر افعال و اعمال امم را برای ادای 

ن خواهیم آورد و تو را ای حبیب و شهادت عینی و حضوری بر انکار و تردید ظالمین و منکری

ید و شاهد و ناظر گردانیده ایم که  هرسول ما بر جمیع انبیاء و مرسلین و بر اوصیای مرضیین ش

د و ناظر بوده ای ه ادت آن ها را تصدیق بنمائی زیرا که تو از بدو آفرینش بر تمامی عوالم شاهش

 پس آن وقت تو را بر همگی آن ها شاهد خواهیم آورد!

یعنی در  2،یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْاین مطلب در این آیه کریمه بیان فرموده است: انچه چن

 میدان محشر برای محاسبه اعمال عباد ما هر امتی را همراه امام آن ها خواهیم طلبید! 

ط و صرف روح القدس داشتند نه روح امری پس چون تمامی انبیاء و مرسلین و اوصیای آن ها فق

و آن هم جزئی نه کلی، لذا بر موجودات تمامی عوالم امکانیه شهیدیت و نظارت آن ها غیر ممکن 

البته از کل بر کل   ،بود زیرا که جزء بر کل تسلط و تصرف حاصل نمی شود که محال عادی است

صیای ایشان صرف و فقط در زمان خود تصرف و تسلط ممکن است لذا سائر انبیاء و مرسلین و او
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حضرت چنانچه  ،و ناظر اعمال و افعال ساخته شده بودند و بس دیهو صرف بر امتهای خود ش

 خواهند گفت،  (علیهما السالم)عیسی بن مریم  

ای پروردگار من هر گاه در میان امت خود بودم  1،وَ کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْقوله تعالی: 

 ا شاهد بودم و بس و بعد تو خود می دانی که چکار کردند!هآن وقت من بر آن  

 ودهلم شبر عا پیامبرانشهیدیت 

 (نکته عجیب)

 ت بوده؟ هج هود از چهشهیدیت انبیاء و مرسلین بر عالم ش

شهیدیت و شهادت و نظارت حضرات انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین به ه  پس باید دانست ک

نورانیت و روحانیت روح قدس نبوتی و روح امری ایشان بوده و به توسط امواج بحار   هتوسط اشع

ی ایشان بوده = زیرا که خالق عالم قوت برقیه و ملکوتیه این عالم شهود و ایتهری و جّو اثیر

حدوث را از شعاع های نورانیت و روحانیت ایشان اختراع و ابداع فرموده است و همان اشعه را 

در تمامی اطراف و اقطار عالم امکان منبسط و منشعب و پهن فرموده است که علمای طبیعی 

  ی قدیم او را جّو اثیری گفته اند.و حکما  Eathetrاو را ایتهر    هحالی

و بحر محیط ایتهری و اثیری و ریدیم و کاربن گاز همه این ها سایه   هبرقیه ملکوتی  هو چون اشع

و ظل و شعاع های و ضیای وجودات نورانی و روحانی ایشان می باشند لذا هر حرکتی و صدای 

کجائی که باشد حادث و پیدا می شود، پس ایشان یا فعلی یا عملی که در این عالم شهود در هر  

می نمایند   در همان لحظه و لمحه او را به توسط شعاع های نورانیت و روحانیت خویش استماع
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و هر گاه آن حرکت و صدا به وجود مبارک ایشان مصادم می شود پس  و مشاهده می فرمایند،

 بلند می شود.  Radioمانند صدای ریدیو 

و سکنات و صور و اشکال و صداها و الفاظ و اوضاع و اطوار و افعال و اعمال   پس تمامی حرکات

مخلوقات در قوت حافظه ایشان که خالق عالم او را از جوهریت کاربن گاز اختراع و ابداع فرموده 

منعکس گردیده و عکس کشید شده ثبت و ضبط و مصون و محفوظ و مخزون می نماید  ،است

مال عباد در محضر عدالت خدائی به طور شهادت عینی و حضوری آن در روز محاسبه اع هتا ک

ها را به عینه و بجنسه بدون کمی و بیشی پیش بنمایند، پس اصل تفسیر و تاویل و معانی و 

 1!ءٍ أَحْصَيْناهُ فِی إِمامٍ مُبِينٍوَ کُلَّ شَیْمفهوم این آیه عظیمه همین است:  

 أبد اآلبدین.  والسالم(الصلوة)علیهوَ وَلِی  اهلِل وَ شَهِیُْد اهللِ فِی العَاَلِمیَن  

 قصه حضرت سلیمان

 رابطه قدرت و عظمت روح قدس نبوتی:در    السالم()علیهقصه حضرت سلیمان  

ز اینجا بر صاحب بصیرت و بر عالم صحیح العقل و اولو االلباب منکشف خواهد شد که پس ا

که صدای نمله را از باالی بساط خویش که به سرعت تمام بر روی   السالم()علیه  حضرت سلیمان

 ، آن شنیدن به واسطه چه چیز بود؟هوا سیر می کرد چطور شنیدند و تبسم فرمودند و خندیدند

پس آن به توسط همان امواج بحار ایتهری و جو اثیری شعاع های نورانیت آن روح قدس نبوتی 

محیط اثیری و ایتهری ابدا مضمحل و نابود نمی شود، آن آن حضرت بوده زیرا که امواج بحار 

پهن و منتشر و منبسط می شود و از فرش زمین تا  موج در اطراف و اقطار جمیع عوالم امکانیه

باالی عرش برین بدون اضمحالل می رسد! زیرا که خالق عالم بحار محیط ایتهری و جو اثیری 
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و اوضاع و اطوار و حرکات و سکنات موجودات ادات افعال و اعمال هرا محض برای تحصیل ش

 انیه اختراع و ابداع فرموده است.عوالم امک

قَاَلتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ   م:عِلْلَمَ َهذَا الْنَعْ  زِ لِکَیْکِتَابِهِ العَِزیْی  فِ  انََمیْ لَسُ  ةَصَّی قِ الَ عَتَ  وَ  هُ انَحَبْا سُنَرَبَخْاَفَ

یعنی آن مورچه که رئیس و پادشاه   1،مْ لَا یَحْطَِمنَُّکمْ سُلَيَْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا َیشْعُرُونَادْخُلُوا مَسَاکِنَکُ

 موافق  -ها بود هر گاه دید که حضرت سلیمان و لشکر کثیر آن حضرت دارد می آید پس    همورچ

معاش  با آن مورچه ها که در جستجو و تالش - ترحم شاهانه خود که بر رعایای خویش داشت

آذوقه خویش بودند همه   از آغال هایشان بیرون آمده بودند و مشغول و مصروف جمع آوری غذا و

شان را صدا زد که با خبر باشید ای قوم و ای رعایای من و فوری بال توقف و تأمل در آغال های 

خود داخل بشوید مبادا سلیمان و لشکرش که بی شمار هستند شماها را نادیده و نفهمیده پایمال 

ریزه مانند ماها ترحم  بنمایند زیرا ایشان چندان شعور فهم ندارند که بر مخلوقات کوچک و

ذره بین می توانند  آلةبصارت چشم شان ضعیف است که مخلوقات ریزه را از  هبنمایند زیرا ک

 مشاهده بنمایند از خود نمی بینند!!! 

وَ عَلَى وَالِدَیَّ وَ أَنْ فَتَبَسَّمَ ضَاحِکًا مِنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ 

  2،أَعْمَلَ صَالِحًا تَرَْضاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عَِبادِکَ الصَّالِحِينَ

شنیدن این کالم مورچه تبسم نموده خندید و با اهل محضر خود که   پس سلیمان از  أی عالین؛

همه جن و انس أمراء و وزراء بودند خبر داد که ای اراکین و عمائد سلطنت من بدانید که این 
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حضرت سلیمان   ،مورچه ضعیف ماها را بی شعور و بی فهم می گوید پس بر خواهش اراکین دربار

ر دربار حاضر شد موافق رسم و ادب شاهانه اول در پیش روی آن مورچه را طلبید پس هر گاه د

شهنشاه بنی آدم و بنی جان، من بی  :حضرت سلیمان زمین بوسی نمود و بعد سؤال کرد که

وش و ه بدون امتحان نمودن عقل    :چاره را برای چه طلب فرموده اید؟ حضرت سلمان فرمودند که

خوب حاال   :رچه خندید کهوهم نسبت دادی؟ پس مماها تو برای چه ما را به بی شعوری و کمی ف

که اسم مبارک والد  دامتحان می کنیم تا که قول مرا به درستی تصدیق بنمائید! خوب بفرمایی

ماجد شما داود بود صرف چهار حرفی! و اسم مبارک شما سلیمان برای چه پنج حرفی است؟ 

ای پادشاه مورچه ها   :رو کردندحضرت سلیمان نتوانستند که جواب این سوال را بدهند پس ع

برای اینکه خدای   :خواهش دارم که خودتان برای ما بیان بفرمائید، مورچه عرو نمود  ،نمی دانم

منان به شما یک مزیت و فضیلت کرامت فرموده است که به حضرت داود نداده بود و آن مزیت 

 ا فرموده است!!  ، پادشاهی جن و انس عطنبوةو فضیلت این است که به شما عالوه بر  

پس هر گاه حضرت سلیمان این بیان حقیقت نشان از آن مورچه شنیدند متنبه گردید که نباید 

من بر علم و کمال خود فخر و مباهات کنم زیرا که یک مورچه از من بیشتر علم و فضل دارد، 

مانند پدر ی ذو الجالل و االکرام تضرع و زار العزةپس گریان شده به درگاه حضرت کردگار رب 

  بزرگوار خویش نمودند:

تَرَْضاهُ وَ وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلَى وَالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 

! و عرو نمودند ای پروردگار من توفیق کرامت فرما که بر أَدْخِلْنِی بِرَحْمَِتکَ فِی عَِباِدکَ الصَّالِحِينَ

ی است و بر آن نعمات که بر والدین من کرامت فرموده ای ه و پادشا  نبوةاین نعمت و فضیلت که  
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نیز توفیق مرحمت فرما که عمل صالح به جا بیاورم که تو از شکر و حمد تو به جا بیاورم و نیز و  

من خوشنود بشوی و از رحمت خاصه خودت مرا هم در زمره عباد صالحین یعنی حضرات 

 مخلوقات عالین خویش داخل بفرما. 

السالم( بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَ إلتِمَاٍس الْمُؤْمِنِينَ )عليهاَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الَّذِی أَدْخَلَنِی فِی زُمْرَةِ شِيْعَةِ أَمِيرِ  

حَمْدُ لِلّهِ رَبِّ  وَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّی عَلَیَّ و ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِيهِ مَنْ یَشَاُء وَ اللَّهُ ذُو الَْفضْلِ الْعَظِيمِ وَ الْ

 .نَ الطَّاهِرِیْالْعالَمِينَ وَ َصلَّى اهللُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

  بُائِا غَتفسیر اسم اعظم َی

 )توضیح و بیان مظاهر اسم اعظم یَا غَائُِب در حاق و متن عالم حدوث(

پس باید دانست که جمیع موجودات و کائنات و تمامی عجائبات و غرائبات علمی و مشیتی و 

خواهد بود همه آن ها مظاهر ارادی و تقدیری و قضائی و هر چه که در عالم غیب موجود هست و  

 یم و معانی و مرآت اسم اعظم یَا غَائِبُ هستند! ه و مصادیق و مفا

ا مبنی و مؤسس ه قوام و نظام عالم غیب بر آن  هپس آن علم و مشیت و اراده و تقدیر و قضا ک

همگی آن ها صرف یک قطره کوچکی و ریزه است از بحار زخار ناپدیدا کنار از آن علم  ،هآمد

ب مطلق که ذات حضرت حق و غیب دارای آنست و آن را از جمیع مخلوقات مکنون و مصون غی

 نگاه داشته است. 

اما آن قطره کوچکی و ریزه که او را از آن بحار زخار ناپیدا کنار علمی خویش اخراج نموده و 

قطره پس همین  ،از همین قطره ریزه عالم غیب و عالم را خلق نموده است ،بیرون آورده است

 السالم()علیهم کوچک و ریزه علمی را به مخلوقات عالین خود یعنی حضرات چهارده معصومین

 را سپرده است یعنی حقیقت وجودیه ایشان را ابداع نموده و اختراع فرموده است.
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اخری یعنی از همان قطره ریزه علمی خود که برای نمایش علمی خویش از بحار زخار   عبارةو به  

ودی استخراج هو دریای مواج نا پیدا کنار علمی خود از عالم غیب الغیوبی در نمایشگاه عالم ش

پس از همین قطره اول وجود مقدس حبیب خود را اختراع و ابداع فرمود که در  ،فرموده است

یعنی در مرحله خلقت عالم  1، الرَّحَْمُن، عَلَّمَ الْقُرْآنَاخبار می فرماید: یعنی کتاب مجید خود 

  .حدوث خالق عالم اول تعلیم قرآن فرمود

ا که از بحار زخار علمی خویش برای نمایش اخراج نموده بود از آن یک یعنی آن قطره علمی ر

کتاب وجودی خلق فرمود که همان روح امری خالق عالم است و چون روح امری عین حقیقت 

علمی است لذا در مقام بیان او را قرآن فرموده پس نیست تعلیم قرآن مگر خلقت اولی حقیقت 

امیرالمؤمنین ن است چنانکه حضرت امام مبین یت نورانیه محبوب رب العالمیه و ما

 فرموده اند:  والسالم(  الصلوة)علیه

 حقيقةیعنی آن  2(،وَسَلَّمْوَآلِهِهِعَلَيْاهللُطَةٍ نُوُر نَبِيِّنَا )صَلَّىعَالِمَةٍ َهادِیَةٍ جَامِعَةٍ مُِحيْ أوَّلُ حَقِيقَةٍ ظَهَرَتْ

 قام حدوث او را بداع فرموده بود آن نور نبی ما بودالحقائق که خالق عالم در م

 . وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

اخری یعنی آن قطره علمی که خالق عالم از آن عالم امکان و حدوث را صورت داده و  عبارةبه 

 او را تعلیم نموده به حبیب خود احمد مجتبی محمد مصطفی هوجود شخصی عطا فرمود

پس قرآن نیست چیزی دیگری مگر همان قطره علمی خدای متعال که او   ،را  وآله(علیهاهلل)صلى
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ب الغیوبی خویش برای نمایش دادن عجائبات قدرت و غرائبات علم و را از بحار زخار علم غی

 است!  ،حکمت خود اخراج فرموده

و بعد از آن از همان قطره یک انسان دیگر را ابداع و اختراع نمود تا که آن انسان دیگر آن کتاب 

وجودی حضرت حق و غیب مطلق را که قرآن است یعنی کتاب کلیات و اجمالی است مفصل 

 بنماید و توضیح و تفسیر بکند،   بیان

وجود حبیب خود خلق   ،یعنی بعد از آنکه از آن قطره 1، عَلَّمَهُ الْبَيانَ،خَلَقَ الْإِنْسانَفقال عز و جلل:  

آن وقت وجود  ،ین و تدوین و تنظیم عالم امکان درست فرمودیعنی کتاب وجودی تکو ،فرمود

آن حضرت   هرا خلق نمود تا کامیرالمؤمنین  اقدس حضرت امام مبین ولی اهلل فی العالمین سیدنا  

 آن کتاب علمی را بیان بنماید و تاویل و تفسیر بفرماید!

بزرگواری عظمت  به هر حال از اینجا عظمت و بزرگواری علم غیب حضرت حق و غیب مطلق و

را صاحب   السالم()علیهم  و عزت و مرتبه و مقام شأن مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین

دانش و بینش و علم و عقل صحیح می تواند درک بنماید که این عالم حدوث از ازل الی االبد 

قدرت   صرف ادنی کرشمه است از آن یک قطره ریزه علمی خدای علیم و حکیم و تمامی عجائبات

و غرائبات حکمت که از بدو آفرینش عالم امکان ظاهر شده است یا الی االبد اآلباد ظاهر خواهد 

شد صرف و فقط یک کرشمه و اثر است از همان قطره ریزه علمی خدای علیم و حکیم یا خواهد 

 بود. 

اما آن علمی که مخصوص است به ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق که او را علم غیب 

او را محض  ،ر فرموده استه ی می گویند و او را به هیچ مخلوقی تعلیم نداده است و نه ظاخدائ
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پس آن یک  ،برای ذات اقدس نگاه داشته است و از تمامی خالئق مکنون و مصون نموده است

 بحار زخار نا پیدا کنار و دریای مواج عمیق بی ابتدا و انتها است.

لیم او را از دریای مواج علمی خویش و بحار زخار عمیق و چون از همان قطره ریزه که خدای ع

علمی خود برای نمایش دادن کماالت علمی خویش به عنوان مسطوره و نمونه در نمایشگاه عالم 

حدوث اخراج فرموده است و از همان قطره وجود اقدس محبوب خود را اختراع و ابداع نموده و 

همان قطره وجود مقدس حضرت امام مبین ولی اهلل و او را قرآن و فرقان نام گذاشته است و از 

لذا از ازل الی االبد هر عجائب علمی و غرائب   ائی فی العالمین خلق فرموده است،مظهر قدرت خد

ر خواهد شد ه قدرتی و صنائع و بدائع فطرتی که در این عالم امکان ظاهر شده است یا الی ابد ظا

و مرآت علم و کمال رب العالمین به وجود آمده  ره همگی به توسط همین وجودات عالین مظا

 است با خواهد آمد. 

ار ظاهر و آشکار شد که علم و قدرت خدای علیم و قدیر غیر هپس از اینجا مانند شمس نصف الن

پس خالق عالم می تواند که در هر  ،متناهی و غیر محدود است هیچ حد و انتها و ابتداء ندارد

تر و افضل و اعلی از این عالم موجود از هب هر مانند و مثل بلکچشم زدن یک عالم حدوث دیگ

ازالل الی االبد خلق بفرماید و باز هم در علم و کمال او سبحانه و تعالی نقص و کمی واقع نخواهد 

 شد، از اینجا است که خودش به ما همین مطلب خبر داده است، 

  ی خدای متعال بر هر شیء قادر است.یعن  1،یرٌإِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِفقال عز و جل:  

 پس از اینجا عظمت و جالل شأن مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین

مانند خورشید ضیاء بار رخشان و درخشان می گردد که علم و قدرت والسالم( الصلوة)علیهم
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تمامی مخلوقات و موجودات عوالم امکانیه از ازل الى االبد در نزد ایشان از جانب حضرت حق و 

غیب مطلق ودیعت گذاشته شده است یعنی ایشان جمیع اشیای عالم امکان و تمامی ذرات 

انند که آن ها چه بوده اند و چه هستند و چه خواهند شد!!! و در موجودات عالم امکان را می د

تمامی اشیای عوالم امکانیه علم و قدرت و حکمت ایشان از جانب خدای و از مشیت و از اراده او 

 و تعالی از بدو ازل الى االبد جاری و ساری هستند و خواهند بود.  هسبحان

وارد شده اند که فرموده اند که علم ما از   لسالم(ا)علیهم پس آن احادیث که در باب علوم ائمه

جهت حدث است و از جهت نکت است و از جهت قذف است و از جهت نقر است و غیره و غیره 

م و فراست و موافق کمی علم و نقص عقل مخاطبین هپس باید دانست که همه این ها را موافق ف

عصومین مخلوقات عالین این است که ورنه در حقیقت علوم حضرات چهارده م ،خود فرموده اند

ایشان را خدای علیم و حکیم از بدو آفرینش عالم حدوث و امکان الی االبد علم و قدرت هر شیء 

ایشان تمامی اشیاء را می دانند که ابتداء و انتهای او چیست اما بدون  ،را کرامت فرموده است

ر وقت خدای متعال اجازه می دهد ه  ،اجازه خدای متعال ظاهر نمی کنند و بیان نمی فرمایند

پس همان اجازه خدای متعال برای ایشان علم حدث   ،آن وقت بیان می فرمایند و ظاهر می کنند

 مْ لَعْیُلْو علم نکت و علم قذف و علم نقر و علم القاء و علم وحی و غیر می باشد نه چیزی دیگر فَ

 ا.ذََه یَُبّصرْو لْ

 ل خودش فرموده است:  نه برای عالم ایشان خدای متعاور

یعنی   1!مْرُ جَمِيًعاوَ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَْرضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَ  :فقال

حقیقت و ماهیت قرآن عین ماهیت و حقیقت ایشان است که آن همان روح امری است در قرآن 
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آن قدرت ودیعت گذاشته شده است که به واسطه قرآن جبال شوامخ را می توان سیر داد و طی 

یه می شود به جا هجمیع امور ال  هنه نه بلک  ،االرو می شود کرد و با مرده ها می شود تکلم نمود

 آورد.  

به هر حال پس آن قطره کوچک و ریزه علمی را خدای متعال به عنوان نمونه و مسطوره برای 

ار فرموده است هبروز دادن کمال علمی خود در معرو نمایشگاه عالم شهود و حدوث اخراج و اظ

امکانیه و تمامی عجائبات و غرائبات عالم امکان از ازل تا پس جمیع موجودات و مصنوعات عوالم  

 و اعجوبه است و خواهد بود.   هیک ادنی کرشم   دبه اب

و از همان قطره عالم غیب و عالم شهود را خلق نموده است و ذات اقدس جامع الکلمات خویش 

ر گاه از ه ه  را موصوف فرموده است تا که صاحبان عقل و هوش و اهل بصیرت و عرفان بفهمند ک

یک قطره علمی خود خالق عالم این پهناور و دستگاه آفرینش را اختراع و ابداع نموده است و 

 نظام آن ها را منظم نموده است!

پس آن بحار زخار نا پیدا کنار علمی که از جمیع مخلوقات او را مکنون و مصون گذاشته برای 

ئبات را دارا است او را خودش می ذات خویش مخصوص فرموده است چه قسم عجائبات و غرا

 . اَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الَْحْمدُاَهلُل    قُوْلُخَْمالْ   وَ  قُ الِخَالْ  لَّ جَ ؛داند نه کسی دیگری

مخلوق اولی و از همه بزرگ تر و عظیم   ود،هدر عالم شچنانکه  ر حال پس باید دانست که هم ه به  

 ست!ا عرش عظيم ،ثی عالم شهودودی و حدوهالشأن و افضل و اعلی و جامع جمیع صفات ش

پس همان طور و همچنان مخلوق اولی و از همه بزرگ تر و اعلى و افضل و جامع جمیع صفات 

 است!! لوح محفوظ  ،موجودات عالم غیب
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 در قرآنلوح محفوظ اسامی 

و آن لوح محفوظ یک صفحه کاغذ نورانی درخشنده تر از هزاران آفتاب است که خالق عالم او 

و طول و عرو او از ازل الى االبد ممتد و  اع و ابداع فرموده استن گاز اختررا از جوهریت کارب

پهن است و در آن صفحه بزرگ و عظیم جمیع تقدیرات موجودات عالم امکان و تمامی تصویرات 

و جمیع هیاکل و صور وجودی و شهودی کل موجودات و تمامی مخلوقات و مصنوعات و جمیع 

نات و همه افعال و اعمال افراد موجودات عالم ایجاد  حوادث و وقائع ایام و تمامی حرکات و سک

از ازل تا ابد مرقوم و مسطور فرموده است و همگی را عکس و فوتو کشیده   کليةًو    جزئيةً و شهود را  

است که در فالن زمان و در فالن مکان و در فالن قوم و قبیله چنین و چنین افراد و اشخاص و 

د و از ایشان همچنین و همچنین افعال و اعمال بروز و ظهور انواع و اقسام به وجود خواهند آم

خواهند کرد و آغاز و انجام آن ها چنین و چنان خواهد شد!!! و شکل و صورت و نقشه و عکس 

 و فوتوی فالن فالن حوادث و وقائع چنین خواهد بود!

 )اسامی لوح محفوظ در قرآن مجید و فرقان حمید(

 کتاب مکنون  -1

این کتاب تقدیرات موجودات عوالم امکانیه در قرآن مجید و فرقان حمید در پس اسم مبارک 

  1.، فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌآمده، فقال سبحانه:   کتاب مکنونجائی  

 نور مطلق  -۲

چون لوح محفوظ از هزاران آفتاب درخشنده تر وضیا بار است لذا او را نور  نور مطلق،و در جائی  

 مطلق فرموده، 
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یعنی ای اوصیای رسول ما برای شما نور مطلق و بیان  1،أَنْزَلْنا إِلَيْکُمْ نُوراً مُبِيناًوَ فقال سجانه: 

 کننده نازل فرموده ایم.

 رق منشور -٣

وَ الطُّورِ، وَ کتابٍ مَسْطُورٍ، فِی رَقٍّ مَنْشُورٍ، وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُور،ِ وَ ، فقال سبحانه: نشوررق مو در جائی 

یاد می کنم به آن کوه نور که معدن و منبع و  یعنی قسم 2الْمَسْجُورِ، السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَ الْبَحْرِ

سرچشمه اصل نورانیت و روحانیت و ملکوتیت عوالم امکانیه است و قسم می خورم به آن کتابی 

است نه پیچیده   که مرقوم گردیده است بر یک صفحه کاغذ که آن پهن منبسط و باز و مکشوف

از یک قطره علمی از بحار زخار علمی یعنی قسم می خورم به آن کتابی که    -و ملفوف و مکنون  

ی و غیر محدود است جدا ساخته ام و خارج نموده ام از بحار مواج علم غیب ه من که ال تنا

و مسطوره از علم غیر  هیک نمون هتا ک -الغیوبی خودم که مخصوص است به ذات اقدس من 

ان و هنر شناسان صنائع داننمایشگاه عالم شهود من برای قدر  متناهی و غیر محدود من بشود در

و بدائع عجیبه و غریبه من تا که علم و قدرت و حکمت و کمال مرا مشاهده نموده و از چشم 

ی مرا هی و جمال و کمال ال تناهبصیرت بر آن ها نظر کرده به بزرگواری علم و قدرت غیر متنا

 نموده علم حق الیقین پیدا کنند!  هدهو مشا  هدید

مَتِهِ وَ کَمَالِهِ وَ جَمَالِهِ أنَّ کُلَّهَا  رَتِهِ وَ بِحِکْمِ اهللِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ بِقُدْنِ بِعِلْيَقِيْتُ بِحَقِّ الْقَنْتُ وَ أیْاَللَّهُمَّ إنِّی آمَنْ

 رٌ.دَةِ وَ أنَّ اهللَ عَلَی کُلِّ شَیٍء قَدِیْدُوْمَحْرُ الْمُتََناهِيَةِ وَ غَيْرُ الْغَيْ
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ودم و ریزه علمی را که از بحار زخار و دریای مواج عمیق علم مکنون خ هپس بدانید که آن قطر

یک  براخراج و ابراز نموده ام پس او را  -در عالم حدوث و شهود  -از عالم غیب الغیوبی خودم 

موده ام صورت و شکل کتابی عطا فر -یعنی باز و آشکار غیر مخفی  -صفحه منشور و مکشوف 

بلکه او   -را به صیغه راز و شعبه سر و اختفاء و پنهان نگذاشته ام    یعنی آن کتاب علمی خودم  -

یعنی شأن ایشان را بر اسرار و معانی  ،را به نزد اولیای امور خویش مکشوف و منشور گذاشته ام

یم آن کتاب آگاه و آشنا ساخته ام و بر همگی مطالب و مقاصد او خبردار و مطلع فرموده ه و مفا

 ام!!! 

خاتم  وجود اقدس حضرت محبوب رب العالمین ،ود از آن کوه نور و جبل طورپس مراد و مقص 

ست ا وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى و المرسلین رسول مرتضی احمد مجتبی محمد مصطفیاألنبیای 

 َهذَا. یَُبصَّرْوَ لْ  لَمْیُعْفَلْ

که  - خودم استکه آن هم وجود و هیکل محبوب  -و قسم یاد می کنم به بیت معمور خدائی 

یعنی در آن وجود و هیکل قدسی و سرمدی   م حدوث و شهود یک خانه خدائی است،در این عال

عوالم امکانیه آماده و  ،تمامی ضروریات و لوازمات دینی و دنیاوی زندگانی افراد موجود است

نی افراد  حاضر و موجود هستند چنانکه در خانه انسانی تمامی لوازمات و ضروریات و حوائج زندگا

لذا وجود مبارک  هستند و آماده و موجود می باشند،فامیلی همه اوقات آماده و موجود و حاضر 

 رسول مرتضی احمد مجتبی محمد مصطفیانبیاء  حضرت محبوب خدا خاتم

آن بیت معمور و مکان آباد خدائی است که جمیع ضروریات و لوازمات  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

 ودات عالم ایجاد و شهود در آن حاضر و موجود هستند! تمامی افراد موج
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ر زخار و دریای مواج علمی خودم که سینه های اولیای امور من و بحو قسم می خورم به آن 

صدرهای ایشان یعنی قسم یاد می کنم به سینه های پر نور اولیای امور خودم که دریای علمی 

 الهی در آن ها موج زن است.

ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِ دَعَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْ لُخْمَ  اتِ رَّذَ  دِ دَعَآلِ مُحََمّد  بِ  ی مُحَمّد  و عَلَصَلِّ   هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ

 ام الکتاب   -4

یعنی   1،حوا اللَّهُ ما یشاءُ و ُیثبِت و عِندُه أُمُّ الکتابِیمفرموده، فقال سبحانه:  ام الکتابو در جائی 

نسوک می فرماید از آن کتابی تقدیرات جمیع محو و مخالق عالم هر تقدیری را که می خواهد 

ند و آن کتاب تقدیرات افراد هستافراد موجودات عوالم امکانیه ثبت و ضبط و مرقوم و مسطور 

 موجودات عالم حدوث در نزد خدای متعال ذو الجالل و االکرام است!

   قرآن حکیم -5

لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى  یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِيمِ إِنَّکَ فرموده است، فقال عز و جل:   قرآن حکيمو در جائی  

تو که از آن اصل قرآن  هیعنی ای یاسین من قسم می خورم به حقیقت باطنی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،2

که محکم است با دالئل و براهین وجودی که مذهب و طریق تو برای محکم است یعنی کتابی 

 دخول جنت صراط مستقیم است!

 فرقان   -6

 
 39الرعد :   - 1

 4-1يس :   - 2
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تَبَارََک الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعَالَمِيَن فرموده: فقال سجانه:  فرقانو در جائی  -6

یعنی صاحب برکت است ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق که نازل فرموده کتاب  1،نَذِیرًا

فرقان را بر عبد و بنده خویش تا که بتواند به واسطه آن زمان فرقان جمیع افراد فرق مخلوقات 

 .وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى عوالم امکانیه را انذار و ابشار بفرماید

پس باید دانست که این فرقان یعنی کتاب تفریقی که در آن کتاب احکام تکوین و تدوین تمامی 

امور نظم و نسق تمامی فرق موجودات بیان شده یعنی لوح محفوظ و رق منشور که او را خالق 

ه دست مبارک عالم با دست قدرت خویش مرقوم و مسطور فرموده و مشروط به شرط بدا ب

محبوب ازل و مطلوب ابد حضرت خاتم االنبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی و رسول مرتضی و 

داده و سپرده است تا که آن ولی مطلق و فخار دربار   الفانيةو بشیر الخالئق    االمکانيةنذیر العوالم  

حضرت حق و غیب مطلق و مربی و مدبر و ناظم و مدیر عالم حدوث و امکان و ناظم و ناسق امور 

افراد موجودات تمامی اکوان مطابق و موافق این کتاب تقدیر و تدبیر و تنظیم و تنسیق موجودات 

 .وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  بد منظم و منسق بنمایدجمیع عوالم امکانیه از بدو ازل الى اال

حاال باقی می ماند این مطب و مقصد که در کدام زمان و وقت این کتاب را که دارای تقدیرات و 

مقدرات تکوین و تکلیف و فرائض دینی آئینی و تقسیم ارزاق و آجال موجودات و مخلوقات و 

به آن   ،وقائع تمامی عوالم ایجاد و کون و فساد استدارای اوضاع و اطوار و صورت های حوادث و  

حضرت مرحمت و کرامت شده است؟ پس این مطلب مهم و مقصد عظیم الشان را از مرحمت و 

 لطف خودش برای سائلین و مفتشین اولو االلباب و االبصار اخبار و آشکار فرموده است.

 
 1الفرقان :   - 1
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یعنی ای صاحبان تحقیق و تفتیش بدانید که من  1الْقَدْرِ، إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَيْلَةِفقال سبحانه و تعالی:  

آن کتاب تقدیرات موجودات عوالم امکانیه را بر ولی امر و مختار بارگاه خویش در همان شب 

ده ام که در آن شب من تقدیرات و مقدرات افراد موجودات عالم امکان را تقدیر مرحمت فرمو

 !رُکْ الش   وَ  دُ ْمحَالْ  هِ لَّلِ  وَ  رُبَکْاَ هللُ اَ  رُبَکْاَ  هللُاَ  رُبَکْاَ  هللُمرقوم و مسطور نموده بودم!!! اَ

 کتاب اهلل  -۷

نَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ َشهْرًا فِی کِتَاِب إِ :فرموده، فقال سبحانه کتاب اهللو در جائی  -7

ور و هیعنی تعداد و شماره ش 2، اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَِلکَ الدِّینُ الْقَيِّمُ

ای سال های سرمدی در نزد خدای متعال در کتاب خدا دوازده تا بودند در آن ایام و زمان ه هما

 ،1=که آسمان ها و زمین را خلق فرموده بود و از آن دوازده ماه ها چهار ماه که اسامی آن ها علی

 آمده بسیار محترم هستند و همین عقیده دین قیم و محکم است!  10=یعل  ،8=علی  ،4=علی

پس اصل تفسیر این آیه عظیمه این است که حقیقت و ماهیت وجودیه نورانیه و روحانیه حضرت 

محفوظ و رق اصل کتاب وجودی مکنون و لوح  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى محبوب رب العالمین

کتاب وجودی خدا دوازده اوراق و صفحات هستند که آن ها   و برای این  منشور کتاب الهی است،

زیرا  والسالم( الصلوة)علیهم وجودات قادسه و مقدسه اوصیای دوازده گانه آن حضرت می باشند

های دهری و ه که پیش از خلقت آسمان ها و زمین شماره ماه های سرمدی دوازده تا بود نه ما

 جداً. دقیق جدًا و مفید  هفتدبر فإن  .نه زمانی

 
 1القدر :   - 1

 36التوبة :   - 2
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و چون بر همین کتاب وجودی خدای متعال اساس و قوام بنای عالم ایجاد و شهود گذاشته شده 

ست و به واسطه همین ااست و به توسط همین کتاب خدا قوام و نظام عالم امکان قائم و دایم 

واسطه کتاب بر افراد موجودات جمیع عوالم امکانیه حکمرانی و سلطنت و قدرت حاصل است و به  

لذا  ،همین کتاب وجودی خدای متعال جمیع ممکنات و کائنات تدبیر و تربیت کرده می شوند

ان بصارت حبخالق عالم علیم حکیم قوت و قدرت این کتاب را هم برای صاحبان علم و عقل و صا

 و بصیرت و عرفان بیان فرموده است، 

جِبالُ أَوْ قُِطّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمُْر وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ ِبهِ الْفقال سبحانه: 

یعنی در این کتاب وجودی خویش ما آن قوت و قدرت ودیعت گذاشته ایم که به واسطه   1جَميعاً،

آن جبال را از جای آن ها حرکت و سیر داده می شود و طلی االرو کرده می شود و مرده ها را 

 بلکه تمامی امور خدائی به توسط آن سر انجام داده می شود!!!    ،نی نی  ،کرده می شود  هزند

 خزائن اهلل   -۸

ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائُِنُه وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ إِْن مِنْ شَیْفرموده، فقال سبحانه:  خزائن اهللو در جائی  -8

خزانه او در نزد ما است و ما نازل نمی کنیم اینکه  مکان مگر  یعنی نیست چیزی در عالم ا  2،مَعْلُومٍ

ر قدرت اهلل فی هو چون وجود اقدس حضرت امام مبین مظ معلوم و معین،او را مگر به اندازه 

العلمین و ید َعّماله و دست فعّاله خدای قادر مطلق است لذا خدای متعال آن کتاب را به دست 

اخبار   مهکری  هه این مطلب و مقصد را برای ماها در این آیچنانچ  ،مبارک آن حضرت سپرده است

 ار فرموده است، هو اظ

 
 31الرعد :   - 1

 21الحجر :   - 2
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یعنی ای حبیب ما بگو  1،قُلْ کَفَى بِاللَّهِ شَِهيدًا بَيْنِی وَ بَيْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِفقال سبحانه: 

به ایشان که منکر و جاحد نبوت و رسالت تو هستند که بر صداقت نبوت و رسالت من صرف 

ادت خدای متعال و شهادت آن وجود مبارک کافی است که در نزد او علم کل کتاب وجودی هش

  .خدا می باشد

علم کلی کتاب عالم امکان و خودش کتاب وجودی خدا و لوح محفوظ یعنی آن کسی که دارای  

و چون در آن لوح محفوظ و رق منشور از ازل الی االبد یعنی از ازل و  والسالم(  الصلوة)علیه  است

ازلیت الی االبد و ابدیت برای هر شکل و صورت حوادثات و برای هر اوضاع و اطوار و قائع عالم و 

برای همگی آن ها عکس و فوتو   ،نانچه واقع شده اند یا واقع خواهند شدشهود بعینه و بجنسه چ

و کشیده شده است و همین طور تقدیر و تصویر هر حادثه جزئی و کلی و خورد و بزرگ موجود  

ود و مرسوم و مرقوم آمده، لذا هر گاه کسی از حضرات انبیاء و مرسلین از خدای منان ذو مشه

ده است که او را فالن واقعه و حادثه که در فالن زمان واقع خواهد الجالل و االکرام خواهش نمو

  .شد نشان بدهید

پس خالق عالم به واسطه دست عماله و ید فعاله و مظهر قدرت خود آن صفحه و ورقه لوح 

مثال   ،محفوظ و رق منشور را پیچیده آن محل و مقام حادثه و حادثه و واقعه را نشان داده است

ح را چند هزار سال قبل از وقوع آن به حضرت ادریس یعنی اُخنُوک نشان داده  واقعه طوفان نو

و واقعه دشت کربال آن ذبح عظیم که در زمین صفین   هبود و همین طور به حضرت ابراهیم حادث

 ر فرات هنوز چندین هزار سال بعد باید که واقع بشود نشان داده بود!هن  هبر کنار

 قصه حضرت ابراهیم

 
 43الرعد :   - 1
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 :وَ َفدَیْناهُ بِذِبْح  َعظِیم با آیه    السالم()علیهضرت ابراهیم  قصه حرابطه  

این است که چون آن حضرت خواب خود را یقین نمود که  السالم()علیه یمه و قصه حضرت ابرا

نی آن دستور ذبح فرزندم اسمعیل از جانب حضرت حق است پس حضرت اسمعیل را در مقام مِ

د که کارد را حرکت بدهند که از جانب حضرت حق القاء شد نزدیک بو  ،بردند و آماده ذبح شدند

حبیب تو   :یم از تو می پرسم که در مخلوقات من که را دوست تر داری؟ عرو نموده ای ابرا  :که

 دست خودت زیاده غمگین خواهم کرد  تو را از  ،آیا ذبح اسمعیل فرزند تو  :را، بعد خطاب شد که

ی لب  :یا ذبح شدن فرزند حبیب من حسین از دست دشمنان دین کفار و مشرکین؟ عرو نمودند

ذبح شدن حسین از دست کفار و مشرکین مرا بی نهایت غمگین خواهد ساخت، آن وقت خدای 

 کفار و مشرکین -آیا می خواهی که تو را نشان بدهم که چطور دشمنان دین  :متعال فرمود که

م تا که غم و غصه من از ذبح ه بلی می خوا :ذبح می کنند؟ عرو نمودند فرزند حبیب مرا -

نمودن اسمعیل زائل بشود و با خوشحالی اسمعیل را در راه تو ذبح کنم، آن وقت خدای متعال 

ای مظهر قدرت و کمال من آن ورقه و صفحه  :به دست عماله و ید فعاله خویش امر فرمود که

و آن قسمت حادثه کربال را که هنوز چند هزار سال بعد باید  لوح محفوظ و رق منشور را بپیچ

چنانچه آن ولی االمور خدائی و مظهر قدرت خدای متعال   واقع بشود به خلیل من نشان بده،  که

 و بجنسه نشان دادند!  هصفحه لوح محفوظ را پیچیدند و حادثه کربال را بعین

ند سید المرسلین حبیب رب العالمین پس هر گاه حضرت خلیل الرحمن مشاهده نمودند که فرز

محصور شده  ،حضرت حسین در محاصره لشکر کثیر مانند سیل دشمنان دین کفار و مشرکین

پس از مشاهده این  ،ر چهار سوی بر سر مبارکش باران تیر و سنگ و چوب می بارده است و از 

ون به هوش یک جیق کشیدند و غش کردند و چ  ،حال، حضرت خلیل الرحمن سخت گریان شده
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پس از جانب حضرت رب العزت ندا  ،آمدند و خواستند که فرزند خویش اسمعیل را ذبح بنماید

   :رسید

بدان که آن  1،وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ،که حاال فرزند خویش را ذبح بنمائیالزم نیست ای ابرهیم 

گریه و اشک که از چشم تو برای ترحم بر آن ذبح عظیم فرزند سید المرسلین جاری شده است 

 و قائم قام ذبح اسمعیل گردانیدیم!   هما او را فدی

، م یْظِعَ ح بْی ذِلَعَ ع زَجَبِ یْأ ،يمٍ وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ َعظِلذا تأویل و تفسیر این آیه عظیمه چنین است: 

   .یعنی ما گریه تو را فدیه گردانیدیم بر ذبح عظیم و قائم مقام ذبح اسمعیل قبول کردیم

یعنی به قدر ثواب ذبح نمودن یک پیغمبری،   ،اکبر، این است ثواب گریه و اشک بر ذبح عظیماهلل  

 ا. ذََه رَْبصَّیُلْ  وَ  مْلَعْیُلْفَ   ،پیغمبر دیگری را از دست خود در راه رضای خدا

اصل و حقیقت آن  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى عاقله حضرت خاتم االنبیاء هحافظه و قو هو چون قو

و بجنسه برای  هفوظ و رق منشور است لذا چندین بار آن حضرت حادثه کربال و را بعینلوح مح

اصحاب خویش بیان فرموده بودند و همین طور حاالت عالم برزک و عالم قیامت و حاالت میدان 

محشر و حاالت بهشت و دوزک برای اصحاب بیان فرمودند و توضیح داده بودند و همین طور 

طوار حوادث و وقائع هر زمان و مکان را الى قیام قیامت بیان فرموده اند که حاالت و اوضاع و ا

موافق و مطابق فرمایش و بیان آن حضرت آن حوادثات و وقائع در همان زمان و مکان بعینه و 

ی لَ إلِ أزَالْ  نَ مِ  د  مَّحَمُ  آلِ   وَ   د مَّ حَى مُلَعَ  لِّ صَ  مَّهُاللَّ   ،بجنسه واقع شده اند و می شوند و خواهند شد

 .دِأبَالْ
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 اسرافیل حضرتلوح محفوظ 

که مظهر السالم( )علیه و یک نسخه و کپیه از آن لوح محفوظ و رق منشور به حضرت اسرافیل

مالئکه کاتبان   ،روزانه چون آن حضرتچنانچه  اسم اعظم اَلْعَلِیْم هستند داده و سپرده شده است!  

پس عمل آن روز را که هر  ،اعمال و افعال عباد را بر روی زمین روانه می فرمایند و می فرستند

پس عمل آن روزه هر کسی و شخصی را   ،اخری  عبارةشخص در آن روز به جا خواهد آورد و به  

خواهد شد از آن لوح محفوظ و رق منشور نقل  روز از آن شخص بروز و ظهور پذیر که در آن

آن مالئکه را می دهند و می سپارند و توصیه می کنند که ملتفت بوده  ،و تنسیخ کرده هنمود

پس با  ،امروز از آن اشخاص و مردم همچنین اعمال و افعال بروز و ظهور خواهند کرد ،باشید

 افراط و تفریط واقع نشود! برابر کمی و بیشی و    هخبر باشید که در نوشتن شما ذر

پس کاتبان اعمال آن نستخه و کپیه را در نزد خود نگاه می دارند و عمل هر کسی را علی حده 

بر یک ورقه دیگر می نویسند و بار بار به آن نسخه لوح محفوظ نوشته و مرقومه خویش را مقابله 

آسمان می برند و به حضرت   نامچه عمل آن روز را بر  ،می نمایند و هر گاه آن روز ختم می شود

که محافظ اعمال بندگان هستند و دوسیه و پرونده دار افعال و اعمال عباد   السالم()علیه  اسرافیل

نامچه را السالم( آن روز)علیه پس اول حضرت اسرافیل ،به دست آن حضرت می دهند ،هستند

نشور مقابله می ظ و رق مبا نسخه و کپه خویش مقابله می کنند و بعد از آن به خود لوح محفو

 هنامچه اعمال عباد را با هر دو اصل و نقل حرف به حرف و لفظ به لفظ و جملنمایند پس آن روز

نامچه اعمال مهر خود را می زنند و وزپس آن وقت بر آن ر ،له موافق و مطابق می یابندم به ج

چنانچه  ،نمایند بعد از مهر کردن در دوسیه و پرونده اعمال آن شخص منسلک و ضمیمه می

 کریمه همین مطلب و مقصد را بیان فرموده است،  هخدای متعال در این آی
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َلهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ یَدَْیهِ وَ مِْن و قال سبحانه:  1،ما یَلْفِظُ ِمْن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌفقال سبحانه: 

انسان از دهان خود بیرون می آورد و   هیعنی هر لفظی و کلمه ای ک  2خَلْفِهِ یَحَْفظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،

تلفظ می کند پس او را فوری آن دو ملک که یکی رقیب و دیگری عتید نام دارد در نامه اعمال 

و برای هر انسانی روزانه مالئکه کاتبان اعمال متعاقب یعنی یکی   ضبط می نمایند  واو، او را ثبت  

 .بعد دیگری نازل می شوند یعنی هر روز مالئکه عوو می شوند

این عبارت مذکور و مسطور  ،ر مجلد سوم بحار در بابت مالئکه کاتبان اعمال متعاقبچنانچه د

 است:  

لَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَ فِی رِوَایَهٍ أَنَّهُمَا إِذَا أَرَادَ النُّزُولَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً نَسَخَ لَهُمَا إِسْرَافِيلُ عَمَلَ الْعَبْدِ مِنَ ال

فَإِذَا صَعِدَا صَبَاحاً وَ مَسَاءً بِدِیوَانِ الْعَبْدِ قَابَلَهُ إِسْرَافِيلُ بِالنُّسْخَهِ الَّتِی نَسَخَ لَهُمَا حَتَّی فَيُعْطِيِهمَا ذَلِکَ 

  3یَْظهَرَ أَنَّهُ کَانَ کَمَا نَسَخَ لَهُمَا،

اعمال عباد اراده می کنند که نازل  ،یعنی در روایتی وارد شده که هر گاه آن دو ملک کاتبان

استنساک   السالم()علیه  پس برای ایشان حضرت اسرافیل  ،صبح و شامبشوند بر روی زمین در هر  

پس  ،می کنند از لوح محفوظ عمل آن روزه آن بنده را و می دهند او را به دست کاتبان اعمال

ایشان عمل آن روزه آن بنده را می نویسند و مقابله می کنند با آن نسخه اسرافیل و چون صعود 

پس او را به اسرافیل می دهند پس حضرت اسرافیل   ،بنده را  هآن روزمی نمایند به آسمان با عمل  

مقابله می نمایند آن روزنامچه بنده را با نسخه خود که برای مالئکه از لوح محفوظ تنسیخ نموده 
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مطابقت دارد با نسخه خودشان   کليةًو    جزئيةً ر می گردد که روزنامچه ایشان  هبودند حتی اینکه ظا

وقت مهر خود زده آن  پس    ،مطابق می یابند  کليةًح محفوظ مقابله می نمایند و  و بعد از آن با لو

 اعمال آن بنده منسلک و ضمیمه می نمایند.  هدر دوسیه و پرونده نام

 تعویض روزانه کاتبان اعمال 

 استبصار بصیرت افروز و سرور اندوز

 ،ی نوشتن اعمال بندگانباید دانست که خدای عادل و مهربان ذو الجالل و االکرام هر روزه برا

دو تا ملک تازه و جدید نازل می فرماید زیرا که اگر کاتبان اعمال برای هر کسی مخصوصی می 

ر هبودند که از ابتدای زمانه تکلیف بنده الی انقضای عمرش عوو و تبدیل نمی شدند آن وقت 

اع و اقسام فواحش به جور و انو  رآئینه بدون شک و تردید به جهت کثرت گناهان و عصیان و جو

آن کاتبان اعمال بر آن اعمال بر او   ،اکی شرائع و احکامهتو بی باکی و  هو قبائح عجیبه و غریب

 خشمگین و غضبناک می گردیدند پس آن وقت در نوشتن اعمال بنده افراط و تفریط می کردند! 

بیحش روز گشته خبر نو و جدید مأمور می شوند لذا از افعال و اعمال ق  هاما چون هر روزه مالئک

به این جهت با  ،برابر اطالع و خبر ندارند که دیروز این بنده چه رقم عمل داشت هندارند و ذر

نهایت خوشحالی بدون جنبه داری و خشم و غضب و بدون کمی و بیشی عمل او را ثبت و ضبط 

 می نمایند!

م است که هر صانعی سلّو نیز برای اینکه خدای منان غیور و غفور و رحمن و رحیم است و مُ

مؤلف این  هاگر چه مصنوعش قبیح بد اعمال مثل بند ،مصنوع مخلوق خویش را دوست دارد

منان ذو الجالل و  کتاب باشد لذا عاصی ترین بندگانش هم محبوب و دوست و پسندیده خدای

که کاتبان لذا خدای غیور و غفور و ستار و غفار هرگز هرگز نمی خواهد که مالئ االکرام هستند،
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اعمال و افعال از اعمال قبیح و افعال شنیع بندگان و از کارهای قابل نفرت و سزاوار هزار لعنت 

بندگانش واقف و آگاه و خبردار بشوند که باعث شرمندگی و خجالت بنده خدا و مصنوع و مخلوق 

 و تعالی بشود.  هدست قدرت و حکمت او سبحان

 کرد است و او شرمسارگنه بنده   کرم بین و لطف خداوندگار

پس به این جهت خدای منان و مهربان هر روزه مالئکه تازه و نو را برای نوشتن اعمال و افعال 

 . هِائِآلَ   وَ  هِ انِسَحْی إلَعَ رُکْ الش   وَ  دُ ْمحَالْ  هِ لَّلِ  وَ  رُبَکْاَ هللُ عباد نازل می فرماید: اَ

 مالئکه با لوح محفوظ  لوحمطابقت 

به هر حال چون مالئکه کاتبان اعمال عباد می خواهند که در صبح و شام بر روی زمین نازل 

عمل آن روزه آن بنده را که موافق علم سابق خدای  السالم()علیه بشوند پس حضرت اسرافیل

او   ،و رق منشور  از آن لوح محفوظ  ،علیم و حکیم در آن روز از آن بنده بروز و ظهور خواهد کرد

ایشان نامه   ،را می دهند و می سپارند و چون به وقت شامه  را تنسیخ نموده و نقل کرده آن مالئک

زیرا که محافظ اعمال عباد همان حضرت  -عمل آن روزه را به نزد حضرت اسرافیل می برند 

که برای پس آن وقت حضرت اسرافیل او را به عمل تقدیری لوح محفوظ و رق منشور    -هستند  

موافق و مطابق می یابند که به  جزئيةً و  کليةًپس  ،او را مقابل می نمایند ،آن روز مقدر شده بود

آن وقت در سجده خدای علیم و حکیم می افتند و برای   ر سر موی فرق و اختالف نمی یابند،قد

تقدیس می   و  هعلم کامل و محیط سابق خدای عالم ذو الجالل و االکرام توصیف و تمجید و تنزی

کنند و بر کمال علم و قدرت و اسرار و حکمت ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق عالم الغیوب 

لیل و تکبیر و تحمید و تمجید و تسبیح و تنزیه و تقدیس می نمایند و می گویند هستار العیوب ت

توست این صرف کمال علمی  ،ای پروردگار من و پروردگار جمیع موجودات و مخلوقات بَ یْارَلَ
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که قبل از وقوع واقعه و پیش از اکتساب و ارتکاب فعل و عمل خبر داری که چطور آن واقعه 

ا ، لَبَیْا رَواقع خواهد شد! و به چه نحوه اکتساب و ارتکاب آن فعل و عمل کرده خواهد شد!! لَ

ی و جزئی ، علم کامل تو از ازل تا ابد بر هر چیزی و بر هر شیئی خورد و بزرگ و بر هر کلبَیْرَ

کُلِّ  عَلى  کَ إِنَّ وَ ٍء عَليمٌبِکُلِّ شَیْتَ فَأنْو بر هر ذره مخلوقات و موجودات حاوی و محیط است!!! 

دُ لَکَ  حَمْحِ فَالْمَلَائِکَةِ وَ الُّرُوْوَ رَبُّ الْ  سٌ رَبِّیْحٌ قُدُّوْحٌ ُسبُّوْرٌ سُبُّوْقَدِیٍْء  کُلِّ شَیْ  عَلى  کَإِنَّدٌ وَ  يٍْء شَهِشَیْ

 . مُعَظِيْ وَ الرَّبُ الْيمُمُ الْحَکِيْا عَلَّمْتَنا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِا إِالَّ مَا عِلْمَ لَنَانَکَ لَُسبْحَنَ یَا رَبَّ العَالَمِيْ

 علم خدائی و لدنّی 

از ازل الی ابد جمیع حوادثات و واقعات جزًء و کاًل  ،پس چون در آن لوح محفوظ و رق منشور

گفته اند که خدای متعال او را از نزد خودش هر که  علم خدائیمسطور هستند لذا او را  مذکور و  

 هنامیده اند چنانچه از این آیه کریم  علم لدنّیبه این جهت او را    ،را می خواهد مرحمت می فرماید

 می گردد،   هراین مطلب به خوبی ظاهر و با

لَبِثُوا غَيرَ ساعَةٍ کَذَلِک کاُنوا یُؤْفَکُونَ * وَ قَالَ  وَ یَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَافقال سبحانه: 

لَکِنَّکمْ کُنتُمْ ال  الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ االیمََن لَقَدْ لَبِثْتُمْ فى کِتَبِ اللَّهِ إِلى یَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ

یعنی روزی که قیامت برپا خواهد شد و مجرمین و ظالمین را برای محاسبه اعمال و  1،تَعْلَمُونَ

از  :افعال ایشان در محضر عدالت خدائی خواهند آورد پس آن ها قسم خورده خواهند گفت که

ما در عالم دنیا بیشتر از یک ساعت قیام و مکث  ؟حساب و کتاب می خواهیدما برای چه چیز 
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در ظرف یک ساعت که می تواند که این   ،لذا از ما هیچ عمل خوب و بد هم سر نزد  ،نکرده بودیم

ایشان در عالم دنیا دروغ می گفتند آنجا هم دروغ خواهند گفت!!!  چنانکه  قدر گناه بکند؟! پس هم 

به انبیاء و اوصیاء و مالئکه را علم آن کتاب خدائی یعنی لوح محفوظ و رق   و چون خدای متعال

منشور به قدر استطاعت و تحمل ایشان مرحمت فرموده بود لذا ایشان در جواب و تردید آن ها 

هر آئینه که شماها در عالم دنیا تا به روز قیامت و روز بعثت مکث و قیام نموده  :خواهند فرمود

لوح محفوظ و رق منشور مذکور و مسطور است و امروز همان روز قیامت و روز  درچنانکه  ،اید

بعث است اما شماها نمی دانید زیرا که شماها بر هیچ قول و فرمایش خدا و رسول خدا و انبیاء 

 و اوصیاء ایمان و یقین نیاورده بودید لذا امروز دروغ و کذب و انکار شما را نجات نخواهد داد!

لدنی نیست و نبوده مگر یافتن از جانب خدای منان یک نسخه و کپیه از بعضی قسمت پس علم  

های و اجزای آن لوح محفوظ برای دانستن حاالت و اوضاع امت خویش و حوادثات و واقعات 

از ازل   هزمانه خود! یا یافتن تمامی لوح محفوظ برای دانستن جمیع حاالت و اوضاع عوالم امکانی

ارده معصومین که دارای روح االمر چهخصوص است برای وجودات عالین حضرات  که آن م  ،تا ابد

ت متحمل آن بار سنگین علم ازل و ابد شده اند  هخدای متعال هستند و به این ج

 .(السالمو الصلوةهمعلی)
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 روح القدس انبیاء و اوصیاء

القدس صرف نورانیت و اما سائر انبیاء و اوصیاء صرف دارای روح القدس بوده اند که آن روح 

شعاع های طبنت ابدان حضرات مخلوقات عالین چهارده معصومین است نه نورانیت و اشعه روح 

 . نَیْنِمِؤُْمی الْ لَعَ  بٌ اجِوَ  هُ نَإفَ  اذََه رَْبصَّیُلْ  وَ  مْلَعْیُلْامری ایشان فَ

 ار می نماید،چنانچه علم لدنی را این آیه کریمه خوب و واضح و آشکار مانند شمس نصف النه

فََوجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آَتيْناهُ رَحْمَةً مِنْ ِعنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً * قالَ فقال سبحانه و تعالی: 

 صَبْراً * وَ کَيْفَ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً * قَالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِیَ هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلی لَهُ مُوسی

   1!ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً تَصْبِرُ عَلی

  داستان موسی و بنده صالح 

موسی خیال پیدا شد که شاید در این زمان در قصه اش این است که هر گاه در قلب حضرت 

 منان مرا پیغمبر مرسل الو العزم  جهان کسی نیست که از من عالم تر و داناتر باشد زیرا که خدای

و صاحب شریعت تازه گردانیده است و کتاب تورات مرحمت فرموده است و بدون واسطه با من 

 فرموده است!   کالم می فرماید و هزاران باب علم حکمت مرا تعلیم

جب و خود بینی در نزد خدای متعال مبغوو ترین صفات ذمیمه است لذا هر پس چون صفت عُ

او را از توفیق خودش از این صفت  ،کسی را که خدای متعال ذو الجالل و االکرام دوست دارد

ن گز نمی خواهد که مؤمنی در ایهر  قبیح و وسوسه شیطانی محفوظ و مصون نگاه می دارد و نیز

چه جائی که پیغمبر مرسل اولو العزم صاحب شریعت تازه،  ،بالی بی درمان و مهلک مبتال بشود
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شما در خدمتش   ،ای موسی ما یک بنده خوب داریم  :هلذا برای نگهداری نبی خود ارشاد فرمود ک

برسید و از آن بنده صالح ما علم تحصیل بنمائید که برای شما بی نهایت خوب و مفید خواهد 

ای   :یعنی علم لوح محفوظ نبودند لذا سوال نمودند که  ی، حضرت موسی چون دارای علم لدنبود

پس از جانب حضرت حق   ؟پروردگار من، آن عبد صالح تو جایش کجا است که به خدمتش بروم

بر آن چشمه آبی است که اگر ماهی برشته در آن بیفتد هر آئینه زنده خواهد  :ارشاد شد که

 گردید!!  

  :هآیت مذکور هترجم  ق خود بر آن چشمه مراجعت نمودند،حضرت موسی با رفی ؛المختصر

پس در آنجا بنده صالح ما را یافتند یعنی مظهر علم و قدرت و کمال مرا که وجودش اصل لوح 

ر قدرت وکمال رب العلمین و مظهر همحفوظ و رق منشور است یعنی حضرت امام مبین مظ

که در وجود مبارک آن حضرت تقادیر و تصاویر جمیع افراد   العجائب و الغرائب فی العالمین

موجودات عوالم امکانیه و تمامی وقائع و حوادث ازلیت و ابدیت ثبت و ضبط است از خدای 

 کما اخبرنا سبحانه:    ،متعال

تمامی اشیای عالم را ما در وجود امام مبین احصاء نموده  1،ٍء أَحْصَيْناهُ فِی إِمامٍ مُبِينٍوَ کُلَّ شَیْ

 ایم! 

 آیا اجازه می فرمائی که بنده تو در  ،ای بنده صالح خدای متعال  :پس حضرت موسی عرو نمود

لدنی که خدای منان به تو کرامت فرموده است  خدمت و معیت تو باشد تا که مرا هم از آن علم

ای موسی پسر عمران بالتحقیق می گویم به  :چیزی تعلیم بنمائی؟ پس آن عبد صالح فرمود که

تو از حقائق و بواطن امور موجودات  هتو که تو تحمل و استطاعت و قدرت علم مرا نداری زیرا ک
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و متعلق است نه به عالم غیب لذا از این یچ خبر نداری!! علم تو صرف به عالم شهود مربوط ه 

 خیال منصرف بشو!!!

شما بنده خود را همراه خود ببرید إن شاء اهلل مرا صابر   :آن وقت حضرت موسی التماس نمود که

 چاکر شما ابداً بر کارهای شما ایراد و اعتراو نخواهد کرد.   ،خواهید یافت

یچ کار و فعل من ایراد و اعتراو نکنید ه بر    هبیائید به شرطی ک  ،خوب  :پس عبد صالح فرمود که

 توضیح و تفسیر و علت او را بیان خواهم کرد!  ،من خودم در آخر کار

حتی که هر یک کشتی تازه و نو ساخته  پس به این عهد و پیمان و اقرار و قرارداد روانه شدند

 ،سوار شدند و چون در وسط دریا رسیدند پس ناگهان آن عبد صالح در آن کشتی نو ساخت

فوری  ،پس حضرت موسی بدون جهت این کار را مشاهده نمود ،سوراک نمود و ناقص گردانید

ی نو سوراک نموده اید طلب در این کشتمآیا برای این  :بدون توقف ایراد نمود و اعتراو کرد که

ای  :که اهل کشتی را غرقاب بنمائید؟ بال شبهه این کار بدی است، پس عبد صالح فرمود که

آن وقت حضرت  ؟موسی آیا من نگفته بودم که شما بر کارهای من صبر و تحمل نخواهید کرد

 بر این فرو گذاشت من مؤاخده نکنید!   :ی نمود و گفت کهه موسی عذر خوا

ایت جمیل است و هروانه شدند حتی اینکه در طریق خود پسری را دیدند که بی ن پس از آنجا

پس عبد صالح به طرف او رفت و بال توقف او را به قتل رسانید! آن  ،خوشحالی بازی می کند

این فعل شما نهایت عجیب و غریب است که  :وقت حضرت موسی بدون تأمل و تحمل گفت که

من نگفتم که شما همراه من  :را کشته اید!! عبد صالح فرمود بدون جرم و خطا یک بچه معصوم

نیز   هاین مرتب  :تحمل و صبر نخواهید کرد؟ بروید راه خود بگیرید، حضرت موسی عرو نمود که
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عفو بفرمائید اگر بعد از این چیزی گفتم آن وقت از مصاحبت خود جدا کنید که من سزاوار 

 م بود! خواه 

چون خسته و گرسنه بودند از اهالی ده غذا  ،ی رسیدنده در یک دپس از آنجا روانه شدند و 

ما کسی را غذا نمی دهیم! پس از آنجا قدری جلوتر رفتند که  :هخواستند ایشان جواب دادند ک

عبد صالح یک دیواری را دید که شکسته است و از جهت باران نزدیک است که خراب شود پس 

 :آن وقت حضرت موسی مالمت کرد که ،را تعمیر نموددر آنجا توقف نمود و گل ساخت و دیوار 

اگر برای تعمیر نمودن این دیوار اگر از اهل قریه مزد می خواستی که ما از گرسنگی به تنگ 

مظهر علم و قدرت رب العالمین   ،آمده ایم بهتر نبود؟ پس این مرتبه حضرت ولی اهلل فی العالمین

پس ای پسر عمران  :فرمودند کهوالسالم( الصلوة)علیهامیرالمؤمنین حضرت موالنا  ،و امام مبین

  ،شما هرگز هرگز نمی توانید که بر کارهای من صبر و تحمل بنمائید ممکن نیست

یعنی چطور ممکن است که شما   1،قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِی وَبَيْنِکَ  ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً وَ کَيْفَ تَصْبِرُ عَلی

پس حاال از من جدا و سوا  ،طنی که هیچ علم او را نداریدصبر بنمائید بر آن چیزهای غیبی و با

 بشوید که بیشتر از این بر اسرار من قوه تحمل و صبر ندارید!  

حاال برای شما حقائق و بواطن و اسرار این امور عجیبه و غریبه را بیان می کنم پس بدانید که 

 حقایق و بواطن و اسرار این امور این هایند: 

پس حقیقت آن این بود که آن کشتی را چند نفر بیچاره از فقراء با هم   آن کشتی:اول قضیه    -1

او را ساخته بودند که به وسیله آن روزی خود را تحصیل بنمایند و سلطان   هقدری پول جمع نمود

ببینند فوری بگیرند که  ههر کشتی نو و تازه بی عیب را ک هایشان به مأمورین امر نموده بود ک
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برد آن جابر و ظالم محفوظ بماند و در دست لذا او را معیوب نمودم که از دستشود!!  مال دولت ب

 آن بیچارگان بوده باشد که استمرار معاش خویش بنمایند! 

دوم قصه آن طفل: پس او را برای این کشتم که پدر و مادرش مؤمن هستند و اگر این پسر  -2

پدر و  هتا ک ،کشت که کافر و مشرک بوده در این عالم دنیا بزرگ می شد والدین خود را می

مادرش از شر او محفوظ و مصون بوده باشند و خودش هم از این گناه کبیره بری الذمه باشد و 

در میدان محشر او را یک موقع و چانس خواهند داد که اگر آنجا فرمان خدای منان را به جا 

تمامی اطفال کفار و مشرکین و  هر گاه ،ل جنت خواهد شده آورد و اطاعت کرد آن وقت از ا

ضعفاء را امتحان خواهند کرد از آتش جهنم که خواهند گفت که پروردگار شماها می فرماید که 

 هداخل بشوید در این آتش از امر و حکم من و این آتش شماها را نخواهد سوزانید!! پس هر ک

کرد از اهل جنت خواهد فرمان خدای منان را در آن وقت به جا خواهد آورد و اطاعت خواهد 

 گردید! 

 و اطفال مؤمنین امّت مرحومه به تبعیت اعمال والدین خویش به جنت خواهند رفت! 

پس آن دیوار را من برای این مطلب تعمیر نمودم که در آن دیوار برای   :قضیه آن دیوار است  -3

 از باران خراب پس اگر آن دیوار حاال ،دو طفل یتیم مؤمن از والدین ایشان خزانه مخفی است

می شد آن خزانه را مردم می بردند و حاال که تعمیرش کردم پس هر گاه آن ها بزرگ خواهند 

 شد آن خزانه را خودشان بیرون خواهند آورد.

ت بودند که من پس بدانید ای موسی که این هر سه امور برای آن ها از جانب خدای منان رحم

کارها را من از میل خواهش خودم نکرده ام بلکه این ها در   و این هم بدانید که این  به جا آوردم،

لوح محفوظ و رق منشور از مشیت خدای علیم و حکیم همین طور مقدر و مذکور و مسطور بوده 
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اند و من همه این هر سه امور را از اراده و مشیت و دستور خدای مهربان ذو الجالل و االکرام به  

 جا آورده ام!!!

ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِ دَعَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْ لُخْمَ  اتِ رَّذَ  دِ دَعَآلِ مُحََمّد  بِ  ی مُحَمّد  و عَلَصَلِّ   هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ
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 لوح محفوظ در انجیل

 انجیل و تصدیق بیان لوح محفوظ از لسان حضرت روح اهلل(  حقيقة)

 :  168انجیل برنابا در فصل  

رگز سخن ه هر گاه شاگردان گفتند راستی که خدا بر زبان تو سخن گفته زیرا که هیچ انسانی 

نگفته چنانچه تو سخن می گوئی یسوع در جواب فرمود تصدیق کنید مرا که چون خدا مرا 

اسرائیل بفرستد کتابی به من عطا فرمود که به آئینه درخشده شباهت دارد به خانه  هبرگزید ک

که به دل من فرود آمد حتی اینکه هر چه می گویم از همان کتاب صادر می شود و وقتی که 

 1ایت رسید از جهان بلند خواهم شد!صدور آن کتاب از دهان من به نه

 و در کتاب فرقان خدای متعال می فرماید از قول مسیح: 

مرا   ود و بعد از آنمیعنی خدای منان مرا کتابی عطا فر 2إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِيًّاً،

 رسول بنی اسرائیل گردانید!!

صرف از لوح محفوظ   ،پس از این کالم صاف و ظاهر و آشکار است که برای هر نبی و امام جزئیه

عطا فرموده بود که برای زمانه امت او الزم بوده نه تمامی  ههمان قسمت و حصه را تنسیخ نمود

 م غیب!!!  لوح محفوظ و آن هم صرف قسمت و حصه عالم شهود نه قسمت عال

حاال از این بیانات و توضیحات حقایق شعار چندین ابواب علوم نا معلوم بر صاحب علم و عقل و 

بصیرت و انصاف باز می شوند و بسیار بسیار از مسائل دینی مهمه و عظیم الشأن ال ینحل حل 

نستن ت تا به واسطه دااسمی گردند که دانستن آن ها برای هر مؤمنی واجب و الزم و ضروری 

 
1  - https://fa.wikisource.org/wiki/ 1۶8انجيل_برنابا/فصل_  
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ترقی نموده مانند خورشید ضیاء بار گردیده به درجه ایمان حضرت سلمان   هآن ها ایمانش از ذر

ق پیدا بنماید زیرا که آن راه همیشه استحقاالفالنی منا أهل البیت  و ابوذر برسد و برای خطاب

 در هر زمان و مکان باز است صرف بر سلمان خاتمه پیدا نکرده و مسدود نشده. 
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 خلقت ارواح انبیاء و اوصیاء

 بیان محیر العقول علمای فحول و بصیرت افروز

 (السالموالصلوة)علیهمدر مقام معرفت انبیاء و اوصیاء  

 بِسْمِ اهللِ الرَّحمَِن الَرّحِیْمِ 

 1صِراط  مُسْتَقِیم   وَ اللَّهُ یَهْدِی مَْن یَشاءُ إِلى

 وَ بِه نَستَعِینُ 

از طینت  السالم()علیهم اول اینکه خلقت ارواح جمیع انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین -1

شده است و همان  (اجمعینعلیهماهلل)صلواتهارده معصومین نورانیه حضرات مخلوقات عالین چ

طینت نورانیه ایشان مظهر اسم اعظم یَا َظاِهُر آمده و قوام و نظام عالم شهود از همان طینت 

نورانیه ساخته شده است لذا علوم سائر انبیاء و اوصیای جزئیه متعلق و مربوط اند صرف و محض 

 م از ایشان از عالم غیب هیچ خبر نداشتند!به عالم شهود و بس! پس هیچکدا

از روح والسالم( الصلوة)علیهم و خلقت ارواح مقدسه مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین

ر اسم اعظم یَا هامری ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق شده است و همان روح امری مظ

شده است لذا علوم حضرات  غَائِبُ آمده و قوام و نظام عالم غیب از همین روح امری ساخته

ود و عالم غیب هبا هر دوی عالم شوالسالم( الصلوة)علیهم چهارده معصومین مخلوقات عالین

 یکسان متعلق و مربوط اند!
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نورانیت قوت برقیه عالم شهود و ریدیم و ایتهر برقیه و کاربن گاز برقیه برای جمیع چنانکه  یعنی  

 ینت نورانیه چهارده معصومین آمده! مان طهانبیاء مرکز و معدن صرف و فقط 

برای همه این ها مرکز   هر برقیه و ریدیم و کاربن گاز برقیههمچنان نورانیت برقیه عالم غیب و ایت

 مان نورانیت روح امری ایشان آمده!!هو معدن صرف و فقط  

 لذا قوام و نظام عالم شهود از نورانیت طینت چهارده معصومین درست شده است!

 قوام و نظام عالم غیب از نورانیت روح امری ایشان ساخته شده است!!و  

لذا صنعت اولی و مخلوق اولی عالم غیب که لوح محفوظ و رق منشور که عین حقیقت باطنیه و 

 نورانیت روحانیه حضرت محبوب رب العالمین و خاتم المرسلین طه و یاء سین

 یت فرقان است! ه قرآن و ما  است! و همان حقیقت  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

پس به هیچ نبی و رسول و وصی داده نشده زیرا که در وجودات آن ها استعداد و قابلیت تحمل 

و ظرفیت قیام آن روح امری و لوح محفوظ و قرآن و فرقان مخلوق نگردیده بود زیرا که آن روح 

یب مطلق و فوق جمیع االمر روح االرواح و نور االنوار است و تحت ذات اقدس حضرت حق و غ

 ا.ذََه یُبَّصرْممکنات و عوالم امکانیه است، فَلْ

پس روحانیت جمیع انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین از طینت نورانیه حضرت محبوب رب 

 هاختراع و ابداع شده است و اسم آن نورانیت طینی روح القدس گذاشت  وآله(علیهاهلل)صلى  العالمین

 شده است.

و ماهیت  جهت هیچ کس از انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین از حقیقت قرآنو به همین 

و لوح محفوظ و رق منشور که همان لوح محفوظ و رق منشور که عین قرآن و فرقان است   فرقان

 ن است!اواقفیت و آشنائی نداشتند که آن چه چیز است و در آن چه بی



152 

از آن لوح محفوظ به خوبی آشنائی و واقفیت   (السالموالصلوة)علیهماما حضرات سیزده معصومین  

داشتند که آن چه چیز است و در آن چه بیان شده است زیرا که همه ایشان دارای روح امری 

 بودند که همان اصل لوح محفوظ و رق منشور آمده!

 همین مطلب به ما اخبار فرموده است، ه  کریم   هخدای منان در این آیچنانچه 

یعنی هیچ کس از 1!إِنَُّه لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِى کِتَابٍ مَّکْنُونٍ لَّا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمَُطهَّرُونَ: فقال سبحانه و تعالی

مرضیین مسبوق نبودند که در لوح محفوظ و قرآن چه چیز است و انبیاء و مرسلین و اوصیای 

 هالهیه ک هیردر آن چه بیان شده است مگر آن وجودات قادسه و مقدسه که مطهر اند به تط

 .د مَّحَمُ  آلِ   وَ  د  مَّحَى مُلَعَ لِّصَ مَّهُند اللَّهست  السالم()علیهم حضرات اهل بیت

ت و اراده و تقدیر و قضا و اجل مقدر و اجل معلق و غیره علم و مشی  ،و مخلوق دوم عالم غیب  -2

 هستند!

 ارواح جمیع موجودات هستند!  ،و مخلوق سوم عالم غیب  -3

 هعلوی و سفلی یعنی قو موجوداتحواس خمسه باطنیه تمامی  ،و مخلوق چهارم عالم غیب -4

 حافظه!  همتصرفه و قو  هخیالیه و قوت وهمیه و قو  هعاقله و قو

مه اجسام و اجرام و ابدان و صور و ه  ،ودهمخلوقات و مصنوعات و موجودات عالم ش چنانکهپس 

 ریه ماها می باشند!ه هیاکل و الوان و اصوات و الفاظ و افعال و اعمال ظا

مه ارواح و نفوس و اراده ها و خیاالت ه ،همچنان مصنوعات و مخلوقات و موجودات عالم غیب

 اعمال باطنیه ماها می باشند!ها و وهم ها و سائر افعال و  
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  رده معصومخلقت ارواح چها

ر اسم اعظم یَا هماها همگی موجودات عوالم امکانیه مظ هریه پس جمیع اوضاع و اطوار ظا -1

 ظَاِهُر هستند.

و همین طور تمامی اوضاع و اطوار باطنیه ماها و همگی موجودات عوالم عقلیه امکانیه مظهر   -2

 السالم()علیهم  غَائِبُ هستند! و خالق عالم حضرات چهارده معصومین وجودات عالیناسم اعظم یَا  

را بر جمیع اوضاع و اطوار و افعال و اعمال هر دو عالم یعنی عالم شهود و عالم غیب از جانب 

  .خویش شاهد و ناظر ساخته است

یعنی صاحب برکت  1،هِ لِيَکُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِیرًاتََبارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِفقال عز و جل: 

نازل فرموده فرقان را بر عبد خویش تا که او را  هاست ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق ک

 وسلم(.وآلهعلیهاهلل)صلى  از جانب خود نذیر و بشیر بگرداند  هتمامی عوالم امکانیبر  

پس همان طوری که خودش خالق عالم بر جمیع موجودات و مصنوعات و مخلوقات عوالم امکانیه 

یعنی اهلل بر تمامی  2،إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِيدٌخبر داده که: چنانچه شاهد و ناظر است 

همان طور این وجودات عالین حضرات چهارده معصومین  ،موجودات شاهد است

 شهید و ناظر ساخته است!موجودات جمیع عوالم امکانیه شاهد و  بر  را هم    (السالمو الصلوة)علیهم

نبی و وصی جزئی بودند نه  هپس ایشان چون ک ،اما سائر انبیاء و مرسلین و اوصیای مرضیین

بود و آن   هو ناظر ساخت  هدکلی لذا صرف ایشان را بر امت های خودشان در زمانه حیات شان شا

 
 1الفرقان :   - 1

 17الحج :   - 2
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د ساخته بود نه بر هم صرف و فقط بر اوضاع و اطوار و افعال و اعمال ظاهریه شان ناظر و شاه 

 .انِفَرْعِالْ  احُتَفْمِ   هُ إنَّا فَذََه یَُبّصرْو لْ  مْلَعْیُلْفَ   ،اطوار و اوضاع و افعال و اعمال باطنیه غیبیه شان

  مُعَلِّمُ مُوْسَى  خِضْرُالأنَا حدیث توضیح 

یعنی حضرت امام مبین مظهر قدرت و کمال   -از همان قصه حضرت موسی و عبد صالح  چنانچه  

خوب واضح و آشکار  ،که سابقا مذکور شده -السالم( )علیهامیرالمؤمنین حضرت رب العالمین 

گردیده است که حضرت موسی هیچ خبری و اطالعی از عالم عیب و لوح محفوظ نداشت که با 

هر سه قضیه و کار حضرت وجود منع نمودن و تاکید اکید فرمودن عبد صالح، حضرت موسی بر  

ایراد و اعتراو نمود )در زمره علماء و جهال  - مظهر العجائب و الغرائب -ولی اهلل فی العالمین 

 حضرت موسی، خضر بوده(  ور است که آن معلمِهچنان مش

خود حضرت امام مبین واضح و آشکار فرموده  ،اما در حدیث معرفت بالنورانت سلمان و جندب

ای موسی چون  :حضرت ولی اهلل فرموده بودند که هو حال آن ک 1،سَىرٌ مُعَلِّمُ مُوْضْأنَا خِاند که 

ی من همراهی و آشنائی ندارید لذا در معیت و ه یچ آگاه شما از حقائق و بواطن کارهای من 

نخواهید توانست که صبر و تحمل کنید پس راه خویش برگیرید و از خیال تحصیل رگز ه رگز ه 

 علوم من منصرف بشوید برای شما بهتر همین است!

و همین طور از حاالت و واقعیات دیگر انبیاء و مرسلین واضح و آشکار می شود که ایشان از  

 اشتند!!حقایق و بواطن مخلوقات و از امور غیبی موجودات هرگز آشنائی ند

حضرت جبرئیل و  السالم()علیه األنبیاء شجرةهر گاه به خدمت حضرت خلیل الرحمن چنانچه 

میکائیل و اسرافیل آمده بودند پس حضرت ابراهیم نفهمیده بودند که آن ها کیستند! محض آن 

 
 . 257، حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص: أنَا اْلِخْضُر ُمعَل ُِم ُمْوَسى - 1
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 ها را مهمان دانستند و هر گاه برای آن ها غذا آوردند و ایشان دست های خود را به سوی غذا

پس حضرتش در قلب خودش ترسید که ممکن است این   1،فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِيفَةً   ،دراز نکردند

 ها دشمن من باشند! 

شود و آشکار می گردد که حضرت خلیل الرحمن نه از حقائق پس از این قضیه خوب روشن می  

پروردگار هستند و نه از اراده ایشان خبر داشت که  هآن ها مطلع بود که ایشان مالئک هباطنی

آن ها بر صورت حضرت خلیل الرحمن آثار خوف مشاهده نمودند   اهبرای چه آمده اند، پس هر گ

خویش آن حضرت را آگاه نمودند که ای خلیل الرحمن آن وقت از حقیقت باطنیه خویش از اراده  

 پروردگار هستیم و آمده ایم که قوم لوط را هالک بنمائیم!  هماها مالئک  هاز ما نترسید ک
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 فرق روح امری و روح قدس نبوتی 

ر ملکی را که در ه پس در زمان و مکان  (السالموالصلوة)علیهماما حضرات چهارده معصومین 

 خدمت ایشان می آمد می دانستند که کدام ملک است و برای چه آمده است! 

را خالق عالم برای هر دو عالم یعنی عالم شهود و عالم   السالم()علیهم  و چون این وجودات عالین

غیب شهید و شاهد و ناظر ساخته است پس برای همین مطلب و مقصد ایشان را روح االمر عطا 

 ده و طینت نورانی کرامت نموده!فرمو

قوت برقیه   هخزان  شهودپس همان طوری که طینت نورانی ایشان را برای شهادت و نظارت عالم  

کائنات و برای استماع   همهت رؤیت جمیع موجودات و برای مشاهده  ه جهر و کاربن گاز بهو ایت

را اختراع و ابداع فرموده   مگی آن هاه همه اصوات و الفاظ و برای عکاسی نمودن و فوتو کشیدن  

 است! 

و نظارت موجودات عالم غیب خزانه قوت برقیه هادت  پس همان طور روح امری ایشان را برای ش

عالم غیب و به جهت  موجوداتو ایتهر و اثیر و کاربن گاز و ریدیم برای رؤیت و مشاهده تمامی 

 را اختراع و ابداع فرموده است!   هااستماع و عکاسی و فوتو کشیدن همگی آن  

سیدنا و مقتدانا امیر المؤمنین   ،در هفدهم ماه مبارک رمضان حضرت ولی اهلل فی العالمینچنانچه  

موعظه می فرمودند و عبد الرحمن ابن ملجم لعین  هبر منبر مسجد کوف (السالموالصلوة)علیه

نزدیکی منبر نشسته بود و در قلب نجس خودش برای قتل نمودن آن حضرت به  قاتل آن حضرت  

 جور به جور و انواع و اقسام اراده و فکر و تصمیم اندیشه می کرد!

در قلب مبارک آن حضرت ریدیو روح امری حضرتش صدای آن اراده ها و فکرهایش را بلند و 

می کرد!! اما آن حضرت صبر و تحمل می فرمود و هیچ نمی گفت تا که اراده بدش و فکر نجس 
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آن لعین بر حاضرین مجلس ظاهر و فاش نگردد و آن لعین اشقی االولین و اآلخرین رسوا و ذلیل 

حوصله  خیلی طول کشید و آن شقی ازل متصل اراده و فکر می کرد حتی اینکه نشود! اما چون

 آن حضرت به آخر رسید پس به صدای بلند فرمودند: 

یعنی این شخص را چه شده است  فَمَالَکَ مِنْ َحيواتِیْ َیا مُرَادِیْ،  أُرِیدُ حَيَاتَه و یُریدُ قَتْلِی

م و او برای نمودن من اراده های جور ه و زندگی او را طول بدحيواة  که من برای او اراده دارم که  

  ی ای مرادی؟ه می خوا  چهمن تو  حيواة به جور و فکرهای نو به نو می اندیشد پس از  

زیرا که روح و ملکوت و زندگانی او در دست من است و همین طور ارواح و ملکوت تمامی 

 موجودات عالم امکان به دست من سپرده شده است که خدای متعال خبر داده است،  

یعنی ما به دست ولی االمور خویش که ید  1،ٍء وَ إِلَيْهِ تُْرجَعُونَِبيَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْفقال سبحانه:  

عماله و دست فعاله ماست ملکوت تمامی موجودات دو عالم امکان را سپرده ایم و بازگشت تمامی 

  .امور عالم نیز به سوی اوست

یب مطلق که قدیم و حادث هر دو با هم متضاد هستند و اجتماع نه به سوی حضرت حق و غ

فتدبروا على هذه االیة یا اولى االبصار! و التکونوا من الغافلين و  ضدین در یک جای محال است، 

 !!الجاحدین

 ائمه بر اعمال مخلوقات  یتدیهش
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جمیع اشکال و صور والسالم( الصلوة)علیهم وقات عالینلپس بر همین اساس حضرات مخ

موجودات عالم علوی و عالم سفلی را مشاهده و نظاره می فرمایند و شهید العلمین هستند که 

وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ خدای متعال فرموده است: 

می بینند و و تمامی حرکات و سکنات و اصوات و الفاظ و افعال و اعمال را می  1عَلَيْکُمْ شَهيداً،

شنوند و از جمیع اسرار و ضمائر قلبیه و از تمامی ارادات و خیاالت و توهمات و تصورات نفسانیه 

 تند.آگاه و آشنا و مطلع و واقف هس

یو روحی ایشان در ڈپس هر گاه در قلب کسی یک خیال و اراده پیدا می شود و پس فوری ری

 قلوب ایشان صدایش را بلند می کند!!!

پس حاال از این دالئل و براهین حسی و مشاهد و مروج و عملی و حجج و بینات قاطعه تمامی 

عرفای ذوی العقول مبهم و مجهول بوده  آن مسائل مشکله و مهمه که بر قلوب علمای فحول و 

ه می شدند مانند شمس نصف النهار درخشنده و ضیاء بار داند و به نظر اهل علم خیال کر

 . گردیدند

در آن واحد  السالم()علیهم چطور ممکن است که حضرات چهارده معصومیناینکه اول  -1

مامی عوالم امکانیه شهید و ناظر و موجودات تمامی عوالم امکانیه را مشاهده می فرمایند که بر ت

پس باید دانست که اول چون ایشان برای این مطلب و مقصد از جانب خدای  ؟سامع می باشند

متعال مأمور اند لذا همان طوری که خدای متعال شید و ناظر و سامع بر موجودات تمامی عوالم 
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قدرت و علم و کمال خدای  است ایشان را قدرت داده است که ایشان هم بشوند زیرا که مظاهر

 متعال هستند!!

پس می گوئیم که همان طوری که آفتاب عالم تاب به توسط شعاع های   :دوم به دالئل عقلیه  -2

خویش موجودات نصف کره زمین را در آن واحد مشاهده می کند پس همان طور ایشان هم که 

رقیه ملکوتیه خودشان مشاهده شموس عالم ایجاد و شهود هستند به واسطه اشعه طینت نورانیه ب

می فرمایند! و چون آفتاب جایش و محلش در وسط عالم امکان نیست بلکه بر یک جانب و بر 

کنار عوالم امکانیه است لذا او صرف نصف کره زمین را می تواند ببیند و مشاهده بنماید اما چون 

جودات عوالم امکانیه را جای ایشان در وسط عالم امکان آمده لذا ایشان بدون زحمت جمیع مو

  .مشاهده می فرمایند

وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُْم أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ  :پس همین است معنی و مفهوم

یعنی ما شماها را در وسط عوالم امکانیه جا داده ایم که بتوانید تمامی  1الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهيداً،

 افراد موجودات عوالم امکانیه را در آن واحد مشاهده بفرمائید! 

و همین طور تمامی حرکات و سکنات و اصوات و الفاظ جمیع افراد موجودات عوالم مکانیه را در 

را بحار محیط ایتهری و اثیری نورانیت ایشان بر جمیع عوالم امکانیه محیط زی  واحد بشنوید،آن  

 و پهن و منشعب و حاوی است!!! 

لذا هر گاه در هر زمان و مکان عالم امکان یک حرکتی یا صدائی حادث و پیدا می شود پس او 

 !!! را فوراً امواج بحار ایتهری و اثیری ایشان به گوش شنوای و داعیه ایشان می رساند

 
 143البقرة :   - 1
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ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِدَ عَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْلُ خْمَ  اتِ رَّذَ  دِدَعَی مُحَمّد  وآلِ مُحََمّد  بِصَِلّ عَلَ  هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ
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 ثواب صلوات 

 )سرّ ثواب بی حساب صلوات بر محمد و آل محمد(

 حاال عظمت و زیادی ثواب صلوات و درود بر محمد و آل محمدو بر همین اساس و اصول 

را هم فهمیده بروید که هر گاه کسی به اخالص برای عظمت و بزرگواری ایشان  السالم()علیهم

می گوید أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّد  وآلِ مَُحَمّد  پس فوری در بحار محیط ایتهری و اثیری که بر 

یط و پهن و منبسط و حاوی است یک حرکت حادث و پیدا می شود و تمامی عوالم امکانیه مح

آن حرکت از فرش زمین تا باالی عرش برین می رسد پس جمیع انواع مالئکه زمینی و آسمانی 

او را می شنوند زیرا که خلقت آن ها از ملکوت و قوت برقیه است و به همین مالحظه مالئکه را 

شده اند و چون همه شان از محبان و شیعیان حضرات چهارده مالئکه گفته اند که از ملکوت خلق  

 .هستند لذا آن صدای صلوات را شنیده خودشان هم صلوات می فرستند  السالم()علیهم  معصومین

چنانکه هر گاه یکی از شیعیان صلوات می فرستد پس هر شیعه ای که آن صلوات را می شنود 

که در عالم امکان هستند صدای آن صلوات را   و خودش هم صلوات می فرستد لذا جمیع مالئکه

شنیده خودشان هم صلوات می فرستند پس ثواب صلوات همه آن ها به همان شخص اولی که 

صلوات فرستاده است داده می شود و تعداد مالئکه بی شمار و بی حساب است لذا ثواب صلوات 

 هم بی حساب و بی شمار است.

 و المرسلینخاتم األنبیای  العالمین چنانچه درشب معراج حضرت محبوب رب

چون آن ملک عظیم محاسب گاه قدیم را مشاهده فرمودند پس از او  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

 :ای محاسب بارگاه جلیل آیا حسابی هست که در محاسبه آن عاجز بمانی؟ عرو نمود  :پرسیدند

جمیع بحار عالم انهار عالم و اوراق حساب قطرات باران و امواج بحار و قطرات  ،نه یا رسول اهلل
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اشجار و ذرات ریگ های جهان و موهای حیوانات و پرهای اطیار و ذرات تمامی موجودات برای 

من چیزی نیست! اما یک عمل است که من با وجود این قدرت حساب از شماره و محاسبه ثواب 

داند که چقدر است،  آن عمل عاجز هستم و حساب آن ثواب را غیر از خدای متعال کسی نمی

آن فرستادن صلوات است بر وجود   :بگو آن چه عمل است؟ عرو نمود که  :حضرت رسول پرسید

مبارک شما و بر آل پاک شما یا حبیب اهلل! پس هر گاه کسی از اخالص و ایمان بر شماها صلوات 

در پیش  العزةمی فرستد پس ثواب او را من نمی توانم که احصا کنم او را خودش حضرت رب 

 خودش می شمارد و نگاه می دارد.

ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِدَ عَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْلُ خْمَ  اتِ رَّذَ  دِدَعَی مُحَمّد  وآلِ مُحََمّد  بِصَِلّ عَلَ  هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ
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 چهارده معصوم صفات روح امری

و از همین مقدمات علمیه و براهین و حجج علفیه عقلیه حقیقت حقانیت آن مسئله مشکله و ال 

ینحل نیز سهل و حل می گردد و خوب واضح و آشکار مانند ضیای شمس نصف النهار ضیاء بار 

و هویدا و آشکار می گردد که چطور ممکن است که حضرت ولی اهلل فی العالمین مظهر قدرت 

بر تمامی  السالم()علیهامیرالمؤمنین لمین فی السماوات االرضین سیدنا و موالنا و کمال رب الع

حاضر و موجود می شوند که برای مؤمنین و محبین   و عیاناً   محتضرین بر وقت دم واپسین شخصاً

سفارش نرمی قبض روح و برای کافرین و منافقین و مبغضین توصیه سختی قبض روح و 

موکلین و قابض االرواح می فرمایند تا که دوست و محب ثمره محبت چشانیدن عذاب با مالئکه  

که خودشان فرموده و و مودت دشمن و مخالف ذائقه دشمنی و عداوت و مخالفت را بچشد چنان

 خبر داده اند:

1  ۲.مُؤْمِناً کَانَ أَوْ مُنَافِقاً قُبُالً  یَا َحارِ هَمْدَانَ مَنْ یَمُتْ یَرَِنی

 اشد یا منافق پیش از مردن خویش!!ای حارث همدانی هر که می میرد مرا می بیند خواه مؤمن ب

پس توضیح و تشریح و حقیقت و حقانیت این مسئله مشکله و ال ینحل چنین است! که عالم 

وع منقسم است: عالم علوى، عالم سفلی و ما بین هر دو این عالم یک عالم برزخی امکان بر سه ن

است! و خالق عالم حضرات چهارده معصومین مخلوقات عالین را بر جمیع این عوالم از جانب 

 بیان شده.  چنانکه  خویش والی و منذر و مبشر و مربی شهید و ناظر ساخته است  

 
 . 627، دار الثقافة، قم، ص: ، األماليطوسى، محمد بن الحسن   يَا َحاِر َهْمدَاَن َمْن َيُمْت يََرِني * ِمْن ُمْؤِمنٍّ أَْو ُمنَافِقٍّ قُباُلً؛ - 1

 . 266، ص: 2، تفسير القمي، دار الكتاب، قم، ج ابراهيم يَا َحاِر َهْمدَاَن َمْن َيُمْت يََرِني * ِمْن ُمْؤِمنٍّ أَْو ُمنَافِقٍّ قُباُلٌ؛ قمى، على بن  - 2
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ان قوام و نظام عالم غیب را ساخته است! و از اشعه نورانی  پس شعاع های نورانی روح امری ایش

طینت ایشان قوام و نظام عالم شهود را تشکیل داده است!! به این جهت و سبب شعاع های 

 نورانیت روح امری ایشان در تمامی عوالم امکانیه منبسط و منشعب و پهن و موجود است!

عوالم امکانیه پهن و منبسط و منشعب و و همین طور اشعه نورانیت طینت ایشان در جمیع 

موجود است لذا در هر جای و در هر عالمی از عالم امکان خواه عالم علوی باشد یا عالم سفلی یا 

عالم برزخی برای حضرات ولی اهلل فی العالمین مظهر قدرت رب العلمین و ُمظهر عجائب و غرائب 

آن عالم و در آن جای و مکان باید شخصا   فی السموات و االرضین الزم و ضروری می شود که در

و عیانا و وجوداً حاضر بشوند! پس فوری آن دست فعاله و ید عماله خدا و ید اهلل از علم صورت 

گری و شکل و هیکل سازی خویش از آن شعاع طینی خود صورت و هیکل خود را بنا نموده به 

وجوداً متشکل و مصور می شعاع روح امری خویش در آن صوت و هیکل داخل شده شخصا و 

خَمَّرتُ طِينََة  :شوند که علم صورت گری مخصوص است به آن حضرت که خودشان فرموده اند

یعنی من آن کسی هستم که طینت حضرت آدم را به دست خودم تا  آدَمَ بِيَدَیَّ أربَعِينَ صَبَاحاً،1

 چهل صباح خمیر نمودم و بعد از آن صورت و شکل بشری آدم را ساختم!!!

لذا در چشم زدن در آن واحد ولی اهلل فی العلمین در تمامی عوالم امکانیه در کرور کرور جاها 

 کما زعمه الجاهلون!  ،شبحاً و وهماً و تخیالًشخصا و وجودا حاضر و موجود می شوند نه  

مالحظه  ،و مثال این عمل عجیب و غریب از آفتاب آسمانی خوب روشن و مبرهن می گردد

بفرمائید که در آسمان و تمامی جهان صرف همان یک آفتاب است اما اگر شما بخواهید که بر 

 
ْرُت ِطيَنةَ آدََم ِبَيِدي أَْرَبِعيَن َصبَاحاً. ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين - 1 ِ َخمَّ ، عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث  َو فِي اْلَحِديِث اْلقُدِْسي 

 . 98، ص: 4الدينية، دار سيد الشهداء للنشر، قم، ج 
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درست بنمائید پس هزارها و  روی زمین در آن واحد هزارها و کرورها آفتاب بعینه و بجنسه

کرورها خرده ای آئینه را بر روی زمین فرش کنید آن وقت اگر شما صاحب بصارت و بصیرت 

و عیانًا و فهمًا و عقاًل مالحظه و مشاهده  مشاهدةًصحیح و سالم هستید پس به چشم خودتان 

آسمانی بعینه و  احد در همان خرده ها آئینه همان آفتاب درخشندهخواهید فرمود که در آن و

پائین بر روی زمین آمده در آن خرده ها جلوه افروز و موجود گردیده  ،بجنسه از باالی آسمان

 است! 

پس هر گاه آفتاب آسمانی در آن واحد می تواند در کرورها اجسام ظاهر بشود پس چرا آن آفتاب 

 آفرینش و عالم امکان نمی تواند ظاهر بشود!  

ست از فرمایش حضرت ولی اهلل فی العلمین و مظهر قدرت رب پس همین مفهوم و حقیقت ا

یعنی من  1،ثُ أشَاءُفَ أشَاءُ وَ حَيْأتَقَلَّبُ فِی الصُّوَرِ کَيْالعالمین که خودشان به ماها خبر داده اند: 

امی صور و هیاکل به هر طوری که می خواهم و در هر جائی که ضرورت گردش می کنم در تم 

 می افتد و در هر زمانی که و مکانی که الزم می شود!

نیز به هر نحوه و به هر کجائی و در هر والسالم( الصلوة)علیهم و همین طور سیزده معصومین

زمانی و مکانی که حضور ایشان در آنجا الزم می شود شخصاً و عیاناً حاضر و موجود می شوند 

چنانکه در احادیث وارد شده که در وقت قبض روح و در وقت سؤال در قبر حضرات چهارده 

را مشاهده می کند پس معصومین برای مؤمنین شخصاً حاضر می شوند و آن مؤمن همه شان 

 
، حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:  أنا أنقلب في الصور كيف شاء َّللا   - 1

257. 
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 نَوْرُصِّ قَُمالْ  وَ  ونَلُاِهجَالْ  هُ َمعَ ا زََمایشان او را تسلی و بشارت می دهند نه شبحًا و تصوراً و وهماً، کَ

 .اذََه رَْبصَّیُلْ  وَ  مْلَعْیُلْفَ

و از همین جا حقیقت آن مسئله مشکل و عویص نیز به خوبی ظاهر و باهر می گردد که در شب 

چرا از جرئیل سوال   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  حضرت رسول عقل کل سید االنبیای و الرسلمعراج  

نمودند که ای جبرئیل این ملک جلیل کیست که دورش را چندین هزار ملک احاطه کرده اند و 

حضرت  ؟در خدمتش مودب نشسته اند! و صورت او مثل صورت برادرم علی به نظر می آید

لی که بر خواهش حبیب اهلل این علی نیست بلکه ملکی است به صورت عَ یا :جرئیل عرو نمود

لی مرحمت فرموده است تا که مالئکه هم خالق عالم او را شکل و صورت عَ ،و التماس مالئکه

 روزانه مانند بنی آدم از زیارت آن وجه اهلل و ولی اهلل تحصیل ثواب بنمایند!!

لی ملکی را به صورت عَ ،س در آنجا هم مثل سابقو هر گاه به مقام بیت المعمور رسیدند پ

مشاهده فرمودند و بی شمار از مالئکه دور آن ملک هم صورت و هم شکل امام مبین موالنا و 

ای   :پس حضرت رسول دوباره از جبرئیل سوال نمودند که  ،جمع شده بودندامیرالمؤمنین  سیدنا  

وده اینجا آمده است؟ پس این مرتبه هم جبرئیل آیا این برادرم علی نیست که بر من سبقت نم 

این هم یک ملکی است که  ،لی نیستنه نه یا جبیب اهلل این عَ :حضرت جبرئیل عرو نمود که

 بر استدعای مالئکه خالق عالم او را شکل و صورت علی کرامت فرموده است!!

جبرئیل چنان ای  :فرمودند که وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى پس آن وقت حضرت رسول هادی عالم

او را خالق  ،لی استاین ملک نیست بلکه خود برادرم عَ ،نیست که شما گمان و خیال کرده اید

عالم مظهر العجائب و الغرائب ساخته است و او را قدرت عطا فرموده است که در آن واحد در 

جمیع عالم امکان در هر عالمی و در هر جائی و مکانی متشکل و مصور می شود! آن وقت حضرت 
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فی   جبرئیل به حق الیقین فهمیدند و دانستند که آن خودش حضرت ولی اهلل و مظهر قدرت اهلل

پس جلو رفته جبین نیاز در  ،من به من تعلیم فرموده بودآفرینش العالمین است که مرا در بدو 

پیش روی استاد و معلم خویش بر زمین سائیدند و با هزاران تعظیم و تکریم مراجعت نمودند و 

 به خدمت حضرت رسول آمده صلوات فرستادند:

 د  مَّحَمُ  آلِ  وَ  د  مَّحَى مُلَعَ  لِّصَ  مَّهُاللَّ

 خاتم االنبیای و الرسل ،عقل کل ،پس بدون شک و شبهه این سوال حضرت رسول

از حضرت جبرئیل امین سؤال استفهامی نبوده بلکه سوال استفهام   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

تقریری و تثبیتی بوده زیرا که آن حضرت عقل کل و نذیر العالمین است و بران نذیر و بشیر کلی 

ه جمیع افراد موجودات عوالم امکانیه را ظاهراً و باطناً بداند و بر حقائق و بواطن افراد الزم است ک

لذا هیچ شیء و هیچ فردی و شخصی بر آن حضرت از   ،موجودات علم کلی و احاطی داشته باشد

حیث ظاهر و باطن مبهم و مشتبه نبوده تمامی افراد موجودات عوالم امکانیه و عالم شهود و عالم 

پس این سوال آن حضرت استفهام تقریری و تثبیتی بوده زیرا   ،را ظاهرًا و باطنًا می دانست  غیب

ماها هنوز نقص دارد کامل  معرفة بالنورانيةکه آن حضرت می دانست که جبرئیل امین در مقام 

 نیست!!  

و مرسلین و اوصیای انبیاء  و چون خدای متعال خود ستائی را دوست ندارد لذا برای جمیع

مرضیین فرموده است که ایشان خود خویشتن را معرفی نکنند یعنی تعریف و توصیف خویش را 

کار علمای امت شان است که باید علمای امت تعریف و  ،این کار ،نمایندناز زبان و لسان خود 

 توصیف نبی وصی و امام خویش را برای مردم بیان بنمایند! 
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که تا این زمان برای جبرئیل اتفاق نشده که با  و حضرت رسول این مطلب را هم می دانستند

  معرفةیکی از علمای امت من سابقه داشته باشد و از زبان او تعریف و توصیف حقیقی و بیان 

 کليةاز معرفت ماها  ،ماها شنیده باشد و معرفتش در بابت ماها کامل شده باشد پس بالنورانية

ا برسد و مانند سلمان و ابوذر ایمانش به درجه ماه  بالنورانية معرفتآشنا شده به درجه کمال 

چون موقع و محل را مناسب دیدند   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  کمال رسیده باشد! لذا حضرت رسول

پس خودشان این تدبیر اختیار فرمودند که جبرئیل را از معرفت بالنورانیت خود و اوصیای خود 

واقف و آگاه و آشنا گردانیدند و مطلع ساختند! پس سؤال نمودند و دیدند که هنوز جبرئیل   کليةً

آن  ،خیر ای جبرئیل :لی نا آشنا است پس ارشاد فرمودند کهامین از معرفت بالنورانیت برادرم عَ

 لی است!!! ملک نیست بلکه خود برادرم عَ

مبارک حضرت ولی اهلل فی العلمین امام و تصدیق این مطلب که آن ملک نبوده بلکه خود وجود  

بوده این است که چون بر روی والسالم( الصلوة)علیهامیرالمؤمنین مبین حضرت موالنا و سیدنا 

شکافته شد و  السالم()علیهامیرالمؤمنین زمین از شمشیر ابن ملجم لعین سر مبارک حضرت 

ردید پس آن هیکل و وجود ریش سفید نورانی آن حضرت با خون ارغوانی خضاب و رنگین گ

نورانی آسمانی و بیت المعمور هم رنگین و ارغوانی گردید و حالش هم مثل حال حضرت 

 مضطرب و منقلب گردیده بود!!  امیرالمؤمنین  

پس اگر آن صورت و هیکل از جنس مالئکه می بود هرگز حالش منقلب و مضطرب نمی شد زیرا 

ماده و طینت و روحانیت جنس انسانی است لذا از که ماده و طینت و روحانیت جنس ملک غیر  
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تأثیر شکل و صورت انسانی متأثر شدن شکل و صورت جنس ملک لزوم ندارد و خالف عقل و 

 ا.ذََه یُبَّصرْ فَلْ  ،نقل است

چنانچه مشاهده است که در روز عاشورا در وقت ظهر صرف همان خاک و طنیت قرمز و خونین 

است نه الفداء( لهالعلمین)روحناوارواح ه حضرت سید الشهداءمی گردد که خاک و طینت قتلگا

 خاک و طینت دیگری! 

منزل میر تفضل  و ریاست تپیاله در منزل نائی ،خاکسار خودم مشاهده کرده ام در شهر سامانه

حسین! در تسبیح میر تفضل حسین که همه اش سبز است صرف دو دانه قرمز می شود اما 

 سرک می گردد!!   نگ است تماماً تسبیح نائی که خاکی ر

و از همین دالئل و براهین تازه و جدید علمی و حکمی حقیقت و حقانیت آن حدیث شریف هم 

روشن و آشکار می گردد که حضرت موالنا و سیدنا ولی اهلل فی العلمین مظهر قدرت و کمال رب 

 : و مرسلین ارشاد فرموده اند کهانبیاء    العلمین حالل مشکالت و معضالت

1 نصرت نمودم انبیاء را مخفیانه و سرا و نصرت نمودم  اءَ سِراً و نَصَرتُ مُحمّداً جَهراً،بِيَنَصَرتُ األنْ

 .و جهراً  محمد را ظاهراًخاتم األنبیاء   حضرت

یعنی چون خدای متعال از روز ازل آن وجود اقدس و مبارک را بر جمیع عوالم امکانیه ولی خود 

و ید عماله و دست فعاله خویش و مظهر قدرت خویش و عین باصره و اذن واعیه و لسان ناطق 

خود ساخته است لذا در هر کجائی و در هر زمانی و مکانی  نصرة حاضرةو سلطان خویش و 

دائی برای کسی الزم و ضروری شده بود یا شده است یا خواهد شد فوری در نصرت و کمک خ

 
اً   -  1 ين في أسرار  حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليق  ؛جهراً ، و أي د به محمدا ًو كان الفارس مثال علي الذي أي د َّللا  به النبي ين سر 

 .127أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:  
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همان جای و در همان زمان و مکان آن ید اهلل و ولی اهلل از نورانیت طینت و از نورانیت روحانیت 

خود متشکل و مصور گردیده مشکل و سختی او را رفع و دفع و حل فرموده اند و بال و مصیبت 

من آن کسی هستم که نصرت و یاری نمودم   :که در آن حدیث خبر داده اند کهاو را رد کرده اند  

خاتم األنبیاء  و مرسلین در حالت سر و اختفاء اما نصرت و یاری نمودم حضرتانبیاء  برای سائر

 را ظاهر و آشکارا.  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

 در عالم غیب و شهود امیرالمؤمنین نصرت 

 عالم غیب و شهود(  )نصرت حضرت ولی هلل در

( چنانچه واقعه اولی واقعه روز ازل و بدو آفرینش ارواح مخلوقات است که هر گاه خالق عالم 1)

از قدرت کامله خویش ارواح مخلوقات را خلق فرمود پس ولی خود را مأمور نمود و امر فرمود که 

و رسول من و بر والیت این ارواح را جمع نموده از همگی ایشان بر ربوبیت من و بر نبوت حبیب  

اولیای من و بر والیت خودت عهد و میثاق بگیر! تا که ایشان چون در عالم دنیا بروند کسی 

دیگری را رب و پروردگار خود نگیرند و نه سوای رسول من و نبی من کسی دیگری را نبی و 

من هستند  رسول اتخاذ کنند و نه غیر از اولیای من که ایشان دوازده نفوس قادسه و مقدسه

کسانی دیگر را به جای ایشان اولیای امور خود نسازند که من همچنین کسانی را در آتش جهنم 

 ابد اآلبدین خواهم سوزانید!

این فرمان حضرت  ،یوبی حضرت حق و غیب مطلقغپس حضرت ولی اهلل و مأمور دربار غیب ال

 :(السالمو الصلوة)علیهفقال    :داده اندرا به جا آورد که در خطبه افتخار خویش به ماها خبر  العزةرب  
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یعنی منم  1،یَزَلْ رِ قَيُّومٍ لَمْبِأمْ تُ بِرَبّکُمْ أ لَسْ دِ عَلَى األروَاحِ فِی األزَلِ وَ أنَا المُنَادِی لَُهمْأنَا آخِذُ العَهْ

زل از ارواح جمیع خالئق عهد و میثاق گرفته بودم و بر ربوبیت آن کسی هستم که در روز ا

حضرت پروردگار و بر نبوت و رسالت رسول مختار و بر والیت و امامت ائمه اطهار 

 !!  (السالمو الصلوة)علیهم

( و واقعه دوم واقعه حضرت جبرئیل امین است که هر گاه خالق عالم جبرئیل را خلق فرمود و 2)

کیستی و من کیم؟ حضرت جبرئیل نتوانست در جواب حضرت پروردگار چیزی   پرسید که بگو تو

ای جبرئیل عرو کن  :بگوید فوری حضرت ولی اهلل در همان جای متشکل گردیده ارشاد نمود

 : العزةدر بارگاه حضرت رب  

یعنی تو اهلل پروردگار من جلیل هستی و من  2دُکَ الذَّلِيلُ جِبرَئِيلُ،تَ اهللُ رَبّیَ الجَلِيلُ وَ أنَا عَبْأنْ

 بنده تو ذلیل جبرئیل هستم.

ن سؤال  م واقعه حضرت موسی و هارون است که چون حضرت موسی در دربار فرعو( واقعه سو3)

 :است فرعون گفت که  3،َربُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ  ،پروردگار من  :فرعون را رد کرد به این جواب که

چرا که فرعون می دانست که کنه و ذات  ؟تو چیست من پرسیدم که حقیقت و کنه پروردگار

آن وقت فرعون   ،پس حضرت موسی صفات خدا را بیان فرمودند  ،خدا را کسی نمی تواند بیان کند

دیدید این رسولی که به سوی شما فرستاده شده است دیوانه و بی عقل  :به اهل دربار گفت که

 
 . 260حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:  - 1

 .15: 1أنت الملك الجليل و أنا العبد الذليل جبرئيل، انظر األنوار النعماني ة  - 2

 28الشعراء :   - 3
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من از او سؤال کردم از ذاتیات خدای او که   1،إِنَّ َرسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَيْکُمْ لَمَجْنُونٌ  :و فهم است

پس این رسول نیست بلکه یک شخص مجنون است   ،و او جواب می دهد از صفات خدای خویش

 و برای قتل نمودن آن حضرت در قلب خود اراده کرد!

پس چون حضرت ولی اهلل فی العلمین داننده اشیای عالم غیب اراده قلبی فرعون را دید فوری 

و مجسم گردید به شکل و صورت یک سلطان با عظمت و جالل و با هیبت همان جا متشکل 

سطوت بر اسب مزین به طال و جواهرات سوار در دست یک شمشیر دراز و طالئی کشیده شده 

پس آن شمشیر را به سوی فرعون بلند نموده فرمود   ،از میان غالف مرصع به جواهرات درخشنده

سبت به موسی و هارون که داری برگرد و به ایشان مدارا  ای فرعون از این اراده بدی که ن :که

 کن و گر نه حاال تو را با همین شمشیر هالک خواهم ساخت! 

چون فرعون و قومش صرف اهل دنیا بودند و نقره و طال را بی نهایت دوست داشتند لذا حضرت 

مجسم گردید   ولی اهلل در محضر ایشان در لباس طالئی و مرصع با جواهرات درخشان متشکل و

و این همان وعده نصرت خدائی بود که خدای منان به حضرت موسی و هارون داده بود وقتی که  

بار الها ماها در دربار فرعون چطور می توانیم که تبلیغ رسالت تو  :ایشان عرو نموده بودند که

ی چاره و که او سلطان جبار و صاحب جنود کثیره است و ماها صرف دو نفر مفلس و ب ؟بنمائیم

ای موسی و هارون شماها از سلطنت   :پس خدای متعال به ایشان وعده داد که  ،بی کس هستیم

ما برای  2وَ نَجْعَلُ لَکَُما سُلَْطانَاً، :فرعون و سطوت او هرگز خوف نکنید و هیچ باک نداشته باشید

 
 27الشعراء :   - 1

 35القصص :   - 2
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پس حضرت ولی اهلل  .شماها سلطان خود را خواهیم فرستاد اگر نصرت و کمک الزم خواهد شد

 .دسلطان خدا هستن

آن سلطان خدا مظهر قدرت و عظمت و جالل الهی را به  ،به هر حال چون فرعون و اهل دربار

همه شان  ،آن هیکل و صورت کذائی مشاهده نمودند و تهدید و توبیخ آن شهسوار را شنیدند

 مانند بید بر خود لرزیدند و غش کردند و حضرت ولی اهلل همان جا غائب گردیدند!  

 است   السالم()علیهم  واقعه سلمان فارسی  مچهار( و واقعه  4)

 )تمهید قصه( 

زمان سلف نصرت و مشکل گشائی حضرت ولی اهلل و نصرت اهلل فی العلمین برای اقوام  رچون د

می اِیْلِيَاهْ و ملل این قدر زیاد و فراوان ظاهر می شد که علمای بنی اسرائیل حضرت ولی اهلل را 

(  אלוהים)اِلُوْهِيْمْ رت و قوت است و لفظ ( به معنی قدאיל)اِیْلْ گفتند و در لسان عبرانی لفظ 

اسم اعظم حضرت رب العزت از همین لفظ مشتق گردیده است لذا معنی ایاله قدرت و نصرت 

فرموده است به  اهلل نصرةی اهلل را خدا است چنانکه در قرآن مجید و فرقان حمید هم حضرت ول

و مرسلین و جمیع مؤمنین منتظر نصرت حضرت انبیاء    همین جهت در وقت بال و مصیت تمامی

  .ولی اهلل می بودند

  1نَصْرُ اللَّهِ، وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى کما اخبرنا سبحانه و تعالی:

کجا است نصر اهلل   :قدر متزلزل گردیدند که آخر رسول اهلل گفت  اینمؤمنین    یعنی  السالم()علیه

 و کمک خدائی که ما را نجات بدهد.

 
 214البقرة :   - 1
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می گفتند! و این مطلب در تمامی ملل خدا پرست و  حِجَازفَارِسُ الْو علمای عرب آن حضرت را  

بت پرست و آتش پرست یکسان معروف و مشهور بوده که هر گاه کسی در بالئی و مصیبتی 

ی ناگهانی نجات بدهد پس بر او الزم است گرفتار آید و هیچ کس آنجا نباشد که او را از آن بال

ی! یعنی ای شهسوار عرب مرا دریاب و نجات بده، نِکْرِدْاَ  ازِجَحِالْ  سَ ارِا فَیَ   :که به صدای بلند بگوید

 پس فوری همان جا سواری پیدا خواهد شد و او را نجات خواهد داد.

که در درشت ارژن اتفاق شده بود شاهد بین   السالم()علیه  واقعه حضرت سلمان محمدیچنانچه  

 این مطب است و تصدیق این بیان آمده. 

  قصه سلمان

روزی جناب روزبه برای جمع آوری چوب و کنده رفته بودند و چون چوب ها را جمع نموده 

بستند و هوا خیلی گرم شده بود در چشمه ای داخل شدند که جان خود را خنک بنمایند! و هر 

سر برآوردند مشاهده نمودند که یک شیری مخوف هیبت ناک مانند ملک الموت آماده   گاه از آب

شکار ایشان شده است!! پس از مشاهده این بالی عظیم و فرشته مرگ هوش و حواس جناب 

 روزبه از سرشان پریدند!

اما چون از بزرگان آتش پرستی ها شنیده بودند که در همچنین حالی انسان را الزم است که 

ا یَ :ی! پس فوری با نهایت اضطراب و اضطرار به صدای بلند گفتندنِکْرِدْاَ ازِ جَحِالْ سَارِ ا فَیَ :گویدب

پس حضرت ولی اهلل فی العالمین این صدای مضطربانه را شنیده در همان   ،ینِکْرِدْاَ  ازِ جَحِالْ  سَ ارِفَ

 درنده چه اراده داری؟ : ای شیرجا متشکل و مجسم گردیدند و آن شیر درنده را صدا زدند که

دم خود را   ،آیا دوستان ما را و محبان ما را نمی شناسی؟ پس هر گاه آن شیر موالی خود را دید

جنبانید و جلو رفته آن مظهر قدرت خدا و آیت عظمی پروردگار را سجده نمود و عذر خواست 
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بیرون آمدند و   آن وقت حضرت روزبه از آن چشمه آب  ،و بعد تعظیم نموده به سوی جنگل رفت

مانند آن شیر و حیوان، اول حضرت ولی اهلل و آیت عظمای پروردگار را سجده نمودند و بعد به 

طرف بوته های گل های رنگ به رنگ رفتند و از انواع و اقسام گل های خوش رنگ و خوش بوی 

ه یک دسته گل درست نمودند و به دست مبارک حضرت و فارس الحجاز دادند پس آن گل دست

ای روزبه حاال بدون خوف و هراس به خانه  :را حضرت فارس الحجاز به تبسم گرفتند و فرمودند

این فرموده حضرت ولی اهلل فی العلمین همان جا   .تو را هیچ شیء ضرر نخواهد رسانید  ،خود برو

 غائب شدند!

و بعد از گذشتن سیصد سال از آن تاریخ واقعه روزی حضرت سلمان فارسی در سفه مسلمین 

به سن پانزده سالگی  (علیهمااهلل)سالمتنها نشسته بودند که ناگهان حضرت علی بن ابی طالب 

در آنجا تشریف آوردند و خرما تناول می فرمودند پس هسته خرما را بر ریش سفید سلمان می 

یا علی  :حضرت سلمان بدش آمد و گفت ،شوخی می نمودند و تبسم می فرمودند انداختند و

اآلن ظاهر خواهد شد   :شما مالحظه سن و سال مرا نمی کنی! آن وقت حضرت ولی اهلل فرمودند

 که سن من زیاد است یا سن و سال شما؟ 

ی این حرف را آیا شما واقعه دشت ارژن را یاد داری یا فراموش نموده ای؟ چون سلمان از عل

آن  :آن وقت حضرت ولی اهلل فرمود ،شنید بر خود لرزید و قصه دشت ارژن را تماما بیان نمود

چه نشان دارید که من تصدیق بنمایم؟ آن وقت حضرت   :فارس الحجاز من بودم! پس سلمان گفت

س آن ولی اهلل همان دسته گل را از جیب خویش در آوردند و او را بر دست سلمان گذاشتند! پ

گل دسته را که سیصد سال قبل از دست خود ساخته بودند چون دوباره به همان صورت و شکل 

و تازگی و شادابی و رنگ و خوشبوی در دست خود مشاهده نمودند حیران و مبهوت گردیدند 
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در آنجا تشریف آوردند و چون سلمان را متحیر و  وآله(علیهاهلل)صلى که ناگهان حضرت رسول

خالق عالم برادرم  ،ای سلمان تعجب نکن و متحیر مشو :یدند قصه را فهمیده فرمودندمبهوت د

علی را از روز ازل بر جمیع عوالم امکانیه ولی خود و مظهر قدرت و نصرت خویش و مظهر العجائب 

 از آن کار علی تعجب نکن و متحیر مشو!  ،و الغرائب ساخته است

اهلل فی العلمین حضرت امام مبین سیدنا و موالنا و پس مظهر والیت مطلقه ولی اهلل و شهید 

آن وجود اقدس است که جمیع اشکال و صور و تمامی والسالم( الصلوة)علیهامیرالمؤمنین امامنا 

رنگ و خوشبوی و همگی ابدان و اجسام و تمامی حرکات و سکنات و الفاظ اصوات و جمیع 

می افراد موجودات عوالم امکانیه از ازالل الی افعال و اعمال و اقوال و همه طاعات و عبادت تما

قیام قیامت بعینه و و بجنسه در نزد آن حضرت همیشه صحیح و سالم بدون کمی و بیشی 

محفوظ و مصون ثبت و ضبط هستند تا که در روز محاسبه افعال اعمال کفار و مشرکین و 

ا در آن عدالت خدائی به طور منکرین و جاحدین و منافقین بر وقت انکار و تردید و تردید آن ه

شهادت عینی و حضوری در پیش روی حضرت حق و غیب مطلق ذو الجالل و االکرام از نزد خود 

همان طوری که بعد از گذشتن سیصد سال بر دست سلمان آن  ،در آورده تقدیم بنمایند بعینه

 گل دسته را تقدیم نموده بودند!

معنی این آیه عظیمه که خدای متعال به ماها خبر   پس این است اصل تفسیر و تاویل و مفهوم و

 داده است:  

که در عالم امکان وجود   یعنی ما هر شیء شهودی و غیبی را  1،إِمامٍ مُبينٍ ءٍ أَحْصَيْناهُ فیوَ کُلَّ شَیْ

 امام مبین خویش احصاء نموده ایم.  یافته است در وجود اقدس
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یعنی هیچ ذره ای را نظر انداز نکرده ایم هر جزئی و کلی و خرد و بزرگ را در وجود امام مبین 

پس علم هر فرد مخلوقات و علم هر ذره از ذرات موجودات عوالم امکانیه   شمرده نگاه داشته ایم!

خودشان هم این مطلب را بیان فرموده چنانچه جود امام مبین احصاء و شمرده شده است در و

 اند:  

یعنی من بر هر مأمور بارگاه حضرت  2! 1مٌ َن عَلِيْعَالَمِيْطٌ بِکُلِّ الْمُحِيْ وَ إنِّی لَقَيُّومٌ عَلَى کُلِّ قَيِّمٍ 

 حق و غیب مطلق قیم و ناظر و شهید هستم و بر تمامی عوام امکانیه محیط و علیم هستم.

محبین خواه کسی ( و همین طور نصرت و مدد و کمک می فرمایند برای جمیع مؤمنین و 5)

پس در هر جائی که کسی گفت یا علی مدد!  .در مغرب باشد یا در مشرق یا در شمال و جنوب

معلوم و مسلم است که گوینده این اسم اعظم از افتادن و بر زمین خوردن محفوظ و مصون می 

ام و خود خاکسار صدها بار همین کالم پاک را بر وقت لغزش بر زبان جاری کرده چنانچه ماند 

حاال که عادت و طبیعت ثانیه شده است که بی اختیار خود به خود در وقت خطر جاری می 

 خواه بلند خواه در قلب پس از خوردن بر زمین محفوظ مانده ام.   ،شود

و روزی در مشهد مقدس دکان داشتم و جنس را در شب باال در اطاقی می بردم در صبح پائین 

بر زبانم جاری شد  «لىیا عَ»بی اختیار  ،پایم از پله در رفت ،دنمی آوردم که در وقت پائین آور

پس پا را بر پله  ،احساس کردم که کسی از عقب با هر دو درست کمرم را گرفت و نگاه داشت

دوباره گذاشتم و از هالکت نجات یافتم و بعد تا دو ساعت از خیال خورد شدن می لرزیدم و 

 !!!  دٌیْهِشَ  تُ لْا قُمَ یلَعَ  اهللُ  وَ  ،صلوات می فرستادم

 
 . 337ص :    7النمازي الشاهرودي، الشيخ علي، مستدرك سفينة البحار، مؤسسة النشر االسالمي، قم، جلد :  - 1

 . 205، ص : 1القندوزي، سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودة لذو القربى، دار االسوة، جلد:  - 2
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از زبان بلند شده باشد یا فقط در قلب پیدا شده و بر زبان جاری   «یا علی مدد»پس خواه جمله 

اگر صدای گوینده بلند  ،نگردیده باشد فوری بال توقف حضرت ولی اهلل و نصر اهلل فی العلمین

شده است پس او را آن حضرت به توسط ایتهر و اثیر شهودی می شنوند! و اگر صدای گوینده 

قلب پیدا شد و بر زبان نیامده پس او را آن حضرت به واسطه بلند بر زبان نشده بلکه صرف در 

 ایتهر و اثیر روحی و غیبی استماع می فرمایند!

و فوری مانند برق به نزد گوینده به توسط شعاع نورانیت طینی شکل و صورت و هیکل جسمانی 

شده خویش درست نموده و بعد به شعاع نورانیت روح امری در آن داخل شده متشکل و مجسم  

به جسم شخصی و اصلی و حقیقی همان جا ظاهر گردیده او را نجات می دهند و نصرت می 

 فرمایند.

خواه شخص واحد حضرت ولی اهلل را صدا کند یا هزاران و کرورها اشخاص از عالم علوی یا از 

عالم سفلی یا از عالم برزخی، آن حضرت در آن واحد در تمامی عوالم در نزد هر کسی متشکل 

مجسم گردیده او را نصرت می فرمایند و مدد می کنند! زیرا که همان طوری که شعاع های و 

علمی خدای متعال قادر مطلق در تمامی عوالم امکانیه منبسط و منشعب و پهن است )این برای 

افهام و تفهیم مثال درست کرده شده است ورنه خدای متعال هم یک آفتاب خواهد شد که کفر 

ن تشبیه و مثال تام همان طور شعاع طینی و شعاع روح امری ایشان هم در صریح است( بدو

 تمامی عوالم امکانیه منبسط و منشعب و پهن است! 

در آن واحد در جمیع والسالم( ةالصلوعلیهم) لذا این وجودات عالین حضرات چهارده معصومین

 گردند!عوالم امکانه متشکل و مصور و مجسم به وجودات حقیقیه و اصلیه می  
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و تا قیام قیامت و روز محاسبه اعمال و افعال متشکل و مصور و مجسم به وجودات حقیقیه و 

اصلیه می گردند خواه در عالم علوی ضرورت بیفتد یا در عالم سفلی الزم بشود یا در عالم برزخی 

راد همه جا در آن واحد در نزد هزارها و کرورها اشخاص و اف ،واجب گردد و حاجت پیدا بشود

موجودات حاضر و موجود می شوند با وجودات اصلیه و حقیقیه نه به اشباح و صورت خیالیه و 

 !!!نَوْلُاِهجَالْ  وَ  نَوْ دُاحِالجَ  وَ  نَ وْرُافِکَالْ  وَ  نَوْرُ صِّقَ ُمالْ   هُمَ عَا زََموهمیه، کَ 

نه به علم الیقین   ،صحیح و درست و حق است به حق الیقین جزئيةً و    کليةً لذا آن حدیث شریف 

در قبر هر مومنی و والسالم( الصلوة)علیهم که مفهومش این است که حضرت چهارده معصومین

مؤمن   مسلمی بر وقت سوال نکیرین شخصاً و وجوداً حاضر و موجود می شوند پس اگر آن شخص 

و هیکل و صدای مخوف نکیرین زبانش  درست جواب داد خوشحال می شوند و اگر از صورت

این مطلب چنانچه  را برای نکیرین بیان می فرمایند!  مؤمن    بسته شد پس خود ایشان عقیده قلبی

مهم و دقیق و عویص را خدای منان برای صاحبان علم و عقل سلیم و با بصیرت در این آیه 

 عظیمه خودش بیان فرموده است، 

، یعنی در هر جائی و در رَةِدٌ لِلنُّصْجُوْحَاِضرٌ وَ مَوْ 1ما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فََأیْنَ فقال سبحانه و تعالی:  

ر علم زبر و بینات هر عالمی و زمانی و مکانی شماها ای بندگان من توجه کنید که وجه اهلل )د

 ک بنمایند برای رفع تکالیف شماها.است( شما را نصرت و کم   14عدد لفظ وجه  

( ودیعت 14پس ایشان که در شماره و عدد چهارده تا هستند چنانچه خودم در لفظ وجه )

گذاشته ام و مستور و مذکور نموده ام برای نصرت و کمک شماها در همان جا حاضر و موجود 
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پس ایشان در همان جا متشکل و مصور و مجسم  ،ودات اصلیه و حقیقیه خودشانهستند با وج

گردیده برای رفع مصائب و نوائب شماها نصرت و کمک و یاری خواهند کرد زیرا که ایشان در 

من خودم چنانکه پس هم  .عالم غیب و شهود مظاهر علم و قدرت و کمال و حکمت من هستند

 المی و در هر زمانی و مکانی حاضر و موجود ام، برای نصرت و کمک شماها در هر ع

، یعنی بخوانید مرا در هر زمان و کَانِيَّةِاِمْعَوَالِمِ الْالْ  عِ یِْمی جَفِ  1أَْستَجِبْ لَکُمْ ادْعُونیفقال عز و جل:  

 رت و کمک شماها حاضر و موجود ام!مکان که بخواهید من در هر جای عالم امکان برای نص 

واسطه اشعه علمى خویش )این مثال صرف برای افهام و خدای قادر مطلق به چنانکه پس هم 

( در هر زمان و مکان حاضر و موجود کبیراً تفهیم آورده شده است و اهلل تعالی علی ذلک علواً

 است! 

و ایشان به واسطه شعاع نورانیت طینتی و نورانیت روح امری خودشان حاضر و موجود هستند 

الزم می شود که در آن جا حاضر و موجود بشوند پس  به این طور که در هر زمانی و مکانی که

 از شعاع نورانیت طینی خود صورت و هیکل خود را درست می نمایند!

و بعد از آن با شعاع نورانیت روح امری خود در آن صورت و هیکل داخل شده همان جا متشکل 

 (قُ وْلُخَْمالْ  وَ   قُالِخَالْ  لَّ)جَ  .رُکْالش   وَ  دُ ْمحَالْ  هِ لَّلِ  وَ   رُبَکْاَ  هللُاَ  رُبَکْاَ  هللُو مصور و مجسم می گردند!!! اَ

مُ فَالْحَمْدُ  کَرِیْمَنَّانُ الْحَنَّانُ الْتُ لِأَهْتَدِیَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانِیَ اللَّهُ رَبِّیَ الْالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی هَدَانِی لِهَذَا وَ مَا کُنْ

 نَعَالَمِيْهُدَاةُ لِلْنَ الْتَحَقُّهُ وَ صَلَّى اهللُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِیْلُهُ وَ مُسْکَمَا هُوَ أهْنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْ
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پس حاال از همین دالئل و براهین جدید حکمی و عقلی و نقلی برای صاحبان تدبر و انصاف و 

صدها ابواب علوم غامضه مذهبی باز می شوند و تمامی آن عقائد مذهب   ،طالب حق و اهل تحقیق

مشکوک و مشتبه و مجهول و  -هجری  1363سنه  - حق جعفری اثنی عشری که تا این زمان

مبالغه و غلو و غیر و غیره خیال کرده می شدند و مردم صرف تعبدًا و تقلیداً قبول کرده بودند 

مانند آفتاب جهان تاب روشن و ضیاء بار گردیده اند برای ذوی   بدون دلیل و برهان، از این بعد

اگر از چشم انصاف بدون رشک و حد و از نظر غیر اعتصاف و با قلب سلیم   ،العقول و اولوا االبصار

پس هیچ شک و شبهه و مبالغه و غلو باقی نخواهد ماند که  ،و فکر مستقیم مطالعه کرده بشوند

 !2وَ ُیضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمينَ 1صِراطٍ مُسْتَقيمٍ  وَ اللَّهُ یَهْدی مَنْ َیشاءُ إِلىین،  همه آن ها حق اند بحق الیق

صرف از یک شخص بیشتر نیستند پس این  ،امام مبین ،حضرت امیر المؤمنیناینکه ( اول 1)

که آن حضرت بر تمامی محتضرین جهان که تقریبًا در هر روزی عده شان طور ممکن است چ

حاضر و موجود می شوند که  و وجوداً و عیناً  صد هزار می رسد بر بالین هر یکی از آن ها شخصاً

 می فرمایند: 

٣  4.مُؤْمِناً کَانَ أَوْ مُنَافِقاً قُبُالً یَا َحارِ هَمْدَانَ مَنْ یَمُتْ یَرَِنی

ای حارث همدانی غصه نخور که تو مرا به وقت احتضار خواهی دید زیرا که هر کسی که در عالم 

قبل از مردن الزم است که مرا ببیند   ،عالم امکان می میرد مرا می بیند خواه مؤمن باشد یا منافق

 زیرا که تا وقتی که من اجازه ندهم ملک الموت نمی تواند روح کسی را قبض بنماید! 

 
 46و النور :  213البقرة :   - 1
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هم یک نفر بیشتر نیستند پس این  (نورهواشرقظهورهاهلل)عجل( حضرت ولی عصر امام زمان 2)

ر جمیع افراد موجودات عقیده و ایمان در بابت آن حضرت چطور درست خواهد شد که ایشان ب

عوالم امکانیه ناظر و شهید و مربی و متصرف هستند و هر فعل و عمل آن ها را ثبت و ضبط می 

 نمایند. 

 ( اینکه این مطلب و مفهوم حدیث چطور صحیح است که حضرات چهارده معصومین3)

عالم مختلف  در وقت احتضار هر مومنی و در قبر هر مومنی در آن واحد در دو السالم()علیهم

النوع یعنی در عالم سفلی دنیاوی و در عالم برزخی برای تسلی دادن و بشارت دادن و تسکین 

 خواه محتضر و مقبور در مشرق باشد یا در مغرب!!  ،قلب او حاضر و موجود می شوند

حضرات چهارده معصومین در شکل و صورت مثل و مانند ماها هستند پس این چطور اینکه  (  4)

ست که ایشان به همین چشم و گوش که ماها داریم جمیع اشکال و صور و حرکات و ممکن ا

سکنات و اصوات و الفاظ تمامی افراد موجودات عوالم امکانیه را می بینند و ماها نمی بینیم و 

 نمی شنویم؟

 جواب منکرین فضائل چهارده معصوم 

 )جواب حقیقی(

خدای قادر مطلق و پروردگار خود   منکرین اصالً پس اصل حقیقت این است که این معترضین و  

وَ اللَّهُ َیهْدی مَْن  ؛را نشناخته اند پس چطور ممکن است که مظاهر اوصاف او را خواهند شناخت

 .2وَ یُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمينَ  1صِراطٍ مُسْتَقيمٍ یَشاءُ إِلى
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فهمند و بعد از آن تمامی مسائل مشکله و بلذا بر ایشان واجب و الزم است که اول این مسئله را  

فهم ایشان داخل خواهند شد و حق الیقین پیدا خواهند کرد و آن مسئله این مهمه به آسانی در  

یعنی تمامی اسرار قلبیه و ضمائر مخفیه  دَ اهللِ تَعَالَى؛نْلَانِ عِاَعْدَاتِ کَالْجُوْمَوْرَارُ الْاَسْ :است که

مثل علم و مشیت و اراده و تقدیر و وهم و خیال و تصور و فکر و غیره و غیره جمیع   -مخلوقات  

د خدای قادر مطلق علم و خبیر مانند آواز و صدای بلند رادیو یا صدای گرامافون در نز -این ها 

 می باشند، چنانچه در این آیه کریمه به ما خبر می دهد، 

،  2فَلَا یُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ (1وَ الشَّهَادَةِ )عَاِلمُ الْغَيْبِ فقال سبحانه و تعالى:  

اوضاع و اطوار و حرکات و سکنات و اصوات و الفاظ و همه خواهشات و یعنی خالق عالم تمامی 

ارادات و جمیع تفکرات و تصورات و خیاالت و توهمات تمامی افراد موجودات عوالم امکانیه از هر 

هیچ شیء باطنی و ظاهری برای  ،دوی عالم غیب و عالم شهود را خوب واضح و آشکار می داند

همگی ذرات عالم امکان بر   ،ل پنهان و مخفی و پوشیده نیستحضرت حق و غیب مطلق عز و ج

او سبحانه و تعالی مانند شمس نصف النهار روشن و آشکار و ضیاء بار هستند زیرا که شعاع علمی 

ذات اقدس حضرت غیب مطلق بر هر دو عالم غیب و شهود یکسان ساری و مساوی و محیط و 

 حاوی است!

می خدای علیم رادیوی است که تمامی حرکات و صداهای عالم پس بال تشبیه تام گویا اشعه عل

غیب و شهود را جلب و جذب نموده و آن ها را بلند می نماید لذا هر صدای ضعیف و خفی در 

 شعاع علمی خدای علیم بلند و قوی و شدید می گردد مانند صداها و حرکات رادیو!  

 
 رت ترکيبی در آيات ديگری موجود است. َو الشََّهادَةِ در ترکيب اين آيه وجود ندارد اما عبارت َعاِلُم اْلغَْيِب َو الشََّهادَةِ؛ به صو - 1
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الم شهود وجودات مخلوقات عالین حضرات و چون خالق عالم بعد از خود بر هر دو عالم غیب و ع

را مانند خویش شهید و شاهد و ناظر ساخته است پس والسالم(  الصلوة )علیهم  چهارده معصومین

 بر عالم شهود شعاع های نورانیت طینت ایشان حاوی و محیط است!

 و بر عالم غیب اشعه نورانیت ارواح امری ایشان حاوی و محیط است!!

یشان نیز برای تحصیل و جلب نمودن حرکات و اصوت و الفاظ و اقوال و پس وجودات عالیه ا

افعال و اعمال و ارادات و خیاالت و تصورات و تصدیقات و توهمات و تفکرات جمیع افراد موجودات 

یو خدائی هستند. لذا هر حرکت و صدای خفی و جلی و ضعیف و نحیف به ڈاز هر دو عالم را

 د و شدید می گردد!!! وجودات ایشان مصادم شده بلن

خوب واضح   السالم()علیه  چنانچه حقیقت و حقانیت این مطلب از سوال حضرت موسی بن عمران

روزی حضرت موسی از پروردگار خود سؤال نمودند که  :و روشن می گردد که در حدیث آمده

من دور آیا تو به من نزدیک هستی که با تو آهسته راز و سخن گویم؟ یا از  ،ای پروردگار من

ای موسی من  :هستی که به صدای بلند تو را بخوانم و ندا کنم؟ خداوند متعال وحی فرمود که

ی و دعای لسانی و زبانی هر بل، ای موسی برای من دعای قهمنشین آن کسی ام که مرا یاد کند

 دو یکسان و مساوی هستند زیرا که علم من بر هر دو عالم یعنی عالم غیب و عالم شهود به یک

خواه کسی مرا در قلب خود بخواند و یاد کند یا با زبان و لسان خویش   ،نحوه حاوی و محیط است

 حرف بزند و فریاد بنماید!! من هر دو نوع دعایش را یا به یک نحوه می شنوم!!! 
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پس همین طور اولیای امور خدای متعال و مظاهر و مرآت علم و قدرت و کمال و حکمت حضرت 

هستند که هر گاه صدای خفیف  1،2» ُشَهدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ « وحق و غیب مطلق 

و ضعیف به وجود ایشان می رسد و مصادم می شود پس بلند و شدید می گردد زیرا که ایشان 

دو عالم غیب و عالم شهود از جانب خود شهید و شاهد و  را خالق عالم هم مانند خودش بر هر

 ناظر بر افعال و اعمال افراد موجودات هر دو عالم معین و مامور فرموده است!  

خواه زیارت قلبی باشد یا  ،لذا ایشان هم هر دو نوع زیارت های زائر را به یک نحوه می شنوند

خواه کسی از مقام دور و مسافت  ،هر دو را به یک نحوه می شنوند ،زیارت لسانی و لسانی باشد

بعیده زیارت ایشان را بخواند یا از نزدیک یا با صدای بلند زبانی یا با صدای خفی قلبی بخواند  

والسالم( الصلوة)علیهم  معصومیناین وجودات عالیه دارای روح االمر خدائی یعنی حضرات چهارده  

هر دو نوع زیارت را یکسان و مساوی به یک جور و رقم می شنوند زیرا که ایشان مظاهر اوصاف 

 ذات حضرت حق و غریب مطلق هستند!!

لذا این ایراد و اعتراو منکرین و جاحدین فضائل و مناقب ایشان به این دلیل ساطع و برهان 

مردود و باطل می گردد که می گویند از خواندن این زیارت  زئيةً جو  کليةً قاطع و حجت بالغه 

 های ائمه شب و روز چه فائده حاصل خواهد شد هر گاه در قرآن این آیت وجود دارد، 

3قوله تعالی:   یعنی در بین و در میان مردگان و زندگان تا قیام   یَوْمِ یُبْعَثُونَ، وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى

 ی دیگری را بشنوند و جواب بدهند.قیامت یک برزک و حجاب حائل و مانع است که کالم یک

 
 . 613، ص: 2، قم، ج ، من ال يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسالمى ابن بابويه، محمد بن على  - 1

 . 528و249، قم، ص: ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الكبير، دفتر انتشارات اسالمى  - 2
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نوع و جنس خود می را از  السالم()علیهم پس این منکرین و جاحدین حضرات انبیاء و اوصیاء

 دانند!  

به هر حال هر گاه کسی از لسان و زبان به صدای بلند یا از قلب به صدای خفی و مخفی می 

مَةُ اهللِ وَ بَرَکَاتُهُ؛ وَ رَحْ 1السَّلَامُ عَلَيْکُمْ یَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَةِ  :گوید که

مَةُ اهللِ وَ بَرَکَاتُهُ َیا زَائِرَنَا وَ کَ السَّلَامُ وَ رَحَْو عَلَيْ :پس ایشان فوری در جواب آن زائر می فرمایند

أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحمَّدٍ   :ااا و همین طور هر گاه کسی بر ایشان صلوات می فرستد و می گویدمُحِبَّنَا

کَ وَ صَلَّى اهللُ عَلَيْ  :پس ایشان هم فوراً بر آن شخص صلوات می فرستند و می گویند  وآلِ مُحَمَّدٍ؛

 !!!یَا مُحِبََّنا

ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِدَ عَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْلُ خْمَ  اتِ رَّذَ  دِدَعَی مُحَمّد  وآلِ مُحََمّد  بِصَِلّ عَلَ  هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ

به هر حال مظهر اسم اعظم یَا غَائُِب در عالم ایجاد و و حدوث و مظهر اسم اعظم یَا ظَاِهُر صرف 

و سائر انبیای جزئیه  هستندوالسالم( الصلوة)علیهم مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین

 صرف و اوصیای آن ها صرف مظهر اسم اعظم یَا َظاِهُر هستند.

صِرَاٍط مُسْتَقيمٍ وَ   نَ وَ اللَّهُ یَهْدِی مَنْ یََشاُء إِلَىيَقِيْرِفَةِ النُّبُوَّةِ وَ هُوَ حَقُّ الْهَمَنِی رَبِّی فِی مَعْهَذَا مَا اَلْ

رَامِ وَ هُوَ ذُو الَْفضْلِ الْعَظِيمِ وَ صَلَّى  إکْجَلَالِ وَ الْالِمَينَ وَ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ آتَانِی رَبِّی ذُو الْیُضِلُّ اللَّهُ الظَّ

 نَ اهللَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِیْ 

 
 .96، ص: 6، تهران، ج ، تهذيب األحكام )تحقيق خرسان(، دار الكتب اإلسالميه محمد بن الحسن طوسى،  - 1
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و مدارک و منابع این بیان حقیقت نشان خطبه شهاب ابن طارق است که حضرت امام مبین 

 بیان فرموده اند، مالحظه بفرمایند.  السالم()علیهم  برای او در تعلیم معرفت بالنورانیت ائمه
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 روح امری  بیان فصل دوم: 

حاال الزم است که بعد از این بیان طوالنی معرفت بالنورانیت، دوباره برگردیم برای بیان اوصاف 

مَن ]مات و[ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَة روح امری زیرا که مقصد ما که بیان حقیقت حدیث: 

 ر امام زمانه خود را نشناخته است.بود که چطور انسان مشرک می میرد اگ  الجَاهِلِية1

و آن مؤسس و مبنی است بر بیان کامل اوصاف روح امری لذا حاال دوباره همان صفات روح امری 

 تیجه بیان اولی را حاصل بنمائیم. و روح القدس را بیان می کنیم تا اصل مقصد و ن

 با روح قدس نبوتی  روح امریمقایسه 

پس برای اینکه به خوبی بتوانیم مزیت روح امری را بر روح قدسی نبوتی بفهمیم الزم است از 

  :چند جهت خواص روح قدس نبوتی و روح امری را بیان کنیم

روح قدس نبوتی به واسطه طینت ( روح امری بدون واسطه از مبدأ فیاو صادر شده است و 1)

 بدن روح امری صادر شده است! 

( روح امری تعلق به عالم غیب و شهود هر دو دارد و روح قدس نبوتی صرف به عالم شهود 2)

 .تعلق دارد

( تعلق روح امری به اسم و مسمی و حقیقت اشیاء هر سه می باشد و روح قدس نبوتی صرف 3)

   .به اسمای اشیاء تعلق دارد

( روح قدس نبوتی به انبیای جزئیه داده شده است و روح امری به نبی کلی و اوصیای آن 4)

  .حضرت داده شده است
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اولین مسئله که انسان باید به درستی او را بفهمد و به  ،در مقام تحصیل حقائق و عرفان صحیح

غامضه بر او خوبی در ذهن بسپارد پس بسیاری از آیات قرآن کریم و فرقان عظیم و احادیث 

منکشف خواهند گردید و آن مسئله این است که صدور روح امری بدون واسطه از مبدأ فیاو 

به نحوی به  -مخلوقات عالین  -است و به واسطه همین روح أمری حضرات چهارده معصومین 

ذات حضرت حق و غیب مطلق مرتبط و متصل اند و تقرب دارند که باالتر از آن ارتباط و تقرب 

ثصال متصور نیست و چون روح قدس نبوتی شعاع وجودی حضرات مخلوقات عالین است که و ا

از شعاع طینت ایشان خلق شده است لذا سائر انبیاء و مرسلین و اوصیای ایشان هیچ وجه در 

 که بتوانند بدون واسطه دعا کنند.  بارگاه جلیل حضرت حق آن تقرب را ندارند

پس حضرات مخلوقات عالین را واسطه قرار می دادند و به  لذا هر گاه می خواستند دعا کنند

واسطه ایشان حوائج خود را از خداوند متعال سوال می کردند و برای همین مطلب خدای منان 

  :در قرآن مجید دستور داده است که

یعنی ای بندگان من هر گاه می خواهید که از من چیزی سؤال کنید پس   1،وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة

  .به وسیله مخلوقات عالین من سوال کنید تا که دعای شما را قبول کنم

یعنی تمامی مخلوقات زمینی و آسمانی  2شَأْن، یَسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی

وجه من که چهارده تن هستند حوائج خود را سوال می کنند که من ایشان را ذو الجالل   14از 

جود و هستی و االکرام ساخته ام تا که از جنبه جالل مخلوقات را فنا بنمایند و از جنبه اکرام و

 .(السالموالصلوةلیهمبدهند )ع

 
 35المائدة :   - 1

 29الرحمن :   - 2
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( روح امری عین حقیقت قرآن کریم و فرقان عظیم است که در این آیه کریمه خدای منان 5)

 بیان فرموده است، 

قسم می خورم به وجود تو و حقیقت   یعنی ای یا سین من 1مِ،یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِيْفقال عز و جل:  

 تو و ماهیت تو که همان است قرآن محکم! 

وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ و خواص قرآن چنین بیان فرموده است:  

یعنی از قرآن می شود جبال را سیر داد! و می شود طی االو  2بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَميعاً، بِهِ الْمَوْتى

صرف به همین خاتمه پیدا نمی کند بلکه تمامی  ،کرد!! و می شود مرده ها را زنده کرد!!! نه نه

 می یابند!!!امور خدائی به واسطه قرآن سرانجام  

( و خاصیت روح امری این است که هر بدنی و جسمی که دارای این روح است تمامی اجزای 6)

آن بدن جسم و جمیع ذرات آن بدن و جسم قوت کل آن بدن و کل آن جسم را دارا می باشند 

 یعنی هر جزء آن بدن می شنود و کالم می کند و حرف می زند! 

  :است که  مرقوم  «تاریخ آل عباس»چنان در  

در دربار مامون کسی پنج عدد موی سر آورد و گفت که این ها موی سر   ،در زمان خلیفه مامون

نعام داد و اکرام کرد و بعد ! مامون او را اَوسلم( اندوآلهعلیهاهلل)صلى مبارک حضرت خاتم النبیاء

موهای حضرت  من می دانم که این ،ای پسر عم :گفت که السالم()علیه به حضرت امام رضا

آن وقت حضرت  ،نعام داده امرسول نیستند اما برای تعظیم آن حضرت این شخص را جایزه و اَ

ممکن است که امتحان کنیم که آیا این ها مو های سر مبارک جدم  :ثامن الحجج فرمودند که

 
 2-1يس :   - 1

 31الرعد :   - 2
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پس آتش آوردند   ،آتش بیاورند  :چطور امتحان کنیم؟ فرمودند که  :هستند یا خیر؟ مامون پرسید

بعد   ،یک موی را در آن انداختن آن موی خاکستر گردید  السالم()علیه  آن وقت حضرت امام رضا

موی دیگر را در آتش انداختند آن هم خاکستر شد و چون موی سومی را به طرف آتش بردند 

پس موی  ،بلی این موی سر مبارک جدم است :فوری آتش خاموش گردید پس فرمودند که

چهارم را به طرف آتش بردند و آتش خاموش شد و بعد موی پنجم را به سوی آتش بردند و آتش 

این هر سه موی از سر مبارک جدم رسول اهلل هستند و بعد آن   :خاموش گردید پس فرمودند که

ادند و بعد از آن حضرت امام بر هر سه موی را یک جا جمع نموده استشمام کردند و درود فرست

لَ اهللِ وَ  کَ یَا جَدَّاهُ یَا رَسُوْاَلسَّلَامُ عَلَيْ :پا ایستادند و به سوی آن موهای مبارک خطاب فرمودند

 وَ :پس ناگهان همه اهل دربار شنیدند که آن موهای مبارک به صدا آمدند ،مَةُ اهللِ وَ بَرََکاُتهُرَحْ

، پس تمامی اهل دربار گریان شده مَةُ اهللِ وَ بَرَکَاتُهُسَی الرِّضَا وَ رَحْنَ مُوْعَلِیَّ بْ  وَلَدِیْ  کَ السَّلَامُ یَاعَلَيْ

 .اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ  ،درود و سالم بر محمد و آل محمد فرستادند

دارای روح امری بودند پس این  الفداء(لهالعالمینوارواح)روحناو همین طور چون سید الشهداء 

جهت بود که از تمامی اجزای بدن آن حضرت در رشت کربالء که جا به جا افتاده و منتشر بودند  

در وقت شب صدای تکبیر و تهلیل و نغمه تسبیح و تقدیس بسیار بهتر و خوش تر از حضرت 

وش صحراء و داود خوش الحان بلند می شد و به چه لحن خوب و صوت دلکش و رخیم که وح

طیور هوا دور آن کعبه سرمدی هیکل احمدی جمع می شدند و طواف می کردند و در زبان خود 

نوحه گری می کردند و مرثیه می خواندند!!! و آن سر بی بدن در بازار کوفه بر نوک سنان تالوت 

الْکَهْفِ وَ الرَّقيمِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ  قرآن کریم و فرقان عظیم به صدای بلند و رسا می کرد



192 

! نباید کسی این خیال کند که حضرت سید الشهداء فقط همین یک آیه را کانُوا مِنْ آیاِتنا عَجَباً

خوانند نه نه چنین نبود وجود مبارک آن حضرت عین حقیقت  از قرآن حفظ داشتند که می

قرآن و فرقان بود زیرا که همان روح امری ماهیت قرآن و فرقان است لذا آن حضرت تمامی قرآن 

حفظ داشتند و فقط همین آیت را برای این مطلب و مقصد می خواندند که بر اهل ظاهر و آشکار 

ب ترین آیات الهی است نه قصه اصحاب کهف و رقیم = بفرمایند که قصه من بزرگ ترین و عجی

ترجمه آیه: ایها الناس آیا خیال می کنید که قصه اصحاب کهف و رقیم از آیات الهی بزرگترین 

و عجیب ترین آیات است نه نه چنین نیست دقت کنید و از چشم بصیرت بنگرید که آن ها در 

ر کردند و در کوه ها رفته در غار رقیم آسوده راه حفاظت دین و ایمان خود فقط از شهر روم فرا

 خوابیدند و بس!

و  السالم()علیهم ببینید قصه مرا که در حفاظت دین صد و بیست و چهار هزار انبیاء و مرسلین

در حفاظت ایمان خود من زیر بار چه مصیبت عظمی و بالی کبری رفته ام و متحمل شده ام 

شمشیر پاره پاره شده و تکه تکه گردیده در میدان کربال بر که بدن من از نیزه و تیر و خنجر و 

ریگ گرم منتشر و متفرق افتاده است و سرم پیش روی شماها در چه حال است و اهل و عیال 

و بچه های من در چه بالی عظیم مبتال هستند به دقت نظر کنید و قضاوت بنمائید که آیا قصه 

ای حفاظت دین و ایمان است یا قصه اصحاب کهف من بزرگ ترین و عجیب ترین آیات الهی بر

 و رقیم؟

دارای روح امری بودند این جهت بود   الفداء(لهالعالمینوارواح)روحناو چون حضرت سید الشهداء  

که از تمامی اجزای بدن آن حضرت در دشت کربال که جا به جا متفرق افتاده بودند در وقت شب 

لیل و صوت تسبیح و تقدیس بلند می شد و به چه الحان در آن فضای خاموش صدای تکبیر و ته
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خوش و صدای رخیم که وحوش صحراء و طیور هوا دور آن کعبه سرمدی و هیکل احمدی جمع 

 شده طواف می کردند و در زبان خود نوحه سرائی و مرثیه خوانی می نمودند. 

ساری و جاری است پس   ( و این روح امری بر خون بدن سوار نیست بلکه در تمامی ذرات بدن7)

 اگر تمامی خون بدن از بدن خارج بشود این روح خارج نمی شود! 

آن روح حیوانی و انسانی است که بر خون بدن سوار است پس خروج از خروج خون از بدن خارج 

هر گاه خون قلب مبارک حضرت سید الشهداء از خوردن تیر حرمله خارج شده چنانچه  می شود  

همان طور زنده بودند و همین علت است که چون روح امری از تمامی مخلوقات قوی بود حضرت  

تر است عزرائیل نمی تواند او را قبض کند چنانچه در حدیث است که ارواح مخلوقات عالین را 

 خود حضرت خالق عالم قبض می فرماید نه عزرائیل!

صادر شده است لذا نزدیک   ( و روح امری چون بدون واسطه از ذات حضرت حق و غیب مطلق8)

 ترین مخلوقات است به ذات اقدس حضرت حق و غیب مطلق و مقرب ترین بارگاه.

و چه تقرب که باالتر از آن متصور نیست و چون روح قدس نبوتی شعاع طینتی حضرات مخلوقات 

ه عالین است که به واسطه وجودات ایشان صادر شده است لذا سائر انبیاء و مرسلین به هیچ وج

در بارگاه جلیل حضرت حق و غیب مطلق آن تقرب را نداشتند لذا هر گاه می خواستند دعا کنند 

پس حضرات مخلوقات عالین را واسطه قرار می دادند و به وسیله ایشان حوائج خود از خداوند 

 .متعال سؤال می کردند

خلوقات است ( و چون روح امری تحت ذات حضرت حق و غیب مطلق و فوق و اعالی جمیع م9)

پس آن مخلوقات که دارای این روح هستند ایشان   ،لذا از جمیع مخلوقات فائق و عالی است

  ،خالق عالم ایشان را مخلوقات عالین فرموده است  ،پس به همین مالحظه  ،مخلوقات عالی هستند
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 آیا از  ؟یعنی ای عزازیل تو چرا آدم را سجده نکردی  1أَْستَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعاليَن،فقال سبحانه:  

نه من از مخوقات عالین   :جهت تکبر سجده نکردی یا تو هم از مخلوقات عالین من بودی؟ گفت

مرتبه و مقام آن ها از این ارفع و اعلی است که کسی از مخلوقات تو ادعا بکند که او  ،تو نیستم

2  :هم از مخلوقات عالین است اما از آدم اعلی و افضل ام که زیرا   تَهُ مِنْ طينٍ،مِنْ نارٍ وَ خَلَقْ خَلَقْتَنی

 که ماده خلقت من آتش است و ماده خلقت او از طین است و آتش از طین اعلى و افضل است!!! 

حضرت سید الشهداء را اهل عقل سلیم و فطرت مستقیم می توانند پس از اینجا مرتبه و مقام 

که بفهمند که آن حضرت دارای روح امری از مخلوقات عالین هستند از جمیع مخلوقات اعلى و 

 .افضل تمامی مخلوقات از آن حضرت پست تر و حقیرتر هستند

ی کفاره پس در خصوص علت غائی شهادت آن حضرت این عقیده داشتن که آن حضرت برا

گناهان شیعیان )که از اختالط طینت علیین و سجین پیدا شده اند( شهید شدند و فدیه گردیدند 

منظوم مجتهد بزرگ تبریز مذکور است!( و یا برای دور کردن ظلمت   «آتشکده»)چنانکه در کتاب  

شده و ضاللت و جهالت مخلوقات که از دور شدن آن ها در مقام خلقت از مبدأ نور مطلق پیدا 

فرقه شیخیه مذکور و مسطور است(  «ارشاد العوام»بود آن حضرت فدیه گردیدند )چنانکه در 

از معرفت امام خود غافل و جاهل خواهند بود نزد عقالی عالم! زیرا  کليةًپس همچنین اشخاص 

ده که مخلوق عالی را برای گناه کفاره داده اند و مخلوق عالی را برای تاریکی جهالت فدیه گردانی

اند و این مطلب را هر عالم و جاهل می داند که جنس کفاره باید از جنس مکفور به پست تر 

باشد و همین طور باید جنس فدیه از مفدی به کمتر و پست تر باشد مثال برای نوع انسان نوع  

 
 75ص :   - 1

 76ص :   - 2
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انسان را برای حیوان و گوسفند فدیه اینکه  حیوان را که گوسفند و غیره باشد فدیه می دهند نه  

 )ببین تفاوت علم از کجا است تا به کجا (  می دهند.

( روح امری بعد از ذات اقدس حضرت حق فوق جمیع مخلوقات است پس آن وجودات قادسه 10)

فوق جمیع مخلوقات هستند و خدای متعال همان ها را  ،و مقدسه که دارای روح امری هستند

ر که روح امری بر تمامی ذرات بدن بر عوالم امکانیه سلطنت و حکومت داده است پس همان طو

جاری و ساری و مسلط و حاکم است بعینه صاحبان روح امری بر تمام مخلوقات عوالم امکانیه و 

  ،بر تمامی ذرات عالم ایجاد و حدوث و عالم غیب شهود مسلط و حاکم هستند

مُ الْأَرْضَ فَإِذا هِیَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّماءِ أَنْ یَخْسِفَ بِکُفقال سبحانه و تعالی: 

یعنی ای اهل زمین شما چرا اینقدر بی  1السَّماءِ أَنْ یُرْسِلَ عَلَيْکُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ کَيْفَ نَذیِر،

او می تواند که در زمین  ،خوف شده اید از آن کسی که در آسمان ها سلطنت و حکومت دارد

یا از آسمان بر سرهای شماها سنگ بباراند و همه شماها را خرد همگی شماها را خسف بکند 

بنماید پس آن وقت شماها خواهید فهمید که آن حاکم و سلطان که در آسمان است چه زبر 

 دست و قوی نذیر است!!!  

 خَلَائِقِ الَفانِيَةِ!!! رُ الْکَانِيَّةِ وَ بَشِيْعَوَالِمِ اإلمْ رُ الْاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ نَذِیْ

 رِاَمْحُ الْصَافُ الرُّوْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ اَوْ وَ هَذِهِ تِلْ

 
 17-16الملك :   - 1
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( روح امری و روح قدس نبوتی از سهو و نسیان منزه و مقدس هستند و هیچ وقت هیچ شیء 11)

یان شده را فراموش نمی کنند زیرا که این صفت در وجود انبیاء و اوصیاء به صیغه صفت مشبهه ب

  ،است

 یعنی بشارت دارند مالئکه به حضرت ابراهیم 1وَ بَشَّرُوهُ بِغُالمٍ عَليمٍ،حیث قال اهلل تعالی: 

 برای یک پسر علیم.   السالم()علیه

و این صفت از ذات موصف هیچ وقت زائل نمی شود زیرا که صفت لفظ علیم صفت مشبهه است  

ذاتی است و چون انبیاء و اوصیاء بر امت های خودشان شهید بوده اند پس اگر صفت علم از آن 

ها زائل بشود پس شهیدیت هم زائل خواهد شد و آن باطل است چون این صفت برای موصوف 

هم نبودند و برای آن حضرت بیان کردند اثبات ذاتی است لذا هنوز حضرت اسحق در بطن مادر  

 نمودند!

 پس سهو و نسیان از صفات روح انسانی است نه از صفات روح امری و روح قدس نبوتی.

  

 
 28الذاريات :   - 1
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 تعریف شرک 

 چیست و چطور انسان مشرک می شود؟ حاال الزم است که تعریف شرک را بفهمیم که شرک

 ، در تعریف شرک ادنی فرمودندوسلم( فی ادنی الشرکوآلهعليهاهلل)صلىقال رسول اهلل  :الحدیث

رَکَ بِاهللِ أشْ حَصَاةِ نَوَاةٌ وَ لِلنَّوَاةِ حَصَاةٌ فَقَدَْقالَ لِلْ مَنْ: وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى حضرت خاتم االنبیاء

یعنی هر کسی که دانه خرما را سنگریزه گفت و سنگریزه را دانه خرما گفت به درستی 1!مِالعَظِيْ

 ن شخص شرک کرده است با خدای عظیم.که آ

لی و کسی که می گوید زیرا معنی شرک شریک شدن است با خدا و در کارهای او سبحانه و تعا

دانه خرما سنگریزه است و یا سنگریزه دانه خرما است آن شخص با خداوند عالم خود را در علم 

او سبحانه و تعالی شریک گردانیده است زیرا که هر دو را خالق عالم خلق فرموده است موافق 

یگری نداده  و به هر یکی یک خاصیت و وصف کرامت فرموده است که به د ،علم و حکمت خود

مثال از هسته خرما درخت خرما می روید و شاک و برگ و ثمر لذیذ می دهد اما از سنگریزه   ،است

پس آن کسی که هسته خرما را صفت جمادیت می دهد و  ،چیزی نمی روید و ثمر نمی دهد

سنگریزه را صفت نباتیت می دهد آن شخص یک نوع اعلی را پست کرده است که از مرتبه و 

و او را پائین کشیده است و در نوع پست داخل نموده است و همین طور سنگریزه که از مقام ا

خالف علم و حکمت خدای متعال پس آن   نوع نبات پست تر است او را در نوع باال برده است بر

شخص با خدای متعال در علم و حکمت او سبحانه و تعالی خود را شریک گردانیده است!!! لذا  

 
ِ َعْن أَِبي َجْعفَرٍّ )عليه   -  1 ِد ْبِن ِعيَسى َعْن يُونَُس َعْن بَُرْيدٍّ اَْلِعْجِلي  السالم( قَاَل: َسأَْلتُهُ َعْن أَدْنَى َما َيُكوُن اَْلعَْبدُ ِبِه ُمْشِركاً  َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ

،  2، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، جلد ِلْلَحَصاةِ إِنََّها نََواةٌ ثُمَّ دَاَن ِبِه. )محمد بن يعقوب  قَاَل فَقَاَل َمْن قَاَل ِللنََّواةِ إِنََّها َحَصاةٌ وَ 

ْرِك(397صفحه   ، كتاب اإليمان و الكفر، بَاُب اَلش ِ
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یرا که رد کرده است آن علم و حکمت خدا را که در آن ها جاری و ساری مشرک شده است ز

 خود را بر علم خدا ترجیح می دهد.  شده است و علم

منحصر نیست بلکه تمامی انواع و اجناس مخلوقات را   نواةو    حصاةپس این گناه شرک صرف به 

اوصاف و خواص پس آن    ،که خالق عالم خلق فرموده است موافق علم و حکمت و مشیت خودش

که به هر نوع مخلوق مرحمت فرموده است اگر کسی آن اوصاف را به یک مخلوق دیگر از نوع 

باالتر یا پائین تر بچسباند یعنی یک نوع باال را در نوع پائین داخل کند از چسبانیدن اوصاف نوع 

باالتر را به نوع پائین  پست تر با آن نوع یا نوع پائین تر را در نوع باالتر ببرد از دادن اوصاف نوع

 تر پس آن شخص با خدای متعال شرک کرده است!!! 

 شرک با حدیث معرفترابطه 

پس از اینجا صاحبان دانش و بینش بدانند و بفهمند که آن کسانی که از معرفت بالنورانیت و 

الروحانیت امام زمانه خود غافل و جاهل اند و چون ایشان را به نورانیت باطنی نمی شناسند لذا 

وجود مقدس آن حضرت را مثل خود خیال می کنند پس از آن مرتبه و مقام عالی که خالق 

ایشان مرحمت فرموده است کورکورانه ایشان را پایین کشیده در نوع خود داخل می  عالم به

کنند و صفات روح انسانی خود را به ایشان می چسبانند و بدون اینکه خودشان بفهمند که 

مرتکب گناه شرک می شوند و گناه شرک بدترین گناه است که خالق عالم فرموده است من 

ید و مشرک ابدا آمرزیده نخواهد شد و هرگز هرگز قابل مغفرت و هیچ گاه او را نخواهم آمرز

 آمرزش خدای غفور و رحیم نیست! 

 در قرآن کریم و فرقان عظیم به ما خبر داده است، چنانچه  
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یعنی خداوند  1إِنَّ اللَّهَ ال یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ َو یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لَِمنْ یَشاءُ،فقال سبحانه و تعالی: 

متعال گناه شرک را هرگز هرگز نخواهد آمرزید ولی غیر از گناه شرک گناهان دیگر را برای هر 

 که می خواهد می آمرزد!! 

بانورانیت امام زمانه انسان را مبتال به گناه شرک می کند و بنا بر این غفلت از تحصیل معرفت 

 وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى به مرگ جاهلیت مشرک می میرد!! این بود که حضرت خاتم االنبیاء

 فرموده اند:  

2(بالنورانية)مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ  یعنی هر که بمیرد بدون معرفت  مَاتَ مِيَتةً جَاهِلِيةِ، 

 .امام زمانه خود آن شخص به مرگ جاهلیت یعنی مشرک می میرد  الروحانية  و  بالنورانية

چون به باعث غفلت از معرفت بالنورانیت امام زمانه خود صفات خود را به ایشان منسوب می 

کند و مخلوق عالین را در نوع پست خود که نوع بشر است داخل می کند یا ایشان را بر روح  

در حقیقت آن شخص آن فضائل و صفات کمال را که خداوند  انسانی خود قیاس می کند پس

منان ایشان را به واسطه روح امری مرحمت فرموده است رد می کند یعنی علم و مشیت خدا را 

رد می کند که درباره ایشان جاری شده است و بدون آن که خود بفهمد که مشرک شده است 

امیرالمؤمنین سیدنا امام مبین چنانچه به طرف همین مطلب و مقصد حضرت موالنا و 

در حدیث معرفت بالنورانیت اشاره فرموده اند بعد از آن فضائل نورانی خود را بیان   السالم()علیه

  :السالم()علیه فقال  ،می فرمایند

 
 .116و  48النساء :   - 1

 . 246، ص: 16ج ، قم، ، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيتشيخ حر عاملى، محمد بن حسن  - 2



200 

یعنی هر کسی یک فضیلت از فضائل ما  ،مَهُ تَعَالَى ِعلْرَدَّ عَلَى اهللِ دْفَضَائِلَنَا فَقَ نْأنکَرَ فَضِيلَةً مِ فَمَنْ

را رد کند پس او علم خدای متعال را رد کرده است که درباره ما جاری شده است پس او با 

 خدای متعال شرک می کند!

گفتن است یا اینکه   نواةرا   حصاةدرست بعینه   ،پس صفات روح انسانی به روح امری چسبانیدن

 حیوان را انسان گفتن است.

 و المرسلینخاتم األنبیای  این است که آن رئوف و رحیم امت محبوب رب العالمین حضرت

  :که  وسلم( فرموده اندوآلهعلیهاهلل)صلى

ی ترسم مگر از گناه شرک که آن شرک مانند راه رفتن مورچه من از امت خودم از هیچ چیز نم 

در شب تار بر سنگ سیاه در قلوب ایشان داخل خواهد شد و خودشان نخواهند فهمید که مشرک 

 شده اند و حال آنکه مشرک حقیقی گردیده اند!!! 

 در باب شرک و معرفت عقاید مختلفه

م از این قسم شرک هائی که در آن مسلمان حاال برای نمونه الزم است که چند مثال بیان کنی

خود بفهمند که ما صاحبان دانش و بینش مشرک گردیده ایم!!! تا اینکه ها مبتال شده اند بدون  

که صاحبان عقل سلیم و فطرت مستقیم بفهمند که چطور از غفلت معرفت بالنورانیت امام زمانه 

حسنات و طاعات و عبادات او هدر و حبط و بر انسان مشرک می شود و تمامی اعمال صالحه و 

 باد می روند بدون اینکه خود بفهمند.

 تحصیل علم از استاد

( این مسئله نزد صاحبان علم ظاهر است تحصیل علم به سلسله شاگردی و اوستادی از 1)

جاهل مطلق به دنیا می آید  ،خصوصیات و صفات روح انسانی است که چون انسان از بطن مادر
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لذا برای کسب علم ناچار است که پیش اوستاد و معلم برود و  ،استعداد علمی دارد و بس صرف

از راه سمع و بصر و فؤاد خویش تحصیل علم و دانش بنماید تا که عالم بشود و اگر از تحصیل 

 علم غفلت کرد و زیر بار زحمت کسب علم نرفت پس ابد اآلباد جاهل و بی علم خواهد ماند!

چنین نیست پس نبی و وصی جزئی به سبب داشتن روح قدس نبوتی در بطن و  اما حال نبی

 رحم مادر علیم هستند، 

 ی فرزند علیم که حضرت اسحاق بود.ادند به ابراهیم برابشارت د  1،وَ بَشَّرُوهُ بِغُالمٍ عَليمٍفقال اهلل:  

برای آن ها تحصیل علم از اوستاد و معلم الزم نیست زیرا که علم ایشان لدنی است یعنی من 

عند اهلل است و آن همان اعطای روح قدس نبوتی است نه چیزی دیگری! و علم انبیاء و اوصیای 

  ،جزئیه صرف به اسمای اشیاء تعلق دارد

یعنی حضرت آدم که نبی جزئی بودند لذا ایشان را   2،وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّهاقال اهلل عز و جل:  ف

 یم داد نه اشخاص و نه حقائق اشیاء.خالق عالم صرف اسامی تمامی اشیاء تعل

اما حضرت خاتم االنبیاء که نبی کلی هستند و اوصیای آن حضرت که اوصیای کلیه هستند یعنی 

پس ایشان قبل از انعقاد نطفه والسالم(  الصلوة )علیهم  مخلوقات عالین حضرات چهارده معصومین

فقال  ،د اشیای عوالم امکانیه بودندعالم امکان عالم به علم اسامی و سمیات و حقائق جمیع افرا

   3،لَيْلَةِ الْقَدْر إِنَّا أَنْزَلْناهُ فیذو الجالل و االکرام:  

 
 28الذاريات :   - 1

 31البقرة :   - 2

 1القدر :   - 3
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چیزی دیگر مگر حقیقت و ماهیت باطنی یعنی روح  یعنی ما قرآن را و فرقان را که آن نیست

ما او را در همان شب قدر سرمدی که در آن   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى امری محبوب رب العلمین

زمان اسم و رسم عالم امکان نبوده در آن شب حقائق و مسمیات و اسامی جمیع افراد موجودات 

قرآن و فرقان گذاشتیم و در همان شب تقدیر بر را تقدیر نمودیم و نقشه کشیدیم و اسم او را 

  .قلب یا در قلب محبوب خود نازل کردیم نه پیش خود به صیغه راز چند روز و ساعت نگاه نداشتم

1 :فاخبرنا سبحانه و تعالی یعنی منزه و  عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعالَمينَ نَذیراً، َتبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى

مقدس است از خیاالت و توهمات مخلوقات و منبع برکت و رحمت است ذات حضرت حق و 

غیب مطلق که نازل فرمود فرقان را یعنی کتابی که در آن احکام اوامر و نواهی جمیع فرقه های 

مخلوقات عوالم امکانیه مرقوم و مسطور اند بر قلب مقدس عبد خود تا که به واسطه آن کتاب 

فریقی عوالم امکانیه افراد موجودات جمیع عوالم امکانیه را انذار بفرماید و بشارت بدهد از افعال  ت

 نامشروع و بر اعمال صالحه! 

فاخبرنا عز و جل پس خبر   ،پس آن فرقان و قرآن کتاب وجودی خدا است که دوازده صفحه دارد

 می دهد ما را خدای عز و جل: 

أَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ لْٱلسَّمَوَتِ وَٱ یَوْمَ خَلَقَ للَّهِٱى کِتَبِ ثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِٱللَّهِ ٱ لشُّهُورِ عِندَٱإِنَّ عِدَّةَ 

یعنی به درستی که شماره شهور یعنی صفحات آن کتاب دوازده تا بودند در  2، لْقَيِّمُٱلدِّینُ ٱذَلِکَ 

م امکان پس ن ها و زمین یعنی قبل از خلقت عالنزد خدا یعنی در علم خدا پیش از خلقت آسما

 چهار صفحه در آن کتاب.

 
 1الفرقان :   - 1

 36التوبة :   - 2
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یعنی وجود نورانی حضرت محبوب رب العلمین بی نهایت صاحبان حرمت و عزت هستند که 

، یعنی علی اول و علی چهارم و علی هشتم و علی العلىاسامی آن مشتق است از اسم اعظم خدا  

پس این مخلوقات عالین فرداً فرداً کتاب وجودی خدای علیم و حکیم   ،دهم بدون مالحظه تفضیل

و بالخصوص در تعریف و توصیف حضرت امام مبین  ،هستند و بودند پیش از خلقت عالم

 تاب وجودی خدا خالق عالم چنین می فرماید: کامیرالمؤمنین  

1 مبین  وجود امام یعنی ما علم هر ذره عالم آفرینش را در ِإمامٍ مُبينٍ، ءٍ أَحْصَيْناهُ فیوَ کُلَّ شَیْ

 احصاء نموده ایم.

که هیچ شیء وجودی و ذره ای در این دستگاه پهناور آفرینش نیست مگر علم او را در وجود 

  ،جود اقدس تمامی ذرات عوالم امکانیه را می داندامام مبین احصاء نموده ایم یعنی آن و

هیج ذره ای در عالم آفرینش نیست   2،ما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ

 .اللَُّه أَکْبَرُ  اللَّهُ أَکْبَرُاو را امام مبین کتاب مبین می داند!!!  اینکه  مگر  

مردمان غافل از معرفت امام خود بر سر کار می آیند و  ،پس همچنین وجود علیم و خبیر را

که  -ر آن مجمع بزرگ صفات روح انسانی خود را به آن روح امری می چسبانند و می گویند د

از سن ده سالگی به بعد بهترین امیرالمؤمنین حضرت  :که –مرکز علما و فضالی زمانه است 

شاگرد حضرت رسول بودند و هر باب علمی را که یاد می گرفتند برای ایشان از آن هزار باب علم 

ل از سن ده قبامیرالمؤمنین  ،دیگر کشف می شدند )زیرا که به خیال این ناطق مجمع بزرگ

سالگی یک کودک و بچه بودند مانند کودکان و بچگان ما نوع بشر و انسان( و هیچ اعتنا نکرد و 

 
 12يس :   - 1

 61يونس :   - 2
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نه خجالت کشید زیرا که هیچ کس از آن جامع چیزی نگفت، ببین تفاوت علم از کجا است تا به 

 کجا!!! 

1  :این است که حضرت خاتم االنبیاء فرموده اند   مامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَة الجَاهِلِية.مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إ

 همجنس بودن خلیفه و مستخلف

این امر بدیهی است که الزم و واجب است که خلیفه باید از نوع   ،( دوم اینکه در مقام خالفت2)

و جنس مستخلف باشد نه از نوع و جنس دیگر مثال خلیفه نوع انسان بوزینه و میمون نمی شود! 

عنه باشد و از نوع و جنس او باشد تا که بتواند از عهده    زیرا که خلیفه باید آئینه صفات مستخلف

 فت یعنی جانشینی به خوبی برآید.امر خال

جزئیه را از نوع انسان می گیرند درست همان مثال بر آن ها انبیاء  پس آن کسانی که خلیفه

سانی صادق می آید که خلیفه انسان از نوع حیوان یعنی بوزینه و میمون قرار می دهند! پس آن ک

را از نوع انسان  والسالم(  الصلوة)علیهم  که خلیفه مخلوقات عالین یعنی حضرات چهارده معصومین

می گیرند نمی دانم بر این مردم چه مثال صادق خواهد آمد زیرا که مخلوقات عالین دارای روح 

وی امری هستند و انسان صرف دارای روح انسانی است و انبیای جزئیه صرف دارای روح قدس نب

هستند نه روح امری لذا اگر کسی انبیای جزئیه را خلیفه مخلوقات عالین قرار بدهد بعینه مثال 

آن شخص همان خواهد بود که بوزینه را خلیفه انسان قرار داده است زیرا که بوزینه از نوع حیوان 

 مری.است و روح انسانی ندارد همین طور انبیای جزئیه صرف روح قدس نبوتی دارند نه روح ا

به هر حال خلیفه از غیر نوع مستخلف عنه گرفتن درست همان مثال صادق خواهد آمد که 

 گفته است اگر نوع خلیفه از نوع مستخلف عنه پست تر است.   نواةرا    حصاة
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را   نواةو اگر نوع خلیفه از نوع مستخلف عنه باالتر پس آن وقت این مثال صادق خواهد آمد که 

حَصَاةِ قَالَ لِلْ َمنْ :گفته است پس در هر دو صورت مصداق حدیث شریف گردیده است که حصاة

1 هسته خرما گفت آن شخص به خدای بزرگ یعنی هر که سنگریزه را  !  مِ رَکَ بِاهللِ العَظِيْأشْ نَوَاةٌ فَقَدْ 

 شرک کرده است.

مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَماِنهِ مَاتَ مِيتَة و نیز این آیت عظیمه بر آن شخص صادق خواهد آمد: 

یعنی هر که مرد و معرفت امام زمانه خود را نداشت پس آن شخص به مرگ جاهلیت   2!! الجَاهِلِية

 مرده است.

پس هر که صفت نوع انسان را به نوع مخلوقات عالین که دارای روح امری هستند می چسباند 

موده است او را و آن فضائل و کماالت که خدای منان به ایشان به اعطای روح امری کرامت فر

رد می کند چنانچه به همین مطلب حضرت امام مبین در حدیث معرفت بالنورانیت اشاره فرموده 

  نَا،مَهُ وَ مَشِيََّتهُ الَّتِی حَرَب فِيْرَدَّ عَلَى اهللِ تَعَالَى عِلْ فَضَائِلَنَا فَقَدْ أنکَرَ فَضِيلَةً مِنْ فَمَنْاند فقال:  

و همین طور است حال آن کسانی که امام خدائی از نوع بشر می گیرند یعنی مانند خلیفه گرفتن 

در تعریف و توصیف امام حضرت امام سیدنا و موالنا  هبرای نوع انسان از نوع حیوان زیرا ک

 چنین فرموده اند در خطبه طارق بن شهاب: امیرالمؤمنین  

 
ِد ْبنِ   -  1 ِ َعْن أَِبي َجْعفَرٍّ )عليه َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ السالم( قَاَل: َسأَْلتُهُ َعْن أَدْنَى َما َيُكوُن اَْلعَْبدُ ِبِه ُمْشِركاً   ِعيَسى َعْن يُونَُس َعْن بَُرْيدٍّ اَْلِعْجِلي 

،  2، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، جلد )محمد بن يعقوب  قَاَل فَقَاَل َمْن قَاَل ِللنََّواةِ إِنََّها َحَصاةٌ َو ِلْلَحَصاةِ إِنََّها نََواةٌ ثُمَّ دَاَن ِبِه.

ْرِك(397صفحه   ، كتاب اإليمان و الكفر، بَاُب اَلش ِ
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نَ ظَمَتِهِ وَ وَلَّاهُمْ أَمْرَ مَمْلَکَتِهِ فَهُمْ سِرُّ اللَّهِ الْمَخْزُونُ وَ أَوْلِيَاؤُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَمْرُهُ بَيْخَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِ عَ

یعنی خلق   1،کَافُ وَ النُّونُ و إِلَى اللَّهِ یَدْعُونَ وَ عَنْهُ یَقُولُونَ وَ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَهُمُ الْ الْکَافِ وَ النُّونِ لَا بَلْ

فرمود ائمه خود را از نور عظمت و جالل خود یعنی از روح امری پس والی و صاحب کار امور 

مملکت خود گردانید لذا ایشان اند سر مخزون خدا و ایشان اند اولیای مقربین بارگاه او سبحانه 

 کُنْ ی کلمه یعن -و ایشان اند امراء و در بین کاف و نون نه نه بلکه خودشان کاف و نون هستند 

د از جانب خدا می نوت می کنند مخلوقات را به سوی خدای متعال و چه می گویو ایشان دع -

 گویند و هر کاری را که می کنند از امر و حکم او سبحانه و تعالی می کنند! 

لذا هر که امام و خلیفه از نوع بشر گرفته است آن شخص امام زمانه خود را نشناخته است و 

2مصداق حدیث   حَصَاةِ قَالَ لِلْ مَنْ گردیده است و نیز مصداق حدیث رِف اِمَامَ زََمانِهِ یَعْ ]مات و[ لَمْ مَنْ

3  گردیده است.  رَکَأشْ دْنَوَاةٌ فَقَ

 عقیده فرقه صوفیه

( فرقه صوفیه که یک نفر از نوع انسان را ولی اهلل و هادی و مرشد بشر قائل شده اند و می  3)

رای ایشان حاصل می شود و پیشوای گویند که این مرتبه و مقام از کثرت عبادت و ریاضت ب

خود را یک قوت و علم و قدرت می دهند که از قوت و قدرت و علم امام باالتر است و یک مذهب 

 
 . 179مير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص: حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أ - 1
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ِ َعْن أَِبي َجْعفَرٍّ )عليه   -  3 ِد ْبِن ِعيَسى َعْن يُونَُس َعْن بَُرْيدٍّ اَْلِعْجِلي  َسأَْلتُهُ َعْن أَدْنَى َما َيُكوُن اَْلعَْبدُ ِبِه ُمْشِركاً  السالم( قَاَل:  َعِليُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن ُمَحمَّ

،  2، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، جلد قَاَل فَقَاَل َمْن قَاَل ِللنََّواةِ إِنََّها َحَصاةٌ َو ِلْلَحَصاةِ إِنََّها نََواةٌ ثُمَّ دَاَن ِبِه. )محمد بن يعقوب 

ْرِك(، كتاب اإليمان 397صفحه   و الكفر، بَاُب اَلش ِ
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برای خود درست کرده اند و او را طریقت و حقیقت و عرفان می گویند و از مذهب اسالم او را 

 باالتر می دانند!

فرقان عظیم هیچ اسم و رسم از این مذهب  و حال آن که در کتاب خدا یعنی قرآن کریم و

  ،نیست!! در کتاب خدا صرف همین یک مذهب اسالم مذهب خدائی بیان شده است

1فقال سبحانه و تعالی :  وَ مَنْ یَبَْتغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِْنهُ وَ  * إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ

زد خدای متعال صرف دین اسالم است پس یعنی دین حقیقی در ن 2هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ،

هر که غیر از دین اسالم یک دین و مذهب دیگر برای خود اختیار کرده است او بدانند که هیچ 

عمل او را خدای متعال هرگز هرگز قبول نخواهد کرد تمامی اعمال او باطل اند و هدر خواهند 

عمل نکرده است که قبول رفت و حبط می شوند زیرا که آن شخص بر دین و مذهب خدائی 

 بشوند!!!  

پس این فرقه هم امام زمانه خود را نشناخته است که در زمانه امام حق یک پیشوا و مرشد از 

 نواةرا  حصاةو  حصاةرا  نواةنوع انسان اختیار کرده است و موافق دستور او عمل می کند!!! و 

ست و مخلوقات عالین را در اکرده گفته است یعنی نوع انسان را در نوع مخلوقات عالین داخل 

 نوع انسان داخل نموده است! یعنی آن ها از نوع خود می داند!!!

  فرقه شیخیه عقیده

( فرقه شیخیه که ایشان هم نوع انسان را رکن رابع یعنی نائب امام حق و خلیفه امام بر حق 4)

قرار داده اند و صحبت و مودت رکن رابع را مانند صحبت و مودت امام حق واجب می دانند و 

 
 19عمران :  آل  - 1

 85عمران :  آل  - 2
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معرفت رکن رابع را اصل اصول مذهب و دین اسالم قرار داده اند پس می گویند اگر کسی معرفت 

نیست و هیچ عمل او قبول نیست و از شفاعت حضرت خاتم مؤمن    رابع را ندارد آن شخصرکن  

 محروم خواهد ماند!!!  کليةاالنبیاء  

معرفت  :روزی در مشهد مقدس سرکار آغا بر منبر موعظه فرمودند در اثنای بیان فرمودند که

سرکار آغا در رکن رابع واجب است پس بعد از موعظه یکی از محققین عرو نمود که جناب 

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی  این دعا را بخوانید: زمان غیبت ما را امر فرموده اند که

تَکَ اللَّهُمَّ نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّ

یعنی ای پروردگار من مرا عارف  1عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی،

و مرا عارف نکردی از نفس خودت آن وقت من هرگز نبی تو را بگردان از نفس خودت پس اگر ت

ای پروردگار من مرا عارف بگردان از نبی خودت پس اگر مرا عارف نکردی از  ،نخواهم شناخت

ای پروردگار من مرا عارف بگردان از   ،نبی خودت آن وقت من هرگز نخواهم شناخت حجت تو را

ندادی آن وقت من از دین خود گمراه خواهم تو پس اگر مرا معرفت حجت خود  حجةمعرفت 

   .شد

پس اگر موافق فرمایش سرکار آغا معرفت رکن رابع واجب می بود هر آئینه در این دعا او را هم 

اللهم عرفنی رکن الرابع و إن لم تعرفنی رکن الرابع تحبط اعمالی کلها و حرمت » :ذکر می فرمودند

مرا از معرفت رکن رابع زیرا که اگر عارف نگردانیدی مرا ! ای پروردگار من آشنا کن  «من الشفاعة

 
 .337، ص: 1، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، ج محمد بن يعقوب  - 1
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از معرفت رکن رابع آن وقت تمامی اعمال من حبط خواهند شد و من از شفاعت پیغمبر محروم 

 خواهم ماند!

پس چطور شد که این مطلب را بیان نفرمودند؟ پس هر گاه سرکار آغا این ایراد را شنیدند متحیر 

 اب ندادند و حرف های دیگر شروع کردند.و خاموش ماندند و هیچ جو

 سهو و نسیان انبیاء و اوصیاء

( آن کسانی که قائل اند که انبیاء و اوصیاء هم از سهو و نسیان و خطا خالی نیستند گاهی می 5)

 دانند و گاهی نمی دانند و گاهی می بینند و گاهی نمی بینند چنانکه شاعر گفته است: 

 گهی بر پشت پای خود نبینم  گهی بر طارم اعلی نشینم *

پس قائلین برای روح امری و روح قدس نبوتی سهو و نسیان را اثبات می نمایند و حال آنکه روح 

سهو و نسیان از صفت روح انسانی    از سهو نسیان منزه و مقدس هستند،امری و روح قدس نبوتی  

را  نواةمودن درست است پس روح امری و روح قدس نبوتی را با وصف سهو و نسیان موصوف ن

گفتن است و رد کردن است آن صفات عالیه را که خالق عالم آن روح را مرحمت فرموده   حصاة

امیرالمؤمنین چنانکه  که علم و حکمت او را رد کرده است.  است پس شرک است با خدای متعال  

 آن شخص علم خدا را رد کرده است!    :فرموده اند که

دارای  السالم()علیه حاال باقی می ماند این ایراد که در صورتی که حضرت امام حسن مجتبی

روح امری بودند و سهو و نسیان نداشتند و چون امام المخلوقات بودند پس همه چیز را می 

است پس چرا آن آب کوزه دانستند پس بال شک و شبهه می دانستند که در آن کوزه زهر قاتل  
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یعنی دیده و دانسته   1،ال تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ  :در صورتی که شریعت حکم است  ؟را نوشیدند

 هالکت نیندازید!خود را در 

ت نه احکام سا پس جواب این است که در قرآن مجید و فرقان حمید احکام تکلیفی نوع بشر

احکام تکلیفی ایشان امر و مشیت  ،تکلیفی حضرات مخلوقات عالین یعنی چهارده معصومین

بنت چنانچه احکام تکلیفی ائمه دوازده گانه را خدای متعال در لوح حضرت زهراء    ،پروردگار است

بیان فرموده است بخوانید لوح فاطمه را تا بدانید که احکام  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى رسول اهلل

پس برای حضرت  ،تکلیفی حضرت چهارده معصومین را خدای متعال علی حده قرار داده است

کشته شدن در محراب مسجد کوفه مرقوم است و برای حضرت حسن مجتبی سم امیرالمؤمنین  

ز کوزه مرقوم است و سید الشهداء خارج شدن از وطن خود و در زمین صفین در کناره خوردن ا

 ،نهر فرات همراه اصحاب و انصار و خویش و اقربا در جهاد راه خدا کشته شدن مرقوم است

چنانچه این تکلیف را خدای متعال در کتاب ارمیا نبی باب چهل و ششم آیت یازده مرقوم فرموده 

  :یزبان عبران  ،است

برای خداوند خدا رب االفواج در  2! کیْ ذِبَحْ لَادُوْنَایُ یُهُوِه صِبَا اُوْثْ بِاِرِصْ صَافُوْن اِلْ نَهِرْ فِرَاتْ

 نهر فرات یک ذبح عظیم معین و مقرر است!!  زمین صفین بر کناره

پس آنکه کسانی که حضرات مخلوقات عالین را بر نفس پست و نوع ادنی خود قیاس می کنند 

می گویند یعنی نوع اعلی را پائین می کشند و صفات پست خود را به ایشان    حصاةرا    نواةدرست  

 می چسبانند و مشرک می گردند و نمی فهمند که در گناه شرک مبتال شده اند!! 

 
 195البقرة :   - 1
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 ببین تفاوت علم از کجا است تا به کجا! 

 عبادت و ریاضتنقش 

د زیرا که نوع بشر یعنی  ( این عقیده داشتن که انسان می تواند از عبادت و ریاضت نبی بشو6)

بنی آدم همه از یک جوهر اند پس هر که از عبادت و ریاضت آئینه قلب خود را شفاف و براق 

پس اگر مامور شد که مردم را هدایت کند نبی  ،می گرداند تمامی عالم بر او منکشف می شود

می شود و اگر مامور نشده پس صوفی می گردد. مالحظه بفرمائید کتاب کیمیای سعادت ابتداء 

 .12و    11و    10باب  

بدیهی   .بشود یعنی انسان می تواند از تعلیم و تربیت انسان بشود نواةمی تواند که  حصاةیعنی 

ای متعال است که یک نوع در نوع دیگر تبدیل بشود در حالی است که این امر خالف حکمت خد

که خالق عالم هر نوع را علی حده علی حده خلق فرموده است و قرار داده است تا که قدرت 

پس هر که این حرف می زند حکمت و قدرت خالق عالم را رد  .التناهی پروردگار ظاهر بشود

مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إماَم مصداق حدیث شریف  بفهمد و  اینکه  می کند و مشرک می گردد بدون  

می می گردد! همین طور هر که صفت نوع انسانی را به نوع دیگر  زَمانِهِ مَاَت مِيتَة الجَاهِلِية1

 چسباند مشرک می گردد.

 قبض روح مخلوقات عالین

این عقیده هم داخل است که قبض روح مخلوقات  نواةو  حصاة( و در تحت همین حدیث 7)

به حضرت عزرائیل محول و مفوو است! والسالم(  الصلوة)علیهم  عالین حضرات چهارده معصومین
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تحت ذات حضرت حق است و زیرا که قبض نمودن روح مغلوب کردن روح است و روح امری 

فوق جمیع مخلوقات لذا از تمامی مخلوقات روح امری قوی تر است به همین جهت خالق عالم 

 ارواح مخلوقات عالین را خودش از دست قدرت خود قبض می فرماید نه حضرت عزرائیل!!

 را عزرائیل امیرالمؤمنین چنانکه در حدیث است که روح حضرت محبوب رب العلمین و حضرت 

 قبض نمی کند خود حضرت کردگار به این کالم عظیم قبض می فرماید: 

  1!!!جَنَّتی عِبادی وَ ادْخُلی فی رَبِّکِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلی إِلى یَا أَیَُّتهَا النَّفْسُ الْمُْطمَئِنَّةُ ارْجِعی
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 معرفی شخصیت امام حسین 

 (السالم()علیه  )شخصیت و نوعیت حضرت سید الشهداء

 الفداء(لهالعالمینوارواح)روحناحاال از این بیانات طوالنی شخصیت و نوعیت حضرت سید الشهداء  

ظاهر و باهر شد که آن حضرت یک فرد از نوع مخلوقات عالین خدا هستند یعنی تحت ذات 

حضرت حق و فوق جمیع مخلوقات و عالوه از این یک صفت دیگر برای آن حضرت است که تا 

این زمان کسی موفق نشده است که آن صفت خاصه را بیان کند و حال آنکه خدای متعال آن 

 عظیمه ودیعت گذاشته است،   صفت خاصه را در این آیه

 .رُکْالش   وَ  دُ ْمحَ الْ  هِلَّلِ وَ  رُبَکْاَ  هللُ اَو ذَلِکَ َفْضلُ اللَِّه یُؤْتِیِه َمنْ یَشَاُء وَاللَّهُ ذُو الَْفْضِل الْعَظِیمِ  

ضِ وَ الْجِبالِ إِنَّا عََرضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْفقال سبحانه و تعالى ذو الجالل و االکرام: 

  1،فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقَْن مِنْها وَ حَمَلََها الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً

لفظی: ما پیشنهاد کردیم یک امانت مخصوص را بر آسمان ها و بر زمین و بر کوه ها پس ترجمه  

همه شان انکار کردند از حمل آن امانت برای اینکه ترسیدند و نمی توانند متحمل بشوند سنگینی 

او را آن وقت در امانت خیانت خواهد شد و اصل مقصد پروردگار فوت خواهد شد اما یک انسان 

ب خود را محکم کرد و اقدام نمود که آن امانت را بردارد و آخر برداشت و بود آن مخصوص قل

انسان در انظار مخلوقات بسیار مظلوم و بسیار مجهول القدر )زیرا که صیغه مبالغه گاهی در فاعل 

 استعمال می شود و گاهی در مفعول مثل جریح به معنی مجروح(.

انت بوده است که خدای متعال خود خواهش فرمود حاال الزم است تحقیق کنیم که آن چه ام

که مخلوقات او را بردارند پس برای این امر الزم بود که یک محفل و مجلس تشکیل بشود و همه 
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مخلوقات در آن محفل و مجلس دعوت بشوند تا که بر تمامی مخلوقات آن امانت پیشنهاد بشود 

د و اگر نخواهند بر ندارند مجبور نبودند زیرا پس اگر بخواهند از اراده و اختیار خودشان بردارن

 انةال وجبنا االمهست یعنی ما پیشنهاد کردیم امانت را  عَرَضَْنا الْأَمانَةَ که فرمایش پروردگار بلفظ  

دیم که حکمًا بردارند یعنی این حمل امانت حمل تکلیفی بوده نه حمل یعنی نه واجب کرده بو

 تکوینی. 

پس حاال که موافق خواهش حضرت پروردگار آن کسی که برداشته است باید قابل هزار تعریف 

 و توصیف و تمجید بشود نه مورد مالمت و مذمت. 

کنند که آن شخص حامل اما الفاظ آخری آیت که ظلوم و جهول هستند به ظاهر داللت می 

یعنی بی عقل که آن امانت را برداشت! لذا مفسرین قرآن   ،امانت بسیار ظالم و بسیار مجهول بوده

در این آیه عظیم القدر و رفیع الشان موافق علم و فهم و تدبر و تفکر خودشان تفسیر کرده اند 

 اما هیچ کدام به اصل حقیقت پی نبرده اند!!!  

 امانتباره نظریه های مختلف در

( چنانچه اهل تصوف می گویند که آن امانت عشق و محبت الهی بوده که بر مخلوقات پیشنهاد 1)

شد که شما محبت و عشق خدا پیدا بکنید اما لفظ سماوات و ارو و جبال رد می کنند این 

 زیرا که عشق و محبت و عاشقیت و محبوبیت این ها همه از خصوصیات انسان اند نه را، مفهوم

 از خصوصیات آسمان و زمین و جبال.

( و علمای شریعت می گویند که مراد از آن امانت تکلیف شرعیه بوده یعنی عبادت نمودن 2)

ما  :اما در آن آیه کریمه خدای متعال می فرماید که ،مطابق دستور و فرمایش حضرت پروردگار

کند زیرا که شریعت یک امر  پیشنهاد کردیم امانت را لذا مفهوم آیه این مطلب را تائید نمی
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احکام شرعی برای همه واجب و ضروری هستند چنانچه همه مخلوقات عبادت   ،پیشنهادی نیست

پروردگار می کنند و هیچ مخلوقی از عبادت خداوند متعال ابا و انکار ننموده نه آسمان ها نه 

  :زمین و نه جبال که خودش می فرماید

یعنی جمیع مخلوقات آسمانی و زمینی و تمامی جمادات و   1،اتِ وَ الْأَرْضِیُسَبِّحُ لَهُ ما فِی السَّماو

 نباتات و حیوانات عبادت و تسبیح و تقدیس پروردگار می کنند.

صدر المتألهین شیرازی می فرمایند که مراد از آن امانت خاص فیض اقدس خداوندی ( و جناب  3)

است )و معنی فیض اقدس در اصطالح حکماء این است که آیا در مرحله خلقت عالم و آفرینش 

مخلوقات اول و اصل چه چیز بوده است آیا ماهیت اشیاء بوده یا در وجود اشیاء بوده است؟ یعنی 

اخری آیا خالق عالم اول ماهیت را خلق فرموده   بعبارةاست؟    الوجود  اصالةت یا  اس  الماهية  اصالة

است یعنی   الوجود  اصالةاست یا اول وجود را خلق فرموده است پس نزد صدر المتألهین شیرازی  

اول خالق عالم یک وجود را خلق فرموده است و بعد از آن همان وجود را پهن فرموده به سائر 

است  الماهيت اصالةود کرامت فرموده و وجود داده است و نزد کسانی دیگر مخلوقات نعمت وج

یعنی اول خالق عالم یک ماهیت را فرموده و بعد از آن همان ماهیت را بر تمامی موجودات پهن 

و منتشر نموده است و چون آن اول فیض خداوندی است لذا او را فیض اقدس و فیض مقدس 

 نامیده اند!( 

ر جمیع پس جناب صدر المتألهین می فرمایند که خالق عالم این فیض مقدس را پیشنهاد کرد ب

هست کسی از میان شماها بار این امانت را قبول کند که من به واسطه آن مخلوق   که  مخلوقات
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بر تمامی موجودات این فیض را جاری و ساری بفرمایم؟ پس هیچ مخلوقی متحمل این بار 

پس اشرف موجودات   ،قبول نمودندوسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلى  سنگین نشده مگر حضرت خاتم انبیاء

 گردیدند!!!  للعلمين  رحمةانسان کامل و و  

پس آن فیض خداوندی است که مخصوص است به اشرف موجودات و آن اشرف موجودات همان 

آن  «ةِيَّالِمَکَالْ اتِفَالصِّ عِيْمِجَلِ عِامِجَالْ رُهَظْمَالْ وَهُ » :انسان کامل است که در صفات او آمده است

پس همان حضرت   ،حضرت مظهر اوصاف تمامی صفات کمالیه خداوندی است یعنی اول مخلوق

نع بودند برای این مطالب لذا است حامل حقیقی آن امانت الهیه اما چون الفاظ ظلوم و جهول ما

ظالم آن کسی است که بر  :ایشان مفهوم این لفظ ظلوم و جهول را چنین تاویل فرموده اند که

 دیگران ظلم می کند و ظلوم آن کسی است بر نفس خود ظلم می کند!

و جاهل آن کسی است که از اشیای دیگر جاهل و نا واقف است و ظلوم آن کسی است که از 

جاهل و نا واقف است و این هر دو مفهوم ظلوم و جهول نزد ایشان صفت کمال هستند نفس خود  

 نه صفت نقص!!

قَةُ األمَانَةِ الَّتِی جُعِلَ وَ حَقِيْ»  :( و جناب جاج مال هادی سبزواری این عقیده دارند که فرموده اند4)

یعنی حقیقت آن امانت که انسان کامل را   ،1«مُقَدَّسُ اإللَهِیِضُ الْهَا وَ هَِی الفَيْناَ عَلَيْسَانُ أمِيْاإلنْ

 دانیده اند آن فیض مقدس الهی است.آن امانت گر  امین

که اول بر آن وجود انسان کامل فایض می شود و بعد از آن به واسطه آن وجود اول بر سائر 

 موجودات جاری و ساری می شود پس ایشان گویا تقلید صدر المتألهین نموده اند!! 
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در وصف انسان خائن قرار داده اند   اما اشتباه بزرگ در این تفسیر این است که این آیه عظیمه را

 که غلط محض است! که انسان ظالم و جاهل متحمل آن امانت گردیده است!!! 

در قول خود به این مطلب اشاره فرموده اند که مراد   -امین السالم    -  ( و جناب عالمه طبرسی5)

لِ األمَانَةِ مُرَادُ بِحَمْنَ الْیَکُوْ أنْ وَ لَا بُدَّ مِنْ» :از حمل امانت خیانت در امانت است که فرموده اند

 قَالَ الزَّجَّاجُ کُلُّ مَنْ» ،پس البد است که مقصد از حمل امانت خیانت در امانت باشدعَُها« يِيْتَضْ

چنانچه زجاج گفته است که هر کسی  أدَّاهَا«، مِلِ األمَانَةَ فَقَدْیَحْ لَمْ حَمَلَهَا وَ مَنْ خَانَ األمَانَةَ فَقَدْ 

که در امانت خیانت کرده است آن شخص آن امانت را بر داشته است از محل خودش و بر خود 

تحمیل کرده است و هر کسی که او را از محل خودش بر نداشته است او حق او را ادا کرده است 

و همین قول حق است. پس حامل امانت خائن است و غیر حامل امانت غیر   1حَق«لُ الْقَوْوَ هُوَ الْ»

 خائن است!!! 

 ی مختلف پاسخ نظریه ها

 القدر عظيمةپس صاحبان علم و عقل سلیم بدانند که این اشتباهات و هفوات در تفسیر این آیه 

سیدنا و موالنا امیر المؤمنین   ،ممکن است که ناشی شده باشند از یک فرمایش حضرت امام مبین

 که او را به درستی نفهمیده اند و آن این است که فرموده اند:    والسالم(الصلوة)علیه

رَضِينَ المَدْحُوَّةِ ثُمَّ أَدَاءَ األَمَانَةِ، فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّماوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ و األَ

ةِ فَلَا أَطْوَلَ و لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ مِنْهَا و لَو کان و الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّوْلِ و العرض الْمَنْصُوبَ
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نَ و لَکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ و عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُو حمل األمانة بِطُول أَو عَرْض أَو قُوَّة أَو عِزٍّ لَيَحْمِلْ

1  جَهُولًا.أَضْعَفُ مِنْهُنَّ و هُوَ الْانْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً 

الزم آمد که اول معنی امانت را بفهمیم بعد از آن مفهوم و  ،قبل از ترجمه این فرمایش حضرت

 ان شاء اهلل تعالی. معنی این فرمایش را به درستی خواهیم فهمید  

پس معنی امانت اصطالحی این است که همه می دانند و آن این است که هر کسی که برای   -1

حفاظت یک چیزی پر قیمت یا پول نقد جای و محل ندارد پس آن چیز قیمتی یا پول نقد را به 

ه بدارید  یک شخص معتبر و امین می سپارد که برای من این جواهرات یا پول را جناب شما نگا

 و هر گاه من از شما خواستم پس بی زحمت به من پس بدهید! 

امانت خدای متعال آن امور هستند که برای نظام عالم  ،اما امانت خدای متعال چنین نیست

ایجاد و حدوث علم و قدرت خود را به مخلوق قابل خود می سپارد که به واسطه این علم و قدرت 

پس این امانت خدا امانت والیت و خالفت خدا است   ،من شما انتظام و اصالح امور عالم را بنمائید

کلیفی نیست که به مخلوقات پیشنهاد بفرماید و خواهش و بدیهی است که این امانت امانت ت

بکند که ای مخلوقات من بیائید و این امانت را بردارید، پس اگر برداشتید برای شما خوب است 

 و اگر برنداشتید چیزی نیست اختیار دارید!

و این امانت امانت تکوینی است و برای حمل این امانت مخلوق قابل را خودش انتخاب می کند 

 چنانچه در این خصوص فرموده است:  ،بر آن مخلوق حمل می کند
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مین خود برای نظم ای گروه مالئکه من تصمیم گرفته ام که در ز  إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَليفَةً،1

  .و نسق امور بندگان یک خلیفه بگیرم

پس چون این امر خالفت الهیه یک امر نهایت عظیم الشان بود لذا مالئکه خود را برای این امانت 

پیشنهاد کردند که ای پروردگار این امانت را بر ما تحمیل کن که ما می توانیم بهتر از عهده این  

یعنی  -مود خیر این امانت پیشنهادی نیست من برای این امانت امانت برآئیم! خالق عالم فر

 آدم را انتخاب کرده ام!! خوب این امانت صرف خالفت زمینی بود و جزئی!  -خالفت زمین  

حاال بیائید امانت والیت و خالفت جمیع عوالم امکانیه و کلیه را مالحظه بفرمائید که او را به که 

 بیان فرموده:   القدر  عظيمةدر این آیه    پس او را  ،داده و کی داده است

یعنی منزه و مقدس است ذات اقدس  2عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعالَمينَ نَذیراً، تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى

حضرت حق و غیب مطلق از خیاالت و توهمات مخلوقات در مقام انتخاب ولی مطلق خویش 

  .لم امکانیهبرای نظم و نسق امور جمیع مخلوقات عوا

و آن ولی مطلق عبد مطیع حضرت کردگار احمد مجتبی محمد مصطفی است و دوازده اوصیای 

او هستند که در شب معراج خدای متعال حضرت خاتم االنبیاء را بر سرادقات عرش عظیم نشان 

 پس این امانت خالفت تکوینی است نه تکلیفی  -  حدیث علل الشرائع را مالحظه بفرمائید  -داده  

 چنانچه در خصوص خالفت حضرت داود فرموده است:  

 ای داود ما تو را خلیفه زمین انتخاب کرده ایم.  3یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَليفَةً فِی الْأَرْضِ،
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ین است که در راه خدای متعال برای رضایت و خوشنودی پروردگار اگر و یک امانت خدا ا -2

مخلوقات بخواهند بر خود بار مصائب و نوائب حمل بنمایند و صبر و تحمل بفرمایند پس مثل 

ایشان را خدای منان در عالم دنیا و آخرت یک مرتبه و مقام اعلی عنایت خواهد فرمود پس این 

گر مخلوق بخواهد این امانت را بردارد و در نزد پروردگار بسیار امانت امانت تکلیفی است که ا

اختیار برداشتن این امانت  ،معزز و محترم بگردد و اگر نخواهد بر ندارد و برای او چیزی نیست

 به اراده خود مخلوق مربوط و منوط است!

امانت است؟   پس حاال از چشم بصیرت و عقل دقیق و علم عمیق باید دید که در آیه امانت کدام

 آیا امانت خالفت و تکوینی است یا که یک امانت دیگر تکلیفی و اختیاری است!

پس برای رفع همین اشتباه خالق عالم در این آیه امانت یک جمله استعمال فرموده است که 

امانت خالفت و والیت تکوینی نیست بلکه   ،آن جمله خود این امر را ظاهر می کند که این امانت

إِنَّا امانت تکلیفی و اختیاری است و آن جمله این است:  ،بر امانت خالفت یک امانت دیگرعالوه 

ما آن امانت را بر مخلوقات جمیع عوالم پیشنهاد کردیم که خواهش ما این است  عَرَضْنَا الْأَمانَةَ

اما این صرف پیشنهاد است پس اگر کسی بخواهد بردارد   ،که کسی از شماها این امانت را بردارد

ما واجب و الزم نکرده ایم که باید بردارید اگر شد شد نشد نشد چیزی  ،ندارد و اگر نخواهد بر

 نیست!!! 

 ،مراد از امانت السالم()علیهامیرالمؤمنین پس حاال خوب واضح گردید که در فرمایش حضرت 

اهمیت و عظمت امانات  ،پس در این فرمایش حضرت ،امانت خالفت و والیت خودشان است

ده اند که برداشتن امانت خدا خواه تکوینی باشد یا تکلیفی یک کار بس بزرگ خدائی را بیان فرمو

 است و بی نهایت سنگین است.
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مردم مالحظه بفرمایند که آن امانت تکلیفی را که خدای متعال بر تمامی  ؛به طریق مثال

  از ،مخلوقات خرد و بزرگ پیشنهاد کرد اما چون مخلوقات اهمیت و سنگینی او را دیدند پس

برداشتن او ترسیدند که مبادا برداریم و از عهده او برنیائیم پس همه خود را عقب کشیدند و در 

پس سزاوار ستایش و نیایش   ،آخر یک انسان خاص قلب خود را قوی کرد و جلوه آمد و برداشت

و تعریف و توصیف و تمجید جمیع مخلوقات در عالم دنیا و آخرت گردید پس آن انسان خاص 

 ت مظلوم گردید! و بسیار مجهول القدر ماند!!بی نهای

 اما این امانت خالفت و والیت من که عظمت و اهمیت و سنگینی این امانت از آن امانت تکلیفی

اهمیت امانت خدا را نفهمیده  ،بی نهایت بیشتر و مهم تر است یک انسان بی شعور و بی عقل

ظالم و مجهول غیر معقول سزاوار لعنت و و از من در ربود لذا این انسان بی نهایت آمد جلو 

 مالمت تمامی مخلوقات گردید!!! 

 در هفتم بحار!   (الرحمةعليه)و جناب عالمه مال محمد باقر مجلسی  

 مدیر مجله البرهان در مجله خود! (العالی)مدظلهو جناب عالمه سید محمد سبطین 

بود که خدای متعال  السالم()علیهامیرالمؤمنین قائل هستند که این امانت خالفت حضرت 

پیشنهاد کرد به مخلوقات که چه کسی حاضر است آن را بردارد و غصب کند پس کسی حاضر 

 نشد مگر آن انسان ظلوم و جهول که ابوبکر باشد!!!

قدر در این آیه امانت تدبر و تفکر نکرده از این تفسیر معلوم می شود که این دو نفر عالم جلیل ال

اند که بفهمند چه خرابی های زیادی از این تفسیر در دین و مذهب شیعه اثنا عشری جعفری 

پیدا می شود که عقائد مذهبی ما را به هم می زند و عقیده جبر مسلم می شود و دامن عظمت 

شود زیرا که موافق این تفسیر نتیجه و جالل الوهیت به گرد نا پاک ظلم و جور و فساد آلوده می  
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 چنین بر می آید که مشیت الهی تعلق گرفت که یک نفری غصب خالفت حضرت امیر المؤمنین

 را بنماید!   السالم()علیه

اخرى خدا خواست که یک فساد بزرگی در دین خود بعد از حضرت خاتم االنبیای  بعبارة

ا بر پا کند و یک نفر مخالف را به مقابله حضرت در دنی وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى والمرسلین

بتراشد لذا این کار سراسر جور و ظلم را به همه مخلوقات پیشنهاد کرد اما همه از امیرالمؤمنین  

برداشتن آن امانت ابا و انکار کردند مگر حضرت ابوبکر پیشنهاد خدا را قبول کرد و آن امانت را 

 گردید!!!  برداشت پس بسیار ظالم و بسیار جاهل

درست دقت کنند علمای ذوی العقول و فضالی فحول و بفهمند که چه خرابی ها از این تفسیر 

 در دین پیدا می شود.

 !1صِراٍط مُسْتَقيمٍ وَ اللَّهُ یَهْدی مَنْ یَشاُء إِلى  -مِ عَظِيْعَلِیِّ الْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاهللِ الْ لَا حَوْ

 )ببین تفاوت علم از کجا است تا به کجا(

را می کنیم یعنی بعد از آن  السالم()علیهامیرالمؤمنین پس حاال ترجمه لفظی فرمایش حضرت 

بعضی از اصول و فروع اسالم را بیان  ،مانتخطبه قبل از بیان اآن ادای امانت است! چون در 

  :امانت را که می فرمایند  ،زکوةفرموده اند که بعد از  

پس محروم شد از ادا کردن آن امانت آن شخص که اهل آن نبوده البته آن امانت خدائی و 

تکلیفی پیش کرده شد بر آسمان ها و زمین ها و بر کوه های طول و عریض پس اگر چیزی از 

طول و عرو و قوت و عزت خود می توانست که آن امانت را بردارد پس این ها هم بر می داشتند 

ه سبب سنگینی او از بر داشتن آن امانت ترسیدند زیرا که عظمت حقیقت او را لکن همه شان ب

 
 46و النور :  213البقرة :   - 1
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فهمیدند پس ابا و انکار کردند اما آن وجود که از این ها عاجزتر و ضعیف تر بود و حقیقت امانت 

 را نفهمیده برداشت او را و بسیار ظالم و بسیار جاهل شد.

امانت خود که والیت و خالفت است و داده  پس در این بیان حضرت اشاره فرموده اند به طرف

شده است به آن حضرت از جانب پروردگار که غیر از ایشان کسی دیگر سزاوار تحمل او نبوده  

پس هر که در این خصوص اقدام کرد و برداشت پس وظائف او را به جا نیاورد پس ظلوم و جهول 

 گردید!  

ا بیان فرموده اند و به طریق مثال بیان می در این بیان حضرت اهمیت و بزرگی امانت خالفت ر

فرمایند که ببینید ادای امانت چقدر اهمیت دارد که وقتی که خالق عالم در روز ازل در آن 

محفل مخلوقات آن امانت تکلیفی را که اهمیت آن امانت از امانت خالفت و تکوینی من خیلی 

د پس چون همه مخلوقات اهمیت او را کم بوده او را بر آسمان ها و زمین و جبال پیشنهاد کر

فهمیدند لذا بر نداشتند اما این امانت خالفت مرا یک نفر از روی جهالت بر داشت پس او ظالم 

و جاهل گردید پس این امانت خالفت غیر از آن امانت است البته او را به عنوان مثال بیان فرموده 

سان که این امانت خالفت را برداشت و او اند که مردم اهمیت ادای امانت را بفهمند پس آن ان

بسیار ظالم و بسیار جاهل و قابل مالمت و لعنت شد اما آن انسان که در آیه امانت مذکور است 

چون او موافق مشیت پروردگار آن امانت را برداشت او بی نهایت قابل تعریف و توصیف و تمجید 

 لقدر ماند.گردید یعنی او بی نهایت مظلوم و بی نهایت مجهول ا

ان شاء اهلل حاال خوب واضع خواهد شد که آن چه امانت بود و در برداشتن آن امانت چه مصائب 

آسمان ها و زمین و جبال آن مصائب و نوائب را مالحظه   و نوائب و شدت سختی ها بود که هر گاه

و مشاهده کردند پس دیدند که آن شدائد و مصائب از قوت حمل آن ها خارج اند پس از حمل 
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آن امانت معذرت خواستند که ای پروردگار با هرگز نمی توانیم که این امانت را برداریم و متحل 

 این مصائب و شدائد بشویم!

 ل امانت محفبیان صورت 

 )صورت محفل امانت این طور بوده(

که چون خالق عالم خواست و مشیتش تعلق گرفت که علم و قدرت و   و آن واقعه این طور است

کمال و حکمت غیر محدود و التناهی خویش را قدری بروز بدهد پس انواع و اقسام مخلوقات را 

که در حدیث قدسی این مطلب را در عالم ارواح و ملکوت از قدرت باهره خود خلق فرمود چنان

یعنی بودم از ازل یک خزانه   1کُنْتُ َکنْزاً مَخْفّياً فَاْحبَبْتُ أنْ اعَْرفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ،اظهار فرموده است:  

مخفی مملو از علم و قدرت و حکمت و جاه و جالل اما مخفی بدون اظهار علم و قدرت و کمال 

مت و رحمت و جمال خویش پس برای بروز دادن و ظاهر فرمودن علم و کمال و قدرت و حک

قادر هستم   ،کریم هستم  ،رحیم هستم  ،رحمن هستم  ،مخلوقات را خلق نمودم که من اهلل هستم

صبر هم می کنم  ،و صابر هم هستم یعنی با وجود داشتن قدرت و قوت التناهی و غیر مغلوب

مخلوق یعنی بر نافرمانی و ضدیت و طرفیت مخلوق قدرت قاهره خود را استعمال نمی کنم! 

 سرکش و عاصی را مهلت می دهم که هر چه بخواهد بر ضد من بکند هیچ نمی گویم!!!

 اهللاذا برای صفات مکنونه خویش از برای ذات اقدس خود اسامی عظیمه اختیار فرمود که من 

 ،هستم ظُ يْفِ حَالْ ،هستم یُّوِقَالْ ،هستم رُیْدِقَالْ ،هستم مُیْرِالکَ ،هستم مُ يْحِالرَّ ،هستم نُمَ حْالرَّ ،هستم

پس برای بروز  ،هستم و غیره و غیره و غیره رُ ابِصَّلاَ ،هستم ضُابِقَالْ ،هستم طُ اسِ بَالْ ،هستم مُيْلِعَالْ

 
 . 41حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:  - 1
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 –یعنی جای ظهور  -مظاهر  ،دادن و ظاهر نمودن این صفات خویش در عالم ایجاد و شهود

به واسطه آن مظاهر این صفات ذات حضرت حق و غیب مطلق در عالم ایجاد و شهود  ،خواست

ظهور و بروز نمایند تا که مخلوقات اوصاف ذات اقدس کردگار خود را بدانند که همچنین پروردگار 

 و خدای دارند!

یل داد و بانی آن محفل حضرت امام لذا در عالم ملکوت و انوار و ارواح یک مجلس محفل تشک

مبین ولی اهلل فی العلمین مظهر قدرت رب العلمین شدند پس آن ولی مطلق حضرت حق و غیب 

مطلق تمامی مخلوقات علوی و سفلی را در آن محفل جمع فرمودند و رئیس و سرپرست آن 

لمین معین و محفل حضرت محبوب رب العلمین سید االنبیای و المرسلین و نذیر و بشیر الع

پس آن وقت از جانب حضرت حق و غیب مطلق ذو الجالل و االکرام حضرت  ،مقرر گردیدند

خالق عالم کردگار شما   ،ای مخلوقات  :جبرئیل امین بارگاه رب العلمین این امر پیشنهاد کرد که

می این محفل را برای این مقصد تشکیل داده است که خواهش و مشیت او سبحانه و تعالی از تما

شماها این است که هر که از شماها بخواهد که در عالم ایجاد و شهود مظهر صفات حضرت حق 

پس از آن اسامی عظیمه یک یا دو اسم برای خود اختیار بنماید تا که به  و غیب مطلق بشود،

واسطه آن مخلوق و شخص آن صفت خدائی در عالم ایجاد و شهود یعنی در عالم دنیا ظاهر بشود 

را اختیار فرمودند و حضرت  مُيْظِعَالْو  اهللت اسم اعظم یت محبوب رب العلمین مظهرپس حضر

را اختیار فرمودند و حضرت اسرافیل مظهریت  رُیْدِقَالْو  یُّوِقَالْمظهریت امیرالمؤمنین امام مبین 

را قبول کردند و حضرت عزرائیل  طُاسِبَالْرا اختیار نمودند و حضرت میکائیل مظهریت  مُيْلِعَالْ

را اختیار نمودند و همین طور  ظُ يْ فِحَالْرا پسندیدند و حضرت جبرئیل مظهریت   ضُابِقَالْمظهریت  
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هیچ کس حاضر نشد!  اَلصَّابِرُمظهریت سائر اسامی را مخلوقات اختیار نمودند اما برای مظهریت 

ص را زیرا که معنی و مفهوم و مقصود این امانت خدائی این بود که من آن مخلوق یا آن شخ

قوت و قدرت قاهر غیر مغلوب خویش عطا خواهم کرد اما بر آن شخص الزم خواهد بود که بر 

هیچ ظلم و ستم و توهین و تحقیر مخلوقات و بر دردها و اذیت های خود قوت و قدرت قاهره 

مرا برای دفع کردن آن ها استعمال نکند صرف بر تمامی مصائب و نوائب صبر نماید و بس! پس 

ب و نوائب و اذیت های شدیده را بر تمامی مخلوقات نشان دادند که این ها هستند آن آن مصائ

 مصائب و نوائب که باید متحمل بشود!!! 

پس امین بارگاه حضرت حق و غیب مطلق حضرت جبرئیل اول به آسمان ها آن امانت را عرضه 

اگر می توانید این  داشت و پیشنهاد کرد که ای آسمان ها شماها که این جسامت و قوت دارید

بلی درست می  :خواهش حضرت پروردگار خود را برآرید! پس آسمان ها در جواب گفتند که

فرمائید اما در وقت شدت ابتالی ما خود را با این جسامت و قوت که داریم قابل نمی بینیم زیرا 

قوت تحمل ما   که این مصائبی که ما می بینیم که در این راه هستند اینقدر شدید هستند که از

خارج هستند و ممکن نیست که با قدرت خدائی بر این مصائب عظیمه تحمل کنیم و او را 

استعمال نکنیم یقینًا در وقت شدت بالها زمام صبر از دست ما رها خواهد شد و قوت خدائی را 

برای دفع آن استعمال خواهیم کرد یعنی طرف مقابل دشمن خویش را هالک خواهیم ساخت 

مظهریت ناقص خواهد شد لذا ما را معذور دارید که ما هرگز راضی نیستیم که از جهت  پس آن

 ما در صفت کامل پروردگار نقص وارد بشود!

و بعد از آن حضرت جبرئیل امین به سوی زمین خطاب نمود که ای زمین تو که این جسامت و 

من می بینیم از  :گفت قوت داری این امانت خدائی را آیا قبول می کنی؟ پس زمین در جواب
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این بالهای عظیمه اگر بالی کوچک بر من نازل بشود همه ذرات جسم من از هم می باشند و 

با وجود داشتن  ،کی ممکن است که بر این دردهای جسمانی و روحانی کسی صبر خواهد کرد

من فوری برای دفع او قوت خود را استعمال خواهد کرد لذا  ،قدرت و قوت خدائی محال است

 نمی توانم این بار سنگین امانت را بردارم پس معذرت می خواهم!!

آن وقت امین بارگاه به سوی جبال خطاب کرد که ای جبال شوامخ جسامت و سختی شماها از 

تمامی اشیاء شدیدتر است هر آئینه شما ها می توانید که این امانت پروردگار خود را سرانجام 

زمین در جواب گفتند که بلی فرمایش پروردگار به جا آوردن پس تمامی کوه های روی  !بدهید

الزم است اما ما می بینیم که این مصائب عظیمه چنان شدید هستند که اگر بر ما نازل بشوند 

ما هرگز نمی توانیم که بر این بالهای  ،ذرات جسامت ماها از هم پاشیده در هوا خواهند پرید

پس مظهریت   ،أمل قدرت خدائی را استعمال خواهیم کردبدون ت  ،عظیمه و شدیده صبر بنمائیم

ناقص خواهد شد و از جهت ما در وصف کامل خدای متعال نقص الزم بیاید لذا معذرت می 

 خواهیم!!!

ای مخلوقات پر قوت کردگار شماها  :ین خطاب نمود کهامین بارگاه بسوی مالئکه کروبآن وقت 

در وقت شدت مصائب زمام صبر از  :ن جواب دادند کهایشا ،این امانت کردگار خویش را بردارید

دست ما رها خواهد شد و ظالم را فوری نابود خواهیم کرد پس مظهریت ناقص خواهد گردید لذا 

 معذرت می خواهیم!

آن وقت امین بارگاه حضرت حق و غیب مطلق به گروه حضرات انبیاء و مرسلین خطاب کرد که 

این امانت را بردارید که شماها قوت صبر بر مصائب و قدرت ای دوستان حضرت پروردگار شماها  

ای امین بارگاه  :پس ایشان جواب دادند که !تحمل بر نوائب از تمامی مخلوقات بیشتر دارید
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حضرت حق و غیب مطلق این درست است که ماها صابرترین مخلوقات هستیم اما آن بالها که 

ر هیچ کدام از آن ها نمی توانم صبر بنمائیم پس در این راه می بینیم ما خوب می دانیم که ب

چطور ممکن است که بر تمامی آن ها در ظرف یک روز تحمل خواهیم کرد در حالی که قوت و 

قدرت خدائی هم برای دفع آن ها داشته باشیم این کار فوق طاقت مخلوقات است!!! که ما هرگز 

خالق قدیم ما نقص پیدا بشود!!! پس راضی نیستیم که از جهت ما مخلوق حادث در صفت کامل  

 از طرف ما در بارگاه حضرت رب العزت ذو الجالل و االکرام عذرخواهی بنمائید!!! 

انکار نمودند  اَلصَّابِرُپس هر گاه تمامی مخلوقات از حمل نمودن آن امانت خدائی یعنی مظهریت  

آن وقت از ناحیه حضرت حق و غیب مطلق ارشاد شد که ای امین بارگاه به   ،و معذرت خواستند

لوقات بگو و بشارت بده که هر که این امانت مرا حمل خواهد کرد و این خواهش مرا این مخ

من او را در عوو آن ولی عهد سلطنت جاودانی خویش و وارث امالک الزوال   ،قبول خواهد نمود

خود خواهم ساخت! پس حضرت جبرئیل امین بارگاه رب جلیل بر تمامی اهل محفل این کرامت 

ود اما با وجود این کرامت و بشارت حضرت کردگار هیچ کس حاضر و آماده و بشارت را اعالن نم 

 نشد که آن امانت را بردارد!! 

  1إِنَّا عَرَضَْنا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها،قال عز و جل:  

فرموده است نه به صیغه وحده( امانت یعنی ما به توسط جبرئیل امین )زیرا که به صیغه جمع 

خود را عرضه داشتیم و پیشنهاد کردیم بر جبال و بر زمین و بر آسمان ها که او   اَلصَّابِرُمظهریت  

را بردارند و به جا بیاورند و به انجام برسانند پس همه شان از برداشتن آن امانت ابا و انکار نمودند 

 نتوانند که به انجام برسانند!و ترسیدند از اینکه اگر بردارند پس  
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پس آن وقت حسین فرزند رسول الثقلین فکر نمود که بهترین صفات ذات حضرت حق و غیب 

می باشد و با وجود خواهش و مشیت مؤکد حضرت   اَلصَّابِرُ مطلق ذو الجالل و االکرام همین صفت  

تا که در عالم ایجاد و  کردگار هیچ کس حاضر و آماده نشد که او را بردارد و به انجام برساند

شهود این کمال ذات حضرت حق و غیب مطلق ظاهر و باهر بشود که خدای قادر مطلق و شدید 

القوی است و با وجود این صابر هم هست لذا این بهترین صفات حضرت پروردگار تا ابد اآلباد در 

ت برخاست و معرو خفا خواهد ماند!!! پس حضرت حسین این فکر نموده در آن محفل مخلوقا

ای کردگار ذو الجالل و االکرام این عبد  :در بارگاه حضرت حق و غیب مطلق عرو نمود که

زیرا که من هم   ،ناچیز تو برای برداشتن این امانت عظیم تو حاضر و آماده است مگر به یک شرط

مثل دیگر مخلوقات در خود قوت تحمل این امانت نمی بینم مگر اینکه در وقت شدت این بالها 

توفیق تو شامل حال من بشود آن وقت حاضرم، اگر قبول بفرمائی مگر توفیق صبر بر شدائد این 

 بالهای عظیم از تو می خواهم.

ای حسین که تو از در میان این تمامی  ،پس پروردگار عالم فرمود که پس مرحبا مرحبا مرحبا

هر آئینه ما تو را توفیق خواهیم داد زیرا که ما سوال    ،مخلوقات حاضر شدی که امانت مرا برداری

پس بر این مردانگی آن حضرت تمامی مخلوقات تعریف و تمجید  ،هیچ کس را رد نمی کنیم

 نَ مِ   د  مَّحَمُ  آلِ   وَ   د  مَّحَ ى مُلَعَ  لِّ صَ  مَّ هُللَّا؛  نمودند و بر همت آن حضرت درود فرستادند! و ثنا گفتند

 دِ أبَی الْلَ إلِأزَالْ

پس از جانب حضرت حق و غیب مطلق ندا رسید که صد آفرین و هزار تمکین ای حسین فرزند 

گردانیدم تو را ولی عهد و وارث سلطنت جاودانی و ملک ال زوال خویش الی االبد  ،حبیب من

 اآلباد!!! 
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السالم( ُیحَاسُب باب إنَّ الحُسَينَ )عليهمرقوم است:    باب الرجعةچنانچه در کتاب المبین در خاتمه  

 ابو جعفر: الْخَلْق قَبْلَ یَوْمِ الْقِيَامَةِ، فصل الخطاب، قال 

هُوَ بَعْثٌ إِلَى الَّذِی یَلِی حِسَابَ النَّاسِ قَبْلَ یَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ، فَأَمَّا یَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّمَا إِنَّ 

 زیرا که آن حضرت ولی عهد حضرت حق و غیب مطلق است.  1،الْجَنَّةِ وَ بَعْثٌ إِلَى النَّارِ

 و در این آیه امانت همین قضیه و واقعه را برای اهل جهان خبر داده است، فقال عز و جل: 

فَأَبَيْنَ أَنْ یَْحمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ ِمنْها وَ حَمَلََها الْإِنْسانُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ 

یعنی پس برداشت آن امانت را یک انسان خاص یعنی حسین فرزند و  2إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُواًل.

سبط رسول الثقلین پس شد او در میان مخلوقات بسیار بسیار مظلوم و بسیار بسیار مجهول  

اختند که او را ولی عهد سلطنت جاودانی و وارث ملک القدر یعنی مردم او را به درستی نشن

الزوال حضرت حق و غیب مطلق است الی االبد اآلباد، مردم او را مثل خود یک فرد بشر می 

 دانند و بس!!!

پس این ایراد بر کمی   ،و این ایراد که ظلوم به معنی مظلوم کردن خالف اهل لسان و لغت است

چنانچه در کتاب لغت المنجد در معنی اوزان مبالغه لفظ  ،علم و تدبر متعرو داللت می کند

 ظلوم را مظلوم هم معنی کرده است و در قرآن مجید ذلول به معنی مذلول آمده، 

 ای مذلواًل و موطاطاً. 3مَناکِبِها، هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُوالً فَامْشُوا فیسوره ملک:  

 
 . 117، قم، ص: حلى، حسن بن سليمان بن محمد، مختصر بصائر الد رجات، مؤسسة النشر اإلسالمي  - 1
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و چون این امانت خدا همان مظهریت اسم اعظم یا صابر بوده و حمل نمودن آن امانت این امر 

بود که بعد از تحمل هزاران مصائب شدیده در آخر ذبح شدن است و بر این تمامی مصائب باید 

را استعمال نکند لذا هیچ کس در آن محفل از در میان تمامی  صبر کرد یعنی قدرت خدائی

پس در حقیقت آن حضرت در همان   ،مخلوقات این ذبح شدن را قبول نکرد مگر حضرت حسین

 محفل کشته شده اند که قبول کردند!

لذا هر گاه خالق عالم حواری حضرت مسیح را یعنی جناب یوحنا را تمامی وقائع متعلق حضرت 

را در مکاشفه یوحنا نشان می دهد و بیان می کند پس در آن بیان آن حضرت را  امام حسین

 بره ذبح شده می فرماید و این مطلب را هم بیان می فرماید که آن بره کی و کدام جا ذبح شده!

 پس در آیت هشتم باب سیزدهم مکاشفه این طور فرموده است: 

در دفتر حیات بره که از بنای عالم ذبح شده و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نام های ایشان  

)یعنی معاویه و یزید را که در آیات قبل مذکور  1بود مکتوب است آن وحش را خواهند پرستید

 اند( 

به هر حال همین آیت هشتم مکاشفه این سر مخفی را ظاهر می کند که در وقت بنای عالم 

در همان محفل ازلی آن حضرت  ،بودیعنی در بدو آفرینش و روز ازل یک محفل تشکیل شده 

 کشته شده بود )زیرا که آن امانت را برای ادا کردن برداشته بودند(

 بره مذبوح همراه خداوند و در همین مکاشفه در جای دیگر این مطلب هم بیان شده است که

خدا بر تخت سلطنت جاودانی نشسته است در مقام بهشت و روشنائی بهشت از نور خدا و بره 

 : 21باب    33آیت   ،بوح خواهد بودمذ
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و آن شهر که بهشت است هیچ احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنائی دهد زیرا که جالل 

 1خدا آن را منور می سازد و چراغش بره است!! 

 مذکور است:   22و باب  3و در آیت  

مذکور است: و  5در آیت و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود. و 

دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند زیرا خداوند خدا بر ایشان )یعنی اهل 

 2جنت( روشنائی می بخشد و تا ابد اآلباد سلطنت خواهند کرد!!! 

 پس همین آیات ولی عهدی سلطنت جاودانی را برای آن حضرت اثبات می نمایند.

 )لمؤلفه(

 بتره متتذبتوح از بتتدو جتهتتان یاالستتتالم 
o 

 حق نجات انس و جان یمظهر صتبر و رضتا 
o 

 و نتور جتنتتات التختلتود نیت عترش بتر نتتتیت ز
o 

 جلوه افروز جنتان و تختت ملتک جتاودان 
o 

 جتتنتتان یشتتتتهتتنشتتتتاه و فتترمتتانتتروا
o 

 بتته تتتختتت ابتتد تتتا جتتور الستتتتالم 
o 

 دمقِ یامتتتتتور ختتتتتدا یولتتتتت 
o 

 شتتتتمتتس و قتتمتتر الستتتتالم یمتتربتت  
o 

 جتتهتتان یشتتتتترع ختتدا یمتتجتتار
o 

 جتتن و بشتتتتتر الستتتتتالم رانیتت نتتذ 
o 

در این مقام مردان کم علم و کم فهم این ایراد می کنند که چون این شهادت حضرت سید 

در روز ازل مقدر شده بود لذا باید همان طور واقع بشود زیرا که هر چه  السالم()علیه الشهداء

تقدیر شده است خود به خود همان طور واقع می شود پس در این صورت چه ثواب برای سید 

 الشهداء و چه عذاب برای یزید لعین؟

 
 .33، آيه 21مکاشفه يوحنا، باب انجيل،  - 1
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  :پس جواب این است که بدانید که تقدیر بر دو قسم است

 تقدیر تکلیفی است   (رتقدیر تکوینی است و دیگ  (یک

انسان در تقدیر تکوینی مجبور است   ،پس تقدیر تکوینی بدون اراده و اختیار انسان واقع می شود

 مثال پیدا شدن و بزرگ شدن و پیر شدن تشنه و گرسنه شدن و غیره!

و اما تقدیر تکلیفی پس وقوع آن بر اراده و اختیار انسان منوط و مربوط است اگر انسان به اراده  

کسی او را  ،اختیار خود بخواهد او را به جا بیاورد واقع می شود و اگر نخواهد واقع نخواهد شد

 .مجبور نمی کند

پس این شهادت مقدر شده بود به تقدیر تکلیفی و به اراده و اختیار مخلوقات منوط و مربوط 

إِنَّا یعنی  ،کندچنانچه در این آیت امانت این جمله این مطلب را خوب واضح ظاهر می  ،بوده

 و قهراً  نه جبراً ؛ال وجبنا األمانةیعنی ما آن امانت را بر مخلوقات پیشنهاد کردیم!  عَرَضْنَا الْأَمانَةَ

 واجب کردیم!!

 .2وَ یُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمينَ  1صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَ اللَّهُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى

آیا این صرف تدبر خاکسار  ؟حاال حقیقت مفهوم این تفسیر هم مخفی نماند که آن از که هست

پس هر گاه بنده آیه امانت را در هندوستان این تفسیر کرده بودم  ؟ست یا از جای دیگر استا

امیرالمؤمنین حضرت امام مبین    :رفیق بنده جناب عالمه و مجتهد بزرگ هندوستان فرمودند که

 ،آنجا مالحظه کنید  ،چنانچه در نهج البالغه فرمایش حضرت مذکور است  ،این تفسیر نفرموده اند

نده فرمایش حضرت را دیدم که به ظاهر همان طور است که رفیق بنده فرموده اند و ایشان پس ب

 
 46و النور :  213البقرة :   - 1

 27إبراهيم :   - 2
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همان مفهوم که اهل لغت قرار داده   ،این هم فرموده بود که معنی الفاظ را نباید از خود تغییر داد

اند باید قبول کرد و اهل لغت معنی ظلوم و جهول سخت ظالم و سخت جاهل کرده اند نه مظلوم 

 مجهول القدر! و  

لذا بنده در این خصوص سخت پریشان و متفکر گردیدم حتی اینکه چند بار در بارگاه حضرت 

ملتجی  والسالم(الصلوة)علیهحق و غیب مطلق و در ساحت مقدس حضرت ولی العصر و الزمان 

زیرا که  ؟شدم که برای بنده مفهوم فرمائش حضرت امام مبین را واضح بفرمایند که آن چیست

آن عقل که به من مرحمت شده است او این مفهوم را قبول نمی کند زیرا که ظاهر فرمائش امام 

به هم می زند و متحیر می سازد پس روزی در همین فکر  کليةمبین مفهوم این آیه امانت را 

بودم که ناگهان القاء شد که مقصد فرمائش حضرت امام مبین به عنوان مثال و تشبیه است یعنی 

انت محفل روز ازل این قدر اهمیت نداشت که امانت خالفت من دارد و حال آنکه از حمل آن ام

آن امانت آسمان ها و زمین و جبال همه ابا و انکار کردند زیرا که ترسیدند که اگر بردارند و 

نتوانند که به انجام برسانند پس در امانت خیانت خواهد شد لذا همه شان از حمل او دوش های 

 خالی کردند و معذرت خواستند! خود را

اما امانت خالفت مرا بدون تدبر و تفکر یک انسان برداشت و نتوانست که به انجام برساند لذا 

بسیار بسیار ظالم و مجهول و جاهل گردید!! پس هر گاه بنده این را فهمیدم چنان خوشحال 

 گردیدم که نمی توانم بیان کنم!

است )نه والسالم( الصلوة)علیه قدسه حضرت ولی العصر و الزماناز ناحیه م حقيقةلذا این تفسیر 

 از تدبر و تفکر بنده(
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 کتاب مصنفاز تفسیر آیه امانت به صورت نثر 

والسالم( الصلوة)علیه القدر از ناحیه حضرت ولی العصر و الزمان عظيمةچون این تفسیر این آیه 

تمامی علمای امت از اولین و آخرین به این حقیقت بر این بنده ناچیز القاء و الهام شده است که  

در تفسیر این آیه امانت چیزها گفته اند که هیچ ربط به اصل مطلب و مقصد  ،موفق نشده اند

خدای علیم و حکیم ندارد لذا بنده در فکر افتادم که الزم است این تفسیر را بر سلک نظم هم 

و معدوم بشود اما کالم منظوم هیچ وقت فنا نمی   در بیاورم زیرا که ممکن است کالم منثور فناء

شود همیشه بر صفحه روزگار سالم و باقی است و امداد از حضرت روح القدس جبرئیل امین 

  بارگاه جلیل خواستم و موفق شدم و هو هذا:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وبیت التغت  بیتت چتون شتتتهتنشتتتتاه ازل غت 
o 

 حضتتتترت حتق متتالتتک متلتتک وجتوب 
o 

 زد قتتدم یامتتکتتان و هستتتتتتت در ره 
o 

 بتتتهتتتر اظتتتهتتتار کتتتمتتتاالت قتتتدم 
o 

 میت عتظت  یستتتتاختتت بتهتر ذات استتتمتتا
o 

 میت آن قتتد یرهتنتمتتا بتتاشتتتتنتتد ستتتتو 
o 

 تتتا شتتتتود ظتتاهتر هتنتر عتلتم و کتمتتال
o 

 قتتدم حستتتن و جمتتال ض یرحمتتت و ف 
o 

 ستتتطوت و ستتتلطان و حلم و صتتتبر و داد
o 

 قتتدرت و عتتظتتمتتت جتتالل التضتتتتاد 
o 

 از ازل یکتته هتتمتته بتتودنتتد متتختتفتت 
o 

 حضتتتتترت عتتز و جتتل میتت در حتتر 
o 

 کتترد ابتتداع ختتالئتتق ذو التتجتتالل
o 

 از ستتتتمتتاء و ارو و ابتتحتتار و جتتبتتال 
o 

 و مور و متتار ریجن و انس و وحش و ط
o 

 شتتتتمتتار یبتت  انیتت و کتتروبتت  یقتتدستتتت  
o 

 میت و مترستتتتلتیتن عترش عتظت  ایتت انتبت 
o 

 حتور و غتلتمتتان بتتاغ جتنتتات التنتعتیتم 
o 
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 داده در ازل لیتت تشتتتتکتت  یمتتحتتفتتلتت 
o 

 حضتتتتترت رب التتعتتال عتتز و جتتل 
o 

 در شتتتتهتود نیت گتردد متعت  یمتظتهتر
o 

 بتتتهتتتر اوصتتتتتاف ختتتداونتتتد ودود 
o 

 میتت قتتد یحستتتتنتتا یاستتتتمتتا یاز پتت 
o 

 میتت متتثتتل استتتتم اهلل و رحتتمتتن و رحتت  
o 

 و ذو التتنتتعتتم میتت و کتتر ومیتت و قتت  یحتت 
o 

 شتتتتاکتتر و صتتتتبتتار و جتتبتتار قتتدم 
o 

 و رزاق و جتتواد یختتالتتق التتبتتار
o 

 قتتابتض و بتتاستتتتط عتلتم و نتور و هتتاد 
o 

 ذو انتتتتتقتتام  زیتت قتتاهتتر و غتتالتتب عتتز
o 

 االنتتام یهتتاد ینتتاصتتتتر و حتتافتتظ ولتت  
o 

 تتتا کتنتتد ظتتاهتر هتنتر عتلتم و کتمتتال
o 

 و کرم حستتتن و جمتال ض یرحمتت و ف 
o 

 بتته استتتتتتتار ازل یکتتو بتتده متتختتفتت 
o 

 حضتتتتترت عتتز و جتتل میتت در حتتر 
o 

 صتتتتدر متحتفتتل احتمتتد متختتتتار شتتتتد
o 

 صتتتنو احمتتد صتتتتاحتتب دربتتار شتتتتد 
o 

 انیتت طترف جتتا داد حتزب قتتدستتت  کیتت 
o 

 جتبتتال و آستتتمتتانیتتک طترف ارو و  
o 

 وریت طترف جتن و بشتتتر وحتش و طت  کیتت 
o 

 طرف حشتتترات صتتتحرا متار و مور کیت  
o 

 طترف اشتتتتجتتار و انتهتتار و بتحتتار کیتت 
o 

 صتتتتنتتائتع کتردگتتار یطترف بتتاقت  کیتت  
o 

 قتدم یحستتتنتا یبخش شتتتتد استتتمتا
o 

 ختتلتتقتتت ذر و نستتتتتم انیتت در متت  
o 

 میتت متتظتتهتتر اهلل و رحتتمتتن و رحتت 
o 

 ذات متتحتتبتتوب قتتدیتتم نیتت شتتتتد متتعتت  
o 

 نیتت التتمتتؤمتتنتت  ریتت متتظتتهتتر قتتدرت امتت 
o 

 نیتت در هتتمتته عتتالتتم ستتتتمتتوات و زمتت  
o 

 ریتت ختتالق و جتتبتتار و قتتد یدیتت ا
o 

 ریت هتر ختورد و کتبت  یحتتافتظ و متحصتتت  
o 

 حتق لیتت متظتهتر قتتابتض شتتتتد عتزرائت 
o 

 حتق لیتت کتتائت یت بتهتر بتتاستتتتط نتفتس مت  
o 

 لیتت التتحتتفتتیتتظ آمتتد جتتنتتاب جتتبتترئتت 
o 

 لیتت جتتلتت  لیتت التتعتتلتتیتتم آمتتد ستتتترافتت  
o 
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 نشتتتتد بتتهتتر غتتفتتور دایتت پتت  یمتتظتتهتتر
o 

 اظتتهتتار صتتتتبتتار و شتتتتکتتور یاز پتت  
o 

 حضتتتتترت رب التتعتتال نیتت پتتس امتت 
o 

 بتتر هتتمتته بتترختتوانتتد فتترمتتان ختتدا 
o 

 گتتروه ختتلتتق ستتتتلتتطتتان ازل یکتتا
o 

 زلیت لتم  یهستتتتت ختواهتش از ختتدا 
o 

 کو بتاشتتتد محتل از بهر صتتتبر ستتتتیک
o 

 در ره امتتکتتان بتتدون قتتهتتر و جتتبتتر 
o 

 تتتا شتتتود ظتتاهتر بتته عتتالتم بتتالتیتقتیتن
o 

 عتتالتتمتتیتتن یجتتوهتتر صتتتتبتتر ختتدا 
o 

 در انتتواع و اقستتتتتام بتتال یعتتنتت یتت 
o 

 بتتتا وجتتتود قتتتدرت رب التتتعتتتال 
o 

 بتته طتتوفتتان بتتال دیتت صتتتتبتتر بتتنتتمتتا
o 

 و اشتتتتتقتتیتتا انیتت از گتتروه طتتاغتت  
o 

 کتتتنتتتد وارث ورا رب ودود یمتتت 
o 

 متتلتتک وجتتود یتتتا ابتتد بتتر هستتتتتتت  
o 

 ایتت کتتبتتر ریتت نشتتتتانتتد بتتر ستتتتر یمتت 
o 

 آن شتتتتتهتتنشتتتتتاه ازل رب التتعتتال 
o 

 شیت دهتتد در دستتتتت او اقتتدار ختو یمت 
o 

 تتتا کتتنتتد ظتتاهتتر ازو استتتترار ختتوش 
o 

 شتتتود ظتتاهتر از او حستتتن وجتوب یمت 
o 

 تتتا ابتتد از شتتتتاهتتد غتتیتتب التتغتتیتتوب 
o 

 ایتت کتبتر یشتتتود شتتتمتس ستتتمتتا یمت 
o 

 یدر ره متلتتک ابتتد شتتتتمتس الضتتتتحت  
o 

 نتور متلتتک جتتاودان شتتتتمتس التوجتود
o 

 زیتتنتتت اورنتتگ جتتنتتات التتختتلتتود  
o 

 بتتتار امتتتانتتتت در ازل نیتتت بتتتهتتتر ا
o 

 اظتتهتتار صتتتتتبتتر لتتم یتتزل یاز پتت  
o 

 ختواهتش از آن ذات قتتدم نیت هستتتتت ا
o 

 ذر و نستتتتم یهستتتتتتت  یاز شتتتتمتتا ا 
o 

 ایتت نتتدا از کتبتر نیت ا دنتتدیتت چتون شتتتتنت 
o 

 لتتزره در افتتتتتاد بتتر ارو و ستتتتمتتا 
o 

 جتتن و بشتتتتر نیتت و متترستتتتلتت  ایتت انتتبتت 
o 

 هتر خشتتتتک و تتر انیتت فترقتته متلتکتوتت  
o 

 بتر هتمتته لترزه فتتتتاده ستتتتر بتته ستتتتر
o 

 خبر نیت کس حتتاضتتتر نشتتتتد بر ا چیت هت  
o 



238 

 زلیت لتم  یختتدا یبتگتفتتتنتتد ا نیت هت 
o 

 بتتتا وجتتتود قتتتدرت عتتتز و جتتتل 
o 

 بتتهتتر متتا امتتکتتان نتتدارد در بتتال
o 

 ابتتتتتال دیتت در شتتتتتد دیتت صتتتتتبتتر آ 
o 

 بیت شتتتود از متا رهتا صتتتبر و شتتتک یم
o 

 بیت نقص و ع یصتتتفتت ب نیپس نمتانتد ا 
o 

 چتون هتمتته ختتامتوش گشتتتتتنتتد از کتالم
o 

 عتتامفتتکتتر بتتنتتمتتوده امتتام ختتاص و  
o 

 وغتتی ستتتتتتتانینتت  ریتت شتتتت  یعتتنتت یتت 
o 

 یمتتظتتهتتر اوصتتتتاف ذات مصتتتتطتتفتت  
o 

 نیتت حستتتت  یعتتنتت یتت بتتال  یایتت درّ در
o 

 نیتت بتتدر و حتتنتت  دیتت نتتور چشتتتتم ستتتت  
o 

 نتبتود تتتا ابتتد بتتاشتتتتد نتهتتان فیت حت 
o 

 دو جتتهتتان یوصتتتتف اعتتظتتم از ختتدا 
o 

 بتاال و پستتتتت دیت ختاستتتتت برپتا ستتت 
o 

 فتترمتتان ستتتتلتتطتتان الستتتتت یاز پتت  
o 

 فتترمتتانتتده متتلتتک وجتتود یگتتفتتت کتتا
o 

 حتتاضتتتتترم از بتتهتتر فتترمتتان ودود 
o 

 بتتهتتر حتتمتتل بتتار قیتت ده متترا تتتوفتت 
o 

 پتتتروردگتتتار یختتتلتتتق ا انیتتت از متتت  
o 

 جتتام لتتبتتریتتز بتتال نیتت در کشتتتتم ا
o 

 کتتنتتم اظتتهتتار اقتتدار تتتو را ینتت  
o 

 استتتتت و از من حمتتل بتتار قیاز تو توف
o 

 و کتتردگتتار میتت کتتر یو ا ریتت قتتد یا 
o 

 آن جتتام انتتواع بتتال دیتت ستتتتر کشتتتت 
o 

 یجتتمتتع پتتور متترتضتتتتت  انیتت از متت  
o 

 نتتتامتتتزد شتتتتتتد وارث رب ودود
o 

 تتتا ابتتد فتترمتتانتتده متتلتتک وجتتود 
o 

 متتلتتک جتتاودان یآرا ریتت شتتتتد ستتتتر
o 

 وارث امتتتالک ختتتالق جتتتهتتتان 
o 

 میتت بتتهتتر اظتتهتتار کتتمتتاالت قتتد
o 

 میتت کتتربتتال ذبتتح عتتظتت  دیتت آن شتتتتهتت  
o 

 نیت جتمتلتته متختلتوقتتات گتفتتتنتتد آفتر
o 

 ن یت بتر روان ستتتتبتط ختتتم التمترستتتتلت  
o 

 بتتتر روان پتتتاک تتتتو بتتتادا درود
o 

 از ختتتدا ونتتتد جتتتهتتتان رب ودود 
o 
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 بتاال و پستتتتت دیت ستتتبتب آن ستتت  نیز
o 

 تتتتاجتتتدار متتتحتتتفتتتل روز الستتتتتت 
o 

 عتتالتتمتتیتتن یمتتظتتهتتر صتتتتبتتر ختتدا
o 

 نیتت نتتور چشتتتتم انتتبتتیتتاء و متترستتتتلتت  
o 

 صتتتتبتتر فتترمتتوده بتته هتتر رنتتج و بتتال
o 

 در ره طتتتوفتتتان دشتتتتتت کتتتربتتتال 
o 

 زلیتتت لتتتم  یدر راه ختتتدا دیتتت د
o 

 ستتتتختتت از قتتوم دغتتل یظتتلتتم هتتا 
o 

 دیتت بتته درگتتاه متتجتت  یداد قتتربتتانتت 
o 

 دیت بتا دل خوشتتتحتال آن شتتتتاه شتتته 
o 

 از هتمتته اصتتتحتتاب و انصتتتتار رستتتول
o 

 بتتتتتول  یاز گتتل و گتتلتتزار زهتترا 
o 

 اکتبتر شتتتتبتیتته مصتتتتطتفتى یآن عتلت 
o 

 یمترتضتتتت  لیتت اصتتتتغتر متثت  یآن عتلت  
o 

 یقتتاستتتتتم دامتتاد پتتور متتجتتتتتبتت 
o 

 یبتتدر تتتابتتان حستتتن شتتتمس الضتتتح 
o 

 غضتتتتتب یایتت حضتتتترت عتتبتتاس در
o 

 جتتتوهتتتر اوصتتتتتاف قتتتتتتتال عتتترب 
o 

 یبتتدر و شتتتمتس آستتتمتتان هتتاشتتتمت 
o 

 یشتتتتمتتع جتتمتتع انتتبتتیتتاء و آدمتت  
o 

 یمصتتتتطتتفتت  اویتت ر یگتتل هتتا دیتت د
o 

 غتترق در ختتون انتتداز تتتیتتغ جتتفتتا 
o 

 نیتت پتتروردگتتار عتتالتتمتت  یگتتفتتت ا
o 

 نیت دل حتز نیت بتود صتتتتبتر حستتتت  نیت ا 
o 

 ا یتت انتتبتت  یکتتن قتتبتتول از متتن ختتدا
o 

 ایتت کتبتر یتتو ا قیت جتز تتوفت  ستتتتتینت  
o 

 میتت ذبتتح عتتظتت  یاز پتت نتتوبتتت آمتتد 
o 

 میت بتر صتتتتبتر جستتتت  قیت ده مترا تتوفت  
o 

 آب و غتتذا یو بت  اریتت  یمتنتم بت  سیت کت 
o 

 حتتال از رنتتج و بتتال ینتتاتتتوان بتت  
o 

 لیتت پتتس فتترود آمتتد جتتنتتاب جتتبتترئتت 
o 

 لیتت از جتتنتتات حضتتتتترت رب جتتلتت  
o 

 داد در دستتتتت حستتتتیتن مصتتتتطتفتى
o 

 ایتت انتتبتت  یرقتتعتته ستتتتتبتتز از ختتدا 
o 

 عتتهتتد متتن روز الستتتتت یولتت  یکتتا
o 

 از تو بس استتتتصتتتبر من ظتاهر شتتتده  
o 
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 ستتتتاالر متتن یکتتن هتتمتته را زنتتده ا
o 

 ره دشتتتتتوار متتن دانیتت از شتتتتتهتت  
o 

 دیتت عتنت  طتتانیت حتزب شتتت  نیت کتن فتنتتا ا
o 

 دیتت زیتت ستتتترنتتگتتون گتتردان آن تتتختتت  
o 

 ایتت کتتبتتر یرب التتعتتال ا یگتتفتتت ا
o 

 جز صتتتبر و رضتتتا ستتتتیخواهش من ن 
o 

 میتت رب کتتر یکتتن قتتبتتول از متتن تتتو ا
o 

 میت تتتا شتتتتود مشتتتتهتود آن ذبتح عتظت  
o 

 بتتوده امتتام کتتائتتنتتاتور نتته او 
o 

 اتیتت او بتتود متتلتتکتتوت و حتت  دیتت در  
o 

 زد جتهتتان یبتته هتم مت  ینت یت التعت  طکرفککة

o 

 کتتن فتتکتتان یقتتدرت نتتمتتا دیتت از  
o 

 کتتربتتال یبتتود ستتتتتر ختتفتت  نیتت ا
o 

 نتتتوایتتت بتتتره متتتذبتتتوح دشتتتتتت نتتت  
o 

 نتتتام او یروح متتتا بتتتادا فتتتدا
o 

 هستتتتت انتتعتتام او میتت هتتر چتته دار 
o 

ا هَاتِنَکَسَ  ا وَ هَاتِکَرَحَ   دِدَ عَ  وَ   کَ اتِعَوْنُْصمَ   وَ   کَاتِقَوْلُ خْمَ  اتِ رَّذَ  دِدَعَمُحََمّد  بِی مُحَمّد  وآلِ  صَِلّ عَلَ  هُمَّأَللَّ

 .دِأبَی الْإلَ  لِ أزَالْ  نَمِ
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 االسالم تبریزی  حجةشیخیه  هیدعقنقد 

 :السالم()علیه نیدر شهادت امام حس  هیخیش  دینقد عقا

توضیحات نثر و نظم علت غائی و تفسیر اصلی و حقیقی شهادت پس حاال که از این بیانات و 

بر صاحبان علم و عقل و دانش   الفداء(لهالعالمینوارواح)روحنا  السالم()علیه  حضرت سید الشهداء

مثل شمس نصف النهار واضح و آشکار گردید و چون این حقائق مربوط اند به اصل اعتقادات 

شیطان لعین دشمن ایمان و دین مؤمنین عقیده مؤمنین را  مذهبی و در این مورد برای اینکه

نسبت به حضرت سید الشهداء فاسد کند بر کسانی که به درستی حقیقت عقائد مذهبی مذهب 

و دین شیعه اثنا عشریه جعفریه را نفهمیده بودند و پیشوای این مذهب بودند بر آن ها مسلط 

ایع و منتشر کرده و در دهان عوام انداخته که آن شده چیزهائی از زبان و قلم آن ها بین مردم ش

حضرت که از نوع مخلوقات عالین خدا هستند مثل یک نفر نوع انسان پست جلوه داده! و حاال 

و اصل  السالم()علیه که از این بیانات و تفسیر آیه امانت مرتبه و مقام حضرت سید الشهداء

علم و عقل و دانش مثل شمس نصف النهار حقیقت درباره علت غائی و سر شهادت بر صاحبان 

واضح و آشکار گردید لذا الزم می دانیم که آن مزخرفات و هفوات و اشتباهات را هم ذکر کنیم 

 تا مردم حق را از باطل بشناسند!

 و در عین حال خاطر نشان می نمائیم که قصد ما توهین و تحقیر نسبت به بزرگان دین نیست

 بتتزرگتتش نتتختتوانتتنتتد اهتتل ختترد
o 

 بتترد یکتته نتتام بتتزرگتتان بتته زشتتتتتتت  
o 

پس اینجا بیانات ایشان نقل می شوند و دالئل و براهین هم بر بطالن آن ها اقامه می شوند پس 

خوانندگان محترم بخواهند قبول کنند و بخواهند قبول نکنند اما بر نویسنده این کتاب الزم و 
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بان حقیقت از گمراهی نجات تا که طال ،واجب است ذکر آن هفوات و اشتباهات و مزخرفات

 .بیابند

پس یکی از آن ها این جمله و کالم است که غالب روضه خوان ها بر منابر می خوانند و بیشتر 

مردم هم آن حرف را می زنند و بر آن عقیده دارند و آن این است که حضرت سید الشهداء برای 

 دیه و کفاره گردیده اند! گناهان ما کشته و شهید شده اند و برای گناهان ما شیعیان ف

پس اول ما آن خرابی که از این حرف الزم می آید بیان می نمائیم و بعد تحقیق می کنیم که 

این عقیده از کجا در عقاید ما آمده است و چه کسانی از بزرگان دین این عقیده را داشته اند و 

 و دلیل و برهان آن ها چه بوده است. 

  ؟است که معنی فدیه و کفاره را بدانیم که آن چیستپس اول برای این مطلب الزم  

پس همه می دانند که فدیه و کفاره آن چیز را می گویند که برای یک ناخوشی یا برای یک بال  

و مصیبت مردم برای رفع و دفع آن ناخوشی و بال و مصیبت یا خشکبار یا نان یا یکی از حیوانات 

یک شیء که از نوع انسان پست تر است در فدیه و  مثل گوسفند یا گاو یا شتر می دهند یعنی

یک انسان را برای نوع انسان فدیه و کفاره نمی دهند و بدیهی است که گناه  ،کفاره می دهند

انسان از نوع انسان پست تر است پس از این الزم می آید که برای گناهان نوع انسان نوع مخلوقات 

، و معلوم است که نجات انسان و اذ اهلل من هذه العقيدةمع ،عالین خدا را فدیه و کفاره داده اند

قبولیت اعمال حسنه همه بر صحت و درستی عقیده مذهبی مبنی و مؤسس است چنانچه ابلیس 

است نه بالروح پس تمامی عبادات شش  بالمادةصرف این عقیده را داشت که شیئیت االشیاء 

 هزار ساله در عالم ملکوت او باطل و هدر رفت!!!
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ر میان کسانی از بزرگان که بر این راه رفته اند و این عقیده را قبول کرده اند ما دو نفر را  د

انتخاب می کنیم، اول آنچه در این مورد در کتاب های خود نوشته اند یا به نظم در آورده اند 

یم نقل می کنیم و بعد با دالئل و براهین قرآنی و احادیث صحیحه بطالن آن ها را ثابت می کن

مؤمنین  و در ضمن خرابی هائی که از این حرف ها در دین پیدا می شوند تذکر می دهیم تا

 متنبه شوند و به اصالح عقاید مذهبی همت بگمارند.

 االسالم تبریزی  حجة دیوان آتشکده 

امروز بین مردم شایع و منتشر است این کتاب را آقا میرزا محمد تقی  «آتشکده»کتابی به اسم 

ایشان وقایع کربال را در اشعار خود توضیح داده اند  ،االسالم تبریزی به نظم در آورده اند حجة

. در اول کتاب (السالموالصلوة)علیهروی هم رفته کتابی است شرح مقتل حضرت سید الشهداء 

 ظم در آورده اند: سر شهادت را چنین به ن

 را چتو فتتتح التبتتاب شتتتتد نتشیت آفتر
o 

 نتتور احتتمتتد متتهتتر عتتالتتمتتتتتاب شتتتتد 
o 

 یرستتتتتت از او نتتور امتتامتتان وفتت 
o 

 یآن نتور صتتتتفت  ریت شتتتتد بتروج ستتتت  
o 

 پتتس بتترآمتتد نتتور پتتاک فتتاطتتمتته
o 

 آن متتبتتارک فتتاتتتحتتت را ختتاتتتمتته 
o 

 درستتتت یچو شتتتد از و کتلیچهتارده ه 
o 

 نتتور پتتاک انتتبتتیتتاء زان نتتور رستتتتت 
o 

 متراتتتب زان صتتتتور بیتت پتس بتته تترتت 
o 

 شتتتتد هتتمتته ذرات اکتتوان جتتلتتوه گتتر 
o 

 طتتتلتتتعتتتت اهلل نتتتور یآر یآر
o 

 دارد ضتتتترور یا نتتهیتیت آ نیت چتنت  نیت ا 
o 

 آرنتتده بتتاال و پستتتتت دیتت چتتون پتتد
o 

 ختواستتتتت از قتول الستتتتت شیت آزمتتا 
o 

 و ال زبتتان هتتا بتتاز شتتتتد یبتتر بتتلتت 
o 

 ز هتتم متتمتتتتتاز شتتتتد یو نتتار ینتتور 
o 
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 گتترفتتت نیتتیتت متتاوا بتته عتتلتت  انیتت نتتور
o 

 گترفتتت نیت جتتا در تتتک ستتتجت  انیتت نتتار 
o 

 لیتت ختتداونتتد جتتلتت  کیتت نتتاگتتهتتان پتت 
o 

 لیتت الترحت  تیتت در نتفتوس افتکتنتتد صتتتت  
o 

 مرغتتان بستتتتتتان الستتتتت یگفتتت کتتا
o 

 از بتتاال بتته پستتتتت دیتت فترود آئت  نیت هت  
o 

 دیتت تتتجتترد ختتم زنتت  ابتتانیتت از بتت 
o 

 دیتت در آب و گتتل آدم زنتت  متتهیتت ختت  
o 

 خاک و آب ض یحضتت   نیکشتتتزار استتت ا
o 

 نتفتوس مستتتتتتطتتاب نیت دانتته فتعتتل ا 
o 

 تتتا نتتپتتاشتتتتد دانتته را در آب و گتتل
o 

 بتترزگتتر وقتتت درو متتانتتد ختتجتتل 
o 

 تتتا نتتکتتارد بتتذر را در آب و ختتاک
o 

 بتتاغتبتتان از نتختتل و تتتاک نتتدیت بتر نتچت  
o 

 جتتا نتتهیتتیتت عتتکتتس در آ ردیتت تتتا نتتگتت 
o 

 زو نشتتتتان انتتدر هتتوا ابتتدیتت کتتس نتت  
o 

 نتتتتتابتتد آفتتتتتاب یواریتت تتتا بتته د
o 

 جتز بتته ختواب نتتدیت پترتتو او کتس نتبت  
o 

 و بتتاال پتر گشتتتتود ریت پتس نتفتوس از ز
o 

 شتتتتد فترود عتتتیت جتمتلتته در چتتاه طتبت  
o 

 چه شتتتکستتتت آن بال و پر ض یدر حضتتت 
o 

 بتتدان در اوج ذر یدنتتدیتت کتته پتتر 
o 

 و زشتتتتت بتتایت ز نتتتیت طت  نیت چتون عتجت 
o 

 دستتتت ستتتلطتان ازل در هم ستتترشتتتت 
o 

 مشتتتتعتل  یآن شتتتمع هتا نیشتتتتد دف
o 

 در شتتتتبستتتتتتتان متتزاج آب و گتتل 
o 

 شتتتتد مصتتتور بتتا صتتتور والیت چتون هت 
o 

 از مشتتتکتات خود شتتتد جلوه گر کیت هر  
o 

 طتبتع اختتتالط آن ستتتترشتتتتت کیتت لت 
o 

 شتتتتد متوثتر در متزاج ختوب و زشتتتتت 
o 

 نیت نتور و ظتلتمتتت چتون بتته هتم آمتتد قتر
o 

 نیت آن ز ا رفتتتیت پتتذ یاز آن رنتگت  نیت ا 
o 

 دیتت الجتترم در طتتبتتع احتترار و عتتبتت 
o 

 دیتت پتتد یتتبتته کتتار یشتتتتد تتقتتاضتتتتا 
o 

 ایتتت پتتتس نتتتدا آمتتتد ز اوج کتتتبتتتر
o 

 اءیتت و اوصتتتتت  اءیتت بتتا گتتروه انتتبتت  
o 
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 بتتا شتتتتکتتوه انیتت گتتروه مَتتنتتهتت  یکتتا
o 

 از وجوه دیتت کتته شتتتو یروئ هیتت ستتت  نیا 
o 

 بیتت نتتدا را کتس متجت  نیت ا امتتدیتت بترنت 
o 

 بیتت ابتن التحتبت  بیتت حتق حتبت  لیتت جتز قتتت  
o 

 بتتال وبیتت حتتلتتم و ا لیتت آن ختتلتت 
o 

 کتتربتتال نیتت نتتوح طتتوفتتان و حستتتت  
o 

 زآنتتکتته از ارکتتان عتترش استتتتتتتتوا
o 

 بتپتتارکتن عتقتتل از نتور احتمتتد شتتتتد  
o 

 یرکتتن روح از نتتور پتتاک متترتضتتتتت 
o 

 حتتکتتمتتت آمتتوز دبستتتتتتتان قضتتتتا 
o 

 قتتائتم از نتور حستتتتن یرکتن نتفستتتت 
o 

 مُتمتتتحَن نیت از حستتتت  یرکتن طتبتعت  
o 

 نیت نَتتت یت بتود ختلتط طت  نتجتتایت چتون در ا
o 

 نیت نتبتود آنتجتتا بتته جتز ذکتر حستتت  یمت  
o 

 قیت رکتن وثت  نیت کتتاوستتتتت ربّ التنتوع ا
o 

 قیقصتتتته کوتته بته کته شتتتتد معنتا دق 
o 

 ستتتتتیستتتخن درخورد فهم عتام ن نیا
o 

 ستتتتیره حمتام ن نیراه عشتتتق استتتت ا 
o 

 شتتتتافع خورد و بزرگ یگفتتت حق کتتا
o 

 بس ستتترگ یشتتفاعت راستتت شتترط  نیا 
o 

 اهلل نشتتتتد یره فتنتتا فت  نیت هترکتته در ا
o 

 شتتتته نشتتتتد یجرم بخشتتت  ریبر ستتتر 
o 

 متتقتتتتتدا یا نیتت در راه د دتیتت بتتا
o 

 کتترد جتتان بتتهتتر گتتنتتهتتکتتاران فتتدا 
o 

ستتتتت از   فرزنتد و متال و عزّ و جتاهشتتتُ
o 

 را پنتاه فتانیضتتتع یدستتتتت تتا بتاشتتت  
o 

 قیتت فتترزنتتد کتتن در ختتون غتتر کتتریتت پتت 
o 

 قیتت نشتتتتان از آتتتش دوزک حتتر یمتت  
o 

 ریت بتر اصتتتغتر ده از پستتتتتتان تت  ریت شتتت 
o 

 ریستتت  ریشتتت  یتشتتتنگتتان را کن ز جو 
o 

 بتتر کتتف دامتتاد از ختتون نِتته خضتتتتاب
o 

 زن بتر آب یمت  انیتت نتقتش جترم عتتاصتتت  
o 

 کتتتتتتتتتن به غُل چون بنده مارتیب یپا
o 

 متردگتتان را زنتتده کتن حتتایتت مستتتت  یا 
o 

 ریت ده استتتت  یختواهتران و دختتتران مت 
o 

 ریت را رهتتا کتن از ستتتَتعت  رانیت استتت  نیت و 
o 
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 لیتت ستتتلت  یآتتش ا متتهیت بتتاز زن بتر خت 
o 

 لیتت بِتکُتن آتتش گتلستتتتتتان بتر ختلت  یمت  
o 

 بتته ختون در کتربتال یبتر آن کشتتتتت  نیت هت 
o 

 نتتوح را بِتترهتتان ز طتتوفتتان بتتال 
o 

 از فترات رونیت بت  یتشتتتتنتته لتتب بتتاز آ
o 

 اتیتت دِه هتتزاران خضتتتتتر را آب حتت  
o 

 یتتیافتتتتتادگتتان در چَتته تتتو یمتتنتتجتت 
o 

 ییخون بته دستتتتت آور کته ثتار اهلل تو 
o 

 غرقته در خون بتا تن صتتتتد پتاره بتاش
o 

 بتتر گتتنتتاه متتجتترمتتان کتتفتتاره بتتاش 
o 

 هُتمتتام یا دیتت بتبتتا یختونت  نیت چتنت  نیت کتتا
o 

 نتتا تتتمتتامتتان را تتتمتتام نیتت تتتا کتتنتتد ا 
o 

 تتو در ختون بتتاش غترق یقتلتتب اَکتوانت 
o 

 عتتالتتم را بتته فتترق زیتت ختتاک متتاتتتم ر 
o 

 ز افتتراد بشتتتتر یتتیرو هیتت ستتتت  نیتت کتتا
o 

 آب چشتتتتمِ تتتر ریتت غتت  دیتت نشتتتتو یمتت  
o 

 ارتضتتتتا ریتت گتتفتتت آن شتتتتاه ستتتتر
o 

 جتمتلتته را دارم رضتتتتا یکتتانتچتته گتفتتت  
o 

 تترک متتال و تترک جتتان و تترک اهتتل
o 

 ستهل استت و ستهل   یجانان بست  یچون توئ 
o 

 دستتت عشتتق  یباده ام خون استتت و ستتاق
o 

 مستتِ عشتقم مستتِ عشتقم مستتِ عشتق 
o 

 شتتته احمتد ستتترشتتتت یکتا زدیگفتت ا
o 

 نوشتتتتت دیتت بتتا یعهتتد خود را نتتامتته ا 
o 

 شیبا دستتتت خو  یپس نوشتتتت او نامه ا
o 

 شیت بتر نتهتتاد و داشتتتتت پت  یمُتهتر بتر و 
o 

 جتتد و بتتاب و متتام و فتترزنتتدان راد
o 

 را بتتر او ختتاتتتم نتتهتتاد یمتتر گتتواهتت  
o 

 شتتتمتع بتزم روشتتتنتم یگتفتتت حتق کتتا
o 

 تتو متنتم یکتته ختون بتهتتا یشتتتتاد ز 
o 

 عهتتد درستتتتت نیهر چتته در پتتاداش ا
o 

 ز آن توستتتت کستتتریاز متا خواه  یخواه  
o 

 ذوالمنن نیا میگفتتت شتتتته صتتتتادق ن
o 

 در وفتتا گتر از تتو ختواهتم جتز تتو متن 
o 

 یپتس ستتتتپترد آن عتهتتد زان بتزم بتلت 
o 

 کتتربتتال یعتتاشتتتتقتتانتته رانتتد ستتتتو 
o 
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االسالم تبریزی را درباره سر شهادت همه  حجةبرای اینکه نظریه و عقیده آقا میرزا محمد تقی 

مردم به درستی بفهمند لذا الزم شد نکاتی را که ایشان به نظم در آورده اند ما به نثر نیز بیان 

 کنیم و بنویسیم تا اشتباهات ایشان به درستی آشکار گردد. 

  :بدو خلقت و پیدایش عالم امکان شروع کرده اند کهایشان بیان خود را از  

چون خداوند متعال فتح باب آفرینش فرمود اول نور حضرت خاتم االنبیاء و المرسلین را خلق »

)علیها  فرمود و از آن خورشید عالمتاب نور ائمه معصومین پیدا شدند و نور پاک حضرت زهرا

خلوقات و ذرات اکوان از نور ایشان جلوه گر و روئید و همچنین به ترتیب مراتب همه مسالم( 

خلق شدند بعد خداوند متعال از فرمایش الست بربکم آیا من پروردگار شما نیستم از همه آزمایش 

و امتحان گرفت بعضی در جواب بلی گفتند و بعضی ال گفتند به این نحوه سعداء از اشقیاء و 

ند و سعدا در علیین مأوی و سکنی گرفتند و نوریان از ناریان از یکدیگر جدا و علی حده شد

اشقیا در سجین جای گرفتند. که ناگهان قاصد خداوند در نفوس صدا بلند کرد الرحیل یعنی از 

اینجا بروید و رحلت کنید. ای مرغان این بستان از باال به عالمی پست فرود بیائید. از بیابان تجرد 

بزنید. آن عالم مرزعه و کشتزاری است که شما زارع بار ببندید و در عالم آب و گل آدمی خیمه  

آن هستید و دانه آن اعمال شماست و اگر در آب و گل دانه را نپاشید وقت درو خجل و شرمسار 

خواهید ماند تا در آب و خاک تخمی نپاشید برای شما نخل و تاکی نمی روید که از آن میوه و 

 ثمر بچینید.

ستند که تا آئینه ای نباشد که صورت را منعکس نماید کسی از ابدان برای شما مثل آئینه ای ه 

چهره خود نشان در هوا نمی بیند یا شعاع آفتاب تا به دیواری نتابد کسی پرتو او را نمی بیند. 

پس مرغان نفوس و ارواح همه بال و پر گشودند و در چاه طبیعت عالم دنیا فرود آمدند و در 
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ه با آن بال و پر در اوج عالم ذر پرواز می کردند و خداوند عمق چاه بال و پر آن ها شکست ک

متعال یعنی سلطان ازل از دست قدرت خود خمیر طینت برای آن ها سرشت. پس آن شمع 

های مشتعل عالم ارواح و عالم دز در شبستان مزاج آب و گل مدفون شدند آن ارواح و نفوس که 

در دنیا و از ابدان و هیاکل خود جلوه گر شدند. در عالم ذر بعضی سعید شده بودند و بعضی شقی  

لکن از جهت اختالط مزاج خوب و زشت در یکدیگر مؤثر شدند و چون نور و ظلمت به یکدیگر 

 .«نزدیک شدند نور از ظلمت رنگی پذیرفت و ظلمت از نور رنگی گرفت

سعدا و مؤمنین را از شاید مقصود ایشان احادیث طینت بوده که خداوند متعال طینت شیعیان و  

طینت ممزوج آفریده است که به واسطه همان طینت از آن ها افعال بد سر می زنند که ما 

 نت از این مسئله بحث خواهیم کرد.بالتفصیل ضمن بیان حدیث طی

لذا به واسطه این خلط طینت در طبع بندگان سعید خواهش تبه کاری و جنایت پیدا شد که »

د و ناشایست و گناهان کبیره سر می زنند. از اوج کبریا ندائی آمد خطاب با از این ها هم افعال ب

و اوصیا که ای گروه پیغمبران که شما مردم را از کارهای بد نهی می کنید کدام یک انبیاء    گروه

از از شما حاضرید این سیه روئی را از صورت نیکان بشوئید؟ به این ندای الهی هیچ کس جواب 

و کشته شده راه خدا و حبیب بن الحبیب یعنی آن خلیل حلم و ایوب بال و نوح نداد مگر قتیل 

 .السالم(«)علیه  طوفان کربال حسین

حاال علت را بیان می کنند که چرا از میان حضرات چهارده معصومین ایشان زیر این بار رفتند 

  :می گویند

رکن طبعی.   ،رکن نفسی  ،حیرکن رو  ،رکن عقلی  :چون مفهوم على العرش استوا چند رکن دارد»

اما رکن عقلی از نور حضرت احمد مصطفی به پا شده است و رکن روحی از نور پاک علی مرتضی 
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و رکن نفسی از نور حسن مجتبی و رکن طبعی از نور حضرت سید الشهداء. چون این گناهان و 

روح است و نه تبه کاری نیکان مربوط است به خلط طینتین نه از جهت عقل است و نه از جهت  

از جهت نفس بلکه از جهت طبع و طینت است و رکن طبعی از نور حضرت حسین به پا شده 

لذا آن حضرت زیر این بار رفتند و آن جا به جز ذکر حسین اسم و رسم کسی دیگر نبود زیرا که 

 ایشان رب النوع این رکن وثیق هستند.

چون این سخنان راه عشق است و راه  و چون معنی دقیق شده بهتر است قصه را کوتاه کنیم 

ای  :حمام نیست که در فهم عوام مردم بیاید. ذات حضرت حق خطاب به حضرت حسین فرمود

باید تو در راه دین جان خود را از برای   ،این شفاعت شرطی بسیار مهم دارد  ،شافع خورد و بزرگ

وی تا بتوانی ضعیفان را پناه باید از فرزند و مال و عز و جاه دست بردار ش ،گنهکاران فدا کنی

پیکر فرزند جوان خود را در خون غرقه کن تا بتوانی حریق شدید اتش دوزک را بنشانی  ،باشی

طفل شش ماهه خود را از نوک پیکان شیر بده تا بتوانی تشنگان قیامت را از جوی شیر سیراب 

ثل نقش بر آب محو و کنی. بر کف داماد از خون خضاب بنه تا بتوانی نقش جرم عاصیان را م

نابود کنی. بیمارت را چون بنده به اسیری بده ای مسیحا مردگان را زنده کن. خواهران و دختران 

خود را به اسیری بده و این اسیران را از عذاب دوزک رها کن. بر خیمه های خود آتش بزن تا 

ران آن وقت نوح را آتش را بر خلیل خدا گلستان کنی. کشتی خود را در زمین کربال در خون ب

از طوفان بال نجات بده. با لب های تشنه از فرات بیرون بیا و هزاران خضر را آب حیات بده. این 

مرغان بستان الست را که در این چاه طبیعت افتاده اند تو باید نجات بدهی و خون به دست آور 

اره گناه مجرمان و که تو هستی ثار اهلل. در خون خود با تن صد پاره غرقه شو آن وقت کف



250 

گناهکاران باش. ای امام همام این چنین خونی باید ریخته شود تا تو بتوانی این نا تمامان را 

 کامل کنی. 

ای شاه سریر ارتضا بر آنچه فرمودی من راضی  :در جواب حضرت سید الشهداء عرو کردند

و من از جان و مال هستم. برای رضای تو چون جانان هستی این کار بسیار سهل و آسان است 

و اهل خود می گذرم. چون مست عشقم لذا از دست ساقی عشق این باده خون را می نوشم. ایزد 

ای شه احمد سرشت این عهد را باید در نامه ای نوشت. لذا آن حضرت با دست  :متعال فرمود

و ؤمنین  امیرالم مبارک خود نامه ای نوشتند و آن را مهر کردند سپس جد بزرگوارشان و حضرت  

حضرت زهرا و همه ائمه معصومین او را مهر کردند و خداوند فرمود ای شمع بزم روشنم خوشحال 

و شادمان باش که من خون بهای تو هستم. در پاداش این عهد هر چه از من بخواهی به تو 

حضرت عرو کردند ای خدای ذو المنن من صادق نیستم اگر غیر از تو چیزی  نخواهم داد. آ

. پس آنجا آن عهد را در آن بزم بلی سپردند و عاشقانه در دنیا به سوی زمین کربال حرکت بخواهم

 .«کردند

 االسالم تبریزی درباره سر شهادت تمام شد.  حجةاینجا بیانات آقا میرزا محمد تقی 

 پاسخ دیوان آتشکده 

م و حرفی را خداوند دوست می دارد و بشارت داده در قرآن مجید آن بندگان خود را که هر کال

در دنیا می شنوند و در آن تأمل و تدبر می کنند آنچه خوب است قبول می کنند و باطل آن را 

  ،قبول نمی کنند و به صاحبش بر می گردانند که فرموده است
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ذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ فََبشِّرْ عِباِد الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّقال اهلل تعالى: 

 1. هُمْ أُولُوا الْأَلْباب

آنچه خوب در ترجمه: بشارت بده آن بندگان مرا که می شوند هر قولی را و پیروی می کنند از 

آن کالم هست این ها هستند کسانی که خداوند هدایت فرموده ایشان را و این ها هستند صاحبان 

 عقل.

حقایقی را که به نظم درآورده اند قبول    ،پس ما هم اول در آنچه ایشان فرموده اند تدبر می کنیم

 می کنیم تا به خوبی بتوانیم حرف های باطل شان را رد کنیم. 

پیدایش را به درستی به نظم در آورده اند و خالصه آنچه در احادیث صحیحه وارد شده اما بدو 

ایشان در چند بیت اشعار آب دار منظوم فرموده اند. بعد از بیان آفرینش میثاق ازلی خداوند را 

منتهی چون به  ،البته این بیان هم مأخوذ است از احادیث .در عالم ذر و عالم ارواح سروده اند

ی ذهن ایشان حاوی نبوده آن نکات اصلی نظر انداز شده که از این اشعار کسی چیزی نمی درست

فهمد و مطلب بر او واضح نمی شود ولی ما هم حرفی اینجا نداریم و اگر کسی می خواهد به 

درستی حقیقت قضاوت ما را بفهمد حدیث طینت را که پس از این بیان نقل می کنیم به دقت 

 د.  و به درستی بخوان

در حدیث ابو اسحق لیثی خداوند متعال دو   السالم()علیه  مطابق فرمایش حضرت امام محمد باقر

  :طینت آفرید

دوم طینت  ،که در عهد و میثاق ازلی ایمان آورده بودندمؤمنین  اول طینت علیین برای سعدا و

داوند متعال مشیتش سجین برای کفار و مشرکین که در امتحان اولی ایمان نیاورده بودند و بعد خ
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تعلق گرفت که این دو طینت با هم ممزوج شود و از همین طین مخلوط طینت مؤمنین و طینت 

کفار و مشرکین را آفرید لذا آن گناهان کبیره که از مؤمنین و شیعیان سر می زند از جهت آن 

ز می طینت سجین است و همچنین آن حسنات و نیکی ها که از کفار و مخالفین ظهور و برو

کند به واسطه طینت سجین است که در بدن آن ها داخل شده و سزای این گناهان و سیئات و 

در خصوص طینت فقط تا همین   ،جزای آن نیکی ها و حسنات را نیز بیان فرموده اند در احادیث

 جا بیان فرموده که ما مفصل ترین آن احادیث را نقل می نمائیم. 

االسالم تبریزی یک نتیجه گرفته اند که همین  حجةزا محمد تقی آقای میر ،حاال از این بیانات

مقام قدم اول است که ایشان از راه راست خارج گذاشته و از صراط مستقیم هدایت بیرون شده 

 اند و در راه لغزنده گمراهی و ضاللت افتاده اند و آن این است که: 

 نیت نتور و ظتلتمتتت چتون بتته هتم آمتتد قتر
o 

 نیت آن ز ا رفتتتیت پتتذ یاز آن رنتگت  نیت ا 
o 

 ایتتت پتتتس نتتتدا آمتتتد ز اوج کتتتبتتتر
o 

 اءیتت و اوصتتتتت  اءیتت بتتا گتتروه انتتبتت  
o 

 بتتا شتتتتکتتوه انیتت گتتروه مَتتنتتهتت  یکتتا
o 

 از وجوه دیتت کتته شتتتو یروئ هیتت ستتت  نیا 
o 

 بیتت نتتدا را کتس متجت  نیت ا امتتدیتت بترنت 
o 

 بیتت ابتن التحتبت  بیتت حتق حتبت  لیتت جتز قتتت  
o 

 بتتال وبیتت حتتلتتم و ا لیتت آن ختتلتت 
o 

 کتتربتتال نیتت نتتوح طتتوفتتان و حستتتت  
o 
ممزوج شد و در طبیعت مؤمنین تقاضای هم ایشان مدعی هستند پس از اینکه هر دو طینت با 

و اوصیا که از میان شماها که انبیاء  تبهکاری پدیدار گشت خداوند ندا فرمود خطاب به جماعت

حاضر است این سیه روئی را که از ارتکاب گناهان طینتی در صورت های نیکوکاران و سعدا پیدا 

بشوید و خود را فدای این گنهکاران نماید و از برای آن ها کفاره بشود؟ کسی جواب  می شود

 السالم(:)علیه  نداد مگر حضرت سید الشهداء
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 شتتتتافع خورد و بزرگ یگفتتت حق کتتا
o 

 بس ستتترگ یشتتفاعت راستتت شتترط  نیا 
o 

 متتقتتتتتدا یا نیتت در راه د دتیتت بتتا
o 

 کتترد جتتان بتتهتتر گتتنتتهتتکتتاران فتتدا 
o 

 د پتاره بتاشغرقته در خون بتا تن صتتتت 
o 

 بتتر گتتنتتاه متتجتترمتتان کتتفتتاره بتتاش 
o 

چون حضرت پذیرفتند خداوند فرمود ای شافع خورد و بزرگ این شفاعت شرط مهمی دارد و 

آن این است که باید در راه دین جان خود را فدای گنهکاران کنی و از برای گناه مجرمان با تن 

 صد پاره کفاره باشی.

ن مجید و احادیث صحیحه را با تدبر خوانده اند می دانند صاحبان علم حدیث و کسانی که قرآ

که در قرآن مجید و احادیث خبری ازین ندای الهی با گروه پیغمبران و اوصیای آن ها و جواب 

بحار را مطالعه کرده اند به سبک تحریر و  تکسانی که مجلّدا ،حضرت سید الشهداء و نیست

طرز نگارش مرحوم عالمه محمد باقر مجلسی آشنا هستند می دانند که ایشان در بحار االنوار هر 

بابی را که شروع کرده اند همه احادیث متعلق به آن را نقل فرموده اند و کمتر حدیثی است که 

همه احادیث متعلق به طینت  «الطينة و الميثاق»بحار در باب  3نظر انداز کرده باشند. در مجلد 

هیچ خبری   السالم()علیه در آن باب از این ندا و جواب حضرت امام حسین  ،را مرقوم فرموده اند

و مرسلین و فرستادگان خدا که ذکری از این ندای  انبیاء  نیست. لذا در قرآن و حدیث و علوم

مطلب عجیب و غریب خوشمزه را از کجا پیدا خداوند نشده است. الزم است تحقیق کنیم این 

 کرده زینت بخش اشعار خود ساخته اند.  

یک دلیل و برهانی مذکور ساخته اند که آن دلیل منبع این خبر را به دست می دهد و روشن 

می کند که از کجا آمده. چون ایراد می شود که چرا حضرت سید الشهداء کفاره گناهان سعدا 
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ارده معصومین کسی دیگری برای این کار حاضر نشد. به این ایراد جواب شدند و از حضرات چه

 می گویند:

 زآنتتکتته از ارکتتان عتترش استتتتتتتتوا
o 

 رکتن عتقتتل از نتور احتمتتد شتتتتد بتپتتا 
o 

 یرکتتن روح از نتتور پتتاک متترتضتتتتت 
o 

 حتتکتتمتتت آمتتوز دبستتتتتتتان قضتتتتا 
o 

 قتتائتم از نتور حستتتتن یرکتن نتفستتتت 
o 

 مُتمتتتحَن نیت از حستتتت  یرکتن طتبتعت  
o 

 نیت نَتتت یت بتود ختلتط طت  نتجتتایت چتون در ا
o 

 نیت نتبتود آنتجتتا بتته جتز ذکتر حستتت  یمت  
o 

 قیت رکتن وثت  نیت کتتاوستتتتت ربّ التنتوع ا
o 

 قیدق یقصتتتته کوتته بته کته شتتتتد معن 
o 

به پا  وآله(علیهاهلل)صلى می فرمایند در عالم امکان رکن عقلی از نور پاک حضرت خاتم النبیین

و رکن نفسی از نور حضرت امام حسن مجتبی و امیرالمؤمنین  شده و رکن روحی از نور حضرت  

چون این گناهان به طبع و طینت مربوط است و رب  ،رکن طبعی از نور حضرت امام حسین

 النوع این رکن وثیق ایشان هستند لذا آنجا به جز ذکر حسین اسم و رسم کسی دیگر نبود. 

خبیر می داند که در احادیث پیدایش و نورانیت که از ائمه معصومین روایت شده   علمای بصیر و

که در آن احادیث کیفیت خلقت عالم امکان را از نورانیت خود بیان فرموده اند هیچ جا اسم و 

رسم رکن عقلی و رکن روحی و رکن نفسی و رکن طبعی نیست بلکه اصل این خیاالت از حکما 

چندین عالم و رکن درست کرده که همین قیاس ها و خیاالت   ،توهمات خودو فالسفه است که از  

چون به شیخیه رسیدند آن ها اساس مذهب خود را بر همین حرف ها گذاشته که در بیان معراج 

در سیر عروجی خود به هر عالمی ازین عوالم نبی اکرم می رسیدند آنچه از آن عالم  :نوشته اند

با همین خیاالت حقایق مذهب شیعه را به هم  ،داختند و باال رفتندبا خود داشتند همان جا ان

االسالم تبریزی کشف این راز نموده اند که چون این گناه  حجةزده اند و بر همین قیاس آقای 
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مربوط به طینت است و رکن طبعی از نور حسینی به پا شده لذا ایشان فدای گناهان سعدا شدند 

ند که اگر کسی ایراد کند که این حرف از کجا پیدا شده من نمی فهمم و راه فرار را هم باز گذاشت

 جواب داده اند:

 ستتتتتیستتتخن در خورد فهم عتام ن نیا
o 

 ستتتتیره حمتام ن نیراه عشتتتق استتتت ا 
o 

یکی از زبر دستی های این دسته همین است که هر جا چرندی می گویند و از اقامه دلیل بر 

را به عشق و عاشقی و اسرار نسبت می دهند تا نجات بیابند اثبات آن عاجر می مانند فوری آن 

که اگر یک نفر محقق ایراد کند و نتوانند جواب بدهند مغالطه می کنند که اینکه نمی فهمی از 

 نقص فهم و دانش توست و این کالم ما را هر کسی نمی تواند بفهمد.

عقاید مذهبی مردم را فاسد کرده ببینید این طور حق و باطل را به هم آمیخته اند و این طور 

اند و این طور شیطان مؤمنین را گمراه می کند که بدون اینکه ایشان تدبر کنند که این حرف 

از کجا آمده و چه خرابی در دین از ترویج این عقیده پیدا می شود کور کورانه این عقیده باطل  

 ه که حضرت سید الشهداءرا از شیخیه گرفته به نظم در آورده اند و نتیجه آن این شد

و بدیهی است که فدیه باید از مفدی به  ،را فدا و کفاره گناهان ما کرده اندوالسالم( الصلوة)علیه

پست تر باشد لذا آن حضرت را از آن مقام عالی پائین کشیده فدای گناهان بنده و شما کرده 

 اند.  

همه مخلوقات اعلی و افضل هستند خداوند متعال در قرآن مجید ایشان را عالین شمرده که از 

تو از راه تکبر آدم را سجده نکردی یا از  1أَْسَتکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالينَ،که به شیطان فرمود: 

 مخلوقات عالین من بودی؟ 
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حاال ایشان حضرت سید الشهداء را از آن مرتبه و مقام منیع و عالی پائین کشیده فدای افعال  

م نه فدای نوع انسان بلکه فدای گناهان افراد انسان.  ناشایست و پست نوع انسان نموده اند. آن ه 

 . مِعَظِيْعَلِیِّ الْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاهللِ الْ لَا حَوْ

 )ببین تفاوت عقل از کجاست تا به کجا( 

پیشوایان    ،همین طوری که ایشان اینجا چهار رکن درست کرده اند و این نتیجه را بیرون آورده اند

مذهب یعنی مشایخ شیخیه هم برای اثبات طریقه باطل خود برای بنای مذهب چهار رکن درست 

کرده اند و خود را رکن رابع آن بنا قرار داده اند که مذهب اسالم را به یک عمارت چهار پایه ای 

آن معتقدند که سه پایه و رکن آن توحید و نبوت و امامت است و رکن چهارم  ،قیاس کرده

 مشایخ هستند. 

 مباحثه با سران شیخیه 

  :اینجا الزم شد قصه خود را با شیخیه بیان کنم

چون استاد معظم حضرت آقای مولوی نگارش این باب را به عهده این جانب محول فرمودند 

در یک سال و نیم پیش بنده مجبور  ،مت شاگردی دارم()محمد کرمانی که خدمت ایشان سِ 

شدم برای امر الزمی خدمت سرکار آقا ابو القاسم خان که بعد از پدر خود اکنون رکن رابع شیخیه 

اتفاقًا شب اول که بنده به محفل شیخیه رفتم ایشان بر صندلی نشستند و شروع  ،هستند برسم

آغاز  1خْفّياً فَاحَْببْتُ أنْ اعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ُکنْتُ کَنْزاً مَکردند به موعظه. بیان خود را از حدیث 

نباشند که فرستادگان انبیاء  کردند که خلقت مخلوقات برای خداشناسی است و مسلم است تا

لذا انسان اول باید نبی را بشناسد تا بتواند معرفت  ،خدا هستند ما نمی توانیم خدا را بشناسیم

 
 . 41حافظ برسى، رجب بن محمد، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، أعلمي، بيروت، ص:  - 1
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نبی نباشند انسان نمی تواند آن نبی   خدا را تحصیل کند و همین طور بعد از نبی تا اوصیای آن

باز باید ما اوصیا را بشناسیم تا معرفت نبی را حاصل کنیم و در زمانه غیبت تا علما  ،را بشناسد

را بشناسیم لذا باید  السالم()علیهم و شیعیان که حامالن احادیثند نباشند ما نمی توانیم ائمه

بشناسیم و چون شناختن همه میسر نیست  برویم تجسس کنیم در بین مردم جهان شیعیان را

و با  نلذا باید اعلم و افضل آن ها را بشناسیم و معرفت آن ها را حاصل کنیم و بدانیم دانا تری

فهم ترین آن ها کیست و همین اصل محکم در کتاب های مشایخ به رکن چهارم تعبیر شده و 

ز او اطاعت کنیم و معرفت او بر ما فرو باید بفهمیم عالم تر از همه کیست و او را که شناختیم ا

است )طوری جلوه می دادند که آن آدم من هستم و قبل از من دیگر مشایخ بودند( لذا اگر کسی 

و اگر کسی بدون   ،ما را نشناسد و از ما اطاعت نکند از دین هیچ بهره ندارد ما هستیم امام زمان

قیه مردم همه ناصبی هستند و مؤمنین ما و ب یرد او به موت جاهلیت خواهد مرد!معرفت ما بم 

 جماعت اخوان هستیم. 

مثال ایشان در  ،از شنیدن این بیان من متحیر شدم که چطور مردم بیچاره را گمراه می کنند

روی آن  ذهن بنده چنین خطور کرد که یک جوی آبی جاری بوده پیشوایان این مذهب فرضاً 

اوالً   ،الم خیال یک عمارت بزرگی بنا کرده اندآب روان خشتی گذاشته و بر همان خشت در ع

کسانی که مؤمن و شیعه هستند آن ها علما را دوست دارند و از آن ها اطاعت می کنند و احکام 

از کجا معلوم که شیعه بودن   ؛همه این ها درستاینکه  دین را از آن ها می گیرند و ثانیاً بر فرو  

  ؟وثی شد که از پدر به پسر به ارث برسدخالص در خانواده حاج محمد کریم خان مور

هر گاه بدعت در دین ظاهر می شود باید علم خود را   :به خاطرم آمد حدیث نبوی که فرموده اند

عالم ظاهر کند و اال لعنت خدا بر او باد. این بود که چون محفل به پایان رسید خدمت خودشان 
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زور آورده اید باشد که بدون معرفت یک   رسیدم و عرو کردم اگر این طور که شما بر رکن رابع

نفر شیعه اگر کسی بمیرد همه اعمال او باطل است باید دعائی که دستور فرموده اند در زمان 

 دند چه دعائی؟ عرو کردم این دعا: بخوانیم باطل باشد، فرموغیبت  

رِفْ نَبِيَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَبِيَّکَ و إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَبِيَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ و إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْ

 1.لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ و إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِیِنی

 فرمائید بود باید دستور می دادند که بعد بخوانیم:  اگر این طور که شما می 

اللهم عرفنی حجتک و إن لم تعرفنی حجتک لم اعرف رکن الرابع اللهم عرفنی رکن الرابع و إن »

خدایا به من بشناسان حجت خود را که اگر او را نشناسم   ،«لم تعرفنی رکن الرابع ضللت عن دینی

  .مراه خواهم شدرکن رابع را نخواهم شناخت و از دین گ

وقتی که مردم خدا   ،حال آنکه چنین نیست و الزم نبود شما بر این حرف اساس مذهب بگذارید

و اوصیا را شناختند و زیر بار احکام و فرمایشات آن ها رفتند خود به خود انبیاء  شناس شدند و

این حرف یک یکدیگر را دوست خواهند داشت و از علما پیروی می کنند چه الزم بود شما با 

اختالف دیگری بین مسلمانان بیندازید؟ چون جواب حسابی نداشتند از جواب فرار کردند که ما 

 شب های گذشته این مطالب را بیان کرده ایم. 

ای صاحبان دانش و بینش عبرت بگیرید و پناه ببرید به خدا از این دام های خوش نما و عقل 

ببینید چنین مردم را گمراه می کنند که درست مثال  ،خود را استعمال کنید تا گمراه نشوید

بنای مذهب ایشان مثل خشتی است که کسی بر جوی آب روان بگذارد و در عالم خیال بر آن 
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بنا سازد. این بنا را مردمان احمق تصدیق می نمایند ولی وقتی که سیل تحقیقات عالیه علمی 

 ماند و در زیر آب غرق می شود.  جاری شد دیگر ازین بناهای فرضی و خیالی اثری نمی

االسالم تبریزی و حاجی محمد کریم خان شیخی درباره   حجةبرای اینکه بطالن مذهب و عقیده  

الزم شد اول حدیث طینت را نقل کنیم که بیانات   ،سر شهادت کربال بر همه ظاهر و آشکار گردد

درباره اسرار شهادت کربال و این دو بزرگوار بر همان مدار بچرخد و بعد به ذکر عقاید شیخیه 

 علت غائی آن می پردازیم.  
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 روایات شیعه در مورد طینت 

 از امام باقرطینت اول حدیث 

 روزی در خدمت حضرت امام محمد باقر العلوم :جناب ابراهیم ابو االسحق لیثی می گویند که

یا بن رسول اهلل آگاه بفرمائید آیا مؤمن مستبصر مرتکب  :عرو نمودم کهوالسالم( الصلوة)علیه

داختی، خیر ، یعنی ای سائل تو مرا در زحمت اناَللَّهُمَّ لَا :گناه می شود مثال از قسم زنا؟ فرمودند

، یعنی نه، عرو ال  :، عرو نمودم دزدی؟ فرمودنداَللَّهُمَّ لَا  :نمی کند؟ عرو نمودم لواطه؟ فرمودند

یا از این کبائر کبیره ای را مرتکب آ :، یعنی نه، عرو نمودمال :نمودم عرق می خورد؟ فرمودند

آیا  :، یعنی نه، عرو نمودمال :می شود یا از فواحش هیچ فاحشه را به عمل می آورد؟ فرمودند

بلی آن شخص مؤمن گناهکار   :فرمودند  ،[مُلِم]   الَ: نَعَمْ هُوَ مُؤْمِنٌ مُذْنِبٌ مُسلِمٌقَهیچ گناه می کند؟  

 [ ُملِمال]َقالَ: الْمُسلِمُّ  ؟چه باشد [لِممُ]: معنی این مسلم عرو کردم ،است [مُلِم]است و مسلم 

مسلم بالذنب آن کسی است که بر گناه مصّر باشند و نه   :فرمودند  بِالذَّنْبِ لَا یَلْزَمُهُ وَ لَا یَصِيرُ عَلَيْهِ،

 چه عجیب و غریب است این پس گفتم سبحان اهلل :جناب ابراهیم می گویند ،صبر کند بر گناه

بیره ای از کبائر نه عرق خوری و نه ک  ،نه دزدی  ،مستبصر نه زنا می کند و نه لواطهمؤمن    امر که

: لَا عَجَبَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عز و جل یَفْعَلُ والسالم(الصلوة)عليهفَقَالَ  ،و نه فاحشه ای از فواحش

مّا َیفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ فَمِمَّ عَجِبْتَ یَا إِبْرَاهِيمُ؟ سَلْ وَ لَا تَسْتَنْکِفْ وَ لَا تَسْتَحْسِر ما یَشاءُ وَ ال یُسَْئلُ عَ

خداوند متعال   ،از امر پروردگار تعجبی نیست  : فرمودندفَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَا یَتَعَلَّمُهُ مُسْتَکْبِرٌ وَ لَا مُسْتَحْیٍ، 
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هر چه می خواهد می کند و کسی نیست که از او سبحانه و تعالی بپرسد که چرا همچنین 

اگر چه ما نمی توانیم که علت  ،زیرا که همه کارهای او مبنی است بر حکمت و رحمت ؟کردی

پس بگو ای ابراهیم  ،لذا او سبحانه از همه خواهد پرسید که چرا چنین کردید،او را درک کنیم 

بپرس هر چه می خواهی و ترشرو مباش و حسرت مخور زیرا که این  ؟تعجب تو از چیست

 علمیست که مستکبر و مستحیی نمی تواند او را تحصیل بنماید!!

بن رسول اهلل بعضی از شیعیان شما را می بینیم یا  :پس عرو نمودم :جناب ابراهیم می گوید

که ایشان عرق می خورند و دزدی و راه زنی می کنند و زنا می کنند و لواطه می کنند و ربا می 

تساهل می کنند و قطع رحم می   زکوةگیرند و ارتکاب فواحش می کنند و از نماز و روزه و دادن  

عليه(: َیا اهللفَقَاَل )صلواتچیست و چراست؟  کنند و گناه کبیره مرتکب می شوند پس این ها

قلب تو غیر از این  ای ابراهیم آیا در :پس فرمودند ،إِبْرَاهِيمُ هَلْ یَخْتَلِجُ فِی صَدْرِکَ شَیْءٌ َغيْرُ هَذَا

از این ها بزرگ تر هم خطور یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ،  بلی  :عرو نمودم  ؟چیز دیگری هم خطور می کند

یا بن رسول اهلل من بعضی از  :بگو، عرو نمودم ؟آن چیست ای ابو اسحاق :فرمودند ،می کند

می دهند  زکوةها به کثرت نماز می کنند و روزه می گیرند و مخالفان شما را می بینیم که آن 

و پی در پی حج به جا می آورند و عمره هم به جا می آورند و در جهاد هم شریک می شوند و 

از کارهای زشت اجتناب می کنند و صله رحم می نمایند و مراعات حقوق قوم و خویش می 

ند و از زنا و لواطه و عرق خوری و از سائر فواحش می کن  مواساةنمایند و از مال خویش به آن ها  

پس بفرمائید که سبب این ها چیست و چرا همچنین است؟ یا بن رسول اهلل  ،پرهیز می کنند

قسم به حضرت پروردگار وقتی که من در این امور   ،مرا از حقائق و بواطن این امور آگاه بفرمائید
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قَالَ: فَتَبَسَّمَ )صلوات اهلل و سالمه   ،وابم نمی بردفکر می کنم دلم خیلی تنگ می شود و شب ها خ

یم من ای ابراه   :پس آن حضرت تبسم نمود و فرمود: جناب ابراهیم می فرمایند که:  عليه( ثُمَّ قَالَ

ای  ،این امور از علوم مخزون و مکنون خدای متعال است ،تو را آگاه می کنم از اسرار و بواطن

فدایت شوم من می بینم که   :ابراهیم بگو ببینم که عقائد آن ها را چطور می بینی؟ عرو نمودم

رب از طال با وجود آن خرابی ها که بعضی از شیعیان شما دارند اگر برای ایشان از مشرق تا به مغ

و نقره انبار بنمایند و بگویند که شما از والیت و دوستی ائمه تان دست بردارید و با دیگران  

محبت و مودت پیدا کنید ایشان هرگز و ابداً قبول نخواهند کرد و اگر در والیت و محبت شما 

شما دست بردار ببینی ایشان را ببرند یا به قتل برسانند باز هم ایشان از والیت و محبت و مودت  

نخواهند شد و می بینم که مخالفان شما با وجود آن همه خوبی ها که دارند اگر برای آن ها از 

مشرق زمین تا به مغرب زمین انبار طال و نقره جمع بنمایند و بگویند که شما از محبت و مودت 

ز از محبت و طواغیت دست بردارید و محبت و مودت ائمه حق را اختیار کنید آن ها هرگز هرگ

 ودت شما را اختیار خواهند کرد!!! مودت دشمنان شما دست بردار نخواهد شد و نه محبت و م

همین طور اگر در محبت و مودت ائمه کفر و ضالل ببینی آن ها را ببرند یا به قتل برساند باز 

ما را هم آن ها محبت ایشان را ترک نخواهند گفت! و هر گاه یکی از آن ها فضیلت و منقبت ش

می شنود و پس به جهت عداوت شما و محبت آن ها دلش سخت تنگی می کند و رنگش متغیر 

   .می شود و کراهت و نفرت از صورتش ظاهر می شود

ای ابراهیم به همین جهت   :پس آن حضرت تبسم فرمود و ارشاد نمود  :جناب ابراهیم می فرمایند

ود به جا آوردن اعمال صالحه که خواهی دید نفوس عامله ناصبه با وج  فدر هالکت ابدی افتادند

آن ها در جهنم داخل خواهند شد و از آب حمیم و داغ خواهند نوشید و برای همین خدای عز 
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یعنی ما خواهیم دید هر   وَ قَدِْمنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ َعمَلٍ َفجَعَلْناهُ هَباءً مَْنثُوراً،1و جل فرموده است:  

گاه ایشان در نزد ما خواهند آمد که ایشان چه عمل نموده اند پس همه اعمال ایشان را بر باد 

  ،خواهیم داد

ای ابراهیم   ،وَیْحَکَ یَا إِبْرَاهِيمُ أَ تَدْرِی مَا السَّبَبُ وَ الْقِصَّةُ فِی ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی قَدْ خَفِیَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ

آیا می دانی که سبب و علت این ها چیست و آن چه چیز است در این مورد که از عقول مردم 

را برای من خوب مفصل و مبرهن یا بن رسول اهلل او  :مخفی و پنهان مانده است؟ عرو نمودم

  ،بیان بفرمائید

إِنَّ اللَّهَ تََبارَکَ وَ تَعَاَلى لَمْ یَزَلْ َعالِماً قَِدیمًا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ َلا مِنْ شَیٍْء  :علیه(وسالمهاهللفقَالَ )صلوات

قَ مِنْهُ ذِی خَلَوَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عز و جل خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَْیءٍ فَقَدْ کَفَرَ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَلِکَ الشَّیْءُ الَّ

 کُلََّها لَا مِنْ شَْیٍء الْأَشْيَاءَ قَدِیماً مَعَهُ فِی أَزَلِيَّتِهِ وَ هُوِیَّتِهِ کَانَ ذَلِکَ أَزَلِيّاً بَلْ خَلَقَ اللَّهُ عز و جل الْأَشْيَاءَ

لَالًا فَعَرَضَ عَلَْيهَا وَلَاَیتَنَا أَهْلَ الْبَيِْت فَکَانَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ عز و جل أَرْضاً َطيِّبَةً ثُمَّ فَجَّرَ مِنَْها مَاءً عَذْباً زُ

هَا فَأَخَذَ مِنْ صَفْوَِة فَقَبِلَتْهَا فَأَجْرَى ذَلِکَ الْمَاءَ عَلَيْهَا َسبْعَةَ أَیَّامٍ َطبَّقَهَا وَ عَمَّهَا ثُمَّ أَنْضَبَ ذَلِکَ الْمَاءَ عَنْ

السالم( ثُمَّ أَخَذَ ثُفْلَ ذَلِکَ الطِّينِ فَخَلَقَ مِنْهُ شِيَعتَنَا وَ لَوْ تَرََک مَّةِ )عليهمذَلِکَ الطِّينِ ِطيناً فَجَعَلَهُ طِينَ الْأَئِ

  طِيَنتَکُمْ یَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى حَالِهِ کَمَا تَرَکَ ِطينََتنَا لَکُنْتُمْ وَ نَحْنُ شَْيئاً وَاحِداً.
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اً  ذَلِکَ أَرْضقُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا فَعَلَ بِطِينَتِنَا؟ قَالَ: أُخْبِرُکَ یَا إِبْرَاهِيمُ، خَلَقَ اللَّهُ عز و جل بَعْدَ

بَيْتِ فَلَمْ تَقْبَلْهَا سَبِخًَة خَبِيثَةً مُنِْتنَةً ثُمَّ فَجََّر مِنْهَا مَاًء أُجَاجاً آِسناً َمالِحاً فَعَرَضَ عَلَْيهَا وَلَایََتنَا َأهْلَ الْ

کَ الْمَاءَ عَلَيَْها سَبْعَةَ أَیَّامٍ حَتَّى طَبََّقهَا وَ َعمَّهَا ثُمَّ نَضَبَ ذَلِکَ الْمَاءَ َعنْهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ ذَلِ فَأَجْرَى ذَلِکَ 

وْ تَرَکَ طِيَنتَهُمْ عََلى حَالَِها وَ لَمْ یَمْزُجْ الطِّينِ فَخَلَقَ مِنْهُ الطُّغَاةَ وَ أَئِمَّتَهُمْ ثُمَّ مَزََجهُ بُِثفْلِ ِطيَنِتکُمْ وَ لَ

الْأَمَانَةَ وَ لَا أَشْبَهُوکُمْ بِطِيَنتِکُمْ لَمْ یَشْهَدُوا الشَّهَادََتْينِ وَ لَا صَلَّوْا وَ لَا صَامُوا وَ لَا زَکَّوْا وَ لَا حَجُّوا وَ لَا أَدَّوُا 

 ى الْمُؤْمِنِ أَنْ یَرَى صُورَةَ عَدُوِّهِ مِثْلَ صُورَتِهِ. فِی الصُّوَرِ وَ لَيْسَ شَیْءٌ أَکْبَرَ عَلَ

الثَّانِی ثُمَّ عَرَکَهَا عَرْکَ قُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا صَنَعَ بِالطِّيَنتَْينِ؟ قَالَ: مَزَجَ بَيْنَُهمَا بِالْمَاءِ الْأَوَّلِ وَ الْمَاءِ 

هِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ لَا أُبَالِی وَ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى وَ قَالَ: هَذِهِ إِلَى النَّارِ الْأَدِیمِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ قَبْضَةً فَقَالَ هَذِ

فَوَقَعَ مِنْ سِنْخِ الُْمؤْمِنِ وَ ِطينَتِهِ عَلَى سِنْخِ الْکَافِرِ وَ ِطيَنتِهِ وَ وَقَعَ مِنْ سِنْخِ  1وَ لَا أُبَالِی ثُمَّ خَلَطَ بَيْنَهُمَا

مِنْ زِناءٍ أَوْ لِوَاطٍ و تَرْکِ صَلَاةٍ أَوْ  2الْمُؤْمِنِ وَ طِينَِتهِ فَمَا رَأَْیتَهُ ِمنْ شِيَعتِنَاالْکَافِرِ وَ طِينَتِهِ عَلَى ِسنْخِ 

صُرِهِ الَّذِی قَدْ مُزِجَ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ جَِهادٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ کَبِيرَةٍ مِنْ هَذِهِ الْکَبَاِئرِ فَهُوَ مِنْ ِطينَةِ النَّاصِبِ وَ عُنْ

خِ النَّاصِِب وَ عُنْصُرِهِ وَ طِينَِتهِ اکْتِسَاَب الْمَآثِمِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الْکَبَائِرِ وَ مَا رَأَیْتَ مَِن فِيهِ لِأَنَّ مِنْ سِنْ

ةِ الْمُؤِْمِن هُوَ مِنْ طِينَالنَّاصِبِ مِنْ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ أَبْوَابِ الْبِرِّ فَ
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سْتِعْمَالَ الْخَيْرِ وَ سِنْخِهِ الَّذِی قَدْ مُزِجَ فِيهِ لِأَنَّ مِنْ سِنْخِ الْمُؤْمِنِ وَ عُنْصُرِهِ وَ طِينَتِهِ اکْتِسَابَ الْحَسَنَاتِ وَ ا

قَالَ أَنَا عَدْلٌ لَا أَجُورُ وَ مُنْصِفٌ  وَ اجْتِنَابَ الْمَآثِمِ وَ إِذَا عُرِضَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ کُلُّهَا عَلَى اللَّهِ عز و جل

الْمُؤْمِنُ بِسِنْخِ لَا أَظْلِمُ وَ حَکَمٌ لَا أَحِيفُ وَ لَا أَمِيلُ وَ لَا أَشَطِّتُ أَلْحِقُوا الْأَعْمَالَ السَّيِّئَةَ الَّتِی اجْتَرَحََها 

تِی اکْتَسََبهَا النَّاصِبُ بِسِنْخِ الْمُؤْمِنِ وَ ِطينَِتهِ رُدُّوهَا کُلَّهَا إِلَى النَّاصِبِ وَ طِينَِتهِ وَ أَلْحِقُوا الْأَعْمَالَ الْحَسَنَةَ الَّ

فُ وَ لَا فَإِنِّی أَنَا اللّهُ ال إِلهَ إِلّا أَنَا عَالِمُ السِّرِّ وَ أَخْفَى وَ أَنَا الْمُطَّلِعُ عَلَى قُلُوبِ عِبَادِی لَا أَحِي 1أَصْلِهَا

 رَفْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَهُ.أَظْلِمُ وَ لَا أُلْزِمُ أَحَداً إِلَّا مَا عَ

 : یَا إِبْرَاهِيمُ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ، قُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیَّةَ آیَةٍ؟ قَال:َ والسالم(الصلوة)عليهثُمَّ قَالَ الْبَاقِرُ 

و هُوَ فِی الظَّاهِرِ مَا  2.مَعاذَ اللِّه أَنْ نَأْخُذَ ِإلّا َمنْ َوجَدْنا مَتاَعنا عِنْدَهُ إِنّا إِذاً َلظالِمُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى: قَالَ 

حْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ تَْفهَمُوَنهُ و هُوَ وَ اللَّهِ فِی الْبَاِطنِ هَذَا بِعَيْنِهِ. َیا إِبْرَاهِيمُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مُ

 خاً وَ مَنْسُوخاً. نَاسِ

مِنَ الْقُرْصِ؟ ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِی َیا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الشَّمْسِ ِإذَا طَلَعَتْ وَ بَدَا شُعَاعُهَا فِی الْبُلْدَانِ أَ هُوَ بَائٌِن 

 حَتَّى یَعُودَ قُلْتُ: فِی حَالِ طُلُوعِهِ بَاِئنٌ. قَالَ: أَ لَيْسَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اتَّصَلَ ذَلِکَ الشُّعَاعُ بِالْقُرْصِ 

فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَعَ  3إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: کَذَلِکَ یَعُودُ کُلُّ شَیْءٍ إِلَى سِْنخِهِ وَ جَوْهَرِهِ وَ أَصْلِهِ 
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ا بِالنَّاصِبِ وَ یَنْزِعُ ِسنْخَ اللَّهُ عز و جل سِنْخَ النَّاصِبِ وَ طِينََتهُ مَعَ أَثْقَالِهِ وَ أَوْزَارِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَيُلْحِقُهَا کُلَّهَ

ؤْمِنِ أَ فَتََرى هَاهَُنا الْمُؤْمِنِ وَ طِينََتهُ مَعَ حََسنَاِتهِ وَ أَبْوَابِ بِرِّهِ وَ اجْتِهَاِدهِ ِمنَ النَّاصِبِ فَيُلْحِقُهَا کُلَّهَا بِالْمُ

: هَذَا وَ اللَّهِ الْقَضَاءُ الْفَاصِلُ وَ الْحُکْمُ الْقَاطِعُ وَ الْعَدْلُ ظُلْماً و عُدْوَاناً إذاً؟ قُلْتُ: لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ 

مْتَرِیَن. هَذَا مِنْ الْبَيِّنُ ال یُسْئَلُ عَمّا َیفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ. هَذَا یَا إِبْرَاهِيمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فاَل تَکُنْ مِنَ الْمُ

 حُکْمِ الْمَلَکُوتِ. 

لَّهِ وَ مَا حُکْمُ الْمَلَکُوتِ؟ قَالَ: حُکْمُ اللَّهِ و حُکْمُ أَنْبِيَائِهِ وَ ِقصَّةُ خِضْرَ وَ مُوسَى قُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ ال

هَمْ یَا حِيَن اسْتَصْحََبهُ، فَقَالَ: إِنَّکَ لَنْ تَْستَِطيعَ مَعِیَ صَبْرًا وَ کَيْفَ تَْصبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ ِبهِ خُبْراً؟ افْ

نْ  اعْقِلْ، أَنْکَرَ مُوسَى عَلَى الْخَضِرِ وَ اسْتَفْظَعَ أَفْعَالَهُ حَتَّى قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: یَا مُوسَى ما فَعَلْتُهُ عَإِبْرَاهِيمُ وَ 

ثَرُ عَنِ اللَّهِ ؤْأَمْرِی إِنَّمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ عز و جل مِنْ هَذَا. وَیْحَکَ یَا إِبْرَاهِيمُ قُرْآنٌ یُتْلَى وَ أَخْبَارٌ تُ

مْ أَعْقِلِ عز و جل مَنْ رَدَّ مِْنهَا حَرْفاً فَقَدْ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عز و جل. قَالَ اللَّيْثِیُّ: فَکَأَنِّی لَ

 الْآیَاتِ وَ أَنَا أَقْرَأُهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا ذَلِکَ الْيَوْمَ. 

بَ هَذَا تُؤْخَذُ حَسَنَاتُ أَعْدَائِکُمْ فَتُرَدُّ عَلَى شِيعَتِکُمْ وَ تُؤْخَذُ سَيِّئَاتُ فَقُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْجَ

 النَّسَمَةِ وَ فَاطِرُ مُحِبِّيکُمْ فَتُرَدُّ عَلَى مُبْغِضِيکُمْ؟ قَالَ: إِی وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالِقُ الْحَبَّةِ وَ بَارِئُ

لّامٍ لِلْعَبِيدِ السَّمَاءِ مَا أَخْبَرْتُکَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا أَتَيْتُکَ إِلَّا بالصِّدْقَ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَ مَا اللَّهُ بِظَ الْأَرْضِ وَ

 وَ إِنَّ مَا أَخْتَرْتُکَ لَمَوْجُودٌ فِی الْقُرْآنِ کُلُّهُ. 
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أَ تُحِبُّ أَنْ  قُلْتُ: هَذَا بِعَيْنِهِ یُوجَدُ فِی الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ یُوجَدُ فِی أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ مَوْضِعاً فِی الْقُرْآنِ،

وَ قاَل الَّذِینَ کََفرُوا لِلَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عز و جل:  1بْنَ رَسُولِ اللَِّه. فَقَالَ:أَقْرَأَ ذَلِکَ عَلَيْکَ؟ قُلْتُ: بَلَى یَا ا

ْیءٍ إِنَُّهمْ لَکاذِبُونَ وَ لَيَحْمِلُنَّ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَْحمِلْ خَطایاکُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَ

لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ الخ. ءأَزِیدُکَ یَا إِبْرَاهِيمُ؟ قُلْتُ: بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه.ِ قَالَ:  2أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ 

بُّ أَنْ أَزِیدَکَ؟ قُلْتُ: أَ تُحِ 3.کامِلَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِْن أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلٍْم أَال ساَء ما َیزِرُونَ

یُبَدِّلُ اللَّهُ  5.فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِْم حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً 4بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ:

 نْ عَدْلِهِ وَسَيَِّئاتِ شِيَعتِنَا حَسَنَاتٍ وَ ُیبَدِّلُ حَسَنَاتِ أَعْدَائِنَا سَيِّئَاتٍ وَ جَلَالِ اللَّهِ و وجه اهلل إِنَّ هَذَا لَمِ

مِزَاجِ وَ الطِّينََتيْنِ ِمَن إِنْصَافِهِ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَ ال مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَ لَمْ أُبَيِّنْ لَکَ أَمْرَ الْ 

الَّذِینَ یَجْتَنُِبونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا الْقُرْآنِ؟ قُلْتُ: بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: اقْرَأْ یَا إِبْرَاهِيم:ُ 

یَعْنِی مِنَ الْأَْرضِ الطَّيِّبَةِ وَ الْأَرِْض  - نَ الْأَرْضِاللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِ

ثْرَةِ صَلَاتِهِ وَ صِيَامِهِ وَ زَکَاِتهِ یَقُولُ لَا یَفَْتخِرْ أَحَدُکُمْ بِکَ 6.فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى -الْمُنْتِنَةِ 

ءأَزِیدُکَ یَا  وَ نُسُکِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عز و جل أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى مِنْکُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ قِبَلِ اللَّمَمِ وَ هُوَ الْمِزَاجُ!
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َکما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ فَرِیقاً هَدى وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَْيهِمُ الضَّاللَةُ إِبْرَاهِيمُ؟ قُلْتُ: بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. قَاَل: 

وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  -یَعْنِی أَئِمَّةَ الْجَوْرِ دُونَ أَئِمَّةِ الْحَقِّ  - إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياِطينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللّهِ

ا وَ بَاِطنِ سَرَائِرَِنا وَ مَکْنُونِ خَزَائِنِنَا خُذْهَا إِلَيْکَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ ُغرَرِ أَحَاِدیثِنَ  1.مُهْتَدُونَ

فِی نَفْسِکَ وَ مَالِکَ وَ انْصَرِفْ وَ لَا تَطَّلِعْ عَلَى سِرِّنَا أَحَداً إِلَّا مُؤْمِناً مُسْتَبْصِراً فَإِنَّکَ إِنْ أَذَعْتَ سِرَّنَا بُلِيتَ 

 راً.ماً کَثِيْ لِيْوَ صَلَّى اهللُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْ 2وَ أَهْلِکَ وَ وُلْدِکَ.

 ترجمه حدیث: 

خلق فرمود اشیاء را از  ،هر آئینه خداوند متعال همیشه عالم و قدیم بود :پس فرمود آن حضرت

عدم مطلق و هر که گمان می کند که خالق عالم اشیاء را از شیء موجود خلق فرموده )مثل 

آنکه فرقه آریا می گویند که خداوند عالم اشیاء را از ماده و روح که هر دو قدیم اند خلق نموده 

خص کفر کرده است زیرا که اگر آن شیء که اشیاء را از او خلق فرموده است( بالتحقیق آن ش

 قدیم بود و در ازلیت و هویت ذات حضرت حق و غیب مطلق معیت داشت 

)پس آن هم مثل ذات حضرت حق قدیم خواهد بود پس تعدد قدماء الزم خواهد آمد که عقالً و 

د مگر از کمی و بیشی در صفات پس آن نقالً محال است زیرا که تعدد در اشیاء شناخته نمی شو

یکی که از دیگری در صفات خود بیشتر است برو غالب خواهد آمد و آن دیگری مغلوب و مقهور 
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پس قدیم  ،و حال آنکه ذات حضرت حق یگانه و قهار است 1هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ،خواهد شد

 نمی شود مگر یکی!( 

از صرف عدم پس بود من جمله آن بلکه خلق فرموده است خالق عالم قادر مطلق اشیاء را 

چیزهائی که خلق فرمود خالق عالم یک زمین طیب و طاهر بعد از آن منفجر ساخت از آن زمین 

ب یک آب شیرین و زالل پس عرو نمود بر آن زمین والیت ما اهل بیت را پس قبول نمود طیّ

اینکه تمامی   حتی  پس جاری فرمود آن آب شیرین و زالل را بر روی آن زمین طیب تا هفت روز

آن زمین را فرا گرفت و مطبق و حاوی گردید و بعد از آنکه آن آب خشک شد پس گرفت از 

و بعد   (السالموالصلوة )علیهمطینت صافی آن زمین یک طین و قرارداد او را طینت ائمه طاهرین  

اشت طینت از آن گرفت از ثفاله آن طین پس خلق فرمود از آن قلوب شیعیان ما را و اگر می گذ

شما را ای ابراهیم بر حال خودش مثل آنکه گذاشت طینت ما را هر آئینه می شدید شما و ما 

خبر می دهم   :یا بن رسول اهلل پس چه کرد با طینت ما؟ فرمود  :هر دو شیء واحد، عرو نمودم

 به تو ای ابراهیم، پس خلق فرمود بعد از آن خالق عالم یک زمین شور و خبیث و و متعفن پس

زمین والیت ما اهل بیت   نمنفجر ساخت از او یک آب شور و تلخ و گندیده پس عرو نمود بر آ

را پس قبول نکرد والیت ما را پس جاری فرمود آن آب نا پاک را بر آن زمین نا پاک تا هفت روز 

حتی اینکه مطبق و حاوی گردید بر آن زمین پس خشکید و بعد از آن گرفت از آن زمین یک 

لق نمود از او طغاث و ائمه ایشان را و بعد از آن مخلوط و ممزوج ساخت به ثفاله طین طین و خ

شما و اگر می گذاشت طینت ایشان را بر حال خود و مخلوط و ممزوج نمی کرد به طینت شما 

پس هرگز نمی خواندند ایشان کلمه شهادت را و نه نماز می خواندند و نه روزه می گرفتند و نه 
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ند و نه حج می کردند و نه امانت مردم را ادا می کردند و نه مشابه می شدند در می داد زکوة

صوت با شما و نیست برای مؤمن بزرگترین مصیبت از اینکه می بیند دشمن خود را و قاتل خود 

یا بن رسول اهلل پس چه کرد خالق عالم به هر دو  :را بر شکل و صورت خویش، عرو کردم

و ممزوج کرد هر دو را با آب اول و آب ثانی بعد از آن شور داد مثل  مخلوط :طینت؟ فرمود که

دادن ادیم و بعد از آن گرفت یک قبضه از آن طین مخلوط و فرمود که این به جنت خواهد رفت 

و هیچ پروا نمی کنم و بعد یک قبضه دیگر گرفت و فرمود این به جهنم رفت و هیچ اعتنا نخواهم 

بضه طین را با هم مخلوط و ممزوج ساخت پس واقع شد از سنخ مؤمن کرد و بعد از آن هر دو ق

و از طینت او بر سنخ کافر و طینت او و واقع شد از سنخ کافر و طینت او بر سنخ مؤمن و طینت 

یا صیام یا حج و  صلوةاو پس آن چیزی که می بینی از شیعیان ما از قسم زنا و لواطه و ترک 

ز این کبائر پس آن نیست مگر از اثر طینت ناصبی و عنصر او یعنی جهاد یا خیانت یا کبیره ای ا

آن طینتی که مخلوط و ممزوج شده است به طینت مؤمن زیرا که نیست اثر طینت ناصبی مگر 

و آن چیزی که از ناصبی می بینی که مواظبت مؤمن    ارتکاب مآثم و کبائر و فواحش نه از طینت

 و حج و جهاد و بر ابواب بر پس نیست مگر از اثر طینت  زکوة  می نماید بر ادای نماز در و روزه و

مگر اکتساب مؤمن    آن طینتی که مخلوط و مروج است در طین او زیرا که نیست اثر طینتمؤمن  

 حسنات و استعمال خیرات و اجتناب از مآثم نه از طنیت کافر.

من عادل   :فرماید که  و وقتی که پیش کرده می شوند همه این اعمال بر خدای عز و جل پس می

هستم که هرگز بر کسی ظلم و جور نمی کنم و منصف هستم که هرگز خالف عدالت نمی کنم 

و حَکَم و فیصل هستم که هرگز جنبه داری و حیف روا نمی دارم پس الحق بکنید آن اعمال 

سیئه را که مؤمن مرتکب شده است سنخ و طینت ناصبی و ملحق بنمائید آن اعمال حسنه را 
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که ناصبی عمل نموده است به سنخ و طینت مؤمن رد کنید هر یکی را به اصل و سنخ خودش 

به درستی که نیست معبودی غیر از من می دانم هر سر و خفی را و مطلع هستم بر قلوب بندگان 

خود و هرگز ظلم و جور نمی کنم و هرگز ملزم نمی سازم کسی را مگر همان را که آن الزام را 

ای ابراهیم   السالم(:)علیه  پس فرمود حضرت امام  .انم پیش از آن که او را خلق نموده اماز او می د

قَاَل  :قول خدای عز و جل :کدام آیه را یا بن رسول اهلل؟ فرمود :بخوان این آیه را، عرو نمودم

ه خدا از اینکه یعنی پناه می برم ب 1ونَ مَعاذَ اللّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنّا إِذاً لَظالِمُ

یم که آن وقت ما ظالم کسی دیگری را ملزم قرار بدهیم مگر همان را متاع خود در نزد او یافته ا

مفهوم این آیه ظاهراً همان است که شما می فهمید و قسم به خدای عز و جل که خواهیم شد )

ای ابراهیم بالتحقیق که برای قرآن ظاهر است و باطن و  باطن آن مفهوم دارد که من گفتم( در

خبر بده مرا ای ابراهیم   :محکم است و متشابه و ناسخ است و منسوک پس فرمود آن حضرت که

از آفتاب و وقتی که طلوع می کند و ظاهر می شود شعاع او در شهرها آیا شعاع از قرص شمس 

آیا نیست وقتی که غروب می کند   :فرمود  .تبلی در حالت طلوع جدا هس  :جداست؟ عرو نمودم

متصل می شوند این شعاع های شمس به قرص تا اینکه همه عود می کنند به قرص شمس؟ 

همچنین عود خواهند کرد هر  :پس ارشاد فرمود که .بلی چنین است که فرمودید :عرو نمودم

رمود خدای عز و شیء به سوی سنخ و جوهر و اصل و طینت خود پس روز قیامت جدا خواهد ف

پس همه آن ها را ملحق خواهد مؤمن    جل سنخ و طینت ناصبی را همراه جمیع اثقال و اوزار او از

را مع تمامی حسنات و اعمال صالحه مؤمن    فرمود به ناصبی و منتزع خواهد فرمود طینت و سنخ

آیا می  سپ .نو ابواب بر و اجتهاد او از ناصبی پس الحق خواهد فرمود جمیع آن ها را به موم
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این است قسم   :نه هرگز یا بن رسول اهلل، فرمود  :بینی اینجا ظلم و عدوان؟ آن وقت عرو نمودم

پرسیده نمی شود هر چه او سبحانه و   ،نبه خدای عز و جل قضای فاصل و حکم قاطع و عدل بیّ

ار تو می ای ابراهیم این است حق و از جانب پروردگ .تعالی می کند و ایشان پرسیده می شوند

 :باشد پس هیچ شک و شبهه را در این امور راه مده که این از حکم ملکوت است. عرو نمودم

یا بن رسول اهلل حکم ملکوت چیست؟ فرمود حکم خدا و حکم انبیای خدا و قصه حضرت خضر 

و موسی از همین حکم ملکوت بوده هر گاه موسی همراه خضر شد و گفت او را خضر تو نمی 

ارهای من صبر بنمائی و چطور ممکن است که صبر بنمائی و حال آنکه علم او را توانی بر ک

پس بفهم و تعقل کن ای ابراهیم که انکار نمود حضرت موسی بر خضر و فظیع و شنیع  .نداری

گمان کرد افعال او را حتی اینکه خضر او را گفت ای موسی این کارها را من از خودم نکرده ام 

ای ابراهیم قرآن خوانده می شود و اخبار از خدای عز و  پرودگار کرده ام. رستی که از امربه د

جل نقل می شود پس هر که رد کرد یک حرف از آن ها بالتحقیق که کفر و شرک نموده است 

من هرگز نفهمیده بودم این  :و رد کرد است بر خدای عز و جل. ابراهیم ابو اسحاق می گوید که

از چهل سال قرآن را می خواندم مگر آن روز معانی و مفهوم این آیات آیات قرآن را و حال آنکه 

 را فهمیدم!!!

یا بن رسول اهلل چه عجیب است و چه غریب است این مطلب که حسنات و  :پس عرو نمودم

اعمال صالحه دشمنان شما را گرفته به دوستان شما می دهند و سیئات و اعمال قبیحه ایشان  

بلی قسم به خدای عز و جل که نیست معبودی غیر   :می دهند. فرمود را گرفته به دشمنان شما

از او و اوست فالق الحب و النوی و بارئ الذر و النسم و فاطر االرو و السماء نه خبر دادم تو را 

مگر به حق و نه آوردم برای تو مگر صدق و ظلم نکرد خدای عز و جل بر ایشان و نیست خداوند 
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دگان خود و بالتحقیق که هر آنچه به تو خبر داده ام همه در قرآن موجود متعال ظلم کننده بر بن

بلی از سی جای  :آیا بعینه همین طور در قرآن مجید یافت می شود؟ فرمود :است. عرو نمودم

بلی یا بن رسول اهلل. فرمود  :آیا می خواهی برای تو بخوانم؟ عرو نمودم ،بیشتر یافت می شود

ینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطایاهُمْ وَ قالَ الَّذِ  :بخوان

و گفتند آن کسانی کرده اند به آن  1وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ  مِنْ شَیْءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ

ما را تا که ما خطاهای شما را کسانی که ایمان آورده اند بیائید پیروی کنید طریق و سبیل 

برداریم بر خود و حال آنکه نخواهند برداشت ایشان خطاهای آن ها را به اندازه یک ذره بالتحقیق 

البته ایشان خواهند برداشت اثقال و اوزار خود را و نیز اثقال  ،که ایشان هستند کاذب و دروغگو

 و اوزار دیگران را همراه اثقال خود! 

آیا زیاد بیان کنم برای تو ای ابراهیم؟ عرو نمودم بلی یا بن رسول اهلل  :ضرتپس فرمود آن ح

 2.یَِزرُونَلِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أاَل ساءَ ما  :فرمود

تا که بردارند اوزار خود را کامل در روز قیامت و بعضی از اوزار آن کسانی که گمراه می کنند آن 

آیا دوست   .است آن چیزی که متحمل می شوند ایشانها را بدون علم آگاه باشید که بسیار بد 

فَأُوْلئِکَ  :فرمود .بلی یا بن رسول اهلل :عرو نمودم ؟داری ای ابراهیم که زیاد بیان کنم برای تو

پس این ها هستند ان کسانی که تبدیل  3یُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناٍت وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً.

خواهد نمود خدای منان سیئات ایشان را به حسنات و خداوند ذو الجالل و االکرام غفور و رحیم 

 
 13-12العنكبوت :  - 1

 25النحل :  - 2

 70الفرقان :  - 3
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ت خواهد یعنی روز معاد و جزا خدای علیم و حکیم سیئات شیعیان و محبان ما را حسنا .است

پس قسم می خورم به جالل و عظمت   ،ساخت و حسنات دشمنان ما را به دوستان ما خواهد داد

خدای ذو الجالل و االکرام که این حکم و فیصله از جهت عدل و انصاف او سبحانه و تعالی می 

باشد و نیست کسی که رد کند قضای او را و نیست کسی تعقیب بنماید برای دوباره نظر کردن 

این حکم و فیصله خدای متعال و نیست کسی که بگوید چرا همچنین کرده زیرا تمام احکام   در

 .او سبحانه و تعالی مبنی هستند بر اصل اصول عدل و انصاف و اوست سمیع و علیم

 :آیا بیان نکنم برای تو امر مزاج را و امر هر دو طین را از فرقان عظیم و قرآن کریم؟ عرو نمودم

الَّذِینَ یَجَْتنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ  : ابراهیمبخوان ای  :فرمود .ول اهللبلی یا بن رس

یَعْنِی مَِن ) أَرْضِرَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ یَعْنِی مِنَ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ وَ الْ

ه اجتناب آن کسانی ک  1الْمُْنتِنَةِ فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى.  (الْأَرْوِ الطَّیِّبَةِ َو الْأَْروِ اْلُمْنتِنَة

می کنند از گناهان کبیره و از فواحش )یعنی شرک فی االمامت و محبت طواغیت( مگر گناه 

مزاجی یعنی خلط طینت پس بالتحقیق که پروردگار تو واسع المغفرت است البته آن گناه را 

 خواهد آمرزید و او سبحانه و تعالی می داند شماها را وقتی که خلق فرمود شما را از زمین طیب

و از زمین خبیث و ناپاک پس پاک و مزکی قرار ندهید نفس های خود را خدا بهتر می داند آن  

   که متقی و پرهیزگار است و بوده.  کسی را

 
 32النجم :  - 1
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دادن و  زکوةیعنی می فرماید که نباید کسی فخر کند از کثرت نماز خواندن و روزه گرفتن و 

شماها متقی و پرهیزگار است زیرا که حج کردن زیرا که خدای متعال می داند که کدام یکی از 

 !این نیست مگر از جهت مزج و اختالط طینت با همدیگر

 :بخوان  :فرمود  .بلی یا بن رسول اهلل  :آیا زیاد بکنم برای تو ای ابراهیم؟ عرو نمودم  :فرمود حضرت

 إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللّهِ کَما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ فَرِیقاً هَدى وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ

یعنی همان طوری که شما را بعد از  1.وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (یَعْنِی أَِئمَّةَ الْجَوْرِ دُونَ أَئِمَّةِ الْحَقِّ)

امتحان و اختیار خلعت وجودیه کرامت فرموده بود همان طور در روز معاد و روز جزا عود خواهد 

ک دسته گمراه شدند که ایشان در مقام دنیا شیاطین داد که یک دسته هدایت یافته بودند و ی

را ولی خود و خلیفه خود قرار دادند سوای خدای عز و جل یعنی ایشان ائمه جور را برای خود 

امام اختیار نمودند نه ائمه حق را و گمان می کنند که ایشان در این انتخاب و اختیار هدایت 

 !!!یافته اند

دیث ما را به خدا قسم که این بهترین احادیث ما اهل بیت می بگیر ای ابراهیم محکم این ح

و به سالمتی و هر کس بر .باشد و این است باطن اسرار ما و این است در مکنون خزینه علوم ما

کامل االیمان را و مستبصر فی الدین را زیرا که مؤمن  و نا کس را بر اسرار ما مطلع نه کن مگر

ی و راز ما را به همه کس فاش نمودی البته مبتال خواهی شد در اگر تو همه مردم را مطلع کرد

 .راًیْثِکَ  ماً یْلِسْتَ  مَلَّسَ وَ  هِ آلِ  وَ   د مَّ حَى مُلَعَ  ى اهللُلَّصَ وَنفس خود و مال خود و اهل خود و ولد خود  

 طینت از امام باقردوم حدیث 

 
 30-29االعراف :  - 1
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 :جدا بودن خلق ائمه از خلق دشمنان ایشان

  :السالم()علیه حدیث است قال السالم()علیه  باقرو نیز از حضرت  

ونِ ذَلِکَ فَقُلُوبُهُْم إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ خَلَقَ قُلُوبَ شِيعَِتنَا ِممَّا خَلَقَنَا وَ خَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُ

کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفِی عِلِّيِّيَن. وَ ما أَدْراکَ ما مَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ: تَهِْوی إِلَيْنَا لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا ثُ

وَ خَلَقَ عَدُوَّنَا مِنْ سِجِّينٍ وَ خَلَقَ قُلُوبَ شِيعَِتهِمْ مِمَّا خَلَقَهُمْ  1.ُدهُ الْمُقَرَّبُونَعِلِّيُّونَ. کِتابٌ مَرْقُوٌم. َیشْهَ

کَلَّا إِنَّ لَا هَذِهِ الْآیَةَ: مِنْهُ وَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَقُلُوبُهُمْ تَهْوِی إِلَيْهِمْ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقُوا مِنْهُ ثُمَّ تَ

 2.3کِتابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّينٍ. َو ما أَدْراکَ ما سِجِّينٌ. ِکتاٌب مَرْقُومٌ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبينَ 

ن و خلق فرمود قلوب شیعیان ما را از بالتحقیق خلق فرمود خالق عالم ما را از طین اعلی علیی

همان طین که ما خلق شده ایم از آن و ابدان ایشان را از طین دیگر یعنی از طین مخلوط و 

از این جهت قلوب ایشان نائل می شوند به سوی ما زیرا که  ،ممزوج به طین ناصبی خلق نمود

نیست آن طور که فهمیده  :اپس تالوت فرمود این آیت ر ،در خلقت آن ها از طین ما شده است

اند به درستی که خلقت ابرار از علیین است و تو نمی دانی که اهل علیین کی ها هستند همین 

قدر بدان که در کتاب خدا مرقوم گردیده است که در مقام علیین »جنات الخلود« صرف ابرار 

ین جهنم و خلق و خلق نمود دشمنان ما را از طین سجین یعنی از ط ند رفت نه فجار،خواه 

نمود قلوب اتباع و اشیاع ایشان را از همان طین که ایشان را خلق نمود از آن و خلق نمود ابدان 

آن ها را یعنی اتباع و اشیاع ایشان را از غیر آن طین یعنی از طین مخلوط و ممزوج به طین 

 
 21-18:  المطففين - 1

 10-7:  المطففين - 2

 . 4، حديث 390، ص: 1، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، ج محمد بن يعقوب  - 3



277 

طین ایشان است   می شوند به سوی ایشان زیرا که خلقت آن ها از  مومنین لذا قلوب آن ها نائل

هرگز هرگز نیست آن طور که ایشان فهمیده اند هر آئینه خلقت  :پس تالوت فرمود این آیه را

فجار از طین سجین است و تو نمی دانی که سجین چیست آن یک مقام مرقوم است در کتاب 

خدا یعنی جهنم که داخل نخواهند شد در آن مقام مگر فجار و مکذبین و ویل است در آن جا 

 !االمامةدر آن روز برای مکذبین و مشرکین فی  

از آن از آن ارواح یک امتحان   ،خالق عالم ارواح را خلق فرموده بود و بعد ،مخفی نماند که اول

 .گرفت پس در آن امتحان هر که اطاعت کرد آن سعید گردید و هر که اطاعت نکرد شقی شد

خالق عالم یک آتش شدید برافروخت و جمیع ارواح را امر  ،پس برای گرفتن اولی در عالم ارواح

فرمود که داخل بشوید در این آتش برافروخته از فرمان من که شما سالمت خواهید ماند از 

پس اول کسی که در آن آتش داخل شد حضرت  ،زیرا که آتش مطیع فرمان من است ،سوختن

بعد از آن عقب سر آن حضرت ائمه اثنی عشر بودند و وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی خاتم االنبیاء

اوصیای آن حضرت داخل شدند و بعد از آن عقب سر آن حضرات شیعیان ایشان داخل شدند از 

و شیعیان و امتان آن ها  السالم()علیهم و همین طور بعد از ایشان انبیاء و مرسلین !جن و انس

 !!داخل شدند

 حدیث طینت از امام صادق

والسالم( الصلوة)علیه کتاب اصول کافی از جناب زراره از حضرت امام جعفرن الصادقچنانچه در  

  ،حدیث است

السالم(: جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَأَرَى بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَعَْترِیهِ النَّزَقُ وَ الْحِدَّةُ وَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ )عليه

لِکَ غَمّاً شَدِیداً وَ أَرَى مَنْ خَالَفَنَا فَأَرَاهُ حَسَنَ السَّمْتِ. قَالَ: لَا تَقُلْ حَسَنَ السَّمْتِ فَإِنَّ الطَّيْشُ فَأَغْتَمُّ لِذَ
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سِیماُهمْ فِی وُجُوهِهِمْ ِمْن  السَّمْتَ سَمْتُ الطَّرِیقِ وَ لَکِنْ قُلْ حَسَنَ السِّيمَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:

  نَزَقِ. قَاَل: قُلْتُ: فَأَرَاهُ حَسَنَ السِّيمَاءِ وَ الوَقَاُر لَهُ فَأَغْتَمُّ لِذَلِکَ. قَالَ: لَا تَْغتَمَّ لِمَا رَأَیْتَ مِنْدِأَثَرِ الس جُو

خَلَقَ تِلْکَ أَصْحَابِکَ وَ لِمَا رَأَیْتَ مِنْ حُسْنِ سِيمَاءِ مَنْ خَالَفَکَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ آدَمَ 

خَلْقاً بِمَنْزِلَةِ الذَّرِّ یَسْعَى، َو الطِّينَتَْينِ ثُمَّ فَرَّقَهَُما فِرْقَتَْينِ فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ: کُوُنوا خَلْقاً بِإِذْنِی فَکَانُوا 

اراً فَقَال:َ ادْخُلُوهَا، قَالَ لِأَهْلِ الشِّمَالِ: کُونُوا خَلْقاً بِإِذْنِی فَکَانُوا خَلْقاً بِمَنْزِلَةِ الذَّرِّ یَدْرُجُ، ثُمَّ رَفَعَ لَهُمْ نَ

وا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ أَوْصِيَاؤُهُمْ وَ أَتْبَاعُهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَاِب فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَهَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ اتَّبَعَهُ أُولُ

إِذْنِی مِنَ النَّارِ، الشِّمَالِ: ادْخُلُوهَا، فَقَالُوا: َربَّنَا خَلَقْتَنَا لِتُحْرِقََنا فَعَصَوْا، فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِيِن: اخْرُجُوا بِ

ى مِ النَّارُ مِنْهُمْ کَلْماً وَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِمْ أَثَراً، فَلَمَّا رَآهُمْ أَصْحَابُ الشِّمَالِ قَالُوا: رَبَّنَا نَرَفخرجوا لَمْ تَکْلِ

بَهُمُ الْوَهَجُ رَجَعُوا صَاأَصْحَابَنَا قَدْ سَلِمُوا فَأَقِلْنَا وَ مُرْنَا بِالدُّخُولِ، قَالَ: قَدْ أَقَلْتُکُمْ فَادْخُلُوهَا، فَلَمَّا دَنَوْا وَ أَ 

عُونَ وَ أَمَرَ أُولَئِکَ فَقَالُوا: یَا رَبَّنَا لَا َصبْرَ لَنَا عََلى الِاحْتِرَاقِ، فَعَصَوْا فَأَمَرَهُمْ بِالدُّخُولِ ثَلَاثاً کُلَّ ذَلِکَ یَرْجِ

 بِإِذْنِی، فَخَلَقَ مِنْهُ آدَمَ فَمَنْ کَانَ ِمنْ هَؤُلَاءِ لَا ثَلَاثاً کُلَّ ذَلِکَ یُِطيعُونَ وَ َیخْرُجُونَ، فَقَالَ َلهُمْ: کُونُوا طِيناً

قِهِمْ فَمِمَّا یَکُونُ مِنْ هَؤُلَاِء وَ مَنْ کَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا یَکُونُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ مَا رَأَیْتَ مِنْ نَزَقِ أَصَْحابِکَ وَ خُلُ

مَا رَأَیْتَ ِمنْ حُْسنِ السِيمَاِء مَنْ خَاَلفَکُمْ وَ وَقَارِهِمْ فَمِمَّا أَصَاَبهُمْ  أَصَابَهُمْ مِنْ لَطْخِ أَصْحَاِب الشِّمَالِ وَ

 1!مِنْ لَطْخِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

 
 . 2، حديث 11، ص: 2، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، ج محمد بن يعقوب  - 1



279 

والسالم(: الصلوة)علیه عرو نمودم در خدمت حضرت امام جعفرن الصادق :می گوید کهزراره 

فدایت شوم من در بعضی از شیعیان می بینم که ایشان خیلی بد خوئی و تندی مزاج دارند و 

از این جهت غمگین می شوم و می بینم که مخالفین ما  ،بسیار تیزی و طیش ظاهر می کنند

مگو حسن سمت زیرا حسن سمت   :فرمودند  السالم()علیه  پس امام  ،ندیک حسن سمت و وقار دار

سِيماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ   :خوبی طریق را می گویند بلکه حسن سیما بگو که خداوند متعال می فرماید

 امام .حسن سیماء و وقار دارند لذا بسیار غصه می خورم :پس گفتم که .1مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

غصه مخور که در شیعیان ما بد خوئی و تندی و طیش می بینی و در  :فرمودند السالم()علیه

مخالفان ما حسن سیما و وقار می بینی زیرا که چون خالق عالم اراده فرمود که نوع انسان را 

را مخلوط و ممزوج فرمود و اصحاب یمین را گفت   لق بنماید پس هر دو طینت علیین و سجینخ

پس ایشان مخلوق شدند و مانند مورچه ها تند راه می رفتند و به   ،مخلوق بشوید به اذن من  :که

پس مخلوق شدند و آهسته آهسته راه می  ،مخلوق شوید به اذن من :اصحاب شمال گفت که

ش بی نهایت شدید خلق فرمود و همگی رفتند و بعد از آن برای امتحان گرفتن از ایشان یک آت

پس  ،داخل بشوید در این آتش از امر من و شما را ضرر نخواهد رسانید :ارواح را فرمان داد که

و اوصیای آن حضرت که وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی اول کسی که داخل شد حضرت خاتم االنبیاء

مرسلین و اوصیای آن ها امت های  ما بودیم و شیعیان ما بودند و بعد از آن حضرات انبیاء و

داخل بشوید در این آتش از فرمان   :و بعد از آن به اصحاب شمال امر فرمود که  ندایشان داخل شد

ای پروردگار ما آیا را خلق نموده ای که در   :ایشان گفتند  ،من و شما را هیچ ضرر نخواهد رسانید
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پس به اصحاب   ،ر خویش و داخل نشدندپس عصیان نمودند از امر و فرمان کردگا  ؟آتش بسوزانی

پس همه ایشان صحیح و سالم بدون ضرر و  ،یمین گفت که بیرون بیائید از امر من از این آتش

 !اثر آتش بیرون آمدند که آتش به آن شدت و حدت در وجود ایشان هیچ اثر نکرده بود

 :ن آمده اند گفتندو چون اصحاب شمال مشاهده کردند که آن ها صحیح و سالم بدون ضرر بیرو

خدای مهربان   ،ای خدای ما از تقصیر ما در گذر کن و حکم بده که ما هم در آتش داخل بشویم

پس وقتی که ایشان نزدیک آتش رسیدند و  ،در گذرم از تقصیر شما داخل بشوید :فرمود که

پس   ،ریمماها بر سوختن صبر ندا  ،ای پروردگار ما  :حرارت آتش را حس کردند برگشتند و گفتند

داخل   :همین طور در سه بار و نوبت که خالق عالم سه بار به ایشان فرمان داد که  ،عصیان نمودند

بشوید اما ایشان هر سه کرت داخل نشدند و عصیان نمودند اما همین طور اصحاب یمین را سه 

بار فرمان داد و ایشان هر دفعه داخل شدند و اطاعت امر پروردگار نمودند و از آن آتش شدید 

پس ارشاد فرمود خالق عالم که همه شماها یک طین واحد بشوید   ،صحیح و سالم بیرون آمدند

آن وقت حضرت آدم را از آن طین واحد خلق  ،پس همه شان طین واحد گردیدند ،اذن من به

پس هر که از شیعیان ما و اصحاب یمین است هرگز در زمره اصحاب شمال داخل نخواهد   ،فرمود

 ،شد و هر که از مخالفان ما و اصحاب شمال است هرگز در زمره اصحاب یمین داخل نخواهد شد

خوئی و طیش مزاج که در شیعیان ما مشاهده می کنی از جهت آمیزش به پس آن تندی و بد 

طین اصحاب شمال است و حسن سیما و وقار که در مخالفان ما مشاهده می نمائی از جهت 

لذا هیچ غم و غصه نخور که انجام شیعیان ما   ،آمیزش و خلط ایشان به طین اصحاب یمین است

 !!!به خیر است

 طینت ماحصل احادیثاستبصار: 
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چند مطالب مهمه ظاهر  ،)برای اهل علم و دانش و بینش از این احادیث صحیحه و حقائق بیان

 (می شوند

اول اینکه امتحان نیک و بد در عالم ارواح و اظالل گرفته شده است لذا سعید و شقی در   -1  

 !همان عالم ارواح ممیز و جدا شده اند

مخلوق شده اند  السالم()علیهم هر ائمه معصومینقلوب سعداء از طین طیب و طااینکه دوم  -2

و قلوب اشقیاء از طین گندیده و ناپاک ائمه باطل و جور و ضالل مخلوق شده اند اما ابدان هر 

 !دو فریق از طین ممزوج و مخلوط خلق شده اند

سوم اینکه منشاء صدور افعال حسنه طین علیین است و منشاء صدور افعال سیئه طین  -3

  .سجین است

چهارم اینکه روز معاد طین علیین را از ابدان اشقیاء جدا و سوا خواهند کرد مع افعال حسنه   -4

او و به سعداء خواهند داد و طین سجین را از ابدان سعداء منتزع و سوا خواهند کرد مع افعال 

 !سیئه و به اشقیاء خواهند داد

 شبهه و سؤال

 پیدا می شوند(  )پس حاال از این مطالب چند سوال

 اول اینکه پس مقام دنیا دار امتحان نشد پس چه الزم بود که ما را در مقام دنیا فرستادند؟  -1

دوم اینکه هر چه ما می کنیم مجبور هستیم بر ارتکاب آن زیر که منشاء صدور افعال حسنه   -2

   !!و سیئه طینت نیک و بد است

بی فائده و عبث است زیرا که افعال ما بدون   السالم()علیهم  سوم اینکه بعثت انبیاء و مرسلین  -3

هدایت و ارشاد ایشان مجبوراً از ما صادر و ظاهر خواهند شد مانند فیلم سینما زیرا که تقدیرات 

 !از یک طرف راه نیک بد را معین و مقرر نموده است و طینت از یک طرف محرک افعال آمده
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 پاسخ شبهات

 یند()پس جوابات این شبهات این ها

اول اینکه فرستادن ماها در مقام دنیا که مقال جسمانی و عناصر است الزم بود تا که اثرات  -1

عالم ارواح در عالم اجساد هم بروز کنند و کرشمه طینت هم نمایان شود و آشکار گردد که ما 

ارواح و ملکوت صرف همین عالم اجساد و عالم عناصر تنها نداریم بلکه باال تر از این یک عالم 

هم داریم و مربی و مدبر هر دو عالم ذات حضرت حق و غیب مطلق است که فوق عالم اجسام و 

عالم ارواح است و این هر دو عالم به اراده و قدرت او سبحانه و تعالی منصرف و منفعل می شوند 

 نه از زمانه و نه از طبیعت.

دنیا ماها بر ارتکاب افعال مضطر و مجبور  دوم اینکه این امر وجدانی است که در این عالم -2

نیستیم که بدون قصد و بدون اراده ماها و بدون اختیار ماها افعال ما از ما صادر می شوند بلکه 

در این عالم اجسام و عناصر هم ما را اراده و اختیار کامل داده اند و آن اراده و اختیار و قصد ما 

لبه دارد و حاکم و آمر مطلق العنان بر ابدان طینتی ما آمده غ  کليةبر طینت ما و بر اثر طینت ما  

زیرا که اراده ما بر بدن ما حاکم نمی بود آن وقت ما بدون قصد و اراده راه و بی راه حرکت می 

 ده یک قدم هم نمی توانیم برداریم. کردیم و راه می رفتیم و حال آنکه ما بدون ارا

وی شهر بایستید و اراده راه رفتن در جهات اربعه را از مثالً شما تجربه کنید که در یک چار س

قلب و دماغ خودتان بیرون بکنید یعنی هیچ قصد و اراده نداشته باشید که کدام سوی بروم آن 

وقت خواهید یافت که شما یک قدم هم نمی توانید حرکت بنمائید زیرا که هنوز قصد و اراده 

   !!!رویدبرای رفتن یک سوی ندارید که به آن سمت ب
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پس اگر ما بخواهیم که به اراده خود کار خوب بکنیم پس آن طینت سجین جلو ما را نمی گیرد 

و مانع نمی شود که آن کار خوب را نکنیم پس بدیهی است که با وجود داشتن طینت سجین ما 

 !می توانیم که عمل صالح را به جا بیاوریم که باعث مزید اجر و ثواب ما گردد

گویا خدای   ،مرحمت فرمودن همین اراده مطلق العنان و خود مختار و غالب و قاهر بر طینتو از  

منان به ما حالی کرده است و خبر داده است که خالق عالم غنی مطلق است و از خلق مخلوقات 

هیچ غرو و مطلب و غایت برای ذات اقدس خویش نخواسته است بلکه از خلق مخلوقات صرف 

ن فیض خود بر مخلوقات مقصود و مطلب و غرو دارد و صرف مقصد خالق و محض برای جریا

عالم از خلق مخلوقات اظهار کمال قدرت و علم غیر متناهی خویش مقصود و مطلوب است و می 

خواهد که جمیع مخلوقات را به فوز عظیم به نعیم ابد برساند و مخلوقات بی نیازی و احسان 

 نعم خویش را بیشتر به جا بیاورند.م  خالق خود را بشناسند و حمد و شکر

چنانچه خودش می فرماید که من مخلوقات را برای عذاب کردن خلق نکرده ام از عذاب کردن 

  ،مخلوقات برای من چه فائده می رسد

خدای متعال از  1،ما یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِکُمْ إِنْ شَکَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ کانَ اللَّهُ شاکِراً عَليماً :فقال عز و جل

 .عذاب کردن شما چه خواهد کرد اگر شما شکر احسان او را به جا بیاورید و به او ایمان بیاورید

شما بسیار ممنون و متشکر می شود و او می داند که کدام یکی  و پروردگار شما از شکرگزاری

  .از شما شکرگزار است

و فرستادن ارواح را در عالم دنیا برای ارواح اشقیاء یک رحمت و شفقت خاصه رحمانیه ارزانی  

شده است که با وجود شقاوت اولیه که در آن عالم ارواح از نافرمانی خود داشتند در این عالم 
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 السالم()علیهم عناصر اگر ایشان به اراده مختار خود و به ارشاد و اتباع انبیاء و اوصیاء اجساد و

پس می توانند و آن وقت خدای منان  ،بخواهند که مطیع و منقاد اوامر و احکام الهیه بشوند

در اخبار و احادیث وارد شده که در شیعیان چنانچه  ایشان در زمره سعداء محسوب خواهد فرمود  

خدا را بداء نیست اما در دیگران بداء هست یعنی اگر مخالفین ما به اراده مختار خود بخواهند   ما

ترک بنمایند و محبت و مودت ائمه حق را قبول کنند پس خداوند  کليةکه محبت طواغیت را 

   .رحمن ایشان را در زمره سعداء و داخل خواهد فرمود

که   1،یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِکُمْ إِنْ شَکَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ کانَ اللَّهُ شاکِراً عَليماً ما   :چنانچه خودش فرموده است

ای متعال چه فائده است از عذاب کردن شماها اگر شما ترجمه اش حاال بیان شده یعنی برای خد

 .شکر کنید و ایمان بیاورید به خدا و رسول و ائمه حق

صرف برای هدایت و ارشاد بنی نوع بشر است   السالم()علیهم  و این خیال که بعثت انبیاء و اوصیاء

ی ذات اقدس برا السالم()علیهم اصل غایت خلقت و بعثت انبیاء و اوصیاء ،غلط محض است

حضرت حق و غیب مطلق است که ایشان در مخلوقات مظاهر صفات او سبحانه و تعالی بشوند 

* وَ اصْطَنَعْتَُک  یا مُوسَى  :چنانچه در خصوص حضرت موسی بن عمران فرموده است  ،نه برای ناس

 !من تو را برای نفس خود و ذکر خود خلق نموده ام نه برای دیگران  -ای موسی   2لِنَفْسی،

یگران اگر بخواهند که خدای خود را پرستش بنمایند پس بر آن ها الزم است که اقوال و البته د

افعال انبیاء را هادی و رهبر برای خود قرار دهند لذا بعثت انبیاء و اوصیاء هیچ وقت بی فائده 

   .نخواهد بود
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که در آن و مدار خلقت ابدان از طین علیین و طین سجین آن تکالیف اولی است یعنی هر  -3

اقرار نمود او را از  والسالم(  الصلوة)علیهم  عالم ارواح و اظالل به والیت و امارت و خالفت اهل بیت

چنانچه در تفسیر   ،طین علیین خلق فرمود و هر که رد و انکار کرد او را از طین سجین خلق نمود

 (رضی اهلل عنه)حضرت جابر جعفی  1مْ ماًء غَدَقاً،وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَةِ لَأَسْقَيْناهُ :این آیه

اگر   :روایت می کنند که فرمود آن حضرتوالسالم(  الصلوة)علیه از حضرت امام محمد باقر العلوم

اقرار می کردند آن  السالم()علیهم ایشان در عالم ارواح و اظالل به والیت و امارت ما اهل بیت

می گذاشتیم که از آب زالل و شیرین و معطر  وقت ما ارواح ایشان را هم در آن ابدان و اجسام

  2.ساخته شده بودند

و کافر امتحان و تکلیف اولی بوده است که در آن عالم مؤمن  لذا جهت اختالف و امتیاز خلقت

ارواح و اظالل به وقت عهد و میثاق هر که به ربوبیت پروردگار و به نبوت رسول مختار و به والیت 

را قبول نمود قلوب آن ها را از طین علیین  السالم()علیهم ر و اهل بیتحیدر کراامیرالمؤمنین 

  !خلق نمود و کسی که قبول نکرد و رد کرد و اباء نمود قلوب آن ها را از طین سجین خلق نمود

پس آن ها که در آن روز اَلَست و عهد و میثاق به والیت ائمه حق اقرار نموده اند در این عالم 

اجسام هم اقرار می نمایند و آن کسانی که در آنجا رد و انکار نموده اند اینجا هم دنیا و ابدان و 

 .رد و انکار می نمایند اّلا مَا شَاءَ اهللُ

 
 16الجن :   - 1

ً َيْعنِي َمْن َجَرى فِيِه َشيْ  -َجابِرٍّ قَاَل َسِمْعُت أَبَا َجْعفَرٍّ ع يَقُوُل فِي َهِذِه اآْلَيِة َو أَْن لَِو اْستَقاُموا َعلَى الطَِّريقَةِ  َعنْ - 2 ٌء ِمْن أَلَْسقَْيناهُْم ماًء َغدَقا

ً فِي اأْلَ  -ِشْرِك الشَّْيَطاِن، َعلَى الطَِّريقَِة َيْعِني َعلَى اْلَواَلَيةِ  يَِّة آدََم، أَْسقَْينَاهُْم َماًء َغدَقا ُ ِميثَاَق ذُر ِ لَِكنَّا َوَضْعنَا أََظلَّتَُهْم   -ْصِل ِعْندَ اأْلَِظلَِّة ِحيَن أََخذَ َّللاَّ

 . 391، ص: 2، تفسير القمي، دارالكتاب، قم، ج ؛ قمى، على بن ابراهيمفِي َماِء اْلفَُراِت اْلعَذْب 
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سانی که در  یعنی آن ک 1فَمَا َکانُوا لِيُؤْمِنُوا ِبما کَذَّبُوا بِهِ ِمنْ قَبْل، :چنانچه در تفسیر این آیه کریمه

 فرمودند حضرت امام ،آن عالم ارواح تکذیب کرده اند در این عالم دنیا ایمان نخواهند آورد

رار و انکار به والیت ما اهل بیت در همان عالم ارواح شده یعنی اق 2َکانَ التَّکْذِیبُ ثَمَّ،  السالم(:)علیه

 3.أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْاست در وقت  

 :برای صاحبان تدبر و عقل و دانش  ر می آید،ت و احادیث چند نتیجه دپس از بیان این آیا

جا ارواح به دو دسته  اول اینکه خالق عالم در ازل از مخلوقات خود امتحانی گرفت و همان -1

  تقسیم شدند:

 دسته اول اصحاب یمین و سعداء و دسته دوم اصحاب شمال و اشقیاء 

فرمود پس به واسطه طینت بد در ولی طینت این دو دسته را خداوند متعال ممزوج و مخلوط 

مقام دنیا از سعداء کارهای بد سر می زنند و به واسطه طینت خوب اشقیاء کارهای خوب ظهور 

الَّذینَ یَجَْتنِبُوَن   :چنانچه خوش فرموده است  ،می کنند لذا گناهان سعداء را خداوند منان آمرزیده

یعنی  4اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْض،کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِالَّ 

آن کسانی که اجتناب می کنند از گناهان کبائر مگر گناهانی که از جهت مزاج و طینت از آن 

مغفرت ها سر می زنند پس این گناهان را خدای مهربان خواهد آمرزید چون خداوند عالم واسع ال

 .است

 
 74يونس :   - 1

 . 10، ص: 2و ج 437، ص: 1، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، ج مد بن يعقوب مح  - 2

 172األعراف :   - 3

 32النجم :   - 4
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پس برای این گناهان که از جهت طینت سر می زنند فدیه و کفاره الزم نیست که خدای منان 

و خدای متعال هرگز خلف وعده نمی  1إِنَّ اللَّهَ ال یُخْلِفُ الْميعادَ، :برای آن ها وعده آمرزش داده

   .کند

االسالم تبریزی که فرموده اند یعنی حضرت سید الشهداء   حجةلذا درست نیست آن قول حضرت  

  .فدیه و کفاره گناهان طینتی شیعیان گردیده اند

  

 
 31و الرعد :  9عمران :  آل  - 1
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 نقد عقیده شیخیه کریم خان کرمانی

 :(السالمهی)عل  نیدر علت شهادت حضرت امام حس  هیخیمذهب ش  یشوایپ  قولنقل  

و حاال باز بیان ایشان نسبت به بیان فرقه شیخیه چیزی نیست زیرا که جناب حاجی محمد کریم 

پیشوای مذهب شیخیه در این میدان جوالن کرده و تا توانسته اند با خیاالت و توهمات  ،خان

آیات قرآنیه را موافق خیاالت و توهمات خود خود این بیان خلط طینت را خوب پرورانیده اند و  

و مبرهن ساخته اند و حال آنکه برای تفسیر خود هیچ مدرک از احادیث یا  لتفسیر کرده مدل

و بعد می فرمایند   .گفته اند از خیاالت خود گفته ان،  هر چه ،تفاسیر ائمه طاهرین را نیاورده اند

ل آنکه هر چه ایشان نوشته اند با آن احادیث که پس معلوم شد که لحن ما لحن ائمه است و حا

 - به دقت آن احادیث را مطالعه بفرمائید -صحیحه که خاکسار در این خصوص نقل نموده ام 

از زمین  السالم()علیهم آن وقت خواهید دید که در میان بیان ایشان و بیان احادیث معصومین

لحن ما لحن ائمه »را نمی کردند که  تا آسمان فرق و دوری است لذا اگر ایشان این فرمایش

برای ایشان بسیار بهتر بود که عوام مردم گمراه نمی شدند و بر این فرمایش  «معصومین است

  :این شعر شاعر درست منطبق می شود

 تفاوت از زمین تا آسمان است  میان ماه من تا ماه گردون

 کتاب ارشاد العوام  مطالبنقل 

و ما حاال اینجا فرمایشات ایشان را در خصوص سر شهادت و علت غائی ذبح عظیم را از کتاب 

ایشان مختصراً اصل مفهوم فرمایش ایشان را نقل می کنیم و قضاوت را بر صاحبان   «ارشاد العوام»

 علم و علم و دانش واگذار می کنیم زیرا که بیان ایشان بسیار طوالنی و شاک در شاک است.

 :125، قسمت سیوم، جلد سیوم، صفحه  ارشاد العوام  کتاب
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پس چون خواست که عالم را بطور اختیار خلق کند اول دریائی آفرید که هر قطر  از آن دریا 

قابل هر صورتی بود و صالح برای آنکه هر موجودی از آن ساخته شود پس خداوند به مشیت 

 دند که هر گاه از ایشان سؤالی کند جوابخود قطرات آن دریا را به طوری آفرید که قابل آن بو

پس  دهند و مختار در جواب دادن باشند پس از ایشان سؤال کرد که آیا من خدای شما نیستم

آن قطرات ها جواب دادند اما بعضی پیش تر و بعضی پس تر و اول کسی از آن ها که جواب داد 

و آنکه بعد از وقات آن دریا باشد( )از روی عقل باید اول مخل اشرف کائنات و اول موجودات شد

آن بالفاصله جواب داده و آنکه از او پست تر بود به یک درجه و همچنین مرتبه به مرتبه هر کس 

بر حسب مرتبه جواب دادند پس اول کسی که از قطرات آن دریا جواب گفت حضرت اول 

لم عرش شدند بعد از ایشان موجودات و خاتم کائنات شد صلوات اهلل علیه و آله و ایشان در آن عا

حضرت امیر صلوات اهلل علیه و آله جواب فرمودند و در آن عالم کرسی شدند و ظاهر شد کرسی 

والیت به دوازده برج که آن دوازده تفصیل کرسی می باشند پس حضرت امیر در مقام کرسی 

است نه در احادیث )این بیان نه قرآن  مقام کلیت را دارند و مقام کرسی مقام والیت کلیه است

 معلوم نیست ایشان از کجا آورده اند(

المختصر همین طور دیگر معصومین در مرتبه خود جواب دادند و در آخر حضرت زهراء علیها 

)این عجیب و   سالم جواب دادند که زمین آن عالم شدند و به این ترتیب عالم الهوت تمام شد!!!

و احادیث است این صرف تخیالت مؤلف و مصنف بدون مدرک از آیات قرآن  کليةغریب بیان 

به این ترتیب تمامی آن عالم آراسته شد که آن عالم را عالم الهوت می گویند   پساست و بس(  

 و هیچ کس از اولین و آخرین در آن عالم نبوده و نیست و هیچ کس در آن عالم راه ندارد. 
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شان را فرا گرفت و ایشان حقیقت نورانیه چون ایشان اول جواب دادند نور خداوند ظاهر و باطن ای

 شدند و حبیب و محبوب خدا گردیدند.

پس از آن عالم از نورانیت ایشان یک آفتاب تابید و از شعاع آن آفتاب ستاره های وجود صد و 

بیست و چهار هزار پیغمبران را خلق فرمود و چون مقام ای پیغمبران اندکی پائین تر بود از مقام 

یکی الهوتیان در وجود ایشان اندکی ظلمت پیدا شد چنانکه نور چراغ در مقام اول که نهایت نزد

اوست به چراغ به نهایت نورانیت است و هیچ ظلمت در آن نیست و چون یک درجه دور شد 

اندکی تاریکی در آن پیدا می شود و هر چه دورتر رود آثار تاریکی در آن بیشتر پیدا می شود و 

هر چه دور تر رود آثار تاریکی در آن بیشتر پیدا می شود و همین طور هر قدر که دورتر می 

به ظلمت تبدیل می شود   کليةاریکی و ظلمت در او بیشتر می شود حتی اینکه آن نورانیت  شود ت

 و حال همان طور چون درجه پیغمبران یک مرتبه دورتر است به قدر یک درجه در ایشان ظلمت

است و به همان قدر ترک اولی از ایشان سر می زند و به همان قدر خالف مشیت خدای عادل از 

 زند و ظاهر می شود ولی نه آن قدری است که ایشان را عاصی توان گفتایشان سر می  

)جناب مصنف چون نور را نه از چشم ظاهری مشاهده فرموده اند و نه از چشم باطنی لذا خیال 

کرده اند که نور هم مثل نور چراغ روغنی است و تاریکی دارد پس بر همین منوال خیالی چیزها 

که معصوم مطلق اند این صفت عصمت را از  السالم()علیهم انبیاء بافته اند که آخر از حضرات

ایشان سلب نموده اند! تعجب است که جناب مصنف مسئله تقابل اشیاء را نشنیده اند که بدانند  

که در میان نور و ظلمت تقابل تضاد است پس جمع شدن هر دو در یک مقام محال است کاش 

را از   السالم()علیهم  داشتند که وجودات حضرات معصومین  که از مقدمات علمیه متداوله آشنائی

 گرد عصیان آلوده نمی فرمودند!!!( 
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مجمالً خداوند از نور وجود پیغامبران شعاعی خلق کرد مانند شعاع آفتاب از آفتاب یا آنکه از ابر 

شک فیض ایشان آبی نازل کرد و آن آب را شیرین تر از عسل و سفیدتر از عاج و خوشبوتر از م

و کافور و نرم تر از مسکه خلقت فرمود و آن آب را در زیر عرش مقام ایشان قرار داد و همین آب 

است دریای صاد و دریای نون و آب مزن که خدا در قرآن یاد فرموده است و خداوند از ثقل این 

ران آب که جانب خودی او باشد خاکی پاکیزه خلقت کرد که سفیدتر بود از نقره و گیاه آن زعف

بود و ثمر آن مشک و سنگریزه آن مروارید و مرجان و یاقوت و الماس بود که آن زمین علیین 

باشد که خدا در قرآن یاد فرموده است و آن آب را خدا بر آن زمین جاری کرد با دست راست 

و ممزوج کرد ولی چهار رصد آب بود و یک رصد از صافی   خود پس آن آب و گل را خمیر فرمود

ین پس آبی روان حاصل شد که قابل خوردن شد و قابل زراعت و اگر به آن صفائی اول آن زم

بود مانند هوای لطیف بود و به کار خوردن و زراعت نمی آمد بعد از آن خداوند درختی آفرید در 

افرأیتم الماء الذی  :همان زمین طیب طاهر که آن درخت مزن باشد که در قرآن نامیده است که

 . 1تم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلونتشربون ءان

پس خداوند آن آب را بر آن درخت نازل فرمود و از آن درخت آبی چکید در زمین محشر. می 

دانم که آنچه نوشتم معما بود و هیچ کس آن را نمی فهمد پس فی الجمله اشاره قرار می دهیم 

ازل شد  که صاحبان هوش بهره ای از آن ببرند پس می گویم که آن آب که از ابر فیض ایشان ن

آب وجود بود و آن زمین که از ثقل آن آب خلق شد آن زمین اجابت و ماهیت طیبه بود و آن 

دو که با هم ترکیب شد آب عقل از آن ها به عمل آمد )و بعد از این یک عجیب و غریب خیال 

 
 69-68الواقعة :  - 1



292 

بافی فرموده اند که در خاتمه آن می فرمایند( نمی دانم چه می گویم و تو چه می فهمی و نمی 

 انم که گمان می کنی این ها تأویل است یا حقیقت! د

باری پس خداوند از عکس نور پیغمبران ظلمتی خلقت کرد و در آن ظلمات چشمه ای خلقت 

کرد در نهایت حرارت و بخار رنگش سیاه تر از قیر و طعمش تلخ تر از حنظل و بویش گندیده 

تش و از کف آن خداوند زمینی خلقت کرد مَسّش بُرنده تر از تیزاب و گرم تر از آ تر از جیفه

 خبیث نجس گندیده تیره پس از آن بخاری برخواست و با خالص آن زمین ممزوج شد پس آبی

شد که آب حمیم باشد پس آن آب در آن زمین جاری شد و خداوند با دست چپ آن آب را با 

 شجرة ان :یاد کردهآن زمین ترکیب کرد پس درختی آفرید که آن درخت زقوم بود که در قرآن  

   .1الزقوم طعام االثيم

پس آب به طور بخار باال آمد تا به زمین محشر رسید که همان زمین عالم ذر باشد و این هم 

ظلمات که عرو شد ماهیت معمائی بود که نفهمیدی و باید اشاره به آن کنم تا بفهمی پس آن  

بود و آن چشمه آب ماده جهل کلی بود و کف آن صورت جهل بود و آن دو ترکیب شدند و آب 

حمیم جهل پیدا شد و از آن به درخت زقوم رسید که مقام ممات باشد که ضد حیات است و از 

شیرین و  آنجا به زمین محشر رسید که عالم نفوس باشد و در آنجا آن دو آب که عبارت از آب

 .هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج2 :آب تلخ باشد که خدا می فرماید که

و آن دو آب را خدا بر آن زمین جاری کرد و آن زمین را به آب شیرین و تلخ آمیخت و گل کرد 

خلوقات صاحب دو جهت شدند: نوری و و مخلوقات را از آن گل آفرید پس از این جهت جمیع م
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ظلمتی و هر یک قابل آن شدند که طاعت کنند و طاعتشان به واسطه آن آب شیرین است و 

 .معصیت کنند و معصیتشان به واسطه آب تلخ است

پس در عقیده مصنف گویا مخلوقات را خالق عالم خودش خوب و بد خلق فرموده است و این 

یعنی خالق   1،ءٍ خَلَقَهُالَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ  :ای متعال فرموده استعقیده خالف آیات قرآن که خد

مخلوقات از اراده  عالم هر شیء را در اصل فطرت احسن خلق فرموده است نه بد و معصیت کار 

 شوند نه از جهت فطرت!!!  مختار خود عمل بد می کنند و بد می

از حدیث کافی شاهد آورده اند که برای اثبات خیاالت خود مفهوم حدیث را  ،و بعد از این

 برگردانیده اند. 

اگر کسی می خواهد که فرمایشات ایشان را سیاحت کند باید به کتاب رجوع کند تماشا دارد. ما 

می خواهیم که صفحات کتاب خود را از این مزخرفات پر کنیم لذا به اصل مقصد رجوع می ن

 د از این مزخرفات می فرمایند که:کنیم و بع

است و اگر انصاف دهی می فهمی که علم ما از ایشان  پس معلوم شد که علم ما مفسر احادیث 

 است و لحن ما از لحن ایشان است.

وقات را در یک میدان جمع فرمود در جای خانه کعبه در مقام رکن بعد از آن خداوند عالم مخل

عراقی که رکن حجر باشد آن وقت از برای ایشان هیکل توحید و تفرید جلوه گر شد و ایستاد در 

 میان ایشان به طوری که مشرف بر همه آن ها شد و همه او را مشاهده کردند!!! 
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و محمد نبيکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمة  الست بربکم :پس به زبان عربی مبین فرمود که

آیا من نیستم پروردگار شما و محمد حبیب من نبی  ،اوليائکم؟ توالون اوليائی و تعادون اعدائی

شما و علی و یازده نفر از پسرهای او و فاطمه اولیای شما و بر شما الزم است که دوستان مرا 

 دوست بدارید و دشمنان مرا دشمن بدارید.

 شنیدند اما در جواب دادن پیشی گرفتند انوار مقدسه آن چهارده نفوس.پس این ندا را همه  

این ندا در زمین نبود و نه حضرت حق و غیب مطلق بود این عهد اینکه )جناب مصنف غافل از 

و پیمان در عالم ارواح در عالم ملکوت بود و منادی این ندا مظهر قدرت و کمال حضرت حق و 

بودند چنانچه از والسالم(  الصلوة)علیهامیرالمؤمنین  ا امام مبین  غیب مطلق حضرت موالنا و سیدن

  :لسان صداقت بیان خود ارشاد فرموده اند

آگاه باشید   1،یَزَلْ رِ قَيُّومٍ لَمْبِأمْ تُ بِرَبّکُمْأ لَسْ دِ عَلَى األروَاحِ فِی األزَلِ وَ أنَا المُنَادِی لَُهمْأنَا آخِذُ العَهْ

ای مردم که من بودم عهد و پیمان گیرنده از ارواح در روز ازل و من بودم ندا کننده برای مخلوقات 

 ق که آیا نیستم من پروردگار شما.از جانب حضرت حق و غیب مطل

هر  ،فرموده اند در جواب عبد اهلل بن صالح الهروی السالم()علیهم حضرت ثامن االئمهچنانچه 

أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن یَزُورُوَن  :یا بن رسول اهلل چه می فرمائید درباره این حدیث :گاه او عرو نمود که

بالتحقیق که مؤمنین زیارت خواهند کرد پروردگار خویش را در مقام  ،رَبَّهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِی الْجَنَّةِ

خداوند متعال فضیلت داده است حبیب خود حضرت خاتم االنبیاء   :بهشت. در جواب فرمودند که
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و انبیاء و مرسلین لذا اطاعت ایشان را اطاعت نفس خود قرار داده    را بر جمیع مخلوقات از مالئکه

است و بیعت با ایشان را بیعت با نفس خود قرار داده است و زیارت ایشان را در دنیا و آخرت 

زیارت نفس خود قرار داده است پس هر کسی که از ایشان اطاعت می کند از خدا اطاعت کرده 

و هر کسی که با ایشان بیعت می کند   1یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ،مَنْ   :است که خدا فرموده است

کَ إِنَّما یُبایِعُوَن إِنَّ الَّذِینَ ُیبایِعُونَ  :قرآن مجید خبر داده  خداوند متعال بیعت کرده است که دراو با  

و هر کسی که ایشان را در دنیا و آخرت زیارت می نماید او گویا خداوند   2اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ،

متعال را زیارت و رؤیت کرده است که خود آن حضرت ازلسان صداقت بیان خود ارشاد فرموده 

و درجه  3، زَارَ اللَّهَ يَا وَ اآلخِرَةِ کَمَنْ َمنْ زَارَنِی فِی الدُّنْ :و باز فرموده اند مَنْ رَآنِی فَقَدْ رَأَى اهللَ، :اند

خاتم االنبیاء در بهشت باالترین درجات است هر کس زیارت کند آن حضرت را در مرتبه و مقام 

 ءٍ،دَ فَنَاءِ کُلِّ شَیْهُ اهللِ البَاقِى بَعْأنَا وَجْ :خودشان گویا او خدا را زیارت کرده است و نیز فرموده اند

أَنَّ ثَوَابَ لَا إِلَهَ   :یا بن رسول اهلل چه می فرمائید درباره این حدیث  :عرو کردم  ،صلت می گویدابا

مساوی است به نگاه کردن   لَا إِلََه إِلَّا اللَّهُبه درستی ثواب گفتن یک بار    إِلَّا اللَّهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّه،

او سبحانه و اینکه ه ای اباصلت هر کسی که وصف کند خدا را ب :حضرت فرمودند ،بر وجه خدا

تعالی مثل مخلوقات صورت و شکل دارد آن شخص با خداوند متعال کفر کرده است و لکن وجه 

و مرسلین هستند که به واسطه ایشان مخلوقات توجه می نمایند و آشنا می انبیاء  خدا حضرات
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 1کَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِکْرامِ،وَجْهُ رَبِّ  وَ یَبْقى  :شوند به دین خدا و به معرفت او سبحانه که فرموده است

 2.ءٍ هاِلکٌ إِالَّ وَجْهَهُکُلُّ شَیْ  :دهو باز فرمو

پس از این بیان حقیقت نشان حضرت ثامن الحجج ظاهر می شود که تمامی احادیث که در 

خصوص رؤیت حضرت حق و غیب مطلق وارد شده اند مقصود از آن صرف حضرات مخلوقات 

د نه ذات حضرت حق عالین مظاهر قدرت و کمال و جاه و جالل و جمال خدای متعال می باشن

و غیب مطلق و اگر کسی عقیده داشته باشد که مخلوقات از بدو آفرینش تا ابد در حالی از احوال 

خدای متعال را دیده است یا خواهد دید او کفر کرده است و مشرک گردیده است و نمی فهمد 

ای ابلیس می و عقائد او مطابق فرمایشات خداوند و ائمه معصومین نیست بلکه همه وحی و الق

باشند که خدای غیب مطلق را از تمام الوهیت پائین کشیده در مقام مخلوقات داخل کرده است 

 و صفت مخلوق را به خداوند متعال چسبانیده است(

و این تصدیق را از ظاهر و باطن خود نمودند پس آن نورانیت تصدیق ایشان وجودات ایشان را 

مین و آسمان سوای نورانیت ایشان هیچ چیز به نظر نمی همچنین منور و ضیا بار کرد که در ز

آمد پس چون دیگر مخلوقات این نورانیت را از ایشان دیدند حسد بردند که چرا ما چنین نشدیم 

و چرا خدا به ایشان این فضل را داده و ما را نداده و در دل خود قرارداد گذاشتند که ما ابداً به 

نقاد امر ایشان نمی شویم و پس ظلمت انکار ظاهر و باطن ریاست ایشان راضی نمی شویم و م

ایشان را فرا گرفت به نحوه ای که تمامی فضای عالم ذّر را فرو گرفت و طوفان و سحاب ظلمات 

ایشان فضای آن عرصه را تاریک ساخت حتی اینکه آن انوار را هم مخفی ساختند مثل اینکه 
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شد که برای رفع این سحاب ظلمت کسی حاضر بشود   آفتاب را ابر می پوشاند پس لذا حاال الزم

و این ظلمت را از نورانیت ایشان رفع و دفع بفرماید تا که مخلوقات از نورانیت ایشان مستفیض 

بشوند و چون خدا خواست که حجت را بر آن اهل آن ظلمات تمام کند آن چهارده نفس مقدس 

ید لکن نه به طور قهر و غلبه که یک دفعه را امر کرد که در صدد بر طرف کردن آن ظلمات برآئ

عالم نسوزد بلکه به طور مظلومیت و مقهوریت پس منادی خداوند ندا کرد که کدام یک از شما 

متحمل مقهوریت و مظلومیت می شود و این ظلمات را به طور مقهوری و مظلومی خورده خورده 

صدمه های این کفار را به جان خود برطرف بکند و نور مرا خورده خورده آشکار بنماید و جمیع  

بخرد و جمیع مصیبت ها را متحمل بشود اما هیچ کس از ائمه را مصلحت نبود که این امر را  

متحمل شود پس برخواست سید الشهداء روحی له الفداء و عرو کرد که این امر خطیر را من 

ر بشود خود را با خاک متحمل می شوم و چون در این امر رضای تو هست که نور پیغمبر تو ظاه 

یکسان می کنم و این امر را به جان و دل قبول دارم پس کمر همت را بست و خود را برای رفع 

ظلمات کفار و برای اظهار نورانیت پیغمبر، خود را و اهل و عیال و اصحاب و انصار همه را فدا 

 1کرد.

 . السالم()علیه پس نزد ایشان این است علت غائی و سر شهادت حضرت سید الشهداء

آیا وحی و القای آسمانی است یا  ؟معلوم نیست این بیان از چه مدرک است و از کجا آمده است

زیرا که این بیان نه قرآن کریم و نه فرقان عظیم است و نه در احادیث است! پس  ؟چیز دیگر

سوای این نیست که دور جناب مصنف در زمان تصنیف چندین اصحاب با وفا هم پیاله و هم 

نواله صاحبان تصدیق جمع بودند و هر چه ایشان می فرمودند بدون فکر و تأمل تصدیق می 
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توصیف علمیت و بلند پروازی ایشان را می کردند لذا ایشان هم هر   نمودند و بی نهایت تعریف و

چه توانسته اند قوه واهمه و قوه خیالیه را خوب در تمامی عوالم جوالنی داده اند و عجائبات  

توهمات و غرائبات تخیالت را به آیات و احادیث تأّول به تأویل خویش مبرهن نموده مدلل ساخته 

که ارشاد العوام به وجود آمده خوب برای تفریح   -  و اهلل اعلم بالصواب  -اند  اند!!! و ارشاد فرموده  

 طبع صاحبان علم و عقل سلیم و برای عبرت صاحبان آخرت و رهروان صراط مستقیم.

 نقل دو حدیث غیر متعبر 

از خاتم األنبیاء    منسوب به حضرت  رواةیک حدیث دیگر در مقام آفرینش عالم امکان بدون سند  

 برای خواص ارقام فرموده اند!   «ارشاد العوام»قول حضرت موسی بن عمران در همین  

پس بر طالبان دین حق الزم است که آن احادیث صحیحه را که خاکسار آن ها را در مقام 

ل نموده ام با این دو حدیث مختلف البیان مقابله بنمایند آن وقت خواهند آفرینش عالم امکان نق

 فهید که حق کدام و غیر حق و باطل کدام. 

 :و آن حدیث عجیب و نوبر این است

   1از کتاب جامع االخبار:  48و   47صفحه  ،قسمت دوم

ود سوال کرد که که حضرت موسی از پروردگار خ  وآله(علیهاهلل)صلى  نقل است از حضرت پیغمبر

ای پروردگار مرا حالی کن از ابتدای خلق دنیا که چند وقت است که دنیا خلق شده است؟ پس 

دوست می  :پس عرو کرد که ؟من سؤال می کنی از علم مشکل :وحی کرد خدا به موسی که

یش از ای موسی خلق کردم دنیا را صد هزار هزار سال ده مرتبه پ :دارم که بدانم این را!!! فرمود

این پس دنیا خراب بود پنجاه هزار سال پس ابتداء به عمارت آن کردم پس تعمیر کردم آن را 
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پنجاه هزار سال پس خلق کردم در آن خلقی مثل گاو می خوردند رزق مرا و عبادت می کردند 

غیر مرا پنجاه هزار سال پس کشتم همه را در یک ساعت پس خراب کردم دنیا را پنجاه هزار 

عد ابتدا به تعمیر آن کردم و آن را تعمیر کردم پنجاه هزار سال پس پنجاه هزار سال معمور سال ب

ماند پس خلق کردم در آن دریائی پس دریا ماند پنجاه هزار سال پس خلق کردم حیوانی و آن 

را مسلط کردم بر دریا و آن را بیک نفس خورد پس خلق کردم خلقی کوچک تر از زنبور و بزرگتر 

ه پس آن را بر آن حیوان مسلط کردم و گزید او را و کشت آن را پس دنیا خراب ماند پنجاه از پش

هزار سال و بعد تعمیرش کردم و ماند پنجاه هزار سال پس دنیا را همه نیستان کردم بعد سنگ 

پشت ها خلق کردم و مسلط کردم بر نیستان و خوردند همه را که چیزی باقی نگذاشتند پس 

ها را کشتم در یک ساعت پس دنیا باقی ماند پنجاه هزار سال خراب پس سی آن سنگ پشت 

هزار آدم خلق کردم که میان هر آدمی تا آدمی سی هزار سال فاصله بود پس همه را فانی کردم 

به قضا و قدر خویش پس پنجاه هزار هزار شهر آفریدم از نقر  سفید و خلق کردم در هر شهری 

ی سرک پس همه شهرها را پر نمودم از خردل تا آنکه هوا را بست و صد هزار هزار قصر از طال

خردل آن روز لذیذتر بود از شهد و شیرین تر بود از عسل و سفیدتر بود از برف پس خلق کردم 

یک مرغ کوری را و غذای او در هر هزار سال یک دانه خردل بود پس او را آن قدر عمر دادم که 

کردم دنیا را و خراب ماند پنجاه هزار سال پس تعمیر کردم  همه خردل ها را خورد پس خراب

دنیا را و پس ماند پنجاه هزار سال پس خلق کردم پدر تو آدم را به دو دست خود روز جمعه 

وقت ظهر و هیچ خلقی را پیش از آن از گل خلق نکرده بودم و بیرون آوردم از صلب او محمد 

 )تمام شد این حدیث نوبر( 1. را

 
1 -  ً اهُنَّ َسْبَع َسماواتٍّ َو هَُو ِبُكل ِ َشيْ  ثُمَّ اْستَوى  قال هللا تعالى في سورة البقرة:هَُو الَِّذي َخلََق لَُكْم ما فِي اأْلَْرِض َجِميعا . ءٍّ َعِليمٌ إِلَى السَّماِء فََسوَّ

ِ ص  ُ تَعَالَى إِ  قَاَل َرُسوُل َّللاَّ فَهُ َبدَْء الدُّْنيَا ُمْنذُ ُخِلقَْت فَأَْوَحى َّللاَّ ع َسأَْلتَِني َعْن َغَواِمِض ِعْلِمي   لَى ُموَسى إِنَّ ُموَسى ع َسأََل َربَّهُ َعزَّ َو َجلَّ أَْن يُعَر ِ

ِ أُِحبُّ أَْن أَْعلََم ذَِلَك فَقَاَل يَا ُموَسى َخلَْقُت الدُّْنيَا ُمْنذُ ِمائَِة أَْلِف أَلِْف َعامٍّ َعشْ  ً َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َبدَأُْت فِي  فَقَاَل يَا َرب  اتٍّ َو َكاَنْت َخَرابا َر َمرَّ
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تعبیر و تأویل این حدیث قدسی و نوبر چنان مرقوم فرموده اند که سوای مقلدین خوش چون 

عقیده و ساده لوح ایشان کسی دیگری قبول نخواهد کرد برای اینکه هر چه در فکر و ذهنشان 

آمده و خطور کرده بدون مدرک و مأخذ همه را جمع آوری فرموده اند و خودشان قائل اند که 

گر نتوانسته که این حدیث مغلق را تفسیر کند لذا ما هم از نگارش آن غیر از من کسی دی

برای مقصد و موضوع ما همین قدر کافی است که گفته اند مشتی  ،مزخرفات صرف نظر کردیم

 نمونه از خرواری کافی است فقط.

  

 
ي َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ أََمتُُّهْم ُكلَُّهْم فِي َساَعةٍّ  ْرتَُها َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َخلَْقُت فِيَها َخْلقاً َعلَى ِمثَاِل اْلبَقَِر يَأُْكلُوَن ِرْزقِي َو يَْعبُدُوَن َغْيرِ ِعَماَرِتَها فَعَمَ 

ْبُت الدُّْنيَا َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ  يَن أَْلَف َعامٍّ  َبدَأُْت فِي ِعَماَرِتَها فََمَكثَْت َعاِمَرةً َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َخلَْقُت فِيَها َبْحراً فََمَكَث اْلَبْحُر َخْمسِ  َواِحدَةٍّ ثُمَّ َخرَّ

اجاً ِمَن الدُّْنيَا َيْشَربُهُ ثُمَّ َخلَْقُت دَابَّةً َو َسلَّْطتَُها َعلَى ذَِلَك اْلَبْحِر فاَل َشيْ  ْنبُوِر َو أَْكبََر  شربه ]فََشِرَبْتهُ ٌء َمجَّ [ ِبنَفَسٍّ َواِحدٍّ ثُمَّ َخلَْقُت َخْلقاً أَْصغََر ِمَن الزُّ

ِ فََسلَّْطُت ذَِلَك اْلَخْلَق َعلَى َهِذِه الدَّابَِّة فَلَدََغَها َو قَتَلََها فََمَكثَِت الدُّْنيَا َخَراباً خَ  أُْت فِي ِعَماَرتَِها فََمَكثَْت َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍّ  ْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َبدَ ِمَن اْلبَق 

َكثَِت الدُّْنيَا ٌء ثُمَّ أَْهلَْكتَُها فِي َساَعةٍّ َواِحدَةٍّ فَمَ ْم َيْبَق ِمْنَها َشيْ ثُمَّ َجعَْلُت الدُّْنيَا ُكلََّها آَجاَم اْلقََصِب َو َخلَْقُت السَّاَلِحَف َو َسلَّْطتَُها َعلَْيَها فَأََكلَْتَها َحتَّى لَ 

آدََم َو ِمْن آدََم إِلَى آدََم أَْلُف َسَنةٍّ فَأَْفَنْيتُُهْم ُكلَُّهْم بِقََضاِئي َو َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َبدَأُْت فِي ِعَماَرِتَها فََمَكثَْت َعاِمَرةً َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َخلَْقُت ثاََلِثيَن 

ِة اْلَبْيَضاِء َو َخلَْقُت فِي ُكل ِ َمِديَنةٍّ ِمائَةَ أَْلِف أَْلِف قَصْ قَدَِري ثُمَّ َخلَْقُت فِي  رٍّ ِمَن الذََّهِب اأْلَْحَمِر فََمََلُْت اْلُمدَُن  َها َخْمِسيَن أَْلَف أَْلِف َمِديَنةٍّ ِمَن اْلِفضَّ

ْلجِ ثُمَّ َخلَْقُت َطْيراً َواِحداً أَْعَمى َو َجعَْلُت َطعَاَمهُ فِي ُكل ِ َسَنةٍّ َحبَّةً ِمنَ َخْرداًَل إِلَى اْلَهَواِء يَْوَمِئذٍّ أَلَذَّ ِمَن الشَّْهِد َو أَْحلَى ِمَن الْ 
  عََسِل َو أَْبَيَض ِمَن الثَّ

ْبتَُها فََمَكثَْت َخَراباً َخْمِسيَن أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َبدَأُْت فِي ِعَماَرِتهَ  اْلَخْردَِل أََكلََها َحتَّى فَِنَيتْ  ا فََمَكثَْت َعاِمَرةً أَْلَف َعامٍّ ثُمَّ َخلَْقُت أَبَاَك آدََم ِبَيِدي يَْوَم  ثُمَّ َخرَّ

داً َعلَيْ  يِن َغْيَرهُ َو أَْخَرْجُت ِمْن ُصْلِبِه النَِّبيَّ ُمَحمَّ اَلةُ َو السَّاَلُم؛ )الشعيري، محمد، جامع اْلُجُمعَِة َوْقَت الظُّْهِر َو لَْم أَْخلُْق ِمَن الط ِ األخبار،  ِه الصَّ

 .( 125، صفحه : 1مطبعة حيدرية، نجف، جلد : 
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 باب مجالس منعقده قبل از شهادت سید الشهداء 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  رُابِا صَمظهریت َی درت در عالم ملکو -1

( محل مجلس اول در عالم ملکوت بود هر گاه خالق عالم بعد از آن محفل که برای مظهریت 1)

اسامی عظیمه حضرت کردگار منعقد شده بود و حضرت سید الشهداء 

خالق  مظهریت یَا َصابِرُ را قبول فرمودند پسوالسالم( الصلوةالفداء( )علیهلهالعالمینوارواح)روحنا

عالم به اسم آن حضرت آن مظهریت را به اسم آن حضرت از قلم قدرت بر لوح محفوط مرقوم 

ائص حسینیه این مضمون چنانچه در خص  ،فرمود پس لوح و قلم هر دو مغموم و محزون شدند

خالق هر گاه  1حُ،قَلَمُ وَ اللَّوْهِ الْحِ فَحَزِنَ عَلَيْقَلَمُ عَلَى اللَّوْنَ قَدَّرَهُ اهلُل وَ قَضَاهُ وَ کَتَبَهُ الْحِيْ   مرقوم است:

نمود و قلم او را بر لوح محفوظ نوشت پس قلم   عالم آن مظهریت یا صابر را مقدر فرمود و امضاء

 ون گردیدند!و لوح هر دو از آن مصائب شدیده محز

 آدم   طوس ت خمسه  مشاهده اسماء -۲

أَسْمَاَء شِ وَ رَأى عَرْنَ نََظرَ آدَمُ إلَى سَاقِ الْ حِيْ ،( مجلس دوم بر مقام عرفات منعقد شده بود2)

قِّ مُحَمٍَّد وَ یَا َعالِی بِحَقِّ عَلِیٍّ وَ َیا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَةَ َو یَا حَِميدُ بِحَلَ: یَقُوْ أنْوَ لَقَّنَهُ جَْبرَئِيُل سَةَ خَمْالْ

 قَلْبُهُ تَخَشَّعَ وَ  دُمُوعُهُ سَالَتْ الْحُسَيْنِ فَلَمَّا ذَکَرَ الْحُسَيْنَ،  بِحَقِّانِسَإحْا الْا ذَیَ  یَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ

فِی بَيَانِ السَّبَبَ جَبْرَِئيلُ ؟ فَأخَذَ فَقَالَ: یَا أَخِی جَبْرَئِيلُ لِمَ فِی ذِکْرِ الْخَامِسِ یَنْکَسِرُ قَلْبِی وَ یَسِيلُ عَبْرَتِی

 
 .143التستري، جعفر، الخصائص الحسينية، المطبعة الحيدرية، الصفحة :  - 1
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وَلَدُکَ هَذَا یُصَابُ بِمُصِيبَةٍ نَ فَقَالَ: کَوْنَ وَ یَبْمَعُوْنَ هُنَاکَ یَسْنِ وَ آدَمُ وَ المَلَائِکَةُ الحَاضِرُوْحُسَيْرَاثِياً لِلْ

 عَْطشَاناً غَرِیباً وَِحيداً فَرِیداً لَيْسَ لَهُ نَاصِرٌ وَ لَا مُعِيٌن تَصْغُرُ عِنْدَهَا الْمَصَائُِب. قَاَل: وَ مَا هِیَ؟ قَالَ: یُقْتَلُ

السَّمَاءِ َکالدُّخَانِ  وَ لَوْ تَرَاهُ یَا آَدمُ وَ هُوَ یَقُوُل: وَا عَطََشاهْ، وَا قِلَّةَ نَاصِرَاهْ، حَتَّى یَحُولَ الْعَطَشُ بَيَْنهُ وَ بَيْنَ

السُّيُوفِ، فَيُذْبَحُ ذَبْحَ الغَنَمِ مِنْ قََفاهُ وَ یَنْهَبُ َرحْلَهُ وَ تُْشهَرُ رُءُوسُهُمْ فِی الْبُلْدَانِ وَ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَّا بِ

   1.مَعَهُمُ النِّسْوَانُ، کَذَلِکَ سَبَقَ فِی عِلْمِ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ

پس جبرئیل تلقین نمود که   ،ق عرش نظر کرد و دید اسمای خمسه راهر گاه حضرت آدم بر سا

ای حمید  َیا َحمِيدُ ِبحَقِّ مُحَمَّدٍ:  برای مغفرت خود در بارگاه حضرت حق و غیب مطلق چنین بگوید

و ای فاطر به حق  َیا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاِطمَةَوَ و ای عالی به حق علی   عَالِی بِحَقِّ عَلِیٍّیَا وَ به حق محمد  

و ای  الْحُسَيْنِ  بِحَقِّانِسَإحْا الْا ذَیَ وَو ای محسن به حق حسن  وَ یَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِفاطمه 

پس   ،بیامرز خطای مرا و بر من توجه بفرما  عَلَیَّ وَ تُبْ ئَتِیْخَطِيْ  فِرْإغْق الحسین  صاحب احسان بح

پس به ک از چشمش جاری شد و و قلبش شکست،  هر گاه اسم حسین را بر زبان جاری کرد اش

ای اخی جبرئیل چه سبب است که در وقت تذکر اسم پنجم قلب من  :حضرت جبرئیل گفت

 ت و اشک من جاری شد؟شکس

 
: أَنَّهُ َرأَى َساَق اْلعَْرِش 44، حديث  245، ص:  44، بيروت، ج، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى   -  1

ٍّ  وَ  ِ َعِلي  دٍّ يَا َعاِلي ِبَحق  ِ ُمَحمَّ ِة ع فَلَقََّنهُ َجْبَرِئيُل قُْل يَا َحِميدُ ِبَحق  ِ َو اأْلَِئمَّ ِ اْلَحَسِن َو اْلُحَسْيِن َو ِمْنَك  أَْسَماَء النَِّبي  ِ فَاِطَمةَ يَا ُمْحِسُن بَِحق  يَا فَاِطُر ِبَحق 

ا ذََكَر اْلُحَسْيَن َسا ْحَساُن فَلَمَّ ِتي قَاَل َجْبَرِئيُل َولَدَُك  لَْت دُُموُعهُ َو اْنَخَشَع قَْلبُهُ َو قَاَل يَا أَِخي َجْبَرِئيُل فِي ِذْكِر اْلَخاِمِس َيْنَكِسُر قَْلِبي َو تَِسيُل َعْبرَ اإْلِ

 ...َهذَا  
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پس حضرت جبرئیل شروع کرد به بیان کردن سبب این امر در حالی که مرثیه خوان بود برای 

و حضرت آدم و آن مالئکه که آنجا حاضر بودند گوش می  السالم()علیه حضرت سید الشهداء

ای آدم این فرزند تو در یک مصیبت خواهد افتاد که  :پس گفت که ،دادند و گریه می کردند

آن چه مصیبت خواهد  :حضرت آدم پرسید که ،جمیع مصائب به قابله آن کوچک خواهند شد

د بود و تنها خواهد بود و هیچ ناصر مقتول خواهد شد تشنه و غریب خواه  :بود؟ جواب داد که

وَا عَطَشَاهْ، وَا قِلَّةَ  :پس اگر ببینی تو او را در حالی که خواهد گفت ،نخواهد داشت و نه معینی

و تشنگی چنانچه غلبه پیدا خواهد کرد که حائل خواهد شد در بین او و در بین آسمان  نَاصِرَاهْ

پس با وجود این حالت هیچ کس او را سیراب نخواهد کرد مگر با ضرب شمشیر و در   ،مانند دود

آخر او را ذبح خواهند کرد مانند ذبح کردن گوسفند از پشت کردن و بعد خیام او را تاراج خواهند 

د و بعد شهداء را که همراه او شهید خواهند شد شهر به شهر و دیار به دیار تشهیر خواهند کر

کرد و گردش خواهند داد در حالی که همراه سرهای شهداء اهل حرم او را هم تشهیر خواهند 

 ای آدم همچنین گذشته است در علم سابق حضرت کردگار برای هدایت مخلوقات.  ،کرد

 ابراهیم وحی الهی به حضرت -٣

( مجلس سوم در مقام منی بود که هر گاه حضرت ابراهیم برای فدیه فرزند خود حضرت 3)

 اسمعیل غوچی داده بود:

إِسَْماعِيلَ الْکَبْشَ الَّذِی  السالم(: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عز و جل إِبْرَاهِيمَ: أَنْ یَذْبَحَ مَکَانَ ابْنِهِقَالَ الرِّضَا )عليه

رْ بِذِبْحِ يْهِ بِمِنًى حين فداه بولده، فتَمَنَّى إِبْرَاهِيمُ: أَنْ یَُکونَ قَدْ ذَبَحَ ابْنَهُ اسمعيل بِيَِدهِ وَ أَنَّهُ لَمْ یُؤْمَأُنْزِلَ عَلَ

يه ِبيَدِه،ِ فَيَسْتَحِقُّ بِذَلَِک الْکَبْشِ مَکَانَهُ لِيَرْجِعَ إِلَى قَلْبِهِ مَا یَْرجِعُ إِلَى قَلْبِ الْوَالِدِ الَّذِی یَذْبَحُ أَعَزَّ وُلْدِهِ عل
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لْقِی أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الثَّوَابِ عَلَى الْمَصَائِبِ، فَأَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِلَيْهِ: یَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ أَحَبُّ خَ

مَّدٍ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْکَ؟ فَقَالَ: یَا رَبِّ مَا خََلقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ حَِبيِبکَ مُحَ

بَلْ وُلْدُهُ.  إِلَيْکَ أَمْ نَفْسُکَ؟ قَاَل: بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَفْسِی. َقالَ: فَوُلْدُک أَحَبُّ إِلَيْکَ أَمْ وُلْدُه؟ قَالَ:

قَلْبِکَ أَمْ ذَبْحُ وَلَدِکَ بيدک فِی طَاعَِتی؟ قَالَ: یَا َربِّ قَالَ: فَذَبْحُ وَلَدِهِ ظُلْماً عَلَى أیدی أَعْدَائِهِ أَوْجَع 

حَمَّدٍ سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ ذَبْحُه عَلَى أیدی أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ لِقَلْبِی. قَالَ: یَا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ طَاِئفَةً تَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ أُمَّةِ مُ

وَاناً کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ وَ یَسْتَوْجِبُونَ بذلک سََخطِی. فجزع إِبْرَاهِيمُ لِذَلِکَ وَ أبنه مِنْ بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْ

مَاعِيلَ لَوْ تَوَجَّعَ قَلْبُهُ وَ أَقْبَلَ یَبْکِی. فَأَوْحَى اللَّهُ عز و جل: یَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ فَدَیْتُ جَزَعَکَ عَلَى ابْنِکَ إِسْ

جَزَعِکَ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ قَتْلِهِ وَ أَوْجَبْتُ َلکَ دَرََجاتِ أَهْلِ الثَّوَابِ عَلَى الْمَصَائِبِ. فذلک ذَبَحْتَهُ ِبيَدِکَ لِ

 وِ وَعَبِ لِیْعَِمإسْلِ مِ یْظِعَالْ حِبْ ى الذِّلَعَ کَعَزَجَ تُیْدَفَ یْأ 1قول اهلل عز و جل: وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.

 ! هِحِبْذِ

که هر گاه امر فرمود خدای عز و جل حضرت والسالم(: الصلوة)علیه فرمودند حضرت امام رضا

حاال به عوو اسمعیل آن غوچ را ذبح بنماید به عنوان فدیه به عوو اسمعیل، آن   :ابراهیم را که

کاش که مرا امر نمی فرمود که غوچ را ذبح کنم زیرا که در : وقت حضرت ابراهیم تمنا کرد که

ذبح کردن اسمعیل برای من ثواب و درجات عالیه حاصل می شد زیرا که آن وقت قلب من بیشتر 

صیبت من سخت تر می شد. پس آن وقت خدای متعال به حضرت ابراهیم به درد می آمد و م
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ای پروردگار من  :دوست تر داری؟ گفت اری کیت من کدام قاخلومای ابراهیم در  :وحی فرمود

تو نه خلق فرموده ای خلقی را که او را من بیشتر دوست داشته باشم از حبیب تو محمد مصطفی. 

یا حبیب مرا بیشتر دوست داری یا نفس خود را؟ عرو بگو آ :پس وحی فرمود خدای متعال

آیا پسر خود را بیشتر   :من محبوب تو را از نفس خودم بیشتر دوست دارم. پس وحی نمود  :نمود

پسر محبوب تو را بیشتر دوست دارم. پس وحی  :دوست داری یا پسر حبیب مرا؟ عرو نمود

لب تو را زیاد به درد خواهد آورد یا ذبح آیا ذبح شدن پسر حبیب من از دست دشمنان او ق  :نمود

 د: کردن پسر تو از دست خودت قلب تو را بیشتر محزون خواهد کرد در طاعت من؟ عرو نمو

ذبح شدن پسر محبوب تو از دست دشمنان او قلب مرا بیشتر محزون خواهد کرد و به درد خواهد 

که آن ها از امت محمد هستند   ای ابراهیم یک گمان خواهند کرد  :آورد. پس خدای متعال فرمود

و با وجود این آن ها فرزند حبیب مرا که حسین است بعد از حبیب من او را به صد ظلم و جور 

پس به سبب این ظلم عظیم و   ،خواهند کشت و ذبح خواهند کرد او را مانند ذبح کردن گوسفند

حضرت ابراهیم این آن ها مستحق خواهند گردید عذاب شدید مرا. پس هر گاه  ،عداوت شدید

قصه را شنیدند قلب آن حضرت شکست و بسیار غمگین و محزون گردیدند و گریان شدند پس 

ای ابراهیم چون تو بر مصائب فرزند حبیب من گریه کرده اى لذا من  :خدای منان وحی فرمود

همان همان گریه و جزع تو را فدیه گردانیدم برای ذبح فرزند تو اسمعیل یعنی حاال من تو را 

ثواب عطا می کنم که بعد از ذبح شدن اسمعیل از دست تو عطا می کردم و واجب گردانیدم 

 :برای تو درجات عالیه که برای صابرین بر مصائب می دهم و همین است مفهوم این آیه کریمه
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یعنی ما فدیه گردانیدیم گریه و جزع ابراهیم را که بر مصائب ذبح عظیم  1،وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

 کربال نموده بود در عوو ذبح فرزندش اسمعیل از دست خودش. 

. الفداء(لهالعالمینوارواحا)روحناین است ثواب گریه و بکاء بر مصائب حضرت سید الشهداء    رُبَکْاَ  هللُاَ

یعنی در نزد خدای منان ثواب گریه بر مصائب حضرت سید الشهداء مثل ثواب ذبح کردن یک 

 .اهُنَقْفِّوَ  مَّهُللَّپیغمبر دیگر را در راه خدا برای رضای خدا. اَ  ،پیغمبر

  در شب معراج پیامبروحی به  -4

 بودند:  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى ( مرثیه خوان حضرت جبرئیل و سامع حضرت خاتم االنبیاء4)

نَتْ وَفَاتُهُ وَ جَرَى السَّمُّ فِی بَدَنِهِ وَ اخْضَرَّ فَقَالَ الْحُسَيْنُ السالم( لَمَّا دَفَقَدْ رُوِیَ أَنَّ الْحَسَنَ )عليه

السالم(: مَا لِی یا أخی أَرَى لَوْنَکَ یميل إِلَى الْخُضْرَةِ؟ فَبَکَى وَ قَالَ: یَا َأخِی لَقَدْ صَدق حَدِیثُ )عليه

فَسَئَلَ الْحُسَيْنُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِی جَدِّی قَال:َ لَمَّا دَخَلُْت  جَدِّی فِیَّ وَ فِيکَ، ثُمَّ اعْتَنَقَهُ وَ بَکَيَا کَثِيراً،

یْنِ عَلَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ الجنة مَرَرْتُ بروضات الجنان و مَنَازِلِ أَْهلِ الْإِیمَانِ فرَأَیْتُ قَصْرَْینِ َعالِيَيْنِ مُتَجَاوِرَ 

ُتهُُما وَ شَاقَنِی سَنْتَحْنَ الزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَ الْآخَرَ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ فَاسْصِفَةٍ وَاحِدَةٍ لکن أَحَدَهُمَا مِ

نُُهمَا فَقُلْتُ: َیا أخی جَْبرَائِيلُ لَِمنْ هَذَانِ الْقَصْرَانِ؟ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِولدک الْحَسَنِ وَ الْآخَرُ لِولدک حُسْ

 عَلَیّ جَوَاباً. فَقُلْتُ لَهُ: َیا الْحُسَيْنِ. فَقُلْتُ: یَا جَْبرَئِيُل لِمَ لَمْ یَکُونَا عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ؟ فَسَکَتَ وَ لَمْ یَرُدَّ

کَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِی. فَقَالَ: أَمَّا أخِی فلِمَ لَا تَتَکَلَّمُ؟ فقَالَ: حَيَاءً مِنْکَ یَا َرسُولَ اهللِ. فَقُلْتُ لَه:ُ بِاللَّهِ عَلَيْ
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مْرَةُ قَصْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ یُقْتَلُ و یذبح و خُضْرَةُ قَصْرِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ یسَّمّ وَ یَخْضَرُّ لَوْنُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَمَّا حُ

 دِقْى فَلَع1َیخضب وَجُْههُ و شيبه و بدنه من دمائه. فَعِنْدَ ذَلِکَ َبکَيَا وَ ضَجَّ النَّاسُ بِالْبُکَاءِ وَ النَّحِيبِ

 .بَ یْبِحَالْ  بِیْبِحَالْ

نزدیک شد پس جاری و ساری شد  السالم()علیه مروی است که هر گاه وفات حضرت مجتبی

 :فرمودند السالم()علیه زهر در بدن آن حضرت و رنگ مبارکش سبز گردید پس حضرت حسین

پس گریه کردند حضرت   ؟ای برادر من چیست که می بینم رنگ مبارک شما سبز گردیده است

بالتحقیق صادق آمد حدیث جد من در بابت من و در بابت شما و بعد از آن   :حسن و فرمودند که

آن چه حدیث  :معانقه کردند و هر دو برادر بسیار گریه کردند پس پرسید حضرت حسین که

فرمود جد من رسول اهلل که در شب معراج وقتی که من مرور می کردم  :پس فرموند که ؟است

در روضات الجنان و تماشا می کردم منازل و قصور اهل ایمان را پس دیدم دو قصر عالی شأن 

که هر دو با هم نزدیک بودند و هر دو در ساخت و طراز هم مثل بودند اما یکی از آن ها از زبرجد 

بود و دیگری از یاقوت سرک بود پس هر دو قلب مرا نهایت مسرور ساختند و من آن ها  و سبز

ای برادر جبرئیل برای که این هر دو قصر هستند؟ پس جبرئیل  :بی نهایت پسندیدم پس گفتم

یا رسول اهلل یکی از آن ها برای پسر شما حضرت حسن مجتبی و دیگری برای پسر شما  :گفت

ای برادر جبرئیل چرا این ها بر یک رنگ نیستند؟ جبرئیل   :من گفتمحضرت حسین است. پس  

یا حبیب اهلل از  :ای برادر چرا جواب نمی دهی؟ پس گفت :از جواب دادن تأمل کرد. من گفتم

ای برادر من تو را قسم می دهم به حضرت کردگار که من   :شما حیا می کنم. پس من گفتم که
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یا حبیب اهلل عرو می شود که سبزی قصر حسن   :کهبگو که سبب چیست؟ پس آن وقت گفت  

به این جهت است که آن حضرت را مسموم خواهند کرد پس در وقت موت رنگ بدن آن حضرت 

سبز خواهد گردید از اثر آن زهر قاتل و قرمزی قصر حضرت حسین به این جهت است که آن 

ارچه سرک خواهد حضرت را مقتول خواهند کرد و در وقت موت رنگ بدن آن حضرت یک پ

گردید از خون زخم های بی شمار تیر و سنان و بعد آن حضرت را ذبح خواهند نمود پس روی 

پس هر گاه  .مبارک و ریش مطهر و بدن مجروح تماما در خون مخضب و غرق خواهند گردید

حاضرین این حدیث را شنیدند بی اختیار گریان شدند و سخت جزع و فزع و فغان برپا شد برای 

 دا شدن حبیب از حبیب.ج

 در کشتی نبی وحی به نوح  -5

 ( مرثیه خوان حضرت جبرئیل و سامع حضرت نوح و صاحبان کشتی: 5)

سَفِينَُة نُوحٍ فَوقَ أرضِ مَقتَلِ الحُسَينِ أَخَذَتْهُ الْأَرْضُ وَ خَافَ نُوحٌ الْغَرَقَ فقَالَ:  رُوِیَ أنَّهُ لَمَّا وَصَلَتْ

ضِ وَ مَا أَصَابَنِی فَزَعٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَنَزَلَ َجبْرَِئيلُ بِقَصَّةِ الْحُسَيْنِ وَ قَالَ: یَا لَ األرْإِلَهِی طُفْتُ حَوْ 

هِ وَ ا قَاتِلَيْحَابُ السَّفِينَةِ وَ لَعَنُوْنُ سِبْطُ الْمُصْطَفَى، فَبَکَى نُوحٌ و أصْضِعِ الحُسَيْمَوْتَلُ فِی هَذَا الْحُ یُقْنُوْ

1    ا.مَضَوْ

 
 ؛ 38، حديث 243، ص: 44، بيروت، ج  ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  - 1

ْت ِبَكْرباََلَء أََخذَْتهُ اأْلَْرُض َو َخاُرِوَي أَنَّ نُو  ا َمرَّ ا َرِكَب فِي السَِّفيَنِة َطافَْت ِبِه َجِميَع الدُّْنيَا فَلَمَّ َف نُوٌح اْلغََرَق فَدََعا َربَّهُ َو قَاَل إِلَِهي ُطْفُت  حاً لَمَّ

دٍّ َخاتَِم  َجِميَع الدُّْنيَا َو َما أََصاَبِني فََزعٌ ِمثُْل َما أََصاَبِني فِي هَ  ِذِه اأْلَْرِض فَنََزَل َجْبَرِئيُل َو قَاَل يَا نُوُح فِي َهذَا اْلَمْوِضعِ يُْقتَُل اْلُحَسْيُن ِسْبُط ُمَحمَّ

اتٍّ فََساَرِت  َسْبعِ  اأْلَْنِبيَاِء َو اْبِن َخاتَِم اأْلَْوِصيَاِء فَقَاَل َو َمِن اْلقَاِتُل لَهُ يَا َجْبَرِئيُل قَاَل قَاتِلُهُ لَِعيُن أَْهلِ  َسَماَواتٍّ َو َسْبعِ أََرِضيَن فَلَعََنهُ نُوٌح أَْرَبَع َمرَّ

ْت َعلَْيِه.  السَِّفيَنةُ َحتَّى بَلَغَِت اْلُجوِديَّ َو اْستَقَرَّ
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مروی است که هر گاه سفینه حضرت نوح به مقابل زمین مقتل حضرت سید الشهداء رسید پس 

شود نوح ترسید که کشتی غرق  کشتی را گرفت و آب طوفانی شد حتی حضرت ،زمین مقتل

زمین و هیچ جای خوف بار الها من طواف نمودم دور  :پس در بارگاه حضرت حق عرو نمود

الحق نشد مگر در اینجا، سبب چیست؟ پس حضرت جبرئیل نازل شد و قصه شهادت حضرت 

پس حضرت نوح و جمیع اصحاب سفینه بر  ،را بیان نمودوالسالم( الصلوة )علیه سید الشهداء

 مصائب آن حضرت گریه نمودند و بر قاتالن آن حضرت لعنت کردند و رفتند!

 ریح حاملبساط  درنبی  سلیمانوحی به  -6

 ( مرثیه خوان ریح حامل بساط حضرت سلیمان بود و سامع حضرت سلیمان و اصحاب بساط:6)

بَسَاطَ ثَلَاَث حُ الْتَِل، اَدَارَتِ الرِّیْمَقْهَوَاءِ فَلَمَّا صَارَ مُحَاِذیاً لِلْبَسَاطِ فِی الَْماُن عَلَى الْرُوِیَ أنَّهُ لَمَّا کَانَ سُلَيْ

تَلُ لُ: یَا نَبِیَّ اهللِ إنَّ هَهُنَا مَقْثِی وَ تَقُوْحُ تَرْحَ، فَأخَذَتِ الرِّیْضِ، فَعَاتَبَ الرِّیْاَرْ عَلَى الْ حَطَّتْرَاتٍ وَ انْدَوْ

 1طَفَى.طِ المُصْنِ سِبْالحُسَيْ

مروی است که هر گاه حضرت سلیمان در هوا بر بساط بود و بساط به متقابل مقتل آن حضرت 

حضرت سلیمان هوا را عتاب  ،بساط را سه بار چرک داد و بر زمین گذاشت ،شد پس ریح بساط

یا نبی اهلل بالتحقیق که همین جا است مقتل   :مرثیه خواندن و گفتپس ریح شروع کرد به    ،کرد

 حسین سبط مصطفی!

 
 ؛ 42، حديث 244، ص: 44، بيروت، ج  ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  - 1

يُح ِبَساَطهُ ثاََلَث دَْوَراتٍّ  أَنَّ ُسلَْيَماَن َكاَن َيْجِلُس َعلَى ِبَساِطِه َو َيِسيُر فِي اْلَهَواِء فََمرَّ ذَاَت يَْومٍّ َو هَُو َسائٌِر فِي أَْرِض كَ ُرِوَي  ْرَباَلَء فَأَدَاَرِت الر ِ

يُح َو نََزَل اْلِبَساُط فِي أَرْ  يحِ ِلَم َسَكْنِتي فَقَالَْت إِنَّ هُنَا يُْقتَُل اْلُحَسْيُن ع فَقَاَل َو َمْن َيكُ َحتَّى َخاَف السُّقُوَط فََسَكَنِت الر ِ وُن  ِض َكْرَباَلَء فَقَاَل ُسلَْيَماُن ِللر ِ

اِر فَقَاَل َو َمْن قَاتِلُهُ قَالَْت لَِعي  ٍّ اْلَكرَّ دٍّ اْلُمْختَاِر َو اْبُن َعِلي   أَْهِل السََّماَواِت َو اأْلَْرِض يَِزيدُ فََرفََع ُسلَْيَماُن َيدَْيِه َو لَعََنهُ َو نُ اْلُحَسْيُن فَقَالَْت هَُو ِسْبُط ُمَحمَّ

يُح َو َساَر اْلِبَساط.  ْنُس َو اْلِجنُّ فََهبَِّت الر ِ َن َعلَى دَُعاِئِه اإْلِ  دََعا َعلَْيِه َو أَمَّ
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 عاشورا   بارهدرنبی وحی به موسی  -۷

 : السالم()علیه  ( مرثیه خوان حضرت حق و غیب مطلق و سامع حضرت موسی بن عمران7)

 بِمَ فَضَّلْتَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ؟ رَانِ فِی مُنَاجَاِتهِ: یَا رَبِّنُ عِمْرُوِیَ أنَّهُ لَمَّا سََئلَ رَبَّهُ مُوَسى بْ

 وَ الْحَجُّ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عز و جل یَا مُوسَى مَا فَضَّلْتُها إال بِخصَالٍ یَعْمَلُونََها: الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ

  وَ الْعِلْمُ وَ الْعَاشُورَاءُ،وَ الْجِهَادُ وَ الْجُمُعَةُ وَ الْجَمَاعَةُ وَ الْقُرْآنُ

ای خدای   :مروی است که روزی حضرت موسی بن عمران در مناجات خود با پروردگار سؤال نمود

را بر تمامی امتان انبیاء فضیلت داده ای؟ پس فرمود حضرت حق   منان به چه جهت امت محمد

ای موسی من فضیلت نداده ام امت محمد را بر سائر امم انبیاء مگر برای چند  :و غیب مطلق

و روزه و  زکوةنماز و  :خصلت که آن ها بر آن ها عمل خواهند کرد و آن ها از این قرار هستند

 ن و تحصیل علم دین و عاشورا.حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآ

عَةَ خِصَالٍ اال عَاشُورَاءُ مَا هُوَ؟ فقَالَ عز و جل الْبُکَاءُ وَ التَّبَاکِی عَلَى فقَالَ مُوسَى رَبِّ إنِّی عَلِمتُ تِسْ

ى أو تَعَزَّى سِبْطِ مُصَطفَى وَ الْمَرْثِيَةُ وَ الْعَزَاءُ عَلَيه مَا مِنْ عَبْدٍ ِمنْ عَبِيدِی فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ بَکَى أَوْ تَبَاکَ

بَّةِ ابْنِ عَلَى وُلْدِ محمد الْمُصْطَفَى إِلَّا وَ کَانَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ثَابِتاً فِيهَا یا موسى وَ من أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِی مَحَ

سَبْعِينَ دِرْهَماً وَ کَانَ بِنْتِ نَبِيِّهِ أو أطعم طَعَاماً أو غَيْرَ ذَلِکَ أو أنفق دِرْهَماً بَارَکْتُ فيه فِی دارِ الدُّنْيَا بِ 
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 عَيْنَيِْه معه فِی الْجَنَّةِ وَ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ کلها یا موسى وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ سَالَ دَمْعُ

 1.فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ أو غَيْرِهِ قَطْرَةً وَاحِدَةً کُتِبَ لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَِهيدٍ

با الها نُه خصلت را دانستم اما عاشورا را نفهمیدم که آن چیست؟   :پس حضرت موسی عرو نمود

ه کردن است بر گریه کنندگان بر آن گریه کردن است یا خود را مشاب :خدای عز و جل فرمود

 ،مصائب سبط المصطفی و اقامه عزاء نمودن و مرثیه خواندن است بر سبط المصطفی ای موسی

نخواهد بود از بندگان من کسی در آن زمان که گریه بکند یا خود را مانند گریه کننده بسازد یا 

من جنت را برای آن نکه ایدر مجلس عزای او شریک بشود یا اقامه مجلس عزاء بنماید مگر 

ای موسی هر که از مال خود در محبت و مودت  ،شخص واجب خواهم گردانید برای آن عمل

سوای این چیزی خواهد کرد یا یک  یافرزند رسول چیزی خرج خواهد کرد یا طعام خواهد داد 

خواهم   درهم صرف خواهد کرد پس من در دنیا به عوو آن در دنیا در مال او هفتاد برابر برکت

داد و آن شخص همراه سبط المصطفی در جنت خواهد بود زیرا که من تمامی گناهان او را 

خواهم آمرزید. ای موسی قسم به عزت و جالل خودم که هر که از مرد و زن در روز عاشورا بر 

مصائب سبط المصطفی یک قطره اشک از چشم خود خواهد ریخت پس من برای او ثواب و اجر 

 
 ؛ 405ص: ، 3طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، مرتضوي، تهران، ج  - 1

 ُ دٍّ ص َعلَى َسائِِر اأْلَُمِم؟ فَقَاَل َّللاَّ ةَ ُمَحمَّ ْلَت أُمَّ ِ ِلَم فَضَّ . قَاَل ُموَسى: َو َما   فِي َحِديِث ُمنَاَجاةِ ُموَسى ع َو قَدْ قَاَل يَا َرب  ْلتُُهْم ِلعَْشِر ِخَصالٍّ تَعَالَى: فَضَّ

ْوُم  تِْلَك اْلِخَصاُل الَِّتي   َكاةُ َو الصَّ اَلةُ َو الزَّ ُ تَعَالَى: الصَّ َو اْلَحجُّ َو اْلِجَهادُ َو اْلُجُمعَةُ َو اْلَجَماَعةُ َو  َيْعَملُوَنَها َحتَّى آُمَر َبِني إِْسَراِئيَل َيْعَملُوَنَها؟ قَاَل َّللاَّ

ِ َو مَ  دٍّ ص َو اْلَمْرِثَيةُ َو اْلعََزاُء َعلَى ُمِصيَبِة  اْلقُْرآُن َو اْلِعْلُم َو اْلعَاشُوَراُء قَاَل ُموَسى: يَا َرب  ا اْلعَاُشوَراُء؟ قَاَل: اْلبَُكاُء َو التَّبَاِكي َعلَى ِسْبِط ُمَحمَّ

ى َعلَى ُولْ  َماِن َبَكى أَْو تَبَاَكى َو تَعَزَّ ْصَطفَى إِالَّ َو َكاَنْت لَهُ اْلَجنَّةُ ثَاِبتاً فِيَها، َو َما ِد اْلمُ ُوْلِد اْلُمْصَطفَى، يَا ُموَسى َما ِمْن َعْبدٍّ ِمْن َعِبيِدي فِي ذَِلَك الزَّ

ْرَهَم ِبَسْبِعي ِمْن َعْبدٍّ أَْنفََق ِمْن َماِلِه فِي َمَحبَِّة اْبِن ِبْنِت َنِبي ِِه َطعَاماً َو َغْيِر ذَِلَك ِدْرَهماً أَْو ِدينَاراً إِالَّ  َن َو َكاَن ُمعَافاً فِي   َو بَاَرْكُت لَهُ فِي دَاِر الدُّْنيَا الد ِ

ِتي َو َجاَلِلي َما ِمْن َرُجلٍّ أَِو اْمَرأَةٍّ َساَل دَْمُع َعْيَنْيِه فِي يَوْ  ِم َعاُشوَراَء َو َغْيِرِه قَْطَرةً َواِحدَةً إِالَّ َو َكتَْبُت لَهُ أَْجَر  اْلَجنَِّة َو َغفَْرُت لَهُ ذُنُوَبهُ، َو ِعزَّ

 .  ِمائَِة َشِهيدٍّ
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خواهم نوشت و همین طور در غیر روز عاشورا اجر و ثواب برای گریه کننده و غیر صد شهید را 

 هم خواهم داد!

 الف: حکم اقامه عزای سید الشهداء -۷

پس وقتی که حضرت موسی از بارگاه حضرت حق و غیب مطلق این اجر و ثواب را برای اقامه 

 الفداء(لهالعالمینوارواح)روحناعزاء و گریه کردن بر مصائب سبط المصطفی حضرت سید الشهداء  

هم این اجر و ثواب  -امت من  -بار الها آیا ممکن است که بنی اسرائیل  :و نمودرشنید پس ع

اگر بنی   ،بلی بلی ای موسی ممکن است  :را تحصیل بنمایند؟ پس خدای منان قادر مطلق فرمود

هم مانند امت حبیب من محمد مصطفی اقامه مجالس عزای شهید دشت  -امت تو  -اسرائیل 

کربالء بره مذبوح کناره نهر فرات بنمایند و بر مصائب او گریه و بکاء بکنند و روز عاشورا را مانند 

کنند هر آئینه من بنی اسرائیل امت تو را هم همان اجر و ثواب بامت مرحومه حبیب من عمل 

 خواهم داد!

ی بن عمران در بارگاه حضرت رب العزت خدای منان ذو الجالل و االکرام عرضه پس حضرت موس

بار الها مرا تعلیم بنما آن اعمال را که امت حبیب تو در زمان خود در روز عاشورا به جا  :داشت

خواهند آورد که من هم امت خود بنی اسرائیل را حکم و دستور بدهم که ایشان همان طور 

 ا در زمان خود به جا بیاورند و مستحق ثواب عظیم و جنات النعیم بشوند!اعمال روز عاشورا ر

پس خداوند منان حضرت موسی بن عمران را اعمال روز عاشورا را که ماها امت مرحومه در ایام 

عاشورا به جا می آوریم تعلیم داد پس حضرت موسی آن اعمال را در احکام شریعت خود داخل 

ویش را امر فرمود که ایشان هم آن اعمال را در ایام عاشورا به جا نمود و بنی اسرائیل امت خ

چنانچه فرمان حضرت موسی حاال هم در تورات کتاب احبار یعنی الویان در باب بیست   ،بیاورند
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و سوم و آیت بیست و سوم مسطور و مذکور است که ما او را به تلفظ عبرانی در حروف عربی 

 می کنیم با ترجمه فارسی:   برای قاران محترم در اینجا درج

یْ بِاَِحادْ لَُحوْدِشْ ِیهِْيهْ لَاکِمْ َشبَّا وَیْدَ بِّيْرْ ِیهُوَاهْ ِالْ مُوْشِهْ لِمُْورْ دَبِّيْرْ اِلْ بِنِیْ اِسْرَاِئيلْ لِمُوْرْ بَحُودِشْ هَشِّْبيِعِ

 تُوْن ذِکْرُوْنْ تِرُوْعَاهْ مِقْرَا قُوْدِشْ.

بنی اسرائیل را خطاب کرده امر بفرما   :که  خدای منان به حضرت موسی خطاب نموده امر فرمود

از اول ما هفتم برای شماها یک سبت تذکر مصائب معین و مقرر گردیده است و در سبت بر   :که

شماها الزم است که این اعمال را به جا بیارید، اول مجلس عزاء تشکیل بدهید و همه شما در 

دم را بگریانید و این محفل و مجلس آن جمع بشوید پس از صداهای درد انگیز و گریه آور مر

عزاء در نزد پرودگار شما مقدس خواهد بود و برای گناهان شما مجلس کفاره خواهد بود )چنانچه 

 حاال این سبت را سبت کپوریم می گویند( یعنی سبت کفاره.

 ِدشْ لَحُوْ رْبِعَاسُوْ اَکْ رْ لِمُوْ شِهْ مُوْ اِلْ یُِهوَاهْ رْدَبِّيْوَاهْ وَیْ لِيَهْ اِشِّهْ تِمْرَبْوِهِقْ سُوْتَعْ  لُوْ دَاهْکِتْ عَبُوْ مِلِيْ کُالْ

 لْ وِکُوْ وَاهْلَيَهْ اِشِّهْ تِمْرَبْوِهِقْ کِمْتِيْشُوْنَفْ اِتْ تِمْوِعِنّيْ لَاکِمْ يِهْیِهْ دِشْرَا قُوْمِقْ هُوْ  مْ رِیْهَکِّفُّوْ مْیُوْ هَزِّهْ عِیْهَشِّبِيْ

 .کِمْهِيْاِلُوْ ِیهُوَاهْ نِیلِفْ کِمْعَلِيْ رْلِکَفِّيْ هُوْ مِْریْکِفُّوْ مْیُوْ کیْ هَزِّهْ مْهَيُّوْ بِعِصِمْ سُوْتَعْ لُوْ مِلَاکَاهْ

و در آن ایام عاشورا باید جمیع کارهای دنیاوی را ترک کنید و برای خداوند متعال به یادگاری 

و بعد خدای منان موسی را خطاب نموده   .آن ذبح عظیم قربانی آتشین بگذرانید نه قربانی آردی

اشورا در این ماه روز کفاره و مغفرت گناهان شماها خواهد بود و روز مجلس اما در روز ع :ودمفر

عزاء و آن مجلس عزاء در نزد پروردگار شما مقدس خواهد بود و بر شماها الزم است که در آن 

روز نفس های خود را غم زده و محزون بنمائید و قربان آتشین برای خداوند بگذرانید و در آن 
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دنیاوی نکنید زیرا که آن روز روز کفاره گناهان شما خواهد بود در نزد خدای   روز عاشورا هیچ کار

متعال تا که خدای منان به عوو آن گریه و بکاء شما بر مصائب سبط المصطفی یعنی بر آن 

 ذبح عظیم گناهان شما را بیامرزد. 

 بِعِصِمْ مِلَاَکاهْ کُالْ سِهْتَعْ  اَشِرْ هَنِّفِشْ مِعَمِّيُهَا وِکُالْ رِ ثَاهْوِنِکْ هَزِّهْ مْهَيُّوْ بِعِصِمْ تُعِنِّهْ  لُوْ اَشِرْ هَنِّفِشْ کُالْ کِیْ

 لْ بِکُوْ کِمْتِيْرُوْلِدُوْ لَامْعُوْ حُقَّتْ سُوْتَعْ وْلُ مِلَاکَاهْ کُالْ  عَمَّاهْ مِقِّرِبْ هَهُوْ هَنِّفِشْ اِتْ تِىْوِهَابَدْ هَزِّهْ مْهَيُّوْ

 بُِتوِْتشْ عِرِبْ عَدْ ِمعِرِبْ بَاِعرِبْ دِشْلَحُوْ عَاهْبِتِسْ ِکمْتِيْشُوْ َنفْ اِتْ تِمْوِعِنِّيْ لَاکِمُْهوْ نْشَبَّاتُوْ شَبَّتْ  کِمِْتيْمِشْبُوْ

 1 .مْکِشَبَّتْ

و هر کسی که در عین آن روز عاشورا غمگین و عزادار نخواهد آن شخص از در میان قوم خود 

ار دنیاوی خواهد کرد )که آن توهین و تحقیر ذبح عظیم ک  منقطع خواهد شد و هر که در آن روز

 .از قوم او فنا خواهم کرد. در آن روز شماها هیچ کار دنیاوی نکنید به جز عزاداری  است( من او را

و این احکام برای جمیع خانواده های شما احکام ابدی خواهد بود و این سبت برای شماها سبت 

ترک جمیع کارهای دنیاوی خواهد بود و بالخصوص از شام روز نهم آن ماه الی شام دهم خود را 

ه و مخزون بسازید و هرگز هرگز هیچ کار دنیاوی نکنید سوای عزاداری آن مظلوم و خیلی غم زد

 الفداء(لهالعالمینوارواح)روحناوالسالم( الصلوة)علیه مقتول و مذبوح کناره نهر فرات

دُ لِلَّهِ تَدِیَ لَو لَا هَدَانِی اهللُ فَالحَمْتُ لَاهْلِهَذَا وَ مَا کُنْدُ الَّذِی هَدَانِی حَمْبَرُ وَ لِلَّهِ الْبَرُ اَهللُ اَکْبَرُ اَهللُ اَکْاَهللُ اَکْ

 مِينَ.رَبِّ العَالَمِينَ وَ الصَّلَوةُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ األنبِيَاِء وَ المُرسَلِينَ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ الهُدَاةِ لِلعَلَ

 
 .23، آيه 23کتاب احبار )الويان(، باب تورات،  - 1
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  توراة ب: تحقیق مفهوم این آیه -۷

غم و کفاره بنده از علمای یهود استفسار نمودم که بفرمائید این عزاء و  در خصوص این سبت

این احکام   :بنده گفتم که  .برای خرابی بیت المقدس  :یکی گفت  ؟اقامه مجالس برای که می باشد

بیت المقدس را حضرت  ؟آن وقت بیت المقدس کجا بود ،بر حضرت موسی نازل شده بودند

 متحیر و ساکت ماند و هیچ نگفت.  سلیمان ساخته بودند!!! آن وقت

یکی سرور و خوشحالی و دیگری غم و غصه  :غذای روحانی دو جور است :و یکی دیگری گفت

 پس خداوند خدا ما را از هر دو بهره ور فرموده است!  ،خوردن است

حقیقت این است که ما را علمای ما از حقیقت این سبت غم آگاه  :اما ربی شمعون فرمود که

چرا   :ما نمی دانیم که این مجالس عزاء برای که برپا می کنیم!!! آن وقت بنده گفتم  ،اند  نفرموده

آن وقت متحیر و مبهوت ماند و   ؟این سبب غم و قربانی ذبیحه برای حضرت سید الشهداء نباشد

 هیچ نگفت!

آیات، اما اصل حقیقت این است که موافق التماس و خواهش حضرت موسی خداوند منان در این  

 احکام ایام عاشورا را بیان فرموده است:

ترک بنمایند   کليةپس حکم اولین این است که از اول ماه باید مردم کار و مشاغل دنیاوی را    -1

و مجالس عزاء برای یادگاری و تذکر آن ذبح عظیم کناره نهر فرات )که در کتاب ارمیاه نبی در 

برای   1! دُوْنَایُ ُیهُوِه صِبَا اُوْثْ بِاِرِصْ صَافُوْن اِلْ نَهِرْ فِرَاتْکیْ ذِبَحْ لَا  :باب چهل و ششم مذکور است

خداوند رب االفواج در زمین صفین بر کنار نهر فرات یک ذبح عظیم معین و مقرر است( برپا 

 
 11، آيه 46تورات، کتاب ارمياه نبی، باب  - 1
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نمایند و از صداهای محزون و الحان درد انگیز اهل مجلس را بگریانند یعنی در بیان مصائب آن 

 ذبح عظیم مرثیه خوانی کنند!  

ن ذبح عظیم بره مذبوح قربانی و حکم دوم این است که در آن ایام برای تعظیم و تذکر آ -2

 ذبیحه در حضور خداوند بدهند نه قربانی آردی!

و حکم سوم این است که جمیع مشاغل دنیاوی را در آن ایام ترک بنمایند که در آن روزهای   -3

 غم و عزاء کار دنیاوی کردن توهین و تحقیر آن ذبح عظیم است!!!

 ت باید دائمی باشد نه موقتی!و حکم چهارم این است که این رسم و این سن  -4

و حکم پنجم این است که مبادا کسی در این ایام عاشورا یک کاری بکند که باعث تحقیر و  -5

 توهین آن ذبح عظیم بشود پس من او را از قوم و قبیله او معدوم خواهم ساخت!!

نفس های و حکم ششم این است که بالخصوص از شام نهم تا شام دهم یعنی تا شام عاشورا    -6

خاک   ،مو پریشان  ،چاک گریبان  ،خود را بسیار بسیار غمگین و محزون بنمائید یعنی با سر عریان

 از صبح تا شام در عزای آن ذبح عظیم بوده باشید!  ،نوحه گر  ،به سر

پس در جزای این عمل خداوند منان جمیع گناهان شماها را خواهد آمرزید و در جنات الخلود 

 داخل خواهد فرمود. 

 پس از این آیات تورات ظاهر می شود که اقامه عزای حضرت سید الشهداء

و گریه و بکاء بر مصائب آن حضرت اجر و ثواب عظیم دارد و باعث الفداء(  لهالعلمین)روحناوارواح

حصول جنات الخلود است که بزرگترین نعمات خدای متعال است برای انسان و این نعمت هر 

هر کسی را سزاوار و قابل فیضان خود می بیند او را این نعمت گریه  کس و نا کس را نمی دهد

 و بکاء و اقامه عزاء عطا می فرماید!!!
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و خالق عالم از علم محیط خود که بر ازل و ابد حاوی است یعنی هر چیزی را که هنوز خلق 

ه آغاز و نفرموده است و او را بعد از این خلق خواهد فرمود پس از علم محیط خود می داند ک

القدر سرمدی و  ليلةانجام آن چیز چه خواهد بود و این ها همه در شب تقدیر اشیاء یعنی در 

الوهیتی در لوح محفوظ مرقوم فرموده به ولی مطلق یعنی به حبیب خویش سپرده است که در 

 قرآن مجید و فرقان حمید به ماها خبر داده است، 

یعنی ما تمامی مقدرات موجودات عوالم امکانیه را در  1، لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِیفقال عز و جل: 

المور خود سپردیم همان شب تقدیر آن ها مقدر نمودیم و بعد در همان شب آن ها را به ولی ا

 در پیش خود نگاه داشتیم!

 به یشعیاه نبیواقعه کربال وحی  -۸

را از ابتدای تولد آن حضرت  السالم()علیه چنانچه همین ذبح عظیم واقعه حضرت سید الشهداء

الی آخرت شهادت و کیفیت شهادت آن حضرت را برای یشعیاه نبی بیان فرموده بود که حاال هم 

ر کتاب یشعیاه نبی در باب پنجاه و سوم مرقوم و مذکور است و آن این است،  آن بیان شهادت د

 تلفظ عبرانی به حروف عربی:

، خیلی کم مردم هستند که بر حرف لَاتَاهْنِغْ مِیْ عَلْ ع یِهُوَاهْرُوْوُزْ ُنوَْعا تِيْمُوْلِشْ  نْهِاِمِيْ مِیْ(  1آیت )

ال إِکْراهَ فِی )اعتقاد می آورند و حق می دانند اما خداوند هم بر کسی جبر نمی کند های ما 

   .ای نبی ما تو این خبر را به گوش مردم برسان  (الدِّینِ،2

 
 1القدر :   - 1

 256البقرة :   - 2
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ضور والده خویش مانند نهال و ریشه در که آن عبد محبوب ما و انسان کامل در ح  ،قْنِيْکَيُّوْ وَیَّعَلْ

 زمین خشک خواهد روئید )در این آیه اشاره است به والدت حضرت حسین فرزند رسول الثقلین

که از والدت آن فرزند والده اش خوشحال نخواهد شد بلکه محزون و غمگین والسالم(  الصلوة)علیه

جانب رب جلیل خبر آورد که  خواهد گردید! چنانچه وقت والدت آن حضرت جبرئیل امین از

این همان فرزند است که اشقیای امت او را تشنه و گرسنه در زمین صفین بر کناره نهر فرات  

پس از این خبر همه اهل منزل محزون و غمگین شدند چنانکه   .مانند بره او را ذبح خواهند نمود

حَمَلَْتهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ جل:  در قرآن مجید و فرقان حمید هم همین طور خبر داده است، فقال عز و

یعنی مادر گرامی آن حضرت در وقت حمل آن حضرت از اخبار جبرئیل امین  1،وَضَعَتْهُ کُرْهاً

 طور در وقت تولد هم محزون شد(محزون بود و همین  

، و برای او در میان مردم شأن و شوکت نبود و چون هُوْ مِدْوِنِحْ اِهْمَرْوِ لُوْ اِهُوْ وِنِرْ هَادَارْوِلُوْ لُوْرْاَ ثُوْلُوْ

او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم و تعریف و توصیف او بنمائیم )یعنی اهل زمانه 

رت خدم و مال و دولت نخواهد داشت آن حضرت دنیا پرست و ظاهر بین خواهند بود و آن حض 

 بنابراین مردم همراه او نخواهند بود( 

او در انظار مردم بسیار حقیر و بیچاره بود )زیرا موافق خواهش مردم در  ،شْاِیْ مْشِيْاِیْ وَحَّدَلْ زِهْنِبْ

 نزد او چیزی نبود( 

 
 15األحقاف :   - 1
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پس در هم و غم و رنج و تعب افتاد )یعنی هر گاه یزید لعین از آن  ،لِیْحُوْ عْدُوْوِیْ ثْبُوْ اُوْمَکْ

 جناب بیعت خواست و آن حضرت ابا نمودند!(

  .مردم از وی روی خود را پوشانیدند و او محقر شمرده شد  ،زِهْ  نِبْ مِمِّنُوْ مْفَانِيْ رْتِيْمُسْوُکْ

و ما او را به حساب نیاوردیم یعنی مردم قدر و منزلت آن حضرت را نشناختند  ،هُوْنُوْ حَشَبْ وِلُوْ

 .و از نصرت و یاری آن حضرت خود را برکنار کشیدند

، لکن او غم های ما را بر خود گرفت و درد های ما را سِبَا لَامْنُوْ بِیْاُوْ نَاسَا وُمَکْ هُوْنُوْ حَالَایِ نْاکِيْ

بر خویشتن حمل نمود )حاال خدای متعال به محبان و دوستان حضرت سید الشهداء می گوید 

گذاشت  که یقین بدانید اگر حسین مصائب و نوائب شماها را بر خود بار نمی کرد و مثال نمی

در مرتبه و مقام بلند او هیچ توفیر نمی شد اما آن وقت شماها گمراه می شدید زیرا که اگر آن 

حضرت در راه خدا بزرگ ترین مصائب متحمل نمی شد شماها کوچک ترین مصائب متحمل 

 الفداء( لهالعلمین)روحناوارواح نمی شدید پس در رنج و غم و دردهای ابدی مبتال می شدید(

را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و ، و ما او عُنِّهْوُمْ مْهِيْاِلُوْ ْع مُکِّهْنَاغُوْ هُوْنُوْ حَشَبْ نُوْوَاَنَحْ

مبتال گمان بردیم )در این آیه اشاره است به خیال های فاسده و گمان های باطله یزید و تابعان 

 یزید که می گفتند که حسین را خدا کشت و مغلوب ساخت چنانچه حضرت امام زین العابدین

او قبض می کند و می  ،دا نمی کشدخ :آن لعین را جواب داده بودند کهوالسالم( الصلوة)علیه

 خدا لعنت کند آن کسی که پدر بزرگوار مرا کشته است پس آن لعین به غضب آمد الخ(  ،میراند
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، و حال آنکه او فَالَانُوْ نِرْرَا ثُوْبُوْوُبَحْ عَالَاوْ نُوْمِيْ شِلُوْ سَرْمُوْ نُوْتِيْ نُوْمِعُوْ مُِدکَّاهْ نُوْشَا عِيْمِفْ لَالْمِحُوْ وِهُوْ

برای هدایت ماها که ماها مقصر نشویم از جهت در رفتن از مصائب در راه رضای خدا در زیر بار 

رفت و متحمل شد که آسمان و زمین و جبال های شامخ و تمامی مخلوقات آن و مصائب شدیده  

و مرسلین از تحمل آن مصائب در بارگاه حضرت حق و غیب مطلق معذرت انبیاء  از مالئکه و

  :خواسته بودند

و برداشت آن حضرت پس شد مظلوم ترین مخلوقات و  1،وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً 

مجهول القدر که آن حضرت ولی عبد سلطان ازل و ابد است و مردم او را مثل خود خیال می 

 کنند!!  

برای رفع تقصیرهای ماها و گناهان ماها مجروح شد و کوفته گردید و تادیب سالمتی ما بر  پس

 از زخم های او ماها شفا یافتیم.  وی آمده و

یعنی آن حضرت برای رهنمائی مخلوقات آن امانت مظهریت یا صابر را قبول نمود و نشان داد 

راه او سبحانه و تعالی تشنه و گرسنه که اگر برای رضای حضرت کردگار اگر اتفاق بیفتد که در 

 من ذبح شدم اما دین خدا را از دست ندهد!چنانکه  ذبح شدن الزم بشود باید انسان ذبح بشود هم 

علمای یهود و نصاری موقع یافته برای تسلی قلب خویش از عذاب  ،و در اینجا بعد از این آیت

ان برای آمرزش گناهان ماها در زیر بار های عالم آخرت این بیان را اضافه نموده اند که آن انس

 اهان ما را بر آن انسان بار کرد،این مصائب شدید رفت و نیز خداوند برای نجات ماها تمامی گن

زیرا که خدای متعال در قرآن کریم و فرقان    ت را ننوشتم که از مدخوالت بوده،لذا خاکسار آن آی
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1  :عظیم فرموده است که یعنی هیچ کس گناه دیگران را بار کرده نخواهد     أُخْرى،ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ

یعنی هر کسی هر عملی   2،مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفِْسهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْهاشد که این ظلم عظیم است!  

وب را می کند ثواب آن برای خودش خواهد بود و هر که عمل بد می کند عذاب آن برای خ

 خودش خواهد بود نه برای دیگری.

ت نمودن یزید انکار نمود لذا مظلوم شد و چون آن حضرت از بیع ،وْفِيْ َتحْیِفْ وِلُوْ اَنَعِنِّهْ وِهُوْ نِعَّسْ

در مصائب شدید مبتال گردید اما دهن خود را نگشود یعنی بد دعا نکرد و قوت خدائی را استعمال 

نکرد هر گاه برای خون بچه شیرخواره اش زمین و آسمان دهان خود را گشودند اما او دهن خود 

شیرخوار حضرت علی اصغر را در دست را نگشود برای بد دعا. هر گاه آن حضرت خون گلوی 

یا حسین اگر قطره   :خود گرفت و می خواست که او را به طرف آسمان بپراند آسمان به صدا آمد

قطع خواهد شد و یک قطره از من نخواهد بارید   کليةً ای از این خون به طرف من آمد پس باران  

یا ولی االمور   :ین به فریاد آمدپس آن وقت حضرت خواست که آن خون را بر زمین بیندازد که زم

یا حسین اگر یک قطره از این خون بر من ریخت پس خاصیت روئیدگی از من سلب خواهد شد 

و یک شاخه نبات هم سبز نخواهد شد پس آن وقت آن حضرت آن خون را بر روی مبارک 

 !!! همرِألِ اًم یسلِتَوَ    اهللِ   اءَِضقَ بِاً ضَرِ خویش مالید و فرمود  

او را بردند به قربانگاه مانند بره ای که   ،وْفِيْ َتحْیِفْ وِلُوْ هَا نِأِّلَامَاهْزِّیْ غُوْ  نِیِْلفْ لْرَاحِيْوُکْ بَالُْیوْ لَطِّبَخْ کَسِّهْ

 م برنده اش بی زبان است.برای ذبح می برند و مثال گوسفندی که در نزد پش

 
 164األنعام :   - 1
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د دعا نمودن در حق دشمنان دهان همچنان حضرت سید الشهداء را بردند اما آن حضرت برای ب

خود را نگشود یعنی از مدینه طیبه تا به دشت کربال مثال بره برای ذبح نمودن بردند و ذبح 

نمودند اما آن حضرت بر تمامی آن ظلم و جور صبر نمود و هیچ نگفت و همین طور به اهل و 

ر شماها بنمایند شماها عیال خود آن حضرت توصیه فرموده بود که بعد از هر ظلم و جور که ب

باید بر همه آن ها صبر بنمائید و هرگز هرگز از زبان خویش برای آن ها بد دعا نکنید که از بد 

آن وقت مقصد ذبح عظیم من فوت خواهد   ،دعا و نفرین شما همه آن ها فوری هالک خواهند شد

محضر جمیع مخلوقات شد و تمامی زحمات من هدر خواهد رفت و در آن امانت که در روز ازل در  

 برداشته ام نقص الزم خواهد آمد!!!

این جهت بود که نه آن حضرت بر ظلم های شدید دهان خود را برای نفرین نگشود و نگذاشت 

هر ظلم   ،که بعد از شهادت آن حضرت اهل و عیال آن حضرت برای نفرین دهان خود را بگشایند

بر همه صبر بنمایند چنانچه اهل و عیال و  و جور که بر آن ها اشقیای کوفه و شام بنمایند

بالخصوص حضرت زینب خواهر آن حضرت در تمامی آن مصائب شدید که زمین و آسمان و 

بر همه آن ها صبر امیرالمؤمنین جبال از تحمل آن ها معذرت خواسته بودند آن مهین دخت 

ا هَیْلَعَ  هُ امُلَسَ  وَ   اهللِ   اتُوَلَصَ  .نمودند و متحمل شدند اما زبان و دهان خویش را برای نفرین نگشودند

 اءِ دَا الفِهَلَ  ینَِملَالعَ  احُروَاَ  ا وَنَوحُرُ  وَ

و تمامی جیل و مکاشفه یوحنا بره گفته اند  و اناانبیاء    از اینجا است که آن حضرت را در صحائف

چنانچه همین باب را در روز  ،امیدهای شفاعت ملل یهود و نصاری بر همین بره وابسته است

صلیب حضرت مسیح واعظین نصاری به عنوان مرثیه می خوانند و گریه می کنند و امید شفاعت 
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خود را محکم می نمایند و نمی دانند که مقصود از این بره حضرت حسین فرزند حضرت خاتم 

 ند! کاش که درست حقیقت این بره را می فهمید  ،االنبیاء است نه پسر حضرت مریم

 سیاست به قتلگاه بردند.او را به ظلم شدید و    ،لُقَّاحْ فَاطْوُمِّمِشْ صِرْمِعُوْ

و را بیان کند و که می تواند که اوضاع وقت ذبح ا ،مْيْحَيِّ مِاِرِصْ زَرْنِغْ کیْ حْحِيْیِسُوْ مِیْ رُوْدُوْ وِاَتْ

 او را از زمین زندگان برانداختند.که چطور نخل حیات  

او را بیان  جزئيةو  کليةً کسی نمی تواند که  .یعنی بیان تفصیلی ذبح عظیم یک امر محال است

کند! یک جزء آن بیان این است که هزارها دشمن خونخوار از هر چهار جانب با نیزه و تیر و 

خنجر و شمشیر و سنگ و چوب بر آن جسم مجروح و خون چکان مانند گرگان و سگان گرسنه 

پا سر تا  ،پس این قدر بر آن بدن .جیق می کشیدند که بکشید بکشید بکشید .حمله می کردند

در آن حالی که  ،چاک چاک گردید ،شمشیر زهر آلود زدند که آن جسم نازنین مانند برگ گل

اما با وجود این مصائب شدید آن   رُبَکْاَ  هللُ اَ  رُبَکْاَ   هللُاَ  رُ بَکْاَ  هللُ آن حضرت سخت تشنه و گرسنه بود اَ

الِیَ المَکَانِ وَ یَا شَدِیدَ األرکَانِ اَللَّهُمَّ یَا عَ  :حضرت صبر فرمود و سوای این کلمات چیزی دیگر نگفت

 لِلخَاطِئِينَ مِن ِشيعَتِی، فِرْ إنَّ عَبدَکَ هَذَا قَد وَفَى عَلَى عَهدِهِ فِی األزَلِ وَ إنَّکَ ال تُخلِفُ المِيعَادَ اللَّهُمَّ اغْ

نَفسَکَ  یَا عَبدِیَ الصَّابِرُ وَ یَا وَلِیَّ عَهدِی طِبْ  :از بارگاه حضرت حق و غیب مطلق این صدا آمدپس  

 ،آلنَ طَابَ لِیَ المَوتُ، اآَلنَ طَابَ لِیَ المَوتُاُ  :آن وقت آن حضرت فرمود  سَاَغفِرُ ِشيعَتَکَ َحتَّی تَرَضی،

 1!َو لَسَوْفَ یُعْطيکَ رَبُّکَ فَتَرْضىو در این آیه همین مطلب را بیان فرموده است  
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پس همین صبر را خدای متعال در قرآن کریم و فرقان عظیم تذکر فرموده است و مدار امامت 

1  :قرار داده است یعنی ما مخلوقات   مْرِنا لَمَّا َصَبرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا ُیوقِنُونَ،وَ جَعَلْنا مِنُْهمْ أَئِمَّةً َیهْدُونَ بِأَ

لی خود صبر آن ها را عالین ائمه طاهرین را آن وقت امام المخلوقات گردانیدیم که در علم از

 دیدیم. 

 ، و مقصد خداوند متعال از دست او اصالح خواهد شد لَاحْیِصْ بِيَادُوْ وَاهْیِهْ وِحِفِصْ

دایت مخلوقات که خالق عالم می خواهد از شهادت آن حضرت حاصل خواهد شد که )یعنی ه

2  :در قرآن کریم ظاهر فرموده است فقال خدای منان هر فرد مخلوقات   دارِ السَّالمِ، وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلى

 (را به دار السالم دعوت می کند.

بنده صادق من از معرفت خویش بسیار مردم را صادق خواهد   3،مْلَارَبِّيْ ِدیْعَبْ قْصِدِّیْ قْدِیْیَصْ تُوْبِدَعْ

 گردانید  

معرفت دیانت حقیقی )روحنا له الفداء(    )یعنی بسیار مردم از واقعه شهادت حضرت سید الشهداء

 (حاصل خواهند کرد و صادق و راستباز خواهند گردید و داخل دار السالم خواهند شد!

اصل این بشارت همین قدر بوده است و بس اما علمای یهود و نصاری برای  ،از روی حقیقت

تسلی خاطر و اطمینان قلبشان در این بشارت چندین آیات داخل کرده اند که مفهوم همه آن 

محض برای نجات و شفاعت ماها کفاره گناهان ما گردیده زیرا که  ،ها این است که آن انسان

لذا ما همه آن آیات را ننوشتیم که محض مدخوالت  دید که همچنین بشود،د خداوند پسنخو
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اند )پس از اینجا شخص عالم خبیر می فهمد که علماء و احبار یهود و نصاری از تصرفات خود 

 را ناقص و باطل و بی ربط گردانیده اند(  السالم()علیهم  در بشارات چطور تعلیمات حضرات انبیاء
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 در تورات بشارت سید الشهداء

 استبصار

چون تمامی امیدهای عالم آخرت ملل نصاری بر شفاعت همین بره وابسته است لذا ایشان عقیده 

دارند که مراد و مقصود از این بره مذبوح حضرت عیسی مسیح است لذا الزم شد که تحقیق 

 عقلی بشود که این بره از روی حقیقت کیست؟

در این بشارت چند مطلب قابل مالحظه صاحب عقل سلیم و فکر مستقیم به نظر حقیر  پس

 آمده:  

اول اینکه آن کسی که در این بشارت مقصود است باید مانند بره گوسفند او را ذبح بنمایند  -1

، بره را ذبح و معلوم است که بره را کسی مصلوب نمی کند  ه او را با بره تشبیه نموده استزیرا ک

حضرت عیسی بن مریم را بر صلیب مصلوب نموده   ،و همه می دانند که به قول نصاری  می کنند

پس مصلوب شدن حضرت مسیح را با ذبح بره  ،آن حضرت را مثل بره ذبح نکرده بودند ،بودند

ا تشبیه کردن محض بی ربط و غیر معقول است و خارج از کالم فصیح و بلیغ است و کالم خد

 ح و بلیغ باشد.همه اش باید فصی

معقول و   کليةالبته مذبوح شدن حضرت حسین فرزند رسول الثقلین را با ذبح بره تشبیه نمودن  

 درست است زیرا که آن حضرت را مانند بره از خنجر ذبح کرده بودند!

و دیگر اینکه چون خالق عالم از علم محیط ازل و ابد می دانست که علمای نصاری از این  -2

ن را قبول نخواهند کرد بلکه خواهند گفت که آن بره مذبوح حضرت مسیح ابن بره حضرت حسی

مریم است و این امر در حق حسین یک ظلم عظیم است که وضع الشیء فی غیر محله است لذا 
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حضرت ارمیاه نبی را فرمود که محل و مقام ذبح این بره خدا را به امت خود  ،بعد از اشیاه نبی

   .کاری علمای نصاری از بین برداشته شود  اعالم بنماید که اشتباه

 صحیفه ارمیاه نبی در بره مذبوح

چنانچه حضرت ارمیاه نبی در صحیفه خود در باب چهل و ششم در آیت دهم جای ذبح آن بره 

  را بیان نموده است و آن این است:

زیرا که برای خداوند خدا رب االفواج   1! فِرَاتْکیْ ذِبَحْ لَادُوْنَایُ ُیهُوِه صَِبا اُوْثْ بِاِرِصْ صَافُوْن اِلْ نَهِرْ 

 در زمین صفین بر کنار نهر فرات یک ذبح عظیم معین و مقرر است.

 ،صفین بر کنار نهر فرات ذبح نشده بلکه به قول نصاریو معلوم است که حضرت مسیح در زمین  

حضرت مسیح ابن مریم را در زمین فلسطین بیرون شهر یورشلیم بر صلیب چوبی مصلوب ساخته 

 بودند! 

پس تشبیه کردن شخص مصلوب را به ذبح بره غیر معقول و بدیهی البطالن است لذا از روی 

زند رسول الثقلین سید الشهداء سین فرمقصود از این بره مذبوح حضرت ح ،و نقل لعق

 ى!دَهُالْ  عَبَاتَّ  نِ ی مَلَعَ  امُ لَالسَّ  وَ  .است نه حضرت عیسی بن مریم  (الفداءلهالعلمینارواح)روحناو
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 انجیل دربشارت سید الشهداء 

از مکاشفه یوحنا که جزء انجیل است و )روحنا له الفداء(    )باب بشارات حضرت سید الشهداء

 یوحنا از حوارئین بزرگترین حواری است(

علمای نصاری برای تسلی قلوب مضطرب  ،اما چون در این بشارات هم مثل بشارت یشعیاه نبی

خود تصرفات زیاد نموده اند و اصل بشارات را مهمل و فاسد گردانیده اند لذا الزم است که ما 

م خواهیم ساخت و مدخوالت صرف همان اصل حقیقت بشارات را تا جائی که ممکن است مرقو

 انِمَالزَّ  وَ  رِْصعَ الْ  یِّلِوَ  نْ مِ  دُیْایِالتَّ  وَ  مِیْرِکَ الْ  اهللِ  نَمِ   قُ یْفِوْالتَّ  وَ  .علمای نصاری را نظر انداز خواهیم کرد

 .السالم()علیه

 باب چهارم از مکاشفه یوحنا

آواز او را که شنیده بودم که چون بعد از این دیدم که ناگاه دروازه در آسمان باز شده است و آن  

به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید   :کرنا با من سخن می گفت دیگر باره می گوید

فی الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قایم است و بر آن  -واقع شوند به تو بنمایم 

اهر درخشان یشم است و از نورانیت  تخت نشیننده ای است و آن نشیننده در صورت مانند جو

و گرداگرد تخت بیست و  –او دور تخت مانند هاله نور فرا گرفته است که گویا از زمرد است 

چهار تخت است و بر آن تخت ها بیست و چهار پیر که جامه سفید در بر دارند نشسته دیدم و 

 بر سر ایشان تاج های زرین است!

حقیقت این تخت نشین حضرت محبوب رب العلمین احمد مجتبی باید دانست که در اصل 

اند که زیب اورنگ مملکت جاودان و باعث ایجاد کون و وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلى محمد مصطفی

مکان هستند چنانکه بعد از این خواهید فهمید و آن بیست و چهار پیران اصحاب خاص حضرت 
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انی تخت نشین خواهند شد همراه حضرت سید سید الشهداء هستند که گرداگرد تخت جاودر

 الشهداء ولی عهد حضرت کردگار

 رقم در ازل زد خدای ودود + شهنشاهیش بر سریر خلود

 همان است نور خدای احد + همان است سلطان ملک ابد

 و این تخت حقیقت عرش اعظم بوده که آیت بعد ظاهر می کند و آن این است:  

و از تخت برق ها و صداهای رعد بر می آید و گرداگرد تحت چهار حیوان که از سر تا پا از چشم 

های درخشنده پر هستند و حیوان اول مانند شیر بود و حیوان دوم مانند نر گاو بود و حیوان 

 سٌ وْد د و حیوان چهارم مانند عقاب بود و این چهار حیوان دائمًا بدون انقطاع قُسیم مانند انسان بو

 می گویند و هرگز خسته نمی شوند. سٌوْ د قُ  سٌوْد قُ

چنانچه همین طور در حدیث مذکور است که خالق عالم بر چهار گوش عرش اعظم چهار حیوان  

کل شیر است و یکی به شکل نر گاو خلق فرموده است که یکی به شکل انسان است و یکی به ش

است و یکی به شکل عقاب است و همه این ها در تسبیح و تقدیس خدای متعال مصروف اند و 

پس آن   .برای جنس نوع خود از بارگاه حضرت کردگار طلب رزق و صحت و سالمتی می نمایند

است برای تمامی   که صورت انسان دارد برای تمامی نوع بشر دعا می کند و آنکه به صورت شیر

درندگان دعا می کند و آنکه به صورت گاو است برای تمامی بهائم دعا می کند و آنکه به صورت 

 عقاب است برای تمامی طیور دعا می کند!

 از مکاشفه یوحنا  باب پنجم

و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون و مختوم است به 

شته ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می کند که کیست مستحق اینکه کتاب هفت مهر و فر
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را بگشاید و مهرهایش را بر دارد و هیچکس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن 

 .کتاب باز کند یا بر آن نظر کند

خواندن آن یا نظر و من به شدت می گریستم زیرا که هیچ کس که شایسته گشودن کتاب یا 

کردن بر آن باشد یافت نشد و یکی از آن پیران به من می گوید گریان مباش اینک آن شیری 

یعنی حضرت ابراهیم خلیل اهلل است األنبیاء  شجرةو شاخی از خاتم األنبیاء  که از سبط حضرت

و چهار غالب آمده است تا کتاب را بگشاید و هفت مهرش را بردارد پس دیدم در میان تخت 

حیوان و در وسط پیران بره ای چون ذبح شده ایستاده است پس آمد و کتاب را از دست راست 

تخت نشین گرفته است و چون کتاب را گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر به حضور 

بره افتادند و می گویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که از بنای عالم 

و مردمان را برای )یعنی در محفل روز ازل آن امانت ذبح عظیم را قبول کرده ای(  ایذبح شده 

 قبیله و زبان و قوم و امت خریدی  خدا از خون خود از هر

و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان 

مستحق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت کرورها کرور بوده که به آواز بلند می گویند  

و توانائی و اکرام و جالل و برکت را بیابد و هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و در زیر زمین 

و در دریا است شنیدم که می گویند تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جالل و توانائی باد تا 

 ین و آن پیران بر روی در افتاده سجده نمودند.ابد اآلباد و چهار حیوان گفتند آمین آم

و چرا هیچ کس مستحق  تابی بوده و در آن چه مرقوم بودهحاال باید فهمید که آن کتاب چه ک

 گشودن و خواندن آن کتاب در تمامی عالم امکان یافت نشد سوای آن بره ذبح شده!!!
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محفل حضرت سبط المصطفی  پس بدانید که این کتاب همان عهد و پیمان روز ازل که در آن

لذا صرف همان حضرت  ،را فرموده بودند رُابِا صَبا خداوند متعال نموده بودند و قبول مظهریت یَ

 مستحق گشودن آن کتاب بود یعنی عملی نمودن آن عهد و پیمان را نه دیگر مخلوقات!

زاداران آن حضرت و در آن کتاب بیان آن تمامی مصائب بود و بعد جزای آن مصائب و بعد ثواب ع

 و ثواب و جزای بر اقامه مجلس عزا و گریه و بکاء بر آن ذبح عظیم مذکور و مسطور بود.

 باب دوازدهم از مکاشفه یوحنا

 طلوع شجره خبیثه بنی أمیه

و عالمتی عظیم در آسمان ظاهر شد زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیرا پاهایش و بر سرش 

ست و آبستن بوده و از درد زه و عذاب زائیدن فریاد بر می آورد و عالمتی تاجی از دوازده ستاره ا

دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاک بود و بر 

سرهایش هفت افسر و دمش ثلث ستاره گان آسمان را کشیده آن ها را بر زمین ریخت و اژها 

یستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد پس پسر نرینه را زائید که همه پیش آن زن که می زائید با

امت های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده 

 نی برای وی از خدا مهیا شده استشد و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکا

نش با آن اژدها جنگ کردند ولی غلبه نیافتند بلکه و در آسمان جنگ شده میکائیل و فرشتگا

جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد و اژدهای بزرگ انداخته شد بر زمین و فرشتگان به هم 

 انداخته شدند

بر آن زن که فرزند نرینه زائیده بود جفا کرد و دو   –و چون اژدها دید که بر زمین انداخته شده  

 کند و از شر اژدها محفوظ بماند  جای خود در بیابان پرواز  بال بزرگ به زن داده شد تا
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و مار از دهان خود در عقب آن زن آبی چون رودی بریخت تا سیل آن زهر مار او را بگیرد و 

زمین زن را حمایت کرد پس زمین دهان خود را گشاده آن رود را که اژدها از دهان خود ریخته 

نموده رفت تا باقی ماندگان ذریت او را که احکام خدا را حفظ بود فرو برد و اژدها بر زن غضب 

  می کنند جنگ کند

اده  )در این باب صرف خانواده حضرت خاتم االنبیاء را نشان داده اند و خانواده بنی امیه را نشان د

مفصل  13و در باب  و دشمنی و عداوت بنی امیه را با خانواده بنی هاشم ظاهر کرده اند( اند

 اقتدار و اضالل بنی امیه را بیان نموده اند.قوت و  

 باب سیزدهم از مکاشفه یوحنا

و دیدم وحشی از دریا باال می آید که ده شاک دارد و   -و او یعنی اژدها بر ریگ دریا ایستاده بود  

و آن وحش را  –هفت سر دارد و بر شاک هایش ده افسر دارد و بر سرهایش نام های کفر است 

 و اژدها –پلنگ بود و پاهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر بود که دیدم مانند 

و تمامی  -قوت خویش و تخت خود و قوت عظیمی به وی داد )مقصود از اژدها معاویه است( 

جهان در پی این وحش در حیرت افتادند و آن اژدها را که قوت و قدرت به وحش داده بود  

و کیست )یزید لعین بوده(    تند که کیست مثل وحشپرستش کردند و وحش را سجده کرده گف

که با وی می تواند جنگ بکند و به وی دهانی داده شد که به گبر و به کفر تکلم کند و قدرتی 

و به وی   -پس دهان خود را به کفرهای بر خدا گشود    –به وی عطا شد که هر چه بخواهد کند  

ه و قوم و زبان و بیاید و تسلط بر هر قبیلداده شد که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه 

 امت بدو عطا شد

و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نام های ایشان در دفتر حیات بره که از بنای عالم ذبح شده 

را برداشته بود یعنی حضرت سید الشهداء(   رُابِا صَ)یعنی در آن محفل ازلی امانت مظهریت یَ  بود



333 

)یعنی آن کسانی که در مجالس عزای سید الشهداء شریک  تیدمکتوب است او را خواهند پرس

خواهند شد او را نخواهند پرستید مقصود از دفتر حیات بره ذکر مصائب آن حضرت است که 

اسم و رسم آن حضرت را زنده نگاه داشته است یعنی شیعیان ائمه معصومین و محبان حسین 

   داگر کسی گوش دارد بشنویزید را نخواهند پرستید( 

که در زمان یزید هر کسی را یزید اسیر کند باید او به اسیری برود که خالصی نخواهد یافت و 

هر کسی را می خواهد که او به شمشیر باید کشته بشود پس کشته خواهد شد با شمشیر زیرا 

پس در آن زمان امتحان کرده خواهد شد ایمان  .که او بر آن ها تسلط کامل خواهد داشت

 بر صابرین.مقدسین و ص

 باب چهاردهم از مکاشفه یوحنا

و دیدم که اینک بره بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم 

و شیعیان  السالم()علیهم )یعنی گروه انبیاء بره و اسم پدر بره بر پیشانی خود مرقوم می دارند

شنیدم مثل آواز آب های بسیار و مانند آواز رعدهای و آوازی از آسمان بودند( امیرالمؤمنین 

و در حضور تخت و چهار حیوان و  -عظیم و آن آواز مانند آواز سرود خوانندگان مقدسین بوده 

پیران سرودی جدید می سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آن صد و چهل و 

ا آن کسانی بودند که بره را هر کجا می رود چهار هزار که از جهان خریده شده بودند و این ه 

 متابعت می کنند و از میان مردم خریده شده اند تا نوبر برای خدا و بره باشند!

می مؤمنین    و مرسلین وانبیاء    کهامیرالمؤمنین  پس این سرود چه سرود بوده که غیر از شیعیان  

آن زبان هایشان گنگ گردید پس و از خواندن  ؟باشند کسی دیگری نتوانست بخواند با بیاموزد
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لَا اِلَهَ اِلَّا اهللُ ُمحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ عَلِیٌّ بدانید که این سرود جدید همان کلمه طیبه توحید بوده یعنی 

 . وَلِیُّ اهللِ وَصِیُّ رَسُولِ اهللِ

 صف بندی مخلوقات در میدان محشر 

و همین کلمه نزد پروردگار عیار و میزان ایمان و کفر است چنانچه در مجلد سیوم بحار حدیثی 

 است در خصوص صف بندی و افتراق فرق مختلفه مخلوقات در میدان محشر و آن این است:

فِی إِیمَانِهِمْ وَ ُکفْرِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا بَعَثَ الْخَلَائِقَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاَدى مُنَاِدی رَبِّنَا نِدَاءَ تَعْرِیفِ الْخَلَائِقِ 

هَذِهِ الْمَقَالَةِ فيقولون: اللَّهُ  اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ، وَ مُنَادٍ آخَرُ یُنَادِی: مَعَاشِرَ الْخَلَائِقِ سَاعِدُوهُ عَلَى فَقَالَ:

 وَ یَقُولُهَا سَائِرُ النَّاسِ، ثُمَّ أَکْبَرُ. فَأَمَّا الدَّهْرِیَّةُ وَ الْمُعَطِّلَةُ فَيَخْرَسُونَ عَنْ ذَلِکَ المقالة وَ لَا تَنْطِقُ أَلْسِنَتُهُمْ

کُ بِاللَّهِ تََعالَى مِنَ یَقُولُ الْمُنَاِدی: أَْشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ الْخَلَائِقُ کُلُّهُمْ ذَلِکَ إِلَّا مَنْ َکانَ ُیْشرِ

یَخْرَسُونَ فَيَِبينُونَ بِذَلِکَ مِنْ َسائِرِ الْخَلَاِئقِ، ثُمَّ یَقُولُ الْمُنَادِی:  الْمَجُوسِ وَ النَّصَارَى وَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، فَإِنَّهُمْ

رَى وَ سَائِرُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ وَ یَخْرَسُ عَنْهَا الْيَهُوُد وَ النَّصَا

ینَ فَيَبِيُنونَ بِذَلِکَ عَن سَائِرِ الخَالئِقِ، ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ آخَرُ مِنْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ: أَلَا الْمُشْرِکِينَ وَ الکَافِرِ

وهُمْ إِنَّهُمْ : لَا بَلْ قِفُفَسُوقُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ لِشَهَاَدتِهِمْ لِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ، فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

: لِمَا یَقِفُونَ یَا رَبَّنَا؟ مَسْؤُلُونَ، فيَقُولُ الْمَلَائِکَةُ الَّذِینَ َقالُوا أسُوقُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ لَِشهَاَدتِهِمْ ِلمُحَمَّدٍ بِالنُُّبوَّةِ

یَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یَا مالئکتی، فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ: قُِفوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْ وَلَا

فَعَظِّمُوا ثَوَابَهُمْ وَ إِنِّی أَمَرْتُهُمْ مَعَ الشَّهَادَةِ لُِمَحمَّدٍ َشهَادَةً أُخْرَى وِالیَةَ عَِلیِّ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، فَإِذَا َجاءُوا بِهَا 



335 

بِهَا لَمْ تَنْفَْعهُمُ الشَّهَادَةُ لِمَُحمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ وَ لَا لِی بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَمَنْ جَاءَ بِهَا فَهُوَ مَِن  أَکْرِمُوا مَآبَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَأْتُوا

 1الخ.  الْفَائِزِینَ وَ مَنْ لَمْ یَأْتِ بِهَا فَهُوَ مِنَ الْهَالِکِينَ 

به درستی که هر گاه خدای متعال در روز قیامت خالئق را مبعوث خواهد فرمود پس آن وقت 

منادی از جانب حضرت حق ندا خواهد کرد تا که ایمان خالئق از کفر ایشان شناخته بشود  یک

 :پس آن وقت یک منادی دیگر خواهد گفت که ،رُبَکْاَ هللُاَ رُبَکْاَ هللُاَ :پس آن منادی خواهد گفت

بگوئید پس   رُ بَکْاَ  هللُاَ  رُ بَکْاَ  هللُ یعنی شما هم اَ  ،ای گروه خالئق مساعدت کنید به مقاله این منادی

بگویند   رُبَکْاَ  هللُاما فرقه دهری و فرقه معطله نمی توانند که اَ  رُبَکْاَ  هللُاَ  رُبَکْ اَ  هللُاَ  :خواهند گفت مردم

ایمان نیاورده بودند پس  رُبَکْاَ هللُ زبان آن ها بسته خواهد شد زیرا که آن ها در عالم دنیا بر اَ

 هَ لَ ا اِلَ  أنْ دُهَأشْ :منادی خواهد گفت ،ند از دیگران و بعد از آنمالئکه آن ها را علی حده می کن

مگر آن کسانی که شرک کرده اند با  ا اهللُ لَّاِ هَ لَا اِلَ أنْ دُ هَأشْ :پس همه مردم خواهند گفت ،ا اهللُلَّاِ

خدا از مجوس و نصاری و بت پرستان زبان آن ها گنگ خواهند گردید زیرا که در عالم دنیا آن 

ها با خدای متعال دیگری را شریک می دانستند پس مالئکه آن ها را سوا می کنند از دیگران و 

 :پس تمام اهل اسالم خواهند گفت اهللِ ولُسُرَ  داًمَّ حَمُ أنَّ  دُهَأشْ :بعد از آن منادی خواهد گفت

 ،اما یهود و نصاری و تمامی مشرکین و کفار نمی توانند که بگویند اهللِ ولُسُرَ داًمَّ حَمُ أنَّ دُهَأشْ

زبان آن ها بسته خواهد شد زیرا که در عالم دنیا آن ها به حضرت رسول ایمان نیاورده بودند 

اسالم جدا خواهند کرد پس بعد از آن یک منادی دیگر خواهد   پس مالئکه آن ها را از تمامی اهل

 پس حاال همه اهل اسالم را سوق بدهید به سوی جنات النعیم زیرا که همه ایشان :گفت که

 شهادت داده اند به نبوت محمد.
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نه نه هرگز چنین نیست بلکه  :پس آن وقت از جانب حضرت حق و غیب مطلق ندا خواهد آمد

پس آن مالئکه گفته  که هنوز از آن ها سوال خواهد شد،ایشان را هنوز نگاه بدارید به درستی 

ای  :بودند که حاال آن ها را به سوی جنت سوق بدهید از حضرت حق سوال خواهند کرد که

از جانب حضرت حق و   پس  ؟پروردگار ما چرا ایشان را نگاه بدارند از ایشان چه سوال خواهد شد

ه نگا قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْ وَلَایَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، :غیب مطلق ندا خواهد آمد

ای  لی بن ابی طالب و والیت آل محمد،بدارید آن ها را از ایشان سوال خواهد شد از والیت ع

مالئکه من به درستی که من ایشان را امر فرموده بودم که همراه شهادت به نبوت محمد یک 

شهادت دیگر هم هست و آن شهادت به والیت علی ابن ابی طالب و والیت آل محمد )یعنی 

پس اگر   ،پس سوال کنید از ایشان والیت علی و والیت آل محمد  ،(11)حدی عشر والیت ائمه ا

ایشان آن شهادت را آوردند پس زیاد کنید ثواب ایشان را و مکرم بگردانید جای ایشان را و اگر 

وبیت من هیچ به درد نمی نتوانستند پس شهادت ایشان به نبوت محمد و شهادت ایشان به رب

باطل است پس هر که امروز شهادت به والیت علی و آل محمد را آورد  بی فائده و خورد محض

 آن شخص رستگار و اهل جنت است و هر که نیاورد آن شخص اهل جهنم و هالک شونده است!

 ،اهللِ ولِسُرَ ی  صِوَ اهللِ ی لِ وَ یٌّلِعَ اهللِ  ولُسُداً رَمَّحَ مُ أنَّ دُهَأشْ :پس آن وقت منادی ندا خواهد کرد

 ی  صِ وَ  اهللِ  ی لِوَ  یٌّلِعَ  اهللِ  ولُسُداً رَمَّحَمُ  أنَّ  دُهَأشْ  :جمیع شیعیان ائمه معصومین خواهند گفتپس  

اما باقی تمامی اهل اسالم نمی توانند که گویند زیرا که در عالم دنیا والیت علی و آل   ،اهللِ  ولِسُرَ

زبان آن ها گنگ خواهد گردید پس مالئکه جمیع شیعیان را به  ،محمد را قبول نکرده بودند

 سوی جنات النعیم سوق خواهند داد.

 خواب مادر معاویه
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ابن عباس روایت کرده است که هند مادر   بود:  ا مادر معاویه در خواب دیدهچنانچه همین امور ر

 خوابی دیده ام می خواهم که به خدمت حضرت رسول :معاویه از عایشه سوال کرد که

چون رخصت  ،عرو بنمایم تو برای من از آن حضرت رخصت بطلب وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

تابی از باالی سر من در خواب دیده ام که آف  :یافت به خدمت حضرت رسول آمد و عرو کرد که

طالع شد و از آن آفتاب آفتاب دیگر بیرون آمد و ماهی سیاه از فرج من بیرون آمد و از آن ماه 

سیاه ستاره سیاهی بیرون آمد و آن ستاره سیاه بر آن آفتاب که از آفتاب بیرون آمده بود حمله 

یدم که از آسمان ظاهر نمود و آن را فرو برد پس جمیع افق آسمان سیاه گردید و ستاره ها د

 شدند و ستاره های سیاه دیدم که در زمین پیدا شده اند و جمیع آفاق زمین را فرا گرفته اند!

این خواب را شنیدند اشکان از دیده های  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى چون حضرت خاتم االنبیاء

رسول که اندوه مرا تازه مبارکشان جاری شد و دو مرتبه فرمودند که بیرون برو ای دشمن خدا و  

 خبر مرگ عزیزان مرا به من دادی. کردی و

آن آفتاب اولی که طالع شد  :فرمودند که دو چون از آن حضرت تعبیر این خواب را سوال کردن

آن خورشید برج امامت علی ابن ابی طالب برادر من است و آن ماه سیاه که از فرج آن ملعونه 

بیرون آمده بود معاویه فاسق و فاجر دشمن خدا و رسول است و آن ستاره سیاه که بر آفتاب 

با فرزند من حسین آفتاب دومی حمله نموده و او را فرو برده آن یزید لعین پسر معاویه است که  

امامت جنگ خواهد کرد و او را شهید خواهد نمود و در روز شهادت فرزندم حسین آفتاب آسمان 

و آن ستاره های سیاه که  آسمان سیاه و تاریک خواهد گردید گرفته خواهد شد و تمامی آفاق

 تصرف خواهند کرد.در زمین پیدا شده بودند تمامی منافقان بنی امیه هستند که جمیع زمین را  

 یوحنا  مکاشفهاز باب هفتم 
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و بعد از آن دیدم چهار فرشته بر چهار گوشه زمین ایستاده چهار باد زمین را باز می دارند تا باد 

و فرشته دیگری دیدم که از مطلع آفتاب باال می آید   –به زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد  

فرشته که بدیشان داده شده بود که زمین و دریا را ضرر   و مهر خدای زنده را دارد و به آن چهار

برسانند به آواز بلند ندا کرده می گوید هیچ ضرری زمین و دریا و درختان را مرسانید تا بندگان 

خدای خود را بر پیشانی ایشان مهر زنیم و عدد مهر شدگان را شنیدم که صد و چهل و چهار 

 هزار مهر شدند

اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد از هر امت و قبیله   و بعد از این دیدم که

و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه های سفید آراسته و شاخه های نخل به 

دست گرفته ایستاده اند و به آوازهای بلند ندا کرده می گویند نجات از خدای ما است که بر 

و جمیع فرشتگان در )یعنی محبوب خدا و سید الشهداء(  تخت نشسته است و از بره است

گرداگرد تخت و پیران و چهار حیوان ایستاده بودند و در پیش تخت بر سجده افتاده سجده 

ای ما را باد کردند و گفتند آمین برکت و جالل و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خد

  تا ابد اآلباد آمین

ده به من گفت این سفید پوشان کیانند و از کجا آمده اند من او را و یکی از پیران متوجه ش

گفتم خداوندا تو می دانی مرا گفت ایشان کسانی می باشند که از عذاب سخت بیرون می آیند 

و لباس خود را به خون بره شست و شو کرده سفیده نموده اند از این روی پیش روی تخت 

ا خدمت می کنند و آن تخت نشین خیمه خود را بر ایشان  خدایند و شبانه روز در هیکل او وی ر

برپا خواهد داشت و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهد شد و آفتاب هیچ گرما بر ایشان نخواهد 

 رسید زیرا بره که در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود.
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یه نمودن بر مصائب )معنی لباس خود را به خون بره شست و شو کرد سفید نموده اند یعنی از گر

 سید الشهداء از جمیع گناهان پاک و صاف شده اند(

 یوحنا مکاشفهاز باب نوزدهم 

 یازدهم:  11آیت  

و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد به عدل داوری و 

رقوم دارد جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسر های بسیار و اسمی م

در   )پیراهن خون آلود سید الشهداء(و جامه خون آلود    جز خود هیچ کس آن ها را نمی داندکه  

و لشکرهائی که در آسمانند بر اسب های سفید و ملبس   و نام او را کلمه خدا می خوانند  بر دارد

به آن امت به کتان سفید و پاک از عقب او می آیند و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا  

و بر لباس و ران او نامی مرقوم است عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود  ها را بزند و بر آن ها به  

 پادشاه پادشاهان و رب االرباب  یعنی

و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می 

جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت کنند ندا کرده می گوید بیایید و به 

پادشان و گوشت سپه ساالران و گوشت جباران و گوشت اسب ها و سواران آن ها و گوشت 

 زاد و چه غالم چه صغیر و چه کبیرهمگنان را چه آ

و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب )سفیانی( و دیدم وحش 

با وی که )مهدیان کاذب(  لشکر او جنگ کنند پس وحش گرفتار شد و نیز نبی کاذبسوار و 

پیش از او معجزات ظاهر می کرد تا با آن ها آنانی را که نشان وحش را داشتند و صورت او را 

می پرستیدند گمراه کند پس این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته 
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باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند و تمامی مرغان شدند و 

 از گوشت ایشان سیر گردیدند. 

 یوحنا مکاشفهاز باب نوزدهم 

   ( آیت اول:1)

)یعنی ال اله و بعد از آن شنیدم چون آوازی بلند از گروهی کثیر در آسمان که می گفتند َهلُولِیَا  

نجات و جالل و اکرام و قوت از آن خدای ماست زیرا که احکام او راست و عدل است اال اهلل( 

  )یعنی بنی چون که داوری نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به زنای خود فاسد می گردانید 

و انتقام خون بندگان خود را از او کشید و بار امیه که دین خدا را فاسد و باطل نموده بودند( 

دیگر گفتند َهلُولِیَا و دودش تا ابد اآلباد باال می رود و آن بیست و چهار پیران و چهار حیوان بر 

حق مظهر جالل حضرت  )یعنیروی افتاده خدائی را که بر تخت نشسته است سجده نمودند 

 و گفتند آمین َهلُولِیَازیب اورنگ مملکت جاودان را(  خاتم األنبیاء   حضرت

و آوازی از تخت بیرون آمده گفت حمد نمائید خدای ما را ای تمامی بندگان او و شنیدیم چون 

آواز جمعی کثیر و چون آواز رعد شدید که می گفت َهلُولِیَا زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق 

شادی و )میدان محشر بر پا شده است برای عدالت و جزا و ثواب و عذاب( ست سلطنت گرفته ا

زیرا که وقت نکاح بره رسیده است و عروس او خود را حاضر  وجد نمائیم و او را تمجید کنیم

يَْر وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقينَ غَ)ساخته است و به او داده شده که به کتان پاک نورانی خود را بپوشاند  

و مرا گفت بنویس خوشا  یعنی در میدان محشر جنت را مزین ساخته حاضر نموده اند( 1بَعيدٍ،

 
 31ق :   - 1
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 م راست خدابه حال آنانی که به بزم نکاح بره دعوت شده اند و نیز مرا گفت که این است کال

 )یعنی خوشا به حال عزاداران حضرت سید الشهداء روحنا له الفداء(

 یوحنا مکاشفهاز باب بیست و یکم 

و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر 

ز آسمان دیدم که از جانب خدا ا)یعنی بهشت عنبر سرشت(    نمی باشد و شهر مقدس اورشلیم را

نازل می شود حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود را آراسته است و آوازی بلند از آسمان 

شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم 

 های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود 

بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول و بعد از آن موت نخواهد 

)یعنی عالم دنیا فنا شد و عالم آخرت آمد و مؤمنین در بهشت در جوار حضرت حق و   درگذشت

 غیب مطلق سکنی گرفتند(

)ولی مطلق حضرت خاتم  و در آن هیچ قدس ندیدم زیرا خداوند خدای قادر مطلق :22آیت 

و بره قدس آن است و شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنائی احمد مختار(  ءاالنبیا

 دهد زیرا که جالل خدا آن را منور می سازد و چراغش بره است 

و چیزی نا پاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ گوید هرگز داخل آن شهر نخواهد شد  

)یعنی در بهشت هیچ گناهکار داخل نخواهد شد در دفتر حیات بره مکتوب اند مگر آنانی که 

مگر آن گناهکار که اسم او در مجلس عزای بره مرقوم است که او عزادار بره بوده است او داخل 

 (خواهد شد!!!

 یوحنا مکاشفهاز باب بیست و دوم 
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ر و از تخت خدا و بره جاری و نهری از آب حیات به من نشان داده که درخشنده بود مانند بلو

می شود و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که دوازده رقم میوه می 

آورد یعنی هر ماه میوه خود را می دهد و برگ های آن درخت برای شفای امت ها می باشند و 

نش او را عبادت خواهند دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگا

نمود و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان مرقوم خواهد بود و دیگر شب نخواهد 

بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنائی می دهد و تا ابد 

 !اآلباد سلطنت خواهند کرد و مرا گفت این کالم امین و راست است

پس مراد از نهر آب حیات علوم ائمه طاهرین است و آن نهر از تخت خدا و بره جاری می شود 

یعنی ائمه طاهرین از نسل حضرت خاتم االنبیاء و حضرت سید الشهداء منشعب می شوند و 

درخت حیات مقصود از وجودات ائمه طاهرین هستند و دروازه رقم میوه مراد از علوم ائمه است 

یوه می دهند یعنی همیشه از علوم خویش مخلوقات را بهره ور می گردانند چنانکه و هر ماه م

 در قرآن بیان فرموده است: 

أُکُلَها کُلَّ حينٍ بِإِذْنِ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرَةٍ َطيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ َو فَرْعُها فِی السَّماءِ * تُْؤتی

یعنی مثال ائمه طاهرین مانند شجره طیبه است که همیشه از میوه  1ضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ،رَبِّها وَ یَ

 علوم خویش مردم را مستفیض می فرمایند از امر پروردگار. 
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جاودانی  حيواةبرای قوم ها و امت های جهان باعث شفاء و  حيواةی و برگ های آن درخت ها

یعنی شیعیان ائمه طاهرین باعث هدایت و رهنمای اهل جهان هستند که آن ها را از گمراهی 

 .شرک و کفر هدایت نموده بر راه مستقیم می آورند و نجات و شفا می دهند از عذاب جهنم

أَنَا :  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى شده است، فقال رسول اهللچنانچه همین مفهوم در حدیث هم بیان  

یعنی شجره طیبه  1شَجَرَةٌ وَ فَاطِمَةُ فَرْعُهَا وَ عَلِیٌّ لِقَاحُهَا وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ثَمَرَُتهَا وَ شيعتنا وَرَقُهَا،

هستم و حضرت فاطمه فرع و علی لقاح خوشه است و حسن و حسین میوه هستند و شیعیان 

 برگ ها هستند.

 .ىمَِن اتَّبَعَ الْهُدَ  مُ َعلىوَ السَّال  صِراط  مُسْتَقیم    یَشاُء إِلىَو اللَّهُ یَهْدی َمنْ  حَْمدُ لِلَّهِ َربِّ الْعالَمینَالْ

  

 
ِتي َوَرقَُها؛ أَنَا َشَجَرةٌ َو فَاِطَمةُ فَْرُعهَ  - 1  ا َو َعِليٌّ ِلقَاُحَها َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْيُن ثََمَرتَُها َو ُمِحبُّوهُْم ِمْن أُمَّ

 . 245مفيد، محمد بن محمد، األمالي، كنگره شيخ مفيد، قم، ص: 

 .19، األمالي، دار الثقافة، قم، ص: طوسى، محمد بن الحسن 
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 شهادت امام حسین در قرآنوصف 

 ن و الفرقان العظیم(آ)باب آیات القر

 سوره والفجر   -1

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 1،ذلِکَ قَسَمٌ لِذی حِجْرٍ وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّيْلِ إِذا یَسْرِ هَلْ فی -1

م به ده شب های عاشورا و قسم می خورم رقسم یاد می کنم به صبح روز عاشورا و قسم می خو

وجود یگانه حبیب خودم! و قسم یاد می به والدین حسین )علی و فاطمه( و قسم می خورم به 

علیها( وسالمهاهلل)صلوات  بالخصوص حضرت زینب  ،کنم به آن شب های مصائب عیال اسیر حسین

اشقیای قشون، ایشان را مجبور خواهند کرد برای راه رفتن به سوی   ،که در وقت نماز شب ایشان

ان خواهند بود اما مجبور خواهند شام و حال آنکه آن ها از گرسنگی و بی خوابی ضعیف و ناتو

بود برای رفتن، پس آیا نیست در قسم خوردن به این چیزها اهمیت امر خدا برای صاحبان علم 

 و عقل!!

کتاب وجودی حضرت   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  چون وجود اقدس حضرت خاتم االنبیاء حبیب خدا

فوظ و ام الکتاب است یعنی کتاب حق و غیب مطلق است یعنی حقیقت قرآن و فرقان و لوح مح

وجودات تقدیریه موجودات و حوادثات عوالم امکانیه من االزل الى االبد است لذا تمامی وقائع و 

   .حوادثات عالم امکان در آن ثبت و ضبط اند
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 وَ الطُّورِ وَ کِتابٍ مَسْطُورٍ فِی رَقٍّ  :چنانچه به همین کتاب قسم یاد فرموده است در این آیه کریمه

یعنی قسم یاد می کنم به وجود حبیب خودم که کوه انوار عوالم امکانیه است و کتاب  1مَنْشُورٍ،

 تکوین عالم ایجاد و حدوث است که مرقوم و مسطور است بر صفحات قلب محبوب من. 

پس هر گاه آن حضرت بر حوادث و وقائع عالم امکان نظر می افکند و حادثه عظیم دشت کربال 

بی اختیار روح مقدس آن حضرت محزون و غمگین می شد! پس خدای  ،را مشاهده می کرد

متعال ذو الجالل و االکرام چون محبوب خود را محزون و غمگین می دید لذا این آیات را برای 

 آن حضرت نازل فرمود:   تسلی و اطمینان

ذِینَ جابُوا الصَّخْرَ أَ لَمْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعادٍ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ الَّتِی لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُها فِی الْبِالدِ ُ وَ ثَمُودَ الَّ

فِيهَا الْفَسادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذاٍب بِالْوادِ وَ فِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتادِ الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِالدِ فَأَکْثَرُوا 

 ۲.إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ

من از این  ،ر محزون و غمگین مشوکه ای حبیب من از این حادثه عظیم دشت کربال اینقد

همان طور که از ظالمین سابقین در عالم دنیا انتقام کشیده   ،ظالمین بنی امیه درگذر نخواهم کرد

آیا ندیدی   ،ام از ایشان هم در دنیا انتقام خواهم کشید و انتقام آخرت شدیدترین انتقام خواهد بود

جنت ارم ذات العماد درست کرده بود و انبیاء    که بر ضد من  ؟که چطور انتقام کشیدم از قوم عاد

پس نگذاشتم که در جنت خود داخل بشود و همه را  ،و مرسلین مرا توهین تحقیر می کردند

که بر انبیای من ظلم و ستم می کردند و می  ؟و آیا ندیدی قوم ثمود را یک جا هالک ساختم!
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بایستد و چنان قوت داشتند که در میان گفتند که کیست در جهان از ما قوی تر که در مقابله ما  

و آیا  کوه منزل و خانه می ساختند و کوه را می تراشیدند پس چطور ایشان را هالک نمودم!!

که بر نبی من و رسول من موسی و بر قوم او بنی اسرائیل ظلم و جور می کرد   ؟ندیدی فرعون را

و چون . دریای شور غرق کردمو مردم را بر چار میخ عذاب می کرد پس چطور همگی را در 

ایشان در شهرهای من سخت طغیانی بی نهایت فساد برپا کردند پس من بر ایشان در دنیا چطور 

و بدان ای حبیب   شالق عذاب زدم که اسم و رسم این ها را از صفحه روزگار محو و نابود نمودم!!!

 صدد این ظالمین در کمین نشسته ام.من به درستی که من در 

این ها را سر نمی دهم و هالک خواهم ساخت و انتقام خون ناحق را در همین دنیا از بنی  ابداً

امیه و اتباع ایشان خواهم کشید که برای اهل عالم عبرت بشوند در آخرت در طبقه هاویه جهنم 

بالخصوص بنی امیه و اتباع و اذناب آن ها را عذاب خواهم کرد که شدید ترین عذاب های جهنم 

 است.

چون در میدان کربال صبر من ظاهر شد از ولی عهد و وارث سلطنت جاودان من حسین، پس  و

آن وقت من خودم متصدی خواهم شد برای قبض روح مقدس عبد محبوب خودم حسین و 

 :خواهم گفت

)محمد و علی و فاطمه فِی عِبادِی، رَبِّکِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِی  یَا أَیَّتَُها النَّفْسُ الْمُطَْمئِنَّةُ ارْجِعِی إِلى

یعنی ای روح اقدس و صاحب اطمینان و ولی عهد من و وارث سلطنت  1وَ ادْخُلِی َجنَّتِی، و حسن(

عالم امکان من، حاال صبر من از تو ظاهر شد پس بیا در جوار قدس من و در زمره عباد من و 

 لود و ملک جاودان الی ابد اآلباد.و سلطنت بنما در این دار الخداخل بشو در جنت من  
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إِنَّا   :و واگذار نمودم به تو میراث خودم را که وعده داده بودم در آن محفل امانت ازلی خود یعنی

شْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلْنََها وَ أَ

 1.إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

 و کیست صادق تر از اهلل در قول خود. 2، وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قيالً

 سوره مریم  -۲

 3،ذِکْرُ َرحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا کهيعص،  -2

در احتجاجات طبرسی حدیثی مذکور است که جابر جعفی و سعید بن عبد اهلل و چند نفر دیگر 

مشرف شدند و دیدند که یک فرزند مثل  السالم()علیه در خدمت حضرت امام حسن عسکری

پس جابر جعفی بعد از تقدیم نذور و هدایا در خدمت   ،تماه در آغوش آن حضرت جلوه افروز اس

 ؟یا بن رسول اهلل در جنت کدام مؤمنین داخل خواهند شد  :عرو نمود  السالم()علیه  حضرت امام

آیا صرف همان مؤمنین داخل خواهند شد که مثل ماها در علم و عمل و معرفت هستند یا کسانی 

رزند به صدا آمد که ای جابر جعفی اگر صرف آن دیگر هم داخل خواهند شد؟ پس آن وقت آن ف

که آن ها را هم   حَقِّيَّةمؤمنین که مثل شماها هستند در جنت داخل خواهند شد پس کجا رفتند  

 ؟خدای منان در جنت داخل خواهد فرمود

 
 72األحزاب :   - 1

 122النساء :   - 2

 2-1مريم :   - 3



348 

جابر می گوید که من از کالم آن فرزند متحیر و مبهوت ماندم که به چه فصاحت و بالغت کالم 

فرمودند که ای جابر آیا می دانی که  السالم()علیه د، پس حضرت امام حسن عسکریمی فرمای

ای جابر همین   :پس ارشاد فرمودند که  .نه یا بن رسول اهلل  :این فرزند کیست؟ من حضرت کردم

من دست و پای آن  :است امام شما بعد از من و همین است قائم آل محمد، جابر می گوید که

ای سید و موالی من و ای قائم آل محمد بابی أنت و أمی  :فرزند را بوسیدم و عرو نمودم

آن کسانی هستند   حقية  :کیستند که من نمی دانم؟ پس فرمود آن حضرت که  حقية  :بفرمائید که

من ین امیرالمؤمنکه بود اما قسم می خورند که به حق امیرالمؤمنین که نمی دانند که حضرت 

 راست می گویم!

بپرس از امام خود هر چه می  :فرمودند که السالم()علیه آن وقت حضرت امام حسن عسکری

خواهی ای جابر، آن وقت من پرسیدم ای سید و موالی من بفرمائید چه معنی دارد این آیه  

این حروف از خبرهای غیب است که   :پس در جواب ارشاد فرمود آن حضرت که  ؟کهيعصکریمه  

مطلع گردانید خدای متعال بر آن ها بنده خود حضرت زکریا را و بعد از آن برای حضرت خاتم 

حضرت زکریا   :و قصه اش چنان است کهدر قرآن مجید مذکور فرمود    وآله(علیهاهلل)صلى  االنبیاء

خدای منان مرا هم تعلیم بنما آن اسمای عظیمه و کلمات  یا :از پروردگار خود سوال کرد که

طیبه که برای حضرت آدم القاء فرموده بودی و به واسطه همان کلمات توبه آن حضرت را قبول 

فَکَانَ زَکَرِیَّا ِإذَا ذَکَرَ مُحَمَّداً وَ عَلِّياً   :پس جبرئیل نازل شد و آن کلمات را تعیلم نمود  ،فرموده بودی

السالم( [ عَْنهُ هَمُُّه وَ انْجَلَى کَرْبُهُ وَ إِذَا ذَکَرَ الْحُسَيْنَ )عليهسُرِّیالسالم( ذَهَبَ ]وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ )عليه

، پس حضرت زکریا هر گاه اسم مبارک حضرت محمد و علی و خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ وَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْبُهْرَة
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را ذکر می کرد هر غم و اندوه و الم برطرف می شد و چون اسم  السالم()علیه فاطمه و حسن

یش را می گرفت و از بسیاری گریستن نفس آن مبارک حضرت حسین را ذکر می کرد گریه گلو

فَقَالَ ذَاتَ یَوْمٍ إِلَهِی مَا بَالِی إِذَا ذَکَرْتُ أَرْبَعاً مِنْهُمْ تَسَلَّيْتُ بِأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِی   .حضرت تنگ می شد

پروردگارا من چرا آن چهار بزرگوار را که یاد می  وَ إِذَا ذَکَرْتُ الْحُسَيْنَ تَدْمَعُ عَيْنِی وَ َتثُورُ زَفْرَتِی؟

کنم هر غم و غصه از قلبم بیرون می رود و دل مسرور می شود و چون حسین را یاد می کنم 

پس خدای متعال واقعه کربال را به این حروف به طریق  ؟می شوددیده ام گریان و دلم محزون 

اشاره   هک«»اشاره است به کربال و از   ک«»پس از   ،کهيعصیعنی    :اسرار به آن حضرت وحی نمود

اشاره است به یزید لعین که  ی«»است به هالک شدن اطفال آن حضرت از شدت تشنگی و از 

اشاره است به عطش شدید و تشنگی غیر قابل   ع«»از حکم او آن حضرت کشته خواهد شد و از  

 اشاره است به صبر عجیب آن حضرت!  »ص«تحمل آن حضرت و از  

پس این یک مرثیه است که خدای متعال برای حضرت سید الشهداء برای حضرت زکریا خوانده 

 1است.

 سوره الرحمن    -٣
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دٍّ ص َو ذَِلَك أَنَّ َزَكِريَّ فَقُْلُت أَْخبِْرِني َعْن تَأِْويِل كهيعص قَاَل َهِذِه اْلُحُروُف ِمْن  َها َعلَى ُمَحمَّ ُ َعلَْيَها َعْبدَهُ َزَكِريَّا ثُمَّ قَصَّ ا ع  أَْنبَاِء اْلغَْيِب أَْطلََع َّللاَّ

هُ َو  يَّ َسأََل َربَّهُ أَْن يُعَل َِمهُ اأْلَْسَماَء اْلَخْمَسةَ فَأَْهبََط َعلَْيِه َجْبَرِئيَل فَعَلََّمهُ إِيَّاَها فََكاَن َزَكرِ  َي َعْنهُ َهمُّ داً َو َعِلي اً َو فَاِطَمةَ َو اْلَحَسَن ُسر ِ ا إِذَا ذََكَر ُمَحمَّ

أَْرَبعاً ِمْنُهْم تََسلَّْيُت بِأَْسَماِئِهْم ِمْن  ْومٍّ إِلَِهي َما بَاِلي إِذَا ذََكْرُت اْنَجلَى َكْربُهُ َو إِذَا ذََكَر اْسَم اْلُحَسْيِن ع َخنَقَْتهُ اْلعَْبَرةُ َو َوقَعَْت َعلَْيِه اْلبُْهَرةُ فَقَاَل ذَاَت َي 

ِتِه فَقَاَل كهيعص فَ  هُُموِمي َو إِذَا ذََكْرتُ  ُ تَبَاَرَك َو تَعَالَى َعْن قِصَّ اْلَكاُف اْسُم َكْرَباَلَء َو اْلَهاُء َهاَلُك  اْلُحَسْيَن تَدَْمُع َعْيِني َو تَثُوُر َزْفَرِتي؟ فَأَْنبَأَهُ َّللاَّ

ا َسِمَع ِبذَِلَك زَ اْلعِ  ادُ َصْبُرهُ فَلَمَّ َكِريَّا ع لَْم يُفَاِرْق َمْسِجدَهُ ثاََلثَةَ أَيَّامٍّ َو َمَنَع فِيِهنَّ النَّاَس  تَْرةِ َو اْليَاُء يَِزيدُ َو هَُو َظاِلُم اْلُحَسْيِن َو اْلعَْيُن َعَطُشهُ َو الصَّ

 ...بَُكاِء َو النَِّحيِب َو َكاَن يُْرِثيه ِمَن الدُُّخوِل َعلَْيِه َو أَْقَبَل َعلَى الْ 
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 و مرثیه دیگر در این آیات سوره الرحمن خوانده است،   -3

م از یعنی جاری فرمود خالق عال 1مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ال یَبْغِيانِ، فقال عز و جل:

منبع رحمت و برکت خود دو دریای آب حیات نورانی برای آبیاری بساتین و باغ های موجودات 

 یراب بنماید و سرسبز نگاه بدارند.عوالم امکانیه که تمامی چمنستان باغ های شهودی و حدوثی س

احمدی و ذات مقدس علوی می باشد!  پس مقصود از این دو دریای رحمت و برکت ذات اقدس

چشمه جبال فیضان وجود و رحمت ازلی و خلیج کهسار سرمدی و لم یزلی حضرت حق و   که از

غیب مطلق جاری شده اند و جمیع بساتین و چمنسان عوالم سرمدی و دهری و زمانی و برزخی 

 والسالم(.الصلوة)علیهما   را از آب حیات نورانی خویش سیراب و مستفیض بنمایند

ک مقام التقاء و اتصال معین و مقرر بود یعنی هر گاه آنجا و این هر دو دریای رحمت الهیه ی

 رسیدند پس هر دو با هم وصل خواهند شد؟ 

بوده و چون هر دو دریا علیها( اهلل)صلوات و آن برزک کبری وجود قدوسیه حضرت فاطمه زهراء

مه یعنی هر گاه تزویج حضرت فاط  ،به واسطه آن وجود قادسه و مقدسه با هم وصل خواهند شد

 خواهد شد.امیرالمؤمنین با حضرت    زهراء

بیرون خواهند آمد لؤلؤ و مرجان  2،یَخْرُجُ مِْنهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ پس از آن ملتقای رحمت:

که وجود اخضر نورانی حضرت امام حسن مجتبی و وجود احمر نورانی  (والسالم)علیهما الصال 

 امام حسین شهید کربال می باشد.  حضرت

 
 20-19الرحمن :   - 1

 22الرحمن :   - 2
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عالم الغيب از جانب خداوند  )علیهما السالم(    گویا این آیه کریمه در مرثیه خوانی و عزای سبطین

زیرا که بعد از شهادت رنگ مبارک حضرت امام سبز مانند سبزی  !استگفته شده  و الشهادة

آن معاویه ملعون چه قسم زهر داده بود که تمامی بدن مطهر آن  ،رُبَکْاَ هللُ اَ ،مروارید گردیده بود

 د پاره نموده بود.حضرت از اثرات آن سم قاتل سبز گردیده بود و جگر مبارک را هفتا

رنگ مبارک حضرت امام حسین یک پارچه سرک مثل مرجان شده و همین طور بعد از شهادت 

بود که همان طور که در مرجان هیچ نقطه سفید و نشان سفیدی نمی شود بر بدن مطهر آن 

 قرمز گردیده بود!!  ،حضرت هیچ نشان سفیدی باقی نمانده بود یکپارچه خون آلود

خالق عالم از نور مقدس حضرت   ،ایا به این جهت که رنگ سبز تمامی موجودات عوالم امکانیه ر

 لذا آن حضرت را مروارید فرموده!  ،امام حسن مجتبی خلق فرموده است

و همین طور چون رنگ سرک جمیع موجودات عوالم امکانیه را خالق عالم از نور مبارک حضرت 

 امام حسین خلق فرموده است لذا آن حضرت را مرجان فرموده!!

ر نور جمال الهیه می باشد و وجود اقدس حضرت امام حسن یا به این جهت که رنگ سبز مظه

 مجتبی مظهر انوار جمال الهیه است لذا آن حضرت را مروارید و لؤلؤ فرموده.

 و همین طور چون رنگ سرک مظهر انوار جالل الهیه می باشد.

 و وجود مقدس حضرت امام حسین مظهر جالل الهیه است لذا آن حضرت را مرجان فرموده.

این مناسبت که همه قصور و غرفات حضرت امام حسن مجتبی در جنات الفردوس از لؤلؤ  یا به

و مروارید اخضر و زمرد سبز بنا نموده است لذا آن حضرت را لؤلؤ و مروارید فرموده و همین طور 

تمامی منازل و غرفات حضرت امام حسین در جنات الفردوس از یاقوت سرک و طالی احمر بنا 

 چنانچه در حدیث است.  ،حضرت را مرجان فرموده  نموده لذا آن
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 ننیر حسوفخری درباره قصحدیث 

نزدیک   السالم()علیه  جناب فخری در کتاب خود روایت کرده است که چون وفات حضرت مجتبی

شد و اثر زهر در بدن نازنین آن حضرت نمایان گردید پس رنگ بدن آن حضرت به زردی و 

یا اخی چرا  :آن وقت پس حضرت حسین پرسید ،سبزی تبدیل شد پس گریان شد آن حضرت

من می بینم که رنگ مبارک جسم اقدس شما سبز گردیده است؟ پس گریه نمود حضرت و 

 وآله(علیهاهلل)صلى  د و راست شد حدیث جدم حضرت خاتم االنبیاءهر آئینه صادق آم  :فرمود که

پس دست مبارکش دراز کرد و با برادر خود حضرت حسین  ،در بابت من در بابت تو ای برادر

ای برادر چه حدیث فرموده   :پس حضرت حسین پرسید  ،معانقه نمود و تا دیر هر دو گریان بودند

خبر داد مرا جدم حضرت خاتم  :پس فرمود که ،ن بفرمائیدو برای من بیا ؟است جدم برای شما

 : وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  االنبیاء

يْنِ مَُتجَاوِرَْیِن أنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ بِرَوضَاتِ الجَنَانِ وَ مَنَازِلِ أَهْلِ الْإِیمَانِ فرَأَیْتُ قَصْرَیْنِ عَالِيَ 

، لَکِن أَحَدَهُمَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَ الْآخَرَ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، فَاستَحسَنتُُهمَا َو عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ

الْآخَرُ شَاقَنِی حُسُنهُما، فَقُلْتُ: یَا أخی جَبْرَائِيلُ لِمَنْ هَذَانِ الْقَصْرَانِ؟ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِوَلَدِکَ الْحَسَنِ وَ 

قُلْتُ کَ الْحُسَيْنِ. فَقُلْتُ: یَا جَبْرَِئيلُ لِمَ لَمْ یَکُونَا عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ؟ فَسَکَتَ وَ لَمْ یَرُدَّ علیّ جَوَاباً. فَلِوَلَدِ

نِی. فَقَالَ: أَمَّا لَهُ: یَا أخِی فَلِمَ لَا تکَلّمُ؟ فقَالَ: َحيَاءً مِْنکَ یا مُحَمَّد. َفقُلْتُ لَهُ: بِاللَّهِ عَلَيکَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَ

هُ یُقْتَلُ وَ یُذبَح و خُضْرَةُ قَصْرِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ یسَّمّ وَ یَخْضَرُّ لَوْنُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَمَّا حُمْرَةُ قَصْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّ
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دِ بِ عَلَى فَقْنَّاسُ بِالْبُکَاِء وَ النَّحِيْیُخضَب وَجُْههُ و َشيُبه و َبدَنُه مِن دِمَائِه. فَعِنْدَ ذَلِکَ بَکَيَا وَ ضَجَّ ال

 1بَهُ،بِيْ بِ حَالحَبِيْ

که هر گاه در شب معراج عبور و مرور می  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى فرمود حضرت خاتم االنبیاء

کردم در باغ های بهشت و در میان منازل و قصور و غرفات اهل ایمان پس مشاهده نمودم دو 

قصر نهایت عالی شأن و عظیم البنیان و هر دو با هم نزدیک بودند و بر یک طرز و نحو ساخته 

پس من آن ها را بی نهایت پسندیدم   ،بز بود و دیگری از یاقوت سرکشده بودند اما یکی از زمرد س

ای اخی : پس از جبرئیل پرسیدم ،و مشتاق منظر آن ها گشتم به سبب حسن و خوبی آن ها

یکی  :جبرئیل این قصور عظیم الشأن با این خوبی ها برای که می باشند؟ در جواب گفت که

پس چرا  :رای فرزند شما حسین است. پرسیدمبرای فرزند شما حسن مجتبی است و دیگری ب

ای برادر   :هر دو بر رنگ واحد نیستند؟ بر این سؤال من جبرئیل سکوت نمود و هیچ نگفت. گفتم

یا رسول اهلل از شما حیا می کنم که چیزی بگویم. پس من او را قسم   :چرا حرف نمی زنی؟ گفت

اما سبزی قصر حسن   :ویی. پس گفت کهباید هر چه هست به من بگ  :دادم به خدای عز و جل که

پس برای این است که آن حضرت را سم قاتل خواهند خورانید پس رنگ مبارک آن حضرت در 

وقت موت سبز خواهد گردید و اما سرخی قصر حسین برای این است که آن حضرت را مقتول و 

پس تمامی اعضاء و جوارح آن حضرت در وقت موت یک پارچه از خون  ،مذبوح خواهند ساخت

و چون این حدیث بیان شد پس هر دو برادر گریان شدند و  ،رک و ارغوانی خواهد گردیدبدن س

 مردم هم گریه نمودند و صیحه و ضجه کشیدند!!!
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 خلقتبدو  در انسان جزای بیان 

 عالم امکان!  شیهر عمل خوب و بد از بدو آفر  یجزا  یمطلق برا  بیاعالن بارگاه حضرت حق و غ

  ،آن کریم و فرقان عظیم خود به ما خبر داده استکه در کتاب مجید یعنی قر

نی هر مخلوقی یع 1،فََمنْ یَعْمَْل مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً یَرَهُ. وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ فقال عز و جل: 

که عمل خواهد کرد از اراده مختار خود پس خواه آن عمل خوب باشد یا عمل بد و اگر چه آن 

عمل در مقدار به قدر یک ذره باشد ما او را برای آن عمل جزاء و معاوضه خواهیم داد پس برای 

زیرا   د و زشت درکات الجحیم خواهیم داد.عمل خوب جنات النعیم خواهیم داد و برای عمل ب

که ما عادل هستیم عمل هیچ مخلوقی را ضائع و باطل نمی کنیم و بر هیچ مخلوق ظلم نمی 

 اراده خویش بر خود ظلم می کند.  کنیم مخلوق خودش از

چنانچه در آن محفل ازلی که برای پیشنهاد امانت مظهریت یا صابر تشکیل شده بود و هیچ 

و زمین و جبال های شامخ و جمیع مخلوقات  مخلوقی از مالئکه و انبیاء و مرسلین و آسمان

صرف  ،زیرا که ما مجبور نکرده بودیم ،خورد و بزرگ اقدام نکردند که آن امانت ما را بردارند

اقدام کرد و او را  - یعنی حسین سبط المصطفی -پس آن انسان خاص  ،پیشنهاد کرده بودیم

پس ما او را ولی عهد و وارث ملک جاودان و سلطنت الزوال و ابدی خود قرار دادیم و   ،برداشت

عالوه بر آن بر آن صبر جسیم و ذبح عظیم معاوضه ها داده ایم که از حد و حساب مخلوق زیاد 

چنانچه قدری از آن ها به واسطه رسوالن و انبیای خود در صحائف آن ها مذکور ساخته ایم    ،اند

به هر حال ما معاوضه و  ،بیان نموده ایمخاتم األنبیاء  سان صداقت بیان حبیب خودز لو قدری ا

 جزای هر عمل را می دهیم.

 
 8-7الزلزلة :   - 1
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 السالم(انبیاء )علیهم  آن معاوضات که برای آن ذبح عظیم و صبر جسیم خدای متعال در صحائف

اقت بیان حبیب خود بیان فرموده است ما آن ها را بیان کردیم و حاال آن معاوضه که از زبان صد

 حضرت خاتم االنبیاء برای ما بیان فرموده است بیان می کنیم، 

 1لَهُ الجَنَُّة، تَبَاَکى وَجَبَتْ أبکَى أوْ مَن بَکَى عََلى الحُسَينِ أوْ:  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  فقال رسول اهلل

ئب حسین یا کسی را می گریاند یا خود وانمود می کند که یعنی هر که گریه می کند بر مصا

 گریه می کند پس برای همه این ها جنت واجب می شود.

در این حدیث هیچ   .است  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  این حدیث حضرت خاتم االنبیاء صادق االمین

فرمایش  اما موافق - صرف عین بیان حقیقت است و بس ،تحریص و ترغیب را مدخلیت نیست

یعنی مردم تکذیب می کنند آن چیزی را  2بَلْ کَذَّبُوا بِما لَمْ یُحيطُوا بِعِلْمِهِ، :حضرت پروردگار که

ما همیشه این حدیث صحیح را از لسان واعظین و روضه خوان ها   -ندارند  که بر آن علم احاطه  

شنیده ایم که گریه بر مصائب حضرت سید الشهداء جنت را واجب می کند اما از هیچ کس برای 

این مطلب دلیل و برهان عقلی نشنیده ایم که برای چه جنت واجب می شود و حال آنکه اثبات  

 بر هیچ عمل و عبادت این بشارت نداده اند که بر فالن عمل یا عبادت جنت واجب می شود!!!

 
 ون آن در روايات موجود است: عين اين عبارت در روايات نيامده، اما شبيه و مضم - 1

، األمالي)للصدوق(، كتابچی، تهران،  ويه، محمد بن على َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّة: ابن باب 
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رات، دار  فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ِشْعراً فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزياَمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ع ِشْعراً فََبَكى  

 105المرتضوية، نجف، ص

ِ َعزَّ َو َجلَّ َو لَْم يَْرَض لَهُ ِبدُوِن اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد بن علىَمْن ذُِكَر اْلُحَسْيُن ع ِعْندَهُ فََخَرَج ِمْن َعْيَنْيِه ِمْقدَاُر َجنَاحِ ذُبَاَبةٍّ َكاَن ثََوابُ  ،  هُ َعلَى َّللاَّ

 84، قم، صثواب األعمال و عقاب األعمال، دار الشريف الرضي 

 39يونس :   - 2
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و چون تا این زمان هیچ کس بر این مطلب یک دلیل معقول و برهان عقلی و قاطع بیان نکرده 

قین پیدا بنمائیم و اطمینان قلب حاصل کنم صرف از روی خوش عقیدگی و است که ما حق الی

تعبداً قبول کرده ایم که بلی بلی چنین است که گفته اند! لذا مردمان غیر مذاهب بالخصوص 

بیائید   :وهابی و خارجی و بابی و غیرهم در جای خودشان به طور تمسخر و خنده می گویند که

پس   ،های های  ،هو هو هو  ،حسین حسین حسین»  :ا واجب بگرانیمای رفقاء حاال بر خود جنت ر

اهل تشیع چنین است که حدیث پیغمبرشان است   عقيدةزیرا که    «حاال جنت بر ما واجب گردید

پس نتیجه همین تمسخر و خنده  1،لَهُ الجَنَّةُ تَبَاکَى وَجَبَتْ أبکَى أوْ  مَن بَکَى عَلَى الحُسَينِ أوْکه 

اکثر از علماء هم بر وجوب جنت حق الیقین ندارند و  ،ل مردم را به کنار بگذاریداست که جها

پس   ،که بر هیچ عمل وجوب جنت یقینی نیست  ؟می گویند که چطور از روی عقل ممکن است

 ؟بر گریه و بکاء چطور حق الیقین شد

بیان کرده بشود  لذا واجب و الزم شد که بر وجوب این معاوضه برهان عقلی و دلیل و حجت بالغه  

این فرمایش  ،صحیح و درست است کليةًبه حق الیقین بدانند که این حدیث شریف مؤمنین  که

است که عقل کل و سید االنبیای و  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى حضرت خاتم االنبیاء صادق االمین

رف الرسل هستند. در این حدیث مبالغه و ترغیب و تحریص را هیچ مدخلیت نیست این ص

 
 عين اين عبارت در روايات نيامده، اما شبيه و مضمون آن در روايات موجود است:  - 1

، األمالي)للصدوق(، كتابچی، تهران،  ن على دَ فِي اْلُحَسْيِن فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد ب َمْن أَْنشَ 
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اْلُحَسْيِن ِشْعراً فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار   َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ع ِشْعراً فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي 

 105المرتضوية، نجف، ص

ِ َعزَّ وَ  ،   يَْرَض لَهُ ِبدُوِن اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد بن على َجلَّ َو لَمْ َمْن ذُِكَر اْلُحَسْيُن ع ِعْندَهُ فََخَرَج ِمْن َعْيَنْيِه ِمْقدَاُر َجنَاحِ ذُبَاَبةٍّ َكاَن ثََوابُهُ َعلَى َّللاَّ

 84، قم، صثواب األعمال و عقاب األعمال، دار الشريف الرضي 
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کوتاهی فهم و کمی علم ما است که حدیث صحیح را بر مبالغه و تحریص و ترغیب حمل می 

تَعَالَی وَ لَقَد کَذَّبُوا بِما لَمْ  وَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّه ،کنیم! زیرا که ما از اصل حقیقت آن نا آشنا هستیم

 یعنی مردم تکذیب می نمایند چیزی را که بر علم آن احاطه ندارند.  ،یُحيطُوا بِعِلْمِهِ

  :پس دلیل ساطع و برهان قاطع بر وجوب جنت این طور است که

این است که هر باید صاحبان علم و عقل بدانند که اصل حقیقت گریه سر و بکاء و اشک چشم 

گاه کسی صاحب دین و ایمان یک ظالمی را می بیند یا می شنود که آن ظالم بر یک شخص 

بی کس و بی چاره ظلم بی جا می کند آن مظلوم بر دفع آن ظلم قدرت ندارد آن وقت در قلب 

رحیم آن مؤمن برای همدردی و نصرت آن مظلوم یک نوع حرارت و سوزش پیدا می شود و این 

و سوزش آن صاحب ایمان را برای نصرت و یاری آن مظلوم آماده می سازد حتی که اگر   حرارت

حاضر و موجود است پس فوری دوان دوان می رود و آن مظلوم مؤمن  بر آن واقعه و حادثه آن

را از دست آن ظالم نجات می دهد اگر از آن ظالم قوی تر است ورنه جان عزیز خویش را به 

 صرت آن مظلوم فدا می سازد و خود را در نصرت او فنا می کند!باعث آن حرارت در ن

و اگر بر آن واقعه و حادثه موجود نیست بلکه از زبان فصیح و بلیغ کسی آن حادثه و سانحه را 

مانند استماع از واعظین و روضه خوان ها که بر فالن مظلوم در  ،می شنود و استماع می نماید

ید واقع شده و کسی نبوده که برای آن مظلوم نصرت و کمک فالن زمان چنان و چنین ظلم شد

سامع خود را از نصرت و کمک آن مظلوم محروم می بیند و بی مؤمن  می کرد! پس چون این

نهایت متأثر و محزون می گردد پس آن حرارت قلبی که برای نصرت آن مظلوم از قلب پیدا شده 

 ست که به سمت باال صعود می کند!است زیاد می شود و قاعده و خاصیت حرارت این ا
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و در این حرارت و سوزش خدای متعال چنان قوت و خاصیت داده است که هر قطره خونی که 

در مقابل آن حرارت می آید فوری آب می گردد!! پس آن حرارت آن خون آب شده را همراه 

ما اشک چشم می  خود باال می برد حتی اینکه از منافذ چشم او را بیرون می اندازد پس او را

گوئیم لذا اشک چشم در حقیقت چیزی دیگری نیست مگر خون بدن گریه کننده است که او را 

 حرارت و سوزش همدردی مظلوم آب گردانیده است و بیرون انداخته است!!!
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 اشک گریه کننده سید الشهداءحقیقت 

لذا هر قطره اشک چشم آن کسی که بر مصائب حضرت سید الشهداء مظلوم کربال از چشمش 

خون بدن آن شخص است که از شدت حرارت   هقطربیرون ریخته است در اصل و در حقیقت آن  

همدردی و نصرت آن مظلوم مبدل به اشک گردیده است و آن شخص از این عمل گربه گویا 

ص هم روز عاشورا در کربال می بود هر آئینه مانند دیگران در اثبات می نماید که اگر آن شخ

 نصرت و یاری آن حضرت شهید می شد!

اما چون این شخص هزار و سیصد و پنجاه سال بعد از آن حادثه جسیم و ذبح عظیم در مقام 

دنیا آمده است لذا حاال بی نهایت افسوس می خورد که کاش که من در آن روز حاضر می بودم 

ن خود را برای نصرت و یاری آن حضرت قربان می کردم پس سخت محزون و غمگین می که جا

 شود حتی اینکه خون بدنش آب گردیده از چشمش بیرون می ریزد! 

یعنی خدای منان نیت مؤمن را صورت  1،اَألعمَالُ بِالنِّيَّاتِ :و این امر در شریعت مسلم است که

عمل عطا می فرماید و ثواب هر عمل بر نیت آن عمل می دهد پس چون که این شخص از نیت 

صادق گریه می کند و از محرومی نصرت آن مظلوم سخت غمگین و مخزون می گردد لذا خدای 

الْحَْمُد   .ب شهادت کرامت می فرماید و جنت را بر آن شخص واجب می گرداندمنان او را اصل ثوا

 .لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلِمیْنَ

  

 
 . 48، ص: 1، قم، ج ، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيتشيخ حر عاملى، محمد بن حسن  - 1
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 مفهوم و معنی لفظ شهید

در حدیث در تفسیر لفظ شهید مذکور است که شهید یعنی مقتول راه خدا را شهید برای چه 

اولی خون او بر روی زمین  می گویند؟ پس شهید را برای این شهید می گویند که چون قطره

می افتد پس همان وقت آن مالئکه که آنجا حاضر اند و آن مالئکه از آسمان آن جهاد را مشاهده 

 شهادةهمه شان برای آن شخص مجاهد و غازی در بارگاه خدای ذو الجالل و االکرام  ،می کنند

 .اه رضای تو ریخته استای پروردگار ما چون خون این جهاد کننده در ر  :و گواهی می دهند که

حاال   ،لذا حاال این شخص برای دخول جنت تو از روی عدالت و انصاف استحقاق پیدا کرده است

 ،و گواهی می دهیم  شهادةتو از کرم و لطف خویش او را جنت کرامت بفرما که برای استحقاق او  

بر آن شخص  پس همان وقت خدای منان شهادت و گواهی مالئکه را قبول می کند و جنت را

 واجب می گرداند!

پس همین طور بدون تفاوت هر گاه کسی بر استماع مصائب حضرت سید الشهداء گریان می 

شود قطره اولی اشک او از چشمش خارج می شود و بر روی او یا بر ریش او یا بر لباس او می 

رام برای استحقاق افتد فوری مالئکه زمین و آسمان در بارگاه حضرت رب العزت ذو الجالل و االک

ای خدای منان حاال این شخص از روی  :دخول جنت برای او شهادت و گواهی می دهند که

عدالت و انصاف مستحق دخول جنت گردیده پس خدای منان برای شخص گریه کننده بر 

شهادت مالئکه زمین و آسمان جنت را واجب می گرداند پس در همان وقت اسم آن شخص را 

 ه بود!در دفتر شهدای کربال مرقوم می فرماید چنانکه اسم هباریه شاعر را مرقوم فرمود

این مطلب را به ما  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى عقل کل و صادق االمینخاتم األنبیاء  پس حضرت

اخبار فرموده اند که ما او را از کم فهمی و العقلی خود بر مبالغه و تحریص و ترغیب محمول می 
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صحیح و  کليةً  1لَهُ الجَنَّةُ، تَبَاکَى وَجَبَتْ أبکَى أوْ َمن بَکَى عَلَى الحُسَينِ أوْ :پس حدیث ،می کنیم

 درست است.

  

 
 ايات موجود است: عين اين عبارت در روايات نيامده، اما شبيه و مضمون آن در رو - 1

، األمالي)للصدوق(، كتابچی، تهران،  ويه، محمد بن على َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّة: ابن باب 

 142ص

نَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ِشْعراً فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار  َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ع ِشْعراً فََبَكى فَلَهُ اْلجَ 

 105المرتضوية، نجف، ص

 ِ ،   َعزَّ َو َجلَّ َو لَْم يَْرَض لَهُ ِبدُوِن اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد بن علىَمْن ذُِكَر اْلُحَسْيُن ع ِعْندَهُ فََخَرَج ِمْن َعْيَنْيِه ِمْقدَاُر َجنَاحِ ذُبَاَبةٍّ َكاَن ثََوابُهُ َعلَى َّللاَّ

 84، قم، صثواب األعمال و عقاب األعمال، دار الشريف الرضي 
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 معنی و مفهوم لفظ معاد

د و مفهومش این است که یک چیزی که حالت اصلی او وْاست از مصدر العَمعاد اسم ظرف مکان  

پس او را دوباره به حالت اصلی خودش عود دادن و برگردانیدن است و  ،تبدیل گردیده است

و  ،جای عود دادن و برگردانیدن اشیای تبدیل شده را به حالت اصلی آن ها ،معنی لفظ معاد

بدیل شده را به حالت اصلی شان خواهند گردانید لذا آن چون در میدان محشر همه چیزهای ت

 مقام را معاد گفته اند.

لذا آن اشک چشم که از چشم گریه کننده بر مصائب حضرت سید الشهداء بر جسم و لباس آن 

شخص افتاده است او را هم به حالت اصلی او که در اصل خون بدن آن شخص بود خواهند 

دگان اولین و آخرین که بر مصائب آن حضرت اشک چشم ریخته برگردانید پس تمامی گریه کنن

اند تمامی آن اشک ها بر ریش شان و بر بدنشان و بر لباس شان به صوت خون نمایان خواهند 

شد چنانکه بر بدن های شهداء کربال از خون بدنشان رنگین خواهند بود همان طور بدن های 

 ند بود!گریه کنندگان هم از خون بدنشان رنگین خواه 

پس هر گاه آن مالئکه که اهل محشر را در صفوف جنس و نوع خود صف بندی خواهند کرد 

پس جمیع آن کسانی را که از زمان حضرت آدم الی قیام قیامت بر مصائب حضرت سید الشهداء 

 گریه و بکاء نموده اند همگی آن ها را در شهدای دشت کربال داخل خواهند نمود!!! 
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 حضرت سید الشهداء شهادةاسباب 

 اوعلت سقوط  شیطان ومعرفی 

هر گاه خالق عالم حضرت آدم را خلق فرمود و جمیع مالئکه را فرمان داد که هر گاه من در بدن 

  ،آدم روح قدس نبوتی را بدمم فوری شماها او را سجده تعظیمی بکنید

وحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ * فَسَجَدَ الْماَلئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَِإذا سَوَّیُْتهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُفقال عز و جل:  

  . پس تمامی مالئکه حضرت آدم را سجده تعظیمی نمودند مگر ابلیس سجده نکرد  1* إِلَّا إِبْلِيسَ،

ای ابلیس چه چیز تو را باز داشته از سجده آدم؟ آیا از راه تکبر   :آن وقت خالق عالم از او پرسید

  .)چهارده معصومین(  ؟وقات عالین من بودیسجده نکردی یا تو از مخل

  2قَالَ یا إِبْلِيسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِينَ،

من ادعا بکنم که اینکه نه از مخلوقات عالین تو نیستم، مرتبه و مقام ایشان باالتر است از  :گفت

اده خلقت من از آتش زیرا که م  ،افضل و اعلی هستم  -  خلیفه تو  -  از آن ها هستم اما از این آدم

لذا من از آدم افضل  ،است و ماده خلقت آدم از طین است و آتش از طین اعلی و افضل است

 3!مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ َقالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنیهستم،  

عزازیل معلم   ،پس برای همین یک عقیده فاسد و باطل که نوعیت مخلوقات از جهت ماده است

را خالق عالم مردود و رجیم و ملعون گردانید زیرا که خالق عالم نوعیت مخلوقات را بر روحانیت 

  اشته است نه بر ماده و نه بر صوت.گذ
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1فقال سبحانه:   پس فرمود خدای متعال   یَوْمِ الدِّینِ، فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْکَ اللَّعْنَةَ إِلى

   .ای ابلیس خارج بشو از جوار قدس من که تو یک عقیده داری که باطل است  :که

و نه بر صورت چنانچه این زیرا که من نوعیت مخلوقات را بر روحانیت قرار داده ام نه بر ماده 

مطلب را در قرآن کریم فرقان عظیم مفصل بیان فرموده است که ما هم به جای خود او را بیان 

 کرده ایم. 

 الهی  معاوضاتدرخواست شیطان و 

ای خدای جهان تو عادل هستی و هرگز محنت و مشقت و سعی   :پس آن وقت آن لعین گفت که

پس من که تو را به مدت شش هزار سال در عالم  ،نیو عبادت کسی را ضائع و باطل نمی ک

و هیچ   ؟آیا این عبادت طوالنی مرا ضائع و بی اجر و باطل خواهی کرد  ،ملکوت تو عبادت کرده ام

 ؟معاوضه نخواهی داد

 حدیث است:  السالم()علیه چنانچه در مجلد پنجم بحار از حضرت امام جعفرن الصادق

مَا شِئْتَ ثَوَاباً قَالَ: وَ أَنْتَ الْعَدْلُ الَّذِی لَا تَجُورُ فَثَوَابُ عَمَلِی بَطَلَ، قَالَ: لَا وَ لَکِنْ سَلْنِی مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا 

یَْوِم  أَوَّلُ مَا سَأَلَ: الْبَقَاءُ إِلَى یَوْمِ الدِّیِن، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَِرینَ إِلىلِعَمَلِکَ أُعْطِکَ، فَ

رُوقِ، ی الْعُالْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قَالَ: سَلِّطِْنی عَلَى وُلْدِ آدَمَ، قَالَ: سَلَّْطتُکَ، قَاَل: أَجْرِنِی فِيهِمْ مَجْرَى الدَّمِ فِ

صَوَّرُ لَهُمْ فِی کُلِّ قَالَ: قَدْ أَجْرَْیتُکَ، قَالَ: لَا ُیولَدُ لَهُمْ وَاحِدٌ إِلَّا وُلِدَ لِیَ اثْنَانِ وَ أَرَاهُمْ وَ لَا یَرَوْنِی وَ أَتَ

لِذُرِّیَّتِکَ صُدُورَهُمْ أَوْطَاناً، صُورَةٍ شِئْتُ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُکَ، قَالَ: یَا رَبِّ زِدْنِی، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ لَکَ وَ 
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ادَکَ مِنْهُمُ فقَالَ رَبِّ حَسْبِی! و قَالَ: فَبِعِزَّتِکَ لَأَقْعُدَنَّ صِراطَکَ الْمُسْتَقِيمِ و لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِب

 الْمُخْلَصِينَ.1

پس آیا ثواب این عمل طوالنی من  ،ی هستی که هرگز بر کسی جور نمی کنیلتو آن عاد :گفت

البته در عالم دنیا هر چه می خواهی به تو  ،نه اما در عالم آخرت نه :ضائع خواهی کرد؟ فرمود

چون من مقدر نموده ام که نصف  :فرمود ،ده الی قیام قیامتمرا زندگی ب :پس گفت ،خواهم داد

عمر دنیا را به دوستان و به دشمنان خود بدهم و نصف دیگر را به دوستان خود لذا تو را زندگی 

 دادم تا زمانه معلوم که روز رجعت است که او را اهل اسرار من می دانند!

مرا جاری و ساری  :دادم، و بعد از آن گفت :مرا تسلط بده بر اوالد آدم، فرمود :و بعد از آن گفت

اگر برای آن  :دادم و بعد از آن گفت :کن در ابدان بنی آدم مانند جریان خون در عروق، فرمود

ها یک فرزند متولد بشود پس برای من دو تا بشوند تا که ما بتوانیم گمراه بکنیم و ما ایشان را 

و آن ها ما را نتوانند ببینند و ما بتوانیم در هر شکل و صورت که بخواهیم متصور و ببینیم 

برای تو و  :ای پروردگار زیاد بده که تو واهب هستی، فرمود :دادم، گفت :متشکل بشویم، فرمود

ای پروردگار بس است!  :برای ذریت تو سینه های ایشان را وطن قرار دادم، پس آن وقت گفت

ن چیزی نمی خواهم، خوب حاال که تو مرا این قوت و قدرت داده ای پس قسم می بیشتر از ای

خورم به عزت و جالل تو که بر صراط تو خواهم نشست و همه ایشان را اغوا خواهم نمود که 

نتوانند هیچ کدام از آن ها بر صراط مستقیم تو رفتار کرده از روی استحقاق در جنت تو داخل 

 
 . 7، حديث 141، ص: 11، ج  2بيروت(، باب  -، )ط ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي محمد تقى مجلسى، محمد باقر بن  - 1
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صین تو که آن ها از تسلط من خارج خواهند بود )زیرا که آن ها متمسک بشوند مگر بندگان مخل

 خواهند شد به مخلوقات عالین تو که چهارده معصومین اند(

 درخواست حضرت آدم و پاسخ الهی 

نَ الْقُوَّةِ و القدرة السالم( لَمَّا أَعْطَى اللَّهُ تََباَرکَ وَ تَعَالَى إِبْلِيسَ مَا أَعْطَاهُ مِقَالَ الصَّادِقُ )عليهالحدیث 

 مَا أَعْطَْيتَُه قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ سَلَّطْتَ إِبْلِيسَ عَلَى وُلْدِی وَ أَجْرَیْتَهُ ِفيهِمْ مَجْرَى الدَّمِ فِی الْعُرُوقِ وَ أَعْطَيْتَهُ 

بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ التَّوْبَةُ  فَمَا لِی وَ لِوُلْدِی فَقَالَ لَکَ وَ لِوُلْدِکَ السَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ وَ الْحَسَنَةُ

 1 .یَا رَبِّ مَبْسُوطَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ النَّفَسُ الْحُلْقُومَ قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ أَغْفِرُ وَ لَا أُبَالِی قَالَ حَسْبِی 

یس لعین را هر هر گاه خدای متعال داد ابل السالم(:)علیه فرمودند حضرت امام جعفرن الصادق

ای پروردگار  :آن وقت حضرت آدم عرو نمود ،چه که داد از قوت و قدرت و تسلط بر بنی آدم

تو مسلط نمودی ابلیس را بر ذریت من و جاری نمودی او را در ابدان ایشان مانند جریان  ؛من

خدای خون در عروق و دادی او را هر چه دادی پس چه می دهی مرا و به ذریت مرا؟ پس فرمود  

دادم به تو و به ذریت تو اینکه اگر گناه بکنند فقط یک گناه محسوب خواهم کرد و اگر  :منان

توبه را قبول می  :ای پروردگار زیاد بده، فرمود :عرو نمود ،نیکی بکنند ده تا شمار خواهم کرد

 :فرمودای پروردگار زیاد بده،  :کنم تا آن وقت که جان ایشان به حلقوم شان برسد، عرو نمود

ای خدای منان و الحمد   .خواهم آمرزید و هیج پروا نخواهم کرد، پس حضرت آدم گفت بس است

 لک.

 االت هفت گانه شیطان ؤس
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 سواالت عزازیل در بارگاه خداوند جلیل برای گمراه نمودن مالئکه مأل اعلی و بنی آدم!

بیرون کنند عزازیل معلم   :پس وقتی که فرمان حضرت حق و غیب مطلق به مالئکه رسید که

الملکوت را از ساحت قدس و جالل من که فرمان مرا به جا نیاورده و خود را از خلیفه من افضل 

حاال که مرا از جوار رحمت خویش خارج می کنی پس اجازه  ،خوب  :آن وقت گفت که  ،می داند

 بده که من از تو چند سوال بکنم، فرمود سوال بکن هر چه می خواهی!

اول اینکه وقتی که مرا خلق فرمودی می دانستی که من اطاعت امر تو نخواهم  :پس گفت( 1)

 ،کرد زیرا که تو همه چیز را قبل از وقوع می دانی که علم تو کامل و محیط است بر ازل و ابد

پس گویا تو خودت خالق   ؟پس چرا مرا خلق فرمودی که عصیان کنم و بنا و اساس گناه بگذارم

 شر هستی!

تو علم داشتی که من آدم را سجده نخواهم کرد پس با وجود دانستن که من  :( دوم این که2)

پس برای من حکم و فرمان سجده دادن یک فعل عبث  ،هرگز هرگز آدم را سجده نخواهم کرد

پس گویا تو دیده و دانسته فعل عبث می   ؟بود پس چرا مرا امر نمودی که من آدم را سجده کنم

 کنی!! 

وقتی که من نا فرمانی تو کردم و تو مرا از بارگاه قدس و رحمت خود اخراج  :م اینکه( سو3)

پس چرا تا به قیامت مرا مهلت   ،نمودی و من از تو مهلت خواستم که تا به قیامت مرا مهلت بده

 ؟ندادی صرف تا به وقت معلوم مهلت دادی در این چه مصلحت بود

ا سجده نکردم و از فرمان تو سر پیچیدم و مرا از بارگاه چون من خلیفه تو ر :( چهارم این که4)

قدس خود بیرون کردی و از عالم ملکوت اخراج نمودی و چون خواستم که در جنت تو داخل 

که  ؟پس چرا مرا در جنت و عالم ملکوت راه دادی ،شده آدم را گمراه کرده از جنت خارج کنم
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پس گویا تو خود خواسته بودی که آدم در   ،کردم  توانستم که آدم را گمراه نموده از جنت بیرون

 جنت تو نماند که مرا در عالم ملکوت و جنت راه دادی!!! 

چون این امر هویدا و آشکار گردید که من آشکارا با خلیفه تو دشمنی و عداوت   :( پنجم این که5)

وقتی که  به هر طور که ممکن خواهد شد من او را گمراه نموده هالک خواهم کرد! پس ،دارم

پس چرا  ،من بر او و بر ذریت او تصرف و تسلط از تو خواستم که بتوانم آن ها را گمراه بنمایم

مرا بر او ذریت او تصرف و تسلط دادی که بتوانم همه ایشان را گمراه نموده همراه خود در جهنم 

 ؟ببرم

آن ها را داده ای  وقتی که همه مخلوقات تو به واسطه استطاعت و قوت تو که :( ششم اینکه6)

الزم بود که همه افعال   ؟پس چرا آن افعال را به آن ها منسوب می کنی  ،افعال را به جا می آورند

 خیر و شر را به خودت منسوب می کردی نه که با مخلوقات!!

حاال همه ذریت آدم را گمراه خواهم کرد و بر   :هر گاه من قسم خورده گفتم که  :( هفتم اینکه7)

یم دار السالم نشسته کسی را نخواهم گذاشت که بر آن صراط مستقیم رفتار کند و صراط مستق

که همه عالم از شر من  ؟پس چرا مرا هالک نساختی ،مستحق دخول جنت و دار السالم بشود

محفوظ و مصون می ماند پس گویا تو خودت هر چه می خواهی می کنی و بعد مرا بدنام می 

 د!!!کنی ابلیس مردم گمراه می کن

پس این ها هستند مدارک و اسناد سواالت جماعت اُبالسه که ایشان در هر دور و زمان به القاء 

مؤمنین   همچنین سواالت را منتشر و شایع می نمایند که جهالمؤمنین    و وحی شیطان در زمره

 را در شک انداخته و گمراه نموده همراه خود در جهنم ببرند!

 که:   چنانچه خدای منان خبر می دهد
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به درستی که شیاطین به دوستان خود سواالت شیطان را  1أَوْلِيائِهِمْ، إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى

 وحی و القاء می کنند، 

و می خواهند که آن را گمراه نموده در عذاب جهنم همراه خود  2عَذابِ السَّعير،ِ یَدْعُوهُمْ إِلى

 ببرند

3  و حال آن که خدای منان همه را به دار السالم می خواند!  دارِ السَّالمِ، وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلى

 شیطانسواالت اجمالی  پاسخ

 پس خداوند متعال علیم و حکیم یک جواب جامع و مختصر فرمود، 

 5یَوْمِ الدِّینِ، * فَإِنَّکَ رَجِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْکَ اللَّعْنَةَ إِلى4اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً  الَ قَ  فقال عز و جل:

یعنی ای شقی تو دیده و دانسته بر من بهتان می بندی و مرا غیر علیم و حکیم و عادل و رئوف 

و رسیم قرار می دهی و تمامی بدی های خویش را به سوی من منسوب می کنی و به عوو 

پس بدان که این همه افتراء و بهتان که تو به من می  ،سان من مرا مورد الزام قرار می دهیاح

پس حاال تو قابل نیستی که با این افتراء و  ،بندی بر صاحبان علم و عقل پوشیده نخواهد بود

خارج شو ای ملعون از این عالم ملکوت که تو  ،بهتان و دروغ در ساحت قدس و جالل من بمانی

د و رجیم و مدحور گردیدی و تا قیام قیامت لعنت بر تو خواهد بود و در روز جزا و حساب مردو
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و کتاب در آتش جهنم انداخته خواهی شد و همیشه ابد اآلباد در عذاب الیم جهنم خواهی 

 سوخت!

 شیطان ؤاالت پاسخ تفضیلی به س

 اما جوابات تفصیلی پس این هایند:

علم خدای علیم و حکیم نسبت به افعال مخلوقات علت   :( پس جواب سؤال اول این است که1)  

فاعلی و باعث ارتکاب آن ها نیست زیرا که خدای منان برای مخلوقات یک اراده مختار و آزاد به 

مثل آنکه علم سمیات باعث و  ،جهت اکتساب و ارتکاب افعال مرحمت و کرامت فرموده است

عالم نیست تا وقتی که عالم آن ها را به اراده خود استعمال نمی کند. البته این علت هالکت 

کمال علمی حضرت حق است که او سبحانه و تعالی همه چیز را قبل از وقوع می داند که چطور 

 واقع خواهند شد زیرا که علم او کامل و محیط است بر ازل و ابد!

این است که این امر خالف عدالت و قبح عقلی   ق دوم که پس مرا چرا خلق فرمودی؟و جواب ش

است که هنوز یک شخص ارتکاب جرم نکرده است و او را مجازات بنمایند!! و چون ذات اقدس 

حضرت حق و غیب مطلق جواد و فیاو و مبدأ جود و احسان است لذا از جوادیت و فیضان 

باشد یا شر، لذا همه را بر خواه آن مخلوق خیر   ،خویش هرگز هرگز مخلوقی را محروم نمی کند

استعدادات فطریه یک اراده مختار و آزاد کرامت فرموده است که اگر ایشان بخواهند به اراده  

مختار خود کار خیر را به جا بیاورند و اگر خواهند از اراده آزاد خود ارتکاب عمل زشت بنمایند 

بر ارتکاب معاصی عذاب خواهد کرد اختیار دارند! البته بر کار خیر ثواب مرحمت خواهد فرمود و  

 تا که وصف عدل او سبحانه و تعالی ظاهر بشود!!!

لذا خالق شر خالق عالم نیست خالق عالم هر مخلوقی را در اصل فطرت و خلقت خیر و احسن 

خلق فرموده است البته ایشان را استطاعت و قوت اکتساب و ارتکاب افعال خیر و شر مرحمت 
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ن استطاعت و قوت یک اراده آزاد و مختار حاکم و غالب هم کرامت فرموده فرموده است اما بر آ

است که هر کسی موافق خواهش و میل خویش از اراده آزاد خود هر چه بخواهد عمل کند تا که 

اصل جوادیت و فیاضیت و احسان کامل و بی نیازی حضرت کردگار از خلق مخلوقات هویدا و 

 داده است، چنانچه به ما خبر   ،آشکار گردد

1فقال سبحانه:   یعنی خالق عالم هر شیء   ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طيٍن،الَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ

را در اصل فطرت خیر و احسن خلق فرموده است نه شر و بد پس مخلوق خود از اراده خودش 

  .کار بد می کند پس شر و بد می گردد

یعنی ما   2کُالًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاِء رَبِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً،و نیز فرموده است:  

هر فاعل خیر و شر را به واسطه دادن استطاعت کمک می نمائیم زیرا که عطای ما از هیچ کس 

 ا هر چه می خواهد عطا کرده ایم. همه ر  ،باز داشته نیست

و خلقت هر مخلوقی را خیر و احسن خلق فرموده است و همه یعنی خالق عالم در اصل فطرت 

را برای اکتساب و ارتکاب افعال نیک و بد استطاعت و قوت مرحمت فرموده است و بر این 

استطاعت و قوت یک اراده آزاد و مختار هم مرحمت فرموده است تا که هر که بخواهد عمل خیر 

ه جا آوردن عمل و فعل مختار و آزاد است مجبور در ب  ،بکند و هر که بخواهد عمل بد و شر بکند

   .نیست

چنانچه وجدانی است که ماها بدون اراده خود یک قدم هم نمی توانیم برداریم و حال آن که 

برای برداشتن قدم ها ما قوت و استطاعت کامل داریم و مثال دیگر نهایت پر واضح مثل ماشین 

 
 7السجدة :   - 1

 20اإلسراء :   - 2
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ماده است برای حرکت کردن اما تا وقتی که شوفر آتوموبیل است که آن آتوموبیل از هر جهت آ

اراده خود را در آن شامل نمی کند آن در جای خود ایستاده است هیچ حرکت نمی کند اما 

 همین که شوفر از دست خود و اراده خود او را پیچ می دهد فوری بال توقف به حرکت می آید!

وق شده اند و بعد از اکتساب و پس تمامی مخلوقات در اصل فطرت و خلقت احسن و خیر مخل

 رَبِّ الَْحْمدُ لِلَّهِو    نَیَْک اللَّهُ أَحَْسنُ الْخالِقِ فَتَبارَ  اراده آزاد خود خوب و بد می شوند.ارتکاب فعل از  

 .نَیْالْعالَِم

با وجود اینکه خداوند متعال از کمال علمی خویش می  :( و جواب سؤال دوم این است که2)

دانست که ابلیس لعین خلیفه مرا سجده نخواهد کرد لکن با وجود این از غایت ترحم و بنده 

او هم باید  :نوازی و خوبی و بهتری، آن شقی را هم به حکم شدید و تاکید اکید امر فرمود که

مرتبه و مقام عزازیل  خليفة اهللهت تعظیم و تکریم آدم را سجده بنماید تا که از ج خليفة اهللآدم 

از سابق بیشتر ترقی بنماید و مبادا از عصیان و سرپیچی نمودن مردود و رجیم و ملعون شده 

زیرا که خدای منان بر تمامی مخلوقات خویش یکسان بدون تفاوت  ،مورد عذاب ابدی بشود

والدین بر تمامی فرزندان خویش چنانکه  پس    ،دربیشتر از پدر و ما  ،مهربان و شفیق و رحیم است

پس به این جهت برای  ،خالق عالم از ایشان بیشتر شفیق و مهربان است ،مهر و الفت دارند

همگی حکم و فرمان شدید داد که همه آدم را سجده بنمایند تا که شاید عزازیل در مرتبه اولی 

د بر این حکم و فرمان شدید اطاعت شای ،حمیت جاهلیت سهل انگاری کردهو از جهت جهالت 

پس  ،ورنه مردود و رجیم و ملعون شده در عذاب الیم جهنم همیشه تا ابد خواهد سوخت ،بکند

 آن وقت پشیمان خواهد شد که هیچ فائده ندارد!!!  
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لکن آن شقی آن حکم و فرمان شدید کردگار خود را هم هیچ اهمیت نداد و امر و فرمان شدید 

ربان خویش را اطاعت نکرد و از سجده نمودن خلیفه خدا ابا و انکار کرد و بر و اکید خدای مه

شقاوت خود باقی ماند! به این جهت الزم بود که خدای علیم و حکیم رئوف و رحیم او را حکم 

 بدهد تا که از آن عذاب غلیظ و شدید خدای قهار که ابد اآلباد خواهد بود نجات بیابد! 

دای مهربان عبث و بی فائده نبود بلکه عین رحمت و حکمت بود که آن لذا این امر و فرمان خ

شقی او را قبول نکرد و از حمیت جاهلیت و تکبر و حسد و حماقت همین فعل عین رحمت و 

حکمت را فعل عبث قرار می دهد چنانچه مردمان بد فطرت و خبیث حکم حاکم عادل مهربان 

 دهند!!!  و رحیم را مورد الزام و فعل عبث قرار می

وقتی که عزازیل معلم الملکوت از جهت ابا و انکار نمودن  :( و جواب سؤال سوم این است که3)

پس عرو نمود که ای پروردگار عالمیان   ،ملعون و مردود گردید  خليفة اهللاز سجده حضرت آدم  

تو عادل هستی و محنت و مشقت و عبادت هیچ کس را ضائع و باطل نمی کنی پس آیا آن 

مرا هیچ جزا   ؟دت چندین هزار ساله من بدون عوو و معاوضه خواهد بود و باطل خواهد شدعبا

 و معاوضه نخواهی داد؟ 

اما در عالم آخرت برای تو چیزی نیست البته  :پس از روی عدالت و انصاف خداوند متعال فرمود

حضرت آدم  پس آن شقی برای گمراه نمودن ذریت دنیا هر چه می خواهی خواهم داد، در عالم

، یعنی مهلت خواست چنانچه داده شد اما نه الی یوم یبعثون بلکه صرف الی یوم الوقت المعلوم

  تا زمانه رجعت.

زیرا که خدای متعال در بدو آفرینش این امر را تقدیر فرموده بود که نصف عمر دنیا را به دشمنان 

تا که در زمان  د خواهد داد،گر صرف به دوستان خوو دوستان هر دو را خواهم داد و نصف دی
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و در زمان   همه از ایشان ظاهر و باهر گردد،  خود دشمنان خدا هر بدی و فسق و فجور که دارند

پس این بود سبب   ،خود دوستان خدا هر خیر و خوبی که دارند همه از ایشان ظاهر و باهر گردد

 رد الزام قرار می دهد !!و علت مهلت دادن که عین عدالت و انصاف بوده که او را آن شقی مو

اگر خداوند متعال آن شقی را از رفتن در نزد حضرت  :( و جواب سوال چهارم این است که4)

پس آن وقت آن اختیار که آن لعین را به عوو عبادتش داده بود گویا  ،آدم منع می فرمود

ه بود و بعد به ادت او دادکه خالف عدل و انصاف بود که اول او را در جزای عب ،منسوک می کرد

اگر آن لعین  ،و این یک امر دیگر بود که آن لعین اضالل ذریت حضرت آدم را خواست هم زد،

 چیزی دیگر می خواست بهتر بود و خدای متعال می داد اما آن شقی همین را خواست!!!

وقتی که آن لعین معاوضه عبادت خود را خواست پس  :( و جواب سؤال پنجم این است که5)

 ،مر خالف عدل و انصاف بود که او را معاوضه عبادت او ندهد! لذا هر چه او خواست او را داداین ا

پس در آن چیزها که او خواسته بود این هم بود که اگر برای آدم و ذریت آدم اگر یک نفر پیدا 

دم و و دیگر اینکه او بتواند در نزد آ ن آن دو نفر برای او پیدا بشوند،بشود پس برای گمراه کرد

در سینه های ایشان جا گرفته وسوسه پیدا کند و گمراه اینکه در نزد ذریت آدم برود و حتی 

 بنماید!

پس این سبب بود که بعد از اظهار عداوت و دشمنی او را از رفتن در نزد آدم خدای متعال منع 

پس همین طور اگر ذریت شیطان   ،نفرمود زیرا که اگر منع می فرمود آن وقت خلف عهد می شد

لذا شیطان و ذریت او   ،را از رفتن در نزد ذریت آدم باز بدارد آن وقت خلف عهد الزم خواهد آمد
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را بر ذریت آدم تصرف و تقرب داده است و هرگز منع نمی فرماید و باز نمی دارد تا که آن لعین 

 1.الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ َفلِلَّهِ  :نتواند بر خدای متعال حجت بیاورد و حال آنکه

چون خدای منان همراه استطاعت و قوت یک اراده آزاد   :( و جواب سؤال ششم این است که6)

و مختار هم مرحمت فرموده است و هیچ کس بدون استعمال اراده مختار خویش نمی تواند 

چنانچه وجدانی است که ما بدون  ،کاری بکند با وجودی که استطاعت و قوت آن کار را دارد

لذا  ،وجود استطاعت و قدرت هرگز هرگز نمی توانیم یک قدم پس پیش بگذاریماراده خود با 

پس  ،جمیع افعال عباد از اراده آزاد و مختار ایشان به وجود می آیند نه از استطاعت خدائی

 .راًيْ عُلُوًّا کَبِذَلِکَ نْعَاهللُ  ىالَتَعَ ،تمامی افعال و اعمال به مخلوق منسوب خواهند شد نه به خالق

پس یا از عدم وجدان   ،پس کسی که افعال و اعمال خویش را به خداوند متعال منسوب می کند

 و جهالت است با از الحاد و بی دینی اوست که فعل خود را به خالق نسبت می دهد!!!

این امر منافی شأن الوهیت خداوند متعال است که یک  :ب سوال هفتم این است که( و جوا7)

مخلوق بی چاره و عاجز به مقابله خداوند علیم و حکیم و غالب و قهار ادعا بکند که من از تدبیر 

 خویش حاال همه ذریت آدم را گمراه خواهم کرد و تو خواهی دید و نمی توانی کاری بکنی!

پس همچنین مدعی را در همان ساعت از قوت قهری خود اگر هالک بنماید و در جهنم بیندازد 

پس این امر بر قلت تدبیر خداوند متعال و توانا داللت خواهد کرد زیرا طرف مقابل صرف تدبیر 

خود را وسیله و ذریعه غلبه و کامیابی خویش قرار می دهد و حال آن که جواب تدبیر با تدبیر 

 جواب تدبیر با قوت قهری دادن که این امر قبح عقلی است.اینکه  امر حسن عقلی است نه    دادن

 
 149األنعام :   - 1
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لذا خداوند متعال قادر مطلق شیطان رجیم را مهلت داد که برود تدبیر خود بکند تا که بر جمیع 

ّی أعلَى مخلوقات عالم علوى و عالم سفلی ظاهر و باهر گردد و آشکار بشود که البته خداوند عَلِ

خواه تدبیر باشد و  ،بر هر شیء قدرت دارد و در هیچ امر از مخلوق خود عاجز و بی چاره نیست

چنانچه خودش به ما خبر می  ،خواه تقدیر و خواه حجت و برهان باشد و خواه قوت و سلطان

 دهد: 

یعنی خداوند متعال بر تمامی امر خود غالب   1،أَمْرِهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى

 و قادر است و لکن بیشتر مردم نمی دانند.

برو تو تدبیر خود بکن برای گمراه نمودن ذریت آدم که ایشان   :ود به شیطان لعین کهمپس فر

از روی استحقاق در جنت داخل شوند و ما هم تدبیر خودمان خواهیم کرد برای هدایت نتوانند 

نمودن ایشان و نجات دادن ایشان تا که همه شان بدانند که از روی و استحقاق در جنت ما 

پس در روز حساب و کتاب و تو خواهی دید که تدبیر ما بر تدبیر تو غالب خواهد  ،داخل بشوند

یر تو مغلوب و مقهور و هدر خواهند رفت که می بینی چه بسیار مردم از روی آمد و تمامی تداب

استحقاق صحیح و درست در جنات النعیم و دار الخلود ما داخل خواهند شد زیرا که برای ما 

 !!قِوْلُخَْملْ ال لِ  فَلِلَّهِ الُْحجَّةُ الْبالِغَةُ هست تدبیر و حجت بالغه نه برای مخلوق!  

اقوال و افعال   :برای هدایت و نجات ذریت حضرت آدم این تدبیر نمود کهپس خداوند منان 

را برای استحقاق پیدا کردن ایشان   السالم()علیهم و مرسلین و اوصیای مرضیینانبیاء  حضرات

برای دخول جنت و دار السالم هادی و راهنما قرار داد که هر کسی که به اقوال و افعال ایشان  

 آن شخص از روی استحقاق در جنات الفردوس ما داخل خواهد شد.اقتداء و اتباع نمود  

 
 21يوسف :   - 1
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 توطئه های شیطان علیه ادیان

 سید الشهداء از تدبیرات شیطان لعینحضرت  فراهم آمدن اسباب شهادت  

به هر حال شیطان لعین عدوی مبین حضرت آدم و بنی آدم تدبیرات خویش را برای گمراه 

  :نمودن شروع کرد

 حضرت آدم توطئه علیه  -1

حضرت آدم از روی عقل  ،برای حضرت آدم قسم دروغ خورد که بر آن قسم :پس در مرحله اول

مجبور شدند که میوه آن درخت ممنوع را خوردند و از جنت بیرون شدند! باید دانست که حضرت 

قل از شیطان فریب نخوردند چنانکه مفسرین از عقائد یهود برای اهل اسالم ن السالم()علیه آدم

 کرده اند! 

این اصل قصه را خاکسار در کتاب جنات الخلود خود بالتفصیل و با دالئل و براهین بیان نموده 

 ام هر که می خواهد در آنجا مالحظه بفرماید. 

و حاال در این مقام باالختصار باید فهمید که حضرت آدم هرگز هرگز از شیطان فریب نخوردند 

د و روح قدس نبوتی داشتند و شیطان روح قدس نبوتی زیرا که آن حضرت خلیفه خدا بودن

 نداشت.  

و از خواص روح القدس نبوتی این است که آن عین حقیقت علمیه است همه چیز را می داند و 

ابداً غافل نمی شود و از سهو و نسیان منزه و مقدس است هرگز هرگز از کسی فریب نمی خورد 

وردگار چنان است که تمامی مالئکه مقربین و کروبین و تعظیم و تکریم آن روح مطهر در نزد پر

 را مامور فرموده که برای تعظیم او را سجده کنند! 

لذا شیطان به مقابله آن جاهل بود و حضرت آدم عالم بودند و جاهل هرگز نمی تواند که عالم را 

 گمراه بکند که خالف عقل است!
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ار برد که حضرت آدم را گمراه بنماید اما دید پس شیطان اول انواع اقسام تزویر و فریب را به ک

 ؛ای آدم و حوا  :چنانچه روزی گفت که  ،که حضرت آدم از هیچ کدام از تدابیر او فریب نمی خورد

عبادت شما را خدا بسیار بسیار پسندیده است و از شماها خیلی راضی و خشنود گردیده است 

ه است و چون من خیر اندیش شما هستم لذا لذا حاال برای شماها میوه آن درخت را مباح فرمود

پس زود آن میوه را بخورید که فرشته و ملک خواهید گردید و همیشه در  ،شما را اطالع دادم

 جنت خواهید ماند!

پس در جواب این تزویر و فریب شیطان حضرت آدم فرمودند ای ابلیس تو دروغ می گوئی و تو 

ر خدای متعال است نه کار میوه درخت و در ساختن یک ملک کا ،دشمن ما هستی ای احمق

جنت کسی را نگاه داشتن همیشه هم کار خدای منان است نه تاثیر میوه درخت و تو این هر دو 

این چه دروغ و بهتان است که تو به من  ،فعل خدای متعال را به میوه درخت منسوب می کنی

شیطان این جواب را شنید  پس هر گاه ،گم شو ای ملعون که تو دشمن ما هستی ،می گوئی

شود که آدم هم از خجالت کشیده از آنجا در رفت اما همیشه در فکر و اندیشه بود که طوری ب

 جنت خارج بشود.

و نبی است و دارای روح القدس   خليفة اهللآخر این تدبیر در فکر آن لعین آمد که خوب چون آدم  

ت به سبب عظمت و جالل خدا مجبور است لذا او را قسم بدهم به اسم اعظم خدا که آن وق

پس همین فکر کرده شادان و خندان   ،خواهد گردید که قسم مرا باور کند و آن میوه را بخورد

ای آدم تو را قسم می دهم به اسم اعظم خدا و به عزت و جالل   :در نزد حضرت آدم رفت و گفت

را و من خیر اندیش تو  خدا که حاال آن میوه درخت برای تو مباح گردیده است پس بخور او

 هستم که به تو گفتم و حاال اختیار با تو هست خواه بخوری یا نخوری! 
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پس چون حضرت آدم این قسم شنید بر خود لرزید و فکر نمود که اگر نمی خورم عزت و عظمت 

و احترام حضرت کردگار را سبک شمرده ام!!! و اگر می خورم نا فرمانی کرده ام و گناهکار شده 

لکن عزت و عظمت و  ،اما چون خدای متعال غفور و رحیم است می شود که گناه را بیامرزد ام!

جالل خدای متعال را سبک شمردن و اهمیت ندادن بزرگترین گناه است که هرگز قابل عفو 

 .نیست

ای حوا برو و میوه آن درخت را بیاور که بخوریم تا که احترام و  :پس به حضرت حوا فرمود که

روردگار ما از بین نرود زیرا شیطان لعین از قسم دادن ما را مجبور ساخته است که حاال اکرام پ

پس هر دو بزرگوار  ،آوردرا پس حضرت حوا رفت و میوه آن درخت ممنوع  ،آن میوه را بخوریم

او را خوردند و بعد از آن منتظر زجر و توبیخ خدای متعال شدند که حاال ببینیم که چه حکم از 

شریعت چنین است که اگر کسی به اسم اعظم و به   بارگاه کردگار صادر می شود!! زیرا که حکم

 روغ باشد! عزت و جالل خدای متعال قسم بخورد پس باید او را تصدیق بنمایند اگر چه د

سوال نمودند که یا رسول اهلل چه شد که حضرت   وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  چنانچه از حضرت رسول

برای حضرت  :از شیطان فریب خورد! و در گناه مبتال گردید؟ ارشاد فرمودند که خليفة اهللآدم 

و به جای آدم  آدم ابلیس لعین یک تمهید چیده بود که بر آدم الزم شد که آن میوه را بخورد!

هر نبی که بود بر او الزم بود که همان کار بکند که حضرت آدم کرد حتی اگر من خودم به جای 

 حضرت آدم می بودم همان عمل را به جا می آوردم که آن حضرت کرد!

را از بهشت عنبر سرشت بیرون  السالم()علیه به هر حال به این تدبیر شیطان لعین حضرت آدم

آن توبه حضرت آدم قبول شد و خدای منان از آن حضرت خوشنود گردید و راضی کرد و بعد از  

 شد.  
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 اغوای قابیل و قتل هابیل  -۲

ای  :وسوسه پیدا کرد که -پسر بزرگ حضرت آدم  -و بعد از آن تدبیر کرد که در قلب قابیل 

را و حال آنکه   قابیل ببین آدم می خواهد که برادر کوچک تو را خلیفه و جانشین خود بکند نه تو

پس بر این وسوسه شیطانی و خیال قابیل بر هابیل غضبناک شد پس از جانب  ،تو بزرگتری

حضرت حق و غیب مطلق امر شد که خوب هر دو پسر در بارگاه خدای متعال قربان بگذراند پس 

هر که قربانی او قبول شد او خلیفه حضرت آدم خواهد شد چنانچه قربانی حضرت هابیل پسر 

چک قبول شد آن وقت شیطان در قلب قابیل وسوسه پیدا کرد که حاال که هابیل خلیفه معین کو

شد پس شرف و فضیلت برای او هست نه برای تو و حال آنکه تو از او بزرگ تر و شریف تر هستی 

پس بکش او را تا که این خار از راه تو برداشته شود چنانچه قابیل همین کار کرد که برادر کوچک 

 را کشت و ملعون دنیا و آخرت گردید! و در عذاب ابد مبتال شد!  خود

 نبی گمراه کردن قوم نوح -٣

و بعد از آن چون حضرت نوح مبعوث به رسالت گردیدند و اعالن توحید حضرت کردگار فرمودند 

ای قوم من بیائید و خدای واحد را پرستش بکنید که خالق زمین و آسمان و خالق شما  :که

هست که شما را روزی می دهد نه این بت ها و شکل های بی جان که شماها خودتان هست و او  

 از دست خود این ها را ساخته اید یعنی وَد و سُواع و یَغوث و یًعوق و نَسر.

پس شیطان لعین تدبیر کرد که در قلوب قوم حضرت نوح وسوسه پیدا کرد که این نوح دیوانه  

صرف یک خدا را پرستش کنید و حال آنکه شماها پنج تا  است که به شما می گوید که بیائید

قوم حضرت نوح بر آن حضرت شوریدند  ،خدا را پرستش می کنید پس بر این وسوسه شیطانی

و آماده شدند که آن حضرت را بکشند و این ضدیت و طرفیت قوم نوح با آن حضرت تا مدت 
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پس این  ،شده به جهنم رسیدند پانصد سال طول کشید و در آخر همه قوم در طوفان آب غرق

 .السالم()علیه  بود تدبیر ابلیس لعین برای ذریت حضرت آدم

 نبی گمراه کردن قوم هود -4

و بعد از آن قوم حضرت هود را بر ضد آن حضرت آماده ساخت حتی تا یک مدت طوالنی آن 

ل شدند پس حضرت را اذیت کردند و در آخر همه شان از طوفان باد بر باد شده به جهنم وص

 این بود تدبیر شیطان برای بنی آدم.

 نبی گمراه کردن قوم صالح -5

و بعد از آن قوم حضرت صالح را آماده ساخت که آن ناقه را که آیت خدا بود کشتند و همگی 

شان از صدای شدید صیحه حضرت جبرئیل هالک شده به جهنم رفتند! پس این بود یک تدبیر 

 شیطان لعین!!  

 نبی گمراه کردن قوم ابراهیم -6

 را در آتش نمرود انداخت!  السالم()علیه  و بعد از آن از تدبیر خود حضرت ابراهیم

 نبیگمراه کردن قوم زکریا  -۷

 را از تدبیر خویش دو پاره کرد!!  السالم()علیه  و بعد از آن حضرت زکریا

 نبیگمراه کردن قوم یحیی  -۸

یحیی را کشت و سر مبارک آن حضرت را در طشت طال و بعد از آن از تدبیر خود حضرت 

 گذاشته برای پادشاه بنی اسرائیل پیشکش کرد!

و مرسلین را از تدبیرات خویش در بالهای شدید انبیاء    المختصر اینکه صد و بیست و چهار هزار

مبتال ساخت و همه ایشان در بالها و مصائب صبر فرمودند که خدای متعال تعریف ایشان می 

 فرماید، 
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یعنی و همه شان صابرین بودند که قدرت داشتند که از خود   1،کُلٌّ مِنَ الصَّابِرینَفقال عز و جل:  

 ش قدرت قاهره خود را استعمال نکردند!!!آن بالها را دفع بنمایند اما برای رضای پروردگار خوی

 با توطئه مخفی شیطان قیام بنی امیه 

 و در آخر از تدبیر خود بنی امیه را بر ضدیت حضرت خاتم االنبیای و المرسلین

پس جدال و قتال برپا شد و چنان تدبیر کرد که خالفت  ،آماده ساخت وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

اشم بیرون کرده و بت پرستان قدیم را جانشین و خلیفه رسول اهلل قرار الهیه را از خانواده بنی ه 

 داد! 

 در این امر عظیم و کار بزرگ تدبیر عجیب و غریب ابلیس این بود که اصول اجماع امت اختراعی

هوا پرستان را بر آیات قرآن کریم و فرقان عظیم ترجیح داده احکام قرآن را منسوک ساخت و 

 به جای آن رواج داد! اصول اجماع امت را  

 نابودی اسالم در خالفت معاویه و یزید 

پس به این تدبیر عجیب و غریب خالف علم و عقل سلیم و وجدان مستقیم یزید را بر مسند 

خالفت الهیه با نهایت تعظیم و تکریم جلوه افروز نمود! و حال آنکه این امر در میان جمیع اهل 

س نصف النهار بوده که شخص یزید ابن معاویه فاسق و اسالم در آن زمان آشکار مانند شم

فاجرترین مردم اهل زمانه خود است اما چون اجماع امت بر یزید قرار گرفته است لذا هر چه بادا 

پس هر گاه  ،چنانچه همین طور شد ،یزید باشد نه حسین فرزند رسول ،باید خلیفه رسول ،باد

مت تمکن و تسلط کامل حاصل کرد آن وقت شروع یزید بر مسند خالفت از قوت اصول اجماع ا

حتی اینکه آن دین اسالم  ،کرد از یک طرف به باطل ساختن احکام قرآنی و شرائع اسالمی را
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خدائی که به واسطه صد و بیست و چهار هزار انبیاء و مرسلین به چه زحمت ها و مشقت ها و 

ن یزید خلیفه اسالم به تمام قوت خویش آ ،جان فشانی ها او را برای اهل عالم دائر کرده بودند

 خواست که از ریشه اش بکند و اسم و رسم او را از صفحه روزگار محو و معدوم بسازد!!!

 های شیطان طرح سیاست الهی در خنثی کردن 

 پس برای حفاظت و اسقامت و پائیداری همان دین اسالم خدائی و دین صد و بیست و چهار هزار

واقعه و حادثه جانسوز و روح فرسا و جگر خراش کربال و ذبح  السالم(م)علیه و مرسلینانبیاء 

جان  وسلم(وآلهعلیهاهللخاتم األنبیاء )صلى عظیم واقع شد که حضرت امام حسین فرزند حضرت

عزیز خویش و جان های محترم عزیر و انصار و اصحاب خویش را در راه رضای حضرت کردگار 

اسباب و اموال و همه اهل حرم و عیال خویش را در این راه اقامه   قربان و فدا ساختند و تمامی

 دین اسالم به غنیمت و اسیری دادند!

پس از این تدبیر عجیب و غریب خویش شیطان لعین این قدر مسرور و خوشحال گردید که در 

اطراف جهان رقص کنان بر روی هوا جست و خیز می کرد و با دوستان و همکاران خود مژده 

حالی می داد که پس حاال برای گمراه کردن بنی آدم تا قیام قیامت دیگر هیچ تدبیر الزم خوش

صرف همین تدبیر بزرگ کافی است که همه را در جهنم خواهد رسانید زیرا که بعد از  ،نیست

این هیچ فرد بشر از روی استحقاق و عدالت در جنت نمی تواند داخل بشود برای اینکه تا روز 

همه بدون استثناء در این ذبح   ،د هر که با بنی امیه همراهی و همدردی خواهد کردحساب و معا

عظیم و خون نا حق شریک و سهیم خواهند شد و هرکه این واقعه و حادثه را شنیده خوشحال 

خواهد شد آن هم شریک است و هر که این واقعه را شنیده بر بنی امیه لعنت نخواهد کرد و از 

و خاموشی اختیار خواهم کرد آن هم در ریختن این خون ناحق  هد جستآن ها بیزاری نخوا
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شریک خواهد شد زیرا که هر که ظلم ظالم را می شنود و چیزی نمی گوید آن شخص در آن 

  !ظلم ظالم شریک و سهیم می شود

خواهد البته آن کسی که این واقعه را شنیده بر بنی امیه لعنت خواهد کرد و از آن ها بیزاری 

جست آن بری الذمه خواهد بود لذا برای همچنین کسانی برای ما الزم است که یک تدبیر دیگر 

بکنیم که در این قضیه و حادثه بنی امیه را حق به جانب اثبات بنمائیم و این جهاد و غزوه را 

وه گر جهاد دینی و مذهبی قرار ندهیم بلکه در قلوب مردم این جهاد را جهاد و غزوه دنیاوی جل

زادگان بودند و برای تحصیل سلطنت دنیاوی با هم جنگ ائیم یعنی حسین و یزید هر دو شاهبنم 

غیر از این چیزی دیگری   ،کردند پس حسین مغلوب و کشته شد و یزید فاتح و غالب آمد و بس

 . نبوده

که هر به هر حال کار اضالل و گمراه کردن ما از این واقعه کربال به درجه تکمیل رسیده است 

قعه و حادثه بیان خواهد شد و آن شخص بعد از استماع این ذبح عظیم اگاه در نزد کسی این و

بر بنی امیه لعنت نخواهد کرد و خاموش خواهد ماند پس آن شخص هم در کشتن آن بچه 

شیرخوار حسین علی اصغر شریک و سهیم خواهد شد و در کشیدن کمان حرمله کمک خواهد 

آن بچه شیرخوار تشنه و گرسنه که از شدت تشنگی برای طلب آب رفته کرد یعنی در کشتن 

بود پس به جای دادن آب او را از تیر سه شعبه زهر آلود کشتند پس این یک گناه است که ابداً  

همچنین گناه در عالم امکان متصور نیست و تا قیام قیامت هیچ کس همچنین گناه مرتکب 

حادثه را خواهد شنید و بر بنی امیه لعنت نخواهد کرد همه نخواهد شد پس هر که این واقعه و  

 !شان در غضب خدا گرفتار خواهند شد
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لذا این تدبیر ما از تمامی تدبیرات محکم و باالتر است و ما باید بی نهایت خوشحال بشویم که 

 !!!این تدبیر را به وجود در آوردیم که بر تمامی تدابیر خدائی غالب خواهد آمد
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 اجر عظیم گریه بر امام حسینعلت 

یعنی ذبح عظیم  (روحنا له الفداء)اما هر گاه خدای منان برای این عمل حضرت سید الشهداء 1

جزا و ثواب و معاوضه معین و مقرر فرمود و شیطان لعین فهمید که بر یک قطره اشک چشم بر 

لعین سخت پشیمان   پس آن وقت آن  !جنت از روی استحقاق واجب می گردانم  ،تذکر آن مصائب

و مایوس گردید که چرا من این تدبیر را کردم که همین تدبیر من باعث شد که همه تدبیرات 

 !مرا تا به قیامت به هم زد و نابود و بیکار ساخت

پس اگر کسی یک جزئی علم و عقل دارد خواهد فهمید که جزای این عمل و معاوضه این ذبح 

جزای عمل  چه خواهد بود هر گاه آن شخص والسالم(الصلوة)علیهعظیم حضرت سید الشهداء 

قدر جزا و معاوضه داد که آن ملعون خودش   ت ابلیس ایندابلیس را فهمیده است که برای آن عبا

اگر ابلیس خودش نمی  ،بِی یعنی بس، بیشتر از این جزا و معارضه نمی خواهمگفت که حَسْ

زیرا که او   ،منان او را چه چیزها می دادگفت که بس است آن وقت معلوم نیست که خدای 

 .سبحانه و تعالی جواد و واهب العطایا ذو الجالل و االکرام است

پس از روی عقل سلیم و فکر مستقیم جزا و ثواب این معاوضه این ذبح عظیم که در این کشتار 

گی بزرگ قربانی آن بچه شیرخوار تشنه و گرسنه هم داخل است که از شدت تشنگی و گرسن

رفته بود که او را یک جرعه آب بدهند پس به جای دادن آب او را از تیر سه شعبه زهردار هالک 

نمودند که از شنیدن این ظلم عظیم بنی امیه بدن انسان می لرزد و جگر شکافته می شود و بی 

ه اختیار اشک از چشم جاری می شود، نباید کمتر از آن معاوضه پیر زن باشد که برای یک پادشا

 !بزی را قربان کرده بود پس پادشاه او را چه جزا و معاوضه داده بود

 
 از زبان مبارک حضرت بقيه هللا االعظم برای سيد بحر العلوم منقول از اسرار الشهادة دربندی  - 1
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 قصه پادشاه و پیر زن 

روزی پادشاهی برای شکار نمودن همراه قشون خود در صحرائی رفته بود پس دنبال یک آهو 

پادشاه یک کلبه دید و به  ،اسب خود را انداخت و از لشکر خویش دور افتاد و وقت شب آمد

از او سوال که قدری آب  ،به شتافت پس دید که یک پیر زن دم در نشسته استجانب آن کل

آن زن صرف یک عدد بز داشت   ،آن پیر زن شناخت که این خودش شاه است ،نوشیدن بدهد

شده بود همان جا توقف شب پادشاه نوش فرمود چون  ،فوری شیرش را دوشید و تقدیم نمود

پادشاه خوب سیر خورده   ،وده برای غذای شاه حاضر نمودآن پیر زن همان بز را کباب نم   ،فرمود

چون صبح شد به آن پیر زن فرمود که من پادشاه هستم می خواهم که در بارگاه من  ،خوابید

پیر زن در دربار پادشاه  ،ای من کرده ای بدهمرحاضر بشوی که تو را معاوضه این خدمت که ب

پادشاه با وزیران خود قصه آن پیر زن را بیان نمود و بعد از ایشان پرسید که بگوئید  ،حاضر شد

من چه چیز در معاوضه عمل آن قربانی بز که برای کرده است بدهم که جزای احسان او بشود؟ 

و دو هزار لیره بدهید، دیگری گفت نه این کم است باید پانصد عدد بز و  زیکی گفت صد عدد ب

پس از وزیر اعظم خود پرسید که در نظر شما باید چه بدهم که معاوضه   ،ره داده بشودده هزار لی

بشود؟ او گفت ده هزار بز و بیست هزار لیره داده بشود، آن وقت پادشاه عادل فرمود که همه 

شماها فکر کنید که این پیر زن تمامی اسباب زندگانی و  ،شماها در این معاوضه خطا کرده اید

ا برای من داده است که همان یک بز بوده پس گویا او تمامی ملک و مال و سلطنت ملک خویش ر

پس بر من از  ،خویش را برای من فدا کرده است زیرا که همان یک بز اسباب زندگانی او بوده

خویش را به او بدهم باز روی انصاف و عدالت الزم که جمیع اسباب زندگانی و تمامی مملکت 

سبکدوش نخواهم شد زیرا که تقدم و اولویت برای او خواهد بود که او اول بر   ر احسان اوهم از با

 .من احسان کرده است
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 عظمت فداکاری و آثار شهادت امام حسین

 السالم( از روی عقل انسانیمعاوضه ذبح عظیم حضرت سید الشهداء )علیه

 السالم()علیه ءپس از روی عقل انسانی معارضه این قربانی و ذبح عظیم حضرت سید الشهدا

تمامی سلطنت خدای متعال یعنی این عالم امکان از ازل تا به ابد کافی نمی شود زیرا که این  

عالم حدوث و شهود که مملکت و سلطنت آن سلطان لم یزل و ال یزال است که این را آن خالق 

ه است و این قادر مطلق از یک قطره از بحار زخار نا پیدا کنار علمی خویش بنا نموده و ساخت

عالم امکان و حدوث اسباب زندگانی خدای حی و قیوم و تمامی سلطنت و ملک او سبحانه و 

او  ،این عالم امکان یک ادنی جزء و قسمت کوچک از مملکت و سلطنت او است ،تعالی نیست

این  العین و در چشم زدن صرف از لفظ کُنْ  طرفةسبحانه و تعالی چنان سلطانی است که در 

را خلق فرموده است و در هر چشم زدن یک عالم دیگر مثل این عالم حدوث و بهتر از این عالم  

می تواند الی ابد اآلباد خلق بفرماید و باز هم تمامی سلطنت و مملکت او نخواهد بود زیرا که علم 

 .غیر محدود است  و قدرت او سبحانه و تعالی غیر متناهی و

کافی و  السالم()علیه معاوضه شهادت حضرت سید الشهداءبه هر حال تمامی از ازل تا به ابد 

این معاوضه از جانب حضرت حق و غیب مطلق و على کل شیء قدیر صرف یک   ،کامل نمی شود

ادنی معاوضه خواهد بود نه کامل و بزرگ، البته تمامی رضایت و خوشنودی کامل خدای متعال 

ء از میل و خواهش خویش بخواهند یک معاوضه خواهد بود یعنی هر چه حضرت سید الشهدا

بکنند باید خدای متعال بر آن راضی باشد چنانچه در حقیقت همین معاوضه آن حضرت را داده 

 است که خودش در قرآن کریم و فرقان عظیم به ماها خبر داده است، 
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   1،وَ لَسَوْفَ یُعْطِيکَ رَبُّکَ فَتَْرضی :فقال ذو الجالل و االکرم

برای رضایت و خشنودی خدای متعال تمامی ملک و   السالم()علیه  زیرا که حضرت سید الشهداء

اقربای خود و اصحاب و انصار خود و جوان و پیر   اموال و اسباب زندگانی و خود جان عزیز خود و

لذا آن وقت رضای کامل خدای متعال یک معاوضه  یر همه را قربان و فدا نموده اندو کبیر و صغ

 .خواهد بود

 ابلیس ازء معاوضه سید الشهداضرورت برتری 

 - السالم()علیه یعنی از روی عدل و انصاف الزم است که معاوضه شهادت حضرت سید الشهداء

باید از معاوضه عبادت ابلیس لعین به درجه ها بهتر و بیشتر باشد زیرا که  -ح عظیم بیعنی ذ

انه ابلیس لعین در راه خدای متعال جان خود را قربان و فدا نکرده بود صرف تا مدت یک زم

 !عبادت کرده بود و بعد از آن عاصی شده بر ضد خدای متعال برخاست

غیر متناهی که در عالم انوار در  یعالوه بر آن عبادت ها السالم()علیه و حضرت سید الشهداء

زیر عرش اعظم و در حجابات و در سرادقات کبریاء و جالل و غیره نموده بودند و بر عرش اعظم 

 !!عزیز خود در راه رضای خدای ذو الجالل و االکرام قربان و فداء نمودندنمودند و در آخر جان  

المختصر اینکه از روی عقل سلیم و علم مستقیم معاوضه این ذبح عظیم از تصور و فهم انسان 

معلوم نیست خدای منان ذو الجالل و االکرام عالوه بر آن والیت عهد و  ،خارج و بیرون است

بدی خود که در آن محفل مخلوقات به آن حضرت داده بود چه و چه وراثت سلطنت الزوال و ا

معاوضه بعد از شهادت و ذبح عظیم عطا و کرامت فرموده است و الی ابد اآلباد چه و چه عطا 

 !!مُلَعْاَ  اهللُ   وَ  !خواهد فرمود

 
 5الضحى :   - 1
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صحائف ایشان و مرسلین سابقین در کتب و  انبیاء    جزئی و کوچک را به واسطه  هالبته چند معاوض

 .بیان فرموده است که ما آن ها را قدری بیان کرده ایم

 و همین طور چند معاوضه به واسطه لسان و زبان صداقت بیان حضرت خاتم االنبیای و المرسلین

 .بیان فرموده است که سابق در جایش با دالئل و براهین عقلی بیان کردیموسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلی

انبیای سلف برای این بیان فرموده است که علم خدای متعال حکیم بر تمامی ازل و ابد از لسان  

او سبحانه و تعالی همه را می داند   ،حاوی و محیط است هر چه که از ازل تا ابد واقع خواهد شد

و همین طور قبل از وقوع واقعه و حادثه علم او را دارد یعنی چیزی که واقع شدنی است او را 

د که چطور واقع خواهد شد و از که و کجا واقع خواهد شد زیرا که علم خدای متعال کامل می دان

ناقص و محدود نیست لذا خدای علیم و حکیم این واقعه و حادثه دشت  ،و غیر متناهی است

کربال را قبل از وقوع بیان فرموده و نیز معاوضه او را هم بیان فرموده بود که از آن ها چند تا را 

چنانچه مجمال سابق بیان کرده ایم تا که صاحبان علم و دانش عظمت   ،ینجا مذکور می سازیمما ا

و اهمیت این ذبح عظیم بر کناره نهر فرات در زمین صفین را بدانند و معاوضه او را هم از بارگاه 

 حضرت حق و غیب مطلق بدانند و آگاه باشند و بعد از آن او را تصدیق بنمایند یا تکذیب کنند

زیرا که انسان در اختیار و انتخاب نمودن عقائد مذهبی آزاد است مجبور نیست که خدای متعال 

   :فرموده است

یعنی بعد از ظاهر شدن حقائق مذهبی با دالئل و  1،لَا أِکرَاهَ فِى الدِّینِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ

 ،و را اختیار کندبراهین قاطعه مانند شمس نصف النهار بر هیچ کس جبر و اکراه نیست که جبرًا ا

 .انسان در انتخاب و اختیار نمودن مذهب آزاد است

 
 256البقرة :   - 1
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 انبیاءمعاوضات ذبح عظیم از صحائف 

که  - السالم()علیه حواری حضرت روح اهلل -( مالحظه بفرمایند در باب پنجم مکاشفه یوحنا 1)

در معاوضه این ذبح عظیم خدای منان واهب العطایا تمامی مملکت و سلطنت عالم امکان را تا 

ابد به دست حضرت خاتم االنبیاء و حضرت سید الشهداء بره مذبوح کربال داده است و سپرده 

به ایشان محول  جزئيةً و  کليةً است و تاج و تخت سلطنت ال زوال و دائمی و خلودی خویش را 

به این جهت که این شهادت به رضایت آن حضرت واقع  ،است به حضرت خاتم االنبیاء نموده

اگر آن حضرت قبول نمی کرد آن وقت این تقدیر را خدای بی نیاز محو می فرمود و به  ،شده

حضرت حسین فرزند رسول الثقلین برای اینکه گوشت و پوست آن حضرت از خون حضرت خاتم 

ن حضرت حسین را از انگشتان خود شیر داده اند و بزرگ نموده اند االنبیاء روئیده است که آ

حسین از ، 2،الحُسَيْنُ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ الحُسَيْنِ 1 :پس فرمودند که ،چنانچه در احادیث مذکور است

 .منست و منم از حسین

و مفهوم منم از حسین این است که بقای دین من از حسین خواهد بود و هر صفت که از حسین 

 .ظاهر خواهد شد آن صفت من خواهد بود

 :پنجم مکاشفه یوحناباب  

 
 . 316، ص: 43، ج  12بيروت(، باب  -، )ط ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  - 1

 . 12و11، ح 52، النص، ص: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار المرتضوية، نجف اشرف - 2

 . 127، ص: 2، قم، ج مفيد، محمد بن محمد، اإلرشاد في معرفة حجج هللا على العباد، مؤسسة آل البيت

 . 217النص، ص:  القديمة(، اسالميه، تهران، -، إعالم الورى بأعالم الهدى )ط طبرسى، فضل بن حسن 

 . 61و10و6، ص: 2القديمة(، بنی هاشمی، تبريز، ج  -، كشف الغمة في معرفة األئمة )ط اربلى، على بن عيسى 

 . 305عالمه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين، وزارت ارشاد، تهران، النص، ص: 
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 است  مکتوب  که  را  کتابیمحبوب خدا(  خاتم األنبیاء    )حضرت  نشین  تخت  راست  دست  بر  دیدم  و

 کند می ندا بلند آواز به که دیدم را قوی فرشته و مهر هفت به است مختوم و بیرون و درون از

 بر و آسمان در کس هیچ و بردارد را هایش مهر و بگشاید را کتاباینکه  مستحق کیست که

 من و کند نظر آن بر یا کند باز را کتاب آن که  نتوانست کسی و نشد پیدا زمین زیر در و زمین

 بر  کردن  نظر  یا  آن  خواندن  یا  کتاب  گشودن  شایسته  که  کس  هیچ  که  زیرا  گریستم  می  شدت  به

 آن  اینک  مباش  گریان  که  گوید  می  من  به  پیران  چهار  و  بیست  آن  از  یکی  و  نشد  یافت  باشد  آن

  .بگشاید  را  مهرش  هفت و  کتاب  تا  است  آمده  غالب  است  داود  ریشه  یهودا  سبط  از  که  شیری

در این جمله تحریف کرده اند زیرا که از اسلوب و سیاق کالم مفهوم می شود که این جمله در 

گریان مباش آن بره مذبوح که از سبط پیغمبر آخر الزمان و ریشه ای از »  :اصل چنین بوده است

 کتابحضرت ابراهیم است از جهت شهادت و ذبح شدن خود غالب آمده است تا  األنبياء شجرة

 «را بگشاید و هفت مهرش را بردارد

زیرا که هر صاحب تدبر و فکر مستقیم می تواند درک بنماید و بفهمد که این کتاب را بره مذبوح 

باز کرده است چنانکه بعد از این آیه مذکور است و نیز در تمامی مکاشفات یوحنا تعریف و 

 !دهتوصیف بره مذبوح مذکور است نه تعریف و توصیف شیر درن

  !!و بدیهی است که مقصود این محرف و مخرب کتاب از شیر درنده حضرت مسیح مصلوب است

لذا این تحریف   !و حال آنکه در هیچ کدام از صحائف انبیاء مسیح مصلوب را شیر درنده نگفته شده

بر منتهای جهالت و عدم واقفیت از اوصاف حضرت مسیح محرف داللت می کند که حضرت روح 

 !!!ا شیر درنده تشبیه کرده استاهلل را ب

  :چه آن آیات که بعد از این مذکور اند تائید مطلب ما را می نمایند و آن ها این آیات هستندنچنا
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نه ) است ایستاده شده ذبح که را ای بره پیران وسط در و حیوان چهار و تخت میان در دیدم و  

 آن گرفت را کتاب چون و گرفت نشین تخت دست از را کتاب و آمد پیش پس) شیر درنده را

 ای کاسه و بربطی ایشان از یکی هر و افتادند بره حضور به پیران چهار و بیست و حیوان چهار

 را (لَا اِلَهَ اِلَّا اهلُل ُمحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ ) جدید سرودی و مقدسین دعاهای که دارند بخور از پر زرین

 از که هستی مهرهایش گشودن و کتاب گرفتن مستحق مذبوح بره ای :گویند می و سرایند می

 .ای  شده  ذبح  عالم  بنای

پس از این جمله تحریف آن محرف غافل خوب واضح و روشن می گردد زیرا که شیر درنده هرگز 

ی است نه بر درندگی لذا آن جمله ذبح نمی شود و استحقاق گشودن آن کتاب بر ذبح شدن مبن

تحریف  «ده است که کتاب و مهرهایش بگشایدکه آن شیری که از سبط یهودا است غالب آم»

  .صرف است

 خریدی  ملت  و  قوم  و  زبان  و  قبیله  هر  از  خود  خون  به  )بر ضد ابلیس لعین(  خدا  برای  را  مردمان  و

 و تخت گرداگرد را بسیار فرشتگان صدای شنیدم و دیدم و (د  مَّحَمُ آلِ وَ د  مَّحَ ی مُلَعَ لِّ صَ مَّهُللَّاَ)

  است مستحق :گویند می بلند آواز به که بوده کرور کرورها ایشان عدد و بودند پیران و حیوانات

 مخلوقی هر و بیابد را برکت و جالل و اکرام و دانائی و حکمت و دولت و قوت که شده ذبح بره

 که شنیدم ،باشند می ها آن در آنچه و است دریا در و زمین زیر در و زمین بر و آسمان در که

 حیوان چهار و اآلباد ابد تا باد توانائی و جالل و تکریم و برکت را بره و نشین تخت :گویند می

 !نمودند  سجده  افتاده  روی  بر  پیران  و  آمین  :گفتند

 استبصار هادی

علمای نصاری در این مکاشفه اعتقاد دارند که مقصود از تخت نشین و بره مذبوح ذات حضرت 

حق و غیب مطلق موجد کل موجود خالق عالم غیب و شهود و ذات مقدس حضرت مسیح 
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مصلوب است اما این مطلب از روی علم و عقل سلیم درست نمی آید زیرا ذات اقدس حضرت 

زیرا که محمول باید از حامل سبک تر و ضعیف تر باشد  حق حامل موجودات است نه محمول

 ،که حامل بتواند او را از قوت و قدرت خود بردارد و حال آنکه ذات حضرت شدید القوی است

پس کدام مخلوق می تواند که او سبحانه و تعالی را از قوت خود بردارد و اگر کسی آن عرش را 

بردارد که به عقیده جهال خدا بر عرش جلوه افروز است پس آن حامل عرش از خدای متعال دو 

 !هد بود که او عرش را برداشته است و عرش خدا را برداشته استادرجه قوی تر خو

ن بر تخت نشسته است لذا باید مرئی و دیدنی باشد و این ها همگی از صفات چواینکه و دیگر 

 !وجود حارث است نه وجود قدیم

همین طور مشابهت حضرت مسیح مصلوب با بره مذبوح از روی عقل درست نیست زیرا که به   و

عقیده نصاری آن حضرت را مصلوب ساخته اند نه مذبوح نمودند و هر شخص عامی هم می داند 

ه بره را هیچ وقت مصلوب نمی کنند بره را همیشه ذبح می کنند لذا مقصود از این بره مذبوح ک

 .است نه مسیح مصلوبالفداء(  لهالعلمین)روحناوارواح  صرف وجود اقدس حضرت سید الشهداء

انکه در کتاب اشعیاه نبی این مطلب مفصل بیان شده است که مقصود از بره مذبح محض و نچ

ما قبل از این چنانکه  قدس حضرت امام حسین سید الشهداء است نه کسی دیگری  صرف وجود ا

  .مذکور ساخته ایم آنجا مالحظه بفرمایند

پس مقصود از تخت نشین و از بره مذبوح در این مکاشفه صرف وجود مبارک حضرت خاتم 

آن ذبح   االنبیاء حبیب خدا و وجود مقدس حضرت سید الشهداء است که خالق عالم در معاوضه

 .عظیم سلطنت و پادشاهی عالم امکان را از ازل الی ابد اآلباد به آن حضرت داده است

 ودود یرقتتتم در ازل زد ختتتدا
o 

 ختلتود ریت بتر ستتتتر شیت شتتتتهتنشتتتتاهت  
o 
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 احتتد یهتتمتتان استتتتتت نتتور ختتدا
o 

 هتمتتان استتتتت ستتتلتطتتان متلتتک ابتتد 
o 

 خسترو کون و مکان اوستت که بر ستر ز ازل
o 

 عتتالتتم امتتکتتان دارد یتتتاج فتترمتتانتتدهتت  
o 

 وجود  مشککوةشتمع فانوس ازل اوستت که  

o 

 شتتتمتع فتروزان دارد نیت جتلتوه از تتتابتش ا 
o 

 هفتتاد و دو ملتت ز ازل تتا ابتد استتتت یرو
o 

 دارد انیت کته نته آغتاز و نته پتا یداستتتتتان 
o 

 که رستتا  انیخستتروا چهره مپوشتتان ز گدا
o 

 نکشتتتد دستتتت ز دامتان تو تتا جتان دارد 
o 

بیست و چهار پیران اصحاب خاص آن حضرت می باشند که همراه آن حضرت شهید و مقصود از  

شده اند و مقصود از چهار حیوان آن چهار ملک جلیل اند که دور عرش اعظم برای بنی نوع 

خویش از حضرت حق و غیب مطلق ذو الجالل و االکرام شفاعت رزق و حیات و صحت و سالمتی 

 .می کنند که مذکور شدند

برای معاوضه آن ذبح عظیم بره مذبوح در همین مکاشفه یوحنا در جای دیگر خبر داده است و 

به دست حضرت بره  ،که خداوند متعال بهشت هشت گانه را مزین و آراسته نموده مثل عروس

مذبوح حضرت سید الشهداء داده است یعنی تمامی بهشت را ملک دائمی آن حضرت قرار داده 

هر که را بخواهند بدهند و  ،کلی جنات الخلود به دست آن حضرت است است پس حاال اختیار

کسی نمی تواند  ،تمامی جنات النعیم مال و الملک آن حضرت است ،هر که را نخواهند ندهند

  .چون و چرا بکند

 :چنانچه در باب نوزدهم مکاشفه مذکر است

َلا اِلََه )یعنی  َهلُولِیَاه :گفتند می که آسمان در کثیر گروه از بلند آوازی چون شنیدم آن از بعد و

 است عدل و راست او احکام که زیرا ماست خدای آن از قوت و اکرام و جالل و نجات( اِلَّا اهللُ

 فاسد خود زنای به را جهان که )یعنی خانواده بنی امیه( بزرگ فاحشه بر نمود داوری که چون
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 ابد تا دودش و َهلُوِلیَاه :گفتند دیگر بار و کشیده او از را خود بندگان خون انتقام و گردانید می

 تخت  بر  که  را  خدای  افتاده  در  روی  بر  حیوان  چهار  و  پیران  چهار  و  بیست  آن  و  رود  می  باال  اآلباد

 نمائید  حمد  گفت  آمده  بیرون  تخت  از  آوازی  و  َهلُولِیَاه  آمین  :گفتند  و  نمودند  سجده  است  نشسته

 جمع آواز  چون  شنیدیم  و  کبیر  چه و  صغیر  چه او  ترسندگان  و  او  بندگان  تمامی ای  را  ما  خدای

 زیرا َهلُولَِیاه :گفتند می که شدید رعدهای آوازهای چون و فراوان آب آوازهای چون و کثیر

 زیرا کنیم تمجید را او و نمائید وجد و شادی است گرفته سلطنت مطلق قادر ما خدای خداوند

 کتان به که شده داده او به و است نموده آراسته را خود او عروس و است رسیده بره نکاح که

 بنویس  :گفت  مرا  و  است  مقدسین  های  عدالت  کتان  آن  که  زیرا  بپوشاند  را  خود  درخشنده  و  پاک

 است راست کالم این که :گفت مرا نیز و اند شده دعوت بره نکاح بزم به که آنانی حال به خوشا

 .است  خدا کالم  و

هر که  :معاوضه این ذبح عظیم بیان فرموده است که ،همین مکاشفه یوحنا در جای دیگرو در 

خداوند متعال او را  ،شریک خواهد شد)روحنا له الفداء(  در مجلس عزای حضرت سید الشهداء

از پیروی و پرستش خانواده بنی امیه محفوظ و مصون خواهد داشت که پیروی آن ها قباله نامه 

جهنم است و انجام آن شخص را به خیر خواهد کرد و او را مستحق دخول جنت قرار خواهد داد 

 .ابدی جهنم او را نجات خواهد داد  و از عذاب

  :آیت هشتم  ،بیان فرموده استچنانچه در باب سیزدهم مکاشفه  

 شده  ذبح  عالم  بنای  از  که  بره  حیات  دفتر  در  ایشان  های  نام  که  آنانی  جز  جهان  ساکنان  جمیع  و

  .پرستید  خواهند را  او  است  مکتوب  است
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یعنی خانواده بنی امیه را که شجره ملعونه است یعنی آن ها را تمامی اهل عالم پیروی و پرستش 

شریک خواهند   السالم()علیه  کسانی که در محفل عزای حضرت سید الشهداءخواهند کرد مگر آن  

ایشان را خدای منان از پیروی و پرستش آن ها  ،آن ها پیروی از آن خانواده نخواهند کرد ،شد

 !!نگاه خواهد داشت

  :و نیز در معاوضه این ذبح عظیم در همین مکاشفه فرموده است که

 ها آن اسامی که گناهکاران آن مگر شد نخواهد داخل اهکارگن هرگز هرگز الفردوس جنات در

 الفردوس جنات در دارند که گناهان وجود با ها آن پس بود خواهد مکتوب بره زندگی کتاب در

  شد  خواهند  داخل

یعنی هر که در مجلس عزای حضرت سید الشهداء شریک می شود او داخل خواهد شد مقصود 

تذکر مصائب آن حضرت است که نام آن حضرت را زنده نگاه داشته از کتاب زندگی بره مجالس  

است زیرا که بعد از مردن شخص مجلس تذکر اوصاف آن شخص گویا کتاب زندگی اوست پس 

هر که در مجلس عزای آن حضرت حاضر می شود اسم آن شخص در عزاداران آن حضرت مکتوب 

در جنات الفردوس داخل خواهند می شود پس همچنین اشخاص با وجود بودن شان گناهکار 

 .لُعَفْا تَمَّعَ   لُئَا تُسْلَ  کَانَّفَ  مْ هُنْی مِنِلْعَاجْ  مَّهُللَّاَ  !شد

  :آیت نهم  ،چنانچه این مطلب را در باب مکاشفه بیان فرموده است

 مخاطب مرا و آمد دارند را آخرین باالی هفت از پر پیاله هفت که فرشته هفت آن از یکیو 

 و بزرگ کوهی به روح در مرا آنگاه ،بدهم نشان تو به را بره منکوحه عروس تا بیا :گفت ساخته

 جالل  و  شود  می  نازل  خدا جانب از  آسمان  از  که  نمود  من  به  را  یورشلیم  مقدس  شهر  و  برد  بلند
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)این حقائق باطنیه بهشت بود که  بلورین یشم چون گرانبها جواهر مانند نورش و دارد را خدا

 فرشته خدا او را نشان داد( 

  :آیت بیست و دوم

 احتیاج شهر و است آن قدس بره و مطلق قادر خدای خداوند زیرا ندیدم قدس هیچ آن در و

 سازد می منور و روشن را آن خدا جالل که زیرا دهد روشنائی را آن تاب ماه یا آفتاب که ندارد

 خویش  اکرام  و  جالل  جهان  پادشاهان  و  شد  خواهند  سالک  نورش  در  ها  امت  و  است  بره  چراغش  و

 بود نخواهد آنجا در شب که زیرا شد نخواهد بسته روز در هایش دروازه و آورد خواهند آن به را

 عمل مرتکب که کسی یا پاک نا چیزی و ساخت خواهند داخل آن در ها امت عزت و جالل و

 آن اند مکتوب بره حیات دفتر در که آنانی مگر شد نخواهد آن داخل هرگز شود دروغ یا زشت

  !!زشت  عمل  داشتن  با  شد  خواهند داخل  ها

  :این طور مذکور است  22از باب    3و در آیت  

 عبادت را او بندگانش و بود خواهد آن در بره و خداوند تخت و بود نخواهد لعنت هیچ دیگر و

   !دید  خواهند  را  او  چهره  و  نمود  خواهند

یعنی روی مبارک حضرت محبوب رب العلمین خاتم االنبیاء را در شأن و نورانیت ملکوتی و 

او را در آن جاه و جالل   جالل جبروتی مشاهده خواهند کرد که در عالم دنیا هیچ کس نمی تواند

 .نتوانست و غش کردانچه حضرت موسی  نورانیت حقیقی آن حضرت را مشاهده بنماید چنالهیه و

 احتیاج  و  !شد  نخواهد  شب  دیگر  و)یعنی عزاداران حسین(    بود  خواهد  ایشان  پیشانی  بر  وی  اسم  و

 ابدا تا و بخشد می روشنائی را ایشان خدا خداوند که زیرا ندارند ماهتاب و آفتاب نور و چراغ به

 .نْیْمِآ  !امِرَکْاِالْ  وَ   الِلَجَا الْا ذَیَ  مُیْرِا کَیَ  مْهُنْ ی مِنِلْعَاجْ  مَّهُللَّاَ  .کرد  خواهند سلطنت  آنجا  در  اآلباد
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  :مکاشفه یوحنا بیان فرموده است که  7و در بابت معاوضه این ذبح عظیم در باب  

آن کسانی که در مجلس عزای بره مذبوح شریک می شوند و از استماع مصائب جانسوز آن 

حقیقت ایشان از خون بره حضرت سید حضرت از چشم های خود اشک می ریزند پس در 

الشهداء لباس های گناه خویش را شست و شو می کنند و خودشان را در جماعت شهدای کربال 

خواه از هر قوم و قبیله   ،داخل می نمایند لذا حشر همه ایشان در زمره شهدای کربال خواهند شد

رق باشند یا از اهل مغرب باشند و ملت که باشند خواه سیاه باشند و خواه سفید باشند از اهل ش

 !فرق نمی کند

  :نهم  9باب هفتم آیت  

 و امت هر از و شمرد نتواند را ایشان کس هیچ که عظیم گروهی اینک که دیدم این از بعد و

 نخل  های شاخه  و  آراسته  سفید  های جامه به بره  حضور در  و  تخت  پیش  در  زبان  و  قوم  و  قبیله

 بر که را ما خدای نجات :گویند می و کرده ندا بلند آواز به و اند ایستاده گرفته دست به خرما

 گرد در فرشتگان جمیع و است را بره و )حضرت محبوب خدا خاتم االنبیاء( است نشسته تخت

 را خدا افتاده روی بر تخت پیش در و بودند ایستاده حیوان چهار و پیران چهار و بیست و تخت

 ما  خدای  توانائی  و  قوت  و  اکرام  و  سپاس  و  حکمت  و  جالل  و  برکت  آمین  :گفتند  و  کردند  سجده

 از و کیانند پوشان سفید این :گفت من به شده متوجه پیران از یکی و آمین اآلباد ابد تا باد را

 عذاب  از  که  باشند  می  کسانی  ایشان  :گفت  مرا  .دانی  می  تو  خداوندا  :گفتم  را  او  من  ؟اند  آمده  کجا

 این از ،اند نموده سفیده کرده شو و شست بره خون به را خود لباس و آیند می بیرون سخت

 نشین  تخت  آن  و  کنند  می  خدمت  را  وی  او  هیکل  در  روز  شبانه  و  خدایند  تخت  روی  پیش  جهت

 آفتاب  و  شد  نخواهد  تشنه  و  گرسنه  هرگز  هرگز  دیگر  و  داشت  خواهد  برپا  ایشان  بر  را  خود  خیمه
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 بود خواهد ایشان شبان است تخت میان در که بره که زیرا رسید نخواهد ایشان بر گرما هیچ و

 ایشان چشمان از را اشکی هر خدا و کرد خواهد رهنمائی را ایشان حیات آب های چشمه به و

 !کرد  خواهد پاک

 پاداش گریه بر امام حسین 

هر گاه کسی از استماع مصائب جگر شکاف و روح فرسای حضرت سید  ،به هر حال هر که باشد

گریان می شود و اشک افسوس می ریزد پس در حقیقت الفداء( لهالعلمین)روحناوارواح الشهداء

آن شخص از خون خویش لباس های خود را رنگین می سازد زیرا که اصلیت اشک خون بدن 

تمامی گناهان خویش پاک و صاف شده در زمره  چنانکه بیان شده قبل از این، پس از ،است

 !شهدای کربال داخل و شامل کرده می شود

چنانچه در تذکره خود بر حاشیه حدیثی مذکور ساخته است که هر گاه هباریه شاعر خبر شهادت 

را شنید و برای زیارت آن حضرت در کربال وارد شد پس چه  السالم()علیه حضرت امام حسین

که در آن میدان چند قبرها مانند تپه خاک با کلوک و خاک خشک کسی درست مشاهده می کند  

کرده است اما نه بر آن ها آب پاشیده شده است نه هیچ سبزه و گل انداخته اند و نه کسی یک 

شمعی روشن نموده است مانند قبور بی کسان توده های خاک خشک است و بس پس این حالت 

لب هباریه سخت اثر کرد و بی اختیار گریان شد و این اشعار قبور سرداران جوانان بهشت در ق

 :انشاء نموده خواندن شروع کرد

 یلِائِمسَ دَنْقُّ عِحَالْ نُوْکُماً یَقَسَ  ىهُدَالْدِّکَ بِثِ جَوْعُبْمَالْ نُ وَيْسَأحُ
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من  قسم به جد بزرگوار شما که اگر کسی از ،ای سید جوانان بهشت ،ای فرزند رسول یا حسین

پس من او را   ؟سوال کند که ای هباریه تو چرا برای نصرت فرزند رسول در میدان کربال نیامدی

 :از روی صداقت جواب خواهم داد

 لِاذِبَلِ الْذْدَ بَبِکَ ُجهْرْسِ کَيْتَْنفِ  یتُ فِلْذَبَا لَلَبَرْدَ کَاهِتُ شَنْکُ وْلَ

که ای کاش اگر من در آن زمان در کربال می بودم هر آئینه در نصرت و یاری شما منتهای جدیت 

و جان فشانی را به کار می بردم و دشمنان شما را دفع می کردم و مانند دیگران در نصرت شما 

 !شهید می شدم

1  یقْوَتِشَکَ بِنْتُ عَرْی اُخِّنَّنِکِلَ  لِ ابِبَ یِّ وَرِغَنَ الْيْی بَابِلِلَبَفَ

اما چه کنم که از بدی بخت آن روز در کربال نتوانستم که برسم زیرا که راه ها را بسته بودند و 

اال جز این چیزی نیست که در نمی گذاشتند که کسی برای نصرت فرزند رسول آنجا برود و ح

 .بین کربال و نجف گریه کنان گردش کنم

خشک حضرت امام  هباریه این اشعار خود را می خواند و زار زار مثل ابر نو بهار بر روی قبر

 (روحنا فداه)که غش کرده بر قبر مطهر حضرت سید الشهداء می بارید حتی این اشکحسین 

و مرسلین و انبیاء    به همراهیخاتم األنبیاء    یند که حضرتپس در همان حالت غشی می ب  ،افتاد

 تَ یْزِجُ کَأسَرَ عْفَرْاِ ةُیَّارِ بَا هُیَ  :مالئکه مقربین تشریف آورده اند و بازوی هباریه را گرفته فرمودند

ای هباریه سر خود را بلند کن خدای منان تو را بر  2،اءِدَهَالشُّ انِوَیْی دِفِ اهللُ کَبَتَکَ دْقَلَ راًيْی خَنِّمِ

 
 . 127، ص: 4، مناقب آل أبي طالب، نشر عالمة، قم، ج ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على - 1

أنشدنا بعض مشايخنا ان ابن الهبارية الشاعر اجتاز بكربال مجلس يبكي على الحسين و أهله و قال بديها: »أ حسين و المبعوث جدك   - 2

و سقيت حد السيف من اعدائكم*علال  /كربال لبذلت في*تنفيس كربك جهد بذل الباذل لو كنت شاهد /بالهدى*قسما يكون الحق عنه مسايلي
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از جانب من جزای خیر کرامت فرمود که اسم تو را در دیوان شهدای   ،این گریه افسوس ناک تو

   !کربالء مرقوم ساخته است

 کَ نَّ إفَ نَیْرِاهِالطَّ هِلِآ وَ اِءيَبِ نْاأل دِيِّسَ ةِمَرْحُبِ ةَیَرَّ اِبَهُ  مَسْإ تَبْتَا کَ مَکَ اِءدَهَالشُّ انِوَیْدِ یْی فِمِسْإ بْتُاکْ مَّهُلَّال

 .مٍیْرِکَ ادٌوَجَ  تَأنْ وَ لُعَْفا تَ مَّعَ لُئَسْا تُلَ

  

 
«، هبني حرمت النصر من اعدائكم*فأقل من حزن و دمع سائل /لكنني اخرت عنك لشقوتي*فبالبلي بين الغري و بابل /و حّد السمهري الذابل 

ن جزاك ّللّا عني خيرا ابشر فان ّللّا قد كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين؛  ثم نام في مكانه فرأى رسول ّللّا )ص( في المنام فقال له يا فال

 (. 245، ص 1)سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص، ج 
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 احادیث اشک بر سید الشهداء

 :بیان شده اند  (الصلوا والسالمعلیهم)معاوضاتی که از لسان صداقت بیان ائمه طاهرین 

  حدیث از امام محمد باقر -

  :باقر العلوم فرموده اند، الحدیث  السالم()علیه  ( حضرت امام محمد باقر1)

ا حَرَّمََها اللَّهُ تَعَالى هَائِمَبِ تْقَرَا غَذَإ نُيْالعَ نَّإفَنِ حُسَيْ  عَلَى الْءٍ إِلَّا وَ لَهُ کَيْلٌ وَ وَزْنٌ إِلَّا الدُّمُوعُ مَا مِنْ شَیْ

لَتُطْفِئُ بِحَاراً مِْن  فَإِنَّ قَطْرَةً مِنْ الدُّمُوعِ اًدَ بَاَ ةٌلَّا ذِلَ وَ رٌتَقَ هُقَهَرْیَ نْلَ یْنِدَّخَى الْلَعَ تْألَسَ إذَا عَلَى النَّارِ وَ

 1،النَّارِ

سید مصائب حضرت  بر    مچش گر برای اشکمت  معین اسوزن  و    هانم یخیر پل  ر عم ه برای  ی  یعن

ن بی حد آ  ابثو  ،تس ین نیعوزن مو  اندازه    پیمانه وچ  هی  نآ  باوثکه برای    السالم()علیه  الشهداء

 حرام می وا رب جهنم ود آتشش ب میآ رپ هکنندگریه  چشم هاگ ره اینکه  یحت تاساب حس و

 یچه  ابسحز ور شخص درآن  ایپس بر خساره اش د برمی شواری ج کشن اآگردد و هر گاه 

 را خاموش می کند!  جهنم شآت ارحاشک ب  رهقطیک    وبود    دخواه نذلت و خجالت  

  حدیث:ال  ،می فرماید  السالم()علیه  اقرب  دیگر حضرت امام محمد  حدیث( در  2)

وَ مَا مِنْ بَاکٍ یَبْکِيهِ إِلَّا وَ  ى الحُسَينِوَ مَا مِنْ عَْينٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَ لَا عَبْرَةٍ ِمنْ عَْينٍ بَکَتْ وَ دَمَعَتْ عَلَ

 بَاکِيٌَة فَاطِمَةَ وَ أَسْعَدَهَا عَلَيْهِ وَ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَدَّى حَقَّنَا وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُحْشَرُ إِلَّا وَ عَيْنَاهُ قَدْ وَصَلَ 

 
ِد ْبِن ُمْسِلٍم قَاَل َسِمْعُت أَبَا َجْعفٍَر ع يَقُوُل َما ِمْن َشيْ  - 1 ُ  ٍء إَِّلَّ َو لَهُ َكْيٌل َو َوْزٌن إَِّلَّ الدُُّموَع فَ َعْن ُمَحمَّ َمَها ّللاَّ ِإنَّ اْلعَْيَن إِذَا اْغَرْوَرقَْت بَِمائَِها َحرَّ

 َرُجاًل بََكى فِي  لدُُّموعِ تُْطِفُئ أَْمثَاَل اْلبَِحاِر ِمَن النَّاِر َو لَْو أَنَّ َعلَى النَّاِر فَِإْن َسالَْت َعلَى اْلَخّدِ لَْم يَْرَهْق َوْجَههُ قَتٌَر َو ََّل ِذلَّةٌ أَبَداً َو إِنَّ اْلقَْطَرةَ ِمَن ا 

ٍة لَُرِحُموا.  ( 317، مكارم األخالق، الشريف الرضي، قم، ص: )طبرسى، حسن بن فضل  أُمَّ
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جْهِهِ وَ الْخَلْقُ وَ السُّرُورُ عَلَى وَ تُلْقِيْهِإِلَّا الْبَاکِينَ عَلَى جَدِّیَ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ یُحْشَرُ وَ عَيْنُهُ قَرِیَرةٌ وَ الْبِشَارَةُ 

  هُمْ مَوَائِدُ وَضَعُ الْتُوْوَ هُمْ حُدَّاثُ الْحُسَيْنِ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ  یُعْرَضُونَ عَلَى الْحِسَابِ

 1.لَا یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ لُونَ وَیَأکُ

بر اشکی که  و یچشم  ی متعال محبوب تر نیست از آند خدانز رداشکی و ی چشم  چهییعنی 

 هخود را در زمر شخص  نآ سپ می کندیه رگحضرت  آن ه برک حسین گریه نموده است و هر

وصل می کند نمودن و  هیرگ حضرت زهراء را در دنک یک مم ک حضرت زهراء داخل می کند و

گریان   هر شخص را ادا کرده است و در میدان محشر    حق ما  رسول و آن شخص   ضرتخود را با ح

 رورسم  یشانهای ا  چشم ،کرده اند  یهگرحضرت سید الشهداء    د بود مگر آن کسانی که برنخواه 

ان بشارت خواهند آورد برای شیی اان خواهند بود و برادشا  ک خواهند بود و ایشان خندان ونخو  

رانی خواهند بود خنسحضرت سید الشهداء مشغول   ابعرش اعظم    هت و ایشان در سایجن  ولخد

 ومعر رو مردم دکه بخورند و بنوشند  دچیت خواهند جن اتم موائد نع و اه فرسان شیا یاو بر

 !ل خواهند شدخاس دجنات الفردو  در  باتکو  کتاب خواهند بود و ایشان بدون حساب    ب واسح

 احادیث امام جعفر صادق  -

  :که  تاسکور  مذی منتخب طریحر  ( د1)  

، نِيْسَحُالْ هِدِّجَ ابِصَى مُ لَعَ هُاؤُکَبُ مَظُعَ ، وَهُنُزْحُ دَّ تَاء إشْرَوْاشُعَ الَلَهِ لَّا هَإذَ انَکَ هُأنَّ قِادِالصَّ نِعَ یَوِرُ

 ابِ صَى مُلَعَ هُعَمَ نَوْحُ وْنُیَ وَ ونَکُبْیَ ، وَنِيْسَحُالْبِ  هُنَوْزُّعُیَ انٍ کَمَ وَ بٍانِجَ لِّکُ نْمِ هِيْإلَ نَوْأتُیَ اسُالنَّ وَ

 
 . 81ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار المرتضوية، نجف، ص  - 1
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 ثُيْحَ نْمِ قُزُرْیَ هِبِّرَ دَنْعِ یٌّحَ نَيْسَحُ الْ أنَّ  وامُلَإعْ :السالم( )عليهلَبُکَاِء فَقَاا عَنِ الْ وَ لَمَّا سَکَتُوْ نِيْسَحُالْ

 نَ يْاکِبَالْ وَ هِارِوَّى زُإلَ رُظُ نْیَ . وَاءِدَهَالشُّ نَمِ  هِيْفِ لَّحَ نْمَ ، وَهِعِرَصْمَ  وَ هِرِکَسْعَى مَإلَ رُظُ نْیَ ماًائِ دَ وَهُ وَ، اءُشَیَ

ی فِ مْهِلِازِنَمَ وَ مْهِاتِ جَرَ دَبِ وَ مْهِائِآبَ اءِمَأسْ وَ مْهِائِمَأسْبِ وَ  مْ هِبِ فُرَأعْ وَ هُ ، وَهِيْلَعَ  اءِزَعَالْ نَيْمِيْقِمُالْ ، وَهِيْلَعَ

 نَ يْ اکِبَلْلِ اوْرُفِغْتَسْیَ أنْ اهُأخَ وَ هُمَّاُ وَ اهُأبَ وَ هُدَّجَ لُئَ سْیَ ، وَهُ لَ رُفِغْتَسْ يَ، فَهِيْلَی عَکِ بْیَ نْ ى مَرَيَلَ هُأنَّ وَ. ةِنَّجَالْ

ى الَعَ تَ اهللِ دَنْعِ رِأجْالْ نْ مِ هُلَ امَ یَّلَی عَاکِبَالْ ی وَرِائِ زَ مُلَعْیَ وْ: لَلُوْقُیَ ، وَهِيْ لَعَ اءَزَعَالْ نَيْ مِيْقِمُالْ وَ هِابِصَى مُلَعَ

 هِ سِ لِجْمَ نْمِ مُوْقُا یَمَ وَ راًوْرُسْمَ هِلِى أهْ إلَ بُلِقَنْيَلَ یَّلَی عَاکِبَالْ ی وَرِائِزَ أنَّ . وَهِعِ زَجَ نْمِ رَثَأکْ هُحُرَفَ انَکَلَ

 1.هُمُّاُ هُتْدَلَوَ مٍوْيَکَ ارَصَ ، وَبٌنْذَ هِيْلَا عَمَ ا وَإلَّ

ماه  لاله روایت شده است که آن حضرت چون  السالم()علیه جعفر صادق ماما یعنی از حضرت

ین و دش حسب جئصار محضرت بآن ه یگرو  زنحشدید می شد  فرمود محرم را مشاهده می

ا و با آن ر جناب ت می گفتند آنعزیت ت آن حضرت وخدم و مکان می آمدند در جانبمردم از 

 درک  می  یداپ  هخاتم   ءکاب  و  هگریچون  ین و  سح  شجد  ئبصامکردند بر    می  حهنو  حضرت گریه و

او   هدی دمروزی    وخود  حسین زنده است در نزد پروردگار    جدمبدانید که    :با مردم می فرمودند

ای ج  و بربه محل لشکرگاه خویش  آن حضرت    کند  میر  نظه  توسیپ  و  ی خواهدرا از هر جا که م

د به سوی زائرین یامرف  ر میظن  و  آن حضرت شهید شده اندافتادن خود و به سوی آنان که همراه  

و ایند نم  که اقامه عزای آن حضرت می سانیک حضرت و بر آن کنندگان بر یهی گربه سو ،خود

 
 . 39عات، بيروت، ص:المنتخب فی جمع المراثی و الخطب، مؤسسة االعلمي للمطبو طريحي، فخر الدين بن محمد، - 1

 .212، صفحه : 7النمازي الشاهرودي، على، مستدرك سفينة البحار، مؤسسة النشر االسالمي، قم، جلد : 
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 هران ایشان و آگاپدان و به اسمای یشان و به نام های اشای والحاست از ا رت دانا ترآن حض 

 یهگر  که  را  حضرت می بیند آن کسانی  و آنت الفردوس  جنادر    نایشا  نازلو م  تاجدره  ب  ،تهس

حضرت   جدشمی کند از    سؤال  برای آن ها و  دایم ن  یم  شمرزآطلب    ن حضرت پسد بر آنمی کن

ی آن رابو ها  ند برای آنیمانبآمرزش طلب  ان نیزیشاه ک رشدااز برو از پدرش و خاتم االنبیاء 

ن ر مکننده بیه ن و گرم ت زائرسدان می گرا :عزاء می نمایند و می فرمایند که هامقاکه کسانی 

 هیراز گمی بود  ر  شتیب  او  شحالیخو  هر آئینهاست برای او در نزد خدای منان    بواو ثاجر    هچکه  

خوشحالی به سوی به ر شیدان محم من در کننده بر یهو گرمن  رئاز که ستیه دربو ش زعج و

پاک گردیده است از تمامی   بر نمی خیزد مگر اینکهاز جای خود    کرد و  هداومراجعت خ  دوخ  اهل

 ت! اسمعصوم   د واز مادر متولد شده است که هیچ گناه ندار  هزی کورن مانند  هاگنا

  :فرموده اند  السالم()علیه الصادق  ننیز حضرت امام جعفر  ( و2)

وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ  وَ لَوْ ثَلَاثِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ بَکَى أَوْ أَبْکَى  أَوْ أَبْکَىنِ حُسَيْ عَلَى جَدِّی الْمَنْ بَکَى 

   1،فَلَهُ الْجَنَّةُ نِحُزْبَهُ مِنَ الْقَلْ عِرْيُشْتَأتِ البُکَاءُ فَلْ لَمْمَنْ 

می ت واجب  جن  برای اوپس  ریانید  را گ  فرنی  س  ایحسین    جدممصائب    گریه کرد بر  هک  هریعنی  

ب می شود و هر اجنت وجبرای آن هم    د پسانییا صرف یک نفر را گریکرد    یهگر  که  ره و   شود

قلب الزم است که  و  ر اس بپ  ریه خارج نمی شودگ  م اوچشکه نمی تواند که اشک بریزد یعنی از  

  .نماید که برای آن هم جنت واجب می شودبد را محزون  خو

 
ِ اْلَجنَّةَ َو َمْن بََكى أَْو أَْبَكى َخْمِسيَن فَلَهُ الْ  - 1 َكى أَْو أَْبَكى ثاََلثِيَن فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن بََكى  َجنَّةُ َو َمْن بَ َمْن بََكى أَْو أَْبَكى فِينَا ِمائَةً َضِمنَّا لَهُ َعلَى ّللاَّ

   ةُ.أَْو أَْبَكى َعَشَرةً فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن بََكى أَْو أَْبَكى َواِحداً فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن تَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّ 

 ( 11ن، ص: ، اللهوف على قتلى الطفوف، نشر جهان، تهرا)ابن طاووس، على بن موسى 

 ؛  َمِن اْستََطاَع أَْن يَْبِكَي فَْليَْبِك َو َمْن لَْم يَْستَِطْع فَْليُْشِعْر قَْلبَهُ اْلُحْزَن َو ْليَتَبَاك 

 (462، مكارم األخالق، الشريف الرضي، قم، ص: )طبرسى، حسن بن فضل 
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  حدیث از امام رضا -

حضرت ثامن  سید الشهداء حدیثحضرت مصائب خصوص معاوضه برای گریه و بکاء بر  رو د

بحار االنوار روایت   و]شیخ صدوق[  لی  ماا  تابک  در  السالم()علیه  السلطان االوصیاء امام رضاالحجج  

حضرت   آمد  السالم()علیه  یب در خدمت حضرت امام رضابَن بن شُریّااست که در اول ماه محرم  

این روز  :حضرت فرمودند که ه،ن :عرو کرد ؟تیهسا امروز روزه آی شبیب ند که یا بنپرسیداز 

 می بجاستا مر اوند خدای منان دعای ک عای دعالحق تاز  روزه بدارد و هر کهکه است روزی 

پس   ودبر خواسته  پسحضرت  آن  را مستجاب فرموده بود که    ایای حضرت زکرچنانچه دع  یدافرم

  که:  دنمودو بعد از آن فر  عطا فرمود  حضرت یحیی را

نَ فِيهِ الظُّلْمَ وَ الْقِتَالَ یَا ابْنَ شَبِيبٍ إِنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيمَا مَضَى یُحَرِّمُو

ُه ئَرِ ذُرِّیََّتهُ وَ سَبَوْا نِسَالِحُرْمَتِهِ فَمَا عَرَفَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ حُرْمَةَ شَهْرِهَا وَ لَا حُرْمَةَ نَبِيَِّها لَقَدْ قَتَلُوا فِی هَذَا الشَّهْ

لْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ على ءٍ فَابْکِ نْ کُنْتَ بَاکِياً لِشَیْیَا ابْنَ شَبِيبٍ إِ وَ انْتَهَبُوا ثَقَلَهُ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِکَ أَبَداً.

مَا لَهُمْ فِی الْأَرِْض  بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنَّهُ ذُبِحَ َکمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ َثمَانِيَةَ َعشَرَ َرجُلًا

یَا ابْنَ شَبِيبٍ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  .وَ الْأَرَضُونَ لِقَتْلِهِشَبِيهُونَ وَ لَقَدْ بَکَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ 

یَا ابَْن شَِبيبٍ إِنْ بَکَيْتَ عَلَى الْحُسَيْنِ  مطَرَتِ السَّمَاءُ دَماً وَ تُرَاباً أَحْمَرَ.و اأَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ جَدِّی الْحُسَيْنُ 

ثِيراً.  دُمُوعُکَ عَلَى خَدَّیْکَ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ کُلَّ ذَْنبٍ أَذْنَبْتَهُ صَغِيراً کَانَ أَوْ کَبِيراً قَلِيلًا کَانَ أَوْ کَلَيسِحَتَّى تَ

السالم(. یَا ابَْن ا ابْنَ شَِبيبٍ إِنْ سَرَّکَ أَْن تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا ذَنْبَ عَلَيْکَ فَزُرِ الْحُسَيْنَ )عليهیَ

سَيْنِ. َیا ابْنَ شَبِيٍب شَبِيبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَسْکُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِيَّةَ فِی الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِیِّ وَ آلِهِ فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُ
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ا لَيَْتنِی کُنْتُ مَعَهُمْ کُونَ لَکَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا لِمَنِ اسْتُشِْهدَ مَعَ الْحُسَيْنِ فَقُلْ مَتَى ذَکَرْتَهُ یَیَإِنْ سَرَّکَ أَنْ 

نَ الْجِنَانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً. َیا ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَکُونَ مَعَنَا فِی الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِ

 1،حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ یَوْمَ الْقِيَامَه الَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّ وَوَ افْرَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَلَيْکَ بِوَلَایَِتنَا 

 و لمظد تنسدان حرام می هشتذان گمز در هلیتجا هلاه د کواهی بم ب ماه محرمسر شبیای پ

 عاتمرا هیچاین ماه را و  تمرح ت نشناختندماین اه و ماحرمت این این ماه برای  ال را درتق

و خود را  یت پیغمبراه ذرماین  در کشتندو ا غمبر خود رت پیه حرمنمودند حرمت این ماه را نن

ای   ،هرگز ارزد خدا ایشان  رامینس  پ  ،اموال آن ها  ردندغارت ک  را وغمبر  یپدختران    ر نمودندسیا

 طالب ن بن علی ابن ابیحسی کن برایه بگریپس  ،سیی برای کنک یگریه م اگر ببیسر شپ

ن شته اند همراه آو ککه ذبح کرده اند آن حضرت را مانند ذبح کردن گوسفند  السالم()علیه

ن مثل آن ها که بر روی زمی  دبودن  ها  انجوه نوچ ده نفر را از اهل بیت آن حضرت وهجحضرت 

 ،انه و زمینهفت گشهادت آن حضرت آسمان های  تند برسگریکه  قیقبالتح نداشتند و ریظن و

ن گاه آهر  هک ستیه درب :خود دج ازو ود خ درپن از برای من پدر مکرد  ثیدح بیبای ش

بر کنی یه رگگر اشبیب سر ای پ ،آسمان خون بارید و خاک سرکس پ ندشد دهیش حضرت

ان تو را خواهد ه ی گناماپس خدای متعال تماره تو رخساری شود بر  ج تا اینکه اشک توحسین  

  اد.ا زیی  شداب  ترم ا گناه کبیره کیه باشد  غیرصه  خواه گنا ،آمرزید

 یشاه بشتاند  گناه  چیه اید که اگر مالقات کنی خدای عز و جل و  یاگر خوشت ب  ببیسر شای پ

 
 . 5، ح 130، األمالي)للصدوق(، كتابچی، تهران، ص ابن بابويه، محمد بن على  - 1

 . 102، ص: 98و ج   285، ص: 44بيروت(، ج   -، )ط ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى 

 . 58، ح 299، ص: 1ران، ج  ، ته ، عيون أخبار الرضا عليه السالم، نشر جهان ابن بابويه، محمد بن على 
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ه رام ات ه جن هات عالیغرف ره دک دایییب اگر خوشت بشبپسر ای  ،ارت آن حضرت رایزپس 

 یا ،سینحالن تقابر کن بلعنت س پ شویبت آن حضرت ساکن یبهل و اخاتم األنبیاء  حضرت

است پس ال برکواب باشد که برای شهدای ثن هماکه برای تو هم ید خوشت بیاشبیب اگر ر پس

یَا لَيَْتنِی   :وگپس بانصار آن حضرت را    و  صحابا  ت سید الشهداء وخاطر می آوری حضربه  گاه    ره 

کامیابی  پس بهاه ایشان می بودم همرروز  ی کاش اگر من هم آنا ،کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً

ی پس برای شا بامت  بهش  هی که در درجات عالیه وای خاگر م  پسر شبیب  ای  ،دمرسیبزرگ می  

 زیرا ،ا رامدوستی و اش و بر خود الزم کن والیت بور ما مسرور سر ایو بر وشبحزن ما محزون 

 مانهاه  رم ه را    او  یدر روز قیامت خدای تعال  پس  ا دوست داردر  نگیس  عالم دنیا کسی  که اگر در

 !گ محشور خواهد فرمودسن

  :الحدیث  د،نیامرف  می  السالم()علیه  ضاردیگر حضرت امام حدیث  در و  

 سی به خاطر می آورد کهر    1،ةِمَا ارْتُکِبَ مِنَّا کَانَ مَعَنَا فِی َدرَجَتَِنا یَْومَ الْقِيَامَمَنْ تَذَکَّرَ مُصَابََنا وَ بَکَى لِ

 ،ندمی شواری جو اای ه  اشک پساند  هکردا ه مین بدان نم دشاحترامی که بی  و ارا م مصائب

 .عالیه ما  جاتدر روز قیامت همراه ما خواهد بود در درپس آن شخص  

  باقراز امام  ی دیگرحدیث -

  ث:یدالح  داینمدیگر می فرحدیث  در    السالم()علیه باقر  حضرت امام محمد  و
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هِ بَوَّأَهُ اللَّهُ فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یعَلَى خَدَّدُمُوعُهُ ى تَسِيلَ  الْحُسَيْنِ حَتَّعَلَى مَصَائِبِتْ عَيَْناهُ فَرَذَأَیُّمَا مُؤْمِنٍ 

او نان ماوند دخ تسین اشک ریخته اسحئب ار مص هایش به چشم ک یومنم ره  ،یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً

 .فات سکنی خواهد داد تا ابدرغ  را در

  1،آمَنَهُ مِن َسخَطِ النّارِ  ا، صََرفَ اللّهُ عَن وَجِههِ األَذى یَومَ القِيامَةِ وَنَلِِمنْ أَجُْه أذىً صَابَأَأیُّما مُؤِمنٍ  وَ

نان او را در روز قیامت از م یاخد رسیده است پسیتی ذجهت ما او را یک ابه که  یمنمؤ ره و 

   .نمهج آتش  را از عذاب  او  ختساهد  امون خوام  ت وداش هدخوا یت دورذهر نوع ا

َغفَرَ اللَّهُ لَُه ذُُنوبَهُ وَ لَوْ کَانَ مِثَْل زَبَدِ دُمُوعاً  ةِلذُّبَابَا أسِرَوَ لَوْ مِثْلَ  هِيْ عَْينَِمنْ مَنْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فََفاضَ وَ 

سر قدر  ه  ب  چه  گراو ا  شکا  شودباری  و پس جی شویم در نزد ام  ا مذکورو هر کسی که م  2،الْبَحْرِ

 .دیا باشندر  فک  مانند  می آمرزد خدای منان گناهان او را اگر چنانچه ،مگس باشد

  می فرمایند:  السالم()علیه محمد باقر  ماما  و در حدیث دیگر حضرت

 
1 -  ُ أَهُ ّللاَّ ِه بَوَّ   بَِها فِي اْلَجنَِّة ُغَرفاً يَْسُكنَُها أَْحقَاباً َو أَيَُّما ُمْؤِمنٍ أَيَُّما ُمْؤِمٍن َدَمعَْت َعْينَاهُ ِلقَتِْل اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلّيٍ ع َدْمعَةً َحتَّى تَِسيَل َعلَى َخّدِ

أَ ِصْدٍق فِي اْلَجنَِّة، َو أَيَُّما ُمْؤِمٍن مَ َدَمعَْت َعْينَاهُ َدْمعاً َحتَّى تَِسيَل َعلَى َخدِّ  ُ ُمبَوَّ أَهُ ّللاَّ ْنيَا بَوَّ نَا فِي الدُّ سَّهُ أَذًى فِينَا فََدَمعَْت  ِه ِِلَذًى َمسَّنَا ِمْن َعُدّوِ

ُ عَ  ْيِه ِمْن َمَضاَضِة َما أُوِذَي فِينَا َصَرَف ّللاَّ  ْن َوْجِهِه اِْلَذَى َو آَمنَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن َسَخِطِه َو النَّار؛  َعْينَاهُ َحتَّى تَِسيَل َدْمعُهُ َعلَى َخدَّ

 .(  292، ص: 2، تفسير القمي، دار الكتاب، قم، ج  )قمى، على بن ابراهيم 

 .(  1، ح100)ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار المرتضوية، نجف، ص 

 .( 83، قم، ص عمال و عقاب األعمال، دار الشريف الرضي، ثواب األ )ابن بابويه، محمد بن على 

ُ لَهُ ذُنُوبَهُ َو لَْو َكانَْت مِ  - 2  ثَْل َزبَِد اْلبَْحِر.  َمْن ذُِكْرنَا ِعْنَدهُ فَفَاَضْت َعْينَاهُ َو لَْو ِمثَْل َجنَاحِ الذُّبَاِب َغفََر ّللاَّ

 .( 10شر جهان، تهران، ص: ، اللهوف على قتلى الطفوف، ن )ابن طاووس، على بن موسى 

 (  .110، ح 63، ص: 1)برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن،  دار الكتب اإلسالمية، قم، ج 
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وَ مَا مِنْ بَاکٍ یَبْکِيهِ إِلَّا وَ  ى الحُسَينِوَ مَا مِنْ عَْين أَحَبّ إِلَى اللَّهِ وَ لَا عَبْرَة ِمنْ عَْينٍ بَکَتْ وَ دَمَعَتْ عَلَ

 1،قَدْ وَصَلَ فَاطِمَةَ وَ أَسْعَدَهَا عَلَيْهِ وَ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَدَّى حَقَّنَا

ت سنی ین محبوب ترحس از اشک عزادارو م چشمتعال از  ونداخد اشک نزد چشم و هیچچ و هی

 حمر  هصل  مگر اینکه او موافقت نموده و  تسیسید الشهداء نحضرت    مصائب  کننده بر  یهگر  هیچ  و

زندان رف ودن برنم  یهگر ری کرده است دو همراه  (ایهلعهللاصلوات) ءاهربا حضرت ز ستا کرده

است حق ه  دکر  ادارسول و  ت  رحض   بااست  وده  نم م  رحل  صو  واست  ی کرده  ه ارم هو    همخدومآن  

 .را  ام

  پیامبر اکرم حدیث از  -

 حدیث:فرموده اند ال  وآله(علیهاهلل)صلى ءحضرت خاتم االنبیاو  

ابُهُ عَلَى اللَّهِ وَ لَمْ یَرْضَ لَهُ کَانَ ثَوَ ةمَنْ ذُکِرَ الْحُسَيْنُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِنَ الدّمُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابَ

 2،جَزَاءً بِدُونِ الْجَنَّةِ

مقدار به  ین  بر مصیبت حسهای او  چشم  از  ذکر فرزندم حسین بشود پس    وا  زدن  که درهر کسی  

د ش  هدواخد نوشنوخ بر خدای منان خواهد بود وآن  ن  داد  بواپس ث  ودشاشک خارج ب  سگپر م

 .ادن جنت خوده دمگر بز چی هیچدادن    آن شخص ازبرای  خدای منان  
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 ثواب زیارت حضرت سید الشهداء

 رباج  به  آن حضرت  است که فرمود  حدیث  السالم()علیه  قصادر  فعاز حضرت امام ج  حدیثال(  1)

مود رف  ،ممی روگفت بلی یا بن رسول اهلل    ؟حسین می روی  جدمر آیا برای زیارت  باجای  ،  یعفج

 هللا  ولسن رب  ایمود بلی  ن  ورع  ؟ینحس  دمجواب زیارت  ث  زا  همبدر  بخ  او ری خواهی که تم ن  یاآ

دش به قصد خول زنین از مسح ئراز که تیوقمود فر ،ارت آن حضرتثواب زیا از هید مرد ربخ

 بر  و  دکه همراه او برون  یدامرف  را مامور می  هکئچهل هزار مالد خداوند منان  وش  زیارت بیرون می

 .او مرحمت می فرمایده  ب شهید راک  یر قدم ثواب  هفرستند و بر بصلوات    او

به  هدد است و هر گاه سالم می هغلطید دون خوخ درو شده  هشتک که در راه خدا یآن شهید

 مانند روز  داک می گردپن خود  هاناع گمطهرش را می بوسد از جمی  ربو ق  حضرت سید الشهداء

صلوات   او  مالئکه بر  یعخداوند منان با جم   دتسی ایمش  رتایاز زنم که برای    ت خودش و وقتیدوال

د  نویسی و ما الم اعه ر نامعمره صحیحه د ارو هز حیصحج ح ارهزمی فرستد و ثواب هر رکعت 

نده که در راه خدا آزاد ر باهزجا آورده شده باشد و ثواب به سل و امام بر حق همراه نبی مرکه 

 زار جهاد که در راه خدا کرده باشند عطا می کند!هکرده باشند می دهد و ثواب  

ی از باالی داپس منباشد سید الشهداء  حضرت  حضور  نماید که همیشه در  بقیام    دقص   ئرزاگر  ا  و

عذاب  و را جمع نمودی و از بالی دنیا ای خداه  متیکه غن کَلَ بَىوطُمی کند  اندم اعظ شرع

روح او را قبض خویش    ان از دست قدرتمن  داوندپس خ  ودش  می  تات بافتی و اگر فونجرت  آخ

رَبِّکِ راضِيًَة  ارْجِِعی إِلىه( تبی اهل د وی محملا)یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَْمئِنَّةُ  :نماید و می فرمایدمی 

می منزل خود مراجعت به  اگر و وَ ادْخُلِی جَنَّتِی( مدل محآ محمد و) مَرْضِيَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی

زار مالئکه را همراه او می کند که بروند و صلوات بفرستند و چهل ه خداوند منان آن  پس یدنما
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ن پس آ  ر فوت می کندگاو    ندنمایبنامه اعمال او ثبت  ر  د  را  وا  وابثنمایند و  بتسبیح و تقدیس  

ن او در بارگاه فاز د بعد از می کنند وم ن او یک می شوند و براو شر نیفکت وتجهیز ه در الئکم

 یئافرم  یم  ارشاد  چه  اه مفوت شده حاال ب  والها دوست ت  نمایند بارمی  ت عرو ب العزحضرت ر

ا به ما ر و تهلیل و تقدیس و تسبیح وا برقمن بایستید بر ه کئی مالا انیشاه بسد ر می نداس پ

 .هِرِبْقَ ةَارَیَی زِنِقْزُارْ مَّهُلَّال  یسیدونو بااعمال  ه  نام  در  ار  تا قیام قیامت و ثواب او  یداوریجا ب

 :  فرموده اند  سید الشهداءحضرت  د  خوو    (2)

زیارت  ارت من مداشهاز بعد  که یسکهر  ،زُرُتهُ بَعدَ مَوتِهِ فِی لَيلَةِ الوَحشَةِ من زَارَنِی بَعْدَ مَوْتِی

 .شت او را زیارت خواهم کردحوشب    خواهد کرد من هم بعد از فوت او در

  :حضرت فرموده اندآن و نیز  

زیارت که ی سر ک، ه مِنهَا هُجتُخرَاَلَ ارِالنَّ یا فِالَّ  نکُیَم و لَلَ وَ زُرتُهُ یَومَ القِيَامَةِ  عْدَ مَوْتِین زَارَنِی بَمَ

را زیارت خواهم کرد و اگر   او  محشر  اندیم  من روز قیامت در  ،من  هادتش  ازبعد    ارم  کرد  هدواخ

ت خواهم رایز جا مانهپس من او را در  دانه م انداختنهج رد را که او میافتنان محشر دیم در

 د بیرون خواهم آورد!همراه خو  نجاآکرد و او را از  

 سید الشهداءصادق بر زوار  دعای امام 

در  :گفت که :د کهبن وهب روایت کرده ان هاز معاوی خب خودتب مناتک در حیطریشیخ  بجنا

دیدم که آن حضرت و  السالم()علیه الصادق نمنزل حضرت امام جعفردر م دش وارد ز عاشوراور

 تمصروف مناجا  و غیب مطلقه در بارگاه حضرت حق  سجده گذاشتبه  محراب عبادت خود سر  در  

 :رع و زاری می گفتض با نهایت تو  اند  
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ا الْأُمَمَ نَا بِالْکَرَامَةِ وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ وَ حَمَّلََنا الرِّسَالَةَ وَ جَعَلَنَا وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَ خَتَمَ بِنَیَا مَنْ خَصَّ اللَّهُمَّ

لنَّاسِ تَهْوِی إِلَيْنَا اْغفِْر السَّالِفَةَ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِيَّةِ وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَ عِلْمَ مَا بَقِیَ وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ ا

وَ أَشْخَصُوا فِی حُبِّهِ السالم( الَّذِینَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ زُوَّارِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ )عليهللِی وَ لِإِخْوَانِی وَ 

بِيِّکَ مُحَمَّدٍ أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِی بِرِّنَا وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَکَ فِی صِلَتِنَا وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى نَ

 أَرَادُوا بِذَلِکَ رِضْوَانَکَ اللَّهُمَّ  وَ  وآله( وَ إِجَابًَة مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وَ غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوِّنَاعليهاهلل)صلى

 نَ أَهَالِيهِمْ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ خُلِّفُوا أَحْسَ فِی هُمفَکَافِهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ وَ اکْلَأْهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اخْلُفْ 

وَ  وَ اکْفِهِمْ شَرَّ کُلِّ َجبَّارٍ عَنِيدٍ وَ کُلِّ ضَعِيفٍ ِمنْ َخلْقِکَ وَ شَدِیدٍ وَ شَرَّ شََياِطينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِالْخَلَفِ 

ا عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَ أَهَالِيهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ نَمِنْکَ فِی غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَاِنِهمْ وَ مَا آثَرُو هُأَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُو

ى عَلَمِنهُم خُرُوجَهُمْ فَلَمْ یَنْهَهُمْ ذَلِکَ عَنِ النُّهُوضِ وَ الشُّخُوصِ إِلَيْنَا خِلَافاً نَا هُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْاللَّ

قَبْرِ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ تِلْکَ الْوُجُوهَ الَّتِی غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْخُدُودَ الَّتِی تَقَلَّبَتْ عَلَى  مَن خَالَفَنَا

تْ نَزِحَعيُنَ الَّتِی جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْقُلُوبَ الَّتِی أَعَبْدِ اللَّهِ وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْ أَبِی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَْودِعُکَ تِلَْک الْأَنْفُسَ لِأَجلِنَا َو ارْحَمْ تِلْکَ الصَّرْخَةَ الَّتِی َکانَتْ  زنِبِالحُوَ احَْترَقَتْ لِأَجلِنَا 

 ابَسَالحِ مُيهِلَل عَهِّسَتُ وَ ةَنَّالجَ مُلهُدخِتُ وَ وِّیَُهمْ مِنَ الْحَوْضِ یَوْمَ الْعَطَشِ الْأَکْبَرِوَ تِلْکَ الْأَبْدَانَ حَتَّى تُرَ

 ،هّابُالوَ یمُرِالکَ أنتَ  إنّکَ
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به ان دادی رماعت و فبه شفرا  کرامت و اجازه دادی مابه را  پروردگار من که برگزیدی ماای 

را و مخصوص ه الفس مام ا دفاتره مختم فرمودی ب و ءیاه میراث انبساختی ب دمنره رسالت و به

م مرد  هایدل  و    اریکون    ما  کان و  ما  لمی ما را عمودفرعطا    وصایت و والیت و  دی ما را بیگردان

 هک انرا آنین عبد اهلل الحسزائران ابی  ومرا  انررادب و مرا زامریها بالر ای به سوکردی ب مائل ار

 یمحمت  ه زبت ما بمح  هل می کنند و بدن های خود را در راذخود را در راه آن حضرت ب  اموال

را و و تپیغمبر می کنند قلب  خوشنود ست وتوضای رجب موا م اینکه قرب امیده ب ندنکاف

 نخدای م می کنند ایتو رضایت  بطل در هاکار یند و این تمامنان می کشریپدشمنان ما را 

 ردان دگربروز محافظ ایشان باش و خلیفه شب و اغ رضوان خود جای بده و در ب درایشان را 

و  انس را از شر ستمکاران و از شر جن و ناشای محفوظ بدارو ه ایشان فرزندان نیکوکار دانواخ

از آنکه خود خواسته اند و آرزو دارند و مصون و محفوظ گردان   بیشتر اران ایشا مفربکرامت 

فرزندان و بر   اینکه اختیار کرده اند ما را بر ایود و برخ یطن هاوان از شای  ان را در سفرایش

ناعت کردند و شا عیب گرفتند  مان  نم دشکه دارند برآر ای پروردگار من    دمقص   هر  ان خودیشخو

ا متوقف م  وقعت نگذاشتند و از طلب  چحرف های آن ها هیبه  ان  شای  ا وم  طلبر  د  ان رشایخروج ا

 عبد اهللابی  برق می مالند بر د ونمس می کن که هاییآن رو ها رحم کن برلا نشدند بار

ب لن قآ  کن بررحم  می کنند و    گریه  مائب  اص که در م  ائیه   مچشن  آ  ن برک  محرو    السالم()علیه

ها که در راه ما  زخمرحم کن بر آن  ا محزون می شوند وم حزن و مالل بت ما برمح ها که در

و ت به نزد ایشان راان دابو سپارم نفوس ایشان را  ت میعودیه من ب ،نم خورده اند ای پروردگار

د ناه خوتشنه شدت به که تمام مردم  یسیراب کنی ایشان را از آب حوو کوثر در آن روز هک
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  ه ک ی زیران کنساآان شای ا برحساب ر جنات الفردوس و ی ایشان را دربده ام نزل و مقشد و م

 خشنده!ب  بسیار  هستی  تو

ه برداشتند در جدرا از س  بارکم رو سهر گاه دعای آن حضرت تمام شد   :می گوید که  بابن وه 

و  مک رفتدیمن نز پسی شدند م ر چهره مبارک سرازیرب دمرواری ندانم اشککه قطرات حالی 

  ؟کَبِ لَّی حَذِا الَّمَ اً وَعَيْنلَکَ لَا أَبْکَى اللَّهُ  ؟مِمَّ بُکَاؤُکَ یدِ يِّا سَیَ  :دم و عرو کردموم سالم عرو ن

 ند.ایشما را نگر  مچش یوده خدای تعالبه  چگریه شما از ای سید من  

مِثِْل  یْفِ لَقُتِ دْقَ السالم()عليه  أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ؟ َمِوْيَا الْذَهَ نْمِ أَ وَ فِی غَفْلَةٍ أَنْتَ  :ودندمفرس  پ

مین روز جد هل ر مثکه د نمی دانیآیا است امروز روز عاشورا  کهاز این یغافلو یا تآ ؟هَذَا الْيَوْمِ

چه این روز   در  :و عرو کردشد    انگری  هبو نابپس    ؟ول گردیده بودندقتمن  یسح من  بزرگوار

 وَ  هِيْلَعَ  نَزْحُالْ دِدِّجَ ى وَنَأدْ بٍیْرِقَ نْمِ ى وَ صَأقْ دٍيْعِبَ نْمِ نَيْسَحُالْ رِزُ بٍهَوَ نَبْ ایَ :فرمودند ؟باید کرد

 ءاو بکزن  حتازه کن  و    ا از دور و نزدیکر  ینن حسزیارت ک  ی پسر وهبا  ،هُلَ وَجْالشَّ وَ اءَکَبُالْ رِثِأکْ

  .جنابآن   ئبوانو    ئباصمر  ب  ه کنوانی گریت  قدر که میهر  آن حضرت و    مصائبرا در  

 ز شماا جناب واران آنز ر حقده دجال سکه در حن این دعا م الیی موا :و کردمرع بعد من

آن ها هم از   ،را ندارند  باشد که معرفت خدا  همدانم که اگر برای آن کسانی    نان میچام  ه  نیدش

ودم که زیارت آن حضرت م ن  رزوآمن  که  ای عز و جل  به خد  مقس  ،دخواهند دینن  اآتش دوزک زی

 زهرگ ت حسین؟تو را از زیاردارد  ی  م  چه بازوهب  ن  بای ا  :دمودنرف  پس  .مه بد  یحج ترجح را بر

ین حس رواز ر حقرا د ای شمادعمن  تا ،منسید  یافدایت شوم  :دمنموو رمن ع ،ترک نکن

 یْفِ هِارِوَّزُلِ نَوْعُدْیَ نَیْذِ الَّ إنَّ بٍهَوَ نَبْ  ایَ الَقَفَ ،ستمدان یم ن لغفضیلت آن را بدین مب مده بودیشنن
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أى رَ فٍوْخَا لِهَ کَرَتَ مَنْفَ دٍأحَ نْفٍ مِوْخَلِ هُتَ ارَ یَزِ أنْ تَدَعَ اکَإیَّ ضِی األرْفِ مْهُلَ وْعُدْیَ مَّنْمِ رُثَأکْ اءِمَالسَّ

می کنند   زائرین حسین دعا  حق  که در آسمان درها  آن    پسر وهبای    :دفرمودن  ،مَدَالنَّ وَ ةَرَسْحَالْ

ت آن رایکسی ترک کنی ز  فاز خواینکه  از    ترسب  ،می کنند  در زمین دعا  که  اه  اند از آنبیشتر  

ندامت خود  ت ورسآن شخص بر ح که از خوف مردم زیارت را ترک می کند یو کسحضرت را 

زیارت قبر آن ه ب هک آرزو می کند خود ربه بعد از مرگ در قاینکحتی  بحسا فزاید در روزا می

  د.حضرت نائل گرد

  ؟ةِامَيَقِالْ مَوْیَ اهللِ ولَسُرَ حُافِصَیُ مَّنْداً مِغَ نَوْکُأنْ تَ بُّحِا تُ؟ أمَکَصَخْشَ اهللُ رَأنْ یَ بُّا تُحِأمَ بٍهَوَ نَبْ ایَ

آیا  ؟کنی قاتالم را داری که خدای تو از تو راضی باشد هر گاه او مینا دوست آی وهبسر پ یا

  ؟کنی  فحهت رسول مصارحض  حشر بامدوست نداری که در میدان  

 :فرمودند پس ؟این روز بدون نیت در روزه دیائای موالی من چه می فرم :نمودم عرو منپس 

که در آن وقت جنگ خاتمه یافته بود و  کن بر آب زیرا ارطفار ص در وقت ع مگیر لمکه روزه کا

ر ه نی هاشم شهید شده بر روی زمین افتاده بودند که شهادت ب از و والی حضرتسی تن از م

آئینه برای   ره ت دشوار بود و اگر آن حضرت زنده می بودند  خسرسول  حضرت   یکی از آن ها بر

 .فتندریت می گتعزاز آن ها    یکیهر  
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 ای سید الشهداءثواب عزاداری بر

 السالم()علیه  سید الشهداءعزای حضرت   هامقثواب ا

معاوضه اقامه عزای آن حضرت معادل ثواب تبلیغ نبوت و  عقلیه ثواب    هینو برا  هلدوی از راس  پ

 روحنا)سید الشهداء  مرسلین می شود زیرا که حضرت    ار هزار انبیاء وچه  ست وو بی  رسالت صدو  

زار انبیاء و ه وت و رسالت صد و بیست و چهار بتوثیق ن ش تصدیق ویت خوز شهادا (داءالف هل

می کرد و از قوت و قدرت امامت نزیرا که اگر آن حضرت شهادت را اختیار  ،مرسلین نموده اند

که  - هت خالفت اسالمیتخ رباخت و خودش می سالک ه کر یزد را می لشتماد امری خوو روح 

برای انتخاب خلیفه که اع م آن وقت آن اصول اجمی نشست پس  -از اجماع امت برقرار شده 

و   شدمی  ابدا باطل ن  اند ومه برقرار می  همیششده بود برای  مسلم  م  سالی اتمامی دنیا  در  اسالم

ردم مت  پس آن وق  ،ودهبمرسلین    وانبیاء    جره اسالمشکن  یشه  ر  ،اجماع امت  اصولحال آنکه این  

خالفت یزید اجماع   زیرا که تمامی امت اسالم بر  ،حسین  هن  د بودیق یزح  د که خلیفه برنفتگ  می

که در   ع شدقوا  اً اقاتفامر  محض این    ،اجماع نکرده بود  چ کسخالفت حسین هی  کرده بودند و بر

 .یزید مغلوب گردیدو  د  آمین غالب  حس نگج

ر هزار هاچ  و  تسبی  و  رسالت صد  آن وقت نبوت و  دی شدنم ن  دهیاگر آن حضرت ش  نکهو دیگر ای

ن کتب ایشا ف وئاحص برای اینکه در ،باطل و دروغ ظاهر می شد السالم()علیه مرسلین انبیاء و

کنار نهر فرات یک  فین برصی فرموده بود که برای خداوند خدا در زمین ئگوپیشخدای متعال 

 .چنانچه ما قبل از این آن را بیان کرده ایم ،ذبح عظیم معین و مقرر است

خود چندین بار شهادت  یثادحا در وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى ءو همین طور حضرت خاتم االنبیا

ال خدای متعفرقان حمید حمایت و در قرآن مجید  گوئی فرموده بودند و نیزپیشآن حضرت را 
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1  :چنانچه فرموده است که  ،از این ذبح عظیم خبر داده بود  .غیره  و  2کهيعصو    وَ فَدَیْناهُ بِذِْبحٍ عَِظيمٍ

تب ک صحائف و تمامی این اخبار ،سید الشهداءا در صورت عدم وقوع این ذبح عظیم حضرت لذ

 ل ثابت می شدند!!!دروغ و باط  السالم()علیه  انبیاء و مرسلین  حادیثا  و

صرف ی عنی - خواه کوچک باشد السالم()علیه سید الشهداءلذا اقامه یک مجلس عزای حضرت 

رسالت   وت وبتبلیغ ن  به قدر  شبواث  -تمع باشد  مسدیگری    کی روضه خوان باشد وینفری که    دو

 تالضفاز ت واست ان عقلی ه رباینکه از روی  ،مرسلین است ء ویانبا ارهزصد و بیست و چهار 

 اقامه ادیان و ،تآن حضر از اقامه عزایکه بود زیرا  دمعلوم نیست که چقدر ثواب خواه  ؟لهیها

لذا این عمل خیر از تمامی اعمال خیریه   ،تاس  مرسلین  انبیاء وار هزار  هچ  ت وسبی  مذاهب صد و

 .اندازه بزرگی این عمل خواهند دادبه  به این جهت ثواب این عمل خیر    ،بزرگ و برتر است

د خواهیم لو ا مظیع بزرگ و هیالهی عذاب های ماتم از  انع این عمل خیرمهمین طور عذاب و 

نبوت   حضرت سید الشهداء در حقیقت مانع و مخالف تبلیغ  یعزا  هامقمانع و مخالف ابود زیرا که  

است لذا این عمل والسالم( الصلوة)علیهم چهار هزار انبیاء و مرسلینو و رسالت صد و بیست 

مجازات  پسآن شخص عظیم و بزرگتر است  حهاعمال زشت و قبی یآن شخص از تمام زشتِ

بیان شده است  حدیث چنانچه در ،الیم تر خواهد بود ظیم وو عآن هم از تمامی مجازات بزرگ 

خواهد  درد آورترو    یدترجهنم شد یمی عذاب هاماتاز    سید الشهداءعذاب مخالفین حضرت  ه  ک

 بود! 

 
 107الصافات :   - 1

 1مريم :   - 2



421 

ا خود ر  شکوش  ت و سعی ویدجداند لذا تمامی    خوب می  را  اهزچی  مهو چون ابلیس لعین این ه

می کند تا که ذریت صرف عزای آن حضرت ه سم اقامر داشتنین و برحس کرذودن م ن ومحدر 

 ده همراه خود بهرکگمراه  راهمه نماید و بن ثواب عظیم محروم ییل اتحصحضرت آدم را از 

ضد تو از تدبیر خودم از تو بیشتر  ن برم که دیدی ردوایحجت بخدای متعال  برد و بربجهنم 

 .داخل کرده ام  جهنممردم را در عذاب  

نابود کردن اسم و رسم حضرت  ت وسنیر ان خود انواع و اقسام تدابیوستبر اولیای خود و د لذا

 .ید الشهداء وحی و القاء می نمایدس

 1،ةِابَحَالصَّ ضِ غْبُ یلَعَ  ثُّحُیَ هُنَّإفَ نِيْسَحُالْ رُکْذِ ظِاعِ وَى الْلَعَ مُرِحْیَ وَ  :د کهینوگ  یماهی  گان  یشا  سپ

صحابه بغض مصائب حسین حرام است زیرا که آن قلوب مردم را بر  ذکرشخص واعظ بر یعنی 

 می کند!   داروا

 د کهنو گاهی می گویدر حدیث ممنوع است! ودن م گاهی می گویند که بر مردگان گریه ن و

 فبرخالرا  حضرت   آن  دتهاشگاهی    ت! واس بدعت گمراهیت است و هر  دععزاء حسین باقامه  

در هالکت و دانسته یه نکردند و خود را دیده قحضرت تآن حکم قرآن می گویند که چرا 

 !نَيْعِمَجْاَ مْهِيْلَعَ اهللِ ةُنَعْلَفَ  ،غیره  غیره و  غیره و  و  ؟انداختند

مسرور   بی نهایتذبح عظیم خود    ربر این تدبی  یمرجو  شیطان لعین    هکنای  مالکو خلص    رص تالمخ

خویش را بشارت و مبارکباد می گفت که ای  و خوشحال گردیده بود و دوستان و همکاران

 مستقیم و برای بردن ذریت آدم درصراط  خود برای گمراه کردن از    اتبیرداز تماها   ،ما  وستاند

 
َحاَبة من التشا - 1 جر والتخاصم فَإِنَّهُ يهيج  قَاَل اْلغَزاِلي  َوَغيره: َويحرم على الَْواِعظ َوَغيره ِرَواَية مقتل اْلُحَسْين وحكاياته َوَما جرى َبين الصَّ

َحاَبة والطعن فيهم وهم أَْعاَلم الد ين؛ )ا بن حجر الهيتمی، أحمد بن محمد بن علي، الصواعق المحرقه على أهل الرفض  على بغض الصَّ

 ..(۶۴0، ص2لبنان، ج  – والضالل والزندقه، مؤسسة الرسالة 
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اه مرگ  از این تا قیام قیامت از  بعدکه    مایانجام داده ایم و کاری کرده  بس بزرگ  کاری  یک  جهنم  

زیرا که هر که بعد از این واقعه و حادثه دشت کربال   !و فارغ البال شده ایم  آسودهکردن بنی آدم  

 هثدحا شنیدن این واقعه وبر ا یست خواهد داشت و طرفداری آن ها خواهد کرد ورا دبنی امیه 

ذبح عظیم  ن ها لعنت نخواهد کرد آن هم در اینامیه و پیروان آی خاموش خواهد ماند و بر بن

نم داخل هج شآت  حقاق درستخواهد گردید و تمامی ایشان از روی ا  میسهشد و    خواهد  کشری

و  !!! و این عده خواهند شد عذبم باداآل دبیه اهاوامیه در جهنم بنی مراه ه  و هد شداوخ کرده

بسیار زیاد خواهد بود که آن ها از   یارسبامیرالمؤمنین  و شیعیان  مؤمنین    شمارهو  شماره از عده  

 ،تاب بندگانک  و  حسابشر روز  میدان مح  ن درم  پس  ،ت داخل خواهند شدجن  روی استحقاق در

  ه.مدآتو غالب    ربیدت  ن برم  بیرددیدی ت  هک  م کردخواه ر  فخخدا    بر

 بارگاهاز جانب  سالم(ال)علیه سید الشهداءثواب عمل شهادت حضرت  اما آن وقت که معاوضه و

تَبَاکَى  أبکَى أوْ مَن بَکَى عَلَى الحُسَينِ أوْ :و االکرام اعالن شد که لالجلاذو حضرت رب العزت 

 دنتوای  م ن  اگر  ند یاریاگ  می  ارخواهد کرد یا کسی    یهحسین گرمصائب  بر    که  هر 1لَهُ الجَنَّةُ، وَجَبَتْ

این ها از روی  مهت برای هاخس هدواخگنندگان ه گری شبیه را اگر خودس پ ه کندیگر هک

 بقسا  چنانچه ما  د شدشهید داده خواه   همقام و درج  مرتبه و  شد! وخواهد    باق جنت واجحقتسا

 
 عين اين عبارت در روايات نيامده، اما شبيه و مضمون آن در روايات موجود است:  - 1

، األمالي)للصدوق(، كتابچی، تهران،  َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد بن على  َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ وَ 

 142ص

ةُ: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار  اْلَجنَّ َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ع ِشْعراً فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ِشْعراً فَتَبَاَكى فَلَهُ 

 105المرتضوية، نجف، ص

ِ َعزَّ وَ  ،  مد بن على َجلَّ َو لَْم يَْرَض لَهُ ِبدُوِن اْلَجنَّة: ابن بابويه، محَمْن ذُِكَر اْلُحَسْيُن ع ِعْندَهُ فََخَرَج ِمْن َعْيَنْيِه ِمْقدَاُر َجنَاحِ ذُبَاَبةٍّ َكاَن ثََوابُهُ َعلَى َّللاَّ

 . 84، قم، صثواب األعمال و عقاب األعمال، دار الشريف الرضي 
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از آنجا مالحظه  ء،یابخاتم االن حضرت فیرش حدیثین م ه سیرو تفح یشرت ان نموده ایم دریب

   .دنبفرمای

کنندگان قبل از   یهیع گرجمطور ین اه پس به یطان لعین فکر کرد و فهمید کش توق نپس آ

شماره و عده  پست داخل خواهند شد ر جنا از روی استحقاق دعاز شهادت جمی دبع شهادت و

اطل بر و  دمن ه   تشد و تمامی تدبیرا  هداوخ  دیاز  ی خیلیجهنم خیل  اهل  مارهو شها از عده    نای

رات یبدتاستعمال نمی کردم که همین    ت ران این تدبیراکه م  افسوس  خواهد رفت ای کاش صد

 . گردیده باعث ذلت و رسوائی من

ی خواهند کرد آن صف بندشهدای کربال را  بتاحساب و کروز محشر ان یدم گاه در پس هر

آن حضرت گریه  مصائببر  دتشها از بعد ت ودکنندگان را که قبل از شها یهتمامی گروقت 

ی بودن آن ها از خونب ه سب داخل خواهند کرد ببالرکصف شهدای  در گریه کرده اند همه را

این  یحدیث بیان کرده ایم پس تماماین کامل  شریحا با تم م شان چنانکه سابقچش اشک

نت داخل خواهد فرمود آن ج روی استحقاق در اب ازکت و برا خدای منان بدون حسا تجماع

 ور تیدبت ا برم ربیده تدی کدیین لع ایه فرمود ک هداوبید و خلط خواهد ارین س لعیلوقت اب

را نگفته تو  اخل می شوند و ما  دت  جن  ردتحقاق  اساز روی    ریثکجماعت  د که تمامی این  آمغالب  

اما تو  مقابل ماخود در  داز این کار ب آخر غالب خواهد آمد بازآ وت ریدبت ا برم که تدبیر مبودی

ا م بیرتدو خواهد فرمود که و تمامی این مردم از  بد!وز تا اسم و ببه جهن قبول نکردی حاال برو

 است. ت  نجت اجدر  که باالترین  دانه  یدسشهادت ر  جهدره  ب

مجالس و اقامه  سید الشهداءحضرت ر مصائب ب ءکابد که این گریه و ناندل بقع علم و پس اهل

ای رت بسا  عالمخالق    بالغهت  و حج  طانر شیبیدل تبقامخدائی است در    عزای آن حضرت تدبیر
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یا می کند یا است کرده  تدیجکه سعی و  ردم لذا هآ نیببرای  استحقاقدخول جنت از روی 

و گرداند  بروزگار محو    فحهالسالم( را از ص)علیه سید الشهداءهد کرد که اسم و رسم حضرت  خوا

ا می یآن شخص گو پس ازدبس نابود نیست و ات رضرآن حعزاء  سمجال هامقاء و کاو بگریه 

  :که خود فرموده  ستا  حالمهم بزند که  ه را ب  خود رپروردگا  رامو ائی  خد ریخواهد که تدب

1 ر خود ما ر و بریال در تدبیعنی خدای متع ،أَمْرِهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى

  .سازدب  وبکسی که مغل  دمی توانناو را  است  غالب  

ین کسانی خود د. پس همچنی خیزنم  بر  داخ  ضد  مردم نمی داند که بر  اکثر  ار  ن این مطلبو لک

ه چه عذاب فهمند کدانند و نمی ال می کنند و نمی تمب جهنم آتشالکت و عذاب ابدی ه را در 

است جهنم    جاهلر انجام  و سند  هلار جمامی کنند و از اصل حقیقت این    هبرای خود آماد  شدید

  :اند  هگفتکه  

 کم بودعاقبت    کونی  جاهلِ ه  ک  ودب  جاهل جهنم  امجانر  س

  ی.دَهُ الْ  عَبَتَّاِ  نْ مَی  لَعَ  امُلَالسَّ  وَ

 ی سید الشهداء عزا اشکقیمت و قدر 

ی حدیثالسالم(  )علیه  سید الشهداءحضرت  عزای  وص اشک  ص خ  درنار    بار در بابحجلد سوم  در م

 ضمونش این است: که ماست  کور  مذ

ین را به دست مالک حس  اشک عزاداران  ایه   رابقخداوند متعال    ،قاعمال خالئ  تاباسمحاز  بعد  

د شاپنم بدر جهاشک    هطریک ق  :ودفرم  هدخوا  و  درپس  دت خواه جنرضوان خازن    م ونهج  خازن

انواع    فوری تمام اقسام و  پس  در جهنم خواهد پاشید  کشا  ک قطره از آنیکه مالک    نهمیپس  

 
 21يوسف :   - 1
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فریاد و فغان به  نم  جه  اهل  یتمام  اضافه خواهند شد وو  بیشتر    راباد  هفتم  نهج  شآتا و  ه  عذاب

 خواهند آمد!

 ره رضوان قط  همین که  پس  داشپشت ببه  قطره از آن اشک در  یک  :رضوان خواهد فرمود کهو به  

ات عم ن ئذلذا ت وهشب تاعم ی نممات ت وهشب یاشید فوری نورانیت و خوشبویپت جن اشک در

 سلهلن سای وشد  دهنخوا هاضاف و دتاد بار زیاهفت ه اهل بهشعشره عالی یو تمامی قوابهشت 

 . رُدُ وَ الْمِنَّةُ وَ الشُّکْحَمْبَرُ وَ لِلَّهِ الْبَرُ اَهللُ اَکْبَرُ اَهللُ اَکْاَهللُ اَکْ  .دوخواهد ب  دباپاشیدن اشک عزاء تا ابد اآل
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  از محققین  چند تن شبهات 

 جوابات آن ها االت سه نفر وؤس

 نآ ،نمی کند مراهاه گر کیاز  صرف دین مردم راو ان ایم من دشین عباید دانست که شیطان ل

الت جها از راه  ر  له اجی گمراه می کند و  ه منفم را از راعالِ  پس  ،اد داردی  قطری  زارران ه اهزن  لعی

 ست و بس.ین اهم  شروز کارو  ه می کند شب  ارم ت گدپولدار را از راه پول و عابد را از راه عبا  و

م یعظاز تبعد  ر بنده منزل تشریف آوردند و  فن  هم ماه صفر سه ی در دهجر  1352در سنه  ه  چنانچ

 ها چیست؟ماشرا نمی شناسم اسم مبارک    هاشما  ندهب  ؟یدفرمایش دار  چهم  ده پرسیبنتکریم    و

گفت بنده  یسومو تم هسحسین محمد دیگری گفت بنده  ،ستمه رضا  غالمه گفت بند یکی

می تی دمخچه د ئیامرفخوب ب ،می گرامی داریدااسچه  ما شاء اهلل :گفتم .ستمحمد جواد ه م

 رد ک پیدا شده اند ماما چند تا شچون در قلوب  ،ماستاز  دمتخ :دتنفگ ؟توانم به جا بیارم

م یعرو نمودو  کردیم    بیانشان    دمتخ  رفته ایم و شکوک خودمان را درهد  مش  یام عل  تخدم

ام دکهیچ شود اما براحت ما  بقل که اتد یننمابان رفع ه بر ا را از روی دلیل وم کواین شکه ک

این ها   :گفتند که  نمیهصرف    ،عقلی رفع بنمایند  ناه را از روی دلیل و بر  ام  نتوانستند که شک

اما یکی از ایشان   هید شداه خوامرگ  ورنهلوب تان بیرون کنید  قاز    ،استشیطانی    وسهسحض وم

ان هما دلیل و برشو می تواند که برای ادی بروید ناگر شما خدمت جناب مولوی ه  :که هگفت

 الی حاضر شده ایم! بعما خدمت جنا  اذبیان کند ل  یعقل

حق طالب   ایشان  واقعاً  هافتم کیدرصورت های ایشان نظر کردم و    قت تمام بره دده بنآن وقت ب

 است.  ادیوه ایمان   ورنشان    یمااز سی  هک  اند
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ک ه شک علمای ما نتوانستندهر گاه  تم وسین کار شهد مقدس اهل ایننده در مب :دمعرو نمو

حقیقت   :آن وقت گفتند که  .مجتهدین ما است  رکا  ،این کار  ؟متوان  ی مین کم  نمایندبرا رفع    شما

ان عقلی ه بر  نتوانستند که از دلیل و  هیچ کدامشان رفته ایم اما    همهت  دمخ  درست که ما  ا  این

تصمیم   کهان خاطر شده ایم حتی اینیشرپاین خصوص بی نهایت    ردا  مد و  ننمایبما را رفع  ک  ش

سه   هم گفت کیب را ترک خواه ذه ما این م  پس  یداگر شما هم درست جواب ندادکه  گرفته ایم  

قضیه  هخوب حاال ک :آن وقت بنده عرو نمودم که .ت افتاده ایمهبو ت رحی ما دراست روز 

تعالى   شاء اهلل  بشوم ان  فقمو  شاید  ؟د ببینم که شک شما چیستیائنج است بفرمغربین است  چن

  :گفته اند  که

 !یریت  لط بر هدف زندبه غ  +اشد که کودکی نادان  بگاه  

 شهادت سید الشهداء  بودن : مقدر1سوال 

 سید الشهداءشهادت حضرت  هایم که واقع شنیده هاما بار :ست کها اینا مفرمودند شک 

 عظیم را  ذبحچون این    پس  شودبطور واقع    همانید  شده بود که با  مقدرل  السالم( از روز از)علیه

ید یزجرم    ر ویقص ت  یدایوجود به  طور ب  مانه   دفرموده بود که بای  و مقررمقدر    متعال خودخداوند  

 را است؟سید الشهداء چای عمل حضرت  و جزو ثواب    ؟تسچی

  .صِراط  مُسْتَقِیم  وَ اللَّهُ یَهْدِی َمنْ یَشاُء إِلىد!  داری  غامض  و  صشک عوی  ببَرُ عجاَهللُ اَکْگفتم  

بفرمائید ل جواب این را بیان  وا  :ندگفت  .تسری هم ه یگ  ادیت که دارید  اس  کشهمین  س  بگفتم  

اطمینان کامل داشته باشید که بنده با دلیل  ء اهللشا ان :گفتم .خواهیم کردو عر دیگری بعد

ان اول بیشکی که دارید هر شما  ،ودنم برهان قاطع عقلی این را رفع خواهم  ساطع و حجت و

  .نده جواب خواهم گفتبد از آن  بعد  ئینماب

 نیزه حضرت پس از اصابت: حیات ۲سوال 
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 :فصاحت بیان می کنند که ایت وضاحت وهمنابر با ن باالی ها ناوخ هدیگر اینکه روض :فرمودند

دامن   ید پسخوردند و خون جاری گردگ  نزخم سانی مبارک  سید الشهداء پیشحضرت   هاگهر  

ر هشعبه زسه  تیر یک یقشله خون را پاک می کردند که ناگهان حرم نآند نموده لا بر هناریپ

 ز پس پشتاته فا شکاد که آن تیر قلب مبارک رزه شدت ب چنان حضرتمبارک  قلب د برآلو

آن  ،اختاند ید و دورشمبارک کپشت س پا از ر آن تیر پس آن حضرت ،حضرت سر در آورد

آن   نوزه   ،از خارج شدن خون قلب  و بعد  دشمبارک حضرت مانند فواره خون جاری  ب  وقت از قل

 و آمد!شت زین بر زمین پ ازانس بن اان ه سناز ضرب نیز هثداین حا ازو بعد  دوب دهت زنحضر

به گودی حتی اینکه  ،اه ت های نیزه بسبب ضره ب ستاخبر نشست و همرتب هاردچهد از آن بع

 سید الى آخره!قتلگاه ر

ک ی  سانیانلب  ق  هک  دنیگو  یمحکما و اطبا    ا وه داکتر  :که  ستا  اینما    ص شکاین خصو  رد  پس

 می  کاله ورد فوری انسان  بخک نوک سوزن  ین  آ  ربنازک و لطیف است که اگر  ن چیزی  یچنم ه 

 السالم( از زخم تیر)علیه سید الشهداءمبارک حضرت ب قلکه ت اس ممکن این چطور د پسوش

ارج گردیده و با وجود این هم آن حضرت زنده خ ةکلي همخون قلب و افته شد شکشعبه  هس

 !!؟مانده بود

را  ایت شماهدتعالی خدای منان  اهلل ءشا ان ،ا شده استیدشک پبَُر عجب بَرُ اَهلُل اَکْم اَهلُل اَکْگفت

 هیافت کنخواهید در ایران  س راکهیچ  هدانم ک می ،که بنده را پیدا کرده اید ه استخواست

 شکچه  دیگر ب  خو ،نمایدبشک شما را رفع    وبدهد  براهین عقلی    ئل ودالا با  ر  کشاین  ب  واج

 د؟ارید

 : طول روز عاشورا ٣سوال 
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ده ساعتی پانز  زروآن    در  بوده ونروز عاشورا بیشتر از پانزده ساعت    هک تاسدیگر این  که  گفتند  

ن یک یک دنگیج و سید الشهداءحضرت ب انجکر یزید از لش نآ آن نطق های اتمام حجت بر

ی فرنک برای جنگ یو شد کی نصف ساعت طول می جنگنفر  کیبرای کشتن  اقالً پس  ،نفر

ی تمامس جنگ کرده بودند پاً فرد رت بودند که فرداً ن حض آاصحاب در عسکر نفر  چهل اًبتقری

 یمتما  نیا  واقعا  اگر  ؟را چطور در ظرف یک روز پانزده ساعتی خاتمه دادن ممکن استامور    نای

  !روز کیظرف    در هن  روز واقع شده اندسه  ا  ی  ف دوظر اقع شده اند پس الزم است که دروامور  

 مصنف به اشکاالتپاسخ های 

 و معقوله و قح انتدی بواقعا طال که هنوز مردمِ  ،دَُحْمبَُر َو لِلَِّه الْاَهللُ اَکْ بَرُ اَهلُل اَکْ بَرُاَهلُل اَکْ :مگفت

 ین ها را داریم!هم   :فتندگ  ؟چه شک داریددیگر   بفرمائیدخوب   ،یافت می شوند  صحیح

داده  مهخات ار پس او دداری ریوف اگر کار ؟قدر وقت داریده ا چهبنده عرو کردم که شما بعد

 ،کار دیگر غیر از این کار فوری نداریم  هیچا دیگر  م  :گفتند  .این ها طوالنی است  جوابید که  ئایب

جواب  نیدی توام اگر ،نیمنشیشب ب اتمی توانیم  ،ما حاضریم دبشوف رصی قدر وقت طوالنهر 

 !!جمع باشید  خاطر ،توانم  شاء اهلل تعالی می توانم و خوب می  ان  :گفتم  .یدده ب

 جواب سؤال اول 

 میام یعنی چون خالق عالم ت ر،تقدی هله مسئت باس که سؤال اولی شما راجع دانیپس بد( 1)

ب و ساکتدر اشخص ر همقدر فرموده است لذا  ه ودوم ن ما را در روز ازل تقدیر لام اع و العاف

تن  نسناشی شده است از ندا  و شبهه  این شک  که  بدانید  پس  .ال مجبور استم اعو  افعال    ارتکاب

قدر را بدانیم که آن م و رلذا الزم شده که اول معنی تقدی ،لهیهو مقدرات ا رمفهوم تقدی معنی و

 ؟م استقسد  چن ت و برچیس
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ه داجبرای کردن یک کاری راه و  :این است که ردقمعوامی معنی تقدیر و و هل عنی سم سپ

د کنمی  مجبور نه انسان را  دجا است و معلوم است که راه و  یدنکشقشه  نو  مودن است  ندرست  

نقشه ک راه رفتار می کند و آن  ی  بر  خودمیل    رفتار کند بلکه انسان از اراده و  یدبا  همان راه که بر  

 !دهد  صورت وجودی میرا  

هر شک یال مثمقدر و یر دن معنی تقفهمیدب الفهم برای یال دیگر نهایت واضح و قرمث کیو 

د ازسب  نماید وبتازه درست    و ون  هرشد که هر گاه دولت می خواهد که یکی  ندان  میهمه  که  است  

زه  ادرا ان هرش از آن طول و عرو عدعین می کند و بم ک مقام مناسبیهر ش نآبرای  لپس او

د از آن منازل و بع د وشراه ها و کوچه ها را می کشاه  خیابان ها و نقشهد از آن بع رد ویمی گ

ت خاس نو رشه نآد از آن مردم می آیند و در بعآن وقت  ،زداس را میره دکاکین و غی قصور و

عبور می و    آمد و رفت و مرور  ه هاشاهراه ها و کوچ  ا وه  ن خیابانر آام می گیرند و بو مق  زلمن

 ها درست کنند آیا مردم می ه ها و کوچهشاهرا خیابان ها و دونب ار هرشاگر آن  پس !کنند

 معلوم ؟نمایند و راه بروندبن عبور و مرور یشااه ی کاراربه دجا ی راه وب هرش ند که در آنانوت

  .راه نداردکه  می توانند زیرا  نز  گره ت که اس

ست زیرا که بدون ا ستی دربه درستبلی بلی  :گفتند ؟فتم درست استگ چهنآد آیا یجواب بده 

 آمد و رفت و عبور و مرور کند!  شهرمی تواند در آن  نراه کسی  

دمان آیا مر  ؟ها را باید که درست کند  هادج  و  رشه  یاه که آن راه    دیئفرماب  :فتمگد از آن بنده  بع  و

 :مکند! گفتبدولت درست  ای باید بانی شهر :گفتند ؟شهر و دولت درست بکند یا بانی رشهآن 

شهر ن طور خالق عالم در این  میهس  ه پکرا بفهمید  و مقدر  ر  یمفهوم تقد  معنی و  جانیاپس از  

 خودش را اول تلوقامخدیگر و ای مردم ه ی کارها راه ،امتحان ات و دارجودوم شنریفو آا یند
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عبور و  وکردن ار رفتاز آن ایشان را برای بعد فرموده است یعنی ساخته است و  قدرمتقدیر و 

از آن بر  بعد و است طاعت مرحمت فرمودهاستا قوت و ه ا یعنی بر آن راه ه  آن بر دنوم ن مرور

 لمی  فقتا که ایشان بتوانند موا  است  دهوم ن  آزاد عطا  وار  تخماراده    کطاعت ایشان را یستقوت و ا

این کار در اختیار  ،کنندبنمایند و عبور و مرور بند رفتار بخواه  کهراهی  خاطر خودشان بر

 ستی درست است!ربا نهایت د  :آیا درست است؟ گفتند  دهیبدجواب   .استخودشان  

 ،می شود به باغ و بهارمنتهی یکی که ت فرموده اس سیمتققسم را بر دو ها راه  هکد ینادو ب

دو راه را خوب واضح بیان فرموده   رو ه تش و آب های گندیده  آگودال  به  د  می شوی  تهمن  دیگری

رساند و  ار میهبو اغ ه بکه این راه بردم م ای و معین کرده است که آگاه باشیدنموده  ننشا و

  :کهمفهوم این کالم  و  معنی  است    نهمیپس   .رساند  ب گندیده میآ  وآتش  ل  دواه به گارآن  

نان م یاز جانب خدا شرراه  و یرخیعنی مقدر کردن راه  1ی،الَعَتَ اللّهِ نَمِ هِوَ شَرِ هِرِيالقدرِ خَ وَ

 .است

دو راه را نشان داده ایم و  ریعنی ما ه  2نِ،یْدَجْالنَّ اهُنَیْدَهَ وَ :هم م این آیه کریوفهو معنی و نیز م

خواهند رفتار براه که  هر  خود بر    هشخاطر خوا  لکه از می  مر مردم گذاشته ایاختیارا به  این امر  

 .ندمی کر  وجبمراه    هن  ما ایشان را مجبور کرده ایم که بر این راه بروند وه  کنند ن

 یعنی دادن وجود  ؛تکوینی  اول تقدیراست:  قسم قرار داده    بر دورا خدا  در  مق  که تقدیر و  دانیدبو  

از این امتناع یا ا آوردن ه جاین را ب ،تر اسهوو مقان مجبور سان یرقدتاین  پس در .یو هست

 !تاس  االکرام  جالل ولا  وذخدای متعال    کار  ،این کار  .اختیار و اراده انسان نیستزیدن در  رو

 
ه إلى َّللا    -  1 ، منهاج البراعة ؛ )هاشمى خويى، ميرزا حبيب هللا الخلفية أصحاب خلف الخارجي و هم خوارج كرمان أضافوا القدر خيره و شر 

 .(379، ص: 4ج   في شرح نهج البالغة، مكتبة االسالمية، تهران،

 10البلد :   - 2
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  :ساری می شود  جاری و  زچی شش  ردین تقدیر  و ا

ششم و ن دوابیخ پنجم ،شدننی بزرگ عی وم نو م نشو راچه ،قرز مسو ،دوم موت ،حيواةاول 

 !بیدار شدن

مثال   .راتعال  معبادت خدای    جا آوردن طاعت وبه    ینعی  ؛تاس  یفیلکت  رقدیتوم  د  قدرمو تقدیر و  

این امور در انسان  هکیره غ دادن و سخم ،نادد زکواة ،ندج کرح ،روزه گرفتن ،نماز خواندن

 نماید اختیار کامل دارد! باه این ها به جا بیاورد و خواه ترک  خو ،است  مختار و آزاد

ر که داست دن از احکام و اوامر پروردگار خود وم ن یانمو همین طور گناه کردن و عصیان و نافر

  .ستنی  ت مجبوراس  مختارو  ور انسان آزاد  مین اا

اطاعت   هدخواه بخوااز اراده خود  پس  است  مل  اختیار کا  حباصانسان    تکلیفی  اتقدیرپس در ت

 وذتعال مخدای  را او اگر اطاعت می کند .ی نداردعمان هیچ عصیان بورزد بخواهدکند و خواه 

یان می کند ص انی و عرمف  ان  یکسگر  ا  دهد و  خیر می  کار  باستکات  قدر  وت وقاالکرام    جالل وال

 دب ب وامتحان و اختیار خودار ا را یندعالم  هک زیرا هدد کار می باکت ارتدرق م قوت وهاو را 

وقت آن  اوردیا ببه ج دب رمی تواند کانباشد نال خود آزاد فعا ردانسان  اگر پسداده است  قرار

ان فوت خواهد شد حامتد ص مق لصنمی شوند و ا جدا و یزتم گز ره  بدانسان و انسان خوب 

   :استرموده  ف  شدچنانچه خو

را  بد یک ون ا فاعلی منعی 1،کانَ عَطاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراًما  وَ هَؤُالءِ مِْن عَطاءِ رَبِّکَ کُالًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ

 جا بیاورند!ه  ب  اد ربو  کار نیک    ودخ  هشواو خ  لمی  قمواف  ات  مدهی  وت و قدرت میقدر کار آن ها  
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ان همه شکرم ما برای  و دجوعطا و و  دمی گرد ره باو ظاهر  آن هاا از خلقت مازی نیی ب و

فیض و عطا و  و وای جودعالم س قمخلوقات خال لقد که از خنتا که بدانبشود اهر ظ ناسکی

   .ندارد  ودقص ان خود برای آن ها چیزی دیگری ماحس

 نَ یْرِاِهالطَّ   هِآلِ   وَ  د  مَّحَى مُلَعَ  ى اهللُ لَّصَ  کََما ُهوَ َأهلُُه وَ مُستَحَقّه وَ  فَالْحَْمُد لِلَِّه رَِبّ الْعاَلِمینَ

 طلبم  اصل مقصد و

 ماقیک مرا در  تخالق عالم ارواح مخلوقا ،در روز ازل کهبدانید س پ ؛مطلبسر دیم به آمحاال 

ایجاد و شهود برای ذات عالم  عرصه  در    خویشه  ونکنمصفات    ارظها  ایربو  فرمود    ضر جمعحو م

 ،ی وِقَال  ،رُیْدِقَال  ،رُوْکُشَّال  ،رُوْفُغَال  ،مُیْحِرَّ ال  ،نُمَ رَّحْال  ،ال اهللمث  ،اختیار فرمود  عظیمهاسمای  ود  اقدس خ

ان یم کرد که از در دهانل پیشآن جمع و محف هلار و ب غیره.و ه ریغ و رُ ابِصَّلاَ ،مُیْکِالحَ ،مُیْلِعَال

مصداق بگردد و این  ر وهمظوث حد عالم شهود و ن درم فاتصکیست که برای این  هاماش

ا یعنی ب ؟ردندگ هرباو ود ظاهر هش حدوث و من از آن اشخاص در عالم همحزون همکنون فاوصا

 .شوند  ن ظاهرشایاز ا تصفااین    1نخدائی مقوت    تن قدرت وداشوجود  

ی عظیمه ام اس  تمظهری  صخش  کد یک یخواهش خوو    خاطر  ل ومی  اسم اعظم ازهر  برای  پس  

اختیار  وآله( مظهریتیهعلاهللء )صلىحضرت خاتم االنبیا اهلل برای اسم ثالم ،دوم را قبول ن الهیه

 ظُ يْحَفِالریت قبول فرمودند و برای همظامیرالمؤمنین حضرت  رُدِیْالقَو  نُمَ رَّحْالای و برند دومفر

 مُيْلِالعَی و یراحضرت عزرائیل  ضُابِالقَحضرت میکائیل و برای  طُ اسِ البَی برا و حضرت جبرئیل

ر حاض هیچ کس مخلوقی رُابِصَّ لیت اسم اعظم اَمظهرما برای ا ،هغیر وه ریغو  لحضرت اسرافی

 
حرف از اسم اعظم( اين صفت صبر از ايشان ظاهر  72يعنی با وجود داشتن قدرت واليت کلية )بر تمامی مخلوقات و قدرت باطنی  - 1

 شود. 
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تواند که  ی که میئشتن قوت و قدرت خدااد دوجوکه با  ندشان گفت هم ه که ارده نشد زیآما

شود بمتحمل  ه  دعاال  قفو  دای شدید و درذایو  تحقیر    ن ووهیت  ب وئمصا  ا وه الببرای انواع و اقسام  

غیظ  ال نکند! و اگر درم دن استعیشکع آن ها و برای انتقام دفو قوت و قدرت برای رفع  هیچو 

در صفت  ،دوش می ت ناقص یرهظس آن وقت مپ دال کرم استعرا مد و قدرت خدائی آغضب  و

به که    مواهیی خم نما هرگز    ،ور دارندماها را معذزم خواهد آمد لذا  القص  ن  کمال حضرت کردگار

معنی صبر این است که با وجود داشتن   هک  ازیر  !!گرددا ناقص  م  یاخدال  م ک  کاملا صفت  م  تهج

قدرت را برای رفع ظلم استعمال نکند و اگر قدرت دفع ظلم   ،قدرت برای یک مصلحت صبر کند

به نت  ماا  هظیم آیه عرا در این    ن قصهمیهال  متعای  نچه خدچنا  ندارد پس او را انظالم می گویند

  :داده است  ا خبره ما

و األنبیاء و الناس  المالئکة)و إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ  عز و جل: فقال

مل تح  و  کردیم امانت مظهریت صبریعنی ما پیشنهاد  1،لْنََها وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَافَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِ أجمعین(

مرسلین   میع انبیاء وج  ه ومالئکامی  و تم ال  بج  ربر زمین و  و بسمان ها  ر آب  را  اَلصَّابِرُ نى  عرا ی  خود

نت انکار اما تن آنو برداش ان از قبول کردن و غیره پس همه شغیره  نی جان وو بی آدم نو ب

دن حضرت پروردگار وصفت کمال صابر بدر پس  ندیاین رسیدند که از عهده برکه ت کردند زیرا

 آمد!  خواهدالزم   نقص 

 ص ریتح  و  بود برای ترغیم یل اعالن نئدوباره حضرت جبر  حق و غیب مطلقحضرت  ز جانب  اس  پ

این امانت مرا خواهد  که ره  :و االکرام می فرماید که جاللال وذحضرت رب العزت  مخلوقات که

ولی عهد سلطنت عالم امکان الزوال    ار  ت اوخدماین    همعاوض  کرد من در  خواهدو قبول    اشتبرد
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ی و رضایت او واگذار  ر مرضحدوث را ب  مور عالم امکان وواهم گردانید و تمامی اخ  ثوارو  ابدی    و

شد و آماده نکسی حاضر هم شان العظیم  نعالان یا دوجوبا اما  د!باالى ابد اآل!!! خواهم کرد

که اگر هیچ د  فکر نمودنالسالم(  )علیه  لثقلینا  ین فرزند رسولحضرت حس  توق  نپس آ  دید!!نگر

و عالم شهود  ت کردگار درحضراعظم  نرفت پس این وصفی ئمانت خداااین  زیر باردر کس 

ست ه  مهصابر  ی خودئرت خداقدآن  جودو ابم لخالق عا هد و حال آنکهد شخوان ث ظاهردوح

می کند )این ن لاعم است ار ودخره ه قوت قا و صبر می فرماید اتخلوقم دتمر یان وعص  ره بک

ین ومص مع دهارچهعالین  خلوقاتمه ل بکه خدای متعا به سبب علم ما کان و ما یکون را طلبم

افضلیت   دوجوا  بافضل است و    و  صفات الهیه اعلی  عز جمیصف اودانستند( و این    میود  ه بددا  ار

 خواهد کرد!نبروز و ظهور    اًدبا

 تساخ  بر  اتقولخاز میان جمیع م  ت وساخاین بار امانت آماده    ی تحملارآن حضرت بخود را  لذا  

یک تو جمیع مخلوقات  هم مثلن من م ای پروردگار ودنم  ورع حضرت کردگار هاگارب رد و

 نآ ملتحخودشان قوت و قدرت  دوجودر  مخلوقاتتمامی که ور پس همان ط مهست قولخم

 ئیامربفبول  گر قدارم ا  ی بینم اما یک عروم ن  دوخ  دوجوهم در  من  می بینند  ندیده را  شب  ئصا

هر گاه در وقت عمل  :ست کهن ایاو من عریم و آن عظ اراین بل حم  ایرام ب ن حاضرم پس

ید ئاو توقت توفیق آن د پس نتجاوز کنحد خود از ه دسیر های خودبه منت ت کنند ودش هابال

حبیب من چون تو  حسین فرزند یا :هک آن وقت خدای متعال فرمود ،شودبتو شامل حال من 

 و تومن عربته ستم اله  ایواهب العطا و فیاو ن جواد وم ای و هتوفیق و تائید از من خواست

باش ای  عم ج خاطر ،خواهم کرد وتال حل مشاتحمل  ق من توفیالدت بشقبول کردم در آن 

  . زوال منالای وارث سلطنت  و  من  ولی عهد 
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و ند تفین گدرود و آفرسید الشهداء ت حضرت أمت و جره برین  تاوقخلموقت جمیع پس آن 

گردیدند و  وال اوسلطنت الز ثارو خدای متعال و دعهحضرت ولی آن ازلی ل محفمان هدر 

هادت آن حضرت را اعالن فرمود که ش شنعالم آفری در همان محفل ازلی و بنایمتعال  خداوند

ت ظهور و راف رهکنار ن فین برصلین در زمین ثقین فرزند رسول الحس ن ازم صبر یترهاین مظ

 چهنانودند چده بموطور اعالن ن  را همان  او  صحائف خود  درلف  سیای  چه انبنانچکرد    دبروز خواه 

 عبرانی:    ،ستو آن این ااست  موجود    بعینهی  بنه  ارمیا  صحیفهدر  

یعنی برای خداوند رب االفواج در  1! کیْ ذِبَحْ لَادُوْنَایُ ُیهِوَاه صِبَا اُوْثْ بِاِرِصْ صَافُوْن اِلْ نَهِرْ فِرَاتْ

 زمین صفین بر کنار نهر فرات یک ذبح عظیم معین و مقرر شده است!

  :تاین اسن  و آامانت بیان فرموده است    هدر آخر آیرا  طلب    چنانچه همین مقصد و

یک در آخر ما را بر ص تهریظم تانمآن ا پس یعنی 2ا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً،وَ حَمَلَهَ

 او ولی عهدان مردم که ر مید ل القدرو مجهو تشد مظلوم ترین مخلوقاپس او ان برداشت سان

! یعنی !نفر خیال می کنند! یک دمثل خو مردم راو ا ت واس وارث سلطنت الزوال من ن وم

  .اخده مذبوح رب  ن سید الشهداءلیثقین فرزند رسول الحس حضرت

 سید الشهداء دتهاشعظیم و  ذبحاست که این ظاهر  فصا ردالق ةميعظآیه این  از پس

می نت اگر  آن حضر  ،تکلیفی بودهر  تقدیبه  ر  دمق  هنی نبوده بلکیتکو  تقدیربه  السالم( مقدر  )علیه

ده و همین طور می رفت مجبور نبوده مختار بوناین امانت  بار ر مخلوقات زیرئخواست مانند سا

ز هرگز هرگ  ،اند  ارتخمو  د  زاخویش آند در مقام افعال و اعمال  ا  خلوقات که مکلفو متمامی مردم  
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از روی )روحنا له الفداء(  سید الشهداءو معاوضه برای حضرت ب واثلذا جزا و  ،ستندین مجبور

 و کردم؟ رعچه  آیا ملتفت شدید   ،الزم است  ب وواج  فصال و انعد

را از  ام که کسی این شک مکردی ینم  رز باوحسن الجزاء، ما هرگا م اهللجزاک بَرُاَهللُ اَکْ :گفتند

ل ی عقنتوانست که از رو اًدسؤال کردیم اب هر کهن رفع خواهد کرد زیرا که از هابرو روی دلیل 

خدا شما را از  ،شد  ادالیقین پی  و حق  سخن راماای  یکروشن شد و  ما  قلب    حاال  اامنماید  باثبات  

 ما نگیرد!

 هر آئینهنمایند  ب  ربدت  ند وکن  قت نظره دهمین ب  عد از آن بنده عرو کردم که اگر اهل علم برب  و

 رقدیبه ت رقدم هبوده بلکننی یتکور تقدیبه ر قدعظیم م حذب خواهند فهمید که این شهادت و

نهاد شا آن امانت را پییعنی مإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ،   :مودهفریم  حک  و  معلی  یلیفی بوده زیرا که خداکت

  ؟یدمیدفهآیا    !که واجب کرده بودیم!  هن  ،وجبنا األمانة ال  ،کرده بودیم

اند و حال ه یدفهم ما ن ایم عل ار ریاسفتیر است! چرا این فست بجه عبه ب :شان گفتنده مپس ه 

 رکفت و دبرت ترم ا بر آیات قرآن کم علمای :گفتم ند؟اند می همانز ایم علم ترین علا را دخوآنکه 

 أَ  :دمی کنامر حال آنکه خداوند متعال و ل م اصوعلبر ود می ش صرفه فکرشان هم ،ی نمایندم

می کنند آیا نفکر تبر آیات قرآن تدبر و  اچراین مردم 1،فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها

 !ستاا زده شده  ه  لقفن  ایشا  ببر قل

 .ینَرِهِ اِ الطَّ  هِلِاَ  وَ   د مَّ حَمُ  اهِجَبِاللَّهُمّ اْهدِنَا الصِّرَاَط الُْمسْتَِقیمَ  

 جواب سؤال دوم 
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از بعد یعنی  ،السالم()علیه سید الشهداءت حضرت وحانیره ت باس راجعمی شما دوخوب سؤال 

طور آن حضرت ود پس چخارج شده ب ةکلي د از آنکه خون قلبعب ته شدن قلب مبارک وفاشک

یعنی روح ایشان چطور در بدن مبارک مانده  .تجربه است خالف عقل و هک ؟دندوب هزنده ماند

  است؟ال  ر محامه  بود ک

نه بر  اده وم نه بر ه استگذاشت تیحاننوع انواع مخلوقات را بر روتخالق عالم که  دانیپس بد

تند جماد هسمادی جبرای داشتن روح  داتامی بدانید که نوع جعوام ارت ساده وبه عب .تروص

   .تاس  نسانی انانسان برای داشتن روح انساو  

  :ت کهچنین اس بو بیان این مطل  و توضیح

دارند و  باتینباتات عالوه بر روح جمادی یک روح ن رف یک روح جمادی دارند وص داتام ج

و انسان عالوه بر روح جمادی  دارند و یانویح حک روی یاتبن حیوانات عالوه بر روح جمادی و

نباتات و حیوانات   ات وداجم تمامی    ین روح انسانی برو به هم یک روح انسانی دارد    یی و حیوانتنبا

خود می   یکه از روح انسان  هااست و آن کار  بغاله قاهر و  م ه  بر  فوقیت دارد و  فضیلت و  مزیت و

 .زه هستندعجبرای حیوانات م  یای انسانه ا کارویگ  ،فهمندی  م ن  داًبکند آن ها را حیوانات ا

حیوان  بدنِ  خونِ که خون بدن حیوان و انسان سوار اند تا وقتیر روح انسانی ب ی وروح حیوان و

ند و هر گاه خون از بدن هستاین ها زنده  است ساری انسان جاری وو  انویح و انسان در بدنِ

  :همدآو در حدیث    .است  هداشاین م  چهاننچفوری می میرند د  وی شارج مخ  اه   نیا
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 :دراار روح دچهخص مؤمن و ش، انِسَنْ اإل رُوحُ الشَّهْوَةِ و رُوحُ ،رَجِالْمَدْ رُوحُ :سه روح دارد رفکا

عالوه   ،و اوصیای آن ها  هیئزج  و حضرات انبیای  دارد!الْإِیمَانِ  رُوحُ  کی  ،عالوه بر آن سه روحنی  عی

 1.گویندی  م الْقُدُسِ رُوحُی دارند که او را م نجپک روح  ی  ،بر آن ارواح

وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ  :السالم()علیه محضرت عیسی بن مری صودر خص  یدامرف چنانچه خالق عالم می

  .دسروح القه  ا تائید کردیم عیسی بن مریم را بم  یعنی2الْقُدُسِ،

ه  زمعجانسان روح القدس می کردند برای نوع ه اسطه وکه ب هاالسالم( آن کار)علیهم ءانبیا سپ

ی هاباشند لذا نوع انسان کار زه میعجطور که کار های انسان برای حیوانات م همان ،دنبود می

کور و دادن  ءاشفرا س پی المث .ا چطور می کننده نمی فهمیدند که آن ها این کار ابداً ء رایاانب

 .غیره  غیره و  صارت دادن و مرده را زنده کردن وبمادر زاد را  

که او  ح ششمی دارندک رویمعصومین مخلوقات عالین عالوه بر روح القدس  دهارهو حضرات چ

فرموده کلی  بیاألنبیاء نن حضرت خاتم أش چنانچه در ،فرموده است رِ مْاأل وحُعالم رُ خالقرا 

  :است

 نَهْدی وَ کَذلِکَ أَوْحَيْنا إِلَيْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ الَ الْإیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً

  3،صِراطٍ مُسْتَقيمٍ بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدی إِلى

 
ِة ع أَنَّ فِيِهْم َخْمَسةَ أَْرَواحٍّ ُروَح اْلقُدُِس َو ُروَح اإْلِ  - 1 ُسِل َو اأْلَئِمَّ ةِ َو ُروَح الشَّْهَوةِ َو ُروَح اْلَمدَْرجِ َو  اْعتِقَادُنَا فِي اأْلَْنِبيَاِء َو الرُّ يَماِن َو ُروَح اْلقُوَّ

يمَ  ةِ َو ُروَح الشَّْهَوةِ َو ُروَح اْلَمدَْرجِ َو فِي اْلَكافِِريَن َو اْلَبَهاِئِم ثاََلثَةَ أَْرَواحٍّ رُ فِي اْلُمْؤِمِنيَن أَْرَبعَةَ أَْرَواحٍّ ُروَح اإْلِ ةِ َو ُروَح  اِن َو ُروَح اْلقُوَّ وَح اْلقُوَّ

 (50، ص:  ، إعتقادات اإلمامية )للصدوق(، کنگره شيخ مفيد، قمالشَّْهَوةِ َو ُروَح اْلَمدَْرجِ؛ )ابن بابويه، محمد بن على 

 . 253و  87البقرة :   - 2

 52الشورى :   - 3
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مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِِه  رَفيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى :ته اسودمر فرگدی  هدر آیو  

  1،لِيُنْذِرَ یَوْمَ التَّالقِ

2:دیثان حیب ردتوضیحات این آیات    کور ذم مِيَتة الجَاهِلِيةمَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ  

 .دنایمفربا مالحظ  نجت از آسا

آن ها معجزه   هیئزجانبیاء و اوصیای   یارمی کنند ب  مرکه به واسطه روح اال  هاکارآن  ن  شاایپس  

 ؟می کنند ورطچ  که ایندمنبرا درک  ها نمی توانستند آن   ناشای  ،ددنوب

 ته اسر شدصاد  حق و غیب مطلقذات اقدس حضرت  س  این روح امری آن روح است که از نفو  

 سقدات اذ تحده است و این روح امری تگفته شامر است لذا روح امری  صیغهکه  نْ کُ لفظ به 

 رقاه و  ری بر تمامی مخلوقات غالب  مجمیع مخلوقات است پس این روح ا  قوو فت کردگار  حضر

  .دوشی  م مقهور ن  ب وویچ مخلوقی مغله است از  

د پس نشاب  خون سوار می  در بدن حیوان و انسان بر  ود  ره روح انسانی    روح حیوانی وه هر حال  ب

فوری  روح انسانی و یانحیوروح  ،ان خارج می شودسان خون بدن حیوان و هاگ ره ن جهت یاه ب

  .روند و آن ها می میرند از بدن بیرون می

 قالخت  درق  و  رام  این ها بر  ،ستندینر  خون بدان سوا  ا برین ه ا  پس  ،االمرروح  و  روح القدس     اما

ز گره ز دن هرگب اما این ها ازپس بشود  ،ودبشی خون بدن خارج ممات اذاند ل عالم در بدن سوار

آن   پس  ،شوندبکه خارج    بفرماید  کمحو   رعالم ام  خالققت که خود  آن ومی شنوند مگر  نخارج  

 
 15غافر :   - 1

 . 246، ص: 16، قم، ج ، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيتشيخ حر عاملى، محمد بن حسن  - 2



441 

کل بدن کل    ذرات آن بدن قوت  که هستنددنی  ب  ره این ارواح در    وند ووقت از بدن خارج می ش

 حیتسب  بالن کرسید الشهداء در میداحضرت    وعهقطماین جهت بود که اعضای    ،باشند  را دارا می

   .پروردگار می کردند  سیدو تق

مبارک زنده قلب از خروج خون بعد  (داءالف هل روحنا) سید الشهداءحضرت هت این جبه پس 

سر ین علر م ش هکد خارج ش وقت آن روح امری از بدن مبارک آن حضرتآن پس  ،ندمانده بود

  :آن وقت خدای متعال فرمود  ،ساخت  داجحضرت  آن  ارک را از بدن اطهر  بم

وَ ادْخُلِی * فَادْخُلِی فِی عِباِدی  * رَبِّکِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ارْجِعِی إِلى * یا أَیَّتَُها النَّفْسُ الْمُطْمَِئنَّةُ

را برای حل  ده خودوع هک خویشدگار وررپوی ه سب برگرد ینای نفس مطمئنه حس1!جَنَّتِی

 فاورا  خود عدهمن هم و هک اشبه باش و خشنود ودکه راضی ب حالی مودی درن امن وفنت ماا

 داخلپس    ،تو دادمبه    را خود  ثتو واگذار نمودم و میرابه  ال ملک خود را  وکردم که سلطنت الز

 جنات الفردوس! در  داخل شوو  زمره بندگان محبوب من    رد  وش

ح حضرت وروح حضرت رسول و ر :ه اند کهاددبر خ صحیح حدیث دررا ین مطلب م ه و 

 بلوغم ار او ،آوردن روح را از بدن در که زیرا دنمایب قبضملک الموت نمی تواند امیرالمؤمنین 

 هورقم ب ووغلمی تواند مناو را مخلوق  ،ستا تاقولخمق فو رروح االم واست ساختن ر هوو مق

ی م ن یکسحق حضرت  یسوا ارآن روح  ،استاهر و قمخلوقات غالب  عمیج آن روح بر ،دمایبن

  !!خارج کند  و اوردبیواند از بدن بیرون  ت

  :ملک الموت در حدیث معراج مذکور است که ،18چنانچه در کتاب معالم الزلفی در باب  
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 ،پرسیدامیرالمؤمنین ملک الموت از احوال  ،هر گاه حضرت رسول به ملک الموت توجه کردند

اکَ رَسُوًلا إِنِّی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ اصْطَفَ آیا علی را می شناسی؟ پاسخ داد:  :حضرت فرمودند

رْوَاحِ الْخَلَائِقِ أَعْرِفُ ابْنَ عَمِّکَ وَصِّياً کََما أَعْرِفُکَ نَبِيّاً وَ کَيْفَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ وَ قَدْ وَکَّلَنِیَ اللَّهُ بِقَبْضِ أَ

  1وَ َیخْتَارُ. یَتَوَلَّاهَُما بِمَشِيَّتِهِ َکيْفَ َیشَاءُتعالى مَا خَلَا رُوحَکَ وَ رُوحَ عَلِیٍّ فَإِنَّ اللَّهَ 

و چون حضرات چهارده معصومین مخلوقات عالین همه از یک روح و یک طین خلق شده اند لذا 

 روح ایشان را ملک الموت نمی تواند قبض کند.

 ،وت ساخته استهبم  و  رحیتماست که ما را  دُ، عجب بیان  حَمْ بَرُ َو لِلَِّه الْاَهلُل اَکْ  :دنان گفتشایپس  

فع دما را رفع و ک شما توانستید که این شه کفرماید کرامت  خدای منان شما را طول عمر

 طربضم  لبکسی نتوانست که ق  زگهررفته ایم اما    اعالمای  م ت چندین علدمخ  ا درم  ،فرموده اید

 در این مسائل سکوت کنید!  هااست شما  ترهب  هک  ین فرمودندم ه  فرص  ،ازدسرا مطمئن ب  ام

 ها قبلبنده هم از این جواب   کهانید  دحقیقت را بدانید پس ب هیدخوامی اگر    :بنده عرو کردم

خاکسار   قلبدر    شما  خورم که این ها بعد از شنیدن سواالتمی  قسم    ،یت نداشتمفیچ واقه از این  

که هر   السالم(الزمان )علیه  حبر صاص ع  لیت مگر از جانب حضرت وسنی ر  شده اند و این ام  ءالقا

 ! این بنده عاصی جواب را القاء نمودند  هرا مالحظه فرمودند ب  هاشما  گاه مأیوسی

اطمینان   کليةما    بلاال قه حکا  زیر  دیئراست می گو اشم   همی کنیم ک  قیدان گفتند تص شایپس  

 اریمدن  کش  چهی ام رف شر حما ب  ،یم که شما راست فرموده ایده د  ما شهادت می  ،حاصل نموده

 جواب سؤال سوم 

 
 . 180، قم، ص: ب، مكتبة األمين ، الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالابن شاذان قمى، أبو الفضل شاذان بن جبرئيل - 1
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 یاو را هم به درست یان شاء اهلل تعال یبل :مانده؟ گفتم یپس گفتند حاال آن مسئله روز باق

  :است! که  نیا  ادیز  یروز و کارها  یپس جواب مسئله کوتاه  .دیفهم   دیخواه 

را که خالق عالم روح القدس و روح االمر کرامت فرموده است پس او را بر  یکه کس دیبدان دیبا

او تابع و مسخر نموده است   یرا برا  اءیاش  عیجم   موجودات خود تصرف کمال داده است و  یتمام

که امام  یاست و بالخصوص کس یمساو یو بر موجودات آسمان ینیتصرف او بر موجودات زم

امام زمانه بودن   نیموجودات را سپرده است و حضرت حس  عیزمانه است در دست او ملکوت جم 

  1.إِلَيْهِ تُرَْجعُونَ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ يَدِهِبِ :است که  یآن کس نیفقال عز و جل امام مب

آفتاب را دو  ،نیخاتمه دادن جنگ شان بر اهل فلسط یبن نون برا وشعیچنانچه حضرت  -1

چنانچه هر گاه فتح حاصل شد و واگذار کردند و آفتاب   ،ساعت نگاه داشته بودند که غروب نکند

 غروب نمود.

صداقت نبوت خود آفتاب را در وسط   یالسالم( برا)علیه  میبن مر  یسیطور حضرت ع  نیو هم  -2

معجزه آن حضرت  نیابرنابا  لیچنانچه در انج ،نموده بودند فینصف النهار دوازده ساعت توق

 مذکور است!!

کند که   یم  انیالسالم( ب)علیهامیرالمؤمنین حضرت   یها  یاز قشون  یکیبن مسهر    هیریو جو  -3

 دهیو وقت نماز ظهر و عصر به خاتمه رس مینهر دجله را عبور نمود نیهر گاه ماها در جنگ صف

 یکم باق یلیوقت خ که نماز جماعت بخوانند که میپس در خدمت آن حضرت عرو کرد ،بود

که نماز خدا   ستیسزاوار ن  ینب  یو وص  ینب  یبرا  نیبر این زم  :فرمودند که  شانیمانده است پس ا

عذاب  نیزم نیقهار است که سه مرتبه بر ا یملعونه مغضوبه خدا نیزم نیکه ا رایرا بخواند ز
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پس مردم شروع کردند به  ،اوردیبه جا ب یخواهد نماز خود را فراد ینازل فرموده است هر که م

   .نماز خواندن

هر جا   ،انداختنمامیرالمؤمنین  من نماز خود را در گردن حضرت    :اما من در قلب خودم گفتم که

 نکهیا یپس حضرت از آنجا روانه شدند حت ،که آن حضرت خواهند خواند من اقتدا خواهم کرد

و  رمیکه دست نماز بگ اریآب ب هیریجو یا :پس آن وقت حضرت فرمودند که ،آفتاب غروب کرد

اذان   ؟یتو چه کار دار  :فرمودند  ،من وقت مغرب است  یموال  یا  :نمودم  عرو  ،نماز عصر بخوانم

 دیرا برگردان شیمبارک خو یمغرب رو یحضرت به سو ،من اذان گفتن شروع کردم ،عصر بگو

 ،شد  دایکه آفتاب برگشت و درست وقت عصر پ  دمیکه ناگهان د  دمیفرمود که من نفهم   یزیو چ

غروب کرد و  یکه آفتاب فور دمیو بعد از آن د واندپس آن حضرت اقامه فرموده نماز عصر را خ

 شد!   انیوقت مغرب و عشا نما

 فیآفتاب را توقروح االمر در روز عاشورا  یالشهداء امام زمانه دارا دیطور حضرت س نیهم  پس

 بودند.   اوردهیبه جا ن  یخود را آن روز به خوب یکارها  یتمام  یکه بخوب  ینموده بودند تا وقت

 یو از قلب دعا کردند که خدا دندیمتاثر و خوشحال گرد تینها یب ،دندیجواب شن نیچون ا و

 ،دیما را محکم ساخت مانیو ا یکه قلب ما را روشن کرد دیمنان شما را طول عمر عطا بفرما

اَهلُل   ،و در اطراف خانه و فرش نظر کرده گفتند  دیو بعد از آن دست بنده را بوس  .رایجزاکم اهلل خ

متعال شماها   ایبنده خنده ام گرفت و دعا کردم که خد  ،خانه تعجب است نیعلم در ا  نیا  بَرُاَکْ

 السالم(.عصر و صاحب الزمان )علیه  یبه حق حضرت ول  ،فوظ بداردمح  طانیرا از وسوسه و شر ش
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 در کربال   سید الشهداءروح امری بروز 

 یکارزار کربال و جاها  دانیحضرت کردگار در م یظهور و بروز صفات و اوصاف روح امر  باب

الشهداء   دیبدن بعد از شهادت حضرت س  یسر و سر ب  یاز جسم پاش پاش و بدن ب  گرید

 (الصلوةوالسالمعليه)

فطرت و  عقل سلیم  و دانش و  م  لع  لاه برای    هدلیل ساطعو    عهاطق  تجح  و  نیاه و بر  یقلقدمه عم

ش ناو دصاحبان علم  جری بره  1363در سنه حاال  ،ات النعیم که این امرجن طالب یم ومستق

ین شتو مفقین  محق  ایم عل  اتیقحقدیده است که از تار گرشکنصف النهار روشن و آشمس  مانند  

  و  حيواةه داماست که اصل  شده لمو مس قمحقات دووجت تکوین مققیو حکائنات  ةيوحال معل

بعضی که  د  نشبا  می  هشعاع های قوت برقی  و  هلکوتیم  هرینوذرات    اتعالم موجود  هحقیقت روحانی

  ITOM of ELECTRICITYی  سی سیترالیک  فم آئ  یبعضی آنند و  ویمی گ  NEBULAS  -از  بُولَاز ایشان او را نِ

   .دانه  نامید

و ین خواص دارند ندچ هقوت برقییه ورنار گردیده است که آن ذرات شکروشن و آ هم و این امر

 صور ا وصداهب کردن  جذ یکی  :ت دارندوق  ود  یهورنی این است که آن ذرات  کی  ها  بعضی از آن

یدیو راصول اختراع  و اساس همینر و ب .منتشر کردن آن هاو ن دونم دیگری دفع و ل شکاا و

و آیات   دیثاحا  ین مطالب درهم  هشده است و بعین)انتشار صورت(  ویزیون  ه  و تل)انتشار صوت(  

 1،عَةٌا شِيْفَلِذَلِکَ سُمُّوْ مِنْ شُعَاعِ أَنْوَارِنَا نَاشِيعَتُ واخُلِقُوَ   :دیث استح  ه درچانچن  ،قرآن بیان شده اند

  .ستنده ا مار  نوهای ا  عیعنی نورانیت و روحانیت شیعیان ما از شعا

 
يَْت ِشيعَة؛ )مجلسى، مح  - 1 ، بحار األنوار، دار إحياء  مد باقر بن محمد تقى أاََل إِنَّا ُخِلْقنَا أَْنَواراً َو ُخِلقَْت ِشيعَتُنَا ِمْن ُشعَاعِ ذَِلَك النُّوِر فَِلذَِلَك ُسم ِ

 .( 24، ح 350 ، ص:26بيروت(، ج   -، )ط التراث العربي 
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 حسینامام آیه نورانیت 

 ، تاسبیان فرموده    ورنیت  آ  رد  فرقان حمیدو  عالم در قرآن مجید    قمین مطلب خاله  و

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجٍَة  :جلز و فقال ع

ءُ وَ نَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَْیتُونَةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ یَکادُ زَْیتُها یُضِیالزُّجاجَةُ کَأَ

 1!نُورٍ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى

ی افراد موجودات عالم ماتم  ،و حیات بخشیده استاست  نور فرمودهمو ن یعنی خالق عالم روش

روح عالم   ظم ونور اع  نآ  الثم  ار وب  ضیا  شنده ونور درخعلوی و عالم سفلی را از شعاع های یک  

ک ی انمی رح دبامص ن آو ت اس یحباص آن م که در ستا فانوس ضیابار یکنور االنوار مانند  و

الم وان و درخشان است و آن نور االنوار عشمانند ستاره درخشنده رخ شیشه آنه است و شیش

مه حضرت فاط زَیتُونَةجره مبارکه شاسم آن و بارکه مجره شده است از یک ش عبشمن هامکانی

اوی یندعالم  قافی است یعنی از حدود و آربغه ن شرقی است ونه ه بجره طیشن و آست ء اراه ز

و روح ور ن هادل من فانوس که اصآ نوغراست و دی رموتی و ساله رون و خارج است زیرا که یب

آن  کهبل هنه ن ،ده د میوشنی زدن ر شآتون دکه بنیانهایت صاف و شفاف است حتی است بی 

 .باالی نور است  نور

 وجوداتاست که تمامی م  هامکانیعوالم    توملک  نور و  هریتجو  اصل حقیقت و ماهیت نور و  یعنی

 ساخته است! ةحيوازنده و صاحب و  منور  و    شخوی یابارشعه ضحدوث را از ا  م شهود ولعا

 سید الشهداءقدرت روح امری 

 
 35النور :   - 1
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و محمدی  نورو روح امری احمدی همان هان ج هیقبر ه ویامی قوای ملکوتنبع تم و م زکس مرپ

  .خدا هستند نمخلوقات عالی  نیومص عم  سیزده  وجود

قرار می گیرد تمامی ذرات  امری روح کهجسمی و نی دهم باید دانست که در هر برا و این امر 

ن بدن را آ یعنی هر ذره از ذرات آن بدن قوت کل ،داندگر یم ودخد نرا مانجسم آن بدن و آن 

 .دارا می شود
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 ائمه معصومین بدن اجزاء قدرت 

 امام رضانزد پیامبر در موی  تار

  :مذکور است کهس  ابع  لآه در تاریخ  نچناچ

داشتند و راه خود هم نج عدد موی سر پن سه نفر آمدند و مامومأمون در دربار  هلیفخ انمدر ز

مامون  ،ستنده وسلم( وآلهعلیهاهلللی)ص ءبایاالن تمخاموی سر مبارک حضرت این ها  :گفتند که

 :السالم( گفت کهت امام رضا )علیهبه حضرن  بعد از آ  و  دوم یم نعظیم و تکرت  وم داد  اعناَ  ار  ها  نآ

ن ظیم آن حضرت ایعتند اما برای تسرسول نی حضرتای موهدانم که این  م من میپسر عای 

 :السالم( فرمودند کهامام رضا )علیه الحججآن وقت حضرت ثامن  ،جائزه داده ام نعام ورا اَ اه 

 :مامون پرسید ؟رخیا یستند ه دم جبارک م ای سرموه  ها نییا اآکه  مامتحان کنی مکن استم

وقت حضرت امام رضا آن  آوردند پس آتش ،اورندبی تشآ :کهد فرمودن ؟طور امتحان کنیمچ

آتش دیگر را در وی د معب ،یدگردر وی خاکستمآن  ،ک موی را در آن انداختندیالسالم( )علیه

 خاموش تشآفوری  ،ف آتش بردندرطبه شد و چون موی سومی را  م خاکستره  نآانداختند 

 تشآطرف  ه  ارمی را بچهی  پس مو  ،تاسدم  ج  کبارم  ن موی سرای  یلب  :فرمودند که  پس  ،گردید

 پسخاموش گردید  و آتش    دبردن  تشوی آبه س  امی رنجپموی    دو بعشد    اموشخبردند و آتش  

سه موی را جمع هر  د آن  بع  و  !هستند  ل اهللسوردم  ج  بارکم  سر  زموی ا  هس  ره این    :کهفرمودند  

 ودخای پ السالم( برت امام رضا )علیهضراز آن ح بعد رستادند وف نموده استشمام کردند و درود

رَسُوْلَ اهللِ وَ رَحْمَةُ اهللِ  ایَدَّاهُ جَ ایَلسَّلَامُ عَلَيْکَ اَ  :دنمودن  بای مبارک خطاموه وی آن  ه سه بدتاسای

وَ عَلَيْکَ السَّلَامُ   :دا آمدندبه صمبارک    موهاین  آشنیدند که    ارپس ناگهان همه اهل درب ،وَ بَرَکَاتُهُ
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سالم   ان شده درود ویگر  باردرل  ی اه امم ت  پس ،رَکَاتُهُالرِّضَا وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَ یبْنَ مُوْسَ یَّ وَلَدِیْ عَلِ ایَ

 .اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ :فرستادندمحمد  ل مد و آمح  بر

 هنگام شهادت سید الشهداءروح امری بروز 

 سید الشهداءاقدس حضرت  جودو لمعا قالمقصد را هم باید دانست که خ وب این مط و

 نیبلی از سف ی ووعل قئالخ جمیع میان در دروح امری خو اوصافاظهار  یارالسالم( را ب)علیه

روح  صافظهور و بروز او شدشروع ود پس فرموده ب عالین انتخابین صوممع دهارچهحضرت 

 .الربامری از میدان ک

 ولی است سف ملی و عاولعروحانیت تمامی موجودات عالم  بعنم و زکرمن روح امری پس چو

آن از شهادت چیزی که بعد اول  امام قلب عالم امکان و مرکز دائره تکوین و آفرینش است لذا

ا تاریک گردید و باد هو و دشه رفتشد این بود که زمین لرزیدن گرفت و آفتاب گ هرحضرت ظا

که مالئالید ت روح االمین سحضر ن شروع شد ودرفت و از آسمان خون باریگن دهای تند وزی

 ءِ.اربَلَکَبِ د ذُبِحَ الحُسَينُقَألَا ألَا  ءِالَبِکَربَ ينُقَد قُتِلَ الحُسَا لَأا لَأ :اد آمد کهیفربه  

 در قتلگاهسید الشهداء  نورانیت بدن 

 منور ت روشن وآن حضر هعوطقنم یاز نورانیت اعضا صحراءی ماتم  شدک یتارشب گاه  رو ه 

 ،اهللان  سبح  ،دلند شبرت  ضحآن  دن  از اجزای ب  و تقدیس  ل و تسبیحیهلای تکبیر تو صددید  گر

ان و ج نیبکه  دبوو برتر  بهتر اودیدن لح بار ازبه چه صدای رخیم و لحن دلکش که هزار 

جمع شدند  تضرن حن حسینی دور تا دور آآن لحا برای استماع هورندگان صحراء و پش وحو

شروع کردند و   زبان خودو زاری در    حهشده نو  ثراتمء  هداجگر شکاف شنظر دردناک و مو از آن  
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 دی ومل شکست خورده احکیه  دی ومرعبه سر آن کوشروع کردند د فواطبرای آمرزش  بعد

 جاری بود!  دن نشدندف  (سالملامعلیه) شهداء  یاه  شعنتی که  قو  ن سلسله تاای

 نبی مقایسه با وفات سلیمان

هر وب ظاخسلین مر و ءانبیاه وگر بر سید الشهداءحضرت  تیلض ف مرتبه و مقام و حاال از اینجا

حضرت آن ت خدم در که انی جمه بنهانتقال فرمودند  حضرت سلیمانهر گاه  هکمی شود 

 تقمبارک آن حضرت در وسر ن پرندگان که بر آ ورطین م هو  دا فرار کردنج کیه هم  ددنوب

ار ه فرانتقال هم از  بعد    ،می انداختند  هحضرت سایآن  احترام  و  ل  الج  و هبرای جاو سیاحت    یرس

 م.روف شدندص م  ول ومشغ  کردند و در کار خود

رندگان هوا بنی جان و وحوش صحرا و پ السالم()علیه سید الشهداءحضرت  دتهاش ازعد اما ب

 اتب  شاز  جمع می شدند و  احمدی  س  اپاش  پهیکل    و  دیمسر  عبهال کبن سلیمان کرآ  ه دورهم

زاری می   گریه و  و  حهآن حضرت نو  فاکش  گرج  بمصائر  بان خود  بمی کردند و در ز  فصبح طوا

 !!! کردند

  واقعه سید الشهداء در شام نماز بدن 

  :قوم است کهه مرالغم   بحوردر کتاب  و  

ال بیرون بکرده از میدان کردفن  را    خود  های  های مردهنعش  شام    ه واوت اثر کوفشق  رکشلهر گاه  

که از  ندیدنشد ایز هاز فاصلپس ر روی زمین افتاده بودند سر بش های شهداء بدون و نعشدند 

 یدت که اذان می گوسند کیینچند نفر را فرستادند که ببپس    میدان قتلگاه صدای اذان می آید

ا ایستاده اذان  پبر  سید الشهداءحضرت  چون نزدیک قتلگاه رسیدند مشاه کردند بدن بی سر و

در عقب   و  تادندسد دیگری ایبعیشان یکی  هااپبر    اء همنعش های شهدکه    و بعد دیدند  وید!گی  م
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خواندن شروع در جماعت نماز  د از اقامه بدن های بی سربع جماعت بستند و فصن سیح دنب

  .افتندمی  ان بر زمین  جرمهای   همانند دان  ات خونکه از رگ های بریده حلقوم شان قطر  حالی

ری و ماجگشتند بران خود لشکری ویه سب و نددیغریب مشاهده کرده ترس عجیب و هنظرماین 

 نیبای ه رحبعضی از آن ها گفتند که این امر از سپس بیان کردند  ه آن هاو مشاهده خود را ب

 .(یناجمععلیهماهللتنلع)ت  عجب نیست است جای  مهاش

رام کاال  ت حضرت کردگار ذو الجالل ودیعبو  ت نماز واهمیکه مردم    صلوة  هاین است اقام  بَرُ اَهللُ اَکْ

همین به  شود و  بت نباید ترک  اس  مات مساویو مال حیات  ح  ردرا بدانند که بندگی خدای منان  

  1، اةلَالصَّ تَمْقَأ دْ قَلَ اهُدّا جَیَ   :اشاره فرموده اند  السالم()علیه  زمامامام    رص ع  لیمطلب حضرت و

حضرت   ءاعت با شهداز خواندن این نماز جما  وده اید! وم ا نپ  نماز را بر  ماشعالم    د بزرگوار درجای  

   :ته اسد که فرمودیوده انم کالم خدای متعال را  عملی    قدیص ت  سید الشهداء

ان هرگز گمای مردم  2،واتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَسَبيلِ اللَّهِ أَمْ وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی

ن نیست بلکه آن ها زنده هستند و در جوار پروردگار ر چنیان راه خدا مرده اند خیشهیدکا    کنیدن

 !تندهسروف  ص های خوش آینده و گوارا مشغول و م  ربتو ش  ذیذی لهاد و نوش غذارخودر  خود  

 نینحس نورانیت حضرات

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ ِکفْلَْينِ مِنْ رَْحمَِتهِ وَ یَجْعَلْ  :تعالیو  بارک  هلل تقال ا

  3.لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٍ

 
 . 3، ح578، صفحه 4، كليني، الکافي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، جلد محمد بن يعقوب  - 1

 169عمران :  آل  - 2

 28الحديد :   - 3
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رسول بر د یاوربیان م ایو ای متعال خد ازد یسترب ظاهردر  دده ایآوران م ایه ک کسانییعنی ای 

ت خدای منان از وقآن    ما ایمان خواهید آورد در قلبشاه  گ  ره ن و  طاب  ر اوصیای رسول درو باو  

را یعنی محبت   هخاص  حمتآن ر  فرمود و  دمت خواه رحصه مو حشما دیش به  رحمت خاصه خو

 عالم آخرت نور  درو  سبطین )علیهما السالم( برای شما در عالم دنیا  و  سنین  ضرات ححمودت    و

د یه واخت  یاهد  رنور همیشه همراه شما خواهد بود و شما در روشنی آن  نون  پس آگردانید    هدخوا

یار پرده سخدای متعال ب هان شما را خواهد آمرزید و بدانید کهمه گناهنیز خدای منان  افت وی

 است.  یمپوش و رح

عالم در میدان  قورانیت است که خالنک ی (والسالمالصلوةماعلیه) حسنین اترت حض ورانین

)علیهما السالم( زینت  ات حسنینعالم از نورانیت حضر ارنونبع امرا که  ماعظ شعر محشور

خدائی  تاولین و آخرین آن نورانیو ی و عالم سفلی ووقات عالم علمخلتمامی  هکا ت دخواهد دا

خالق   هدیگری است ک  یک چیزی  السالم()علیه  سید الشهداءورانیت حضرت  نرا تماشا کنند لیکن  

آفتاب گردانیده است   دولت نورانیت جنات الخهجه ب دباآن حضرت را برای ابد اآلانیت عالم نور

 قسم نورانیت است!چه  آن  که  نمایند  بان  یب  ةکليتواند که او را   لذا انسان نمی

معرفت  هلنور ایمان ا ،انیکه از این ب ممقام را بیان می کنی سه ،ال دوریق مثطبه  اجاین ردا م

 الی! تعاهلل  ءشا  گردید ان  هدخوا  ضیابار  ه مانند خورشیدذراز  

را برای اظهار  (داءالف هل روحنا)اقدس حضرت سید الشهداء د وجعالم و قکه خال دبا پس واضح

سفلی  ى ووی مخلوقات علاربکلیه  متو امات کلیه ابراز جمیع اوصاف ظاهری و باطنی نبوو 

 ءه نورانیت و روحانیت حضرت خاتم االنبیاک  عالمتاب ساختن انتخاب فرموده بود زیرا  باتفآمانند  
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 سید الشهداء حضرت  هواسطه شده مگر بنالسالم( در عالم دنیا ظاهر عالین )علیهم اتمخلوقو 

1الحدیث  که فرموده اند  !ینحس از  مو من  ستان  ین از محس ،2،ينِسَالحُ نَا مِنَ أی وَنِّمِ ينُسَالحُ 

ب ذکر این مطلت  هک دفرموده بو  رمقر  معین و مطلب و مقصدن  یا  شیامرا برای ن  ءو میدان کربال

  :دائیمفربنموده بود مالحظه    سلف  امانبیای    صحائف  دررا  

  :این است  یهعربوف  ره حلفظ عبرانی بت  مده یت را که در آ  یبارمیاه ن  هیفششم صحو    لچه  ببا

یعنی برای حضرت حق رب العزت  کیْ ذِبَحْ لَادُوْنَایُ ُیهُوِه صِبَا اُوْثْ بِاِرِصْ صَافُوْن اِلْ نَهِرْ فِرَاتْ،3

که جمیع مخلوقات لشکرهای او می باشند یک ذبح عظیم در زمین صفین بر کنار نهر فرات 

 معین و مقرر است.

حاالت   و  ءو حوادث دشت کربال  عقائبصیرت وم  چشاز    و  عمیق  رفکو    ققید  ره نظب  یکس  رس اگپ

اید نمعه برا مطالالفداء( لهالعلمینسید الشهداء )روحناوارواحن حضرت ی بدسر ب و ی سرب ندب

شهادت  نیعیکفاره نهر فرات  نیفزمین ص ذبح عظیممید که هد فهخوا خواهد دید و نهیآئ ره 

و نی صفات جسمانی عباطنی ی المرسلین تمامی اوصاف ظاهری و یاء وخاتم االنبحضرت  دفرزن

 عالم سفلی مانند  جمیع مخلوقات عالم علوی و  بر  کالً   و  را جزءً   هت کلیه و امامت کلیبون  یانحرو

م از عالِ سکهیچ ساخته است که بعد از آن ذبح عظیم برای  راشکآو مس نصف النهار روشن ش

 ن شخص در محضرکه آ  محلی برای حرف زدن باقی نماندهو  یچ عذری  ه یر بص   کور وو  ل  ه اج  و
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 . 61و10و6، ص: 2القديمة(، بنی هاشمی، تبريز، ج  -، كشف الغمة في معرفة األئمة )ط اربلى، على بن عيسى 

 . 305عالمه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين، وزارت ارشاد، تهران، النص، ص: 

 10، آيه 46تورات، کتاب ارمياه نبی، باب  - 3
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چون   هک  داوریی و دلیلی بتجحر در وقت سؤال یک عذری و  حشتعال در میدان می معدالت خدا

 اختیار و ابختنت من از اهج اینه واضح نشده بود ب و ره با و ره حقه ظا تامام فمن أوصار ب

می  بر حقامام باطل را امام  قامام ح وصافعدم ظهور امعذور بودم و برای  بر حقمام ان دوم ن

زیرا که  رحیم!ای ی خدا امفربای من از من در گذر دختیار نموده بودم لذا ای خمی دانستم و ا

 .ستا  دادهار  ه خویش قرالغبین ذبح عظیم را بر مخلوقات حجت  هم حکیم    خدای متعال علیم و
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  حجت الهی با شهادت امام حسین اقامه 

السالم( نورانیت و سید الشهداء )علیه حضرتد از شهادت بعو برای همین مقصد خالق عالم 

 تاد ضیابار ساخته بو شن ورو بل عالم مانند افتاه ا روحانیت باطنی آن حضرت را برای جمیع

ال متع دایخ بر دتوانن سکهیچ  ازپرسبدر روز و  دشوبتمام  هی بر همئداخ هجت بالغح که

  :موده استفراخبار  مجید  حجت بیاورد که خودش در کتاب  

رد زیرا که وایعال حجت بر خدای متکه ب دکسی نمی توانیعنی  ،قِخَلْال لِلْ 1،فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ

   .استمه آورده و نشان داده  هخود را برای   هخدای متعال حجت بالغ

 هامامت کلی یمانجسنمودن تمامی اوصاف ظاهری  هرظا د ازبعلذا الزم بود که در میدان کربال 

شود بکرده  آن اوصاف نورانیت و روحانیت روح امری است نیز ظاهر هک یانحروو اوصاف باطنی 

 وپاش اش پ و ربی سش عاز نورانیت آن نشب  تقو این جهت بود که بعد از شهادت در پس

ه دو نورانیت را مشاه   ئیناوشن رپس آ  ،روشن و ضیا بار می گردید  ءالبتمامی میدان کراش  قاش  ق

جمع می   همامت کلیب ار آن آفتاومه دهودند  ب  ءراصحنموده تمامی وحوش و حیوانات که در آن  

ور نبه  کعار می شدند و دور آن  نثمصباح والیت    س ووفانو    ةمشکوا بر آن  و مانند پروانه هند  شد

نی عی  ودبجاری    بچهل شا  ت  دی طواف می کردند و این سلسله برابرحم ااوصاف    رظهم  دی ورمس

اطهر   شعنر  را دوه و پرندگان    صحراءب حیوانات  هر ش  ددفن نشدن  ءداهش  یاه   شعن  هک  تا وقتی

می کردند و بر آن ف جمع می شدند و طواالفداء( لهالعلمینسید الشهداء )روحناوارواححضرت 

 شدند!نثار می  
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مبین  مامکه چرا حضرت اشد واهد خ ایدبر یک سؤال پدمت و غیر اقص نان ذهدر ا جااین در االح

ش فرزند عن  هال آمدبیدان کرم  السالم( از روی اعجاز درعجائبات رب العلمین )علیه  مظهر قدرت و

 مدینه تشریففارسی در مدائن از  ن سلمانفدهر گاه برای  ؟فرمودندنرا دفن  یشند خوبرجگو 

سدر و  و روامر فرموده که آن ها کاف و دهبیلط المنتهی سدرةمقربین را از که ئالآورده بودند و م

 -  ش سلمانعن  که  اورند تایب  نبر سرشت همراه خودعت  بهش  ی ازسسندکفن    و  یلبسسل  رهآب ن

در مدائن با لوازم   یتهسدرة المنز  ی اوبار قدسی و کرهز تادهف چنانچهرا دفن کنیم    -خود    شیعه

 !مان را در همان روز وفات دفن فرمودند!لس  ود  تکفین نازل شدن  و  جهیزت

فن سلمان دیعنی تولیت    ددنوتار بمخت ولی  حضر  سلمان آنبابت  حقیقت این است که در  س  پ

زیرا    !نداشتند!!  در دست خود  تولیت دفن  یشحضرت بود اما در بابت فرزند خو  آن  دخودر دست  

ای برقا  ار وص انو    ابحتمامی اص  سنغو  خود و  هطمئنس مالسالم( نفین )علیهحس  حضرت امامکه  

االکرام فروخته بودند   ل ولجالو اذخوشنودی خدای متعال    ل و خرید مرضی وتحصیخود را برای  

کس حق نداشت که آن بدن های  چهی قطلمرضایت حضرت حق و غیب  لذا بدون اجازه و

حضرت   دنه خو  ،نمایدباالکرام دفن    الجالل و  وذخدای متعال    یعنیمشتری    ه اجازالروخته را بف

حسن مجتبی  ء و نه حضرتازهر تضرحه حضرت امام مبین ننه ب العلمین ر رسول

  سالم(.والالصلوةمعلیه)

نی دییم امور  حک  م وعلی  آننت خدای متعال جاری و ساری بوده است که  س  از زمان قدیم اینو  

حضرت موسی بن عمران به  تکمیل می رسانیده است چنانچه    هدرجه  هل روز بچخود را در ظرف  

ت عوقت کتاب شری پس آن خواندب زهانما و دسی روز روزه بگیر هامر فرمود که بر کوه طور رفت

د بع ا را خواند وه سی روز روزه گرفت و نماز اتر وتق دسبداده خواهد شد لذا حضرت موسی ط
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مین هه روز دیگر دآن وقت ارشاد شد که  دوشعت مرحمت ریشب تاکش نمود که حاال هخوا

حضرت موسی ده روز دیگر آن عمل را  نچهناچ ،ددا معمل را جاری داشته باشد آن وقت خواه 

 ف چهلظر  در  رموعود پروردگا  هرسید زمانل  میکتبه    پس 1،فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعينَ لَيْلَة :ردآوا  ه جب

 .روز

 حکمت تأخیر دفن بدن امام حسین  -

فن دسی ه کرا نگذاشت ک ءداهش ت دید آن ابدانحلمص که  حکیم تا وقتی خدای علیم ولذا 

منظر   رهاهظال این مخدای متع  هسنت جاریق  مواف  هک  تا  دوروز کامل بچهل  ت تا  مد  نو آاید  م نب

عالم علوی  اتای جمیع مخلوقبریه بود هلا غهبال جتحکه حضرت شهادت آن  فاکگر شر جصب

شود بار  آشک  فلی مانند آفتابو سی  ومخلوقات عل  یتمام  تکمیل برسد و بر  هدرجبه  لی  فس  عالم  و

م خود مشاهده به چش ان کربالء ومید ا بیائید دره شماهمه سفلی و که ای مخلوقات علوی 

یش و ای عزیز خوباقر و رصانا و باصحکه جان و مال و ناموس و امن امام  ستا د که اینئینماب

ب ئین مصاا  رو با ساخته است  دف  ان نموده وقربن  م  را در راه رضای  همه  یرو صغ  بیرو ک  رپیبرنا و  

 ایشان را ما در رین صبپس هم نموده است  رصب زوافرآتش طوفان و  شکاف رجگ ان سوز وهج

  2،ساختیمت  امام المخلوقارا  یم خود دیده بودیم که ایشان  قدعلم  
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حکمت تأخير در دفِن ظاهری ابدان مطهره در کربال همانا معرفی امام به حق و حقانيت و مظلوميت او و امام باطن و ظاهر بودن   - 2

 اوست. 
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1 :جل فقال عز و این صبر برای  ،وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ

ایت هدجمیع مخلوقات را    یشل و اعمال خوعااز افکه    ممخلوقات ساختیالایشان را امام  ما  یم  عظ

 قین دارند!ی  شان بر آیات ما ایمان ویور ان طماه   دنکنبقین پیدا  ی  س مخلوقات ایمان وپ  ندیبنما

 از بدن مطهر ظهور صفات روح امری  -

 جوداتمو عیجم  و مبود و تمامی ام شدهسیم از روز ازل صبر ج و چون اعالن این ذبح عظیم و

 حادثه  وعه  انتظار این واق  جمیعاً  یسفل  لمعاو  م عالم علوی  مش داده بودند لذا تمامی افراد اخبر  را

عظیم الشان این  یسینیما رویص ت نظر دردناک ومعمومی این  شاین جهت نمای هرا داشتند ب

tragic scene  مخلوقات   هبرای جمیع افراد و اشخاص انواع مختلف  کافشجگر    هحادثو  ین  ریجیک ست

 الهیه چهل روزسنت جاری  فقاوم اذد لو وافی نبوعالم سفلی صرف سه روز کافی  عالم علوی و

سید الشهداء ر حضرت  س  یب  دنیت جساز نورا  پس  ،روز  هس  نه صرفکامال معین و مقرر شده بود  

د! یردضیا بار می گ  منور و  ال روشن وبکرصحرای    در وقت شب برابر تا روز تمامی  اتامام المخلوق

 !و ادامه داشت!

  مطهرروشن شدن تنور خولی با سر  -

 روشن شدن تنور خولی با شعاع های نور حسینی  -1صحنه 

 ار گردیده بود!ضیا ب نور وم ن ووشلعین ر لیخو مرتبه اول تنور بی جسد رساز نورانیت  ( و1)

 ناگهان دید که از تنورجهت کاری بیدار شده بود پس  به    نصف شبخولی در وقت    هزوج  چهچنان

 در آن ستون نور می رسد وسمان ه آاست و تا ب لندبنی روششعاع های آفتاب  ندماننور تون س

 و  ریحتد ممونی را مشاهده  جراماین    همنؤچون آن م .دندور  می آیند و می  آسمان دارندکه  مالئ
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اما د ین فهمیعلن پس آ ؟استری جماچه این  :د کهیرسپده مون یدارب ار خولی هوت گردید ومب

ر سلعین  ان تنور خولییم منه دانست که درمؤآن  ی کهاما وقت ماند یمن :گفت کرد و هتوری

قسم  هه است آن وقت آن مومندوم لین را مخفی نثقول الرسین فرزند حس حضرت امام طهرم

 !گردیدیشقی ابدی    عون ولرا قطع کردم که تو م  تتعلقا  همهحاال من از تو   :خورده گفت که

  مطهرروشن شدن دیر راهب با سر  -

 السالم()علیه  روشن شدن دیر راهب با شعاع های نور مقدس حسینی  -2صحنه 

هور و بروز نمود که از مشاهده آن هب ظار جسد در آن دیرسر بی ن آوم نورانیت ده رتبم ( و2)

 !دوم ار نتیت را ترک نموده دین اسالم را اخنصرانیب  ه نورانیت آن را

 سید الشهداءال نورانیت حضرت عتمای و کجا خدا جتی معلوم نیست که در کو به درس

حدیث آن  ثیقوت و قدیص بود مگر تن ظهاراو این ابراز  ور داده بود وظه و بروز السالم( را)علیه

 ین بیان شده است وعصومم همئع ایاهیت روحانیت و نورانیت جم و من حقیقت آ در هک شریف

 :موده اندفرمیل  ک  بواجبن زیاد است که حضرت امام مبین در  یل ام آن حدیث ک

ائق و روحانیت تمامی یعنی حق 1،هارُآثَ يدِوحِالتُّ لِاکِيَى هَلَعَ وحُلُيَفَ لِاألزَ  بحِن صُمِ قُشرِیَ ورٌنُ

یب لم یزل حب لانیت است که از صبح ازرنوآن  رثعالم سفلی ا عام علوی و جوداتمو

از آن  بعد ود تابی ن ممیصوعم ئمهل توحید اهیاک بر بعد د وخشرد می وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

 می گردد!  اه  آن  ةوايح هیامده  ش  خلدا  تاقانواع مخلو  شخاصاو افراد    اجسامدر اجرام و  

 با سر مطهر محشر روشن شدن صحرای -

 صحنه محشر با شعاع نور حسینیروشن شدن   -3صحنه 

 
 . 81، صفحه : 2، محمد تقى، روضه المتقين، مؤسسه كوشانپور، قم، جلد : المجلسي  - 1
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وقت ظاهر خواهد آن د برای تمامی مخلوقات ی جسدر میدان محشر نورانیت آن سر بو  (3)

 وقدس  مبارک را بر دست مبارک خود گذاشته در بارگاه  سر  آن    سید الشهداءکه حضرت    فرمود

 وقت آنآن  پس ،مودنند ه خوا پیشکش یهدهعنوان نذر و  ت حق و غیب مطلق بهل حضرجال

 ید وهد درخشواخ زروفان اجه یداران خورشهزمانند  الهیهاسرار علم و قدت  هاقدس خزان سر

 ید!گردضیا بار خواهد  و روشن    حشرم  اندیمی ممات

 روشن شدن بهشت با نور امام حسین -

 السالم()علیه روشن شدن بهشت با شعاع پر فروغ نور حسینی  -4صحنه 

  :کهت  اسم  قورچنین م  12و آیت   21ب یوحنا در با  هکاشفمدر  و  (  4)

اب نخواهد بود هتام ائی آفتاب و نورشنرو مینعالهیه یعنی درجات الل الو ج دسق شهردر آن 

 (ینس)ح هبر طالق و قادر خدایکه زیرا  نبود سدق هیچ هرشکه در آن  ممشاهده نمود لکهب

ور و ننائی شاو را رو هتابماو افتاب  کهاحتیاج ندارد  رشه نو آاست  هرش نآ لجالقدس و 

 .چراغش بره است سازد و  می  رخدا آن را منو لالجند زیرا که بده 

حضرت و وجود مقدس   ءاقدس حضرت خاتم االنبیا  ه در این آیات وجودراز خداوند و ب  ودقص م  و

 .راه خدا است  حبوذم  هبرسید الشهداء  
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 امری  روحصاف او اظهار

ع موجود یملکوت جم  دست امامو در  تالسالم( امام المخلوقا)علیه سید الشهداءچون حضرت 

امام به دست یعنی  1،ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَبِيَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ :ال فرموده استعتم ایخداست که 

ب مخلوقات در میدان مآ  مان است مرجع وه و   .ات استوقروح تمامی مخل  ان وج  ت وکوحق مل

حادث و   مخلوقاتموجود است و  کل    دجمو  متعال قدیم و  یزیرا که خداال  متعی  ه خدامحشر ن

مخلوقات با خدای متعال  عتماجلذا ا ،تندهسقیض ن و دضاتو با هم مد ره این و مکن الوجود م

فرموده  رین و مقرعم اربرای حساب و کتاب مخلوقات خدای متعال امام خود پس محال است 

   .است

إِنَّ إِلَيْنا إِیاَبهُمْ  :دنظاهر فرموده اند که می فرمای  السالم(ئمه )علیهمخودشان ارا  این مطلب    چهچنان

تمامی حساب و  ستیم  ه   اممخلوقات    مآب  ع وجر مرحشم  نیدام  نی درعی 2،ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُم* 

 3.پرده شده استس  دست ماه  ب  اتلوقخکتاب مو  

ت وق ت و نور وکوز روح امری و ملکمعصومین مخلوقات عالین منبع و مر هت چهارداحضرو نیز 

 ویموجودات قرار داده است لذا از ر جمیعب و مآعالم مرجع  قهستند لذا ایشان را خال هبرقی

ان م ای مندشین علابلیس اغوای به عقل الزم بود که تمامی امت اطاعت از ایشان می کردند اما 

را بیرون )روحنا له الفداء(  سید الشهداءن حضرت وط از ان برخاستند وشایضد  و دین مردم بر

اصحاب ع  میجبا    هنسگرو    و تشنهتند  بس  نیشاابر    ار  بو آال محاصره نمودند  بده در میدان کرکر
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مودند حتی اینکه خود نبح  ذ  یانبکبیر همه را مانند گوسفندان قرو    اء صغیربزه و اقرعاو  ار  ص انو  

ی بیان باه نشعیکشتن ایشان را برای حضرت ار ی دحم ی رب و ظلم سختخدای متعال شدت 

  ،فرموده است

ل می فرماید و ج  عزی  خدایعنی   1،مْيْحَيِّ صْرِاِمِ زَرْنِغْ یْک حْيْحِیِسُوْ یْم رُوْدُوْ تْاِ وِ فقال عز و جل:

خل ن ،امش وه یای کوفقاش ت که حاالت زمانه شهادت آن مظلوم را بیان کند که چطورسیه کک

 ؟برانداختند  حمیی رو بشدت  چه  به    ،آن مظلوم را از روی زمین زندگان  یو درخت زندگان  ةوايح

 .تمامه بیان کندبکه  د  ناوی تمنرا کسی    سید الشهداءحضرت    بحب ذئمصایعنی  

 در صحنه عاشورا عظیم حسینی صبر  -

 صارناو  روی آن حضرت اصحاب  ش  یپه آن حضرت تشنه و گرسنه بود و دیگر اینکه در  اینکاول  

و همین طور عزیزان و فرزندان  !صائم النهار بودند کشته می شدند حضرت که قائم اللیل و آن

می شدند و آن حضرت   ذبحنه  سگر  ه وتشنداشتند  نر  یو نظ  مثل  انجهخوش جمال که در تمامی  

 کیکه از حضرت یعقوب صرف  آن  ال  حگفت و    نمی  هیچ اهللِ اءِضَقَ بِاًضَرِ  سوای  ی فرمود وم  صبر

نمودند که نور  هنقدر گرییدر فراق او ا شده بود پست یوسف از نظر ایشان غائب پسر حضر

یل عاسم  ذبحل گردیده بود و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در وقت زائ کليةت حضر نارت آبص 

 دننبین  دخو  رسپته بودند که ذبح شدن  سمال بستدبر چشم خود  
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، ادِهَى الجِلَإ مْدَّقَتَ بَُنیّ ایَ :بر فرمودنده پیغم یبشکبر ت على احضربرای  1سید الشهداءاما حضرت 

و شدند    هتشکو  ه رفتند  چانچنو  کشته بش  المتع  ایداه خر  در  و  جهاد  و برایم من برچش  رای نو

رخوار شی چهآن ب ن سپردند وریشی انجحضرت آن ی وزان شم برها بنی مرقل بی الفض ت احضر

ید بر دست آن حضرت از تیر پی طو موَ یَتَمَلمَلُ،  وَ هُوَ یَتَلَظَّى ،سوخت تشنگی میت دش که از

 گردید!    د مذبوحلوآر  زه   بهعه شس

ن ام سبه آ یربکو  یرصغمخدرات و دختران  شطعال یو از خیام مخدرات عصمت و طهارت صدا

ای آن ها مانند ه رتیمن احاطه کرده بودند و دششکر خونخوار اف لطرا راههر چاز و سید می ر

ی م ت صبرجانسوز آن حضر باین تمامی مصائ با وجود ،باریدند ن آن حضرت میبد تگرگ بر

حضرت آن صبر ر آسمان ها ب هکئالکه محتی  ه،مرِألِ اًميسلِتَوَ  اهللِ اءِضَقَ بِاًضَ رِ :ود و می گفتفرم

 صبر می فرمود.دفاع   قدرت  ودجو  ابنی  عی  ،گردیده بود و تعجب می کردند  تهومبو    یرحمت

حضرت را آن حضرت دیده بود که آن علم قدیم خود از  ردحکیم  ای علیم ودخ ار ربهمین ص

ا خدای متعال معیار امامت خود را قرار داده ر رصب سمین قو هم گردانیده بود  المخلوقاتامام 

  :السالم( فرموده است)علیهم عصومینم  مهائخصوص   در  چنانچه  .است

2 وقت امام آن ا رن ما ایشا ،وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ

که در راه رضای   یمودم ه ندشاه م  م قدیم خودلع  ان را دریشعالم امکان ساختیم که ا  مخلوقاتال

 مان ویاما  ینت زمینی و آسماآیاتمامی بر ند و یامرفی م صبرید ب شدئیع مصاجم  ان برما ایش
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ین موارد با همچندر  گریدیمام خدا کسی اممکن نیست محال است که سوای  ،قین دارندی

 .قوت انتقام صبر کند  تن قدرت وشدا  دوجو

آن از دست    ام صبرمزسید  حضرت رآن رم  به حت  بوناما چون    1مشهور استحضرت ایوب   ربص

بریده دید پرسید که را ان موی سرشبعضی از  بحضرت ایو هک ییعنی روز ،ا گردیده حضرت ر

امروز  :کهاه در جواب گفتند پن متص عه ردآن مخ ؟و شده استارا قدری مقرچموی سر شما 

ک یا ر فرن دنچ ،نهایت مضطرب شدمبی  ،دسعی کردم کسی چیزی ندا چه ره برای غذای شما 

برای ه ک طیربه ش مهید یمان نما شما را  :ایشان گفتند که ،سؤال کردمو م ددیته سشن اج

آخر   ،راضی نشدندآن ها  کردم اما    رراصا  ر چهه من    ،یدبده   اه مری موی سرتان را بیک قدک  تبرّ

آن وقت  سم و این نان و خورش برای شما آوردم پدن ها داه آوی را بمهمین قدر راً مجبو

بَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ رَ وَ أَیُّوبَ إِذْ نادى :و نمودردرگاه حضرت کردگار عپیغمبر به    بحضرت ایو

یال مرا ع سر یوه مک دیسر اینجاه نوبت بکه ار من حاال پروردگای یعنی  2،أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ

 از ن رحم کن وم هدارم بن برصن قوت شتر از ایمن بی ،م شدماتن م صبرپس  دمردم نگاه کردن

 !ستیهکه تو ارحم الراحمین !!!  نجات بدهمرا    انحامت  نای

 ربصکه چه فرمائید ب حظهرا مالالفداء( لهالعلمینسید الشهداء )روحناوارواححضرت ر حاال صب

 نآ و شهید گردیدند خورد و بزرگ ره ا و بار و عزیز و اقرو انص  صحابهر گاه جمیع ا پس ؟دبو

 .من سخت هجوم آوردنددششقاوت اثر    رلشکت تنها باقی ماندند و  رض ح
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طهارت سوی خیام مخدرات عصمت و به ان دت شدند و از میداشه هدماآپس آن حضرت خود 

 موثُلکُ ازَینَبُ یَ ایَ :لند فرمودندبی  داصه  خیام ایستاده ب  آوردند و بر در  فیرشتای رخصت آخری  بر

خرد و  همهشنیدند اهل حرم رت را ی حض ادچون این ص ،امُلَالسَ  نَّ مِنّیيکُلَعَ کِينَةسَ او یَ ةيّقَرُ ایَ

ای مبارک ه پیکی ب ،جمع شدندا يَلعَ اا وَمُحَمَّد اوَکنان  داریفو ان یگر تآن حضربزرگ دور 

تشنگی و گرسنگی نتوانستند شدت  گرفت و اطفال خوردسال از  را  د و یکی دست مبارک  بیسچ

  .ردندک  میه  غلطیدند و زار زار گریمی  ن  روی بر زمید  نتسکه بای

 حضرت پروردگار  مشیت  ،بر کنندص  کهمی کردند    هو توصی  1دادند  می  سلیت  را  همهآن حضرت  

شدند و چون از خیام  هی میدان کارزار روانسوه بو ان گذاشتند گریه کنرا ن همه آ ،ین بودهچن

 حضرت زینب به ،ئیدایان بج خواهر ،هاتَخا اُیَ الِعَ تَ :خاتون را صدا زدند بزین حضرتشدند  دور

ازوی بل گرفتند و بغدر را  هرواخالجناح پائین آمدند و  حضرت از ذو پسنزدیک برادر رفتند 

 رخاطز رگه یت می کنم که او را به جا بیارید و صک ویان هر جواخ :فرمودند هرا بوسید رخواه 

و  بال یکاست که بعد از من بر شما  هیدرسحاال آن ساعت به نزدیک  :فرمودند که پس ،نکنید

جمیع قات  ولخت تمامی مبیمص    والآن بتحمل  ل ازلی از  حفن مآ  ت نازل خواهد شد که دربیمص 

ه در هم ی زمین روجبال شوامخ  ین وزم سمان وآ لین ورستمامی انبیاء و مو مالئکه کروبین 

د اما چون ون مصائب برآ مخلوقی حاضر نشد که زیر بار هیچخواستند و  تعذرم ارگبارگاه کرد

 تاقخلومع جمی انین از مم ل بشود لذام تحمست که کسی ه پروردگار  هشم که خوادمن دی

شدت بال توفیق وقت  که در    این شرط حاضرمبه  برخاستم و متعهد شدم که ای خدای متعال من  
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 ،بول فرمودقخدای منان   1،ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَیْ إِنَّکَ عَلى و یمآود تا که از عهده برششامل حال من ب  وت

ن م  شد  هداومن نازل خ  تی که حاال بربیص م  هرپس    ،کنموفا  را  د  عه  نآم که  رو  حاال من می  اذل

م لذا از نفع کدمال نخواهم کرد که او را عا استر دووت خدائی خقو  رتقد صبر خواهم کرد و

کنید  رصب نآ شود بربنازل  یدترت شدبیمص  ره م ها ه شما که براست من همین  هششما خوا

ا د دعای برهایتان را ب  دعا نکنید و هرگز لب  ددن بشیا برای انتقام کیفع آن  دهرگز هرگز برای  و  

ضب غ هکت آمدند فوری صاعقه حرعا بد تان برای بدیهاب صرف ل حرکت ندهید که مبادا اگر

 هدخوا درهمن  تحمازی مماتپس این  ،ساخت هدواختر ساکخمنان شما را دشکردگار تمامی 

 نبحضرت زی ،ينَظِافِ الحَ يرُ خَهُوَ  وَ يکُملَعَ ِتیفَيلِخَ اهلل وَ ،مگفتند رفت بعد این فرمودند ورفت، 

 .إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ همرِألِ اًميسلِتَوَ  اهللِ اءِضَقَ بِاًضَرِ :خاتون گریان و ناالن فرمودند

  حاالت بدن امام حسین در کربال -

 ربا که  ت  دباش  هت حقماف امکه باید میدان کربال نمایشگاه اوصابود  شیت ازلی گذشته  م  ردچون  

 فاصآن او  بروز و ظهور  ومی باشد    فاصاوه  ق دارای چح  که امام بر  ددگر  ارآشکعالم  اهل    جمیع

ممکن )روحنا له الفداء(  سید الشهداءحضرت  تدی بدون شهاحص ال ت ال تعد و یانوحباطنی ر

 تاالمو بروز داد و ظاهر فرمود آن کشد  د  هیشو    دوم ن  برص  ئبصامت بر تمامی  آن حضرنبود لذا  

حکمای عالم و مشاهده کنید   و  ءای عقال  دئیایم که بلعا  له امامت را بر جمیع ا  یانحرو  فصاواو  

و ر موی ه باشد و در  می هملکوت یعنی قوت برقی رکزمو و مجمع  عینام ممااقدس د جوکه و

انسان  کدام سر ،تاس یواسحیات امام م موت و ن است وبدت کل رقوت و قد ن اودب یاجزا
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 ال میؤزند و آیات قرآن تالوت می کند و جواب س که بدون کالم می کند و حرف میاست 

 دیسقت  و  حبیتس  تهلیل و  و  ریبصدای تک  او  هت که از اعضای مقطوعسا  ن بی سربدو کدام    ؟ده د

  ؟ند می شودلجید بم تحمید و ت  و

صدای  د وزمین متزلزل شو افت یاج معر هبر نوک نیز ءالشهدا اقدس حضرت سید هر گاه سر

د ذُبِحَ قَألَا ألَا  ءِالَبِکَربَ ينُقَد قُتِلَ الحُسَا لَأا لَأ :دیچییل در میان زمین و آسمان پئحضرت جبر

از  هنه ا برپ و آن حضرت سر هرخوا ،خاتون دختر امیر المؤمنین بحضرت زین ءِ،اربَلَکَبِ الحُسَينُ

مطهر برادر   رسمشاهده کردند که    ،رسیدنداه دویدند و چون به نزدیک  گسوی گودی قتبه  یام  خ

 پس سر ؟دهید یم ستوره دا چم ان حاال برایج برادر :دخطاب نمودن ،ند استلزه طویل بین بر

 ،یجِعِرتَ سافَی رَ جَ امَءُ بِ اضَالقَقَد قُضِیَ  اهُتَخا أُیَ :اددد نمود و جواب نم های خود را بچش مطهر

 را در شما منمی توان ،به سوی خیامبرگردید  ،اری شدهج ردگارحضرت کان قضای ج خواهر

 ه!دوم م نکلاست که ت  آن حضرتن  بی بد  این اولین کالم سر  ،ببینم  هنهرب  مع اشقیاء سرمج

 نماز ابدان اصحاب با بدن امام حسین -

 1مهدی(  میرزا غمةالر وبح)از کتاب    

  :ین می گویند کهعلد  عسان عمر  یرشکل

شدیم و  هروان هفومت کس بالکرده از میدان کر ندف را های خود هم مرده ازدود بش اه ما نچو

 هن کی حسیاباقر  و  زیعز  انصار وو اصحاب و    یننعش های حسجز  به  در میدان کربال کسی نبود  

گ ری ای بریده خون آلود بره سر ،ده بوطور که آن ها را بر روی خاک جمع آوری نمود مانه 
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ش وگبه دور رفتیم ناگهان صدای اذان  فرسخیک  به فاصلهصحرای کربال افتاده بودند و چون 

 ؟اذان می گویندکه در این وقت آنجا  دنتسیک اه این نیمیبکه ب مشتیبرگهای ما رسید و چون 

ته سبف  ص  ءشهداسر  لند است و نعش های بی  باقامت    یدایدیم که صنو چون نزدیک رسیدیم ش

د خوانده هلل احد قل هو ابع  اند وخو  ستاده سوره حمد مییا  هان  ین جلو آحس  شعنو  ایستاده اند  

 خود بسیار ردارک م و بردیردیگمبهوت  و یرتحم هن مشایا زا ام ،ندفتر رکوعبر فته گ ریبو تک

زود  ،قتل رسانیدیمبه  شتیم وک ینعل عدس مرع هگفتبه را حق ام محق ا نا هان شدیم کم یپش

 :گفت که عدس رم ع مان کردییب راید د مچش هواقعچون این  ر خود رسانیدیم وه لشکرا ب خود

ین سحه شیعیان عقید که ن نکنیداا کسی بیو بم است شاه  ی بنیهارحکنید این سن عجبت

 .خواهد شدتر راسخ  

  وزش نسیم عطر از ابدان مطهر -

ین گردیده بودند و بر روی خاک بر زمنالسالم( مدفون )علیهم ی شهداءهاکه نعش و تا وقتی 

و  ریبصدای تک یانحه خوش البه چ سید الشهداءحضرت  وعهقطماز آن اعضای بودند ه دفتاا

رندگان دحیوانات و  و    ءراحص  شحومی شد که و  لندب  و تسبیح و تقدیسیل  لهت  و  و تمجیدمید  تح

  1.جمع می شدندسید الشهداء  حضرت   عشن  رود  اهوبیشه و پرندگان 

 ن آمدن وحوش به زیارت بدن امام حسی -

ی شتدگاوان  رفط کی را ایستاده استماع می نمایند ون صحواه آ فطرک به این ترتیب که ی

ی داص هرا دراز کرد های خود ستین دمز ریشه ب ان بشیر طرف کیند و ه د گوش می هتشسن

م طیور و پرندگان قسااو دادند و در وقت تمازت آفتاب انواع  ان امام خود را گوش میلحا وشخ
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 بصائم مه بره  و می انداختند هسایش یوال های خبته از سبف ص واه ر در هطنعش م یا باالهو

که آب حضرت داود    یوش الحانخ  ندنامتند  یخر  اشک می  دوهای خ  ز چشمغربت آن حضرت او  

داودی دور آن لحن شنیدن  یارب ءی ایستاد و مرغان هوا از طیران و حیوانات صحرام انیجراز 

 حضرت جمع می شدند!

ا ر  ن شعریایش  وخام  ما  هیثه در مردکر  اپحضرت برآن عزای  مجلس  ان  جنی  بگروه    فطر  کو ی

 1:می خواندند

 فَلَهُ بَرِیقٌ فِی الْخُدُودِ  الرَّسُولُ جَبِيَنهُ مَسَحَ 

 دُودِ کرُ الْجُکدُّهُ خَيْکجَ  ا قُرَیْشٍکأَبَوَاهُ مِنْ عَلْيَ

جبین  لرسوسبب بوسیدن حضرت ه بیعنی این نورانیت و ضیا که از جسم اطهر هویدا است 

 بهترین اجداد است.  ،رت از خانواده اعالی قریش اند و جد حضرتحض ین  دوالو  ین است  حس

حضرت سیلمان   شاهیان  زم  در  انج  نیبمی شود که    هراظ  تان امام المخلوقامت شعظ  اجاز این  

که  دندفهمی هکی ت می کردند اما وقتدمخ ی بودند وم حضرت حاضرآن همیشه در بارگاه 

حضرت   ناست فوری از دور آآخرت داخل شده  عالم    کرده درت سلیمان از عالم دنیا انتقال  حضر

 !!آن حضرت را تنها گذاشتند  و نعش  فرار کردند

ند همیشه دشده بو شهید هک از روزی (داءالف هل روحنا) سید الشهداءاما سلیمان کربال حضرت 

 هت آن حضرت گریه و زاری و نوحبیمص   ردحضرت حاضر بودند و    آن  هرمط  شنعان دور  بنی ج

 .سرائی می کردند

 
 . 3، ح 94، النص، ص: ، نجف اشرفابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، دار المرتضوية - 1

 . 197، اللهوف على قتلى الطفوف، نشر جهان، تهران، ص: ابن طاووس، على بن موسى 
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ء سلیمان کربال  هرمط  شنع  رندگان هوا از باالی سر حضرت سلیمان در رفتند اما برپطور    و همین

 می کردند!!!  یهگرو    ر سایه می انداختندی نعش مطهالته در هوا باصف بسدر وقت روز    همیشه

 در شبامام حسین تابش نور از بدن  -

تا  یدمنور می گرد روشن و ها بشدر  ءالتمام صحرای کربت آن حضر دن بی سرباز نورانیت و 

قیه ملکوت و قوت بر عمرکز و منب قاتولخم گردد که بدن امام ال هراب و عالم ظاهر له ار که ب

 ! است
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 معجزات رأس امام حسینبروز 

  :است کهی  وچنانچه مر 1بی بدن آن حضرت بود  رست  فیطور حالت و کی  و همین

  مطهر در منزل خولی نور رأس

پس  ،ین ببردد لعزود در نزد ابن زیا هپرده بود کسین لعولی را به خ رهمطسر ین علعد سر عم 

پس   دوته بساالماره ب باب دارو    هو آن وقت درواز  دیسره  کوف  درشب  در وقت    رهطم  رس  ابخولی  

ر د لذا سوب الشهداءسید زوجه خود که آن مومنه از محبان حضرت ترس خود آورد و از  هانبه خ

کجا رفته  :هکزنش پرسید  ،دکشی درازب مخفی کرد و چون در تخت خوا هانخ ر را در تنورهمط

آن مومنه   پس همین که  ،حسین را آورده ام  و سرکربالء رفته بودم    :گفت  ؟یابودی و چه آورده  

خواهم ناین با تو  از    بعدهرگز    هللا  و  و برخاست و گفت ال  دلی زسید  ین شنید بر روی خوسم حسا

 .یه اتکش  مخلوقات راالمرسلین امام  سید ال  ندی ابدی گردیدی که فرزشق  بود که تو

سمان بلند ه آک عمود نور تا بیخانه    که از تنور  دمشاهده کر  هفت ناگار  و چون از خانه بیرون می

اقدس  ور از سرن نتوس آنکه رفت دیدن  هانخ ت چون در آنن اسشروک ن خانه تاریاست و آ

 اندروف  ص مو  مشغول   اقدس در طواف  رسغان سفید باالی  رت مروبه صکه  ئالمضیا بار و  

یت امری و ناحمع مردم اظهار رومجا  درو  د  کر  ار نورانیت میظهجای تاریک ا س درقدا  رس  سپ

ت می ئارن را قآود و آیات قرنم می  تکلمبدن بی  سر آنکه ود م می ن قمطل ةاوحيوتیت و کلم

ت و روحانیت جمیع ینمایند و بدانند که ملکوتبه هدتمامی عوام و خواص مردم مشاکه کرد تا 

 
 قضيه سر مطهر در منزل خولی  - 1
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حق مساوی است زیرا که  حیات امام بر  موت و  ت موجود است وآن حضرعوالم در هر جزء بدن  

  ،ستاه  داد  ربال خمتع  یچنانچه خدا  1.م استاللکوت عومرکز و منبع م

است ذات اقدس س دمق نزه ویعنی م 2،ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَلَکُوتُ کُلِّ شَیْبِيَدِهِ مَ :لعز و جفقال 

عامل شدن در و از شاغل  یش رای خوئایبرکت و هین الواماز اینکه د قطلم بغی حضرت حق و

مکنات مآلوده بنماید لذا ملکوت جمیع موجودات و  ثیی از گرد و غبار حدوثوحدای عالم ه کار

از   اتخلوقم مان امام اله پرده است که  س  نالعلمیحضرت رب    االمور  یولو  ن  م مبیماادست  ه  را ب

 شاغل باشد!  عامل و  ثدوح و  دایجاای عالم  هو قیوم در کارحی  جانب خدای  

 در بازار کوفهقرآن خواندن رأس مطهر 

ش می دره گفکوبازار و و کوچه  در هگذاردنیزه را بر سر  طهرم طرف صبح سر گریو چون روز د

رقم  همهمردم آمد که در آنجا  هانبو ردسوی شهر کوفه  چارر در هطر مس هک نهمیدادند پس 

ن یک  سر بی بدل آن واس برای تماشا جمع شده بودند په ریغو صابئین و یهود و نصاری  ردمم

حضرت األنبیاء  حنلبه ای بلند به صدن آآیه قرن دخوانبه  مودناز آن شروع  بعد کرد و نحنحت

  جلب نمود.د  ی خووه سبرا    متمامی مرد  هبوده و توج  الحان تربار خوش    ارهزن داودی  لحکه از  

ین محبوس بوده و خولی لع نورتبرای اینکه در شب گذشته در    ؟بوده  هبرای چ  نحنحدانید ت  می

پاک و حلقوم    ذمناف هک  کرد تا  حنحر شده بودند لذا تنپلقوم بریده از خاکستر تنور  حمنافذ    ههم

 .مخلوط نباشدشوند و صدای  ب  فصا

 
قرآن خواندن رأس مطهر حسين در بازار کوفه و شام   -2آشکار شدن نور از رأس مطهر در تنور خولی )صفات روح امری(؛  -1 - 1

 نقطه 100م امام يعنی علم الکتاب است( و تکلم رأس مطهر در )معرفی عل 

 83يس :   - 2
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 پس مشاهده   1دت قرآن می خوانائطور قرچن  بدی  ب  اه کردند که این سرنگقت  به دو چون مردم  

 یمری باضیا شاه رهاست و یک نورانیت از چباز  چشمشسر زندگان  کردند که درست مانند

  :یت را تالوت می کندآساخته است و این  حل  مضم را  شعاع آفتاب    هند کک

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَُنوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ *  2کَهْفِ وَ الرَّقيمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا َعجَباً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْ

یم از آیات عجیب و غریب کهف و رق باصحا که گمان می کنید اآی ردمم ای :مهجتر 3،هُدىً

آیت خدا برای   چان هییشا  ثلمبوده اند که    دانش  و  لعق  نعالم دنیا برای صاحبا  خدای متعال در

 بود  دیانت نبوده و نخواه س ددر  عبرت و

کنید که آیا  وتقضا عدقضیه مرا و ب وه ص قم های خودتان چش زو مشاهده کنید ا دنییببپس 

 حاباصجود ت و دیانت است یا وبرع عالم دنیا برای درس در ری پروردگاان آیت کبرجود مو

دا بودند و خ  یحقیقین  ر نوجوان و طالبان دفن  چندکهف    حاباص  هکپس بدانید    4؟یمو رقف  هک

ا ثابت شد ه   نآ  ریم برم  سی بنبت پرست بودند و چون حقانیت دین حضرت عیهمه    اه   قوم آن

طلبید د  د ایشان را در حضور خورسی  -  سنویاقد  –گوش امپراطور روم  به  این خبر    .دندنموقبول  

ستید دین پدران خود را ترک ه  من رلشکسرداران  و انشما اوالد بزرگ دکرد که نبای یحتنص و 

تکده بزرگ با ب رد بعد نمائید وبمشورت  هم م که باده  روزه مهلت می سه هاماش نم ،کنید

 هامن شما هگرن ید وهستبروید شما آزاد  ،بکنید پرستشان ت بروید و مانند بزرگان ردمم حضور

ادشاه بیرون آمده برای حفاظت جان عزیز پان از محضر شایپس  ،را سخت مجازات خواهم کرد

 
 قرآن خواندن رأس مطهر در کوفه )علم الکتاب حسين( -1 - 1

 9الكهف :    - 2

 13الكهف :    - 3

چرا رأس مطهر در کوفه آيه کهف را تالوت نمود؟ )مقايسه مصائب کوچک اصحاب کهف با مصائب عظيم حسينی در اقامه دين   -2 - 4

 الهی( 
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 خدای متعال بر پس ،راه فرار اختیار کردند و در وقت شب در غار کوه رقیم خوابیدند یشخو

و دین شدند ار دبیب سال از خونه و  د از سیصدعباینکه  یحت تولی فرمودسرا مب ان خواشای

 قمیان خالئ  ب خدا درو غری  جیبعیت  آاز آن    دو بع  بس!ادشاه حفاظت نمودند و  پخود را از شر  

مردم   کهند  ستین  بیرغب و  ن عجیچندا  کهف آیت خداب  اصحا  یعنیایشان    لذا  ،مشهور گردیدند

  .ندی هم نرفتئمصیبت جز  هیچار ر بدن دین خود زیرد زیرا که در سالمت بنگمان می کن

ه چدن دین خود رسالمت ب که من درکنید قضاوت  نصافن ای مردم فکر کنید و از روی اها

یا دن ر عالمه دک -و رنج ها ا ه ار چه دردب زیرو را متحمل شده ام  دائدشو  ئبانواع و اقسام مصا

خداوند متعال   و آیت کبرای  جیبلذا آیت ع  ،امفته  ر  -  ال ندارند و نخواهند داشتثهرگز هرگز م

مشاهده   یشخو  م هایچش  زا  من است که حاال خودتان  برای محافظت و نگهداری دین حق وجود

ال بای کرر صحراره من دپن هزار  بد  عزیزان من و خودو  ای اصحاب  نعش ه   هک  یدنه می کنیمعا  و

ای من در دست بچه ه ال و  یعو اهل و    ه اندداخون آلوده افتو  گ گرم در خاک  یرو  بر روی زمین  

 هاماشای ه  مچش شپین م ن سریید و اه د گردش می االحه و بازار چاند که در کور یاس شما

و الجالل  وذ رگادوررپان عظیم الشان و نش یت کبرین هستم آم باالی نیزه حاضر است لذا

ب اجوده نمودن را سجم سالا له ا ی متعال برداخ ،نمت تذکر وق رد داالکرام که در قرآن مجی

 است.   دهانیدگر

  .استو غریب تر    جیبعها  درجه  ه  ب  هفک  حابه من در سالمت بردن دین حق از قصه اصقص   لذا

یک  شدند و دن تمامی گروه مردم سخت گریان بی ب ن از سرقرآت آیآن وقت از شنیدن این 

حضرت  دوالهنوز اما تر است که هدین ما از این مسلمان ها ب واهلل :گفت اه  نآیهودی از میان 

و  دستو  ماریگذ ای ایشان میپ ای خودمان را بره رس ،تکریم می کنیم تعظیم وآن هارون را 
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ه نیز خود را بر پیغمبر بطس رس هامسلمان  نایو ی مالیم د موخهای  به چشم را اه پای آن 

ن دام میرخاک گ ا بدون دفن برر رسی ب ند و بدنده  ش میردگ ازارچه و بو در کود انه تذاشگ

 انداخته اند!  ءالبکر

 بمین آیت اصحاه ه کوف هرش رامطهر بار بار در باز رسفهمید که چرا ید بارا حاال این مطلب 

  ؟تشندایاد  آیا آیات دیگر از قرآن    ؟می خواندنیت دیگر  آ  واند وی خمف را  که

یقی جود حقروح مبارک و د وون بآخصی قرد شوجپس بدانید که وجود مبارک آن حضرت و

ون در این مجمع عمومی بازار چ کنلآن حضرت تمامی آیات قرآن حفظ داشت  لذان بود آرق

مذاهب   هلت این بود که تمامی اآن حضرمقصد    اذمه بودند لهنصاری و صابئین    مردمان یهود و

نشان عظیم الشان  نصاری ببینند و بدانند که آیت کبرای پروردگار و و ودهی بالخصوص و بدانند

  .رقیم وجود اصحاب کهف و  ست نهعالم وجود من ا  لاه   ئیال برای هدایت و رهنماعخدای مت

 دوانی خی رسید و همین آیات را مباصحن ارقم ابا دیه زجرمقابله پنبه در بازار هر گاه چه چنان

ت سا ازب ی مانند گل ترسرگندقت نظر کرد دید که چشم های ه ی مبارک برو شنید برو چون ا

وَ اهلل   رَسُولِنَب ایَ  :تاثر شده در جواب گفتمسخت س می کند پ هگانجانب و ی وسبه هر  و

ف و اصحاب که هز قص ا ماش هقص  ،فرزند رسولای  1،يمِقِالرَّ وَ هفِالکَأصحَابِ ن مِ أعجَبُ تُکَصَّقِ

 است  عجیب تر  بسیار  یارسم بیرق

 شام مجلس قرآن خواندن رأس مطهر در 

 
ا َحاذَ  - 1 قِيِم  اِني َسمِ فَُرِوَي َعْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم أَنَّهُ قَاَل ُمرَّ ِبِه َعلَيَّ َو هَُو َعلَى ُرْمحٍّ َو أَنَا فِي ُغْرفَةٍّ فَلَمَّ ْعتُهُ يَْقَرأُ أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحاَب اْلَكْهِف َو الرَّ

ِ أَْعَجُب وَ  ِ يَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ ِ َشْعِري َو نَادَْيُت َرأُْسَك َو َّللاَّ  (. 175أَْعَجُب )مقتل الحسين عليه الس الم البي مخنف:    كانُوا ِمْن آياِتنا َعَجباً فَقَفَّ َو َّللاَّ

 . 117، ص: 2، قم، ج د بن محمد، اإلرشاد في معرفة حجج هللا على العباد، مؤسسة آل البيتمفيد، محم

 . 121، ص: 45بيروت(، ج   -، )ط ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى 
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ت ر طشروی خود ده  ب  را رو  هرمط  رسین  عآن ل  که  یتوق  ،لعیند  زیینی  یعشام    ونعدر دربار فرو  

ای  ائیدیب :که ه استرا خطاب کرد گذاشته بود و اشعار خود که در آن اشعار بزرگان خود طال

در  وکشیده ام  شماه  ینرا از ب هان انتقام شمام تماشا کنید که چطور قندخ در وبگان شتک

بزرگ و  خرد    هکه هم   حالی  در  1ا در آن دربار عام آوردر  ولسرل  ای آرین اسعلاثناء شمر  همین  

ک  شا ند ودری کین انداخته گریه مئای خود را پاه رسان گاریچن بو آبسته بود  بناطک یرا در 

های بچه حالت زار  این رطهر مس نوچ د ورک یم م نحان ترشایزار حال  کسی بر ند وختری می

 اندمخاموش بست که انتونت  شداکه    معظی  ربن صآ  دوجوبا  پس  را مشاهده فرمود ش ویخ

وَ سَيَعْلَمُ الَّذیَن  :رسید درباراهل وش تمامی به گلند خواند که بصدای به قرآن را  آیتپس این 

کرده   لمظحمد  آل م  خواهند دانست آن کسانی که برزودی  ه یعنی ب 2،قَلِبُونَظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْ

ات جی گرفتار خواهند شد و هرگز نداب عذاب د و دروب دد عاقبت خواهچه باند که عاقبتشان 

 3نخواهند یافت

ظلم عظیم چه  چوب خیزران خود و  به د و دست برده  ه غضب آمب  دنیش  این رالعین    آنو چون  

إِنَّا لِلَّهِ وَ   ،وای وای !را مجروح ساختب خدا بیح ءگاه حضرت خاتم االنبیاوسه که بب شد تکمر

 ! مٍيلِبِعَذَابٍ أ ارِنَّال نَمِ لِاألسَف کِرَی الدَّفِ  ذِّبهُمعَوَ ة بَاطِة قَيّمَعَن بَنِی أال مَّلَّهُال ،إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

  

 
 رأس مطهر حسينی و ظهور انوار و آثار امامت در مجلس يزيد  - 1

 227الشعراء :   - 2

 حضرت امام حسين خبر از نابودی و انقالب و نابودی خالفت اموی به واسطه اين جنايت دادند  - 3
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 بعد از ظهر عاشورا سید الشهداء وشیدن خون ج

  یتب رداسرائیل بنی ه چ ره ده وکه بدون انتقام ب وقتی تا السالم(ی )علیهیحیخون حضرت 

که  دانه نوشترخین چنانچه مو ،دن باز بدارند نتوانستندجوشیکه او را از سعی کردند قدس م ال

و د آمتوده بزرگ از خاک در راه  کیکه  دشد دی لخادس مقدالبیت هر س در شطویطهر گاه 

یحیی که حضرت    یروز  :را بیان کردند که  شاه  قص   ؟ستچیرسید این  پ  ی استارجخون از آن  

 داپیان یرجخشک نشد بلکه  کید وچبر روی زمین آن حضرت رات خون قطند شتا کر رپیغمب

 هینکاستاد حتی  یانن جوشیدکردند اما خون از   شروع  نختن خاک ریر آاسرائیل ب  ینب  پس  ردک

 نیا تپهمین ه من بر هک وردبخت نصر قسم خ جا مانپس ه ،است ها اکخان م ه از هپاین ت

  لیرائی اسبن  ارهز  ادهفت  چنانچه  ،ودبشنا حق    شت که انتقام آن خونکم  ه را خوا  لیئاری اسبن  قدر

که رسید پپس  ،ی بودارج طور تاد همانسنای زونت اما خون ه کش ه خاکدمان توهرا بر روی 

است ه  ندای مقبا  سیک  راگ  دنیستجو کج  دبروی  ؟تمانده اس  قینوز زنده باه سی  ک  اآیدر این شهر  

توده ان داد که او را بیارید و بر این رمفپس  ،کردند را پیدا لزاپیر رفتند و یک  کنید، برخمرا 

جوشیدن ی از حیت یحضرند آن وقت خون شتک تپهرا آوردند و بر روی آن  پس او ،دشیبک

   .ایستاد

نان دشم از  )روحنا له الفداء(    سید الشهداءحضرت    نا حقانتقام خون    هک  وقتی  ور تاپس همین ط

ئی خدا مایشگویا از این ن  ،در روز عاشورا جوش زن خواهد شد  همیشهشد    هدنخوا  شیدهدین ک

انتقام من   و  ئیدای دوستان خدا بیاه  د ککن  را دعوت می  بندگان خدا  سید الشهداءخون حضرت  

ان مزجد خویش در خون  منتقمر ص عی حضرت ولپس هر گاه  ،کشیدباز دشمنان دین خدا 

ارک بمبر دوش    ار  دجد خواره  پ  رو هزاخون آلود    نهراهن کهپیمان  ه   ند فرمودهور خواظهرجعت  
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سید ق حضرت  ح  دعوت خواهند کرد که بیایند و انتقام خون نا  ار  گذاشت و بندگان خدا  دنه اوخ

ند که حاال از بارگاه عدالت حضرت کردگار ذو الجالل و شکباز دشمنان دین خدا الشهداء را 

از اطراف زمین و از  و مؤمنیناز آسمان  مالئکهه وگرپس  ،االکرام اجازه انتقام داده شده است

 و سید الشهداء را منان دین خدادشنقدر از یا ت وسد برخانن خواه دیکش امقتنای ابر دوخ بورق

 !!! شد  هدواخ  دهتاسدن ایش زوجاز    سید الشهداءکه خون حضرت    کشت  هندخوا

 !امِرَلکِ ا  هِلِ وَ آ  َحمَّد  مُ  اهِجَبِ  امِقَنتِالِلِ م  شُرنِی مَعَهُحْا  مَّهُاللَّ

 عاشورا در تربت  شدن تسبیحخونین  -

 مشاهد عینی خودم

 - دهلی واقع استو شهر ور ه الشهر  ینبکه در  - لهیابپ ری در شهرهج 1330نه س دراه هر گ

هلل ای  کاظم اعلمحمد    دالسیفه  خلی  دات موالناسالا  افضل  طابمست  ت اقدس حضرتدمخ  در  هبند

م بودم این مشهور حومرمحمد حسن  ید  ساله  خلیف  هالدول  ریزو  ابجنین برادر  علی  یاعلی  ف  هامقم

است  یسلمانحمد حسن دست مه ب هامانس شهر خاک شفا که درح بیتس بود که در روز عاشورا

 !دمی گرد  یخون

 یسن سلمانمحمد ح حسبیت هک مدآبین  رداین حرف له یابپبزرگان و علمای  مجمع روزی در

 ؟یرآیا این امر راست است و حقیقت دارد یا خ  دی می گردنوخدر روز عاشورا  

در حرم مقبل از  صدیقا امسال برای تحقیق و تر خاکسارکه تصمیم گرفتند  عآن مجم در پس 

 .ارد بفرستندد  فاصلهمیل    ستبی  لهیابپ  رشهز  که ا  ههر سامانش

انه موارد شدم و بزرگان سادات و اشراف سا  هسامان  محرم در شهر  8هشتم    ختاریبه  بنده    چهچنان

ده ورل تشریف آنزمنده  ه بحسن سلمانی رفتیم پرسید که برای چحمد  منزل مه  ه گرفته بارم را ه 

کاظم جناب مولوی محمد  دفه السییلحضرت خی اعل :فرمودندطالب علی ات دسارئیس  ؟اید
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حقیقت دارد امر  بدانند که آیا این    نمایند وبما را مالحظه  ش  حیسبآن ت  هک  صاحب را فرستاده اند

حضرت به گفت که آیا ایشان  ه تغیرآن وقت ب ؟ما در روز عاشورا خونی می گرددش حبیسته ک

السالم( )علیه  اءالشهد  حضرت سیدبه    هاما  همه  :و نمودم کهردارند؟ بنده عنایمان  سید الشهداء  

د یکنبشما این کار را برای رضای خدا    ،فرستاده اندان صرف برای اطمینان  شای  ،ایمان کامل داریم

به  ورح چطیسبت نکه ای دفرمائیبش را بیان ه ادهید و قصبرا نشان  قدسم حبیسن تآ را امکه 

را دعا کنند!   شما  نمایند وبیق  تصدق الیقین  هند به حشیعیان    هآمده است تا که هم  ت شمادس

 راح یسبتو آن ی در آورد و باز کرد بلقوتی حک یو آن وقت راضی شد و رفت در اطاق اندرونی 

داد دست ما ه را بوقت تسبیح  نآ ،ردک ها را بازچه ارپن پس آ دوداشته ب هاگن چهارپدر چند 

در به ق خرد یشاه ه است و رنگش خاکی است و دان ءاشف کخا حبیست کی همشاهده نمودم ک

مرد  کیمن به را  تسبیحد گفت که این بعدادیم  هوسب مچشا او را از هما ،ندکوچک هستود خن

د وخان مهم را وارد شده بود من او نجاقبل از دو سال ای :کهن یا قصه اش ،ر داده استیپیر فق

ام و   هدش  ریگفت که من حاال بسیار پ  ه منوقت رفتن ب  ،خدمت کردم تمانستوچه   ره و م  ختسا

ن ایپس دنیا و آخرت تو خوب خواهد شد  کهم ده  ت مینک امای وتبه ارم لذا دامید زندگانی ن

است و در روز سید الشهداء حضرت  شفای کاز خاتسبیح را در آورد و گفت که این تسبیح 

 ه بدار! نگا  اماحترنهایت    با  و  ریگبی می گردد  نوخعاشورا  

کردم د اعالن  بعدر سال    آن وقت  ،ی گردیده استنوخر  هد از ظبعچنانچه در روز عاشورا دیدم که  

 .د مردم زیارت کنندناییب دمی گرد یوا خونشفا دارم که در روز عاک شخا حبیستک که من ی

 کنید!بد و زیارت  یاریب  فیشرورا تشاعهم طرف ظهر روز    هاشما  ح،بیتس  ناین است قصه ای
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ش رفتیم دیدم که آن محله از زلنمسوی به زنان  ه سینهه دستامره ورا خاکسار عاش روزپس 

شده است اما برای دسته   هته بسار ده است وهل مذاهب پر شا جمعیت مردان مختلف ازکثرت 

یع مردم جمع شده وسرسیدیم دیدم که در میدان  شلزال نزدیک منبه هر حند ه د ا راه میم

ه ک  وقتی  ه استحسن سلمانی بر باالی منبر نشستحمد  اند و در وسط یکی منبر گذاشته اند و م

انده م  رهظبه  یک ساعت    ،ی در آوردتوقرا از    حیسبن تآو آن وقت    دتاسنبر ایم  بردسته ما را دید  

شده است   لیگُش  نگرنظرم بر آن افتاد دیدم    که  ر دست خودش او را آویزان کرد وقتیپس د  بود

چند   ،ان شدندیت گرخم سردزدم و مو سینه  سر  و  کشیدم    قت جیخس  نقلب گردید ومال من  ح

 ،لیگُیکی خاکی و یکی  است تسبیحتا  وقوتی ددر آن  :میان مجمع گفتد یک نفر از عدقیقه ب

 گفت حرامزاده پیدا و ا زد بر سرش ر وتیقمان هشنید  نحس حمدکه این حرف را م نیم ه و

ت زحم   اره هزب  پس رفقایشزدن شروع کردند  و  شوریدند    خصش  نآ  مردم بر  ،کن آن دیگری را

 !فرار دادند  ار  او

 به حسینیه د طاقت نیاوردم وبع واست نگش قرمز گردیده ریک ساعت آنجا بودیم و دیدم که 

د روز دیگر بع ردند! وک می یهگرهمه مان مسلو  ونده ا ده هزار نفر بودند بریتق ،گشتیمخود بر

به م ه اردچهروز  :گفت د؟انم می خونیم که تا چند روز درسیو پحسن رفتم حمد ت مخدم در

 .گردد  می  برالت اصلی  ح

العالی   لهظد  کاظم ممحمد  سید  ال  خلیفه  ترحض  ت واالدمخ  ه خود را درداه بنده این مشاهگ  هر

 ان شدند!یگر  بیان کردم سخت

 در عاشورا  درختجاری شدن خون از  -

خود  «االیام نحالکالم فی سوا اهرجو»ن در کتاب حس زارحاج می ایآقین لواعظاف اشر نابج و

 :وم فرموده اندمرق  ابتک  در آخر  ادن اجسام در روز عاشورنی شه خوعاقچند و
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 همالحظ  دوخحقیر    ی استنارچ  ترخدآباد    ذره  قریهین در رودبار قزوین در  وزق  شهر  اول در  -1

 حریر قرب ضد  ،تسا  هنهک  یاربسخت  رد و آن دش  ریجاون از آن  خ  موده ام که در شب عاشوران

 :که بیان می کنند ،استت بوده حضر زمان شهادت آن در :ندیومردم می گ ،تاس عقاوامامزاده 

ه در خون آن حضرت آغشته نموده ب شهادت آن حضرت خود راکه بعد از  هائیرغ یکی از آن م

  امصار برسانند بر روی آن و دالب را در سید الشهداءحضرت  هادتشبر رواز نمودند تا خپاطرف 

اری می جت خدر نآون از خال در روز عاشورا ه حا بتآن زمان  پس از ،فرود آمدچنار ت درخ

ت خون جاری اس  میان امامزاده واقع  درخت که در  قهسا  آنجا بودم از  که حقیر  لسا  نآشود و در  

 اپ ربشوری خون یان جر ینح در،وند جمع می ش مکان نآال در س ره در  دیازعیت و جم شد 

 .تاسان بیرون  یب  زحیکه از    یندنمامی  

 از سنگ در عاشورا  جاری شدن خون  -

مشرف  هک که در سالی همرقوم ساخت «البکاءن زخم»وم حاج مال صالح برغانی در کتاب د -2

مسجد به »ی  م مساست  ی  دسجمدر باغی    رهش  در آن  ،ءماح  هرشبه  رسیدم    ،هکه معظمه مشدم ب

 نتاشبس واردی برای ودم پرده م نه ان مالحظبستم داخل ششد دجارد آن مسوون چ «،ینالحس

ن دگری که قدره ودی در آن است بو گدر عقب آن سنگی بر دیوار نصب کرده اند  ،آویخته اند

دی م خون منج شاهرگ گردن و ود قدر مقر سره ت بسا گیرد و در وسط آن گودی دو اثر ارقر

 :هک ردکبیان  ست؟نگ و این خون چیسیدم این پرس ادم مسجدخ از ،تاس نگسدر وسط آن 

 ،ندگذاشتام می بردند در این منزل روی این سنگ  به شرا    سید الشهداءهر گاه سر مبارک حضرت  

ی دگو هست و آن دو اثر که در تا آن گودی از آن وود نم نگ تاثیر سآن سر مبارک در این 

اری می شود خون جر ثا عاشورا از آن دوشب در و و شاهرگ گردن مبارک اند د ند از سرهست
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د بیرون آمدم جسمون از چ  کد وخش می  و  ودشی  مد  م منج  دارد  یم ن  بر  ن راخو چون کسی آن

 ت!اسمعروف    عهیدم گفتند این واقسرپرا   قعهاین وا  رزااکسبه باز    و

 جوشیدن خون از سنگ در عاشورا  -

ل صوم  میرانزد  به  ا  ر  یسکد  ندسیرل  صنزدیک مو  شهداء بهای  هرسبا    دیزی  رلشکسوم هر گاه    -3

ل صوم امیر ،داخل می شویم رهش سین دری حاه که ما با سر دنیارایبرا  هرش هک دندرستاف

 پسد ش یده ا خواخداب عذ گرفتار کردیدا راگر شما این کار  :گفت رشه هلاه ان بود بم لمس

رای ه آشهر ب  همه اهل  ،داخل نشوند  رهش  فرستید که درآذوقه ببرای آن ها    هکاست  ین  هم   تربه

خی فرود سفاصله فربه  ان یزید  پس لشکری  ،برای آن ها فرستادند  هفوو عل  متفق شدند و آذوقه  او

 حضرت  از خون آنای  قطره    پسنگی گذاشتند  س  ا برر  اءدهحضرت سید الشسر    آمدند و در آنجا

و شید  جوسال در روز عاشورا از آن سنگ خون تازه می هر  آن زمان   زپس ا  ،کیدچ بر آن سنگ

نگ سبه جا می آورند و آن  عزیتشدند و مراسم تمی ب در آنجا جمع ناطراف و جواان از شیعی

  ی آن سنگ را از آنجا برداشتند شقن آ امرپس به  ،نین بودههمچالملک بن مروان  ان عبدمز تا

 !!شد  هکه چد  از آن کسی از آن سنگ نشان ندا  بعد  ند ودمونضائع  و  
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 دنیا رسید الشهداء د اسم  تاثیر

شیده خثر بآن االفداء( لهالعلمینسید الشهداء )روحناوارواحقدس حضرت ماسم  ردال عتمخدای 

 وار ب تشود و آمی شش سوزان داخل آت می برد در اسم مبارک آن حضرت را که ره که  ستا

  .باشد  هکمذهب  ملت و  هر  سالم می گردد از و  برد  

 »یا حسین« ذکرحرارت آتش با  رفع -

عاشورا شب و رنگون در  کلکتهس و رانو ب ن حیدر آبادکدی هاشهردر در هندوستان  نچهناچ

جب عت ،ی کندم ن اثر هیچدر آن ها می روند و آتش  تشمان در آو و مسلنده مرسوم است که 

می داخل  آتشرد کرده است او در وِ ارین حس ایاسم مبارک  که نفر کیست که اول ه  اینجا

ش آتمی خواهد در این  هکهر که هد د گردش می کند و بعد اجازه میشود و بر روی آتش 

می خواهد دامن او را  ر کهتر ه خد و رپسزن و مرد  پس ،د لباس مرا در دست بگیردشوداخل ب

ک ینفر دامن و شش نج پطور  نیم ه خص دیگر را می گیرند و ش امن آندمی گیرد و دیگران 

 .سالم می شود  ود  ان برهمه شر  بو آتش  زند    دیگری را گرفته بر آن آتش قدم می

 نیسح هک که هر هدد عالم را نشان می هلا حسین خدای منان ایاسم مبارک  رثگویا از این ا

آتش  دنیا وآتش ن م ذهب که باشدم ملت و هر برد از نام او را با احترام میو مرا دوست دارد 

عظیم آن حضرت در  ذبحو معاوضه  اجرو  این نیست مگر جزاو رام می گردانم ح وآخرت را بر

 .کرامل و االالجلا  وذراه رضای خدای  

حرام می نم آتش جهم ه  برو دریز ک قطره اشک مییرت اگر کسی ض ح آن ئباص م ه برچنانچ

لم عا  اهلان حضرت خاتم األنبیاء  صداقت بیگردانم که از لسان  می    بجاوت را  نجل  دخو  کنم و

  ،داده است  خبررا  
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 یعنی هر 1،َلهُ الجَنَّةُ تَبَاکَى وَجَبَتْ أبکَى أوْ َمن بَکَى عَلَى الحُسَينِ أوْ :(وسلموآلهعلیههللافقال )صلی

اند و اگر اشک یگرب آن حضرت بان کردن مصائیبا از  ر  یسک  ای  دکنه  ریگین  بر حس  گرکه باشد ا

نان م یخدا هدکننده نشان بد یهگرند را مان صورت خود پسا اشک نمی آید یخشک گردیده 

 ! ت را بر او واجب می گرداندنج

السالم( )علیه  سید الشهداءت اسم مبارک حضرت  و عظم این کرامت    می خواهد کهپس اگر کسی  

  .ک حیدر آباد دکنلمُدر    دروب  سحق الیقین پیدا کند پ  نماید وب  خود مشاهدهرا از  

 »یا حسین« ذکرهندو با در آتش رفتن  -

نفر  دو اهیرم ه به  شدنید خوش لندن این واقعه را رهر شیسی هر گاه دانگلکه آن خاتون نناچ

ی داخل شوندگان داخل شد و آتش به همراه  ن آمد و خودش درآباد دکدیگر در ریاست حیدر 

 .تشار دادنلندن ا  فایم آت  عالم در روزنامهاهل  برای  

   :ف لندنآایم  تاز روزنامه  ترجمه   ،تاس  این  شا  هقص و  

 حتیاسک ی هک متصمیم گرفت مم خوددشنی ان راستگوحت انگیز از سیاراین واقعه حیهر گاه 

ماه محرم به ریاست حیدر  نم چنانچه دربه چشم خود ببی راقعه اوهندوستان کرده باشم و این 

گفتند در  ؟روند می آتشای مردم در ج هنجا سؤال کردم که در چاهل آ ازو ن رسیدم دک آباد

 هکئی اج هریقدر وسط و یم شد لخداه حرم ما در آن قریمم هشتتاریخ به پس  ،سیتاپور یهقر

 
 عين اين عبارت در روايات نيامده، اما شبيه و مضمون آن در روايات موجود است:  - 1

، األمالي)للصدوق(، كتابچی، تهران،  اْلُحَسْيِن فَتَبَاَكى فَلَهُ اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد بن على َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي 

 142ص

ر بن محمد، كامل الزيارات، دار  اْلَجنَّةُ: ابن قولويه، جعفَمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ع ِشْعراً فََبَكى فَلَهُ اْلَجنَّةُ َو َمْن أَْنَشدَ فِي اْلُحَسْيِن ِشْعراً فَتَبَاَكى فَلَهُ 

 105المرتضوية، نجف، ص

ِ َعزَّ وَ  ،   َجلَّ َو لَْم يَْرَض لَهُ ِبدُوِن اْلَجنَّة: ابن بابويه، محمد بن علىَمْن ذُِكَر اْلُحَسْيُن ع ِعْندَهُ فََخَرَج ِمْن َعْيَنْيِه ِمْقدَاُر َجنَاحِ ذُبَاَبةٍّ َكاَن ثََوابُهُ َعلَى َّللاَّ

 84، قم، صعمال و عقاب األعمال، دار الشريف الرضي ثواب األ
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 شمییرابچه های رپا ه بایکتآن  .کردیم هکرایی ومدقه طب یک اطاق در ودسینه بو حکیه ت نآ

ل نوشته ض لفبا اا ای ،نیحس ایین م یشربا یهاچم رپکرده بودند و بر  ینمز آراسته و رکسو  سبز

که تمامی فضای قریه از   یوحنبه  می سوزانیدند    ها  قلنم  بان درهل  و  ی صندلهابوشخو  بودند و

 ب ووچه خود همراه از بیرون می آمدند ک مردزن و هر شده بود و  ران پو لهبندل ی صبوشخو

برای   اهده  م که شما این کندرسیپمن از چند نفر    .کنده داشتند و در وسط میدان می انداختند

ال م  ند وده ر بپسشان ما را  یین می آوریم که انذر حسدادند که برای   جواب می ؟چه می آورید

که   ره ود  می شال  ر سلی بلی ه ب  :گفتند  ؟سؤال کردم آیا چنین می شود  .دننمایب  و ثروت ما زیاد

 !ندهد  می  را  حسین او ید آقاهوای خم  چههر 

ه  کند  هرطرف ظ  منهز  نی جمع شد و در روختای سوه ه انبار بزرگ از کندک  آن میدان ی  ردپس  

نستیم در ید و ما از شدت حرارت نتواسر سمان میبه آرا جمع نموده آتش زدند که دودش  ها

را مرتب می کنند ش  آت  هک  یمشیم و دیدرگر بصریه رفتیم و طرف عقبیرون    پسانیم  م آن اطاق ب

 مرتب گردید  ندلبا  پ  کی  رع عرو وذدو  و  رع طول  شش ذ  الزغ  شآتو بعد از مغرب یک سکوی  

ی م لی شد و مردم دارندین گِه زمحتی ک نداشیدآب پشین خوب آتدر اطراف آن سکوی  پس

ستاده  یاندند و انش  در صفرا  بان ها آمدند و مردم  ساپ  و  یسرد کم بع  و  دش  میدان پر  کهی  حت  ،دنیآ

یا »خط درشت به که بر آن  دوردنآ شمییرنگ ابر زسببزرگ چم رپ کی نفر چند دعکردند و ب

 تششخص است که در آ  م که کدامردک  سوالو نزد آن ها رفتم    همن ب پس  ،ودمرقوم ب  «حسین

لباس نو  کند وسل غ هک ه استتفر گفتند او ،مبینان بدهید که من او را بشن ارم ؟خواهد رفت

 بهترم راه بودیم که یکه م بچش او انتظار ردما پس  ،یک ربع ساعت بعد خواهد آمد ،بپوشد

میانه  ،هسالچهل  که یک نفر یمدیدو نزدیک او رفتیم  به ما ،آمد آمد :صدای مردم بلند شد که
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دست ه  ب  را  چمرپان آن  پس ایش  ،دوب  پوشیدهاست و رخت سفید    ی الجثهقامت دارد اما قو  قد و

در دست گرفت و  را مرچد پبع گفت و «حسین ای»آن مرد بزرگ اول  ،نددا نهایت احترام داب او

 .او رفتند  قبع  افتاد و آن ها درجلو  

زی چی  دهایستش اآتکنار    د بربع  و  دخوان همراه   ابول در اطراف آن سکوی آتشین دور زد  ا  پس

ای صد پسکوی زغال قدم گذاشت س نآ حسین! و بر یا :شد لندیش باصد هک مرتبیخواند و 

ری ج ن مردآپس  ،حسینین حسحسین  :دندآم ادیفربه و مردم  دشد لنها بساز و قبو طبل و

هر اد و مردم را اشاره کرد که ستایو برگشت  دعب ین رفت وآتش م در دست تا آخر سکویچرپ

را در  وا باسلک نوجوان جلو آمد و یاول ه م کدید سپ ،دیایاید بیال من بنبکه می خواهد د

لو آمد و لباس جدیگری د عبرفتن شروع کرد و  اه اورم ه و شتقدم گذا تشدست گرفت و بر آ

دارند راه  تشوی آر نفر بره شش همین طور دیدم ک دش داخلآتش این دیگری را گرفت و در 

ن هم و محال من منقلب گردید    هشاهدماین    ازپس    ،اند  گرفته  ی رادیگر  یکیروند و لباس    می

م که روب آتشبر  اه  اه آنرمه خواستم که  پس ای خود کندن شروع کردم و کندمپ جراب را از

خانم شما این  :را گرفت و گفتدست م سرکمی یدند ووطرف من دبه پاسبان و ر سیم ناگهان ک

شما صرف تماشا  ،سوزانید آتش خواهد ار شما ،یدان ندارم یاشما با حسین که کنید زیرا نکار 

پس  ،دتاسایو رفت  جای خود و بهگفت  این را ،بروید آتشت که در ذاشگ مهینخوا ام ،کنید

آتش   و بر  ما در دست گرفتر  ک نفرید و فوری بدون توقف لباس  آموش  به جرتبه  م  کین  قلب م

اد فری ه آن ها رفتن شروع کردم ورام س ه تم پر آتش هسکه من ب هیچ نفهمیدمم گذاشتم و دق

 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد  وَ آِل مُحَمَّد !!!  :دش  لندبمردم  



487 

الی باو  کشیدم اپر د ار جراب دم ووی آتشین بیرون آمکشان از باالی آن س مهه همراهو بعد 

 هک تاسکرامتی ه این چ هت بودم کهوبم و یرتحو یک ساعت م متسشن منزل خود در اطاق

رفت   آن شخص که در آتشرسیدم که  پهم نداشت و بعد از مردم   -ا  مخداوند   -  حیسم  ترض ح

ان زم  خانواده او از دیر  این رسم در  ،ندو استه ن بزرگوار  آ  خیر  :دگفتن  د؟آیا مسلمان بو  ؟که بود

 !! و رام لعل اسم دارد!!جاری است

 »یا حسین« ذکربا  نسوختن یک هندی -

 ه خودمداه شم

آمده  ب کسینجاپ ی بودم شنیدم که دربئمبشهر ر پنجاه سال قبل از این هر گاه خاکسار د

ن ها یم م هی وارد شد و در محلبئم بو ماه بعد آن بزرگوار در پس د ،رود میآتش ر د هک است

و الغر قد ه سال و پنجشخص سی  هرفتیم برای زیارت شان دیدم ک مراهه نفر دو ،منزل گرفت

ودم نم ریم سؤال  و تک  یمظتعد از  بع  انند زن ها موی سر دراز دارند وم  وگندم گون  گ  نره  وسط ب

و رع،  «حسینیا  »اسم اعظم  ه  ب  :فرمودند  ؟دیاخل می شود  ر آتشاسم اعظم د  ه چهسرکار ب  :که

د این اسم روِ یک سال است که من  بیست و :کهفرمودند  ،بفرمایندیم لعهم ت ار اپس م :نمودم

ت اعالن وق ای وآتش جال برای رفتن در ه هر حب ،بنمائید ورداگر می توانید  ،مبارک را دارم

 اورند ویب یفشرتشب مردم  در ،هدت عاسه رباامام ل در میدان مغ دجسمشت پ فرمودند که در

 و تیم دیدم که تمام میدان از مردمان هندورفعین موقت  بر ،نمایندبشاهده خود مم چشاز 

جای   جنابنده در نزدیکی آن  ب  ،وانندخ  وان ها مولود مید خمولو  دسته  ده است وش  رپلمان  مس

پس اول آب گرم بیاورند آوردند  :خوب ایشان فرمودند که خوانیمولود پیدا کردم و بعد از یک 

بود که ایشان در  در این مردم زمزمه که ستند زیراشوب خروی مردم ه ب ای خود را روپان ایش

که  تشروند! پس برخاستند و به سوی آ د در آتش میعال می کنند و بمک دوا استعیان یشاپ
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مرقوم بود در دست داشتند   «حسین  ای»فید که بر آن  س  قبیدک  ی  رفتند و  دشن بودر میدان رو

 شد  دنلبشان    ایدصبعد    و  ندی خواندزیچیدند قدری توقف کرده سرتش  نزدیکی آبه  و چون  

 گلزار کرد!را نار  لش  خلیر  ب  *را اظهارکرد    یشلطف خو  کهآن

بلند کردند  صلوات عرهمردم ن پسادند ایست تشقدم گذاشتند و بر روی آ آتش رتبه درم یکو 

 دٌ یِْمحَ کَنَّاِ مَیْاِهرَبْاِ آلِ وَ  مَیْاِهرَبْی اِلَعَ تَکْارَبَ وَ تَیْ لَّا صََمکَ د  مَّحَی مُلَعَ کْارِ بَوَ  مْ لِّسَ وَ لِّصَ مَّهُللَّاَ

 ند! ودنن باهل تسشان  همه  زیرا که    ،دٌیْجِمَ

 نآکرد و بر سر  بیلچه میر دش را پس آتت شاد چهبیل لو آمد و در دست خوردج نفر کس یپ

نمی   ثرا  شآتمت است که  کراشدند که این چه را    تمردم مبهو  ،تیخر  بود می  هنهکه بر  جناب

 ار نشادست مبارک و م یرفت لوما جس پند داز آن آتش بیرون آم قهد از ده دقیبع و !کند

 !!راجعت نمودیمممنزل خود  به  التماس دعا کردیم و    م ودییبوس

 است  دین  رهجشم  خت  ءخون شهدا

 1،مُهِ الدَّبِانِوَجَ یلَعَ اقَرَیُ یتَّحَی * األذَ نَمِ عُيفِفُ الرَّرَالشَّ سلَمُیُال 

او جوانب    وقت که در اطراف وآن  ماند مگر  نمی  مردم سالم  از شر  ز  هرگارفع  یعنی شرف اعلی و  

 .دارد  مزال نوخ  آبیاری از  شدرخت مقدس دین برای سالم ماندن خوی  پس  !شودبخون ریخته  

  

 
 .125: 4ديوان المتنب ي،  - 1
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 خلقت نوری امام حسین

 1ءِ،سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْما هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی سبحانه و تعالی:  هللفقال ا

 را خلق فرمود و در آنها روز زمین و آسمان شش  فر ظرد دهوش و عوالم ایجاد قخالی نعی

   .انه بر روی آب بودهبحوقت عرش او س

 ینم العلرب  لی روح مقدس حضرت محبوب  سف  عالم علوی و  اتموجود  جمیعیعنی قبل از خلقت  

ن مشیت چو  حض بود موجود بود وم  ورو ن  قطلآب مسم نورانی که  ر جد  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

ب و اول قوالپس  یدامرفخلق با حدوث و شهود رگرفت که عالم  قرار لقطو غیب مذات حق 

که ان آب نورانی  مد و بعد از آن ه نمورا درست    همکانیااجرام افراد انواع عوالم    ام وساج  ل وهیاک

 جمیع موجود وود پس مرساری ف ا بود در آن ها جاری وحبیب خد اقدس طین مقدس وجود

  !لوه گر شدندج دوشه  و  منصه وجود م بهعده  نات از عرصکم م

 روح انیآب نورموجودات را از  عجمیما نی عی 2،ءٍ حَیٍّ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ َشیْ :جل فقال عز و

 .میعطا فرموده ا  حيواةال

 خلقت آن حضرت از نور نبوی -1

حضرت  همخلوقات طینت نورانی حيواةتقسیم برای و  ءراجمقام ا هد کگردی شکارو آلذا واضح 

در  اتجمیع افراد موجود هوتی ورنبروح اعظم نه وسلم( است نوآلهعلیهاهلل)صلى ءخاتم االنبیا

َنفَخْتُ فيهِ مِْن  هر جائی که می شدند لذا مهیس ک وشریخاتم النبیین  حضرتقام م و همرتب

 
 7هود :   - 1

 30األنبياء :   - 2
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روح ه  ت ناس  ینم للعا  محبوب رب  انیهمان شعاع طینت نوره از آن روح    دمراآمده است    1،یرُوحِ

 هاع طینت نورانیعاروح مالئکه از ش و هیئزج جمع ارواح حضرات انبیای هک زیرا وة کليةبنظم اع

 .ت مخلوق شده اندرحض آن  

 حسین  توسط امام  صفات نبوی ارث بردن -۲

  :بیان شده است که فرموده اندتر    حاضب وجابر این مطل  یثکه در حد

هُ مِائَةُ أَلْفٍ فِی مَقَامِ الْحَيَاءِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْهَيْبَةِ فَرَشَحَ ذَلِکَ النُّورُ وَ قَطَرَتْ مِنْ هأَقَامَ ثُمَّ

ةٍ رُوحَ نَبِیٍّ وَ رَسُولٍ ثُمَّ تَنَفَّسَتْ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاِء وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ قَطْرَةٍ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَ

 2،فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَنْفَاسَِها أَرْوَاحَ الْأَوْلِيَاءِ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ 

س قدم بر آن نور دگاه کرنخواست پس  که قدر هر ءیاح قاممقسمت چهارم را در گاه داشت ن و

انی پیش  از  ددنیکپس چد  ش  حترشو م  سقدا  ورنحیا عرق کرد آن    از هیبت وس  پ  ،بتهینظر  ه  ب

ی بن روح اتطرق آنقطره از هر خلق فرمود از  پس ،ورانینات رقط زارهچهار  آن صد و بیست و

ان ارواح  شای  سافنفرمود از ا  خلقپس    ،السالم()علیهم  اءبینارواح ا  دندیشک  فسن  پس  ،راول  سر  و

 . ار ینحصال و  ءادهش  اولیاء و

وده رمفن لقخباشد  ةيلک نبوة مظو روح اعروح امری  حملتم هک یجسم  رمی وچ جِکه هیزیرا 

  :ین استبتنج  وذ  ةکلي بوةنروح اعظم    که  بود زیرا

  ؛انی بالذاتمکبه اجن  یر وغوجوبی بال  هنبج
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ه مکانی بابه ز جنارابطه دارد و د جوود کل موجمات اقدس حضرت ه ذی بجنبه وجوباز پس 

ق و فوق تمامی دس حضرت حظم تحت ذات اقاعون آن روح چ دارد و علقمکنات تمجمیع 

ارد چنانچه کوه طور دورانیت آن روح اعظم ننتحمل  تاب وهرگز کن ممد جوواست و مکنات م

بر پیغم ی سومت رحض و  دشه یداشپان جهاف راط ریزه ریزه شده درو رده ویک جلوه ادنی خبه 

 :الک گردیده بر روی زمین افتادهم  عزالا  الو

  1،صَعِقاً فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى ل:جز و  ع  القف

 صطفیم دحم مجتبی ماحمد  خدا ببیح ورنمگر  بودعظمت ن جالل و ورناین و 

ی جعف  دابن یزی  ت امام موسی کاظم االمام العالم برای جابرچنانچه حضر  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

  السالم(:لم )علیهاعفقال االمام ال  ،بیان فرموده اند

ورِ عَظَمَِتهِ وَ جَالَلِهِ وَ وَآلِهِ( مِنْ نُورٍ اخْتَرَعَهُ مِنْ نُعَلَيْهِاللَّهُإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ )صَلَّى

 طَاقَ مُوسَى هُوَ نُورٌ الَهُوتِيَّةٌ الَّذِی تَبَدَّى وَ تَجَلَّى لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِی طُورِ سَيْنَاءَ فَمَا اسْتَقَرَّ لَهُ وَ الَ 

 2لِکَ النُّورُ نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.لِرُؤْیَتِهِ وَ الَ ثَبَتَ لَهُ حَتَّى َخرَّ صَاعِقاً مَغْشِيّاً عَلَْيهِ وَ کَانَ ذَ

وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلى االنبیاءاقدس حضرت خاتم  رون دموفر لقخی متعال ادخدرستی که  هب

 ورنت رض ح رنوآن و جالل خویش  عظمت ور موده بود او را از نوفررا از یک نوری که اختراع 

 سپ ءاینس هان در کوعمرن بای موسی رشید بخدر لوه گر شد وجکه ری آن نو ،تاس الهوتی

 و داو را رویت کن هک وردآطاقت  هن و باشد اشتهد ارقر دخو یار جی که بسمو حضرتنتوانست 
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نور د آن نور  بوگردید و    هالککرد یعنی    و صعقوش  ه حتی اینکه افتاد مد،ثابت ماند برای او    هن

 .وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى اءبیم االنخات  حمد حضرتم

 ای کلیمجملت مثل  نورگیتی ز  سوختی  *    وت  یان نور برزک طینم  ی درودبنگر  

 خلق روح قدسی از شعاع روح امری  -٣

 ک روح ضیایخالق عالم از  ار والسالم(الصلوة )علیهمن میصومع هحضرات چهارد لینمخلوقات عا

جمیع موجودات   ةحيواده  ما  ار  انشای  تنیطمان  ه و  است  موده  فر  خلق  انوار  ینت پرط  و از یک  بار

  ،هم فرموده است نینورا  اءا مر  انشای  نتیگر همان طیپس جای دداده است    قرار

ق خالیعنی  1اً،هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدیر :لو جز ع لفقا

آب از همان  پسخلق نموده  رابشر ک ینورانی  یعنی آبطلق اء مکه از ماست ی رقاد نآعالم 

قرار داده است   وا اماددنسب و دیگری را  ار یاوله پس بشر فرمود خلق ار گرر دیشبک ی یانورن

 .ستنده امیرالمؤمنین  حضرت    یا وباتم االنرت خض ح رشب  ودمقصود از این    که

ایشان   همینبرای  است  ا از یک روح و از یک طینت خلق فرموده  رن  همه ایشاعالم    قون خالچ  و

  2کُلُّنَا مُحَمَّدٌ،أوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدً وَ أوْسَطُنا مَُحمَّدٌ وَ  :فرموده که

 ةواحيه دامنی ایشان دن طینت بس چوق شده ایم پوخلوح مر نت ویط کیا از همه م یعنی

طاری نمی شود و اظهار ی است موت بر آن  وح  ةحيواایشان عین    دنیره بذموجودات است لذا هر  

فرموده و نشان داده   سید الشهداءحضرت    اشپاش  پعالم در میدان کربال از بدن  ق  الخ  این امر را
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کبیر تی آن حضرت صدای ء بدنر جزه چنانچه از  ،وت کل بدن را داردقشان ایبدن  ءکه هر جز

 ی شد!م  لندبن  آرقتالوت آیات  و  تهلیل  و  

 هاز طینت ائم ارواح شیعهخلق  -4

 هیتولالل اج وقدس ت حاس از حيواةعالم دو دریایی آب  خالقایشان  نیت بدنطی همان از و

عالم  سوفیعنی عالم ارواح عالم ملکوت عالم ن هامکانی ی عوالمامم برای آبیاری مخلوقات تخود 

  ،موده استفرساری   عالم برزک جاری و  مواد و

یَْخرُجُ مِنُْهمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ، الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِيانِ بَْينَُهما بَرْزَخٌ ال َیبْغِيانِمَرَجَ   کرام:الو ا  لالجال  وذقال  ف

   !رُکْ الش   وَ  دُ ْمحَالْ  کَ ا لَنَبَّرَ  کَائِآلَ  نْمِ   یء شَبِ  بُ ذِّکَا نُا لَنَبَّرَ 1،فَبِأَیِّ آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ

 ان وجودض یو فت  ی رحم ایرو دو د  همکانیا  موالع  اتوجودمآبیاری  و  ی  ابرسییعنی خلق عالم برای  

 قدسم  که مقصود از وجوداست  اری فرموده  س  اری وجش  دجالل خو  ساحت قدس ون از  حسااو  

سلین رالمو النبیای سید ا نیم لعللت رحم مصطفی محمد مجتبی  ء احمدایخاتم االنبحضرت 

ین م عللا  ال ربمک  ت ورر قدهظمین  مبوجود مبارک حضرت امام    ت وسا  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

 هامکانی  لمواع  تکنامم   هین وجودیتاسبو  تمامی چمنستان  که  السالم( است تا  )علیهامیرالمؤمنین  

و این دو دریای حیواه   !دارندبگاه ن آبادو خرم و  باداش و سبزبنمایند  باریسکنند و برا آبیاری 

شوند از عالم ن جاری می حساا و دوجس ویاف أمن مبدرحفیضان و  ترحم اییات و درجودوم

ت پس در این واسنعالم شهودی رسند به می  هتا اینک لقطب مغی وت حضرت حق وه ال دسق

   .وندی شوصل م  ود  تصل می گردنو ما هم ملتقى  بو  ر دعالم دنیا بر یک مقام ه 
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وصی خاتم االنبیاء  تضیرمی ت علرحض  تول عذراء باب ءاهردی حضرت زنبد یعنی در وقت عق

 خارج می شوند پس از این ملتقی و مجمع البحرین بیرون می آیند و ،والسالم(الصلوة)علیهما

حضرت امام  ،قدساود رافت یعنی وجو دیت حا ارحان بجو رحمت و مر تار صمدیبحی ولول

هما ارواح العلمین ل روحنا و) سید الشهداء سینحوجود مقدس حضرت امام و ی تبجحسن م

 تمامی ریاو و  هآئین  ره یت  ضیافن  ر فیضااو بحت  حمانیای راین دری  ندودی بمن  اگرس  پ  (،ءادالف

 !!وم می گردیدندعدو و محده مش  شکخآب و نیه بی  اکماین عوالم  تاسب

ه و ظاهری هجار باطنیشا حيواةاحدیت و رافت برای  اربح رحمت و مرجانفل ک اما آبیاری آن

دو ر  ه   ابمات  مو هم از خون    حيواةده که هم از آب  آمبیشتر    هات عوالم امکانیوجودم ممکنات و

  .اب و شاداب فرموده اندسیر

ُت کُنْ نِیتَ يْلَ ایَ  ُتهُاکَرَوَ بَ اهللِ ةُمَحْ رَوَ  رَُسولِ اللَّهِ بنَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ یَا  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ یَا أَبَا عَبِْد اللَّهِ

 ! ماًيْظِعَ اًزتُ فَوْفَُفزْ کَمَعَ
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 شجره طیبه توحید

پرورندگان نهال  (اجمعینلیهمعاهلل)صلواتالسالم( و اوصیای معصومین انبیاء و مرسلین )علیهم

وآله( با توطئه علیهاهللایمان در قلوب مؤمنین، و خشک شدن آن نهال بعد از رسول اهلل )صلى

مقدس امام حسین  غصب خالفت شیطانی و سیراب شدن این شجره طیبه توحید با خون

 بوده است.  السالم(السالم( و جوانان بنی هاشم و اصحاب حسینی )علیه)علیه

ت و حضرافرموده است    خلقزراعت    هک مزرعی  ندمان  ات راب مخلوقلوقخالق عالم  که  د  باید فهمی

 لذا جمیعی آن ها قرار داده است ربمو صومین را زارع عین ممرضیرسلین و اوصیای م ء وایانب

 خویشان زمدر  (اجمعینمعلیههللاات)صلومعصومین و اوصیای السالم( )علیهم مرسلینو  ءایانب

 جریدم تخت وب توحید وبه حدوم م نشخرا شیار کرده و  مامقلوب از تبلیغ خود  دبه خونو درو 

ال و هنپس    ددنوده بنموس  غر  ودر آن ها کاشته بودند    حق و غیب مطلق راذات اقدس حضرت 

ه زودی به ودند اما بمی نمی قاندازه تر که یبسبز شده  در قلوب یدتوحید و تجرشجره طیبه 

یان مخلوقات از بی آبیاری و ربدائی و مخعین راز ت واالم بقا آن حضره عانتقال و رفتن بسبب 

فر فرا می و که شرک ثخبیشجره  ال ونهای آن ها را جو  ی خشک شده نابود می شدند!براسی

 1د!یردگ  یر مفر پکک و  راز ش  اگرفتند و زمین خد

 اصل و فروع شجره طیبه توحید 

ن زارع اعظم پس آ  یدسردم  آبنی  ولد  ید  سظم  اعح  وادی عالم رهت خاتم  ضرحه  که زماناینحتی  

 دتوحید و تجری  مالو س  و صحیحم درشت  و تخخم کرده یک دانه  و ششیار    عوالم راقلوب  ع  رامز

 
انبياء و اوصياء پرورندگان نهال ايمان در قلوب مؤمنين، شجره طيبه توحيد و تعاليم رسول هللا و خشک شدن آن بعد از رسول هللا با   - 1

بنی هاشم و اصحاب  توطئه غصب خالفت و خالفت اجماعی شيطانی و سيراب شدن اين شجره طيبه توحيد با خون مقدس حسينی و جوانان  

 السالم(، السالم عليک يا ثار هللا و ابن ثاره و الوتر الموتور. حسينی )عليهم 



496 

لَا اِلَهَ اِلَّا اهللُ مُحَمَّدٌ  :عنیی دتجری طیبه توحید و مهکه کل حق و غیب مطلقذات اقدس حضرت 

نمودند و بعد از جان و مال خود او را آبیاری نموده  رسمردم کاشت و غ وبلقدر  ار رَسُولُ اهللِ

تناور رفیع البنیان گردید   وحهد  ظیم الشان وشجره عک  یتازه  نهال  آن  اینکه  بزرگ فرمودند حتی  

جره شاک آن ش کیانداخت پس یه عالم سا گرفت و بر فرا خود هایخه و اطراف عالم را از شا

اک شک یاک صوم یعنی روزه بود و یک ش و زکوةیک شاک و  دونماز ب یعنی صلوةه توحید بطی

اک ش و خمس اکش کی قرآن بوده وو ین د علم لگ تحصیرزک شاک بی یک شاک جهاد وو ج ح

د ی دیگر در آمدند که عدل و مبدأ و معاها  نهر بوده و بعد تمنک  از  یهن  کاک شیو  ف  وعرم الب  امر

 د. نا

بوت است و معرفت نپیدا شدند که یکی  د شکوفه هاریجه توحید و ته طیبد از آن شجربع و

1ند:رفت امامت است که فرموده اعدیگری م  !مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ َماتَ مِيتَة الجَاهِلِية 

 حیده توبطیشجره  ان آن  چن  وسلم(وآلهعلیهاهللرسول اکرم )صلى  وظم  اعآبیاری آن زارع    از  سپ

 ،رفتند ی فرولثرت ابه تحن  یشه آر  رسیدند وسمان  ه آهای آن ب  هاخه شر گردید کوناپهو    بلند

 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلِمَةً طَيِّبَةً َکشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ * تُؤْتی و جل: زعل قاف

مثل یک  و تجرید وحیدت طیبه لمهک مثالنی یع 2أُکُلَها کُلَّ حينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ،

از   اند وه  یدرسآسمان  فرو رفته و شاخه هایش به    ریشه آن در تحت الثریکه    ستاه  بیطجره  ش

ن و آ  دهد  می  وهان میمز  هر  در  همیشه وکه    خود  ذهای لذی  میوهگل های خود و    ممیشنسیم و  
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حرام و حدود و   الل وحت  رفمع  معرفت نبوت و معرفت امامت اند و  د وحیوتمعرفت    یشاه هویم

  .کرده اند  و پر  هعالم را فرا گرفت  طارقاطراف و ا  جمیعباشند   احکام می

از این عالم فناء   وسلم(وآلهعلیهاهللنی آدم )صلىو بان  ج  ینی بمرب  عالم وی  ادهاین  پس هر گاه  

ها و  هجره طیبه بوتشن آ ب و دورناجو در اطراف وکم  کم دند پسموانتقال فر ءابقلر ااه دب

و آب های   ةايوحیل  جم   و  عابنتمامی م  هی اینکتحد  ند و فراوان شدندش  دابیثه پیخ  یت هاخرد

رگ و بلند زاب شده برسیو خود جذب کردند به  شوانی خویریشه داز  به راطیخت ردآن 

 یبطیبه توحید از  شجرهکردند و آن  رجهان را پ کهفراوان شدند و قدر زیاد  نیاپس گردیدند 

و و محی نیست و نابود گردیده  هستو مزرعه    حهشده از صفک  شخد که  ش  ی نزدیکرابیو سی  آب

 ود!!! شمعدوم ب

 ءحضرت خاتم االنبیامی لین وصی سوثقال لرسو ین فرزندام حسو چون حضرت ام

ت  ک اسک گردیده و نزدیآبی خشاز بی    ةکليطیبه توحید    شجرهدیدند که آن    وآله(علیهاهلل)صلى

 اال فنا و دوبشکه حاال باید از آب خون بدن آبیاری  رفتندگتصمیم  د پسشوبابود و نت سنیه ک

 س نفیسنف  از  هاوالد بلک  اء وباقر  اعزه و  ار ونص او  ن اصحاب  وصرف از خنه  پس    هد شدنابود خوا  و

 و هیچشاداب خواهد ماند  وسبز  سر هاب و آبیاری نمودند که تا آخر زمانریسنان چ راد او وخ

 :ا خوب گفته انده  ئیاپه اروچنانچنماید!  د ببوان  ت وسنی  رااو  می تواند که  نت و قدرت  قو

The blood of the martyrs is the seed of the church . 

 تخم درخت دیانت است!  اصل اصول وشهداء  نی خون  عی

 شهداء کربال خون  با شجره توحید   شدنسیراب 
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اب حن اصخورا از َلا اِلَهَ اِلَّا اهللُ مُحَمَّدٌ َرسُولُ اهللِ  :ه توحید کلمهبجره طیشلذا اول آن حضرت آن 

 :فرمود  پسی نیاورد  سبز  چهی  خشک است و  وزهنکه  ید  ود و چون دم آبیاری نو  اب  ریس  ارص انو  

و از  ادهج میدان در برو هم شبیه پیغمبرنوجوان من علی اکبر  رای پس ،ادِهَى الجِإلَ یّنَبُ ام یَدَّقَتَ

 ا!م شاداب بن  سیراب و  را  هخشکیدد  طیبه توحی  شجرهت خود این میر قخون پ

ال رفته قتدم در میدان آی نان و روح بج زاده عالم وشاه  بدون توقف حضرت علی اکبر چنانچه

پس برادر   ،سبز نشده  بوچون حضرت دید که هنوز خ  ین خود آبیاری نمودند ونازناز خون بدن  

 اه رش شجره طیبخون خویمیدان و از  به  م را فرمود که بروید  هاش  نیب  حضرت عباس قمر  عزیز

بردست خود زت دو دس رمقدس ه از خون ند و رفتاشم هی بن مرقحضرت  پسنمائید ب ابیرس

 ناحاز خون  سید الشهداءحضرت نو حضرت قاسم داماد  هزادهطور شان آبیاری نمودند و همی

ت رخکه هنوز آن د سید الشهداءحضرت دیدند و آبیاری نمودند و  د سیرابی خووسرع ندیب

ای بقکه هنوز برای پس دیدند ب نمود راوار سیرخشی خون گلوی زنشده پس اسبز خوب  بهطی

ن شروع نمودند دادخون  خویشنازنین و س قدون بدن اخ ازپس  ون الزم داردخ شتریب یدوام

لقوم حد از خون  و بع  در داهطمد از آن از خون قلب  عب  و  دیشانی مبارک خون داپ  ونخ  اول ازس  پ

 و سیراببیاری شده قدر آن که حاال ای دخون دادند و چون دیدن بکو رو شاهرگ های گردن پ

االکرام  ل والجال وذ حق و غیب مطلقبارگاه حضرت  پس در گردیده که دیگر خون الزم ندارد

تَ وَ أنْ اَزَلِلْادِهِ هْعَ یلَعَ  وَفَی دْقَهَذَا  کَدَبْعَ نَّإ انِکَاَرْلْادَ شَدِیْ اوَ یَ نِمَکَاالْ ىَلِ اعَ الَّهُمَّ یَلاَ  :عرو نمودند

 !!!یْتِعَشِيْ نْمِ نَيْخَاطِئِ لِلْ فِرْاغْ دَاعَيْمِالْفُ لِتُخْا لَ لْزَیَ مْلَ مٌیْدِقَحَیٌّ 
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 بوتاثبات و ثمفهوم 

لفظ  إثبات و لفظلفظ را استعمال می کنند یعنی  در علم اصول دو ،مقام صداقت مطالبدر 

می ان بیلفظی  انی وبهین زات کالم خود دالئل و برقادست که برای صا معنی اثبات این .ثبوت

ن وجودی هیبراو دالئل  خویش مالبرای صداقت ک است که ت اینثبومعنی  ،سو بد نایم ن

 و هوائی!!صرف زبانی نه    ندده   نشان می  هدمحسوس و مشا

ی صل ماح علم صحیحموافقت دارند آن وقت و هم مطابقت  دو با اثبات و ثبوت هرپس هر گاه 

 ! دشو  می یداپحق الیقین    وشود  

ا ام  دنیبات می نماثا  ا بیان می کنند ور  مطلب  کییت  ه جدمردم بیشتر و ب  ،موجودهدر زمان    ماا

 یاشتباه کارو  را مغالطهلب یم و فکر نقاد این مطلثبوت ندارند! و اهل علم و صاحبان عقل س

زات انبیاء عجم  مثال  .دنمی کننل قبول  دا هرگز هرگز بر  ای بی اساسه زچیچنین  هم می گویند و  

 هند نسته  ظم امریاعروح  و وتیبالسالم( از اوصاف و خصائص روح قدس ن)علیهم ءو اوصیا

 بنسومنوع انسان    ور  شبنوع    هزات را بعجم  رتشبی  ام  هزمان  لاه   ماا  !یانسروح ان  صخصائ  اوصاف و

  .بات می کنند اما ثبوت ندارندثا  نمایند ومی  

وآله( فرموده علیهاهللخاتم االنبیاء )صلىحضرت    هدر بارگاه فالنی مذاکره شد ک  :مثال می گویند که

اسرائیل خواهند  یای بنیبان ت من مانندماء مالع یعنی 1عُلَمَاءُ أُمَّتِی کَأَْنبِيَاِء بَنِی إِسْرَائِيَل. :هاند ک

ش حاضر بود کفمحضر که در آن  مذهب شیعهبرای اثبات این مطلب یکی از علمای پس  .بود

ند نام ای بزرگه دژک ایوری فا قلم ی کفشم خود را انداخت پس آن لقروایتی ه ا بیرا  خود

 ار واای و پ ستدنمودند و  تصدیقحضرت موسی بن عمران گردید و مردم  یصاعای ه دژا

 
 . 67، ح77، ص: 4ي األحاديث الدينية، دار سيد الشهداء، قم، ج ، عوالي اللئالي العزيزية ف ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين - 1
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 اهلل  هللازمین می افتادند بر روی زمین از آن ها    ش برنوخت  اطرفالنی هر گاه قشهید    و  دند.یسوب

و  !!تندپخ ذاغ اقی گذاشتند وجا را در ای خودپحضرت سلمان  شد! وی ته مشنواهلل  اله اال ال و

را برای آب در چاه انداخت و چون بیرون   لوی خودد  رتا  بش  در  هر گاها  م  ای مقدسم عل  یکی از

نمایند  می والرای کرام ط یصوفیاو  !ات گرانبها گردیده است!!هراجو از رپکشید دید که دلو 

 دخواهیبصحبت دارند و هر چه    کهالئمند و با  رسش اعظم می  رعه  ب  هودمنعالم ملکوت عروج    و در

 .هیرغو  ه  رغی  ود  نیامعطا می فر

آن  الست مثان درشای المث ،ین بدون ثبوتم لمس اسالم و یشاند خیر بتین ومث پس این قسم

مه آب چش رد بیاصروزی  ،ست شده بودوآن دبه ت که اس یادصن دیش آانر س رفیق و خیرخ

پاسبانی می کرد چون دید  ار ان اوورفته بود و آن رفیق حی بتمازت خورشید در خوادر وقت 

ه را از دست خود دفع می کرد و چون دید کها  د اول آن  نینشن  یست موها بر روی د  سگمکه  

 رفت وپس کشت  یدبا ار اه  د که اینکر کرفند شیننی ست موگردند و بر روی د بار برمی راب

ک گردیدند و هالرد شدند  وخ  مگس ها زد که همه با کله رفیقش  آورد و بر سردرشت  نگ  س  کی

   .است  دیدهک گرهالخرد شده و  فیقش همره کد  کرد دی  داربی  راق  یرفاما چون 

 مرسلین را به این خیر ء وبیانبوت حقانیت دین اثم بدون مثبتین خیر اندیش اسالاین  پس

ه گردیده ک و تباهالشر بی از نوع بیاز نوع نامتو  اند د نمودهبا رو بخود تباه  هالنهخواهی جا

رکن رابع قائم مقام   و  دوش  امام می  نائبمی خواهد  که  ی می شود هر  بن  است هر که می خواهد

 !نَیِْماحِ الرَّ  مَ حَرْاَا  یَ  کَ تَِمحْ رَبِا  یَنْالد   بِّحُ   نْ مِ  وَ  انَسِفُنْاَ  رِوْرُشُ  نْمِ ا  نَ ظْفَحْا  مَّهُ لَّلاَ  د.الم می گرداسارکان  

 شهادت امام حسینبا اثبات حقانیت اسالم 

ت رض سالم حسمانی و دین اآو کتب    ئفاحو ص  لینو مرس  ءاین حضرات انبابوت ادیث  برای اثبات و

 سید الشهداءحضرت  هفریه جععشری اثنا عهشی بذه مو احادیث آن حضرت  خاتم االنبیاء و
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تشکیل داده شکاف جگر  فرات یک منظره جان سوز و رنهر نار کالسالم( در میدان کربال ب)علیه

 ةحجة البالغو ی فشا کافی و معلومالم الی یوم الوقت سالا اند که برای تصدیق و حقانیت دین

  .ی استئاخد

ف آ  لافداون  )  Downfall of the roman empire  نده تاریخسیون  1نبگتر  سم  عظم اروپامورک اچه  انچن

ب مرقوم ساخته است عر  ریخن روم( در تاعظیم الشأ  زوال سلطنت  یعنی تاریخ  ائرمپیا  نمی رود

انسوز و ره جک منظیکنار نهر فرات   بربالرکدر میدان  پیغمبر عربین فرزند حس تحضر که

یده بعاریخ عالم در زمان  وتشکیل داده اند که هر گاه خوانندگان ت  یشت خوشهاداز    فاشک  گرج

ان رقیق ب شند انداخت بی اختیار قله ت خواریر بص ره نظظه بر آن منبعیدمالک م و در هدر آتی

 !دش  دهناخون  رثتام انگیز  درد  هواقع  هیچان خواهند شد آن کسانی که از خواندن  یگر  شود ومی  

In a distant age and climate the tragic scene of the death of Hussain will awaken the sympathy of the 

coldest readers  !2  

  

 
1 - Edward Gibbon 

2 - .391vol., p.  th5, 1848Rise and Fall of the roman empire, London,  ,Edward Gibbon 
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 هنگام عبور از قتلگاه ی مصائب زینبمنظره اول: 

ور از قتلگاه در علیها( در هنگام عباهللوصف صحنه دردناک مصائب حضرت زینب کبری )سالم

 روز یازدهم محرم:

السالم( در معصومین )علیهم  ائمهشیعیان    نیصلمخرا یکی از    فاکش  رجگ  آن منظره جانسوز وو  

نقشه کشیده و به درستی با چشم کمال دقت    با  یشار رقت آفرین و اشکبار خوعشئق  اشعار حقا

ید ماه د و بب خوتاک شو آرائین زئا هم برای تو م (علیههللارضوان) ه استودمتصویر فر اشکبار

 م!  ئیمان  درج می  نجاالسالم( ای)علیه  سید الشهداءحضرت   هبارگا  از  جزیل  اجر

 1گریه آفرین(و  قت قلب  ر  )اشعار

 اخد ریتتر شتتتتتدخ دمتتیتتنتتآن ش - 1

o 

 دلتتختتون متته بتترج عتتزا نتتبیتتز 

o 
 بعتتد قتتتل خستتترو لتتب تشتتتنگتتان -2

o 

 نشتتتام محنت شتتتد روا یچون به ستتتو 

o 
با اشتتتتک و آه -3 قه اش  نا بان   ستتتتار

o 

 لتتگتتاه راه بتتر شتتتتد بتتر کتتنتتار قتتتتت 

o 
 بتتا چشتتتمتتان تر دهیتتغمتتد نتتبیز -4

o 

حمتتل بتته در   م خنتته   کرد ستتتتر از ر

o 
 یمصتتتطف اویتتر یگتتل هتتا دیتتد -5

o 

 جتتفتتا  غیتتغتترق در ختتون انتتد از تتت 

o 
ل کیتت -6  کردگتتار یطرف جستتتتم و

o 

 ستتتتتر انتتدر کتتارزار یافتتتتتاده بتت 

o 
جد -7 باس دستتتت از تن   ایک طرف ع

o 

نا  ته ح قاستتتم ز خون بستتت  یک طرف 

o 
 برج مرتضتتتى دیطرف خورشتتت کی -8

o 

ب  بر شتتتت ک ف هیتتحضتتتترت ا ط  یمصتتتت

o 
 طرف اصتتتغر گتتل گلزار دین کیتت -9

o 

 نیک کتتانیپ هیتتاز دا ریخورده شتتتت 

o 

 
 وصف صحنه دردناک شهادت حضرت امام حسين و اصحاب و عزيزان ايشان در راه خدا - 1
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 انیتتع یدیتتنظر د یهر طرف کرد -10

o 

ت  خون ز  تگتتان در  ف غیکشتتتت  انیتتکو

o 
 قربتتانگتتاه دوستتتتت دیتتقتلگتته را د-11

o 

 درگتتاه دوستتتتت یجتتان رو یکتترد رو 

o 
 مردان از صتتتفا ریگفت همچون شتتت -12

o 

  ایتتتو اولتتتانتتتبتتتیتتتاء  یختتتدا یا 

o 
 کشتتتتتته انتتدر راه تو نیحستتت نیا -13

o 

قربتتانت  تو یگشتتتتتتته  نگتتاه  قربتتا  بتته 

o 
فاعشتتت ینایخورده از م -14  قت از صتتت

o 

 بتتتال زیتتتروز اول جتتتام لتتتبتتتر 

o 
ک -15 چرک  هرت ز  م  ور نتتهیکرد در 

o 

 بتتال جتتان را ستتتتپتتر کتتانیتتپتت شیتتپتت 

o 
له  -16 ند دیشتتته ارانشیجم  خنجر ا

o 

 ستتتر انتتد یب کستتتریعشتتتق  اریتتدر د 

o 
که از بهر رستتتول -17  چشتتتم آن دارم 

o 

 متتا را قتتبتتول یقتتربتتانتت نیتتا یستتتتاز 

o 
 خواننده بر حات اشعار  یتوض

حضرت  رائب دختوالنو خاتون ام المصائب  بحضرت زین مخدرهیا گاه عل یعنی هر 1-2

 !شدند  هروان  ملک شامشده به سوی    اسیر  سید الشهداءاز شهادت حضرت  عد  بامیرالمؤمنین  

 .دوم ره را از کنار قتلگاه راهبری نخدن مله آافقان  بارس  پس  -3

 ظرن کیمل محسوراک  ازپس ند دیرسنزدیک میدان قتلگاه به خاتون نب ون حضرت زیچ و -4

در زمین  کاخ لطان برغن و خو اکخ رد ءداشهر بی س های ندب که ائید جگاه انداختنبر قتل

 1!!افتاده بودندصف  

 
الصلوةوالسالم( و مشاهده ابدان قطعه قطعه شده برادران، اصحاب  صحنه دردناک عبور حضرت زينب کبرى از قتلگاه حسينی )عليه  - 1

 و عزيزان در آفتاب سوزان کربال. 

 عليها( ايشان را.هللا السالم( و تسليت حضرت زينب کبری )سالم )عليه انقالب روحی حضرت امام زين العابدين

 السالم(. و نقل حديث ام ايمن از لسان مقدس آن خاتون قيامت و فرزند رشيد حضرت امير المؤمنين )عليه

 اشعار دردناک حضرت زينب کبرى در شام و نقل مصائب جگر سوز کربال. 
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حضرت   زارلگگل و  ار و  و بهامی باغ  تم   هک  دنددی  بَرُاَهلُل اَکْودند  نم ده  ه اه مشحضرت چ  نس آپ  -5

ن بر روی خاک اطغل نخو خاک و ظلم بنی امیه بریده شده در یشهاز تبیب خدا ح خاتم االنبیا

 !!! افتاده است

ین بر لسسید المرفرزند  رادگکری ول نینازن جسم فطربه چه صورت به این طور که یک  -6

 !ه استافتاد  سربی    نیک زماخ یرو

هر امیرالمؤمنین  ب  ضغ  یایبنی هاشم در  سین قمرح  رلشک رلمداع  ک طرف حضرت عباسی  -7

   .زمین افتاده اند کاخ بدون دست بریده  های قوی بر هشاندو  

ای نازنین ه  تدس  سید الشهداءداماد حضرت    بی نوت مجترضشان حنک طرف حضرت قاسم  ی  -8

 ته بر روی خاک افتاده است! سب  ناخویش ح ونخ  زا  را

 برکاشاهزاده علی ضرت خاتم األنبیاء ه حبیش می ه رتض طرف خورشید برج م کبَُر یاَهلُل اَکْ -9

اشته بر روی خاک زمین افتاده گذار دست بر سینه نگ هسیننیزه زخم ز بر اپیغم  وادهانخ افتخار

 .است

 زهر آلود حرمله شیرشعبه   هس  ریاز ت  پیغمبروار علی اصغر گل گلزار شه شیرخف الرطیک    -10

 هش شیرخوا هکت افتاده است نحر حس و یخواب سنگین ب خورده در گهواره زمین درممات 

 .می خواهدر  دام  ازنه ندارد  

از   نعش های شهداء  هک  ندمی کرد  دهی انداختند مشاهم  گاه نظرقتل  طرف بر  رره ه مخدآن    -11

مشاهده نمودند که قتلگاه و  خاک و خون غلطان بر روی خاک افتاده اند    درشمشیرهای کوفیان  

عالین بر آن گذرانیده شده  اتمخلوق فریشهای ی انبرقدوست است و این  یقیه حقاگانبیک قر

 صابرین!(   وهرگام  اقد  لازد مقام مو)این ب  اند!
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امام   سید الشهداءحضرت  هر  و خواامیرالمؤمنین    رتخدعلیها(  وسالمهاهلل)صلوات  زینبت  رحض ما  ا

 .کردندن  هیچعظیم    صبر  ایوس مقام صعب العبور  نای  ود برر خالصابرین مانند براد

این که بر  میوگ یمن قیلیا و به حقل حضرت کردگار الجو ت به عزورم می خقسم  ارکسخا

ضرت ایوب ند حانم د ونمی کر صبر داًاب که می بود رسولی هر نبی و ،جگر شکافنظر و ممقام 

ن از م صبر مزما من حاال پروردگارای  1أَنِّی مَسَّنَِی الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ، ،رب :می گفت

 نجات بده!ا  و از این امتحان مر  بر من رحم بفرماتی  ن هسمیحرالشد و تو ارحم ا  ارهدست من  

 قی خالئمامتمحضر    شده بودند در  دهعمت  لیاز  لحفم  در  سید الشهداءحضرت  ه  ور کط  مانهاما  

رخصت وقت  م( درطور حضرت زینب )علیهاسال مانه رصاب ایت مظهری حمل مصائبتبرای 

صبر خواهم مصائب  میاتم رب هللا ءشا وعده داده بودند که انسید الشهداء حضرت به آخری 

  2.مودن

رخصت فرمودند و از  ار لو عیاهل تمامی اسید الشهداء وقت رخصت آخری هر گاه حضرت  در

ئید ایبمن  کیده نزان بهر جخوا :را صدا زدند کهزینب ن وقت حضرت آ شدند خیام قدری دور

از   عدبان  ج  خواهر  :کهوصیت دارم حضرت زینب نزدیک رفتند آن وقت حضرت فرمودند    یک  هک

و مالئکه لین و مرس ءبیانا امیمت نازل خواهد شد که از تحمل آن تبصیم ک بال ویشما  بر من

خواهی  رعذال متع خدای هتمامی جبال شامخ روی زمین در بارگا زمین و مقربین و آسمان و

دعا کنید یا برای  و بدصبر از دست بدهید  نباید که شما در شدت آن مصائب زمام پسردند آو

 
 83األنبياء :   - 1

 رت زينب کبرى در سوزنده ترين مصائب عالم و سفر اسارت کوفه و شام برای اقامه توحيد الهی صبر عظيم حض  - 2
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آن وقت آن  ،ر خواهند رفتهداین راه در آن وقت تمامی زحمات من که رفع آن ها دعا کنید 

   1.صبر خواهم کرد یتعالاهلل    ءشا  جان خاطرتان جمع باشد ان  ردبرا  :علیا مخدره فرمودند که

وس نف  مین دوش هیوخ  صابر  ت یایهرمظبرای    یشخو  قدیم  علم ازلی و  خدای متعال درکه  زیرا  

حضرت  وکور ذان خالئق یدر م سید الشهداءحضرت ه موده بود کفررا انتخاب  مقدسه و هسداق

مخلوقات   نهخواهند شد    حق و غیب مطلقحضرت  برای  صابر    یا  اناث مظهر  قئالمیان خ  زینب در

 صابر ای کور مظهرذان مخلوقات یم در السالم()علیه سید الشهداءدر حقیقت حضرت پس دیگر 

و تند هسر یا صابر همظ اناثمیان مخلوقات  علیها( دروسالمهاهلل)صلوات زینبتند و حضرت هس

ممکنات اعلی   و  قاتلوخحضرت کردگار از جمیع مد  در نز  دربرا  هر واوخ  ود  ره ام این  مق  مرتبه و

 کین تخت ملر نشد صدهستنان  یشان راه ندارد ایشام اتبه و مقمربه  وقی  مخل  هیچارفع است    و

اَللَّهُمَّ َصلِّ عَلَی مُحَمَّد  َو آِل  ،باداآل ددی الی ابمدان و فرمانروای سلطنت ابدی و عالم سروجا

 ! مُحَمَّد 

حضرت   اتون در بارگاهخ  بنحضرت زی  فاکش  گرج  جانسوز و  هبعد از مشاهده این منظر  پس  -12

عرو نمودند صفا  داشتند آن حضرت مانند پدر بزرگوار خود از راه    هعرضچه  لق غیب مط  حق و

 .اولیاء و  ایای خدای انب

   .ستقربانگاه تو قربانی گردیده ا  حسین در راه رضای تو کشته شد و برمن  این برادر    -13

 ایرضا برای ئب رصام ال وبجام لبریز  نآ اتمخلوقی لززیرا که در روز ازل در آن محفل ا -14

 نوش فرموده بود!  تاقخلومیع  جم احترام از میان    م وتعظینهایت   با  تو

 
 عليها(: هللاناله های دردناک حضرت بقية هللا االعظم در مصائب عمه بزرگوارشان حضرت زينب کبرى )سالم  - 1

 الدُُّموعِ دَماً ...  فَََلَْندَُبنََّك َصبَاحاً َو َمَساًء َو أَلَْبِكيَنَّ َعلَْيَك َبدََل 

 عليها(هللامصيبت دردناک سفر اسارت حضرت زينب کبرى )سالم 
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  .هدیاند گرالای به ه زینو    اه تیر  هخود را نشان نشیری  انو جنازنین  جسم  محبت تو   درو    -15

 دخو رینی شیاه  انجین در راه رضای تو م حسانصار برادر ب وتمامی اصحاهمین طور و  -16

بر خاک  ی سرب ده اند ویگذران هدیهرا در بارگاه تو خویش  یاهان ساخته اند و سربرق و ادف را

  .زمین افتاده اند

حضرت خاتم   درمت رسول خوحارم که برای  ومتناهی تو امید  ان و کرم نایاپ  یل با از فض ذل  -17

 شجرة محضرت ابراهی شویخ یللخی را هم مانند قربان امقلیل  یانبرقزرگوارم این بد جاألنبیاء 

 !!!مارفقبول ب  ءبیاناال

 منظره دوم: آشکار شدن قدرت والیت کلیه

 ور شجاعت حسینیظهمنظره دوم  

و سردار  ند برد یفرشالسالم( در میدان قتال ت)علیه سید الشهداءبعد از رخصت آخری حضرت 

قتل به  امر هی کخواه  و میت که االحد عس رسای پ :زدند که صدا ار ن سعد لعینب رم ع لشکر

 هللا ولست ریه که آن ذردقدر مهلت ب را اینم :ینکهااول  :خواهمی م چیز سه من از تو یبرسان

یک گوشه   درو  را از میدان بیرون ببرم    نیشاان هستند  ای  ره دک  ءت خاتم االنبیاحرم حضرل  ه او  

 !ول تو هستندرسبیت    له ا  آخر  کهمانند  بون محفوظ  قشتی  مرو بی حشانم که از تاراجی  نب

 اایشان بچه ه  دوم این است که در میان :د فرمودند کهبع و !!که نمی شود ادب دواجین عآن ل

ی  شق  آن  ،هدان بشیب به اکمی آک  یده اند  ش  لبه  گی جان بنسو گرنگی  شستند که از شدت ته 

مقابل من برای جنگیدن  در :ست کها ودند که سوم اینفرم دو بع !!ت!سین کنمم که  دداب واج

 ین باشد!چن تاساین ممکن    :گفت  ،فرستبا  ر  نفر  کییک  
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ت که هر گاه قشون سرک زره اس روشهم صفیننگ ر جدامیرالمؤمنین شجاعت حضرت موالنا 

شام بوده و این  نعاجاش زات هزار سده شان بیعِ و ة الشهباءکتيبسمی بود به م هکه پوش معاوی

مایان بودند خُود ن ان از زیری شاه  مصرف چش ن نموده بودآه پا غرق تا شون را معاویه از سرق

ان د و همین که لشکرینشد هررنگ سوار بودند در میدان ظاسب های قوی سرک ا برو  سبو 

آن وقت حضرت  ،شان نمایان شدیا رد فیدند آثار خوا در اه  نآامیرالمؤمنین حضرت 

 بهایستادند و برای رفع ترس آن ها یک خط کر خودعس فصفو لوجالسالم( )علیهامیرالمؤمنین 

 هاشمنان دین نترسید که شماد انر شیطکلشاز این  هاشما :خواندند و فرمودند که هشجاعان

ر فراز گهر رگزه نماید و بت دیخواهد بود خوب ج هاشما بافتح  رسول اهلل هستیدادر رهمراه ب

آماده باشید که من خودم بر   ،خواهد بود هابا شما  هشیم ه  ن عاریاکردید پس    ارید که اگر فرنکن

   .دیوبشر  و  هن بر این ها حملسر م از عقب  حمله می کنم و شماهاب شیطان  حزاین  

برای  دودنبکسانی  چه السالم()علیهامیرالمؤمنین حضرت که بر پشت سر حاال معلوم است 

 متر و یک طرف حضرت ابراهیک اشالمکر  لش  زگار علمداروجاع رشطرف    کی  آن حضرتحفاظت  

داران عسکر آن سرتمامی و  تحضر یه پسرنفح مدت مححضرطرف  کیتر و شا سر مالکپ

تمام ه شدت ب ءیاشقآن اگفته بر بَرُ اَهللُ اَکْدند و کشیالفقار را از میان  پس حضرت ذو ،حضرت

آن سر  دند و از عقب  شیوجب  شتآ  یدریا  و مثل  دیدنوشیر غضبناک خرش  ندنامحمله ور شدند و  

روزگار دگرگون  ،وددشمن حمله نم رلشکرکت آمد و بر ه حای خود بجاز  رلشکحضرت تمام 

 ان دررلیدی  هیاهوای  و صدر سیاه شعاع خورشید را پوشانید  با  دنمانو  د یسرغبار بر آسمان  د  ش

چون  ن شروع کردداریبر از هر دو طرف ید و باران توشباران می خر دا رعویگشد ند بلن میدا

 درخ یزه هان کهند دگیجنا هم ب درنقایگرفتند و ا را در دست زه ه ها خالی گردیدند نی رکشت
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ریدند حتی پی  م  دست ها در هواو  ا  ه سرپس  زدن شروع کردند  و  ند  شیدک  شمشیرها  دعب  ند ودش

 و رحیمت هیوامع ندجمع شد ویهاعم مهخی از میدان کارزار فرار کرده دور ة الشهباء بيتکاینکه آن 

 :که  دنده یک جواب داهم  ؟فرار کرده اید  دهیسکسانی ترچه  از    هاشما  :که  یدسرپوت گردیده  هبم

ر دگر ا :گفتند ؟را فرار داده هاه شماهم ت چطور تنها یسن ترشیر بک نفیعلی  :هت کگف ،از علی

از شر  م وینک یما تو را حفاظت م هیوای معا د،کن چکار میعلی  کهی یددمی ن بودی دامی

حفاظت می کند و دشمنان را از آن ها دفع می  ار دخوکر ی لشعل امداریم ا من محفوظ میدش

 !!! کند

   دشمنحمله امام به لشکر یزید کشتن  -

حضرت از سه آن ل وا هکد ائیمفره بالسالم( را مالحظ)علیه سید الشهداءحاال شجاعت حضرت 

مجروح   ارص ان  و  باحصاای موت  ه   قلب مبارک آن حضرت از داغ  ریگد  ،ه بودندگرسن  وه  روز تشن

علمدارا   رداغ براد از وپیغمبر  م شبیهفرزند نوجوان علی اکبر ه شکاف شده بود و از داغ جگر 

 یرخوارشاز داغ و اد ماد داغ برادر زاده حضرت قاسم نو ازو نی هاشم حضرت عباس ب مرقشکر ل

و   شنهبچه های تصدای العطش العطش    ربار با  هکنای  مهاز ه  ته شده بود و باالترفاشکر  غعلی اص

وجود این با  سآن حضرت را پاره می کرد پ گره جک دیسآسمان می رلب به ان به سنه جگر

   .برده اند  فا تشریو تنهکه  یدر میدان قتال    جهادف برای جگر شکا و  سوزئب جانمصا

ک یبوده نیزه خود را بر  هزار  سی    کر دشمن که عده شانلش  اییدر  هقابلبه محضرت  آن  ل  وپس ا

ی اه   عشنی  وه سب  دندوفرمد خطاب  بع  گاه قرار دادند و  ونقش  را  مانه ا  یگو  ،مقام نصب فرمودند

 بودند:  ن غلطان بر روی زمین افتاده  خو و  کاخدر   شهداء که
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ة اعَجَشُاِلَی  ظُرُوانأ نَ اآل و کمتَاعَجَشُوَ  مکتَنَجدَ ریتُمُونِیاَد قَى لَغَالوَ ء و یا لُيُوثَاهَيجَال انَفُرسَ  ای

 کُم؛امِإمَ

  د نشان داده ای  بخو  هاماش  هر آئینهال  دجو  ال  تقشه  ن بیشیرا  ایو  ان میدان جنگ  شهسوار  ای

 .نید شجاعت امام خود رایاال ببح  و  ایش رشجاعت خوو  را بهادری  م

 می خواهد با هکهر  اید مبارزیب :ین کهعلعد سر م علشکر کفار  ه سویخطاب فرمودند بعد ب و

و آمد حضرت ا  ولد جشام بومشهور    ی که از شجاعانحابط  یدیز  ک نفریاول  س  پ  ،من جنگ کند

در  ار دل خوطوی هه نیزدیسرل ن اجآپس  ،هدت داری نشان برهام حهدر چه اسل :ا فرمودند کهر

 اما ضرب زد و رت گردش کردض ر حبار دوسه دو  ،ور شده آحملآن حضرت  دست گرفت و بر

با خبر باش و  :فرمودند دو پاره نمودند و ار او زهالفقار نی ناگهان حضرت از ذوپس کارگر نشد 

 لوانان شامپهبزرگ تر  عدبو  .دزمین افتا بر روی زینپشت ش زدند که ر سربرا الفقار  وذان چن

آن   یر برمششپی ضرب  در  پی  بار    چندشد    روله حم   رشیم شحضرت از  آن هان بر  گنا  و  دلو آمج

من   هحاال نوبکه باش    دفع نمودند آن وقت فرمودند با خبر  را از سپر  مهاما حضرت ه   حضرت زد

ش برد اما ضرب حضرت سر ربا ر ره سپسیدر آن اجل ،ا علم فرمودندر الفقار حضرت ذو ،است

آمد و از پشت اسب بر زمین سرش فرود  مخ  شد و ذوالفقار بر    هافتکه سپرش شکچنان شدید بود  

 د!! افتا

  نفر دو نفر را دو نفر کیجای به ن حضرت مشاهده نمودند آ زا اراین شجاعت  اهل لشکرچون 

ه دو ک  مانه  نمایند امابآن حضرت را مجروح    ندانوتبآن حضرت فرستادند که شاید    هی مقابلبرا

 رنف چهار بعد نداختند وت اهالکخاک ه را ب دو بل حضرت شدند فوری حضرت هراقدر منفر 

بعد حضرت یکی    دندورآجانب هجوم   حضرت از چهارآن  مقابله    که بهن  یم ه اما   ندآمد  رنف  راچه
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ت هشت نفر برای مقابله د هشعب  رخت انداختند و  گبر روی زمین مانند بر  اسبدیگری را از زین  

ت زین بر روی پششان را از ه م ه هت ایشان را مهلت ندادند در ظرف پنج دقیقضرند اما حدمآ

   .ان بودندپیچ  بر زمین غلطان و  ششان در خون خویهمه  که   زمین انداختند در حالی

ی عمر ا :را گفت عدس رعم  لندبصدای به د دیین این حالت زار شجاعان خود را علر م شچون 

 ی کهداننمی  ،دادد را بر باد فنا خواهو ت رکلشمی ام حسین ابن علی تبا نگ جد این صورت عس

 ار کرمی لشتماپس ازی سمغلوب ب ار خواهی که اومی اگر  ؟تساد عرب نادیصال تر قسپ او

 .قتل برسانیبه  وانی که او را  ت  کنند آن وقت میب  هملح  او  بار بر  ه که یکدان بمفر

 شوگ ار اه  نآتاده این حرف های سای خود هنزدیک نیزبه السالم( )علیه سید الشهداءحضرت 

عد س رعم  سپ ،ونی و مردان جنگی نگاه می کردندقش ارهزی س یرکثوه بر آن انو ب دادندمی 

 نپس آ ،شوندبحمله آور  ارب که یر بی لشکلعین فرمان داد که تمامشمر  ستورد قافوین معل

سنگ اندازان  و    رفطیک  اندازان از    این ترتیب که تیربه  آماده شدند    حملهقشون برای    هزار  یس

آن حضرت رکت آمدند و  ه حطرف ب  کیر زنان از  شیم و شطرف    کیطرف و نیزه داران از    کیاز  

 ن شروع کردند! دنگ دور آن حضرت مانند تگرگ باریو س  ریتپس  محاصره کردند    را

ه نام. شدندر ه وطغومن دششکر لعلم کرده در آن دریای مواج را الفقار  آن وقت آن حضرت ذو

  :گوید که میبن مسلم  ا  حمید نگار

 یدشعاع خورش کهغبار بلند شد  و نان گردچسوی می کردند  ارچه رآن حضرت که ه ملهاز ح

ی م ت ها در هواو دس اه سر کر می کرد و جروجین گوش ها رام داد و قجی حل گردید ومضم 

کَاَنّهُم حُمُرٌ مُسَتنفِرَةٌ فَرّت   :کردندمی  ان فرار  چن کرلشحضرت شجاعان  آن ی  پیش روریدند و از  پ
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پس هر   ،غضبناک فرار می کنندش روی شیر  یز پاه  ک  هستندا ه  غالجماعت ا اگوی  1،مِن قَسوَرَة

ا ه  ال فرارینبدو تعقیب شان نکردند  تشاگذ فرار به ورمن دشر کلشه آن حضرت دیدند ک گاه

ا لَ :ی فرمودندم راب و بار ندادیستا و صب نموده بودندخود که ن زهسوی نی د بهنرگشتب نرفتند و

 !یمِظِالعَ  یّلِ اهلل العَبِ  الّاِ   َوّقُ  الَ وَ  ولَحَ

حضرت  نجمع شدند و هجوم آوردند آ کرلشن رادارع سیجه تشب اًی دوبارفرارشون قون و چ

ز ت روی می آوردند اکه حضرطرف    رو ه نمودند    هحمل  کفارو  رار  شابق بر آن اثل سر مطو  انهم

ت نمی کرد که از أرس جکهیچ    ،شده می  تشکمی آمد    وجل  هک  ره   ،دمی ساختن  هتپش  اه   شتهک

آخر  ،رق می شدندفتمند و کم کم زد نگ میو سر تیکند از دور  هلمح ن حضرتنزدیک بر آ

شان   هبه سوی نیز  ندتگشار کردند برفرمن  دشند که  دیدچون حضرت   شان فراری شدند وه  مه 

ن به فرماا ه  یا اینکه دوباره فرارتمی گفتند  يمِظِالعَ یّلِاهلل العَبِ الّاِ ةَ وّقُ الَ وَ ولَحَا لَ و :دادنستایو 

  دندرک  میه  لحم ت بر آن ها رحض و شدند  جمع می   لشکرسرداران  

 خطاب الهی به امام حسین  -

مان سآ بانج از من حمله کرده بود که آخردشون قشبر آن  هملح هفتهمین طور آن حضرت 

 ودخ دهنید آن عک افو الاحان م ی صاحبان اییعنی ا 2،یا أَیَُّها الَّذینَ آمَُنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ :آمد اصد

 ودیدب هستب امکراال ل والجال ول ذاعتم ایخد با جمیع مخلوقاتجمع مزلی در حفل ام درکه ا ر

  .برسد  لمیکبه ت  صابر  ت یایهرظم  ات

 
 51-50المدثر :   - 1

 1المائدة :   - 2
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ری وسید فرالسالم( )علیه سید الشهداءش مبارک حضرت وگبه  یاین ندای آسمان همین که

دست ه عالم برداشتند )باید دانست که چون خالق بی یع اشیاجم  را از شویی ختامتصرف ام

 سدقا  دوجو  بر  ءشی  چهیی سپارد لذا  ت موقاو مخلت  ادووجمجمیع    و روحانیتامام خود ملکوت  

 1،ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَبِيَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْ :استه داد ربخ مهکرییه می کند که این آنا پیدامام اثر 

مخلوقات  و مآب رجعم امام انم هو داده ایم د ام خوما ستبه د جوداتوم عیم ج تکوملیعنی 

مخلوقات و  م  هستن قدیم  ه مکا  زیر  ،خودم  ه مند نواعمال خواهد ب  تابحاسمقام  م  رد  امفانیات  

 پست(  ل اسامحی  جا  یکبه    ود  ره جمع شدن   هک  و حارث با متضاد اند  میهستند و قد دثاح

م خز  هیچ  ،نموده بودنددشمن  ر  لشک  م برحضرت اما  هملحت  هفاین  در  د که  و سبب بوت  هاین ج

 د!ودن مبارک آن حضرت اثر نکرده بب  یر برشمشو  ه  نیز  تیر و

 آمادگی شهادت امام حسین -

همه امامتی خود را از  تصرفیدند لذا شنون این ندای آسمانی برای ایفای عهد ازلی چ االح و

 نجنگیدن حضرت از  حاال آ د کهدشمن دیلشکر    نوو چه شهادت شدند  دبر داشتند و آما  ءیاشا

ن حضرت هجوم آوردند ر آانب بج ارچه ره   ازپس    ،خسته شده است و قدرت حمله کردن ندارد

  .ع کردندشرو  ب زدنو از دور ضر

 ندای استغاثه برای اتمام حجت بر اشقیاء -

هلَ اَ نصُرُنَایَ صِرٍان نَمِ لهَ :صرت فرمودند کهن  ثهغاستایک  حجت    مماات  قت حضرت برایپس آن و

  ء؟این اشقیا  اهل بیت رسول را از شرما  ت کند  صرکسی که نهست  آیا  البَيتِ؟ 

 سید الشهداء پاسخ ندای استغاثه   -

 
 83يس :   - 1
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عالم برزک س هر گاه به  پ  درسی  هعوالم امکانیجمیع  د در  وامام المخلوقات باستغاثه  ون صدای  و چ

که بدن های بی  ءجمیع شهدا نیعی ،دارند به این الفاظب اوج ی کربالارواح شهدا مهید هرس

 مِايَالقِبِ ارنَهلل مُا ولِبنَ رَسُا یَ :نددمآدا  به صای بریده شان  ه از گلوبودند  فتاده  ا  کاخسرشان بر روی  

ا در رباوبرخیزیم و د هک را ام دیده ان بمرفیعنی ای فرزند رسول  ، بَينَ یَدَیکَ مَرَّةً أُخرَیدَاهِجَلِنُ

  !یمد کناجهاین اشقیا  به  ما  روی ش  شپی

 ایَ  :دتافا تآن حضروس زین برق ورانی برنخط به سی مرقوم دنپارچه سبز سک یاز آسمان و 

 ةَ أُمَيَّیْنِبَ کْهلِاَ  وَنِيْلَّعِالدِ  سَرِئرَ َیزِیْرْسِّوَ کَ کَشُهَدَائِ  عَمِيْجَ یِ اَحْ کَتِإنّی حَاضِرٌ لِنُصرَ نُیَ الحُسَيْدِبْعَ

 !اًقّحَ اًقّدِ حَابَعِالْ یْی فِ رِ صَبْرُهَظْمَ تَ وَ أنْا ذَهَرِکَ بِصَبْ تُ رَضِيْیْنّاِوَ  مْهُلَّکُ

 هوسو بگذاشتند بر چشم ندسی را ز سبس رقعهآن )روحنا له الفداء(  سید الشهداءحضرت  اام

عرو نمودند   حق و غیب مطلقرانیدند و در بارگاه حضرت  پسمان انداختند و  آوی  ه سب  دادند و

که آن  همن همین است که توفیق بد هشخوا ن وم یورزآنتهای م االح ،منر گاپرورد یا :که

 !مه خوا یچ نمیه دیگر    دشوب الئقظیم مشهود خع  ذبح

 وقوع شهادت امام حسین -

د ورختمام به شدت ر سجده گاه آن حضرت انی مبارک بشیپ بر ومد آنگ س کیان پس ناگه

ن را برداشتند اهت دامن پیرضرحپس د و خون جاری شد ه شافتشکاقدس  یشاناینکه پیتی ح

قلب   هملرحزهر آلود    ارک ظاهر شد که تیرمب  ویپهلنمایند و چون سفیدی  ب  کاپکه آن خون را  

دور انداختند   و  ندسر کشیدت  پشحضرت او را از    پس  دورر سر درآست  پش  ازو  افت  را شکمبارک  

وز بر هنوجود خارج شدن خون قلب حضرت  اما با دشی ارجشدت به قدس اون از قلب پس خ
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می شوند نن سوار  دخون بر  ری بمروح او  ی  توبروح قدس ن  هک  دند زیراوه بستشسب نروی زین ا

ساری  بدنپروردگار و در هر ذره  ترقد شوند این ارواح بربن بدن از بدن خارج خوکه از خروج 

 .دی شحضرت طارآن ضعف بدنی بر    مسق  کباشند اما یمی  جاری    و

 از نه آمدکه حضرت از ص دتی استعمال کره سخب را خود دراز هین نیزعلس ان بن نناس سپ

   .ت زین بر روی زمین افتادندپش

 ادفتزمین اش بر رغلط نکنم ع  اگر  دافتصدر زین ا  ی زه شا  تبهبلند مر

ی خبر داده بنه اشعیابه خدای متعال  کهشروع شده  ر شکافگجو  زسوانره جآن منظ حاالپس 

  ،یاهاشعکتاب    8آیت  در    53 باب  در 2،مْحَيِّيْ صْمِاِرْ زَرْ نِغْ یْک حِْحيْیَشُوْ میْ 1: بود

م رحای بی  اشقی  ه چه قسی القلبیکند که چطور و ب  نایب  ار  میظع  ذبحشدائد  که  نی می تواند  یع

 د!!! برانداختنخود  ان  ودعهای    تیشه  م ازو ست  لمظ چه  او را از زمین زندگان با  اةوحينخل  

ت می آن حضر رب یرشم شو  رنجخ و تیر وزه جانب نزدیک شده نیچهار  ره از  ءایقشآن ا پس

ون چ  ،می آمدرفت و دیگری    تمام کرده می  ار  دخو  حهاسل  ستهدک  ی  ،شیدندکمی    هیلهلو ه ند  زد

ان دسوی میهر نظر کردند به  پسقتل برسانند به شده که مرا  کنزدی حاالدیدند که حضرت 

نتوانند که م من حرل ه اه برسانم تا کجا خود را در آن که یدا بشود پ دوگ و تپس جای که یک

 دگوو ست پک زمین یی ه سوبپس کنند بمشاهده  عظیم مراو جگر شکاف ذبح ار ز این حالت

د و بدانند که رسرم بهل حاه ای حضرت بدصکه  اتگفته برخاستند د لنبَرُ باَهلُل اَکْکردند و  ور

 هنوز حضرت جنگ می نمایند!

 
 السالم( وصف صحنه دردناک شهادت حضرت امام حسين )عليه - 1

 .8، آيه 53تورات، کتاب يشعياه نبی، باب  - 2
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د عب  بر روی زمین افتادند و  ءیاقنیزه اش  هم جلوتر رفته بودند که از صدمهمین که چهار پنج قدو  

د بر روی زمین بعگفته برخاستند و چند قدم جلو رفته بودند که د لنباللَّهُ أَکْبَُر  ی کردند وسع

می گفتند  بَرُاَهللُ اَکْطور ن شد همی زل میزلمتافتادند و هر گاه بر روی زمین می افتادند زمین 

و همین حالت   بعد می افتادندار دست و پا می خزیدند و  گاهی بر می خواستند و گاهی بر چه  و

 ایکه  ،یَکبُو رَةًاتَُؤ وَ ةً یَنْ ارَتَ :السالم( بیان فرموده اند کهعصر امام زمان )علیهی زار را حضرت ول

به صورت  ،ی می افتادیده گاد و خواستی می گاهی بر هکود ب ر شکافحالت جگچه اه آن جد

 ن گودال رسانیدند!آ کدیزه نحضرت خود را ب

له ت کی مانند بیرون آمده برب هیم خ خاتون نتوانستند که در باین وقت حضرت زین درس پ

د  ستناونته ک ددنووم کرده بجوه ه حنه ب فارکبنمایند اما گروه  هدهحالت برادر را مشا هک رفتند

ر بو د ور دیگری میو می آید  هک دستد که یه کردنداه شم همینبرادر خود را ببیند صرف 

 .دنزن  آن حضرت چرک می  افاطر

 ی خیام اهل حرم میوسبه اشرار  از هدست یککه حالت حضرت مشاهده نمودند  انهم  در و

صُد قتَ الَوَ  ىّوا إلَرجِعُاِ بِرَالعَ فِيکُم حَمِيّةَ يسَلَاَ ومِ قَ ایَ  :گفتند  ودند ونم حضرت صدا بلند  س  دند پور

ه ا به شما ستم وه ن زنده ز منوه یت ملت عرب هم نمانده که م ا حه شما در وم آیاق ای ی،أهلِ

  ؟دویر  من می  محر لاه   سوی

دم خیام  هالشش س 1نحسابن ال اهلل دعبء نااثین هم  در. ین آن ها را بازداشتعلمر شپس 

پس  ،اندشسته حضرت بر روی زمین نآن  و عموی او را محاصره کرده اندکه تاده بود دید یسا

 
 عبد هللا الحسن المثنى  - 1
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حضرت به زدند  صداد سوی من می آیبه فرزند  د کهچون حضرت دیدن ،تحضر سویبه وید د

 ،ایدیان بگیرید او را و نگذارید که اینجا بهر جخوا ،انَهُیَحيِئ ن اَ عهُدَتَ ا لَوَ يهِکِسِماَ اهُتَخا اُیَ   :زینب

 دنلرا بخود یر شم شی قش کیکه  و دید ی حضرت رسانیدزدیکنه ا بر دوزودی خه اهلل ب اما عبد

سپر حضرت سر را بلند کرد که بر  دست های خود دن فرزنآ ،دنزت بحضر رسکرده است که بر 

 ،زمین افتادند بریده شده بر و دست هایشد رکه ه ان زد چن نکرد و اعتنا هیچین لعن آ ،بشود

 را روبچه  آن    هیدشت کضررا از آغوش حاو  ی دیگر  شق  کی  ،دیدنشکخود  را در آغوش  و  حضرت ا

 .ودنم   ذبحت  روی حضره  ب

حاال آن   دندکشی  بر روی زمین دراز  ،ست و گود رسانیدپآن زمین    حضرت خود را در  البه هر ح

ر ه نند اما ک داج هراز بدن مطرا ر مبارک سخواهند که  می اشقیا دور حضرت جمع شده اند و

می زمین بر ش و خنجر لرزد تش میدس تضرحو جالل  برع از دور میجلو  برای این کارکه 

 ،تشذاگ خودنجس یت قدم ه عظیم الو شعر و ین نزدیک رفت و برعلر م شآخر اینکه افتد تا 

د عب  ،است که قاتل آن حضرت است  رصبا  ص شخ  مانه  هکد  ندم باز نمودند دیحضرت چشچون  

رد که ین خیال کعلر شم ،شروع فرمودند تاجنام االکرام الجالل و درگاه حضرت کردگار ذوه ب

می که  نیدو ش حضرت گوش برد آن سدهن اقدنزدیک به پس  ،ویندگ یم دب ار اورت حض نآ

 فرمایند: 

 دَ اعَيْمِالْفُ لِتُخْا لَ نَّکَإوَ  دِهِهْعَ یلَعَ وَفَی دْ قَهَذَا  کَدَبْعَ نَّإ انِکَاَرْلْادَ شَدِیْ اوَ یَ نِمَکَاالْ ىَلِاعَ الَّهُمَّ یَلاَ

 رهاو قالقوی  ای شدیدو ی فوق عالم امکان ا من ای پروردگار. یْتِعَِشيْ نْمِ نَيْ خَاِطئِلِلْ فِرْهُمَّ اغْلَّلا
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تو ادا نمودم و تو هرگز خالف   قیفتوبه  لی را  زوعده محفل اتو  ینه این عبد ضعیف  آئ  رات ه دموجو

  .زیمرایگار مرا بهانارم که شیعیان گوامیدو  ن تو احسانی لذا از کرم وجود  ک  مین  وعده خود

بی  ةکلي دین سؤال آب نمودنعلر م شحالت زار از  ت در آنحضر کهمی خوانند  هو آن روایات ک

این  ،دمی کنن لمخلوق سوا المخلوقات هرگز ازامام  .برای گردانیدن عوام دان ولعجو ماساس 

ل است ه جاو  غافل    ةليککه از معرفت امام    دکسی می گوی  آناین را    ،است  تامامن  أش  فخالر  ام

1:است  یفرش  یثدحاین   مصداقو درست    ة.مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَة الجَاهِلِي 

 در جبرئیل تضرحپس  ،تساخ داجگردن  پسرا از هر طم رسل زای شق نیعلر م شال ه هر حب

  ءِ.اربَلَکَبِ د ذُبِحَ الحُسَينُقَألَا ألَا  ءِالَبِکَربَ ينُقَد قُتِلَ الحُسَا لَأا لَأ د:وم زمین ندا بلند ن  میان آسمان و

تجوی جس در گذاشت و دوبدر آنجا  هک درسخت درشاک  بر ار اقدس او کردن سر جدابعد از  و

بارک نظرش بر روی م ناثمین ار هکه د دکنصب ا نر رهاط بر آن سرکه طویل شد  زهیک نی

فَرَّقتَ بَينَ د ِشمرُ لَقَا یَ  به صدا آمد:  رهطمر  و ساند    بریده باز  های سرچشم    هکد  ت افتاد و دیحضر

ای شمر همان طور که تو در میان سر من و  2رَأسِی و جَسَدِی فَرَّقَ اهللُ بَينَ رَأسَکَ و جَسَدَکَ،

ت کالم حضر از این یآن شق .ندازدیب جدائیو تبدن سر و خدا در  ه ایانداخت جسم من جدائی

 .اشمه   نیبر  سح  ت مگرساین نی  :گفت  شبه خود  شقلب  لیستی  ارد ببع  رفت وگن  درزیلترسید و  

 
 . 246، ص: 16، قم، ج ، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيتشيخ حر عاملى، محمد بن حسن  - 1

، في مخالة فرسه، فسمعت اذناي، و وعى قلبي، و الرأس  -عليه السالم -روى هالل بن معاوية، قال: رأيت رجال يحمل رأس الحسين - 2

ق َّللا  بين لحمك و عظمك و جعلك آية و نكاال للعالمين، فرفع سوطا كان معه و لم يزل يضرب به الرأس   قت بين رأسي و جسدي فر  يقول: فر 

 .( 100، ص: 4، مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر، مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم، ج نى، سيد هاشم بن سليمانحتى سكن. )بحرا
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وقت آماده شدن آن حضرت  را بر السالم(م )علیهیحضرت ابراه به خدای متعال  ار هین منظرهم 

 گرج  هرظاز دیدن این من  پس  ،دالسالم( نشان داده بو)علیه  لیعحضرت اسم   دوخ  دفرزن  ذبحبرای  

ان س خدای مننمودند پ  یهند سخت گرآمدش  ه هوکرده بودند و چون بغش    ف آن حضرتاشک

 همن آن گریه تو را فدی نموده ای یهین من گرئب حساص م ای خلیل من چون تو بر :هک فرمود

که ثواب    و  همان اجر  ،نمائیب  حبذ  را  نیست که اوحاال الزم    یلمعاس  توفرزند    ذبحقرار دادم برای  

   .بدار  دادم حاال دادم خاطر خود را شاد  می  وبه ت  ذبحاز  عد  ب

 سید الشهداءحضرت    بمصائبر  که ثواب گریه  است  ه  دداخبر    اه اه مب  دخواب مجید  کتدر    نچهاچن

را در راه  گردیپیغمبر پیغمبر ک ی ودنذبح نم  ااست ب یوسام ت پروردگار برابر وضرح در نزد

 ی ذِبح  َعظِیم لَئَُه عَزُجَ هُانَیفَدَای  1،وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍ :فرموده استکه متعال  یرضای خدا

 .یلَلِاِسَمعِ

ر دارون روی مبارک بتانب خآن وقت حضرت زی دش طویل بلند هیزن حضرت بر نورو چون سر ا

ن م  برایالان حم انبمهر رادرای ب :عرو نمودند دهمه آنیز دیکزو به نخود را مشاهده نمودند 

مبارک حضرت جاری  چشمای ه این کالم اشکپس بر  ؟کنمبکه چکار  دیه می د تورچه دس

زلی ضای اقن آ خواهر ،امِخِيَللَی ای اِجِعِرتَسافَی رَجَ امَءُ بِاضَالقََقد قُضِیَ  اهُتَخا أُیَ :شد و فرمودند

م  نبیبوه اشرار بشما را در میان این ان هک ذاردگ نمی نغیرت مسوی خیام به بروید  دجاری ش

  :وی خیام مراجعت نمودندو به س  ندب خاتون این اشعار را خواندنزی  حضرت پس

 اَخِی یَککا اَخِی اَیَّ المَصکککَککائِککبِ اَشکککْتَکِی

o 

 فِککراقُکککَ اَم هَککتکککِککی وَ ذُلّککی وَ غُککربَککتِی 

o 
 

 107الصافات :   - 1
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 االرضِ عَککارِیَککاً  یاَمِ الجِسکککمَ مَطرُحککاً عَلَ

o 

 اَمِ الککرَّأسِ مَککرفُککوفَککاً کَککبَککدْرِ الککدُّجِککيّککةٍ  

o 
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 در اقامه دین سیدالشهداء منظره سوم: مصائب 

 فسوم جانسوز و جگر شکا  همنظر

شدن   کاله  حرم واهل  سوزانیدن خیام    ان ونوک سن  بر  سید الشهداءحضرت    یمعراج خوان

م در رح  لی اه ارانی حضرت زینب بباسپاطفال آن حضرت از شدت تشنگی و گرسنگی و  

 !!قت شبوالسالم(! در  )علیهامیرالمؤمنین  آمدن حضرت  و  میدان  

جمیع ر  بصابر  نت مظهریت یا  ماازلی برای حمل ا  لفحاست که در م  فار شکگجنظر  مان  هم این  

حامل  دیی باائدت خرقدا وجود داشتن مخلوقات نشان داده بودند مشروط به این شرط که ب

  .را استعمال نکند  ئیز قوت و قدرت خداگرو ه   هاالاید بر این بم نبر  صبامانت  

 بال و فار شکگج رمنظ ون مالئکه اینو چشد  دنهاپیشین و کروبین برقمه کئمال اول برپس 

ای  که ودندم و نعرکرام اال ل والجال درگاه حضرت رب العزت ذوه ا مشاهده کردند بر بئمصا

ا الهوقت وارد شدن این ب  بر  دخو  تند که ما درهس  این راه چنان شدیددر    بگار ما این مصائدرک

نین همچت محال است که در سکن نیممنمی بینیم  صبر قوت و قدرت تحمل و ددیش وب صع

ا نازل م بر هاالبال نکنیم هر گاه این عم تاس اه  فع آندبال و مصائب قوت و قدرت خود را برای 

و قوت و قدرت تو را  دشهد اوا خه تحمل از دست ما ر و که زمام صبر قتحقیلخواهند شد با

 ممی خواهین هرگزا مقص وارد خواهد شد و و نت ملت در وصف کان وقال خواهیم کرد آم استع

 !یمه نت معذرت می خوامان ایا  تحملاز  قص الزم آید لذا  نصف تو  و  الم که از جهت ما در ک

ا هالبا این  م  ای پروردگار  مودندنعرو    آن حضرتشد    داهنپیشو بعد از آن گروه انبیاء و مرسلین  

بیم در یای م ن ها این ربصبر  وت تحمل وق دخو هم در امکه  دان شدیدو  صعب چنان بمصائ و

 و هر گاه  قوت تو را استعمال نکنیم  ما قدرت و  هست محال است کینن  مکم  هاوقت شدت این بال
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ا هرگز هرگز م  ود  شهد  ا خوادیپال وصف تو نقص  م ک  دربه سبب ما  کنیم پس    برصکه  توانستیم  ن

   .یمه ید لذا معذرت می خواقص الزم آن  وتال  م ک  تیم که در وصفسینراضی  

 قوت شماها امت وها جسای آسمان ه ک دش داهنپیش ربص نتمابعد از آن بر آسمان ها این ا

این   که اگراین امانت را بردارید آسمان ها عرو نمودند که ما می بینیم    هاخیلی زیاد است شما

که مالئکه   ان عذرم شده در هوا منتشر خواهند شد ه  پنبهل  مث  شوند اجسام مابا نازل  م  بر  هاالب

 یم!  هم معذرت می خواه رسلین آورده اند ما  انبیاء و م  و

من وارد  ا برهالن اگر این بم شد زمین گفت پروردگار دهایشنپد از آن بر زمین این امانت بع

 ایه کوه  د از آن بربع مد من هم معذرت می خواه شند ه شوند ذرات من از هم پاشیده خواب

ا وارد م بر هاها اگر این باللا مودند بارن وعر خوامش لباجشد تمامی پیشنهاد ان این امانت جه

خورد شده بر روی زمین منتشر خواهند   و  شد  ته خواهندشکافا  ه شدید ماو    بشوند اجسام صعب

 1!!!گردید لذا ما هم معذرت می خواهیم

 انبیاء بامقایسه مصائب حسینی  -

 )المعراج(  

فتند ر  انیسباالی کوه طور  بر  ه  ک  دوی به السالم( معراج کومعراج حضرت موسی بن عمران )علیه

 ت تورات مرحمت شده بود!یعرشت کتاب  حضر برای آن  تاجنات و مل روز عبادچهاز بعد  و  

ه نشستماهی  شکم   آن حضرت درکه    ودب  و آبیی  حرالسالم( معراج بمعراج حضرت یونس )علیه

 !ودند!نم ه  هدستند مشاه ب در دریا  آ  وردگار را که در زیررعجائبات دریا را تماشا کردند و آیات پ

 
بزرگی و صعوبت مصائب صحنه کربال و تزلزل تمام عوالم خلقت در اين مصائب جانسوز و گريه تمام مخلوقات در مصيبت آن   - 1

 حضرت )زيارت ناحيه مقدسه( 
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ه آن عجائبات ک  دوآسمانی و نورانی ب  جاروسلم( معوآلهعلیهاهلل)صلى  ءحضرت خاتم االنبیا  جارعو م

ت قاو سراد بحج و بر یهسدرة المنت ابات مصنوعات خالق عالم که بر آسمان ها و بررغو قدرت 

عظیم و در جنات عرش در و ش رع ی و برقص سجد االت المعمور و دور میب ی انوار وهادر دریاو 

پس آن مشاهده نمودند و  را تماشا کردنده م هباشند  غیره می یم وحدر درکات جو  سالفردو

که الى بیت المقدس و از ماسرافیل از و  لیل و میکائیئتی سوار شده با جبربهشت بر براق حضر

 یهسدرة المنتو از    هیمنتال  ةسدره  ر بوبیت المعمور و از بیت المعم و  مسجد اقصی  الی  بیت القدس  

الل و وحدانیت کبری ج  اعظم و در استار کبریا و  شرع  انوار و  بحار  در  تقاادرسدر سرادقات و از  

ارات و بشکریم و تم یعظتخوشحالی و  ر وواز نور و سر رپ ههم  ءانتها یاء التداب این معراج از و

 !! بوده!

 ،هآهنی و آتشی بود یراج خونعم  1الفداء(لهالعالمینوارواح)روحناسید الشهداء  حضرت   راجما معا

انه شدند از ورو  یالسالم( برای معراج خون)علیه سید الشهداءند حضرت دید هیهحال ت ره  به

ام   مهلس  ت امضرح  ونچ  ام ومسجد الحراعدای دین به سوی    فخو  از  شب  وقت  مدینه طیبه در

ه شنیدو  د بزرگوار تجکه من مکرر از    جانیا  از  رومای فرزند گرامی بیرون    :دندوم نالمؤمنین عرو  

آن حضرت در جواب  ،خواهند کرد شهیدحسین را در زمین کربال اشقیای امت  مام که فرزند

شیت پروردگار گذشته منیست این امر در  ای  را از رفتن از اینجا چاره  مای مادر گرامی    :فرمودند

خداوند  ،اایَسَبَ یهلِاَ أیّرَانِی قَتِيلَا وَ اهللُ اءَشَ  :ایمم نمی  لم ع جد بزرگوار فرمایش من بر است و

 
 السالم( مقايسه معراج حضرت خاتم االنبياء با معراج خونين و آتشين حسينی )عليه - 1
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ت که از دی اسهع نایو وند بش یراسعیال من  شوم و اهل وشهید بمتعال خواسته است که من 

  1.إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُالً و، در روز ازل گرفته شده است ءت خاتم االنبیارحض حد 

 هو گرونیدند  ش  یم سرور  منزل و مقام نوید خوشی وهر  در   دوخراج  مع  در  ءحضرت خاتم االنبیا

و گفتند  می حبارد و مدنت جمع می شآن حضرر ومرسلین و مالئکه مقربین د ت انبیاء واحضر

  .می کردند  پذیرائی

ی ر مثا شتحوبر منزل و مقام خهر السالم( در معراج خود در )علیه سید الشهداءاما حضرت 

غم  بر اعته سعت باس روز وه ق مردم را مشاهده می نمودند و روز بیتفرد ر خوشنیدند و از دو

انه نموده شبتبدیل    هرا به عمرحج    ماحرالجد  سمحتی اینکه در    دت افزوده می شضرح  غصه آن  و

ب و گیاه طی می آ  یبنازل  مشدند و در تمازت آفتاب و تاریکی شب آن    هقام محترم روانم  نآاز  

مشاهده پس    ،ی بوده که برای آن حضرت سدر  المنتبال  راینکه رسیدند در آن صحرای پکردند تا  

ان ج نیبمرسلین و مالئکه مقربین و فرقه  قام گروه انبیاء وم جمع شده اند در آن هک دندوم ن

ان و حتماز میدان اه تکیرضا و  صبر و صهعرشهسوار  اما آن ،وملرت و یاری آن مظنص برای آن 

سوار س پ ،نفرمودند بولاری را قو یرت نصنوع مخلوق  چاز هیت آن حضرن مرحله ال در ایتاب

ت و حنات مدقراسو  حجاب و استاردن وم ننه دشت کربال برای طی سرگ نه وششدند بر براق ت

  .اجمعردر  و    یادنو قوسین ا  باق  رضای  ام صبر ومق  در  دیدنو رس  الب

 ارزخّ  اربح  و داخل شدند در  2نگیسگر  ی وگنتش  یبال  ی پرارصحدند طی کردن  نموشروع  پس  

ه و اقربا و اعزّ ار وص ان و باصحاموات ای نام لبحر ظن دوم و عبور ن فی سبیل اهلل داهجی نخو

 
 34اإلسراء :   - 1

 السالم( وصف عجيب مراحل معراج خونين حسينی )عليه  - 2
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 کهیده لب ها کشخخواره بی زبان شیرتلخ موت  هائقذیدند چش ووغی  شیران بیشهفرزندان 

ه صابرین وات و گروم س  هکئالهیه مالت  وق  و  رتقد  نآتن  داش  ابمل  تح  دند برین صبر وب نموجعت

 ارهزر هزا اب دندبیرون آم پسا زه گرو یر شم و شنیزه  و ودند در دریای تیرنم ناوری پس شیا بان

 که ناگهان  ءشمار گروه اعدابی  راکعس گار برکردل سوشجاعت ر ساختند هربا و ظاهر ار وختاف

کشیدند جام قرب ذات ر دپس  1،یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ :علیاند از جانب حضرت دیشن

 2،رْضِيَّةً رَبِّکِ راضِيَةً مَ یا أَیَّتُهَا النَّْفسُ الْمُطْمَِئنَّةُ ارْجِعِی إِلى :دیسر ارا پس نداالکرام الل و الج ذو

ه فرمودند سدره دشت و مشاهدهای خشکیده  گشادند چشم نان وسنوک بر  دمودننپس عروج 

که پوشانیده شده  ءت خاتم االنبیاحضر ه نمودنهدشاند مانمکربال را که خیام اهل حرم بودند 

 3.إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ ما یَغْشى :کبریا  والل جبود از انوار تجلیات 

 و اسارت اهل بیت احراق خیام  -

 ه فرزندکشت  برادر  صرنا  و  روایی  کس ب  بی  لتوو بکه آن ذریت رسول و دختران علی    یدندد  پس

نه و گرسنه تشان و لرزحالت زار در آن خیام خالی در یک گوشه ترسان  در هتشوهر کش هشتک

 شهای خوی چشماز  انور حرم سر هلا در انتظار اسیری نشسته اند از مشاهده این حالت زار

ان دگاپیان  عقب ش  و  شمن جلودسرداران    هک ودنم ه  هدان مشاگهانانید که  چکی م  کشقطرات ا

د عس رمند عدیرسم رح لاه  هآن خیم  یکچون به نزد روند و می هجلبه ع 4امخیبه سوی آن 

می خواهیم خیام را تاراج ما که  یداین بیروت فوری بخیمه هسدر این  هک که هرد ز اصدلعین 

 
 1المائدة :   - 1

 28-27الفجر :   - 2

 16النجم :   - 3

 صحنه دردناک آتش زدن خيام حسينی - 4
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کبری ت  اوالد عصم   شان ذریت ویا  ؟چطور بیرون بیایند  ،از خیمه بیرون نیامد  هیچ کسکنیم اما  

کوفی و ای قیشامیان آن  ه درک کن بودمم ور طچ ،دندوب ءانبیاالخاتم  فاطمه زهراء و ضرتح

 .نددوب  یرتطهر  دچا انصاحبان  یشا  ؟ی بیرون بیایندماش

م ه واخآتش  را    1هن خیمم  یدئمی آنبیرون    هااگر شما  صدا زد و گفت که  لاز  یشق  نآدوبارا  س  پ

شعله های آتش و دود در هوا زد و را آتش مه ین خیعن لپس آد میانم کسی بیرون بعد ه ،دز

ان دیم  طرف دره هر  ان بگارچ آن وقت آن بی  پس  افتاد  بی کسانن  آ  سر  خیمه بر  بلند شدند و

ند انچشم م  اشک  مشاهده می کرد وزه  االی نیب  از  رهمطرا سر    فاشک  گرجاین حالت    ،فرار کردند

 ریخت!  سلک مروارید می

  :هید کوگمی  نگار  ه  نام  مسلمحمید ابن  

درخت بود که بر آن ک د یننام سانک بین ال آثآن وقت را بیان کردن محال است مزار  تالح

تند شدا ربی بال و پ کچا کوه  جها جوه هنر الدو ساخته باشند  نهال درخت پرندگان آشیانه و

رندگان فرار کردن شروع نمودند اما در پگرفت در درخت آتش  نآوقت شب  ان درگهناپس 

خته بر روی زمین می وس بعضی پر د پسندانستند که کدام سمت فرار کن تاریکی شب نمی

مان آتش می افتادند ه  از درب  سوختهش  آت  ایه ه ند اما از شعلفتر  باال می  هوای در  بعض   ند ودافتا

 ره هزای ببعض   و  ریختند  یمها بر روی زمین    هانشیرواز نداشتند از آپوت  قهایشان چون  جه  وجو  

ن آ از طور آن مخدرات عصمت و طهارت پس همینمی کشیدند  ورداز آتش  ار ت خودحمز

  .ی افتادندن فرار می کردند و از شدت ضعف بر روی زمین مآن میدای در  سو  ره ه ر بوه  شعلش  آت

  :که  دیوگ  یم  چنانچه حمید ابن مسلم نامه نگار

 
 ام حسينیعلت اصلی آتش زدن خي  - 1
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ه من بپس    ،دوید  آن بر می  و  این بر  سواحبی  و  گرفته است و ا  رددختر آتش    کین  اه دیدم پیر

دادم او  را در آغوش کشیدم و تسلی می اوو دم وخاموش نم  ار ن اوه رایپ و آتشم دیوی او دوس

 اه بلی من از این   :گفتم  ؟یدمی فرمائ  یانبن مهرم  ما از این مردم نیستید که برش  ای عمو  :گفت

خود را جد  ربقچه برای  :یدمپرس ؟کجا استامیرالمؤمنین ن جد م ربدانید ق می :گفت ،تمسین

 مه اوخ ستم این قوم را یت این ظلم وو شکات آن حضرت دمخ وم درر می :گفت ؟پرسیمی 

 !تندهسالت  کد که آن حضرت حالل مشکر

 هنشتل اطفا عیال و ی سوختن خیام و فرار کردن اهل ویعن فاکش رجگاالت ححاال این تمامی 

 السالم( از)علیه الشهداءسید حضرت  مطهر سر 1سوی میدان راهر ن آن ها به دافتاو نه سو گر

بد دعا   وبری  بی ص  مهچ کلهیت اما  یخر  مبارک اشک می  چشممی کرد و از  هده  مشا  نیزه  یباال

 ه.مرِألِ اًميسلِتَوَ  اهللِ اءِضَقَ بِاًضَرِ  ت بیرون نمی آمد سوایآن حضر  از زبان مبارک

 یصبر الهی از صبر حسین بروز -

  ،فرموده استاخبار    ر این آیههمین صبر را خدای متعال معیار امامت قرار داده بود که د

2ل:ج و زع لفقا ما مخلوقات  ،وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ 

ان را شای رد صبوخی زلاق و م سابلعدر  هکم مخلوقات گردانیدیالرا آن وقت امام  ن خودعالی

  3،ىغَا زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَمَ ،ما یَغْشى إِذْ یَغَْشى السِّدْرَةَ .  مشاهده فرمودیم

 
السالم( و وصف صحنه عظيم آتش زدن خيام حسينی و سوختن اطفال در چشمان حضرت و صبر عظيم بر  صبر عظيم حسين )عليه - 1

 اين مصائب

 24السجدة :   - 2

 17-16النجم :   - 3
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 که حالی در را هیسدرة المنتوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلى ءحضرت خاتم االنبیا پس مشاهده نمودند

 هیچحضرت آن مبارک و چشم  تعالی مخدال و جمال الج تجلیاتانوار  ازود پوشانیده شده ب

 وار را ندارد!نآن ارویت   بات  مخلوق چهیکه  یه تجلیات الهر شدید  اآن انو  رویتخیرگی نکرد از  

إذ تَغشَى النَّارُ  :دوم مشاهده نرا شت کربال د یهسدرة المنت الشهداءسید حضرت ر وطن پس همی

ا رء ت خاتم االنبیاحضرم رح نی امیه خیام اهل بیت وم بلظ آتش هک حالی در 1،ىتَغشَ امَ

 ءاشقیشکر ال از  هال کبی آن میدان  وس  هربه نه سرگ  و  تشنه هللارسول  ریت ذن  آ  و  دوبپوشانیده  

نجات   گر شکافسی نبود که آن ها را از این بالی جک  و  می کردند و می افتادند  رفرا  ده بودش  رپ

مشاهده می نمود را  قابل تحمل    این بالی شدید و غیر  هاقدس آن حضرت از باالی نیز  رسَ  بدهد و

تعال م ایخداز  مظیعی المی کرد و برای رفع این بنن اشقیا بد دعا آ بر ریخت و و اشک می

  ،فرمود  یم  رف صبرد صفع می کردی خود  ئمی کرد و نه از قدرت خدانسؤال هم  

یعنی با مشاهده این  2،ىما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغَ: استین مطلب بیان فرموده هم که خدای متعال 

 قدرت خود را بره  گفت و نن  هیچ  و  ودمر فرصبل اقدام صابرین بود آن حضرت  ام که مزیعظبالی  

 !!ودم ف صبر نرص  !ین استعمال کردم الظن  آ

کردگار را حضرت  ایآیات کبر سید الشهداءحضرت ید دو  3،مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکُبْرى لَقَدْ رَأى و

مجمع  نآ ان درعری رس ین بام لعال بر یرتو غر قدرت ظهمامیرالمؤمنین تر حضرت خیعنی د

صبر چنین مورد هم سل در مر ینب رب وملک مق هیچود که ر نم بص شرکین وو مار و کفار راش

 
 صبر عظيم حسينی در مصائب جگر شکاف کربال  - 1

 17النجم :   - 2

 18النجم :   - 3
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ز و وسانج مواردین چن و برادر بودند که در ردو بزرگوار خواه  همین صرفاین  ،کردنمی 

ل م حقابل ت  رغیان  حتمبرای رفع این انه  دعا نکردند و  بد  عین  المن  آ  بر  ودند ور نم صب  فاکشجگر

   1!عظیم فرمودندصبر  حض  مسؤال نمودند    خدای متعالاز  

الی افعفات  یعنی ص 2،نِ أَوْ أَدْنىابَ قَوْسَيْ قَ عظیم در مقامصبر  این  ث  اعه برسید آن حضرت بس  پ

ل گردیدند مکا  متصرف  هامکانی  موالع  رحق و غیب مطلق دحضرت  ند ذات  مانه  ک  دکردن  یداپ  لهیها

بدن قوت و قدرت کل   جزء  ره داخل شدند و    هقام فعلیت مطلقمآمده در    ونبیرو از مقام انفعال  

و شروع کرد    پروردگار  تسبیح و تقدیسش بر روی خاک زمین  پا  اشپکردند که تن  پیدا  بدن را  

ل این ع ملمیجچنانچه در بازار کوفه در مجمع   دوم ن شروع نآان تالوت قرسن  کنو  سر بریده بر

 ٣!اًأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقيمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عََجب :ت می فرمودورا تالقان  رفه  یآ

 وردآرون یانصار را هم ب و صحابال بیرون آمد که جمیع ازو و ها آن حضرت از مقام فناه تننرو

 کنو  ان بررهایشس  هن  و  شدندنسید  ودر تمازت آفتاب پ  کخای  رو  ان بروعه شطاعضای مق  هکه ن

ودند تازه ب و تر هم همان طورز ل روهبعد از چین علد بلکه در دربار یزیدند یدرن گا متعفه  هنیز

بر از آن ها پیچیده نع  شک وم  ویبشوخان  چنام  شون  فرعدر آن دربار  و    نده در روز عاشورا بودک

 هوت گردیده بودند!و مب  یرحتمل دربار  ه بود که ا

 نشکرگاه خود رفتند و برای آلی  ه سویا بقشام آن  رح  له ا  مودننتاراج    خیام و  ناز سوختبعد    و

 ءت خاتم االنبیاحضرآن ذریت  ر بالدر آن میدان پس طعام فرستادند پ قدری آب و سانکبی 

 
 در عوالم خلقت حضرت امام حسين است   مظهر صبر الهی - 1

 9النجم :   - 2

 9الكهف :   - 3
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 پس 1دیسشب نزدیک ر جمع شدند وجا چاره در یک  کس و بی بی وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

که  ندن بر رفتو آ ربین این قرفتموم برای جمع آوری آن لثحضرت ام ک ب خاتون وحضرت زین

 ی آن دووس رپس به ه شدند  ایدطفل پ دو ها نآمیان  زنمایند پس ابجمع  جا کیدر  راهمه 

 هاکسی نیست که شما جاید که حاال در اینئا هستید بیاجا کچه ه زدند که ای ب می اخاتون صد

های خاردار   هن در زیر بوتگهاناپس    دیدنننش  ادیچ جواب یا صه صدا زدند  چه    ره یت کند! اما  ذرا ا

که  دخواب رفته اند پس نزدیک رفتند و دیدنه ها ب ها در زیر آن بوتچه هنظرشان آمد که ببه 

ان ش  دوی  ره ان را گرفته حرکت دادند و دیدند که  ی شازوه بستآه   ش وواپس ی  ندسته   هان  ماه 

 رازال ر حب پسالک شده اند هنگی سرو گنگی شگردن یکی دیگر دست انداخته از شدت ت در

ت عگان مراجدیدتم  س  معگفتند و به سوی آن مج  إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیِْه راجِعُونَ  ان شدند وآن ها گری

  .اسبانی آن ها شروع کردندپ  و  کردند

 2ان دارد می آیدشای سویبه  ک سواریکه  دندخاتون دی بد حضرت زینشک یو چون شب تار

 چیزی نداریم هرما که ی ئمی آچه  یا برام سویبه حاال ص خشزدند که ای  صدا را حضرت او

ته به ه آهستسه آال خود بگذار اما آن سوار  به حرا    ماو  ما ربوده اند برگرد    را از  همهیم داشت  هچ

 هنشنیدی ک شخص آیا ایکه ب گرفت و فرمودند ضغ حضرت راآن نزدیک می آمد که یکبار 

 ای دختر :گفت رواآن وقت آن س !را گرفتند وا جام اسبل هرفت لوج پس ؟تو چه گفتمبه من 

ستم  ای ظلم و و راحت کن وبر ،کنمانی باسپ را ماش هام که دمستم دیده تو و آپدر نم مان ج

 
 شب شام غريبان و گم شدن اطفال مظلوم  - 1

شب شام غريبان و آمدن حضرت امير المؤمنين به حفاظت از خيام حرم و تسليت حضرت زينب کبری، مدرک از کتاب مزار االولياء   -  2

 نقل شده است 
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در پمودند که ای  ن  وعر  ان شدند ویگرعلیها(  وسالمهاهلل)صلوات  ناتوب خینزپس حضرت    ،هدید

 شدند!  داروید  شد  و ستم هایا  ه  ا این ظلمم  بره  که حاال تشریف آورده اید ک  دمهربان کجا بودی
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 بازار کوفه :منظره چهارم

ه بر آن دکر هایشان جدا را از بدن شهداء ایه شام سر و هکوفیان لشکر دش همازدیچون روز 

ی رهاس خویشآن ها برای نشان دادن شجاعت  پسیم نمودند ند تقسدوکه جنگیده ب لئباق

سته بزرگ از د  کیوه  نحاین  به    پس  دبلند کردن  ه هابر نوک نیز  هشستخون خاک و  را از    شهداء

ت اسالم نیاد  غک تبلییکه در حقیقت این    ددیرگشکیل  ان تهج  اهل  یشامبرای ن  ءداشه  ایه سر

لین برای ثقحسین فرزند رسول ال هکند اندا بهره ی شهالا و باراع لئباقی مام ته کود قیقی بح

  1.شودبتمام    اتخلوقم  بر  ادغه خالبدند و حجت ته ششچه ک

 توطئه دستگاه اموی علیه اهل بیت -

لم سم  چهنانچشدند    ههر کوفه روانش  یوس  و خوشحالی به  فشع  ایت شور وهاین جماعت با ن  پس

  :همی گوید کار  گچک

 طرف کوفه شیون از آن ی من در دار االماره ابن زیاد کار می کردم که ناگهان صدای شور ووزر

و  صدای شیونه چستاده بود پرسیدم که این یمن ا اد که در نزدیاز آن خادم ابن ز پسشنیدم 

 جنگبه ن زیاد با رکشل ودخروج کرده ب نیم سلم ال فةليخید یز کسی بر :فتگ ؟تساد نلبفریاد 

عیال او را و اهل و کرده  نصبا ه ه زین ای آن ها را برهسانیده سررقتل به را  اوو رفته بودند  وا

حسین ابن  :گفت ؟آن که بود که خروج کرده بود :پرسیدم .می آرند زیادن باسیر کرده برای ا

 ودمی خرو  انچه برطپنان  چ  رفت  نزد منو از  ا  چون  و  تمچیزی نگف  او  رست  ازمن  پس    ،دوعلی ب

االماره بیرون رفتم  ردا صرق تپشاز و ستم ش دست خود را دو بعوم بش روک دک بویزدم که نزد

 
کاروان اسرای کربال در حقيقت کاروان تبليغی بود و پيام خون حسينی را به تمام جهان رساندند، رأس مطهر حسينی آيت عظمای الهی    -  1

نقطه بزرگترين وسيله تبليغ اسالم   100بزرگ حقانيت امامت حضرت و نبوت رسول هللا بوده است )تکلم رأس مطهر در بيش از و دليل 

 و قرآن بوده است( 
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را  ءاسرا ا وه رسیدم دیدم که مردم ایستاده اند و انتظار دارند که فه رسکو هکناسبه تا اینکه 

 1.ارندیب

ای زیاد نورانی صورت ه رس  وشدند  حمل نمودار  و مه  واجک  لهبه چناگهان دیدم که نزدیک  پس  

 یتذر و سید الشهداءحضرت اهل حرم  :که ندمردم گفتپس  ،ند ظاهر شدندستیا زنده ه وگ

م یدد را السالم()علیه حضرت امام زین العابدینو هایند  مین محملر ه د ءنبیاالحضرت خاتم ا

ین انداخته اند و آن حضرت علیل و مجروح ئاپ اراقدس  سر اند و برهنه سوار تریک ش رکه ب

 هیچما  حق  ترین امت ها هستید که در  دب  هاشام شما  فه وول کاه ای    :ند کهیافرم  تند! و میهس

 ودید یسانرتل به قان ما را دتمامی مر که یدنکرد دی خوبن رسول اهللت ضرمراعات و حو ترحم 

 رحضم  ده برای ابن زیاد می برید پس حاضر باشید برای جواب دادن دراسیر کر  را  اماهل و عیال  

   .هارق  عادل و  ایخد التعد

هنجار با آن دربار نا  ردپس    ودشقی دربار آراسته کرده ب  نآ  بردند  المارها  داربه  ه شان را  پس هم

ت  سدروغ بو  ءخود را بروز داد و بر خدا و رسول افترا حادال وکفر ه خواست هر چان سک آن بی

د حکم داد که فردای بع نمایند وب خانه حبس د درمسجک یداد که ایشان را نزد مکبعد ح و

  .نمایندب  تشهیربازار  و  را در کوچه    ناشای  ش کنند ویرا آراه  صبح باید تمامی شهر کوف

طرف صبح پس جمع شدند  ءو اسرا ی شهداءهاسر ی تماشایارملت ب ر مذهب ولذا اشخاص ه 

 ،درا بیرون آوردن ءان بالیرسا نآ السالم()علیهم اءدهشی اه سر بلند شده همراه زت از رواعس دو

ا چنان ه رسمیان آن  ور درسر منگویا زنده هستند و یک شهداء  یرهاسه هم هک نددیدمردم 

در است  قلخترین  و شبیهاست که اطراف خود را روشن و منور ساخته است بار یا و ضنورانی 

 
 وضع کوفه و انقالب کوفه با آشکار شدن رأس حسينی و خطابه حضرت زينب کبری )عليها السالم(  - 1
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ه هوا باز  و هر گاه ریش مخضب وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى ءت خاتم االنبیاحضر کل و صورت باش

سوی  در چارگاه س هراشد پپی م جوانب خوشبوی مشک و عنبرف و اراط رکت می آید درح

ن شروع کرد و چون حضرت آالوت قرتصدای بلند به دیدند که همان سر مبارک  ندسیدر بازار

طویل پس مشاهده کردند  زهی آن نیه سوای برادر را شنیدند نظر کردند بصد نزینب خاتو

ل زدند م چوب مح  نان برچرا    اقدس خود  سر  سپکند  چطرات خون تازه از رگ های بریده می  ق

  1.ر بر روی زمین چکیدن شروع کردندطها  یانشیپقطرات خون از    که

 خنثی شدن توطئه ها با قرآن خواندن رأس مطهر  -

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ   د:این آیات را تالوت می کر  السالم()علیه  سید الشهداءحضرت    رس

قوم  کی یانم از در دان آوردنم ایقوی القلب که ی بودند تمردان ف فاصحاب که یعنی 2،هُدى

ساختیم  محکمرا  نان ایشا م ای و دیمایت ایشان افزوهد رب مبت پرست بر پروردگار خود و ما ه 

اصحاب گمان می کنی که  وت آیا 3اً،أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقيمِ کانُوا مِنْ آیاِتنا عَجَبأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ 

 ؟یات نداریمآ دوا باالتر از ایشان برای تبلیغ دین خمکه  ؟بودندما یم از آیات عجیب کهف و رق

 استعظیم    ذبحا آیت  ما برای تبلیغ دین  مترین  عجیب   تیاآ  ،ستینان ننه چ  نه

ن آ ن معجزه را ازیا صآن شخد هر گاه وم بیهود هیک نفر از علمای  ،دمکثیر مر عر آن مجم د

ا از م ت کردگار دینبه حضرافتاد و گفت که قسم  و حیرتت بهنید در شنورانی  و سدقا سر

 
ِ َشهيداً    قُْل َكفى   -2(؛  49ُصدُوِر الَّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم، )العنكبوت :     َبْل هَُو آياٌت َبي ِناٌت في   -1قرآن خواندن رأس مطهر حسينی در کوفه:    -  1 بِاَّللَّ

 (43َو َبْيَنُكْم َو َمْن ِعْندَهُ ِعْلُم اْلِكتاِب، )الرعد :   َبْيني

الکتاب، ب: چرا سوره کهف را تالوت می نمودند؟ تذکر مصائب عظيم و جگر شکاف خود در راه خدا در  الف: معرفی علم امامت و علم 

قِيمِ  تَُک أعَجُب ِمن أصَحاِب الَكهِف َو الرَّ  مقابل مصائب کوچک اصحاب کهف، پ: عکس العمل زيد بن ارقم: يَا بَن َرُسوِل هللاِ قِصَّ

 13الكهف :   - 2

 9الكهف :   - 3
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و تکریم  یمتعظ قدرن ن را ایواره حضرت  هنوز اوالددین این مسلمان ها بهتر است زیرا که ما 

  و خرفو  دانکشته  را ودخ پیغمبر یم و ایشان فرزندوسدست و پای ایشان را می ب م کهمی کنی

 ! د!ننات می که مبا

 دایف کهت سوره آی کیین هم  صرف سید الشهداءگوید آیا حضرت بتواند که  حاال کسی می

  ؟بار تکرار می کردند  داشتند که صرف همین را بار

ت تمامی آن حضرن بوده  آرقحقیقت  عین  حضرت  آن  وجود مبارک    باید بداند که  صشخ  نآ  پس

 برای تبلیغ حقانیت دین اسالم بار بار می خواندند که ای  صرف  ار  آیتداشتند و این    حفظقرآن  

خود از   دیناصحاب کهف برای حفاظت    هکرا    فاصحاب که  هقص  را وم  هقص کنید    هم مالحظمرد

س برای حفاظت دین اسالم همه پین گردیدند اما من  زگ  هناپ  مدر غار رقی  و  ندکرد  م فرارروشهر  

تن داده ام و به کشام و خودم را  ه  ان ساختبرقخود را در راه خدا   ءابرقا  وز  یو عز  ارص انب و  اصحا

حفاظت دین خدا   ن دره مد لذا قص یتماشا می کنیری داده ام که شما سابه    ار  ودعیال خ  اهل و

 است   غریب ترو    عجیبار  سیب  ارسیف بهک  قصه اصحاباز  

تالوت می کرد آن را ین آیت م ه بن ارقم رسید وزید  ههر در مقابل غرفمط رسهر گاه  چهچنان

1 :وقت زید بن ارقم گفت فرزند ای  ،يمِقِالرَّ وَ هفِالکَأصحَابِ ن مِ أعجَبُ تُکَصَّقِ اهللِ  َرسُولِنَب ایَ 

 .است  عجیب تر  یارسم بیرق  ف واصحاب که  هز قص ا  ماش  هقص   ،رسول

 
ا َحاذَاِني  فَُروِ  - 1 قِيِم  َي َعْن َزْيِد ْبِن أَْرقََم أَنَّهُ قَاَل ُمرَّ ِبِه َعلَيَّ َو هَُو َعلَى ُرْمحٍّ َو أَنَا فِي ُغْرفَةٍّ فَلَمَّ َسِمْعتُهُ يَْقَرأُ أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحاَب اْلَكْهِف َو الرَّ

ِ َشْعِري َو   ِ أَْعَجُب َو أَْعَجُب )مقتل الحسين عليه الس الم البي مخنف:  كانُوا ِمْن آياِتنا َعَجباً فَقَفَّ َو َّللاَّ ِ يَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ  (. 175نَادَْيُت َرأُْسَك َو َّللاَّ

 . 117، ص: 2، قم، ج مفيد، محمد بن محمد، اإلرشاد في معرفة حجج هللا على العباد، مؤسسة آل البيت

 . 121، ص: 45بيروت(، ج   -، )ط دار إحياء التراث العربي  ، بحار األنوار،مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى 
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بنی  فخال عقاید مردم بر در)روحنا له الفداء(  سید الشهداءاقدس حضرت  سر تکلمچون این 

می  رهاین معجزه باه برای باطل کردن اثر هاویمعروان یزید و یآن وقت پ پیدا می کرداثر  هامی

 .بنی هاشم  این نیست مگر سحر  :گفتند

قسم به عزت  1،ذلِکَ قَسَمٌ لِذی حِجْرٍ إِذا یَسْرِ هَلْ فیوَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ وَ الشَّْفعِ وَ الْوَتْرِ وَ اللَّيْلِ 

و جالل خودم و قسم به صبح عاشورا که در آن صبح آل رسول از جان های شان در راه رضای 

و همان است صبح ذبح عظیم! و قسم به شب های ایام عاشورا که شب های من خواهند گذشت  

 بالی عظیم اند برای اهل بیت رسول اهلل.

ام ش  های سفربه شب  قسمت  و  محبوب من    هگانبه یم  سق  و  هزوج  علی و فاطمه زوج و  و قسم به

 ،برای رفتن راهان مجبور می کنند ب شش ان بال که در آن سفر آن ها را در وقت نمازاسیرآن 

تهجد را  ف نمازو ضع یتوان به سبب ناون در آن سفر تاخ بت زینضرعلیا مخدره ح چهچنان

مواضع قسم  و داروعقل م بانصاحد ند این مقامات در نزنیست پس آیاجا می آوردند به نشسته 

 2!ستنده البته   ی؟خوردن

 مصائب وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى ءت خاتم االنبیاحضره هر گاه ک ستا ن آیات اینر اییفستل صا

تسلی ی پس برا ی شدندنهایت غمگین و محزون مآوردند  می خاطره را بکربال ب دشت ئوانو 

ه کشو ین مو غمگون محزقدر  نیا حبیب منای  :هکن فرمود یشاادای متعال به آن حضرت خ

ورم به می خسم  و قو  تان عزیز  به جخورم  می  دم و قسم وخ لجال  زت وبه عورم  می خ  مقس  نم

شام  های سفرشب ن ه آم برومی خ های عاشورا و قسم ه شبم بروی خقسم مو عاشورا  صبح

 
 5-1الفجر :   - 1

وآله( در مصيبت شهادت حضرت امام حسين و وعده قطعی انتقام از مسببين عليههللاسورة الفجر تسليت الهی برای رسول هللا )صلى  - 2

 اصلی اين واقعه می باشد. 
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من از که  ،انشات نمازوقا ردمجبور می کنند برای راه رفتن  اه  بشن بال را در آن رایسکه ا

 دهیکش قامنتیم ادقه انمکین زرمشو ین ظالمم که از شر انتقام می کوط مانه هامیبنی المان ظ

 را و ادتوذی االن عوفر را و صاحبان ارم ذات العماد ماختس هالکآیا تو ندیدی که چطور  ،ام

 .غیره  غیره و  را و  دلوابا  رصخال  واجاب دموث

که در آخر   السالم()علیه  حضرت سید الشهداءاست برای  مخصوص    وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ َعشْرٍ   هاین سور

ین دارای س حساقد یعنی چون وجود ه استبیان فرمودرت را ن حض آ نیاحروو ت ظم سوره ع

ان به مخود امآن روح امری را  لذا یدامنب ض قبروح امر بود لذا ملک الموت قدرت نداشت که او 

 1!رَبِّکِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً  إِلى یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُْطمَِئنَّةُ ارْجِعی ،ودیمنم   قبض این کالم  

ین آن عل ابن زیاد ،ازارهای کوفهبرا در  (سالملامعلیه) بیتهل ودن انم  رتشهیاز  عدب البه هر ح

ال در این تعم  یادخ  ار آن سفر  ئباص م  هکرد ک  هام روانبه سوی شرا برای یزید لعین    البن  رایسا

 .ان بودهجه له ام تبلیغ حقانیت اسالم برای عموم اره سفر شاین منظاست و مود ن فرایبه روس

2  

 
 28-27الفجر :   - 1

 السالم(  و ائمه معصومين در صحائف انبياء سلف )عليهمبشارات رسول هللا  -1 - 2

الف: احترام و معرفت و محبت علمای يهود و نصاری نسبت به رأس مطهر حضرت امام حسين و اهانت يزيد و بنی اميه )و اسالم اموی(  

 نسبت به امام حسين

 زمينه بسيار عالی در سر حسينی،  

قصاص اين خون و خون حضرت فاطمة الزهراء از عامالن اصلی و گروه راضی به اين قتل  علت سقوط مسلمين در تاريخ و اينکه تا 

 )شرکاء در جرم( کشيده نشده محال است مسلمين روی خوشبختی را ببينند: چرا خالفت اموی در شام سوخت؟ 

َبْعَرى   ملعون   [زمينه بررسی مجلس يزيد در شام و اهانت به رأس مطهر و اشعار ابن زئری ]اْبِن الز ِ

 عکس العمل علمای يهود و نصاری و حقانيت ائمه معصومين:  -الف

 : اسالم عالم يهود در شهادت او1 -الف

 : سخن نماينده روم و تقاضای نماينده روم به شفاعت ايشان2 -الف

 )علت، حقانيت و امامت ائمه معصومين است و نه قضيه عادی( 
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 راهب نصرانیتکلم رأس مطهر با  -

 ت! ین اساب  راه  هقص  و  افتاداتفاق    ن سفردیر در همی  هبراه  قص چه  انچن

 فلهاقه ارهم ردی را دیدم که م م مطهرحر ردمش روایت کرده است که گفت اع اوندی ازر قطب

 ی دیراو در پ  1ی رسیدیمباه ر  به نزدیک دیرما بیان کرد که روزی    بودشام  ء در سفر  الن باسیرا

ول مشغ باکرده بودیم و چون در خوردن شر صبطویل ن یزهن حسین را بر و سرل کردیم زنم

  :ا نوشتر  رعر این شدیدیوار  بر  و    دشهر  ظا دستیکه  دیدیم    شدیم

آیا آن امتی که حسین فرزند رسول الثقلین   2،شَفَاعَةَ جَدِّهِ یَْومَ الْحِسَابِ*  أَ تَرْجُو أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْناً

سین جد حستند که میدان محشر حضرت خاتم االنبیاء ر ه اومیدارسانیده اند آیا را به قتل 

 شفاعت آن ها خواهند کرد!  

شغول شدیم م در کار خودب شد و ما ئاغ ریفوبگیرد  را ت که اوخاسبرما از  رفن کیچون و 

  :تساخ ومرقرا م  شعراین    شد و هردوباره همان دست ظا

 
 عکس العمل اهل مجلس:  -ب

 س و سخنان مردم : انقالب در مجل1-ب

: خطابه بی بی عالم زينب کبری )افشاگری ماهيت اسالم اموی در خطابه زينب کبری در شام و خبر از شکست طرح يزيد و دستگاه  2-ب

 بنی اميه در خاموش کردن نور وحی و نبوت با شهادت امام حسين و خبر از ذلت و سقوط بنی اميه در دنيا و آخرت دادن 

روز عاشورا نقل شده که خداوند به يهود چه وقت غضب کرد و به نصاری چه وقت غضب کرد و غضب الهی به امت  مانند روايتی که در  

اسالم وقتی شد که به جنگ فرزند پيغمبر آمدند و آشکار شدن آثار غضب الهی در روز عاشورا و خروج مختار و گرفته شدن قصاص  

 السالم( است هخون حضرت امام حسين به وسيله حضرت امام زمان )علي 

 السالم( و زيارت ناحيه مقدسه السالم( در مصيبت شهادت امام حسين )عليهناله های حضرت امام زمام )عليه 

 السالم( از اين موضوع( زيارت عاشورا، خطبه جهانی حضرت، حديث مفصل حضرت صادق )عليه

 قضايای راه شام و دير راهب.  - 1

 . 61، ص: 4، مناقب آل أبي طالب، نشر عالمة، قم، ج ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على - 2
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ت قسم به حضر ،نینهمچت نیسپس  1،وَ هُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فِی الْعَذَاب*  فَلَا وَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ

شان در روز  همهک و بدون شکرد  هدواخشفاعت ن سیبرای آن ها ک گز هرگزهرکه کردگار 

  .دش  نده داخل خوا  عذاب آتش جهنمقیامت در  

ر نو  سید الشهداءحضرت  سر مطهر  از  که  ه کرده  هدشام  سر در آورد و  خود  عهموصز  ا  هبرا  دو بع

جنگ برای    مستید ه زییر  کاسع  ا ازم  :یمگفت  اشماها کیستید؟ مرسید که  پاز ما  است پس    عساط

ان را برای لشایاهل ع  ان وشایهسر  قتل رسانیدیم وبه  ین را  و حسدیم  وب  هرفت  در عراقین  با حس

پیغمبر  رختد و مادرشبود ر بم پیغم عر ش پسردهمان حسین که پ :ید کهسرپ ،ی بریمیزید م

 حضرت ام غمبراگر برای پی :گفت که راهب سپ،حسینان هم لی بلی ب :ها جواب دادیم کد؟ مبو

 ،خوب ،دادیم و دست و پای او می بوسیدیم ای میر چشم خود جما او را د بود یم رپس حیمس

به رم پدهزار درهم دارم که از  که به سردار لشکر خود بگوئید که من دهدارم  هشخوا شمااز 

 شبماارک برای  بمسر  م برای اینکه این  ه د  می  ابه شممن آن مبلغ را   ،است  هارث رسیدبه  من  

ب هراه  را ب  رکابمر  راضی شد و س  او  ،دنیدا رسانر  رخبن  یاعد  س  مربه عن  یشاا  پس  ،هیدبدن  ه مب

منور  نور روشن وار ست یاز نوران د برد تمامی دیرخو ریده ب اراقدس  ب سرچون راه  ،دادند

 ! یدردگ

ر رام این سحته اک یسک  البه ح  وشاخ و  تو  اله حخوشا ب :ویدکه می گ  را شنیدفی  هاتصدای   و

آن و ین انداخت پائ دخوان درهم برای آن ها از دیر یم ه راهب دوپس  .دارد نگاه می اقدس را

ای  :گفت وگذاشت  مصالی خود ید و برشاپ بر آن مشک و عنبر و ستش گالبه را ب اقدسر س

 بگوکه با من سخن    مسیححضرت    و به حقت پروردگار تو  به حضرم  ه د  سم میق  راو  ر تهمطسر  

 
 . 578، ص: 2، قم، ج ، الخرائج و الجرائح، مؤسسه امام مهدى قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة هللا  - 1
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 ،يدُهِالشَّ انَأ :اد کهسید الشهداء )روحنا له الفداء( جواب دحضرت پس سر اقدس ی؟ یستکتو که 

عَلِیٍ  بنُ  أنَاى َفصطَمُحَمَّدٍ المُ نُب اأنَ :ودمفر، پس ناًابَيَ دنِیزِ  :فتگ ان شد ویراهب گر ،المَظلُومُ انَأ

ت خود را بر روی مبارک آن و صوران شد  یت گربه شدب  پس راه  ،المُرتَضَی أنَا بنُ فَاطِمَةُ الزَّهرَاِء

 که فردای قیامت مرا وشبن ضامن م یراب ای شهید راه خدا :که نمود وعر حضرت گذاشت و

ی رآئن دجد مباید در دین    طالب هستیرا  مآن حضرت فرمود که اگر شفاعت    پس  نیاعت کشف

 . لَا اِلَهَ اِلَّا اهللُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ هَُد أنْأشْ  :مودناری  ج راهب بال توقف بر زبان خودپس  

شان داد و گفت که یاه  ب  ار  سداقر  را مطالبه کردند راهب س  رمطه  د آمدند و سرصبح شو چون 

 دداریبدر صندوق نگاه    ،نگذاریدنیزه  را بر نوک    سداق  دارم که این سر  شخواه   یک  هاماش  من از

گذاشت و ها  بیابان ها و کوه    هب  ر خارج شده سریاز دهب  را  دبعر خیلی محترم است و  ن سه ایک

 1(علیههللارضوان) .ی واصل گردیدلهرحمت ابه  ی اینکه  حت ت شروع کرددعبا  را  خدا

 مه درهمکه ه  ددی  پس  درک  را خواست و بازهمیان  آن    رسید عمر  دمشقنزدیک  به  ر  لشک  ونچ  و

وَ ال تَحْسََبنَّ اللَّهَ غافِالً عَمَّا یَْعمَلُ  :تاس مرقوم آیه یناان شطرفیک ال گردیده اند و بر فها س

و کرد د همجازات خواد ت زوسنی غافل نمیالظال فعیعنی خدای متعال از ا، (42إبراهیم:) الظَّالِمُونَ

ب قری عن ،(227)الشعراء:  مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَوَ َسيَعْلَمُ الَّذینَ َظلَمُوا أَیَّ :تسا قومرمآیه ین ا به طرف دیگر

 شد!  نده تال خوابم  شدید  ابعذ  چهکه در    دان  دهکرظلم  حمد  ل مآ  ن کسانی که برآ  دیواهند دخ

2 
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 یغ حقانیت اسالم در دربار یزیدمنظره پنجم: تبل

 عظمت مقام حضرت زینب کبری -

اعلی و ارفع   اربسی رسول د خدا ونزعلیها( وسالمهاهلل)صلوات نتواینب خمقام حضرت ز مرتبه و

و غیب ات حضرت حق  ذال  کم ر قدرت و  ظهم  ردختو  تند  ه هسی امامت کلیلات آن حضرتاست  

می  رابص ت یایمظهر کیشر و)روحنا له الفداء(  الشهداءسید حضرت  و همشیره ندمطلق هست

 .شندبا

نشد حضرت امام  لندبتاب تا دیر  ی در وقت صبح خورشید عالمزنانچه روایت است که روچ -1

شان هرمی شود مشاهده نمودند که خوانباالی بام رفتند که چرا آفتاب بلند    السالم()علیه  ینحس

می نرت بلند ن حض ته اند این است که آفتاب برای احترام آرف بام در خواب ان رویبا سر عری

 بلند با پوشانیدند فوری آفتار رهطم رسآن حضرت را بیدار نمودند و هر گاه  هتسه آ سپ شود!

 .دش

که در وقت شب بوده حضرت علیها( وسالمهاهلل)صلوات حضرت زهراه و در وقت تشیع جناز -2

حضرت امام حسن   ند وودجنازه ب  جلوه  دوم خرما روشن ن  فلی  لعشم  السالم()علیهامیرالمؤمنین  

عمار   د ومقدا  بودند و حضرت سلمان و ابوذر و  چپ  ین سمت راست وحسحضرت امام  مجتبی و  

کسی   د کهدننموه  هدمشاامیرالمؤمنین  در آن تاریکی شب حضرت  س  ل جنازه بودند پمیاسر حا

سمت چپ به شعل سمت راست می افتد او منائی وشرو هر گاه  جنازه همراه می آید هسای در

 :کهپرسیدند حضرت حسن مجتبی  داز فرزند خوامیرالمؤمنین ی می کند حضرت مخف را دوخ

سرتان  :و نمودندرایشان ع ؟دکنمی ود را مخفی خو در سایر می آید جنازه  همراهکیست که 

در مجتبی  نت حسحضرپس ا پائین آوردند ر سرامیرالمؤمنین هر گاه حضرت  ،را پائین بیارید

جا جنازه را بر  در همانامیرالمؤمنین  حضرت   .ب استنیواهرم زخآن   :گفتند  وارگوش پدر بزرگ
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دهد  مینت من اجازه ریکه غمنزل برگردان به  ت راهرخوا :کهروی زمین گذاشتند و فرمودند 

 د!!! ناصحاب من ببین  رام  رختدکه سایه  

   در راه قرآن و اسالم  حضرت زینبمجاهدات  -

 ود که در دربارمفری لین را مامور مسمر وانبیاء  تعال حضراتم اید خدبرای تبلیغ دین خو -3

 حضرت هود ولیا عاد دداشاید چنانچه در دربار منبتبلیغ دین من  و روندب جبار هانشا

مرد حضرت نرا و در دربار  السالم()علیه ححضرت صال ثمودبار در در فرستاد و را السالم()علیه

 .ارون راه  و  حضرت موسی  نرعورا و در دربار ف  السالم()علیه  ابراهیم

 جهان   به یرساندن حقانیت و مظلومیت حسین -

ه آن حضرت در دربار ک  را نپسندید  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  ءحضرت خاتم االنبیا  ب خودیما حبا

 المرسلینحضرت خاتم  ای  به ج  برای این مقصد  پس  برای تبلیغ حقانیت دین اسالم بروند  ارجب

وات صلامیرالمؤمنین  خاتون دختر    ینبحضرت ز  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى  ینخراالولین و اآلسید  

 نیتحقاتبلیغ  ین آن حضرت  ید لعزیعلیها را انتخاب فرمود که در دربار فرعون شام    هسالم  و  هللا

 .نمایندبدین اسالم  

 مشا  دربار

ی بعض وم در  رل  اه وب گردیدند  غلم1،الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَِبهِمْ سَيَغْلِبُونَ

 .آمدهند  خوا بالغ  یبقرعن    شدن  لوبغو ایشان بعد از مخود  از زمین  

م جع  له ا  دندشنی  وقتی کهاسالم    له ضد ا  بر  درفتنگ  فألت  و  ددیدنگرخوشحال    قریشین  رکمش

اهل   :هک  ندتگف  میس  پ  دانده  صرف شتمو    دان  تهیاف  ءاستیالو  ه  بلغوم  رل  ه ه ملکت ار یک حص ب

 
 3-1الروم :   - 1
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ت نیستند ناهیچ دی  هب  لئقاو  جم بت پرست  عل  ه او  انت عیسوی دارند  و دیکتاب    روم که صاحب

د آم ماسالم غالب خواهی له ار م به  ام هکد یشکهد خوانل طو پسده اند آم وم غالبر له ار و ب

پس آن وقت   .شتک  میه اخورا  ها  سلمان  می  مام ت  خواهیم برداشت و  ینباز    ةکليرا  محمد  دین  و  

ین نازل فرمود که اطمینان داشته م لمساطمینان قلوب تسلی و مین آیت را برای خدای منان ه 

 .م غالب خواهند شدهل عجا  وم بررل ه که زود خواهد شد که ا  دباشی

جنگ عجم دیدند   ههیم توراهل    هک  عمر وقتخالفت  ان  مگر در زنشد م  ره ه ظاآیین  ا  یقتحق  و

ک معاهده ببندند یعرب  اهل  که به    دفرستادن  سلینم ال  فةخلي  درا در مدینه نز  دوخ  یرسفاول    پس

  .دنازتم بهل عجار  م به با   و

 مرد کی دندید ندرسید عمرنی عسلین یم لا ةف خليم در مدینه در محضر وردولت چون سفرای 

 آن مردو  ندکنی م شی خود را پیاته است و مردم قضایسشر مسجد نه ددلباس سا عرب در

 میه می خواما  ا است سلطان ملت عرب که  جک  :ندیدسرا په  نآ  .کم می کندحمیان شان    رب درع

 .اهل اسالم است هخلیفو سلطان المسلمین  ربع درهمین م :تندگف ؟شویمب شدمتشرفیاب خ

ن آ دعستند بنش ؤدبمو جا آوردند به یم و تعظعمر زانو زدند  رویپیش ی دولت دوم در اسفر

جناب خلیفه برای آن ها خرما و نان  .یم نمودندقدروم آورده بودند ت هاهنشایا که شهدف و ئاتح

د از نماز بع  ند وطعام خوب هم دادند و بعد از صرف نهار برای ادای نماز برخاست  حاضر نمودند و

آن ها مقصد   .د آن ها استفسار نمودندسبب ورو  و  دندیرساوضاع مملکت پو  دولت روم    تالاوحا  از

که بدون کمک دولت روم  یدخلیفه د .خود را بیان کردند و قصد خود را بروز دادند بلمط و

دو دولت  هرو  تندسده به اعدولت روم مبا  اًورل فرأمت بدونس شد پنخواهد ن مغلوب راای دولت
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که بتواند دشمن   هدجنگ بد  حهاسلب  د که دولت روم به ملت عرش  شدند و قرارداد  فلیح  همبا  

   1.را بکوبند

د که ناختیار داشت باش تلدو ود ره ال س ظرف یکی این هم بود که در هاقرارداد ملهج نم و

حبس نمایند که آن ها را برای خاطر دولت دیگر از  باز محبوسین را بتوانند سفارش    نفرست  دوی

 ید ورس تکمیلبه  هنامعهد زده شد و  دولتو د ره ی ر هاهماین عهد نامه  پس بر نمایندب آزاد

م در خدمت خلیفه سلطان وی دولت رفراسل اس رپس ه  ان آمدیم محبت درو تی سودرسم 

  .می شدند حاضرهدیه  و    هفحالمسلمین با ت

ن سال آ  درپس    دیزید رسیبه  منتقل گردید و نوبت خالفت    ماش  ردخالفت اسالم    رکزمه  کنیاتا  

مشاهده کردند که این مرتبه اوضاع پس  شام در اول ماه صفر  ر  ی دولت روم وارد شدند دااین سفر

و مصرف  شایبزی وآئینه بندی  رایشآ یههتوده است و مردم در م نر ییغت ةيلکام خالفه شر الاد

   2.دیآی  م  ظره نب  العادةیک خوشحالی فوق  و  شند  با  ول میمشغ

تور داد که در تاریخ سوم ماه صفر لباس دس دیزی .رود ایشان را به یزید رسانیدندو ربخپس 

داخل دربار  رسمیروم با لباس ی راسوم صفر سف ردپس  .شوندبدر دربار حاضر  پوشیدهرسمی 

ن ه آن ،پیدا کرده است ریغیت کلية نیم سلم ال فهخلی حاال دربار کهبینند شوند و می ی م دیزی

ر زرین و مرصع با انواع و حریاج  بای دیه پرده    ،استب  رع  للباس ساده اه   نه  ی است وعرب  حصیر

ند و ا هداب دزبرجد ترتیو صندلی های طال و نقره مرصع از یاقوت و زمرد  ر آویزان اند وه واج

 
 نفر از محبوسين وساطِت آزادی کنند  200د برای عهدنامه ميان روم مسلمين در اينکه هر سال بتوانن  - 1

حضور سفرای روم در مجلس مهمانی يزيد ملعون )وصف حاالت اشرافی دربار يزيد که مانند دربار سالطين ايران و روم بوده   -1 - 2

 س يزيد لعينآوردن طشتی پر از سرهای شهدای کربال در مجل -2است و هيچ ارتباطی با زندگانی رسول هللا نداشته است(؛ 
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 گذاشته  سر  رع بصمرای  ه   نموده اند و تاج  نتب  اج زیبدیو  راکین دربار لباس های زرین اطلس  ا

تاج سالطین   ندنام  تاج مرصع  یکو  اند    هتجبر بر صندلی های زرین نشستو  اند و با نهایت تکبر  

تخت جواهر نگار مانند  برگذاشته است و  رس سلین یزد برالم ه فه خلیدنخشه درفا جیبجم ع

ی طال و هاغالمان زرین کمر با عصا کا زده است ومتسلطنت  ندر مسنمرود و فرعون با تجبر ب

تخت ایستاده اند و چون یزید  ت دور دور تا دورخدم ایرصف به نقره در دست گرفته صف ب

  .خود جای دادبه نزدیک   راماحت  نهایتدید با   سفیر دولت روم را

 یزید جهانی آوردن اسرا به مجلس  -

ا و ه   لشکری و کشوری  ف واراعیان و اشو    ءساو رؤمجلس آرام شد و تمامی امراء    همین کهپس  

ک طشت طال بزرگ ین مااز غال هستد یک هتند دیدند کسشخود نی هااج اراکین دولت بر

ی سیاه پوشانیده اند جلو آوردند و در م شبریرا از دستمال ای آرند و روی آن طشت ه مبرداشت

   1.ا از روی طشت بردارندر  دستمال  که  داد  مکح  .گذاشتند  دزییروی  پیش  

ی هارساز  دیست عدب هکردند که دهشامبار همه اهل درسیاه را برداشتند چه که آن پار مینه 

رت مانند ماه شب وص سر بزرگ و آمدند و در وسط آن ها یک نظربه  هتازه بریده شدو  یرانون

 چککو  ک سریلوی آن  په  گذاشته شده است و در  هاباالی سر  هویش انباز ر  رپ  چهاردهم نورانی و

  .دمار در نظر آشیرخو  چهب  مانند سر

 اهل دربار مهدر بدن من لرزه افتاد اما ه  جگر شکافره ظه این منهدشاممی گوید از  مور سفیر

ر نورانی ن سب ایحصا ایگوکه من آمد  بعد از چند دقیقه در فکر .کردندتماشا می و ال شحخو

 ای دیده ام! جن در م  را

 
 رأس مطهر حسينی در دربار يزيد لعين و انقالب حال علمای يهود و نصاری »اسرای اهل بيت در مجلس يزيد لعين«  - 1
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ای دیده جا ر این سر صاحبن م یاگو 1،؟تسر بزرگ از کین سای :سؤال کردم که داز یزیس پ

 شاب  کار تماشا کن و شاد  چهتو را با این حرف ها    :گفت  یزید  ،دموبودم اما نمی دانم کجا دیده ب

  .ل کرده ایملبه حاصغخود  من دشکه ما بر  

 د؟ا بوجل که ا  خوب از  :یدمسپر  2،ین گردیدغمگ  محزون و  یاربس  دیقلب من از این حرف های یز

که  پدرش :مدیسر، پشمهای ناز ب :گفت ؟ادهنوام خاداز ک :گفتم ،از اهل مدینه بود :داد جواب

  .فاطمه  :تفگود؟  پرسیدم مادرش که ب  ،طالب  بن ابیاعلی    :گفت  ود؟ب

 ی و رأس مقدس حسین اهانت به اهل بیت -

و  اه  نه زت دروازه دیدم کسم دم به نگاه کر ،آوردند آوردند :که می گویند پس ناگهان شنیدم

می   جلو  ند وشکمی  دارند  اند و  ه  بستمان  سیر  کیبرهنه و لباس های گرد آلود را در    رس  بچه ها

ن ای پس همه.آن ها است  وجل رنجیز طوق و ه درلجثا یفحنو آرند و یک مرد نوجوان خوشرو 

می   وگاه می کردند  ندقت  ه  اهل دربار آن ها را ب  مهه   .ه نمودنددایستا  ل درباره ا  رویه  ب  را رو  اه 

 حالت زار آنر  ن بم می خورد! اما قلبن  هص غ غم و  اه   اهل دربار برای آن  هیچ کس از  ،خندیدند

ت یبص از این م  را  انشای  افتادم که یک طوری می شد که کاش من  کرف  در  وی نهایت سوخت  ب  اه 

یا آ هلیفخای  :من آن معاهده خطور کرد گفتمفکر در  فوراً ،ا می کردمهدید و بالی عظیم رش

این دربار  ؟کنمنرا قبول چبلی بلی  :گفت ؟قبول داری عمررا با خلیفه دوم  امعاهده دولت م

 ،تشکیل شده و برقرار است  اهدهو معدولت    خالفت ون  هما  طفیلتخت و تاج از    نای  ن وم  شاهی

دو دولت اختیار هر سال ظرف ت که در هسم د ه یکی از مواد آن معاهده این مقص  پس :مگفت

 
 السالم( سؤال سفير روم از يزيد در مورد رأس مطهر امام حسين )عليه - 1

ک نفر مسيحی بر اهل بيت و تقاضای به اينکه اين مشاهده سفير روم حالت مظلوميت اسرای کربال را در مجلس يزيد و سوختن دل ي  - 2

 اسرا را به او ببخشد تا طبق معاهده ميان دو دولت آزاد شوند، نقل از تاريخ »معالم عربيه ترجمه از تاريخ فرانسه« 
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 هششما خوا  بجنا  من از  االح  لذا  1،ین داشته باشندوساز محب  نفردویست  توسط و وساطت برای  

ده از جانب دولت خودم برای این محبوسین همعا به موجب آنمی کنم که طبق آن قرارداد و 

آنجا این   درس  پ  ،ار که من این ها را در والیت خود ببرمسپمن ببه توسط می کنم که ایشان را  

 ضد دولت شما مضر کنند که بربی توانند کاری هم نمو برای شما شد ند ه م آسوده خواه ها 

 ختاری منقول از تاریخ معالم عربیه ترجمه از) 2سیدرد ه وانخاز این ها آزار  اشم ی ابر اًداشد و ابب

 فرانسه!(

زید عنید یی برای تماشای  ه روی تخت شاپیش     را دربالآن اسیران  کشان  ان  شکس شمر لعین  پ

کرده   رمن ام  :ت کهگف  فوری  ایشان نظر کرد  ون شام برعرفچون آن    3،در یک صف ایستاده کرد

زیرا که   ،کنیزان ایشان را هبیاورند نین را در دربار حس عیال اهل و هبودم و فرمان داده بودم ک

تشنگی و گرسنگی   از  و  آفتاب  تمازتاشم از  ه   نیبی سفید و صورت های زیبای خانواده  هاآن رو

 يرُ ا األمِهَ أیُ :گفت شان دادن وبه ن درین خنده کرد و شروع کعلس شمر پ ،شده بودندر تغیی ةکلي

  .سَکِينَةُ بِنتُ الحُسَينِ  هِذِهَوَ  ينِسَالحُ نتُبِ ةُيّرُقَ ذِهِهَ ی ولِبِنتُ عَ نَبُیزَ ذِهِهَ

روی ش  ودند و پینم حاضر    زنجیر  غل و  را در  السالم()علیه  العابدینعد از آن حضرت امام زین  و ب

َهذَا عَلِیُ بُن   :ین گفتعلر  شم   ؟تساین کی  ؟اذَن َهمَ  4؟یدسی پرقشن  آ  داده کردنستین ایعل  دزیی

 منک  میمد  ح  5،الحَمدُ لِلهِ الَّذِی قَتَلَ أبَاکَ  :د شام گفتنمروو فرعون و    ن وقت آن شدادآ  ،الحُسَینِ

 
 تقاضای سفير روم در شفاعت جهت خالصی اسرای اهل بيت در مجلس يزيد - 1

 ز تاريخ فرانسه منقول از تاريخ معالم عربيه ترجمه ا - 2

 اهانت و استهزاء لعين به خاندان بنی هاشم  - 3

 السالم( اهانت به حضرت امام زين العابدين )عليه - 4

 . 352، ص: 2، تفسير القمي، دار الكتاب، قم، ج  قمى، على بن ابراهيم  - 5
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این  :که فرمودند السالم()علیه حضرت امام زین العابدین .دقتل رسانیبه را و ت ردکه پ ار یداخ

 کند ای متعال فوت میخد 1،(42الزمر:)ألنفُسَ حِينَ مَوتَِها َیتَوَفَّی ا هللُاَ ،مذهب جبری است هعقید

من  بر  هک  تیخیلی جسور هسگفت   و  غضب شد  قی درشآن وقت آن   ،انسان را در وقت موت او

عام جمع  آن م  سکوت نمودند اما الزم بود که در  السالم()علیه  وقت حضرت امامآن  ،  می کنی  در

 د.شوب  باطل تردید  هدربار این عقید

 حسینیقرآن خواندن رأس مطهر  -

وَ سَيَعْلَمُ الَّذینَ  2:دصدای بلند فرموبه )روحنا له الفداء(  سید الشهداءاقدس حضرت  سرس پ

ظلم کرده اند آل محمد  که بر کسانین زودی آه یعنی ب ،أَیَّ مُنَْقلَبٍ یَنْقَلِبُون د ()آلَ مُحَمَّ  ظَلَمُوا

  .د است بازگشت آن هابای  ج  چهه خواهند دانست ک

شت بی احترامی شروع که در دست داان رزیآن چوب خبه ن شدت گرفت و عیلپس غضب آن 

 زند!  د و حرف مییمان  می  ملکم است که سر بریده تشاه   نیبای  ه رحگفت این از سمی  و    3،کرد

  :ردکاین اشعار خواندن شروع    و

   4،خلا لَعِبَتْ بَنُوْ هَاشِمٍ بِالْمُلْکِ فَلَا * مَلِکٌ جَاءَ وَ لَا وَحْیٌ نَزَلَ

 
 .263، قم، ص: ، وقعة الطف، جامعه مدرسين ابو مخنف كوفى، لوط بن يحيى  - 1

 م رأس مطهر و خبر از نابودی و انقراض بنی اميه دادن تکل - 2

َبْعَرى  - 3 [ »بزرگترين توطئه و طرح يزيد لعين جهت شکستن مقاومت  اهانت يزيد به رأس مطهر حسينی و اشعار ابن زئری ]اْبِن الز ِ

لعين و محکوم کردن او و خالفت   عليها( و قدرت عظيم روح آن بزرگوار در جواب قاطع به يزيدهللا روحی حضرت زينب کبری )سالم 

 اموی با لسان علوی در بزرگترين مجامع جهانی«، شوکت شام و فر بغداد رفت * سطوت غرناطه هم از ياد رفت 

، ص: 2، اإلحتجاج على أهل اللجاج، نشر مرتضى، مشهد، ج ؛ )طبرسى، احمد بن على لَِعَبْت َهاِشٌم بِاْلُمْلِك فَاَل * َخبٌَر َجاَء َو اَل َوْحٌي نََزل   -  4

 (181، اللهوف على قتلى الطفوف، نشر جهان، تهران، ص:.( و )ابن طاووس، على بن موسى 307
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که سلطنت ه است ی کردحا وه معال بلک و گفتند که خدای متمبازی کردند برای  بنی هاشم

 هن ان ملک نازل شد ویشا بر هن دنودان خیالی بشهایحرف این  پس همه ،داد واهدخ اه مدنیا ب

 ی آمد از جانب خدا!  وح

 زینبحضرت توسط خطبه ایراد  -

اتون ب خآن وقت حضرت زین ،کرد مطهر رسی مین بی احتراعلپس هر گاه یزید 

ن دربار سلطان جبار تبلیغ حقانیت دین اسالم شروع نمودند که آ در (علیهامهوسالهللااتوصل)

م السوت گردیدند و حقانیت دین اهبم  و  رحیبار از فصاحت و بالغت آن کالم تبلیغ متاهل در  مهه 

  د:د پس گفتنهر شظا

أَ مِنَ الْعَدْلِ یَا ابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِیُرَک  وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ مُحَمَّدٍالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى 

فَکِدْ کَيْدَکَ وَ اسْعَ سَعَْيکَ وَ نَاصِبْ ُجهْدَکَ َفَو ؟ حَرَائِرَکَ وَ إِمَاءَکَ وَ َسوْقُکَ بَنَاتِ َرسُولِ اللَّهِ سََبایَا

  ،رْحَضُ َعنْکَ عَاَرهَایَوَ لَا  رِجَنَاذِکْرَنَا وَ لَا تُمِيتُ وَحْيَنَا وَ لَا تُدْرِکُ مَدَااللَّهِ لَا تَمْحُو 

 بر  بفرمایدل  زان  تحم ر  مین و خدالعلاب  د سزاوار است برای خدای رم آن حضرت حپس گفتند  

است که   و انصافای یزید آیا این از عدل    ،و بر اهل بیت آن حضرت  ءت خاتم االنبیاحضر ماد  ج

 پرده و پس یزان خود را درنک را وود رم خححاال و بود ما آزاد کرده  کهتی هسکسی  دتو اوال

در انتظار ها حالت اسیری در شهره ا بر دختران رسول داده ایق وس ونگاه داشته ای  جابح

 قدر که می ره کن سعی خود را بی و ه می خوا هک ار رکمکر و ف هرمال کن عاست پس ؟مردم

ر ت پروردگابه حضر  و نمودن اسم و رسم ما را قسمحر مت خود را صرف کن دیدجخوب  و  توانی  

ی توانست که خواه ت ما را هرگز نعشریو  وحیو ائی نمب وحکه ذکر ما را م ینای تونم  وت هک

 بد ا نخواهی رسید و این هم بدان که این کارممقام  مرتبه و گز بههرو ائی نم ب نی و نابودرامیب
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این  نارش عار وس ی پاکرده  ریاسرا  ما و ه ایقتل رسانیدبه را ما ال جر مهی که هاکه کرده 

عدالت خدای عادل  د در محضرهی شمان خواپشی ختو سد خواهد شکار بد هرگز از تو زائل ن

 آگاه باشید ،(18هود:) ينَ مِالِالظَّ یلَعَ اهللِ ةُعنَلَ الَاَ  :منادی ندا خواهد کرد  حقه از جانب حضرت  ک  تیوق

عذاب جهنم اما آن  و داآلبا ن الى ابدظالمی یارکه لعنت خدا است از امروز بحشر ل مه ای ا

 1!ددا  هدوانخ  دهفائ  چیه مانی پشی
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 مدینه  به اهل بیت ورودمنظره ششم: 

ت یل به او ست و عرق خواری می کرد می نش دوقای خود در دربار خفر ابروزه هر لعین  یدیز

ان  صائب آن اسیرو تحقیر و توهین می کرد تا اینکه م دوم ن یمرا در آنجا حاضر  (سالملامعلیه)

دری از آسمان  :که دیدخواب  در ین شبعیلهنده زوجه آن  سپ ،قابل تحمل گردید  غیرالبَ

 سید الشهداءحضرت  طهرم زیارت سره نازل می شدند و ب هکئالموج فوج از فگشوده شد و 

السَّالمُ عَلَيْکَ یا أَبا عَبْدِ اللَّهِ، السَّالمُ عَلَيْکَ یَا ْبنَ َرسُوِل  :دگفتن می می آمدند و)روحنا له الفداء( 

آن مردان بسیاری بودند و در میان  درو آمد  ریزه م ابری از آسمان بیدنا دثا همیندر و ، اللَّهِ

ید و رخشد ت او میرصو ازنورانیت  و دبو جالون صباحت و حسک بزرگوار در نهایت یایشان 

را می بوسید و و  و دندان ا  و لبت  ر انداخن سآ  خود را بر روی  هنکآ  تا  دویدچون بر زمین رسید  

  :می فرمود

1 ید شه  ارو  ت  آخرای فرزند من    کَ،وعُنَمَءِ االمَ بِرْشُ نْمِوَ  وکَبُأَ وَ کَدَّجَعَرَفُوا ا مَوَ  وکَلُتَقَ یَا وَلَدِی

 هشنو تاز داشتند برا تو ت و پدر تو کیست و از نوشیدن آب سکی تو جدکردند و نشناختند که 

علی  وت پدراست و این  ءایبناال خاتم د تومنم جای فرزندم  ،قتل رسانیدندبه نه تو را سگر و

ه یل و این است حمزر و عقفعانند عموی تو جشایو مجتبی  ت برادر تو حسناس اینو ی ض مرت

می  را خود تل بیهایک  طور یک نیآمده ایم و هم  وو عباس که به زیارت ت سید الشهداء

 .نددشمر

 
 .137، ص: 4، مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر، مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم، ج بحرانى، سيد هاشم بن سليمان  - 1
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ر همطسر نزد آن  بهبیدار شدم و چون  بترسان از خواو ان سراه ن پس م :هکد می گوی هنده 

ا ر  د اوخو  بخوا  بر  و  مار کندبی  رفتم که یزید را  پسرفت    سمان میبه آنور از آن    هرفتم دیدم ک

 هکا من دیده بود زیر ل ازقب اب رخوا او همینشاید  ،ای خود نیافتمج نمایم اما او را بربمطلع 

مرا چه کار  :کرده می گوید دیوار و رو به هتشسنک دم دیدم که در حجره تاریکر وجستجون چ

خود  بن خواچو و دمکرمشاهده  غم بسیار از اوو تل رسانیدم و هم به ق ار بود با حسین که او

  .ن نگفته مو جوابی ب  !!را برای او بیان نمودم دیدم که خوف و هراس او مضاعف گردید

 هصبح شد اهل بیت را طلبید و ایشان را مخیر گردانید میان رفتن به مدینه با جوائز سنی هاگره 

 1!ت عزت و احترام!!ینها  ابشام    و یا ماندن در

زاری  گریه و شخویی ادهش ود که ما بتوانیم برشاول ما را اجازه داده ب :یشان فرمودندپس ا

 آن  یم زیرا که ما را نگذاشتند که برئنمابمجلس عزا    قامهاو  کنیم  بیه خوانی  و مرثه  نوح  وم  نمائیب

 تعزیتای برد منزل چنان یشکرد تا برای ا رد امیزیپس  ،نمائیمب ءکاو بشهیدان راه خدا گریه 

ه بنمایند و نوحش گریه و زاری  یمقتولین خور ال بب  فراغتبه  نمایند تا که ایشان  بگرفتن خالی  

داده است   ءزامه عرخصت اقا  را  الن باسیرادانستند که یزید    رهش  انمون مردچ  و  خوانندبو مرثیه  

 یدر بر کرد و در اقامه عزاسیاه  هجام هکنای گرم دمانن قشدماشم در ه  از بنی یزن یچپس ه 

 .ک شدیرش  السالم()علیهم اهل بیت  هرام هء  الیدان کربشه

 
( قرآن خواندن  4کبری،  ( سخنرانی حضرت زينب  3( سخنرانی حضرت امام زين العابدين،  2( شهادت رقيه خاتون،  1انقالب در شام:    -  1

 ( مجلس عزای حضرت زينب کبری يک هفته در شام 5رأس مطهر حسينی در مجلس يزيد و شام، 

 زينب آمد شام را يکباره ويران کرد و رفت * اهل عالم را ز کار خويش حيران کرد و رفت 

 شاميان بودند غرق عيش هنگام ورود * وقت رفتن شام را شام غريبان کرد و رفت 
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زاری بودند پس  و و نوحه ءاکو ب ءمشغول عزاوالسالم( الصلوة)علیهم تا هفت روز اهل بیتپس 

خواهید در   می  اگر  :ی نمود و گفته عذرخواو  و بسیار نوازش کرد    یدطلبا  ر  ایشان  مشتز ه ور  رد

ان ایششام ماندن را قبول نکردند لذا برای سفر    ردپس    ،یت احترام و اکرامانه  اب  همین جا بمانید

آنچه   وعواین ها    :و گفت  مال زیاد برای مخارج ایشان حاضر کردداد و    بل های زرین ترتیحم م

 چهزید ی یا :فرمودند)علیهاسالم(  حضرت ام کلثوم ،باشد ده است میشما واقع ش نسبت به

   1د.شو  ن عوو نمیشایک موی ایه  ی که جمیع دنیا به اتشک  را  برادران ما  ،بسیار کم حیائی

به شام را که  اهل ی ازردم :طلبید و گفتد ول بورسرا که از اصحاب  بشیر پس یزید نعمان بن

 جهو بر ان راشای سفر هاه کن و تهیهمرشان یابه  و امانت و دیانت موسوم باشد دسدا صالح و

 .تسفربان  شیاا  بارسان  حعی از جم  ور وبیاعمل  به  نیکو  

گفت را والسالم( الصلوة)علیه مان را همراه ایشان کرد و حضرت امام زین العابدینعن خودپس 

 ینحس بودم امام جای او میبه خدا سوگند که اگر من به را که  هابن مرجان ت کندعنل ادخ :که

 هستوپی هک باید ،می شدمنکشتن او راضی به از من می خواست اجابت او می کردم و  چه هر

ت مقرن جاباه که ب ئیامن ت که داشته باشی از من طلبجار حد و ه سن بره مهای تو ب هنام

و خواهش ند ستخوا دیزی دند از مامورنزدیک عراق رسیه شدند و ب هچون روان پس ،خواهد بود

  .دوم بول نقاو    ،دوش  هوجتمدینه مبه  ا  جاز آن  کربال ببرد وبه  که ما را    ردندک

م و هاش نیباری و گروهی از نصا اهلل بن عبد روز جابر در آن 2،ندال رسیدبکربه که  یپس روز

پس  ،با هم دیگر مالقات کردند ،زیارت آن حضرت آمده بودنده بسید الشهداء ان حضرت شخوی

 
 .196، ص: 45بيروت(، ج   -، )ط ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  - 1

 اربعين حسينی و رسيدن کاروان اسرای اهل بيت به زمين کربال  - 2
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 م میرحهل اه  ک  دشونب  نجا دوریایشان از ا  :م فرمودند کهدره مب  السالم()علیه  امام زین العابدین

عصمت و طهارت   ه از آنجا دور رفتند آن وقت مخدراتهم چنانچه    ،ا را زیارت کننده برقند  ه واخ

ون بر قبر برادر خاتت زینت حضر ،شان خود خود را انداختیقبور خو لو آمدند و هر یکی برج

ر حضرت بت ام لیلی بر قضرحو  السالم()علیه لالفض ی با حضرت ربق حضرت ام کلثوم بر ،خود

فت ع  عصمت و  ءمین اثناه   گریه و زاری شروع شد و درت  سخ  هم وو غیر  رمبغپی  شبیه  علی اکبر

خود  هی در پهلوی عممه کبراطفرت حض )روحنا له الفداء(  سید الشهداءحضرت  رختپناه د

دای آن حضرت را کشید یعنی از رگوشه دامن  هتسه و آخود را رسانید خاتون  بحضرت زین

آن را بپرسد که کجاست؟  ددامانو حضرت قاسم  هدازهحیا نتوانست که قبر شا فت وع تایغ

ت عفپس  اشاره فرمودند    هی قبر شاهزاده سوا ملتفت شده با دست خویش بر  حضرت این مطلب

ه گریه ستآهسته آه بر آن قبر خود را انداخت و  (ایهعلهللاصلوات)کبری  مهت فاطپناه حضر

 !!!نمودن شروع کرد

 طبق وصیت برادر خود حضرت امام حسن مجتبی السالم()علیه سید الشهداءحضرت 

زیرا که این   1،بودند  هتسزاده به عقد دختر خود را با آن شا  ءدر میدان کربالوالسالم(  الصلوة)علیه

 و دختر بیوه بگردد ته بشودشد کیکی از بزرگترین مصائب است که داماد در روز عقد بندی خو

عظیم   ذبحو    ء اعظماهدش  نه آباقی نماند ک  بئتی از قسم مصابیص م  هیچکه    هالحظماین    پس به

ت عزید از عزاداری و تبع و، نددودی نم نب دعق در آن طوفان باللذا ند شاباو را متحمل نشده 

 .شدندروانه    نهدیمسوی  به  والسالم(  الصلوة)علیهم  ی کربالاهدش

 
 السالم( مصيبت قاسم )عليه  - 1
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به خود  باقارو  شیه همراه اهل و عیال و خولقبی رئیسک یگاه  ره واضح است که  این امر پر

 راه میبه م چش وتعلقین ام سائرین اهل خانواده و پس دور می هیدعوالیت ببه و  نیالوطسفر 

د اند و خبری از او نرسم ب  النیومدت طک  ه ید و برگردد و اگر در سفر بوبر  سالمتیبه  باشد که او  

 ه پساز آن بزرگوار نرسید خبر هیچافتند که معلوم نیست چطور شده که  یم شویشتدر  پس

ار رددانند از آن سوی می آید که س که میرا کسی و هر  تندهسگیری  انتظار خبر سته دریوپ

سؤال می کنند   رئیس خود ت سردارالروند و از احوا می رفته است فوری در نزد او ایشان آنجا

ت و کجا هست آیا صحیح و اس  طورچبگوئید که   دایه  دید  رپس اگ  ؟یدآیا سردار ما را دیده ا  :که

  ؟آمد ده خوا یکو  ت  سا  ولغشم  ه کارچ سالم است و در

مدینه  از شهر خود)روحنا له الفداء(  سید الشهداءحضرت که  یوزاال شما فکر کنید رپس ح

ی نعیال و نوجوانان و کودکان ب  همراه آن حضرت اهل و  ،خارج شده بودند  قاعر  ه برای سفررنوم

 ر ویمروت بر روی زمین نظ  شجاعت وسیرت و    صورت وحسن  ام شان در  کد  که هر  دندوبشم  ها

و شاهزاده حضرت علی اکبر   السالم()علیه  الفضلی  حضرت اب  هاشمی  بن  رقم   المث  ،دنشتال ندیمث

 .هغیر  وه  یرو غم  بنی هاشآسمانی    رمنی  حضرت قاسم بدر  هم شبیه پیغمبر و شاهزاده

خاتم   حضرت  ریتذاشم و  ه   نیبسادات    ب ودید عرانص  ءالمسافران کرب  هموضوع این قافل  پس در

گیری از ایشان خبر  ین انتظار خبرع مرتبه اتفاق افتاد که در ود وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى ءاالنبیا

  :تعلقین آن حضرت رسیدهم اده ووناخبرای    فاشک  گرجا و  سرفروح  

سید الشهداء حضرت  شقی و شهادت کرغلبه لشموضوع در ین عل ده نامه ابن زیاک اول وقتی: 1

  .ده بودرسی  نهیدم دریزید  حاکم  و  ل  معاه  ب

 .را داده بود السافران بمد آن  ووربر  خ نهیدم  م درجزل ناب  هر گاه بشیردوم  :  2
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  :کرده است کهسید بن طاوس روایت    -1

ودن م نر  یاس  وا  ر  ینن حسشتک  را  او  ددا  ین نوشت و خبرعله  یزید بن معاوی  هبای  نامه    در زیاسپ

جانب  ازود د بن عاص که والی مدینه بین سعبه عمر بنیز ای عیال آن حضرت را و نامه  هل وا

ت بییری اهل  ساو  را    سید الشهداءدرج کرده بود خبر شهادت حضرت   هیزید نوشت و در آن نام

بن سعید  عمرد نزه وی مدینه که به سب را فرستاد ابو الحارثبن ملک عبدال پس ،ت راحضر آن

  .انرسب  واه  ا بر ینحسبشارت کشتن   و  صبن عا

 به قریش هاز قبیل کییکه  حالی در هپس رفتم تا به مدین :یدمی گو ثرحالا الملک بن ابو عبد

 ؟ا حسین بن علیم  داری از سردار  ه خبرچ  :رسیدپرسم فوری    که از راه می  و مرا دید  دسیرن  م

إِنَّا لِلَّهِ وَ  :فتگ ست ویرد فهمید که خبر خوشی نمآن  .خواهی شنید امیرد ا در نزر خبر :گفتم

س پ  .اردندذبی پناه گ  را  ما  کشتند ورا  حسین    هک  ابه خدقسم    ،الحُسَينُ  قُتِلَ وَ اهللِ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ 

که تو را خوشحال  یخبر :گفتم ؟داری چه خبر :گفت ،هدینم امیر بن سعید در دربار عمر مرفت

در   و  ی بیرون روحقاصد فت  هکو  ت تگفقی  شآن    ،شدند  عیالش اسیر  حسین کشته شد و،  نمایدب

ا لَاَ ينُسَالحُ لَتِقُ الَاَ :مد زدایفر هینمد یاه ه بیرون رفتم و در کوچپس کن  ندا هنیکوچه های مد

 1.الحُسَينُ نُهِبَ

 وضعیت مدینه هنگام ورود اهل بیت -
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دیدم از  1،ه خبر دار شدندمدینل و همه اه د شلند ب شهر ردین حسون صدای کشتن پس چ

تی بیمص  هرگزقسم    خدابه  که    یوحنه  بلند شد ب  حهنو  ندبه و  ن وی شیواشم صداه   ای بنیه خانه  

 .اشم ندیده بودمه  ت بنیبیص ل ممث

بر که نظرش  نر همیم گشتم به سوی عبرچون  بلند شد و هُ وَا غُربَتَاهُانَسَیحُ اوَ هالف نطرهر از 

  :مثل خواندبه  ا  ر  این شعر  تبسم کرد و دافتا  من

وش خر ز فغان وتعجب کردم امن  2، الْأَرْنَبِةَنِسْوَِتنَا غَدَا جِيکَعَجِ * َعجَّهً مٍاشِهَ یبَنِ نِسَاءَ تُبْجِعَ

شدن سرداران  صبح کشتهغان آمده بودند در و ف روشخ رد امزنان چنانکه هم  اشمهی نزنان ب

  .برنمقام ا  ما در

را در شهر  السالم()علیه حضرت امام زین العابدین ودور م خبرلزج ه بشیر بنک دوم وقتی -2

گفت چون به  که او من جزلبار یشابن طاوس روایت کرده اند از ب یدنچه سناچاعالم کرد  هدینم

مه خیو  دد آمدند و بارها را فرود آوردنوفر السالم()علیه حضرت علی بن الحسین هنزدیک مدین

َیا بَشِيُر  :من فرمودندبه ت رض آن ح پسدند و زنان را فرود آوردند رک نصبرا برای آن حضرت 

او  هک راو ت ردم کند پحر اای بشیر خد ،ءٍ مِنْهُرَحِمَ اللَّهُ أَبَاکَ لَقَدْ کَانَ شَاعِراً فَهَلْ تَقْدِرُ عَلَى شَیْ

فرمودند  سول اهلل پسیا بن رلی بو کردم رع ؟داری هرهی بچیزشاعر بود آیا تو هم از شاعری 

 ید بروگ می ، بشیرانرساهل مدینه ببه را  اهلل شهادت حضرت ابی عبد رخب و وبش هنیدمداخل 

 
 اهل بيت حسينی در مدينه  - 1

 * َكعَِجيجِ ِنْسَوِتنَا َغدَاةَ اأْلَْرَنب  - 2
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 بلند  را  اصد  مشدمسجد پیغمبر  شدم و چون داخل    هینداسب خود سوار شدم و تاختم تا داخل م

 :این اشعار را خواندم  یهگر  ابکردم و  

 هندیدر م  ماشب حاال برای  ثرل یای اه   ،قُتِلَ الْحُسَيْنُ فَأَدْمُعِی مِدْرَارٌ *ا أَهْلَ یَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَکُمْ بِهَا یَ

و د شتنک ودهحضرت حسین بن علی ب که ارو بزرگ مدینه رئیس ت زیرا که سنی ماندن سزاوار

  ،دنن مانند باران اشک می بارم  ایچشم ه مین جهت به ه

حضرت را در جسم اطهر آن  آه آه 1،وَ الرَّأْسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاةِ یُدَارُ* الْجِسْمُ مِنْهُ بِکَرْبَلَاءَ مُضَرَّجٌ 

به شهر  شهر ه شتاذگ هرا بر نوک نیز اقدس میدان کربال در خاک و خون آلوده کرده اند و سر

  ،ش داده انددگر

و م های خود غ الحسین بابن ک حضرت علی ننه ایدیل ماه  ای گفتمس پ دگویر می شیب

 سوی شما میبه  ود آمده اند و من رسول آن حضرت  ما فرشان خود در بیرون در نزدیکی  رخواه 

ار از صان  مهاجرین وزنان    م وشاه ی  بنمخدرات    عید جم ر ششتنم  هنیچون این خبر در مد  ،باشم

و بر  ندیدشارخمی روی خود و  هنه ا برپ و سر وان شای پریه با گیسو 2،ا بیرون دویدنده ه خان

من هرگز و    ندیدشکر می  وا ثبورا بو  ال  یا وو  زاری و  نوحه وه  زدند و صدا را ب  روی خود می  و  سر

پس   مودب  هندیدین  م لمس  تلخ تر از آن روز بررا    ال مشاهده نکرده بودم و روزیآن ح  هرا ب  همدین

من   شتافتند ون  یسسوی حضرت علی بن الحبه  تند و  یخان از مدینه بیرون رگویین  سح  ایردم  م

 از دده بوش رپشدم اما چون راه از مردم  هت روانرض آن ح یه سوخود سوار شده باسب  هم بر

 ربحضرت آن خدمت حضرت رسیدم و دیدم که به ه از میان مردم داپی د پائین آمدم وخو باس
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ت یخر  مروارید میسلک  م مبارک مانند  چش  زک ااشو  ست و دستمالی در دست دارند  نش  صندلی

ج ولند بود و مردم فبنیزان  ک  زنان و مردان و خواتین مخدره و یهگرو    وحهای نصدطرف  هر  و از  

 هُ اتَغُربَ او وَ هُامَولُمَظ اوَ هنال و هُ اسَينَحُ اوَیت می گفتند و صدای  عزحضرت را ت  و آنی آمدند  م  فوج

 1.یدسر  سمان میه آب

 مالقات امام زین العابدین با محمد بن حنفیه -

علم ر  ت بیرون رفت چون نظرش بعربه سیت  ن اهل بدمه آمطلع شد ب هو چون محمد بن حنفی

 ،هوش بر روی زمین افتاد الش بگردید و بیح های بی صاحب برادرش افتاد ههای سیاه و خیم

 آن ،ودبشالک ه دریابید نزدیک است که  د راوم خع :داد ربحسین را خبن الیکی آمد و علی ا

را در آغوش گرفتند   عمو  سر  سم خود رسیدند پع  حضرت گریان از خیمه بیرون آمدند تا به نزد

  :گفت  ره کشید وعن  دهوش آمد و چون نظرش بر فرزند برادرش افتابه تا اینکه  

نور دیده برادرم   ای  ؟نُيسَحُلا ینَأ  خَلِيفَةُ أَبِیأینَ یادِةُ فُؤَرَمَثَ نَی أینِيعَُقرَّةَ  نَیأی أخِ نَی أیأخِ بنَ  ایَ

ا جرم کدم من کجا است میوه دلم کجا است جانشین پچشا است خنکی جکجا است برادرم ک

  ؟نم  ین برادرحس  است

کشتند و ا ر کردند مردان ما میتی ار مراوگرزبای عم  ،ماًيتِ یَ کَتُيأتَ مِّا عَیَ  د:آن حضرت فرمو پس

 رنوای  :آمد گفت ه هوشو چون ب ردیدگش مدهونعره زد و پس بعد  ،مودندن را اسیر امزنان 

اشک از چشم مانند  فرمود ومی ان یب را بالمیدان کر هحضرت قص پس آن .وگبرا  صهدیده ق
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 ءحضرت خاتم االنبیا ری حرم مطهه سوب الان بریقافله اسد از آن بع ت ویخر سلک مروارید می

   .تگش  هروان  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلى

 رت زینب کبری در مزار پیامبر ناله های حض -

شم چکشیدند و با  زوسانجک نعره ین خاتو بحضرت زین 1،شدند لاخد رهطمم ر حرو چون د

تشنه و  هونعفرزند شما را این امت ملو حسین محبوب  ،د بزرگوارج ای :دندنموو راشکبار ع

ی اصد ین بردند و ازعل یدشام در دربار یز ات هفورا اسیر کرده از ک ما قتل رسانیدند و گرسنه به

رم حد و تمامی یگرد اپور قیامت برشک یدر حرم مطهر  السالم()علیهم یتبهل ا زاری گریه و

 .زل شدتزلممطهر  

سید نه حضرت کهن ه مان پیراه  وه درل ببغ ت خود را در زیردسخاتون  زینبحضرت  سپ

از خون آن  لباس ها پوشیده بودند تماماً  که در صبح عاشورا در زیر (ءادفال هل ناحرو)الشهداء 

ت خاتم حضر  قبر مطهربر روی    آهسته  ک سوراک در آوردند وسورا  ان ورجن مانند مرنگیحضرت  

س پ  ،ینبرادرم حسراهن  پیاین است    هُاجَدَّ  ایَ  :مودندن  وعر  انداختند و  وآله(علیهاهلل)صلى  ءایاالنب

گرفت   دنرزیو ل  لمتزلز  هموجودات العوالم االمکانی  بشیر  و  هانیفال  خالئقال  حضرت نذیر  هرمطبر  ق

  .لرزید و تا دیر می

الفداء( لهالعلمین)روحناوارواح سید الشهداءمان پیراهن خون آلود و سوراک سوراک حضرت ه  و

و هر گاه آن حضرت بر است  والسالم(الصلوة )علیهامام زمان  صرعال یحضرت ول متخد درحاال 

ان دشمنان نظر می کنند و سن  رتیجد بزرگوار خود و سوراک سوراک از  از  خون  به  راهن غرق  پیآن  

رو عاالکرام    الجالل و  وذت  عزلب ات رحضر  هارگابو در    دنیافرم  می  هگری  ارهزار زار مانند ابر نوب
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انتقام خون  ایربن م االحا که مربفاجازه  ،انمرس مظلو عادل و فریاد دایای خ کهیند امنمی 

 ید!  شطول ک  یارسشوم که بب  هرظا  عزیزان خود  حق  نا

حضرت نا حق آن حضرت را برای انتقام خون  لم ظالمیناز ظ 1،یقیقح نتقمر گاه آن مپس ه

 کراسو  اره وپاره  پ  ه خون آلود وهنراهن کپیمان  هآن حضرت    سپماید  فراجازه می  سید الشهداء  

 برای نمودان را دعوت خواهند جهمؤمنین  خواهند انداخت و مبارک خود دوش بر ار اکرسو

 !!! امِقَإلنتِا لِوومُقُ  ينِاتِ الحُسَارَ ثَا الَیَ   :گفت  و خواهند  ءانتقام گرفتن از خون شهدای کربال

 در ،کاشف یوحنا مفصل بیان فرموده استمم ه نوزدب تعال در بامخدای  ار این مطلبچنانچه 

ا ر السالم()علیهم ارده معصومینچهت مخلوقات عالین ات حضرجعر هانممنان ز باب خدایاین 

ت و مون حکتوضیح داده است که تا آن زماهم  ارمقصد کور فرموده است و این مذضاحت به و

سلطنت و حکومت  السالم()علیه خروج امام زمانو ین خواهد بود و از زمان ظهور م الظسلطنت 

نین شروع مؤم  سلطنت  ه داده خواهد شد و موافق وعده قرآنی از آن زمان حکومت وتم خا  نیمالظ

زمین روی  ی  مام ت  خواهد گردید و بر  حونابود و م  ت وسخواهد شد و شرک و کفر از روی زمین نی

ا الصَّالِحاتِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنکُمْ وَ عَمِلُو  :که فرموده استشد  د  ه ای واحد خواخدت  دعبا  صرف

 2،الخ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ

 :نایوح  هکاشفم  19ب  با

 
 خدمت حضرت بقية هللا االعظم و روز انتقام از قاتلين حضرت   پيراهن صد پاره حسينی در - 1

 55النور :   - 2
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 و نجات َهلُولِیَاه فتندگ یه مآسمان ک کثیر درروهی گند از بلزی آوان چون شنیدم آ ازعد و ب

 داوری که چون است عدل و راست او احکام که زیرا ؛ماست خدای آن از قوت و اکرام و جالل

 را  خود  بندگان  خون انتقام  و  گردانید  می  فاسد  خود زنای  به  را  جهان  که  بزرگ  فاحشه  بر  هنمود

 (و تابعین طریق آن ها  بنی امیهشجره خبیثه  خانواده  از  )یعنی    کشید  او  از

 :ششمت  آی

و شنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز اب های فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می 

)یعنی است زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته  )یعنی ال اله اال اهلل( َهلُولِیَاهگفتند 

زمانه سلطنت دشمنان خود را خاتمه داده است و زمانه سلطنت مؤمنین یعنی زمانه رجعت 

 شروع شده است( 

 هفتم:آیت  

شادی و وجد نمائیم و او را تمجید کنیم زیرا که زمانه نکاح بره رسیده است و عروس او خود را 

پس مرا گفت بنویس خوشا به حال آنانی که به بزم نکاح بره دعوت شده  -حاضر ساخته است 

سید الشهداء که جمیعا در زمانه رجعت خواهند برخاست برای حضرت )یعنی عزاداران اند 

)وعده خدا که به و نیز مرا گفت که این است کالم صادق    مین همراه آن حضرت(سلطنت روی ز

 مؤمنین وعده داده بود(

 :یازدهمآیت  

و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و 

رقوم دارد جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسر های بسیار و اسمی م

که جز خویش هیچ کس آن ها را نمی داند و جامه خون آلود در بر دارد و نام او را کلمه خدا 
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می خوانند و لشکرهائی که در آسمانند بر اسب های سفید و به کتان سفید و پاک ملبس از 

ها به عقب او می آیند و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن امت ها را بزند و بر آن 

عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود و او مظهر قهر و غضب خدای جبار و قهار است و بر لباس 

 و ران او نامی مرقوم است یعنی پادشاه پادشاهان و رب االرباب!!!
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 خود ل نازم به بیتاهل ل وخد :منظره هفتم

یچ کدام از آن ها ه حال   د وشاد بودنو  از جوانان بنی هاشم آباد    همیشه  هکل  منازو  ن خانه  آ  در

پروردگار  سیدقت وح بیتسشام از  و حبص ره نیستند و آن محل و مقام که  لنازمو  هخان آن در

 صدابی  حاال خالی و    ،من بودهرحت  رحم   و مهبطخرم    وسبز  رساغ رضوان  ب  ندنقرآن ما  وتالت  و

هل حزن و مالل در قلوب مجروح ا چهمقام  محل ولت آن پس این حا ،خاموش مانده است و

 کهداند  کرد آن را نمی شود از قلم بر کاغذ بیان کرد خدا می یداپوالسالم( الصلوة)علیهم تبی

  .ان دست داده بودیشابه  غم    م وه  و  ج و المنرچه 
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 اشعار دردناک حضرت زینب کبری

ب ئالنواو  ئبصامخاتون ام ال بحضرت زین عارم از اشو غچنانچه که شمه از آن رنج و الم و هم 

 - ؟ار را در کجا آن حضرت فرموده بودندکه این اشعمعلوم نیست   این امرحاال -د وش می ظاهر

و نظر آن حضرت اطراف ند  ودب  هتشسنخود    یالمص   بر  حبصآیا آن وقت فرموده اند که بعد از نماز  

صور شدند و تآن خاتون م هاشم در چشم نیبصورت جوانان  شکل و خالی افتاد ومنزل آن 

ها در  آن که بر و مصائب الن بآ ند وکرد خطور کاربم ت آن ها در گوشئش قرادلکصدای 

ین م الهای ظا آن درباری ؟را گفتندپس این اشعار  آوردندخاطر به میدان کربال نازل شده بودند 

تشکیل داده  السالم()علیهم عین برای تحقیر و توهین اهل بیتخاطر آوردند که آن ماله را ب

ا و در جدرست معلوم نیست که در ک  ؟شام این اشعار را گفته بودند  مصائب  فر پرس  یا در  !؟بودند

قارئین محترم محل و مقام   1مسازی  ذکور میم  آن ها را  امحاال    .اند  گفتهرا  کدام وقت این اشعار  

 :نمایدب نیعانشای این اشعار را م

 ( تَکمَسکککَّکککْ بککالکککتککابِ و مَکن تکالهُ 1)

o 

 فَککأهککلُ الککبککيککتِ هُککم أهککلُ الکککککتککابِ  

o 
 ( بککهککمْ نککزلَ الکککککتککابُ وَ هُککم تککلککوهُ 2)

o 

 هُککم کککانککوا الککهککداةُ إلککىَ الصککککوابِ  وَ 

o 
 ( عککلککیٌّ کککانَ صککککدّیککقککاً الککبککرایَا3)

o 

 فکککاروقَ الکککعکککذابِ لکککیٌّ ککککانَ عَ 

o 
 ( شکککفکيکعِکی فکی الکقکيککامککةِ عکنککدَ ربِّی4)

o 

 بکککیٌ و الکککوصکککککیُّ أبُکککو تکککرابِنَ 

o 
 ( و فککاطکمککةُ الکبکتکولِ و سکککيککدَا مَن5)

o 

 یُککخککلِّککدُ فککی الککجککنککانِ مککعَ الشکککَّککبککابِ  

o 
 ( عکلَکى الکطَّکفِّ السکککالمُ و سککککاککنِکيککهِ 6)

o 

 روحُ اهللِ فککی تککلکککَ الککقِککبککابِ وَ 

o 
 

 .285، ص: 45بيروت(، ج   -، )ط ، بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  - 1
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 عکبَککدوُا فَکنککامُکوا ( مُضککککاجکعُ فکتکيککةٍ 7)

o 

 و الشکککِّککعککابِ هُککجککوداً فککی الککَفککدافِککدِ 

o 
 ( و هُکم کککانُکوا الکبِکحککارُ لِکمَکن أتَککاهُکم8ْ)

o 

 مِکنَ الکعککافکيکنَ و الکهکلککَکى السکککِّکغککابِ 

o 
 ( کککأقککمککارٍ إذَا جککاسکککُککوا رواض9ٍ)

o 

 آسکککککادٍ إذَا رکککبُککوا غِضکککککابِ  وَ 

o 
 ( فککقککدْ نُککقِککلککوا إلَککى جککنّککاتِ عککدن10ٍ)

o 

 لکنَّکعکيکمَ مِکنَ الکعکقککابِ قَککد عِکيضکککُکوا ا وَ 

o 
 ( بنککاتُ محکمَّککدٍ أضکککحَککتْ سکککبَککایککا11)

o 

 یُسکککَککقککنَ مککع األُسککککارَى و الککنَّککهککابِ  

o 
 ( مُککغَککبَّککرةَ الککذُّیککولِ مُکککَشکککّککفککاتٍ 12)

o 

 سکککَککبْککیِ الککرُّومِ دامِککيککةَ الکککِککعککابِ کَ 

o 
 ( لکئکنْ أُبکرِزنَ کُکرهککاً مِکنَ حکجککاب13ٍ)

o 

 فَککهککنَّ مِککنَ الککتَّککعَککّفککفِ فککی الککحککجککابِ  

o 
 ( أ یُکبکخککلُ بککالکحسکککيکنِ عَکنِ الکفکرات14ِ)

o 

 قککد أضککککحَککى مُککبککاحککاً لککلکککِککالبِ وَ 

o 
 ( فَکلِکی قکلککبٌ عکلکيککهِ ذَوی الکتکهککاب15ِ)

o 

 لِککی جَککفککنٌ عککلککيککهِ ذَوِی اِنسکککککَککابِ  وَ 

o 
  :ترجمه

وانند خ  ا میتاب خدا رک  هک  ار  یرا و پیروی کنید آن کسان  دم محکم بگیرید کتاب خدامر( ای  1)

 کسی دیگر!  اند نهایشان صرف اهل بیت رسول    و

انند شای  صرفد عالمان کتاب لذا در این زمان  نانشای  ان نازل شده است وشای  رب  داب خکتا  ( و2)

 .راط مستقیمص ان راه صواب ویاده 

 دنافاروق اعظم    طالب صدیق اکبر و  علی بن ابیامیرالمؤمنین  ن  م  در بزرگوارپ( و بدانید که  3)

 .دنجات بده   ب خداذاعتواند که از   را که سوای ایشان کسی نمینه دیگری زی
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من   ت پروردگار شفاعت کننده جد بزرگوارضرح  التعد  رض حم  در روز قیامت در  ها( و برای ما4)

از روز قیامت  ان ماد شیعیتند لذا نبایهسی ضترن على مم ارددر نامو پ ءحضرت خاتم االنبیا

   .ندسرتب

هل جنت ن سرداران ام  و هر دو برادر  ءتول عذراب  ءراه ه زم ن حضرت فاطم  امیگر  مادر  نیز  ( و5)

   .دخواهند بو

دشت   ئبمصا  اری نمودند فوراً جان  بزر  برادر خود را ب  سید الشهداءاسم مبارک حضرت    هکن  یم ه 

 .دینفرما  یس مپ  صور شدندتکربالء در نظر آن حضرت م

 ساخته اند او را  ه که منزل خوددسمق  و  هسداقیدان کربال و بر آن نفوس  م  باد بر  ام  ( سالم6)

 .السالم()علیهم اءشهد  روح و رحمت خدا نازل باد بر آن مقابر  و

 فطر و ت کردندادعب اخویش ر دان خدایند که تمام شب پروردگارمر ( که جای خوابگاه آن7)

  .موت رفته اند  نگینسواب  ه خب  الصبح خسته شده جام شهادت را نوشید در آن میدان ب

 یهر کسشش و عطا بودند برای سخا و بخد و وج اربحنوجوان ها بودند ایشان  چهان شای ( و8)

  .همی شد از فقراء و مساکین گرسن  خدمت شان حاضر که در

می  جلوه افروزل افحم وس الر مجمنیر بودند هر گاه د صورت مانند بدرحسن شان در یا و (9)

راه د جها درس ی شدند پم سوار ادجهجدال بودند هر گاه برای و شیران میدان قتال  شدند و

روزگار  صفحه شان بریرسم ا اسم و نان دلیری و شجاعت نشان دادند که تا قیام قیامتچ اخد

  .یادگار باقی خواهد ماند



569 

سرور  راده ور برغ ان ساخته از این داربجان های شیرین خود را در راه رضای خدا قر ( و10)

ملک جاودان مالک    شان  یانبو قر  یانشفن  اجعوو آن  ه  ان ایشان را بی منداس خمنتقل شدند پ

  .و باغ رضوان ساخته

هیچ ه ک گردیدند زیرا اسیردر دست دشمنان خدا  هللدختران رسول ا به این سبب پس( 11)

 تارغ  لاه مارم هی  ممانند اسیران روماند لذا اعدای دین ما را  نما و محافظ ما باقی    ةامحاز    کس

  .ندده   ار سوق مییده  شهر و دیار ببه    شهر

 از ن روم واسیراند و صورت های ما عریان مانند بودلود آخاک  ی مادامن ها هک حالی در (12)

  .دچکی خون مینه پا  اشپ

 الک نکنیده   را  ا خودم  یبجاحی  ب  یان وعر  ن حالتدنیشاز    هاماش  امان و محبان  شیعی  ای(  13)

 یمبی حجاب نشدان کرده بودند ما خود یعرو ما بی حجاب  اًقهر و زیرا که دشمنان دین جبراً

ت خود راهباعث عفت و طبه  هاما کهنشده برای این اردو نقص  و لهیچ خل ااب مجحزیرا که در 

   .سر محجوب ساخته بودیم  یاوه را از م  های خودرودرست در حجاب بودیم که  

 :آمده که می فرمایند  سید الشهداءحضرت    یتشنگشدت  ت  آن حضرخاطر  ه  حاال ب(  14)

ا دشمنان ر عزیزم برادر ،دون بم گرامی ادرم ات که در مهرفر بآن ه آک افسوس صد افسوس

 کرده بودند    باحگ مس  وک وخدین محروم کرده بودند و حال آنکه همان آب برای  

اشکبار مانند همیشه    چشم های من  وور است  له  ن برای برادرم شعقلب مجهت    نای  از( پس  15)

 .ار استهبنو  برا
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 ی ث اشعار متفرقه در مرا

َ لکو لکمْ یکککنْ قکتککلُ الکبکنکيکنِ ککفَکى بککه1ِ) ) 

o 

 فککاتککهُ أصککککحککابُککهُ الشکککُّککرفککاُءأنْ  

o 
 ( الصککککائکمکونَ الکقککائکمکونَ الکعککابککدُو 2)

o 

ّککاجِککدُونَ الککرُّکَّککعُ الککقُککرَّاُء    نَ السکککَ

o 
 ( مککا إنْ سکککقَکوا کککأسَ الکحُکتُکوفِ مَکرَارةً 3)

o 

 بککلْ تککلکککَ فککی أذوَاقِککهککمْ حَککلککوَاءُ  

o 
 ( و الکبِکيکضُ بکيکضٌ عککانَکقُکوهَککا رَغکبَککةً 4)

o 

 مِکنَ الکحِکمَککامِ إلکىَ الکجَکمَککامِ فکجَککائُکوا  وَ 

o 
 ( زُفُّکوا إلَکى دارِ الکنَّکعکيکمِ عَکرائِسککککا5ً)

o 

 لِککاَکُککفِّککهِککم بککدِمککائِککهککمْ حِککنَّککاءُ  

o 
 فَکيَککا لَکيکتَکنککا کُکنَّککا بِکزُمکرةِ جَکمکعِکهکمْ ( 6)

o 

 فَککُفککزنککا بِککمُککلکککٍ دائککمٍ سکککُککعَککداُء 

o 
  ترجمه

 الیبت و بیص برای م ،می شدن)روحنا له الفداء(  سید الشهداءفرزندان حضرت  شهادت( اگر 1)

که بر  اب بودندصحا کیوفای حضرت زیرا که آن ها با شهادت اصحاب د کافی بو ن حضرتآ

   .نظیر نداشتند  ل ومثروی زمین  

ت دروز در عباو  شب    یل بودند ولم الئقا  و  هردم الصائرب بودند و  ع  صنادید  و  ف( ایشان از اشرا2)

   .زمان بودنداهل    قرّایین  بهتر  بودند و  وفرص مو  شغول  م  جودس  پروردگار در رکوع و

مانند حلوای شیرین رسول    ایبمودت اقر  ( آن بزرگان دین تلخ ترین جام موت را در محبت و3)

  .الی نوشیدندحخوش  ایت سرور وهبا ن

ی وهاو گل نده نموددشمنان مانند عاشقان معانق دلوهر آن و زاای برشمشیره ایشان با آن ( 4)

  .درفتن حبور سرور و  ا وبقدار  ه  غرور ب  فنا و  ه از این داردبری  را یشخو
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ی خود ها  ونخت های خود را از  دس  دامادثل  مردمان محفل دامادی م  جماعت( ایشان مانند  5)

 هروان ده داماالسرور همرا دارو الغرور به آن ملک جاودان  اخته از این دارس ته و رنگینسب احن

   .دار الخلود داخل شدند  شدند و در جنات الفردوس و

آئینه   هر  ،ی و دامادی دشت کربال می بودیمجماعت عروسم همراه آن  ه  امکه    شای کاپس  (  6)

جنات ا و ک بقلمی ه سومانند آن ها ب داءسع عتماجن آ اهرم هب ئمصا ما هم از این دار بال و

 !!! دیمشی ه مبور روانحال  لسرور وا  السالم و دار  یم و دارعالن
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 اشعار در مقایسه مصائب امام حسین

 در مصائب  هاشعار مقابل

ات انبیاء و ضرح صائببا م  الفداء(لهالعالمینوارواح)روحنا  سید الشهداءمصائب حضرت    بلهمقا

سلین مصائب رم  وانبیاء    ارهز  اندازه که صد و بیست و چهاربه  هی  ال  حیدوت  هامقمرسلین در راه ا

آن ها متحمل   هظرف یک روز بیشتر از هم   دروالسالم(  الصلوة)علیه  سید الشهداءحضرت    ددیدن

 :شدند

 کتتته از روز ازل یآن بتتتالهتتتائتتت 
o 

 زلیتت لتتم  یگشتتتتتت نتتازل از ختتدا 
o 

 دمتتشیتت دل د دهیتت جتتمتتلتته را بتتا د
o 

 دمتشیتت ستتتنتجت  شیت عتقتتل ختو 1شیت پت  
o 

 گتتذشتتتتت کستتتریت  غتمتبترانیت آنتچتته بتر پت 
o 

 گتتذشتتتتت غتمتبتریت جتمتلتته بتر فترزنتتد پت  
o 

 در هتتر بتتال غتتمتتبتترانیتت بتتلتتکتته از پتت 
o 

 کتتربتتالء یبتتودش بتتال شتتتتتتتتریبتت  
o 

 آدم از جتتنتتت اگتتر متتهتتجتتور شتتتتد
o 

 دور شتتتتد ثتربیت و  شیت او ز جتتد ختو 
o 

 دیتت پستتتر افتزون نتتد کیتت بتو التبشتتتر از 
o 

 دیتت طتتفتتلتتک گتتهتتواره را در ختتون نتتد 
o 

 نشتتتستتتت  یدر کشتتتت دیت نوح طوفتان د
o 

 شتتتکستتتتت یاو ز طتوفتتان بتال کشتتتتت  
o 

 دیتت نتتوح از طتتوفتتان بتته جتتز بتتاران نتتد
o 

 دیتت جتتفتتا بتتاران نتتد ریتت بتتر ستتتترش تتت  
o 

 آمتتد ستتتتالمتتت بتر کتنتتار شیت کشتتتتتت 
o 

 او کجتا در بحر خون شتتتتد غوطته خوار 
o 

 افتتروختتتتتنتتد لیتت آتتتش از بتتهتتر ختتلتت 
o 

 را ستتتتوختتتتتنتتد یآل نتتبتت  متتهیتت ختت  
o 

 را شتتتتد گتلستتتتتتتان  میت آتتش ابتراهت 
o 

 چون گتل نشتتتد چتاک از ستتتنتان کرشیپ 
o 

 اهلل قتتربتتان ختتدا حیتت شتتتتتد ذبتت 
o 

 شتتتتد فتتدا نیت او را چتون حستتت  کیتت لت  
o 

 
 نزد - 1
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 دور عتقتوبیت کتنتعتتان شتتتتد از  وستتتفیت 
o 

 از او در چتاه گور وستتتفی یشتتتتد بستتت  
o 

 متتانتتده بتود رتیت حت  هیتت ار در تت  یمتوستتت 
o 

 او بتته دشتتتتت کتتربتتال در متتانتتده بتتود 
o 

 فتترعتتون از شتتتتمتتار یبتتود در غتتوغتتا
o 

 در عتدد شتتتشتتتصتتتد هزار یموستتت  اریت  
o 

 امتتام متتحتتتتترم اریتت بتته د کیتت لتت 
o 

 از هتتفتتتتتاد و از هشتتتتتتتاد کتتم شیتت بتت  
o 

 شتتتد هالک از آب بحر یخصتتتم موستتت 
o 

 آب نتتحتتر یخصتتتتم او کتترده ورا بتت  
o 

 کشتتتتته گشتتتت یگنتاه  یب ییحیگر چته 
o 

 طشتتتت بیت ز ییحیشتتتد ستتتر او همچو  
o 
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 یدر مقایسه مصائب حسین مصنفاشعار 

 کتاب  فلؤم  راعشا

 آدم یتتتو بتتال یمتتانتتنتتد بتتال ستتتتتینتت 
o 

 زلتش ستتتتاختت ورا دور ز فردوس و ارم 
o 

 امتتم  ریتت دور کتتردنتتد تتتو را از حتترم ختت 
o 

 روز به صتتد جور ستتتم  کیباز کشتتتند به   
o 

 حضتتترت آدم و حوا همته آبتاد شتتتتدنتد
o 

 کس و بر باد شتتدند یتو شتتها ب  تیاهل ب 
o 

 د یت نتد ریبو البشتتتر جستتتم پستتتر را هتدف ت
o 

 دیت نتد ریدور فرزنتد خودش بتارش شتتتمشتتت  
o 

 د یند ریو تصتو کلیخونچکان خشتک دهان ه 
o 

 دیت نتد ریشتتت  یخورده بته گلو الشتتته ب ریت 
o 

 نیپستتتر از نظر او شتتتده در ختاک مک کیت 
o 

  نیپستترها به ستتر خاک زم  دیچشتتم تو د 
o 

 د یت آفتات ز طوفتان نرستتت نوح را صتتتدمته و 
o 

 دیت تو شتتتتد یابتالئش نته بتده مثتل بال 
o 

 دیت حتد یآگتاه نبود استتتتت بته تنتد چیه 
o 

 دیچشت  ریاو کجا شتربت جان ستوز ز شتمشت  
o 

 شتتتتدنتد ریهمرهتانش همته بتا عزت و توق
o 

 شتتتدنتد ریهمرهتان تو شتتتهتا بستتتتته زنج 
o 

 شتتتتده آتتش نتمترود چتمتن میت بتر بتراهت 
o 

 ستلطان زمن مهیخ  نیخاک شتد ز آتش ک 
o 

 دور شتتتد از پستتتر هتاجره آن رنج و محن
o 

 مثل تو ذبح نشتتد در ره حق تشتتنه دهن 
o 

 میت بتود نتزد ختتدا ذبتح غتنتم ذبتح جستتت  یکت 
o 

  میتو نزد ختدا ذبح عظ یهستتتتت قربتان 
o 

 ان یتت ورا کترد بت  دهیتت بتتا دل غتم د ایتت ارمت 
o 

 بتر نتهتر فترات استتتتت متقترر قتربتتان   یعتنت یت  
o 

 زمان ریشتتود کشتتته در آنجا پستتر خ یم
o 

 جگر خشتتک زبان دهیصتتابر و شتتاکر تفت 
o 

 جن و انس و ملتک و حور بر او نوحته کننتد
o 

 زننتد نتهیدر غم او ستتت  قینیاهتل ایمتان و  
o 

 لخت جگر  کیچو   عقوبیگم شد از حضرت 
o 

 که شتتتد نور بصتتتر  هیآن قدر کرد بر او گر 
o 
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 تو فرزند جوان مثل قمر شیکشتتته شتتد پ
o 

 اکتبتر یعتلت  یعتنت یت  ینتبتو هیتت هتم شتتتبت  
o 

 لیت ز زبتان تو بته جز شتتتکر جل امتدیت در ن
o 

   لیبه صتبر تو کجا هستت جم  عقوبیصتبر  
o 

 چو آن متال و منتال وبیرفتت از حضتتترت ا
o 

 احوال  شتتانیخانه بر باد شتتد و گشتتت پر 
o 

 صتتبر فرمود به هر حال به صتتد استتتقالل 
o 

 در بتاب حرم کرد ز خالق ستتتؤال  کیت ل 
o 

 طتتان یت الضتتت ترّ ز متکتر شتتت  یرَبَّتنَتتا مَستتتَّتنِ
o 

 واقف استتترار نهتان   یرحم فرمتا کته توئ 
o 

 تو شتتتها بر نَهَب و اَستتترِ حرم  یصتتتبر کرد
o 

 مثتل تو صتتتتابر و شتتتتاکر نبود در عتالم   
o 

 شتده صتد جور و ستتم   شتانیتو بر ا یرو شیپ
o 

 تو بتدرگتاه قتدم یلتب شتتتکوه نگشتتتود 
o 

 یفخر ایوب ختتدا شتتتتاکر و صتتتبتتار توئ
o 

   یجوهر صتتتبر و رضتتتا رحمتت غفتار توئ 
o 

 د یآن ظلم و جفا و ستتتم و جور ند یموستت 
o 

   دیت زیافواج  دِیَتو شتتتهتا از  یدیت آنچته د 
o 

 ستتتاخت محصتتتور تو را لشتتتکر کفار عنید
o 

 دیبر لب نهر روان تشتتتنه دهان کرد شتتته 
o 

 لیت جل یایت فرعون بته درغرق شتتتد لشتتتکر 
o 

 لیت آب قت یحِزب تو ب یکرد افواج شتتتق 
o 

 شتتتده محصتتتور چو در قوم جفتا میابن مر
o 

 التجتا کرد بته صتتتتد عجز بته درگتاه ختدا  
o 

 بَتتلَا  نَیتت حِ یلِتتمَ لَتتا تُتتدْرِکُتتنِ یلِیْاِ یلِیْاِ
o 

 ستتتموات عال یستتتو نیرفتت از ختاک زم 
o 

 نشتد  ریکس و دلگ یتشتنه لب خستته جگر ب
o 

 نشتتد   ریکشتتته شتتمشتت  نیمثل تو در ره د 
o 

 بود افستتتتانته غم ییحیقصتتتته حضتتترت 
o 

 چشتتتم عالم  یقصتتته توستتتت شتتتها مُبک 
o 

 جتاه و حشتتتم ایت ستتتر او در طبق زر بتده 
o 

 به صتد جور و ستتم  افتیستر تو نوک ستنان  
o 

 و گترفتتتتار نتبتود  دیتت بتتا ستتتر او حترمتش قت 
o 

 در بته در ختاک بته ستتتر کوچته و بتازار نبود 
o 
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