


ـنــشـــرـیــه ـحــــق
تهذیبی تربیتی

شـمـاره چــهــار
ـاد غ و إرـش ـی ـل ـب ـت

بسم اهلل الرمحن الرحیم
اْلَکَلُم إَِذا َخَرَج ِمَن اْلَقْلِب َوَقَع َعَل اْلَقْلِب َو إَِذا 
ْ  ُیَاِوِز اْلَذان ؛ سخن وقتی از  َخَرَج ِمَن اللَِّساِن َل
اگر  و  می نشیند  هم  قلب  به  شود،  خارج  قلب 
فقط از زبان خارج شود، از گوش ها هم جتاوز 

نمی کند.
  اگر کسی وصل شود، هرچه از خدا، انبیا و ائمه 

بگوید، در قلب می نشیند؛ اما آن هایی که مثل من 
حرفشان  و  می زنند  حرف  فقط  نیستند،  وصل 
گوش  این  از  نمی کند،  جتاوز  گوش ها  این  از 
می رود و از آن گوش در می آید. ما قابل نیستیم 
که بخواهیم فضایل امام زمان#  را بگوییم؛ 
امید  است  آب  به  ریشه  »تا  حال  عنی  در  لکن 

امیدواریم  هست«.  ثمری 

فصل پنجم؛ جلن بد بو
ِچنِدَشم میشود وقتی میشنوم که ابتدای خلقتم چه 
بوده ام و میبینم که انتهای زندگیم در این دنیا تبدیل 
به چه چیزی میشوم، مهه اش گند و کثافت! اجازه 
مهنی  در  بدنم  درون  حمتویات  درباره  تا  بفرمایید 
ننویسم!  دنیایی، توضیحی  دوراِن کوتاِه زندگِی 

با تشکر.
 تازه با این وجود، روزی هزار بار هم قربان صدقه 

ی خودم مریوم، یا للعجب!
بار  دو  را  ما  که  این  با  بروم،  قربانش  هم،  خدا 
اّما هر دو بار را از بدترین مواد اولیه ی  آفریده، 
موجود در جهان خلق کرده! بار اّول، از یک جلن 

بدبو و بار دّوم از یک نطفه ی بدبوتر!
نمیدانم، شاید این هم خودش، یکطور خودنامیی 
باشد برای خودش؟ که خلیق ببینند و بدانند که 

ها،  بدترین  از  میتواند  او 

بسم اهلل الرمحن الرحیم
فی الصحیح: )ال اله اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی( و ورد 
من  امن  حصنی  دخل  فمن  حصنی  طالب  ابی  ابن  علی  )والیة  الصحیح:  فی 
قال  املستقیم(  الرصاط  )اهدنا  تعالی:  قوله  فی  الرشیف  احلدیث  وفی  عذابی( 

×: والیة علی بن ابی طالب رصاط اهلل املستقیم.
والیت از نظر لغوی به معنای حمبت و دوستی است و معانی دیگری هم دارد 
و مقصود از صفت والیت پذیری این است که انسان به خداوند متعال نزدیک 

شود آن چنان که دیگر فاصله بنی خود و خدای خود احساس نکند.
اعتباری. و الزمه والیت است که بنی دو  بر دو قسم است حقیقی و  والیت 
اعتباری  والیت  شود  می  باشد  دو  هر  از  والیت  اگر  باشد  دوچیز  یا  و  نفر 
و  است  دیوار چسبیده  به  که شخص  باشد  کرده  تکیه  دیوار  به  که  مانند کسی 
تکیه  بر  دیوار جاری شود  بر  اگر حکمی  دارد. پس  را  این حالت  او  با  دیوار 
کننده نیز جاری می شود، اما والیت حقیقی تاثریش مانند تاثری علت و معلول 
است، خداوند )اقرب الینا من حبل الورید( است پس خدا ولی انسان است و 
والیت او ثابت است )هلل الوالیة()]1[( انسان اگر به او نزدیک شود ولی اهلل 
خواهد بود و اگر از او دور شود و به شیطان نزدیک شود ولی شیطان خواهد 

بود )ان الشیاطنی لیوقون الی أولیائهم( )]2[(.
پس ولی انسان گاهی خداوند است و گاهی شیطان است.

اگر انسان در عمق فلسفه )من( سری کند و غوطه ور شود 

او  بود،   | اکرم  پیامرب  مشهور  و  ایرانی  صحابه  از  فارسی  سلامن 
انسانی خردمند و طراح اصلی کندن خندق، در جنگ خندق بود که 
در اواخر عمر خود نیز استاندار مدائن شد.روزی مردی از اهل شام 
که بار کاه با خود محل می کرد، به مدائن رسید، نگاه خسته اش را به 
این طرف و آن طرف چرخاند شاید کسی را بیابد و به او کمک کند، 
وقتی سلامن را دید، او را نشناخت و گفت: های! این بار را بردار! 
سلامن دسته کاه را بلند کرد، بر رس گذاشت و به سمت خانه آن مرد 
به راه افتاد.در بنی راه، مردم، سلامن را دیدند که بار کاه را بر روی رس 
گذاشته و برای آن مرد محل می کند. کسی از میان مردم با تعجب و 
رسزنش به آن مرد گفت: هیچ می دانی این فرد که بار تو را بر دوش 

می کشد سلامن است؟!
رنگ از روی مرد پرید، بی درنگ رفت تا بار را از سلامن بگرید و در 
مهان حال رشوع به عذرخواهی کرد و گفت: ای مهربان، به خدا من 
تو را نشناختم، چرا چننی کاری کردی؟ و بار را در دست گرفت، اما 
سلامن بار را از باالی رس پاینی نگذاشت و گفت: تا بار را به خانه ات 

نرسانم، آن را بر زمنی نخواهم گذاشت.
چو نیکی نامیدت گیتی خدای

تو با هرکسی نیز نیکی نامی

عرب به فرمانده زنبورهای عسل یعسوب می گوید.
هنگامی که زنبورهای کارگر گل ها را برای درست کردن عسل می 

مکند و به کندو باز می گردند، ابتدا مورد بازرسی قرار میگریند.
بدین صورت که فرمانده زنبورها )یعسوب( در جلوی در کندو می 
ایستد. آن گاه زنبورها را می بوید و هر زنبوری که بر روی گل بدبو 
نشسته باشد و توشه بدبو به مهراه داشته باشد حق ورود به کندو را 
ندارد، بلکه مورد هتاجم زنبورهای نگهبان قرار می گرید و اگر موفق 

به فرار نشود الشه او مورد عربت سایر زنبورها خواهد شد.
آری حرضت امریاملؤمننی× در روز قیامت بر در هبشت می ایستد 
و هر کسی را که بویی از والیت آن حرضت نداشته باشد از ورود به 

هبشت حمروم می نامید.
یعسوب  و  الدین  یعسوب  به  را  علی×  حرضت  اکرم|،  پیامرب 
یعسوب  »انا  تعبری  از  نیز  علی  حرضت  است.  کرده  ملقب  املؤمننی 

الدین« برای خود استفاده کرده است.
انت  و  الدین  یعسوب  انت  »یا علی  ذیل حدیث  در  احلدید  ابی  ابن 
یعسوب املومننی« گفته است: گویا پیامرب او را رئیس مؤمننی و سید 

اهل ایامن قرار داده است.
حرضت علی× از حرضت مهدی# نیز به عنوان یعسوب الدین 

یاد کرده است:
»فاِذا کاَن ذلَک رَضَب یعسوُب الّدین بِذنبِه فیجَتمعوَن اِلیه کام یتمُع 

فزُع اخلریف«.

شد.  مرص  وارد  پرهیزکاران  از  »مردی  نویسد:  می  جوزی  ابن 
آهنگری را دید که آهن تافته را با دست از کوره بریون می آورد و 
حرارت آن به دست او هیچ تأثریی ندارد. با خود گفت این شخص 

یکی از بزرگان و اوتاد است.
 پیش رفت، سلم کرد و گفت: تو را به حق آن خدایی که در دست 

تو این کرامت را جاری کرده، دعایی درباره من بکن.
 آهنگر این حرف را که شنید، رشوع به گریستن نمود.

 گفت: گامنی که درباره من کردی، صحیح نیست؛ من از پرهیزکاران 
و صاحلان نیستم.

دست  به  جز  کاری  چننی  انجام  اینکه  با  شود  می  چگونه  پرسید:   
بندگان صالح خدا ممکن نیست؟

 او پاسخ داد: صحیح است، ولی کرامتی که دیدی سببی دارد. آن 
مرد ارصار ورزید تا از علت امر مطلع شود.

آهنگر گفت: روزی بر در مهنی دکان مشغول کار بودم. زنی بسیار 
به  دل  من  کرد.  شدیدی  دستی  تنگ  و  فقر  اظهار  و  آمد  جلو  زیبا 
او تقاضای نامرشوعی  از  او بستم و شیفته مجالش شدم و  رخسار 

کردم و گفتم هرچه احتیاج داشتی، برمی آورم.
 با حالتی که حاکی از تأثر فوق العاده بود، گفت: از خدا برتس؛ من 
اهل چننی کاری نیستم. گفتم: در این صورت، برخیز و دنبال کار 

خود برو.
مهان  گفت:  بازگشت،  دومرتبه  نکشید  طولی  رفت.  و  برخاست   
قدر بدان که  تنگ دستی طاقت فرسا مرا وادار کرد به خواسته تو 

پاسخ دهم.
من دکان را بسته، با او به خانه رفتم.

 وقتی وارد اتاق شدیم، در را قفل کردم. دیدم مانند بید می لرزد. 
پرسیدم: از چه می ترسی که این قدر به لرزه افتادی؟ 

گفت: هم اکنون خدا شاهد و ناظر ماست؛ چگونه نرتسم. آن گاه 
ادامه داد و گفت: اگر رهایم سازی از خدا خواهم خواست تو را با 

آتش دنیا و آخرت نسوزاند.
 از تصمیم خود منرصف شدم، احتیاجاتش را برآوردم. با شادی و 

رسور زیادی به منزل خود برگشت.
بر  یاقوت  از  تاجی  که  بزرگوار  بانویی  دیدم  خواب  در  شب  مهان 
رس داشت، به من فرمود: »یا هذا َجزاَک اهللُ َعنّا َخریًا؛ خدا پاداش 

نیکویی به تو عنایت کند.«
تِی اَتْتَک َو َتَرْکَتها   پرسیدم: شام کیستید؟ گفت: »قاَلْت أم الّصبِیِه الَّ
فِی  ال  َو  ْنیا  الدُّ فِی  ال  بِالنّاِر  اهللُ  أْحَرَقَک  ال  َوَجلَّ  َعزَّ اهللِ  ِمَن  َخْوفًا 
تو  سوی  به  را  او  نیازمندی،  که  دخرتکم  مهان  مادر  من  ااّلِخَرِه؛ 
می  خداوند  از  اینک  کردی.  رهایش  خدا  ترس  از  ولی  کشانید، 

خواهم که در آتش دنیا و آخرت تو را نسوزاند
 پرسیدم: آن زن از کدام خانواده بود؟ 

گفت: از بستگان رسول خدا. سپاس و شکر فراوانی کردم. به مهنی 
جهت، حرارت آتش در من تأثری ندارد«

یکی  فرمود:  السلم  علیه  صادق  امام  ادامه،  در 

پرسم!  ای  که  بود  این  پرسش  به  لقامن  پندهای  از 

کردند،  می  زندگی  تو  از  پیش  که  مردمی  مهانا 

آن  از  نه  ولی  اندوختند،  ها  مال  فرزندانشان  برای 

اندوخته ها، و نه از کسانی که برای آن ها اندوخته 

بودند، نشانه ای مانده است. پس تو بنده ای هستی 

که دنیا به تو اجاره داده شده است و مأمور به عمل 

کردن هستی و در برابر هر عمل به تو وعده پاداش 

بده.  انجام  خوبی  به  را  عملت  بنابراین،  اند  داده 

نباش که در  این دنیا مهچون گوسفندی  پرسم، در 

کشت زار سبزی می َچَرد و آن اندازه می خورد تا 

فربه می شود؛ زیرا مرگش هنگام فربه شدن فرا می 

بر روی رودخانه ای  ُپلی  مانند  را  دنیا  بلکه  رسد، 

بدان که از آن گذر کرده ای و هیچ گاه به آن جا باز 

به زودی در پیشگاه خداوند  نمی گردی. بدان که 

بزرگ، از تو برای چهار چیز پرسش می کنند:

1. جوانی ات را در چه کارهایی رصف کردی؟

2. عمرت را چگونه به پایان رساندی؟

دست  به  راهی  چه  از  را  ات  دارایی  و  مال   .3

آوردی؟

4. دارایی ات را چگونه مرصف کردی؟

چه  آن  بر  و  کن  آماده  روز  آن  برای  را  خود  پس 

که  زیرا  نخور؛  افسوس  ای،  داده  دست  از  دنیا  از 

اندک دنیا، نابود شدنی است و زیادش، دچار بل 

و گرفتاری ست. پس کارهایی را که خدا دوست 

دارد، انجام بده. توبه را در قلب خود تازه نگه دار 

که  این  از  پیش  بپرداز،  به عمل  ها،  در فرصت  و  

مرگ فرا رسد و میان تو و آن چه نیاز داری، فاصله 

بیاندازد.

.إرشاف.
 حرضت استاد

 سید عادل علوی)حفظه اهلل(
.مدیر مسئول و رسدبری.
 سید حممد علی علوی

hagh@altabliq.com

                     حکمت تأخیر در فرج

آیت اهلل شیخ محمد ناصری دولت آبادی 

                     عــزازیـل: چرا؟ وچگونه! )4(

روایتی متفاوت از داستان اًفرینش

                    من کیستم؟! )5(

حاج سید عادل علوی

  استانداری که بار شهروند را به   پرسش ازجوانی   آهن تافته هم نمی سوزاند
خانه رساند..

یعسوب الدین 

ادامه از: من کیستم؟! )5(

ادامه: صفحه 2 ادامه: صفحه 3

ادامه: صفحه 6



به خیلی از حقایق و مطالب دقیق خواهد رسید و ارساری 
فکر  خودش  مورد  در  و  شود.  می  نامیان  و  کشف  برایش 
چه  هبر  وآمدنم  ام  آمده  کجا  از  و  کیستم؟  من  که  کند  می 
بود؟! و به کجا خواهم رفت؟ مقصود از زندگی چیست؟ 
و فلسفه خلقت چه خواهد بود؟ در مطالب عرفانی آمده 
است که خداوند متعال از خلیق مجادیش که قابل احصاء 
به  که  نباتات  نام  به  کرده  انتخاب  ای  جمموعه  باشد  نمی 
قرار  مجادات  از  ارشف  و  است.  داده  نباتی  هاحیات  آن 
به  برگزیده  ای  جمموعه  نباتات  میلیاردها  از  و  است  داده 
میلیاردها حیوانات  از  و  نبات ارشفند  از  که  نام حیوانات 
انسان ها را برگزیده تا از حیوانات ارشف باشند و اکنون 
است  کرده  انتخاب  میلیارد  یک  انسان  میلیارد  شش  از 
دیگران  از  اسلم  حق  دین  اعتبار  به  و  باشند،  مسلامن  تا 
میلیارد  یک  این  از  اند  پاک  و  طاهر  و  هستند  ارشف 
فرزندان  و  املؤمننی  امری  شیعه  میلیون  دویست  مسلامن 
انتخاب  را  علام  جمموعه  این  از  و  است،  برگزیده  پاکش 
ای  عده  عاملنی  از  و  عامل  ای  عده    این  از  و  است  کرده 
اهلل  نام ولی  به  اندک  و  قلیل  ای  از خملصنی عده  و  خملص 
در  دیگران  و  هستند  حق  به  واصل  که  شوند  می  انتخاب 
بنابراین )وقلیل من  انتخاهبا )طفیلی( وجودند.  متام دوائر 
عبادی الشکور( معلوم می شود. اگر کسی می خواهد به 
مقام والیت اهلی برسد باید از راهی که خدا گفته و آن راه 
و  بامامهم(  اناس  کل  ندعو  )یوم  است  امامت  از  عبارت 
اگر امامتی به حق نباشد گمراهی و ضللت خواهد بود، 
امامتی که خدا فرموده و نصب کرده و  امامت  از  مقصود 
تعینی نموده، امامتی که در آن نبوت حاکم باشد، و در آن 
و  راهرب  امام  چندین  و  باشد  شده  خلصه  توحید  نبوت 
امامت  طریق  از  اهلل  سریالی  و  بود  خواهد  امنی  و  ناصح 
معصوم  و  مصون  و  ارزش  با  و  مرتبت  بلند  است  راهی 
به کسی نشان  البته خدا وقتی بخواهد راه را  خواهد بود. 
راه  گاهی  و  دهد  می  نشان  را  انفس(  )راه  گاهی  دهد 
یتبنی  حتی  انفسهم  فی  و  االفاق  فی  آیاتنا  )سنرهیم  آفاق 
انه احلق( )]3[( و این دو راه انفس و آفاقی با هم ارتباط 
شناختن  آیات  و  نشاهنا  این  از  مقصود  و  دارند  تنگاتنگی 
خداوند  احلق  حق  که  ثابت  معنای  به  حق  و  است  حق 
است و خدا این راه ها را قرار داده است تا انسان به مقام 
والیت برسد و ولی اهلل شود. معروف است که مقصود از 
خلقت )تکامل( است، کامل و تکامل در متام هستی حکم 
خلیق  رسسبد  گل  و  هستی  کّل  از  مقصود  اما  فرماست. 

و تکامل انسان است )خلقت االشیاء من أجلک و خلقک 
من اجلی( )]4[( و در انسان روح خدا دمیده شده، یعنی 
خداوند در متام خملوقات خود از خود مایه نگذاشته، ولی 
در انسان با عظمت چننی مایه ای قرار داه است )ونفخت 
وجود  طفیلی  خملوقات  متام  پس   )]5[( روحی(  من  فیه 

انسان کامل و واصل اهلل خواهند بود.
مهه  به  باغبان  که  است  گلستانی  مانند  هستی  عال 
درختی  چند  مقصودش  ولی  دهد  می  آب  آن  مزروعات 
است که پرثمر است و الباقی از برکات این درختان مثمر 

آب می خورند.
رمحانیت و رزاقیت خداوندی برای مهه خملوقات است و 
به مهه آب و روزی می دهد ولی مقصود او علف هرزه و 
او چند درختی است که در  بلکه مقصود  سنگ ها نیست 
این گلستان است و به خاطر آن ها مهه موجودات از آب 
الوجود  طفیلی  خلیق  در  هلذا  کنند،  می  استفاده  حیات 
که  بندگی  باطن  و  والیت  مقام  به  اگر  هم  ما  و  بسیارند 
نشود،  اهلل(  )انا  انسان(،  )من  و  ربوبیت  در  فنای  مهان 
اهلل  اسامء  جتلیگاه  یعنی  نشویم،  حق  آینه  و  مظهر  یعنی 
دایره  از  و  باختیم  را  قافیه  نشویم  او  العلیایی  صفات  و 
کردیم،  تنزل  الوجود  طفیلی  دوائر  به  واصل  و  وصال 
ولی  بود  باز  راه  که  شد  خواهیم  پشیامن  احلرسة(  )یوم  و 
نرفتیم و به متاع القلیل دنیوی اکتفا کردیم، دیگران هفت 
کوچه  یک  خم  اندر  هنوز  ما  و  کردند  سری  را  عشق  شهر 
گفتم:  استادم  به  ایم.  مانده  هنوز  ما  و  رفت  قافله  ایم، 
هم  باز  گفت  ایم،  مانده  هنوز  ما  و  رفت  قافله  استادا 
خوشا به حالت، گفتم جای خوشی نیست، گفتا در قافله 

بودی و ماندی، ما که در قافله نبودیم چه کنیم؟!
 )]6[( مثلی(  اجعلک  اطعنی  )عبدی  خدایی  مقام  به  اگر 
باید تلش کرد و در  بود،  الوجود خواهیم  نرسیم طفیلی 
سایه خدا که امام زمان است راه تکامل و سری الی اهلل را 
طی کرد و به قاب و قوسیی اهلل برسیم. در کارخانه هستی 
و  والیت  مقام  به  اگر  و  باشیم  مشغول  خود  کار  به  باید 
نخواهد  واندوهی  حزن  دیگر  که  شویم  خدا  ولی  که  این 
خواهیم  زیان  نرسیدیم  است  اهلل(  )حزب  مهان  که  بود 
می  نامز  اگر  و  شویم  پرهیزگار  تا  گرفتیم  روزه  اگر  دید. 
معراج  )الصلة  که  کنیم  عروج  حق  به  نامز  با  تا  خوانیم 

املؤمن( )]7[( است، نامز می خوانیم.
تا به اوج والیت اهلل برسیم تا به )ال خوف علیهم وال هم 
الی  )ارجعی  املطمئنة(،  )نفس  به  برسیم   )]8[( حیزنون( 
ربک راضیة مرضیة( )]9[( برسیم و مهه عبادهتا این سری 

الی اهلل را دارند.

چننی  و  نداریم  نامز  در  را  احساس  چننی  افسوس  ولی 
او  آثار معنوی در حق احساس نمی کنیم چرا؟ کجاست 
)قربان  و  معراج  که  نامزیست  این چه  و  معرامجان  و  مجان 
نمی  درگاه  مقرب  چرا  پس  است؟   )]10[( تقی(  کل 
ارشف  اسلم  الشأن  عظیم  پیامرب  مگر  راستی  شویم؟ 
و  است  اصلت  ارشف  او  نامز  بلشک  نیست،  خملوقات 
نامز مجاعت آن حرضت ارشف صلت است و جایی هبرت 
النبی  مسجد  مدینه  بقاع  هبرتین  و  نداریم  منوره  مدینه  از 
اکرم  پیامرب  امامت  به  عظمت  با  مسجد  این  در  و  است 
اقتدا می  نامز مجاعت ها خوانده شد و مسلامنان مهه به او 
امری  والیت  از  مهه  پیامرب  از  بعد  که  شد  چه  ولی  کردند 
)ارتداد  شدند  مرتد  و  براشتند  دست   × علی  املؤمننی 
نفر  مگر چند  و موال کشیدند،  آقا  از  عملی( عمًل دست 
بعد  الناس  )ارتد  ذر  ابو  و  سلامن  مانند  شامری  انگشت 
رسول اهلل اال ثلثة او مخسة او سبعة( پس این نامز مجاعت 
اشکال  نامزها  بود چه شد؟ کجای  الصلة  که ارشفت  ها 
داشت که عاقبت از والیت به حق علی × مرتد شدند؟ 
آن  نیست؟  مؤمن  معراج  نامز  مگر  رفت؟  کجا  نامزها  این 
الشباب  سید  و  املؤمنان  امری  که  نبوی  مجاعت  نامز  هم 
رشکت  آن  در   × حسنی  امام  و  حسن  امام  اجلنئ  اهل 
آیا  داشت؟  اشکال  کار  کجای  شد؟  چی  پس  کردند، 
هاهنوز  آن  در   )]11[( خطیئة(  کل  الچنیا  راس  )حب 
آیا  شدند،.   )]12[( اعقاهبم(  علی  )انقلبوا  مهه  که  بوده 
این که )خلق  یا  ابتدای صدر اسلم مستثنا هستیم؟  از  ما 
این  یا  ایکم احسن عمًل( )]13[(  لیبلوکم  املوت واحلیاة 
که )احیسب الناس ان یقولوا آمنا وهم ال یفتنون( )]14[( 
این فتنه در هم اعصار و امصار به نحوی خواهد بود، آیا 
حکمتی  و  رسی  یک  ندارد؟  اشکال  ما  های  مجاعت  نامز 
است که باید فکر کرد و دنبالش رفت، باید پیدایش کنیم، 
)هلک  که  باشید  استاد  دنبال  اند  فرموده  بزرگان  که  این 
راه  یرشد( )]15[( مقصود شناختن  له حکیم  یکن  ل  من 
باشید  استاد  دنبال  عمرتان  نصف  اگر  گویند  می  است، 
در  عمرتان  دیگر  نصف  زیرا  دارد،  را  آن  ارزش  هم  باز 

که  است  آن  از  هبرت  و  بود،  خواهید  هدایت  راه 
کل عمر در گمراهی باشیم ـ والعیاذ باهلل ـ 

به خدا رسیدن  از سری سلوک  مقصود 
اعامل  و  حسنه  صفات  آن  و  است 
خواهد  میرس  نافع  علم  و  صاحله 

بود.

هبرتین ها را بسازد!
شاید اصلً برای مهنی بوده، که بعد از خلقِت آدم، آنطور آفرین 

میگوید به خودش؟
اّما با مهه ی اینها، این حقری، باز هم فکر میکنم برترِی انسان، نه 
به این قبیل معجزات، و نه حتی به دمیدِن روِح خدایی باشد و 
نه حتی تر به سجده ی ملئکه ی مقّرب، رشافِت انسان به مهان 

علمش است و بس، مهان علمش به أسامء.
مهان اسمهایی، که به خواسِت خالِق حکیم، مهه اش یکجا به آدم 
تعلیم شد و او را آدم کرد! اصلً هرکه این اسمها را بداند، الَجَرم 

آدم میشود و مسجود ملئکه.
 حاال این اسمها، چه هستند و چه خصوصیتی دارند که باعث 

رشافت میشوند، باید از أهلش پرسید.
رشوع  إسمها  مهان  از  چیز،  مهه  ظاهرًا  که  بگویم  مهینقدر  اما 
شد، مهان أسامئی که خدای عاِلِ علیم، تا آنموقع به فرشتگانش 
نیاموخته بود و مهان إسمهایی که باعث جانشینی انسان بر روی 

زمنی میشد از جانب خدای تبارک و تعالی.
بگذریم؛

این که عرض کردم؛ من و شام دوبار خلق شدیم، شوخی نکردم. 
یکی مهان قضیه ی گل و آب و جناب جربئیل بود، یکی هم بعد 
از این ماجراها، که نوبت مریسید به زاد و ولد، اّما مهانطور که 
عرض کردم هردو از بی ارزش ترین و بدبوترین و مشمئز کننده 

ترین مواد موجود!
ْسنُوٍن  و یکی دیگر هم ِمْن ماٍء َمهنٍی ! یکی از مَحَإٍ مَّ

و  ایم  کرده  رها  را  خدا  روِح  ما،  چرا  حاال 
تعّفن،  رسارس  جسِم  این  به  ایم  چسبیده 
نمیدانم؟ باز خدا را شکر یک مقداری 
جّدمان  گِل  قاطِی  شریین  آب  هم 
شده بود روز اّول، وگرنه، چه هبانه 
و  تلش  مهه  این  برای  داشتیم  ای 
جسم،  این  نمّو  و  حفظ  جهت  در  کوشش 

نمیدانم؟
مایی که قرار بود با روح بلندمان، خلیفه ی خدا باشیم بر روی 

زمنی!
فصل ششم؛ خلیفة اهلل

این جانشینی هم مقوله ی پیچیده ای است فی الواقع؟
یعنی چه که یک موجود خاکی با آن اوصاف و أحوال پیدایش 
و فرسایش، بشود جانشنی بی چون و چرای خدایی با آن مهه 

عظمت و شوکت؟
خدایی که بی هنایت است و ناحمدود، بالطبع جانشینش هم باید 

مهینطور باشد ظاهرًا؟
مهنی مطلب که چطور میشود انسان حمدوِد جائز اخلطائی، برسد 
به این مقام تالی تلوِی خداِی ناحمدود، خودش گیج کننده است؟
عقل قارِص مِن حقری که نرسید به جایی؟ حاال ید اهلل و عنی اهلل و 
لسان اهلل را شاید بشود یکطوری درست کرد و با آن کنار آمد! اّما 
این که مهه ی وجود انسان بشود جانشنی خدا و رضایت خدا بند 
بشود به رضایت این جانشنی و غضب خدا بسته به غضب این 

جانشنی باشد، نمیفهمم یعنی چه؟!!
بعضی چیزها را، هرچه قدر هم که بدانی، تا شهود نکنی و به 
و  مثل مهنی جهنم  میکنی!  باور  نه  و  میفهمی  نه  نبینی،  چشم 
هبشت؟ مثل مهنی قرب و قیامت؟ مثل مهنی جّن و ملک؟ مثل 

مهنی خلیفة اللهی؟
داشتیم،  باور  را  اینها  از  یکی  اگر  بفرمایید  باور  اخلقی:  پند 

اوضاعامن این نبود الن؟
اگر به یقنی باور داشتیم حساب و کتابی هست، دیگر حساب و 
کتابامن با خودمان و با مردم اینقدر خرابی و باال و پاینی نداشت؟ 

یک جای کار میلنگد این وسط!
حاال این که ایامن نداشتنامن در روز قیامت، چه مشکلتی برایامن 
درست میکند، بامند! اّما مهینقدر بگویم که شب اّول قرب چهار 
پنج سؤال بیشرت از ما نمیکنند، که هر کدام از آهنا از آن یکی ساده 

تر و پیش پا افتاده تر است!
سؤال هایی که اگر از یک بچه چهار پنج ساله ی مدرسه نرفته 
هم بپرسیم، فوری جواب میدهد و تازه توضیح اضافه هم میدهد 

برایامن!
حاال چرا شب اّول قرب، با آن اوصاف و احوال عجیب و غریب 
و آن سختی جان کندن و آن دو ملک نکری و منکر، با آن مهه دبدبه 
و کبکبه و گرز آتشنی و چه چه، مهنی چهار پنج سؤال ساده را 

میپرسند، خودش دلیلی میشود برای تأمل بیشرت!
من ربُّک؟ من نبیُّک؟ من اماُمک؟ ما کتاُبک؟ ما قبلُتک؟ 

حاال جواب نده عزیز من، اگر مردی، شب اّول قرب به این سؤال 
ها جواب بده! عمرًا اگر بتوانی به تنهایی به مهه سؤال ها جواب 

بدهی! 
آخر آنموقع دیگر اختلفی بنی  ظاهر و باطِن انسان  نیست ، هر 
چه  در باطن  انسان   هنادینه شده است، جلوه  میکند. خوب  باشد، 
خوبی جلوه میکند؛ بد باشد، بدی جلوه  میکند. قلب  انسان  به هر 
چه  ایامن آورده باشد، زبان  ملکوتی  او نیز مهانرا صّحه  میگذارد و 

بر آن  شهادت  میدهد، حاال بیا و درستش کن! 
مشکل اینجاست که آنوقت دیگر جای متّلق و چاپلوسی نیست 
و حتی نصفه شبی کسی هم کنارت نامنده تا بلکه جوابی و تقلبی 

برساند از بریون وخلصت کند از این امتحان شفاهی!
وحشت  و  قربمان  فشار  و  خرابامن  اعامل  و  میامنیم  خودمان 

تنهاییامن و نکری و منکرمان و گرز آتشینشان و...!!!
آنوقت است که حاِل بچه ای را پیدا میکنی که پدر و مادرش را 
گم کرده و حاال از ترس و وحشِت پیدا نشدنشان، حتی اسم 

خودش را هم یادش نمی آید چه برسد به اسم پدر و مادرش!
آنوقت است که چشمت دو دو میزند و دنبال یک مهراه میگردی 
بنی آن مهه تنهایی! و آنجاست که اگر در دنیا اسمی از آن اسمهایی 
را که خدا به جّدت آدم یاد داده، شناخته باشی، نوری میبینی و 
صدایی میشنوی و از آن مهه اضطراب خلص میشوی و ِکیف 
میکنی و خدا را شکر میکنی و به یاد لقمه ی حلل پدرت  و شری 

پاک مادرت می ُافتی و حتاًم برایشان دعا میکنی.
نکته: این هم رجائی که قولش را داده بودم، که میشورد و میربد 
مهه ی آن خوف هایی را که نوشته بودم، تا عمل کرده باشم به 

رضب املثل معروِف )جنگ اول به از صلح آخر(.
ادامه دارد إن شاء اهلل...

ادامه از: من کیستم؟! )5(

  ادامه از: عزازیل: چرا؟ وچگونه؟!

این هایی  بود.  علت  مهنی  برای  افتاد  تعویق  به  طوالنی  مدت 
که متولد می شدند، اگر 100 سال دیگر یا 150 سال دیگر، 
در نسل این ها یک مسلامن بود و بنا بود بریون بیاید، این ها را 
مهلت می دادند تا آن مسلامن بریون بیاید، بعد این ها را بکشند. 
اگر یک نفر مسلامن در نسل پنجاهم یا هشتادم کافری بود، آن 

کافر را به احرتام آن شیعه نمی کشتند.
 حاال هم مهنی طور است. خیلی ها مهدور الدم هستند که اگر 
حرضت ظهور کند، قتلشان واجب است؛ اما ممکن است در 

نسل مهنی ها که واجب القتل هستند، فرزند صاحلی باشد؛ مثل 
خلیفه اول که وضعیتش معلوم است؛ لکن فرزندی دارد به نام 

حممد بن ابی بکر که بازوی امریاملؤمننی )ع( است.
)ع(  امری  حرضت  درگاه  مقرب  آن قدر  بکر  ابی  بن  حممد    
بود که حرضت فرمود بگویید: حممد بن علی ممکن است در 
پشت خیلی از این کفار و مرشکانی که اگر به دست ما برسند، 
هزارتایشان را یک روزه می کشیم، شیعیانی بعدًا به وجود بیایند 

که به درد می خورند.
  لذا من حق ندارم که اشکال کنم که: خدایا! چرا حرضت را 
نمی فرستی؟ ما چه کاره هستیم که در کار خدا دخالت کنیم؟ 

ما باید تسلیم باشیم. هبرتین حاالت، این است که انسان تسلیم 
تو  آنچه  پروردگارا!  کند:  عرض  حق  حرضت  به  باشد.  حق 

صلح می دانی، مطیعم.
 برای خدا ناراحتی ها و مشکلت زمان غیبت را حتمل کن؛ 
اجر و مقام داری. لکن دعا برای تعجیل فرج را فراموش نکن؛ 
زیرا این دعا معّرف خواست قلبی ما است و از آن طرف اگر در 

فرج تأخری شد، باید راضی به رضای اهلی باشیم.
البته به واسطه کثرت گناهان ما ممکن است، امر فرج تأخری   
بیفتد. خدا می داند. انسان مؤمن، باید مقداری بیشرت حواسش 

را مجع کند و به حرضت، بیشرت دعا کند.

  ادامه از: حکمت تأخیر در فرج
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حرضت، ما را هدایت فرماید.
*حکمت تأخری فرج حرضت بقیة اهلل#

 یکی از سؤاالت مطرح دربارة حرضت مهدی# این است 
که حکمت تأخری فرج چیست؟

 در روایات و زیارات متعددی می فرماید:
َیْمَلُ اْلْرَض  ِقْسطًا َو َعْداًل َبْعَد َما ُمِلَئْت َجْورًا َو ُظْلام؛

 ]حرضت[ دنیا را پر از عدل و داد می کند، بعد از آن که پر از 
ظلم و جور شده است.

نشده  پیاده  الن  تا  آدم  زمان حرضت  از  که  را  واقعی   عدل 
است، حرضت بقیة اهلل#  پیاده می کنند.

را گرفته است؛ پس چرا  دنیا  اما حاال که ظلم و جور مهه   
می خوانیم!  ندبه  دعای  چقدر  نمی آورد؟  ترشیف  حرضت 
چقدر به مجکران و حرم های اهل بیت^ می رویم و »یا بن 

احلسن، یا بن احلسن« میگوییم! چرا حرضت نمی آید؟
* ظهور حرضت به خواست خدا است

 در جواب، عرض می کنیم: اوالً امر ظهور به دست حرضت 
حق است. هر موقعی که پروردگار مصلحت بداند، حرضت 
کاری  هر  و  است  حکیم  که  متعال  خداوند  می کند.  ظهور 

بکند، طبق حکمت و مصلحت است.
است.  اهلی  احکام  از  یکی  بقیة اهلل#  حرضت  ظهور   
اهلل -روحی  بقیة  تا حرضت  بکند  باید حکم  حرضت حق، 
له الفداء- ظهور کند. چرا خداوند متعال اجازه ظهور نداده 
است؟ حکمتش چیست؟ ما نمی دانیم. مهان طور که حکمت 
چهار  عرص  نامز  و  ظهر  نامز  مثلً  نمی دانیم.  را  دیگر  احکام 
علت  ما  چرا؟  است.  رکعت  سه  مغرب  نامز  است،  رکعت 
احکام اهلی را نمی فهمیم. زکات به ُنه چیز تعلق می گرید. یکی 
از آن ها گوسفند است. کسانی که گوسفند دارند با رشایطش، 
اگر تعدادشان چهل تا شد باید یکی از آن ها را زکات بدهند  
و اگر تعدادشان به صد و بیست و یک رسید باید دو رأس 
گوسفند زکات بدهند. حاال چرا صد و بیست و یک گوسفند 

باید باشد، حکمتش را خدا می داند.
 تأخری ظهور حرضت بقیة اهلل -روحی له الفداء- که به اجازة 
این طور مصلحت  او  است.  است، طبق حکمت حق  حق 

می داند.
* نبود تقاضا به اندازه کافی

دعا  فرج  در  تعجیل  برای  که  است  آمده  متعدد  روایات  در   
به یک شب اصلح میکند؛ یعنی  امر فرج را  کنید. خداوند 
اگر حرضت حق اراده کند، مطلب متام است. اراده حق هم 
متوقف بر تقاضای من و شام است. اگر تقاضا باشد، قطعًا 
عرضه خواهد بود. داستاهنای متعددی در این زمینه نقل شده 
بنی ارسائیل در کامل شدت  است. روایت شده است که قوم 

گرفتاری  رفع  که  میدانستند  و  بودند  گرفته  قرار  ناراحتی  و 
آن ها به آمدن حرضت موسی× است. مدتی از شهر بریون 
آمدند و رشوع کردند به استغاثه کردن. به واسطه مهنی ترضع 
و زاری، خداوند از چهارصد سال که قرار بودن رسگردان 

باشند، صد و هفتاد سال کم کرد.
ابراهیم  به حرضت   حرضت صادق× می فرمود: خداوند 
وحى فرستاد که به زودى فرزندى براى تو متولد خواهد شد. 
»من  گفت:  ساره  داد.  خرب  )مهرسش(  ساره  به  هم  ابراهیم 
پری زن هستم«. با این وصف خداوند به سوى ابراهیم وحى 
فرستاد که ساره به زودى فرزندى مى آورد و اوالدش چهار 
چون  فرمود:  حرضت  بود.آن گاه  خواهند  گرفتار  سال  صد 
گرفتارى بنى ارسائیل به طول انجامید، چهل صبح به درگاه 
اهلى رو آورده، به گریه و زارى پرداختند. خدا هم به موسى ]و 
برادرش[ هارون وحى فرستاد که ]با امداد غیبى[ آن ها را از 
رش فرعون نجات دهند و صد و هفتاد سال از چهار صد سال 

گرفتارى آن ها را برداشت.
* امام ششم× فرمود:

 شام هم اگر مثل بنى ارسائیل در درگاه خداوند به گریه و زارى 
بپردازید، خداوند فرج ما )اهل بیت^( را نزدیک خواهد 
کرد؛ اما اگر چننی نباشید، این سختى تا پایان مدتش، طول 

خواهد کشید.
 وقتی تقاضا باشد، عرضه هم به دنبالش می آید. اگر ما فرج 
حق  حرضت  کردیم،  درخواست  حق  حرضت  از  را  کلی 
امام  و  خداوند  خاص  فیوضات  از  گرنه  و  میکند؛  عنایت 

زمان#  حمروم می شویم.
مسجد  در  می کرد:  نقل  فشندی  علی  حممد  حاج  مرحوم   
مجکران قم اعامل را به جا آورده، با مهرسم می آمدم. دیدم آقایی 

نورانی داخل صحن شد و قصد دارد به طرف مسجد برود.
 با خودم گفتم: »این سید در این هوای گرم تابستان، از راه 

رسیده و تشنه است«.
 ظرف آبی به دست او دادم تا بنوشد؛ پس از آن که ظرف آب 
را پس داد، گفتم: »آقا شام دعا کنید و فرج امام زمان را از خدا 

بخواهید، تا امر فرجش نزدیک شود«.
 فرمود: »شیعیان ما به اندازه آب خوردنی، ما را نمی خواهند. 

اگر بخواهند، دعا می کنند و فرج ما می رسد«.
 این را فرمود و تا نگاه کردم آقا را ندیدم. فهمیدم وجود اقدس 
به دعا کرده  امر  امام زمان# را زیارت کردم و حرضتش 

است«.
* خارج شدن مؤمنان از صلب پدران

این  با معاویه جنگ کرد.  امریاملؤمننی×   در جنگ صفنی، 
جنگ، طوالنی ترین جنگ  در صدر اسلم شد. البته در زمان 
ظهور امام زمان#، جنگ های 7، 8، 9 ساله اتفاق می افتد 
و در ،هنایت اسلم پریوز می شود. حدود 18 ماه جنگ صفنی 

طول کشید. مردم در طول این مدت 18 ماه معجزه هایی از 
حرضت امری× دیدند.

کند.  رسه  یک  را  جنگ  گرفت  تصمیم  معاویه  شب  یک   
کرده،  انتخاب  بودند  نفر  هزاران  که  را  لشکرش  شجاعان 
رسه  یک  جنگ  تا  فرستاد،  مقدم  خط  به  و  نمود  آهن  غرق 
شود. اصحاب بلند شدند تا بجنگند. حرضت فرمود: »کار 
من است، شام کنار بروید«. حرضت به جنگ آمد و هر کسی 
را که به درک می فرستاد، یک تکبری می گفت. آن شب هزار 

تکبری از حرضت شنیده شد.
نه تکبری  و  نود  او هم هنصد و  از  و   مالک اشرت هم جنگید 
»یا  به حرضت عرض کرد:  شنیده شد. موقعی که برگشت 
امریاملؤمننی! خسته نباشید. شام یک تکبری بیشرت از من گفتید«. 
حرضت فرمود: »بله؛ تو مهه را از تیغ می گذراندی؛ ولی من 
هر کس که مقابلم می آمد تا هفتاد پشتش را نگاه می کردم، اگر 
یک شیعه در نسلش بود و بنا بود به دنیا بیاید، او را نمی کشتم 
و زمخی اش می کردم تا از صحنه جنگ کنار برود. فرق من و 

تو مهنی است«
 از حرضت سجاد× پرسیدند: »یابن رسول اهلل! چطور شد 
کس  هر  بود؟  رضبه ای  یک  عاشورا،  روز  شام  پدر  رضبات 
مقابل حرضت بود، یک رضبه می خورد و احتیاج به رضبه 
می رفتند،  کنار  و  می شدند  زمخی  خیلی ها  اما  نداشت؛  دوم 
علتش چه بود؟ پدرتان بعضی  را زمخی می کرد تا کنار بروند؛ 
اما بعضی را که یک رضبه می زد کشته می شد و در قعر جهنم 
تا  می کرد  نگاه  »پدرم  فرمود:  می گرفت؟«حرضت  قرار 
هفتاد پشت افراد اگر یک شیعه به دنیا می آید او را فقط زمخی 

می کرد؛ و گرنه رضبه های پدرم یک رضبه ای بود«.
  مهچننی حرضت نوح× چند سال عمر کرد؟ دربارة سنش 
اختلف است. رصیح قرآن است که تبلیغش 950 سال طول 
این  آوردند.  ایامن  او  دین  به  نفر  این مدت هشتاد  در  کشید. 
تعداد را بر مدت تبلیغ حرضت نوح تقسیم کنید، ببینید سالی 
چند نفر به او ایامن می آوردند؟ حرضت نوح در سال چند نفر 
را توانسته  است موحد کند. حدودًا هر دوازده سال یک نفر 
را توانسته به دین خدا جذب کنند. چرا؟ برای مهنی جهت 
بود؛ یعنی عذاب قوم حرضت نوح تأخری می افتاد تا دیگر هیچ 

مؤمنی در صلب آن ها نباشد.حرضت نوح هم در قرآن 
ترصیح می کند:

إِنََّک إِْن َتَذْرُهْم ُیِضلُّوا ِعباَدَک َو ال َیِلُدوا إاِلَّ 
ارًا؛ فاِجرًا َکفَّ

 چرا که اگر آن ها را باقى بگذارى، 
و  مى کنند  گمراه  را  بندگانت 
وجود  به  کافر  و  فاجر  نسل  جز 

نمى آورند.
این  تا  که  این ها  عذاب   

بسمه تعالی
تصّدقت شوم!

نظر به حمّبت دیرینه که با شام و دوستان هم طریق خود دارم، 
الزم دانستم اموری که در سلوک الی اهلل به نفع سالک است، 
تذّکر دهم؛ در صورت مراعات ره صد ساله، یک ساله طی 

شود ان شااهلل.
1- فعل واجبات و ترک حمّرمات، پس از آن انجام مستحبات 
از  کند.  مکروهات  ترک  و  آورد  جای  به  املقدور  حّتی  را 
بسیار  را  صبح  اذان  از  قبل  بیداری  و  شب  نامز  مستّحبات، 
به  قرآن وتوسل  قرائت  ائل وقت،  نامز  دهد، مهچننی  امهیت 
رسول – صّلی اهلل علیه و آله وسّلم – و اوالدش – علیهم الّسلم 

– را ترک نکند.
2- ملزمت استاد و عمل به گفتار ایشان، و 
ذکر حاالت و مقاالت و مشاهداتی که پیش 
باشد  هم  خوابی  اگر  بلکه  آید؛  می 
بگوید، و اظهار نظر نکردن در نظر 

استاد.
3- از افراط و تفریط در هر امری، 

احراز جوید.
حواس  تفرقه  که  هایی  سخن  استامع  از   -4

بی  اشخاص  با  مراوده  از  مهچننی  آورد،  می 
سالک  چه  اگر   – رفتار  و  گفتار  در  مواالت 

باشد-باید احراز جست.
خوب  بسیار  مراقب،  سالِک  با  مراوده   -5
باشد،  خاّص  عقاید  صاحب  اگر  ولی  است، 
آنکه  به  جز  نباید  سلوکی،  امور  به  نسبت 
زیرا  باشد؛  دهد،متوجه  می  دستور  استادش 

ایاد تفرقه میکند.
6- با اهل دنیاو کسانی که جز هّم خوردن و 
ندارند،  مّهی  زدن  آن  و  این  هبرس  و  خوابیدن 

مراوده مرضِّ است مگر به قدر رضورت.
7- سالک باید هّم خود را رصف خود کند و به خود بپردازد، 
نباشد  – اگرچه غیبت  این آن  به گفتار در عقب  عمر خود را 

–نگذارند، از سخنان بی فایده احراز جوید.
8- سکوت را شعار خود قرار دهد مگر به قدر احتیاج؛ زیرا 

بیشرت لغزش ها، سببش زبان است.
 – 9- از خواهش های نفسانی – حّتیاملقدور و مع التشخیص 
احرتاز جوید، در هر امری و با رسکشی نفس استخاره کند که 

الاقل مرّجحی برای فعلش پیدا شود.
10- داخل هر کار و عملی، بدون تامل – اگر چه مّدتی طول 
کشد- نشود، و مشورت با استاد و دوستان سالک هم بسیار 

الزم است.

غری  به  گفتن  از  آید،  می  پیش  سالک  برای  که  اموری   -11
استاد، باید احرتاز کند تا زمانی که نفس او به مرحله اطمینان 

نرسده است.
12- از بدبینی نسبت به عبد خدا باید احرتاز جست و به فکر 
اصلح خود افتاد، و موشکاف در خود شد تا عیوب دیگران، 
منکر  از  هنی  و  معروف  به  امر  ی  مساله  البته  نیاید.  نظر  در 

مطلب دیگری است.
که روح  آن است  برای  و زمحات  متام جماهدات  13- چون   
کند؛  پیدا  انقطاع  طبیعت  عال  این  از  نفس  و  شود  تقویت 
به امور  باید کوشیدو تقویتش آن است که  لذا در تقویت آن 
مذکوره امهیت داده شود، به قدر امکان، و از تقویت جهات 

ماّدی،بیش از ماحیتاج، بپرهیزد.
کتاب رسائل عرفانی - آیت اهلل حاج شیخ علی سعادت پرور

آقای  آمد.  بروجردی  آقای  منزل  روحانی  سید  یک 
بود.  یک  درجه ی  مرجع  پیش  سال  شصت  بروجردی 
آقای  شاگرد  مهه شان  تقریبًا  فعلی  مراجع  االن  یعنی 
بروجردی هستند. یک سید روحانی مشکل مالی داشت، 
درب خانه آقای بروجردی آمد. آقای بروجردی گفت من 
االن درس می روم، برمی گردم، شام مشکلت را بگو ببینم 
نبود، درشکه  یادم است. قم تاکسی  چیست؟ خوب من 
بود. آقای بروجردی سوار درشکه شد و رس درس رفت. 
این آقایی هم که طلبه بود و مشکل مالی داشت، این هم 

گفت خوب من هم رس درس بروم.
و  رفت  پیاده  ایشان  و  رفت  درشکه  با  بروجردی  آقای   

پای درس نشست. 
آقای  که  مهینطور 
درس  بروجردی 
سید  این  می داد، 
تقاضای  آقا  از  که 
بود،  کرده  کمک 
به  اشکال  یک 

تا اشکال کرد، آقای بروجردی گامن کرد که  درس کرد. 
متام  درسم  گفتم  گفت:  بدهید!  پول  بگوید:  می خواهد 
ایشان  گفت:  صافی  اهلل  آیت  خانه!  برمی گردم  شود، 
اشکال علمی به شام داشت. مشکل پولی نداشت. منتهی 
آقای بروجردی خیال کرد که ایشان مشکلش را می گوید. 
که  گفت  صافی  آقای  و  شد  عصبانی  بروجردی  آقای 

ایشان مشکل پولی نداشت، مشکل علمی داشت.
آقای  است،  حق  فقری  طلبه  این  اشکال  که  فهمید  وقتی   
بروجردی از منرب پاینی آمد و دست این طلبه را بوسید. 
آقای بروجردی یعنی رئیس و استاد مهه ی مراجع دست 
این عذرخواهی است. گفت  یک طلبه جوان را بوسید. 
آمد  ذهنم  در  من 
حرف  باز  شام  که 
را  مالی ات  مشکل 

می زنی.
به نقل از استاد قرائتی 

در برنامه درس هایی 

از قرآن

ادامه از: حکمت تأخیر در فرج

 نامه عرفانی آیت اهلل سعادت پرور

چون ارساى قبیله طى را نزد رسول خدا آوردند دخرتى جلو آن 

حرضت ایستاد که مردم از زیبائى او به تعجب  آمدند، چون زبان 

به سخن گشود مردم از فصاحت او زیبائیش را از یاد بردند،

گفت: یا حممد مرا آزاد کن من دخرت بزرگ قومم، پدرم گرفتارها 

مى  را  ها  برهنه  و  میکرد  سری  را  گرسنگان  و  میداد،  نجات  را 

حمرتم  را  خود  پیامن  و  میکرد،  مرعات  را  مهسایه  حق  و  پوشانید 

خاىل  دست  را  حاجتى  طالب  هیچ  و  میکرد،  حفظ  و  میشمرد 

برنمیگرداند: من دخرت حاتم طائى میباشم.

اینها که گفتى صفت مؤمن واقعى  رسول خدا فرمود: اى دخرت 

بعد  فرستادیم،  مى  رمحت  را  او  بود  مسلامن  پدرت  اگر  است، 

دوست  را  کریمه  اوصاف  پدرش  که  کنید  آزاد  را  او  فرمود: 

میداشت، دخرت اجازه خواست که حرضت را دعا کند، حرضت 

اهلل بربک  ))اصاب  دهید. دخرت گفت:  او گوش  بدعاى  فرمود: 

موقعه، و ال یعل لک اىل لئیم حاجه، و ال سلب نعمه عن کریم اال 

جعلک سببا ىف ردها علیه ((: خدا احسان تو را در موقع و حملش 

قرار دهد، و ترا حمتاج شخص پست نکند، و نعمت هیچ شخص 

حمرتم را نگرید مگر اینکه ترا وسیله اسرتداد آن قرار دهد

  آیت اهلل العظمی بروجردی دست او را بوسید   من دختر حاتم طائی هستم
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ادامه: صفحه 7



از مجله وصیت نامه های بسیار مفید و آموزنده است که متن 
آن از این قرار است:

 بسم اهلل الرمحن الرحیم
و  ملکه  اال  یدوم  و ال  اال وجهه  یـبقی  الذی ال  احلـمـد هلل 
و  البـحـر  هـو  الذی  النبینی  خاتم  علی  السلم  و  الصلوة 
االئمة االطهار من عرتته جواریه و فلکه، صلی اهلل علیه و 

علیهم ما سلک سلکه و نسک نسک.
بنده  و  است  الزمـه  سـنـن  جـمـله  از  وصـیـت  بـعـد،  و 
الطباطبایی چندین مـرتـبه وصیت  عاصی، علی بن حسنی 
چهارشنبه،  روز  که  تاریخ  این  در  اینکه  و  ام  نوشته  نامه 
و  شـسـت  و  سـیـصـد  و  هـزار  سـنـه  صفر  ماه  دوازدهم 
فـصـل  دو  نـامـه  وصـیـت  ایـن  و  اسـت   )1365( پـنـج 
اسـت: یـک فـصل در امور دنیا، فصل دیگر در امور آخرت 
است. مقدم دارم ذکر دنیا را چنان که حق - تبارک و تعالی 

- در خلقت و ذکر آخرت مقدم داشته است.
دیـگـر آنـکـه از جـمـله قـروض، پـنـجـاه تـومـان اسـت 
قزوینی  قریش  سید  حاج  رتبت،  علینی  الوصیة  مال  کـه 

است و بعد از ایشان به حاجی امام قلی رسیده است 
است  رسیده  حقری  والد  به  قلی  حاجی  از  و 

وجه  این  امجعنی.  علیهم  اهلل  رضوان   -
را  آن  اهلیت  که  کسی  دست  در  باید 

از  داشته باشد برسد که در دهه حمرم 
بـکـنـد،  عـزاداری  آن  رشعیه  فایده 
خـوان  روضـه  بـه  آن  از  چـیـزی 

بـرسـد، بـه چـای و قـهـوه و امثال این 
رصف نشود- ان شاء اهلل تعالی.

معرفی  را  دیگری  شخص  واگر 
نامه  وصیت  مهنی  حاشیه  در  کردم، 
تغیری  اگر  این  از  بعد  و  نویسم  می 
ورقه  ذیل  در  رسید،  نظر  به  تبدیل  و 

نوشته می شود.
و فـصـل دوم در امـور آخرت 
است.  توحید  آهنا  عمده  و 
ان  فرماید:)  می  تعالی  خدای 

اهلل ال یـغـفر ان یرشک به و یغفر 
ما دون ذلک ملن یشاء(نساء 48

را  خود  به  رشک  خداوند  مهانا 
هر  برای  را  آن  جز  و  بخشد  نمی 
این  و  بخشد.  می  بخواهد  که 
مطلب حقیقتش به سـهـولت بـه 

بـنـده  اوالدهـای  از  و  آیـد  نـمـی  دسـت 

هنوز  رفقا  از  و  ام  ندیده  آن  تعلیم  مستعد  حال  تـا  کـسـی 
وصی آخرتی معنی نکرده است که شام را به پـیـروی او امـر 

کـنـم. عـجـالتـا ایـن شـهـادت را از بـنـده حتمل نامیید:
اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال رشیک له کام شهد اهلل لنفسه 
و ملئکته و اولوا العلم من خلقه ال اله اال هو العزیز احلکیم 
اهلا واحدا احدا صمدا ل یتخذ صاحبة و ال ولدا و ال رشیک 
له فـی الوجـود و ال فـی االلوهـیـة و ال فـی العـبـودیـة و 
اشـهد اهلل سبحانه و ملئکته و انـبـیـاءه و سـمـاءه و ارضـه 
و مـن حرضنی من خلقه و ما یری و ال یری و اشهدکم یا 
اهلی و اخوانی علی هذه الشهادة بل کل من قرا هذا الکتاب 
حممدا  ان  اشـهـد  و  شاهدا  مجیعا  اختذکم  و  شهادتی  بلغه  و 
ان  و  املرسلنی  عنده و صدق  باحلق من  و رسوله جاء  عبده 
اوصیاءه من عرتته اثنا عرش رجل اوهلم امریاملؤ مننی علی بن 
ابی طالب و آخرهم االمام منتظر لدولة احلق و انه یـَظـهـر 
ان  اشهد  و   - علیهم  و  علیه  اهلل  احلق - صلی  دین  ُیظهر  و 

البعث حق و النشور حق و کـلمـا جـاء بـه رسول اهلل او قاله 
اوصیاؤه - صلی اهلل علیه و علیهم - حق ال ریب فیه. اسـال 
اهلل املـوت عـلی هـذه الشـهـادة و هـو حـسـبـنـا جـمـیـعـا 

و نـعـم الوکیل. احلمد هلل رب العاملنی.
اسـت.  نـمـاز  آنـهـا  عـمـده  دیـگـر،  وصـیـتـهـای  امـا 
نـمـاز را بـازاری نـکـنـیـد، اول وقـت بـه جـا بـیـاوریـد 
بـا خضوع و خشوع! اگر نامز را حتفظ کردید، مهه چیزتان 
اهلل  سلم  کربی  صدیقه  تسبیحه  و  مـاند  مـی  مـحـفـوظ 
نـشـود؛...  تـرک  نامز  تعقیب  در  الکرسی  آیة  و  علیها 
واجـبـات اسـت و در مـسـتـحبات تعزیه داری و زیارت 
ولو  هفتگی  روضه  و  ننامیید  مساحمه  سیدالشهداء  حرضت 
دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر از اول 
و  تعزیت  از  بزرگوار  آن  خدمات  در  آخرش  تـا  عـمـر 
زیارت و غریمها به جا بیاورید، هـرگـز حـق آن بـزرگـوار 
نـشـد، دهـه  مـمـکـن  اگـر هـفـتـگـی  و  نـمـی شـود  ادا 

اول حمرم ترک نشود.
کوبیدن  رسد  آهن  حرفها  ایـن  چـه  اگـر  آنـکـه،  دیـگـر 
است، ولی بنده الزم است بگویم، اطـاعـت والدین، حسن 
خلق، ملزمت صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه 
بر  با هر  نیکویی کردن  و  در سلم  تقدم  و  و حیله 
را  اینها  فاجر، مگر در جایی که خدا هنی کرده.  و 
که عـرض کـردم و امـثـال ایـنـهـا را مـواظـبـت 
را  کس  هیچ  دل  کـه  اهلل  اهلل  اهلل  نـمـایـیـد! 

نرنجانید!
تا توانی دلی به دست آور

دل شکستن هنر نمی باشد   
و عن تقریر االحقر

 علی بن احلسنی الطباطبایی 
حمل مهر

هاشم  سید  مرحوم  نامه،  وصـیت  زیـر  در 
حداد، آیت اهلل شیخ عباس هاتف قوچانی، 
مـوسـوی  جـمـال  سـیـد  اهلل  آیت 
عبدالنبی  اهلل  آیت  و  گـلپـایـگانی 
به  و  نموده  تایید  را  آن  عراقی 

درستی آن گواهی داده اند.

از والد مکرم حاج سید عادل علوی در یکی از جلسات بعد 
از درس شنیدم که میفرمودند:

بیش  بود،  زمنی  روی  اوتاد  از  یکی  پیاده  اهلل  عبد  شیخ 
سایر  و  رضا×  امام  زیارت  به  پیاده  پای  با  بار  پنجاه  از 
از  داشتم  ایشان  با  که  دیداری  در  بود،  رفته  معصومنی^ 
کنم،  استفاده  تا  بفرمایند  بنده  به  نصیحتی  که  خواستم  وی 
بود،  یا سه سال  دو  و  بیست  و حدودًا  آنموقع خیلی جوان 

ایشان به بنده دو توصیه فرمودند:
اوالً: هیچ وقت در مقابل کسی از لفظ التامس دعا استفاده 
نکن، بلکه اگر میخواهی برای تو دعا کند خدمتی برای او 
از آن خدمتی  برای قدردانی و تشکر  تا خودش  بده،  انجام 
که در حقش کردی، برای تو دعا کند، این دعا ارزش دارد و 

در حق تو مستجاب میشود.
ثانیًا: اگر به فقری و مستمندی پولی دادی بقیه را از او طلب 
با  گرفتی  که  را  مبلغی  آن  کردی  را  کار  این  هم  اگر  نکن، 

اموال خودت خملوط نکن، چون باعث فقر تو میشود.
شیخ  درباره  نارصی  جعفر  شیخ  بزرگوار  استاد 

عبد اهلل پیاده اینطور میفرمودند:
به  اوالً  را  عمرش  پیاده  اهلل  عبد  )شیخ 
عاشق  ثانیًا  و  بود  گذرانده  زهد 
زیارت عتبات عالیات به صورت 
که  عنایتی  دلیل  به  و  بوده،  پیاده 
در این طریق به ایشان شده بود و 
نوری که در ایشان ایاد شده بود، مشهور 

این که طی االرض دارد، و  به  بود  شده 
به مهنی به ایشان شیخ پیاده میگفتند، در 
اذکار و نامز و کارهای خود بسیار منظم 
بود، ازدواج نکرده بود و خیلی تنها بود، 
اتاقی که داشت،  تنها  در  اواخر عمر  در 
اتاقی حدود دو در دو و نیم مرت، به دیدن 
گرفته  خونی  بیامری  ظاهرًا  رفتم،  ایشان 
پاهایم  کف  دیشب  گفتند  من  به  بودند، 
دست  با  هرچه  کرد،  خارش  به  رشوع 
خود سعی کردم فایده ای نداشت وآرام 
نشد، دو کف پای خود را به هم مالیدم 
باز هم فایده ای نداشت، نزدیک بود از 
مهان  بگرید،  ام  گریه  پا،  خارش  شدت 
من  به  که  دیدم  را  نفر  یک  گویا  موقع 

اشاره کرد و مانع گریه ی من شد.(
عمر  اواخر  در  بختیاری  عبداهلل  شیخ 
و  شد  مبتل  اوره  بیامری  به  ظاهرًا  خود 
بیامرستان  در  بسرتی  هفته  یک  از  پس 
بیستم  شب  در  قم  گلپایگانی&  آیت اهلل 
قمری   1402 سال  رمضان  مبارک  ماه 
که  شمسی   62 تریماه   11 با  مصادف 
بود  گذشته  سالگی  هشتاد  از  سنش 
در  بقیع  قربستان  در  و  وداع  را  دارفانی 

راه قم به مجکران به خاک سپرده شد.

ه َو لَِرُسولِِه َو لِْلمؤِمننَِی/ و عزت خمصوص خدا  خداوند متعال در قرآن می  فرماید: َو هللَِِّ اْلِعزَّ
و رسول او و مؤمنان است.  منافقون/8

حکایت
 این واقعه را مؤلف قصص العلامء از قول خود وزیر نقل کرده است که خداوند پرسی به سّید 
رضی داد. من هزار دینار در طبق گذاشته و به عنوان هدیه و چشم روشنی برای او فرستادم، 
سّید رضی آن وجه را رد کرد و گفت: وزیر می داند که من از هیچ کس هدیه قبول نمی کنم. 
بار دیگر آن طبق را فرستادند و گفتند این وجه را برای آن مولود فرستادند دخلی به شام ندارد، 
باز پس فرستاد و گفت: کودکان ما نیز چیزی از کسی قبول نمی کنند، بار سّوم فرستادند و 
گفتند این مبلغ را به قابله بدهید این بار نیز بازگردانید و گفت: وزیر می داند که زنان ما را 
زنان بیگانه قابلگی نمی کنند بلکه قابله ایشان از زنان خود ما هستند که اینان نیز چیزی از کسی 
قبول نمی کنند، برای بار چهارم آن مبلغ را فرستادم و گفتم آن مبلغ را بنی طلبی تقسیم کنید 

که در حمرض شام درس می خوانند. سّید رضی فرمود: طلب مهه حارضند هر کس هر مقدار 
احتیاج دارد از این پول بردارد. آنگاه یکی از طلب برخاست فقط  اندکی از آن پول برداشت. 
سّید رضی پرسید چرا چننی کردی؟ گفت دیشب برای روغن چراغ احتیاج پیدا کردم و کلید 
در خزانه شام که وقف بر طلب است، نداشتم، از این  جهت از بّقال نسیه روغن چراغ گرفتم، 

اکنون قدری از این پول را برداشتم که قرضم را بدهم.
نقل  شده که پس  از این قضّیه سّید رضی برای هرکدام از طلب کلید جداگانه هتّیه فرمودند که 
هر کس هر موقع هر مقداری که احتیاج دارد از بیت املال بر می داشت و طلب هم هیچ وقت 

بیش از رضوریات اولیه و خمارج یومّیه خود برنمی داشتند.
آری عال دینی و مرد روحانی باید طبع بلند داشته باشد و به پستی نگراید، طلبه و عال باید مقام 
روحی و مطاع معنوی خود را در برابر آنچه در دست مردم دنیادار است پست نکند و چشمش 

به دست مردم نباشد.
ثمر قبول مکن رسو این گلستان باش قد هنال خم از بار منت  ثمراست 

با اقتباس از کتاب  قصص العلام  مرحوم تنکابنی

 هدیه وزیر برای به دنیا آمدن فرزند سید رضی! وصیت نامه آیت اهلل العظمی سید علی قاضی طباطبائی
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                    دو توصیه شنیدنی از شیخ عبد اهلل پیاده

سید محمد علوی


