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 به مناسبت شهادت )عليه السالم( در اين جزوه مختصرى از زندگانى و احوال حضرت امام جعفر صادق
 .آن حضرت آورده شده است

 رواياتى كه از مصادر عامه و خاصه نقل شده قريب به مضمون بوده، و به مالحظه اختصار در
همچنين در آدرس روايات به ذكر يكى دو مصدر اكتفا شده . مواردى قسمتى از روايت ذكر شده است

 .است

 ناشر

 



 به ياد آن كه مذهب حق يادگار اوست

 

4

 
 فهرست مطالب

 
 7… )عليه السالم( كنيه والقاب آن حضرت

 8… )عليه السالم( فضايل و مناقب آن حضرت

 12… )عليه السالم( اى از احاديث وارده در مناقب آن حضرت نمونه 

 18… )عليه السالم( معرفت امام معصوممعيار 

 21… )عليه السالم( هايى از معجزات آن حضرت نمونه

 40… )عليه السالم( مكارم آن حضرت

 48… در معرفت و توحيد خداوند) عليه السالم( اى از كلمات آن حضرت نمونه

 70… اى از كلمات آن حضرت در نبوت نمونه

 71… نبوت و ضرورت تعليم و تربيت الهى 

 79… خصائص پيغمبر 

 79… الف ـ عصمت  

 82… ب ـ معجزه  

 86… اى از كالم آن حضرت در معاد نمونه

 91… اى از كالم آن حضرت در عدل نمونه

 94… اى از كالم آن حضرت در امامت نمونه

 103… )عليه السالم( اى از كلمات آن حضرت نمونه

 103… در مكارم اخالق

 107… القگانه مكارم االخ اصول دوازده 

 107… ورع:  اول  

 108… قناعت: دوم 

 110… صبر: سوم 

 113… شكر: چهارم 

 115… حلم: پنجم 

 117… حيا: ششم 

 117… سخا: هفتم 

 120… شجاعت: هشتم 

 120… غيرت: نهم 

 121… برّ و احسان به خلق: دهم 

 124… صدق حديث: يازدهم 



 به ياد آن كه مذهب حق يادگار اوست

 

5

 125… اداى امانت: دوازدهم 

 127… يث آن حضرت در مكارم اخالقاى ديگر از احاد نمونه

 141… اى به ياد كسى كه مذهب حق يادگار اوست سروده

 143… فهرست كتب ذكر شده



 به ياد آن كه مذهب حق يادگار اوست

 

6



 به ياد آن كه مذهب حق يادگار اوست

 

7

 
 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 الحمد هللا رب العالمين و صلى اهللا على

 اهللا فى األرضين محمد و آله الطاهرين ال سيما بقية

 الدين واللعن على اعدائهم الى يوم

 
، در مدينه منوره، هفدهم ماه ربيع االول سال هشتاد و )عليه السالم(  ششم حضرت جعفر بن محمد الصادقامام

 .متولد شد، و در شوال سال صد و چهل و هشت از دنيا رفت) صلى اهللا عليه وآله( سه از هجرت رسول خدا

 
 )عليه السالم( كنيه والقاب آن حضرت

، باقى و منجى است، و  ، طاهر ، صابر ، كامل ، فاضل ز القاب او صادقكنيه آن حضرت ابوعبداهللا، و بعضى ا
 .به او داده است) صلى اهللا عليه وآله( خدا  و اين لقبى است كه رسول; مشهورترين آنها صادق است

امام بعد از تو :  گفتم) عليهما السالم( به على بن الحسين:  از ابى خالد كابلى روايت شده است، كه گفت
شكافد علم را شكافتنى، و بعد از محمد پسر او جعفر است، كه اسم او نزد اهل  محمد پسرم، مى: ؟ فرمود كيست

پدرم براى من، : فرمود! چگونه اسم او صادق است در حالى كه همه شما صادق هستيد:   گفتم; آسمان صادق است
اه جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على هرگ: فرمود) صلى اهللا عليه وآله( از پدرش حديث كرد، كه رسول خدا

 .)1(بن ابيطالب متولد شد، اسم او را صادق بگذاريد

 
 )عليه السالم( فضايل و مناقب آن حضرت

ت، آنچنان بر آفاق و انوار فضايل و مناقب آن ستاره فروزان آسمان امامت امت، و خالفت حضرت ختمى مرتب
انفس تابيده است كه عامه و خاصه، و دوست و دشمن به علم و اجابت دعوت او، كه دو برهان امامت است، اعتراف 

 .اند نموده

 
 اى از كلمات علما و بزرگان عامه نمونه

 )عليه السالم( درباره آن حضرت

 .)2(»زهد و فضل و ورع و عبادت نديده استچشم من افضل از جعفر بن محمد در «: گويد امام مذهب مالكيه مى

، و به قلب بشرى خطور نكرده است افضل از جعفر صادق از  چشمى نديده و گوشى نشنيده:  گويد همچنين مى
 )3(. جهت فضل و علم و عبادت و ورع

                                                           
 9، ص  47، ج   بحاراالنوار; 49، ص  2، ج  االحتجاج.  ١
 ) 396، ص  3ج  (،  275، ص  4، ج  مناقب آل أبى طالب.  ٢
 )  372، ص  3ج  (،  248، ص  4، ج  طالب مناقب آل ابى.  ٣
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صلى اهللا عليه ( خدا بيت رسول او از بزرگان و سادات اهل«: گويد ابن طلحه شافعى در وصف آن حضرت مى
 او كسى است كه معانى قرآن كريم را ; است، داراى علوم فراوان، عبادت زياد، زهد آشكار، و تالوت بسيار است) وآله

نمايد، و اوقاتش را بر انواع  د را استخراج، و عجائب آن را استنتاج مىكند، و جواهر درياى كتاب خداون تتبع مى
نمايد، و شنيدن كالمش موجب زهد در دنيا   ديدن او بيننده را متذكر آخرت مى; كند عبادات قسمت مى

دهد كه از سالله نبوت   نور سيماى او شهادت مى; كند  اقتدا به هدايتش پيروانش را اهل بهشت مى; شود مى
،   جماعتى از اعيان و اعالمِ ائمه، از او استفاده علم; كند كه از ذريه رسالت است است، و طهارت افعال او آشكار مى

 .و نقل حديث نمودند

مناقب و صفات او بيش از آن است كه به شماره آيد، و در انواع آن فضايل و مناقب فهم هر انسانِ بصيرِ بيدار 
كند، و از او روايت  ها از احاطه به آنها قاصر است به او اضافه پيدا مى  كه فهمحيران و سرگردان است، علومى

 .)4(»شود، و اين از كثرت علومى است كه از تقواى او بر قلب او افاضه شده است مى

ترين كسى كه  هدر پاسخ به اين سؤال كه فقي) امام مذهب حنفيه(شنيدم كه ابو حنيفه : حسن بن زياد گفت
يا ابا حنيفه، مردم مفتون جعفر بن محمد : منصور فرستاد نزد من، و گفت. جعفر بن محمد: اى كيست؟ گفت ديده
پس چهل مسئله آماده كردم، و وارد شدم بر منصور، و جعفر در طرف راست .  اند، مسائل مشكلى مهيا كن شده

 .منصور نشسته بود

منصور رو به او كرد .   به من اشاره كرد، پس نشستم; بت منصور مرا نگرفتهيبت او آن چنان مرا گرفت كه هي
يا ابا حنيفه :  بعد منصور رو به من كرد و گفت; شناسم او را مى: يا ابا عبداهللا اين ابوحنيفه است، فرمود: و گفت

م جواب داد، و اى كه پرسيد عبداهللا بپرس، شروع كردم به پرسيدن مسائل، هر مسئله مسائل خود را از ابى
 تا چهل مسئله تمام شد، و هيچ ;گويند، و ما اين چنين گوييد، و اهل مدينه چنان مى شما چنان مى: فرمود مى

آيا اين طور نيست كه اعلم مردم كسى است كه علم به اختالف مردم : پس ابو حنيفه گفت. يك را فروگذار نكرد
 )5(!داشته باشد؟

كتاب جفر جلدى است كه امام جعفر بن محمد الصادق نوشته است، و در آن كتاب تمام «: گويد ابن قتيبه مى
 .)6(»آنچه به علم او تا روز قيامت حاجت است، موجود است

مناقب آن حضرت فوق آن است كه اهل حساب آنها را شماره كنند، و در انواع آن «: گويد شبنلجى شافعى مى
 .)7(»مناقب فهمِ نويسنده حيران است

 
 اى از احاديث وارده در مناقب نمونه

 )عليه السالم( آن حضرت

 : از جعفر بن محمد بن اشعث از درباريان منصور دوانيقى نقل شده كه گفت)8(در حديث صحيح

                                                           
 81، ص  مطالب السؤول.  ٤
 79 ، ص 5، ج   تهذيب الكمال; ) 378، ص  3ج  (،  255 ، ص 4، ج  مناقب آل أبى طالب.  ٥
 68، ص   تأويل مختلف الحديث; 279، ص  1، ج  حياة الحيوان.  ٦
 160، ص  نوراألبصار.  ٧
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گونه خبر و شناختى از آنچه مردم به او اعتقاد داشتند نداشتيم، و آنچه سبب معرفت ما به امامت  يچما ه «

جعفر بن محمد، و دخول ما در اين امر ـ يعنى مذهب شيعه ـ شد، اين است كه منصور دوانيقى به پدرم محمد بن 
به خواسته تو رسيدم، ابن :  به او گفت پدرم; خواهم انجام دهد مردى عاقل جستجو كن كه آنچه را مى: اشعث گفت

اى پسر مهاجر : آيد پدرم او را نزد منصور برد، منصور به او گفت مهاجر كسى است كه از عهده اين مسئوليت برمى
اى از اهل بيت او و جعفر بن محمد برو، به آنان  اين مال را بگير و به مدينه نزد عبداهللا بن حسن بن حسن و عده

 .اند ريبى هستم از اهل خراسان، و جمعى از شيعيان شما اين مال را براى شما فرستادهمن مرد غ: بگو

من فرستاده صاحبان اموالم، قبض رسيد آن اموال را به : و به هر يك از آنها با شرايطى بده، و چون گرفتند، بگو
 .خط خودتان بدهيد

 ; نزد منصور آمد، و پدرم هم در آن مجلس بودابن مهاجر مال را از منصور گرفت، و به مدينه رفت و برگشت و 
نزد آنها رفتم و اموال را دادم و قبض رسيد از آنها گرفتم، به جز جعفر بن محمد، كه : منصور از ماجرا پرسيد، گفت

 پشت سر او نشستم تا نمازش را تمام كند، و آنچه را به ديگران گفتم به او بگويم، ; خواند در مسجدالرسول نماز مى
فالنى از خدا بترس، اهل بيت محمد را گول نزن، كه اينها گرفتار دولت بنى : د از سالم نماز رو به من كرد و گفتبع

مگرچه شده؟ سر نزديك آورد و جميع آنچه را در اينجا بين من و تو گذشته : گفتم. مروان بودند و همه محتاجند
 .است بود به من خبر داد، كه گويا او سوم ما دو تا بوده

بيت محمد، در هر زمانى كسى است كه از غيب به او خبر  اى ابن مهاجر بدان كه در اهل: منصور به او گفت
 .)9(» گويند، و آن شخص امروز جعفر بن محمد است دهند و با او سخن مى مى

ر فضايل علمى و اخالقى و عملى نديده اى افضل از او د او شخصيتى است كه به اعتراف امام اولِ عامه، هيچ ديده
، و روشن است كه به حكم عقل تبعيت از فاضل با وجود افضل، ترجيح مرجوح بر راجح بوده و قبيح است، و  است

أَتَستَبدلُونَ الَّذى هو أَدنَى بِالَّذى  : (فطرت هر عاقلى از آن متنفّر است، و به حكم كتاب خداوند متعال كه فرمود

                                                                                                                                                                      
كان اوثق :  اند كند، و او كسى است كه بزرگترين علماى رجال درباره او شهادت داده  كلينى روايت مىاين روايت را محمد بن يعقوب.  ٨

كند كه يكى از حكام بغداد چون  و او كسى است كه صاحب حدائق نقل مى»  ترين مردم در حديث بود او موثّق «الناس فى الحديث 
اگر آن چنانكه : گفت. را نبش كند)عليه السالم( اند، تصميم گرفت قبر امام هفتم دل داده) عليهم السالم( ديد كه مردم به زيارت ائمه

 .كنم كنند باشد، او در قبر خواهد بود، وگرنه مردم را از زيارت اين قبور منع مى شيعيان گمان مى

فتند، او را ديدند، كه گويا همان  چون قبر كلينى را شكا; در اينجا مردى است از علماى مشهور آنان، قبر او را بشكاف: به او گفتند 
 .ساعت دفن شده است، امر كرد قبه بر آن قبر بنا كردند، و قبرش مزارى مشهور شد

، بدن )عليهم السالم( وفات او در سال سيصد و بيست و نه بوده، و بعد از قرنها، اكسيرِ علم و عمل به احاديث اهل بيت عصمت و طهارت 
 .گارِ روزگار صيانت كرده استاو را مانند طالب ناب، از زن

كلينى از ابى على اشعرى موثّق به توثيق نجاشى و شيخ طوسى، و او از محمد بن عبدالجبار موثّق به توثيق شيخ طوسى و او از صفوان  
ر اهل كند، و صفوان اوثق اهل زمانش در حديث، و مورد اتفاق اصحاب رجال و حديث بر صحت روايت اوست، و ب بن يحيى روايت مى

نظر پوشيده نيست كه صدور خوارق عادات و آيات بيناتى كه گواه امامت عظمى، و واليت كبرى است از آن حضرت به تواتر ثابت شده 
 .شود  در اين مختصر به چند حديث از آن مجموعه اكتفا مى; است
 475، ص  1، ج  الكافى.  ٩
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ورٌهبنابراين پيروى از مذهب جعفرى به حكم عقل ضالل مبين است، و هر مسلمانى از آن بيزار است، )10()  خَي
 .و فرمان خدا ثابت است

اس است، و به حكم عقل در تعارض اعلم و عالم، قول عالم الن و به شهادت امام اعظم عامه، آن حضرت اعلم
يعلَمونَ إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُواْ  الَّذينَ الَ قُلْ هلْ يستَوِى الَّذينَ يعلَمونَ و : ( ساقط و پيروى از اعلم متعين است

بِ است)عليه السالم(  بنابراين ميزان عدل و قسطاس مستقيم، علم و فقه جعفر بن محمد)11() االَْلْبـ . 

كسى كه ثروت و قدرت حكومت اسالمى را ـ از سرمايه فقهى امام حنفيه تا مال و منالِ بيت المال و حيله و 
كند كه او مرتبط به عالم  ردن انوار عظمت آن حضرت استخدام نموده، اعتراف مىـ براى خاموش ك عباس تزوير بنى

يعلَم خĤَئنَةَ  : ( الغيبِ والشهادة است، و او يگانه آن روزگار است كه از ملكوت وجود، الهام گرفته، و تجلى آيه
نِ وياالَْع وردى الصا تُخْفاست)12()  م . 

چنين شخصيتى انسان كاملى است كه با احاطه به ملك و ملكوت، خليفة اهللا و رابط بين خلق و خالق 
 .است

عباس و دستبرد حوادث روزگار، آنچه از آن حضرت  او كسى است كه با وجود سيطره حكومت آل مروان و بنى
پايانى است كه غواصان درياى معارف از هر روايتى جواهر  به يادگار مانده، در اصول دين از مبدء تا معاد، اقيانوس بى

كنند، و در فروع دين، از طهارت تا به ديات، كتاب مبينى است كه تبيان تمام حقوق و احكام  عرفان استخراج مى
 .شخصيه و نوعيه است

 .كنند ـ از كلمات او استنباط مى از عبادات و معامالت و سياسات يه را ـنظران فقاهت، وظايف عمل صاحب

عمير است  محمد بن ابى) عليه السالم( يكى از شاگردان آن حضرت: كنيم در اين مورد به يك نمونه اكتفا مى
 و كسى بود كه ، و اورع و اعبد مردمان بود، او اوثق الناس نزد خاصه و عامه «: نويسد كه شيخ طوسى درباره او مى

 )13(. » او صاحب نود و چهار كتاب بود: گويد بطه درباره او مى ابن.  به اعتراف خاصه و عامه يگانه روزگار بود

او را دفن و مأمون او را حبس كردند كه منصب قضاوت را بپذيرد، و چهار سال در حبس بود، و خواهرش كتب 
 )14(. كرد، و آن كتب نابود شده و از بين رفت

 
گذشته از آنچه كه در آن زمان با  ماند ـ اگر آثارى كه نزد چهارهزار شاگرد آن حضرت بود باقى مى

همه اينها !  ؟ اى از علوم و معارف در دست بود ـ آيا چه گنجينه نبودن وسايل ضبط، از دست رفته است
عباس به دست آمد و مردم مجال تعلم در  در فرصت كوتاهى بود كه در اثر جنگ بين بنى اميه و بنى

 .محضر آن حضرت را يافتند

 

                                                           
 !)تر است، تبديل كنيد خواهيد آنچه را كه بهتر است به آنچه كه پست آيا مى (61سوره بقره، آيه .  ١٠
 )شوند دانند برابرند، همانا صاحبان عقل متذكر مى نمىدانند و آنان كه  آيا آنان كه مى (9سوره زمر، آيه .  ١١
 )هاى نهانى دلهاى مردمان آگاه است  به خيانت چشمِ خلق و انديشهو خداوند (19سوره غافر، آيه .  ١٢
 291، ص  15، ج   معجم رجال الحديث; 218، ص  الفهرست.  ١٣
 291، ص  15، ج  ، و معجم رجال الحديث عمير رجال النجاشى در ترجمه محمد بن ابى.  ١٤
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اى است تا  ره، و بيان از تقرير مراتب علم و حكمت آن حضرت عاجز است ولى غرض اشا هر چند قلم از تحرير
اهل تحقيق به منابع روايات وارده از آن جناب مراجعه كنند، و به عبارات اكتفا نكنند، بلكه در اشارات و لطايف و 

 .رقائق و حقايق بيانات آن حضرت تامل نمايند

 
 )عليه السالم( معيار معرفت امام معصوم

 و اراده است، و كمال عقل به معرفت خدا و معرفت مقام امامت، مقام انسان كامل است، و انسانيت انسان به عقل
امر خداوند متعال در تكوين و تشريع است، و كمال اراده به تسليم مطلق در مقابل اراده خداوند عالم است، كه 

 .نتيجه آن دعاى مستجاب است

 .علم و اجابت دعوت: به اين جهت  معيار معرفت امام دو امر است

چون داود بن على والى مدينه معلى بن خنيس را كه از  «: ن حضرت اين است كهاى از اجابت دعوت آ نمونه
او را بياوريد، و اگر از آمدن : بود كُشت، پنج نفر را براى احضار امام فرستاد، و گفت) عليه السالم( خواص امام ششم

 .امتناع كرد سر او را بياوريد

: اگر اجابت نكنم؟ گفتند: داود را اجابت كن، فرمود:  گفتندچون بر آن حضرت وارد شدند، ديدند به نماز ايستاده،
و چون بر بردن آن حضرت اصرار . برگرديد كه خير دنيا و آخرت شما در برگشت است: فرمود. به امرى مأموريم

: كردند، دو دست باال برد و بر دو شانه خود گذاشت، بعد هر دو دست را باز كرد و به انگشت سبابه دعا كرد، و گفت
او كسى فرستاد كه گردن مرا بزند، خدا را به اسم اعظم خواندم، .  برگرديد كه صاحب شما مرد: الساعة الساعة، فرمود

 .)15(» اى او را كُشت خدا ملكى فرستاد و به حربه

 
: گويد كند، و مى قه و معتمد نزد عامه و خاصه است در كشف الغمة حديث ذيل را نقل مىعلى بن عيسى كه ث

اند، و جماعتى از اعيان آن را  اين حديث مشهور است، و جماعتى از روات و ناقلين حديث اين حديث را روايت كرده
ده، و همه آنها اين حديث را از ليث الصفوة ذكر كر اند، شيخ حافظ ابوالفرج ابن جوزى نيز آن را در كتاب صفوة آورده

 .اند كه ثقه معتبر است روايت كرده

سال صد و سيزده به مكه آمدم، چون نماز عصر را خواندم، به كوه : ليث بن سعد گفت «:  آن روايت اين است
ه يك ب [يا رب يا رب : خواند گفت اباقبيس باال رفتم، ناگهان به مردى برخوردم كه نشسته بود و خدا را مى

 هفت مرتبه، بعد يا ارحم الراحمين بعد يا رحيم يا رحيم، بعد يا اهللا يا اهللا، يا حى يا حى،: ، بعد گفت] نفس
اى را  واهللا كالمش تمام نشده بود، سلّه: ليث گفت. بارالها، مرا به انگور اطعام كن، و دو برد من كهنه شده است: گفت

 .ـ و دو برد نو را كه مثل آنها نديده بودم، حاضر ديدم ن انگورى نبودكه در آن زمان بر زمي پر از انگور ـ

كردى و من  زيرا تو دعا مى:  ؟ گفتم چرا:  من هم شريكم، به من گفت: چون خواست از انگور تناول كند، گفتم
ير شدم، و از  انگورى بود كه دانه نداشت، و مانند آن نخورده بودم، خوردم تا س; گفتم، به من رخصت داد آمين مى

آن دو برد را پوشيد، و دو بردى كه . من احتياج ندارم: گفتم. يكى از اين دو برد را بردار: فرمود. انگور چيزى كم نشد
چون به محل سعى رسيد، مردى او را مالقات كرد، .  بر تن داشت برداشت و از كوه فرود آمد، و من پشت سر او رفتم

                                                           
 177 ، ص 47 ، ج  بحاراالنوار; ) 357، ص  3ج  (،  230، ص  4، ج  طالب مناقب آل أبى.  ١٥
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جعفر بن : اين كيست؟ گفت: من خود را به آن مرد رساندم، و از او پرسيدم. او داددو برد را به . مرا بپوشان: گفت
الكرامة ما اسناها ويا لهذه المنقبة ما اعظم صورتها و معناها، عجبا از اين كرامت كه چه اندازه  محمد است، فيالهذه

 )16(»بلند است، و عجبا از اين منقبت كه صورت و معناى آن تا چه حد عظمت دارد

) صلى اهللا عليه وآله( جلّ با خاتم انبياء و در عظمت صورت اين منقبت همان بس كه آن معامله كه خداوند عزّ
قبيس با  ـ در كوه ابى )17(» أبيت عند ربى يطعمنى و يسقينى «: كه آن حضرت فرمود در شب معراج كرد ـ

ميهمان كرد، و در عظمت من عند مليك مقتدر كرد، و او را به سفره غيب ) عليه السالم( فرزندش صادق آل محمد
ًا أَن يقُولَ  : ( معناى آن همين بس كه اتصال اراده آن ولى امر را به اراده خود نشان داد شَيـ ادو إِذَآ أَررُهأَم Ĥإِنَّم

 .)18() كُن فَيكُونُلَهو 

 
 )عليه السالم( هايى از معجزات آن حضرت نمونه

له بر لطايف  ـ نادره روزگار در علم و عمل، سيد بن طاووس در كتاب مهج الدعوات كه گنجينه ادعيه مشتم1
، از محمد بن عبيداهللا اسكندرى روايت )19() وللَّه األَْسمĤء الْحسنَى فَادعوه بِها : ( معارف و خزينه اسمايى است كه

 :كند كه گفت مى

 دوانيقى و صاحب سرّ او بودم، روزى به منصور وارد شدم ديديم غمگين است و من از نديمان و خواص منصور «
را كشتم، و آقا و ) عليها السالم( صد نفر از اوالد فاطمه: اين تفكّر و اندوه براى چيست؟ گفت: كشد، گفتم آه مى

 .جعفر بن محمد الصادق: آن سيد و امام كيست؟ گفت: پيشواى آنها باقى مانده است، گفتم

يا اميرالمومنين، او مردى است كه عبادت خدا او را منحل كرده، و او به خدا مشغول است، و اين اشتغال : گفتم
 .او را از طلب ملك و خالفت باز داشته است

دانم تو به امامت او قائل هستى، ولكن ملك عقيم است، من قسم ياد كردم شب را به پايان  يا محمد، مى: گفت
چون ابا عبداهللا الصادق را حاضر كردم، و او را به سخن : جالدى را خواست، و گفت. ه از او فارغ شومنبرم مگر اين ك

چون آن حضرت را احضار كرد، ديدم لبهاى . مشغول نمودم، كالهم را كه از سرم برداشتم سر او را از بدن جدا كن
صور مانند كشتى در امواج دريا در حركت كند، و ديدم قصر من خورد، ندانستم چه چيز قرائت مى حضرت به هم مى

خورد، و اندامش  دويد، و دندانهايش به هم مى است، و منصور پابرهنه و سربرهنه در مقابل آن حضرت مى
 بازوى آن حضرت را گرفت و بر تخت نشاند، و خود مانند بنده ; شد لرزيد، گاهى رنگش سرخ و گاهى زرد مى مى

سؤال و جواب، آن حضرت رفت، و منصور خوابيد، و تا نصف شب از خواب بيدار نشد، و بعد از .  در مقابل موال نشست
چون : از اينجا نرو، تا نمازِ فوت شده را قضا كنم، چون نمازش را خواند، رو به من كرد، و گفت: چون بيدار شد، گفت

ا بين دو لب گرفت و به لسان ابا عبداهللا الصادق را حاضر كردم و به قتلش همت كردم اژدهايى ديدم كه قصر مر

                                                           
 203، ص   الصواعق المحرقة; 160، ص  2، ج  كشف الغمة.  ١٦
 233، ص  2، ج  عوالى اللئالى.  ١٧
 )گوييم براى آن باش، پس خواهد بود اين است و جز اين نيست كه هرگاه اراده كنيم چيزى را مى(، 82سوره يس، آيه .  ١٨
 ).براى خداوند است اسماء نيكو، پس او را به آنها بخوانيد (180سوره اعراف آيه .  ١٩
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اى منصور خداى تعالى مرا فرستاده و امر كرده است كه اگر آسيبى به ابى : عربى آشكار با من تكلم كرد، گفت
 .عقلم پريد، و بدنم لرزيد. عبداهللا الصادق برسانى تو را و هر كس در خانه هست ببلعم

و دعاهايى است كه اگر بر شب بخواند شب را روشن، و يا اميرالمؤمنين اين عجيب نيست، نزد او اسماء : گفتم
 .)20(» كند، و اگر بر امواج دريا بخواند موجها فرو نشيند اگر بر روز بخواند روز را تيره و تار مى

 
و موحد و ملحد ، مؤمن و منافق  ، حكمت و مظاهر نفوذ اراده و قدرت آن حضرت كه دوست و دشمن ، علم آيات

اند، بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد، و آنچه به قلم تحرير درآيد نَمى است از يم، و  به آن اعتراف كرده
 .حسنى و عالم به هفتاد و دو حرف از حروف اسم اعظم شعاعى از اشعه آن حاملِ اسماء

غمبران، و همچون بدر تمام، آئينه تمام آرى اين مقامات و كرامات از كسى كه وجود او انعكاس وجود خاتم پي
 .نماى خورشيد عالم امكان است، عجيب نيست

 
 : اند  ـ شيخ مفيد و شيخ طوسى با اسناد خود از سدير صيرفى روايت كرده2

 بر آن حضرت سالم كردم، ; را در خواب ديدم، در مقابل او طبقى پوشيده بود) صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا «
 . سپس روپوش طبق را برداشت، در آن طبق رطب بود، از آن رطب تناول كرد; الم كردو او رد س

، به من داد، و چون خوردم رطب ديگرى خواستم، تا هشت رطب، چون باز  از آن حضرت رطبى خواستم
 .تو را بس است: درخواست كردم، فرمود

ابل او طبقى بود مانند طبقى كه مقابل ، مق رفتم) عليه السالم( فرداى آن روز نزد جعفر بن محمد الصادق
، پس از رد سالم روپوش طبق را   بر آن حضرت سالم كردم; در خواب ديده بودم) صلى اهللا عليه وآله(خدا رسول

اهللا، فدايت شوم، به من رطبى بده، داد، و تا هشت  يابن رسول:  من تعجب كردم، گفتم; برداشت، و از آن تناول كرد
اگر جدم زياد كرده بود من هم زياد : واست كردم، و رطب داد، و بعد از آن طلب كردم، فرمودمرتبه از او درخ

 .)21(» كردم مى

 
 :به او فرمود) عليه السالم(  ـ در بصائرالدرجات و مناقب از ابى بصير كه نابينا بود روايت شده كه امام صادق3

 بر چشم من دست كشيد، چشمم روشن شد، و ;بلى، فدايت بشوم: محمد دوست دارى مرا ببينى؟ گفتم يا ابا «
اگر شهرت در ميان مردم نبود، تو را بر همين حال بينا ! يا ابا محمد: فرمود. به روى آن حضرت نظر كردم

 .)22(  بعد بر چشم من دست كشيد، به حالت اول برگشتم;گذاردم مى

 
 :بصير روايت شده كه گفت  ـ همچنين از ابى4

                                                           
 201، ص  47، ج  بحار االنوار.  ٢٠
 114، ص   األمالى للطوسى; 335، ص  األمالى للمفيد.  ٢١
 79، ص  47، ج   بحاراالنوار; ) 364، ص  3 ج (،  239، ص  4، ج  طالب  مناقب آل أبى; 292، ص  الدرجاتبصائر .  ٢٢
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اكثر : آمرزد؟ فرمود فدايت شوم يابن رسول اهللا، آيا خدا اين خلق را مى: با آن حضرت در طواف بودم، گفتم «
 آنگاه به چشمم دست كشيد، آنها را به همان صورت ديدم، وحشت كردم، ;ى ميمون و خوك هستندبين اينها كه مى

 .)23(» ام دست كشيد و به حالت اول برگشتم دوباره بر ديده

خشد تا اشكال و ابدان را ببيند، ب ، به چشم نابينا بينايى مى اش با يك دست كشيدن كسى كه اراده نافذه
گيرد، كسى است كه در اثر  بخشد كه صور ارواح را ببيند، و به يك دست كشيدن بصر و بصيرت را مى بصيرتى مى و

اى يافته است كه با استمداد از فعال ما يشاء و يريد، مراد او از اراده تخلف نكند، و  عبوديت مطلقه، واليت مطلقه
 .ان و ارواح در دائره دعوت مستجابه او باشندملك و ملكوت و ابد

 
 ـ ابن ابى العوجاء و سه نفر از كسانى كه دهرى مذهب بودند، و به خداوند تبارك و تعالى اعتقاد نداشتند، با 5

وقتى كه يكسال گذشت در .  همانند ربع قرآن را بياورند]  آياتى را بنويسند و [يكديگر هم پيمان شدند كه هر يك 
أَرض ابلَعى مĤءك و و : (چون آيه: اجتماع كردند، يكى از آنها گفتمكّه  يلَ يـق  ءĤالْم يضغى وعأَقْل ءĤمس يـ

و رُ واالَْم ىىِّ قُضودلَى الْجع تتَودانستم كه از معارضه عاجزم را ديدم)  اس ،. 

َسواْ  : ( چون آيه: ديگرى گفت تَيـا اسافَلَمواْ نَجِيخَلَص نْهو با آن كه هيچ كس را ;، مأيوس شدم را ديدم)  م 
) عليه السالم( كردند تا ديگرى نشنود، امام ششم از اين سرّ مطّلع نكردند، در آن هنگامى كه آهسته با هم گفتگو مى

الْجِنُّ علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ  ت االِْنس وقُل لَّـئنِ اجتَمع : (بر آنها گذشت، و رو به آنها كرد و اين آيه را تالوت كرد
ذَا الْقُرْءانِ الَ هِى هـثْلأْتُونَ بِم24( آنگاه هر چهار نفر مبهوت شدند; ) ي(. 

 عامه را متحير كرد، بلكه ملحد و زنديقى مانند ظهور آيات بينات و خوارق عادات از آن حضرت نه تنها خاصه و
تنها كسى كه قدرت دارد و اگر بخواهد جسد را روحانى و روح را متجسد كند جعفر بن محمد : العوجاء گفت ابن ابى
 .)25(است

 
 : ـ هارون بن رئاب گفت6

، ايشان از حال برادرم  وارد شدم) عليه السالم( عبداهللا برادرى داشتم از پيروان زياد بن منذر جارودى، بر ابى «
مردى است كه نزد قاضى و همسايگان در تمامى حاالتش شايسته و پسنديده است، مگر اين كه اقرار : پرسيد، گفتم

كجا بود ورع او : كند كه اين از ورع اوست، فرمود گمان مى:  حضرت از سبب آن پرسيد، گفتم;به واليت شما ندارد
 .ب نهر بلخش

 چون نزد برادرم آمدم ماجرا را به برادرم گفتم،

دهم كه او حجت رب العالمين است،  شهادت مى: بلى، گفت: گفتم! عبداهللا اين خبر را به تو داد؟ آيا ابو:  گفت
.  آمدم، مردى با من رفيق راه شد، و كنيزى صاحب جمال داشت از ماوراء نهر بلخ مى: ات را بگو، گفت قصه: گفتم

روم و تو نگهبان اموال  يا تو برو آتشى تهيه كن و من حافظ اموال تو باشم، يا من مى: چون كنار نهر رسيديم گفت

                                                           
 79، ص  47، ج   بحاراالنوار; 290، ص  بصائر الدرجات.  ٢٣
 117، ص  47، ج   بحار االنوار; 710، ص  2، ج  الخرائج والجرائح.  ٢٤
 75، ص  1، ج  الكافى.  ٢٥
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 و جز خدا احدى ;  واهللا نه او به كسى گفت، و نه من; چون رفت با آن كنيز هم بستر شدم.  تو برو: من باش، گفتم
 .دانست اين راز را نمى

 .)26(» ن حضرت آمديم، و او بيرون نيامد مگر اين كه به امامت آن حضرت قائل شدسال بعد با برادرم نزد آ

اخبار آن حضرت .  افتد آن حضرت در مدينه بوده است و اين واقعه در آن شب در كنار نهر شهر بلخ اتفاق مى
يعلم خائنة االعين وما تخفى كند كه  بر آفاق و انفس و ارتباط خاص با خداوندى مىحكايت از سيطره روح او 

 . )27(الصدور

 :گفت) خياط( ـ حسين بن موسى بن حناط 7

عبداهللا  گفت كه من از ابى عائذ در راه مكرر مى.  من و جميل بن دراج و عائذ احمسى به سفر حج رفتيم «
چون بر آن حضرت وارد شديم سالم كرديم و . حاجتى دارم، كه هنگام مالقات او از آن حاجت سؤال خواهم كرد

كسى كه آنچه را خدا بر او واجب كرده به جا آورد، خدا از ماسواى آنچه واجب كرده : رمودنشستيم، رو به ما كرد و ف
: حاجتم همان بود كه شنيديم، گفتيم: حاجتت چه بود؟ گفت: چون برخواستيم به عائذ گفتيم. كند از او سؤال نمى

 مؤاخذه كند، حاجتم را به آنچه من طاقت قيام شب را ندارم، و ترسيدم خدا مرا به آن: چگونه حاجتت آن بود، گفت
 .)28(» گفت برآورد

 
 :كند، كه گفت  ـ على بن عيسى در كشف الغمه از داليل حميرى از ابى بصير نقل مى8

بلى، : شناسى؟ گفتم خود را مىيا ابا محمد، آيا امام : نشسته بودم، فرمود) عليه السالم( عبداهللا روزى نزد ابى «
 .واهللا الذى ال اله اال هو، تو همان امام من هستى

 .راست گفتى، شناختى، پس به او تمسك كن: فرمود

: گفتم. يا ابامحمد بعد از معرفت عالمت نيست: فرمود. خواهم عالمت امام را به من عطا كنى مى: گفتم
گردى، و براى تو پسرى متولد شده به نام  يا ابامحمد به كوفه برمى: فرمود. خواهم بر ايمان و يقينم بيافزايم مى

عيسى، و بعد از عيسى محمد، و بعد از آن دو دختر، و بدان كه نام هر دو پسر تو در صحيفه جامعه با اسامى شيعيان 
 .)29(» ستما و اسامى پدرها و مادرهاى آنان و اجداد آنان و انساب و فرزندان آنان تا روز قيامت نزد ما ا

 
 : ـ از مفضل بن عمر روايت شده است كه گفت9

 ; كرد رفتيم، به زنى رسيديم كه مقابل او گاوى مرده بود، و آن زن گريه مى عبداهللا جعفر بن محمد مى با ابى «
 كه مرد، و من در كار خود من و بچه هايم معيشت و زندگيمان از اين حيوان بود: حضرت از حال او پرسيد، گفت

 اش كند؟ خواهى خدا زنده مى: فرمود. متحيرم

                                                           
 156، ص  47، ج   بحاراالنوار; 617، ص  2، ج  الخرائج والجرائح.  ٢٦
هاى  و خداوند به خيانت چشمِ خلق و انديشه) ( ما تُخْفى الصدور يعلَم خĤَئنَةَ االَْعينِ و . ( از سوره غافر19اشاره به آيه شريفه .  ٢٧

 )نهانى دلهاى مردمان آگاه است
 70، ص  47، ج   بحاراالنوار; 259، ص  بصائر الدرجات.  ٢٨
 206، ص  2، ج  كشف الغمه.  ٢٩
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دعايى كرد، و پاى ) عليه السالم( كنى؟ حضرت مرا با اين مصيبتى كه به آن مبتال شدم مسخره مى: زن گفت
ردم رفت، به خداى كعبه، عيسى بن مريم است، امام به ميان م: زن گفت. خود را به آن حيوان زد، حيوان به پاخاست

 .)30(» و زن او را نشناخت

 .دهد كند بلكه مانند اكسير، خاصيت دم عيسى و نفس عيسى را به نفسها مى نه تنها نفس او احياى موتى مى

 
الدرجات از جميل بن دراج روايت   و صاحب بصائر)32(راشوب در مناقب، و ابن شه)31( ـ كلينى در كافى10

 :كنند كه گفت مى

ات برو غسل كن، و دو  برخيز به خانه: پسرم مرده است، امام فرمود: عبداهللا بودم كه زنى آمد، گفت نزد ابى «
 بعد او را ;  اى كسى كه او را به من بخشيدى و چيزى نبود، دوباره او را به من ببخش:ركعت نماز بخوان، و بگو

 .)33(» حركت بده، و احدى را خبردار نكن، زن آمد و چون پسر را حركت داد آن پسر به گريه افتاد

 در مورد )35( يا ناركونى برداً و سالماً به نَفَس آن حضرت تجلى كند، كه )34(يحى الموتى باذنىچه عجب اگر 
 .كند تربيت شدگان آن حضرت ظهور مى

 
 : ـ از مأمون رقّى روايت شده است كه گفت11

چه : يابن رسول اهللا:  سالم كرد و نشست، گفتنزد آن حضرت بودم كه سهل بن حسن خراسانى وارد شد، و «
كنى؟ در حالى كه صد هزار شيعه دارى كه در مقابل تو  اى و براى حق خود قيام نمى چيز مانع تو شد كه نشسته

اى :  چون مانند آتش سرخ شد، فرمود; اى خراسانى بنشين، و فرمود تا تنور را روشن كردند: فرمود. شمشير بزنند
 در همين موقع هارون ; مرا به آتش عذاب نكن: اهللا يابن رسول: خراسانى گفت. ز و در تنور بنشينخراسانى بر خي

در تنور بنشين، هارون در تنور نشست، : حضرت به او فرمود! اهللا السالم عليك يابن رسول: مكّى وارد شد، و گفت
برخاستم، ديدم چهار زانو در : نى گفتبلند شو و در تنور نظر كن، خراسا: پس از مدتى حضرت به خراسانى فرمود

در :  پس از تنور بيرون آمد، و بر ما سالم كرد، حضرت فرمود; تنورى كه به آتش سرخ شده بود نشسته است
ما به وقت قيامِ : فرمود. به خدا قسم يك نفر هم مانند او نيست: كنى؟ گفتم خراسان مانند اين، چند نفر پيدا مى

 .)36(» خود اعلم هستيم

 
                                                           

 115، ص  47، ج   بحاراالنوار; 294، ص  1، ج  الخرائج والجرائح.  ٣٠
 11، ح  479، ص  3، ج  الكافى.  ٣١
 ) 365، ص  3ج  (،  239، ص  4، ج  طالب مناقب آل ابى.  ٣٢
 79، ص  47، ج   بحاراالنوار; 292، ص  بصائر الدرجات.  ٣٣
كه حضرت عيسى مردگان را به اذن خداوند زنده )( وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنى : ( از سوره مائده110شاره به آيه شريفه ا.  ٣٤

 ).گردانيد مى
نَار كُ : ( از سوره انبياء69اشاره به آيه شريفه .  ٣٥ رَقُلْنَا يـلَى إِبا علَـمسا ورْدى بون يمبه آتش خطاب )  خداوند متعال (و ما ) ( ه

 ).كرديم كه سرد و سالمت باش براى ابراهيم
 123، ص  47 ، ج  بحاراالنوار; ) 362، ص  3ج  (،  237، ص  4، ج  طالب مناقب آل أبى.  ٣٦
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يشرب بها اى كه  اين است مقام شيعيان آن حضرت كه آتش هوى و هوس را به آب حيات آن چشمه
اليقين منور كردند، و به بركت تعليم و   خاموش كردند، و چشم دل را به نور علم اليقين از آن عين)37(المقربون

 .تربيت آن حضرت به مقام حق اليقين نائل شدند

 زمين زير پرچم هنگامى كه حكومت بنى اميه و آل مروان منقرض شد، و بيش از يك چهارم منطقه مسكونى
اسالم بود، حكومت چنين كشورى، و منشور فرمانروايى آن را كه عرصه شاهنشاهى ايران و امپراطورى روم را در 

 آن حضرت نامه را سوزانيد، فرستاده گمان كرد كه سوزاندن نامه براى آن ;برگرفته بود، به آن حضرت عرضه داشتند
همانست كه ديدى، و به  «: فرمود) عليه السالم( واب نامه را خواست، اماماست كه اين امر از اغيار مستور بماند و ج

رسد، ابتدا به سفاح  نويسنده نامه خبر داد، كه ابراهيم از شام به عراق نخواهد رسيد، و اين حكومت به برادران او مى
 .)38(» د رسيدماند، و ابومسلم به مقصود نخواه و سپس به منصور، و حكومت در فرزندان منصور باقى مى

.  در اين چند جمله حكومت بنى عباس را از بدو تا به ختم ورق زد، و سرنوشت ابومسلم خراسانى را بيان فرمود
باس منتقل كرد و به فرمان ابومسلم حدود ششصد هزار نفر را به كشتن داد تا حكومت را از بنى اميه به بنى ع

 . منصور قطعه قطعه شد و به مقصود نرسيد

گناهان به دست آمده، و ابزار هوس هوسرانان است  منشور حكومتى را كه به ريختن خون بى) عليه السالم( امام
 جز به زبان حق، و دست حق، تفسير و اجرا )39(بالحق انزلناه و بالحق نزلطعمه آتش كرد، تا بفهماند كتابى كه 

، و  اصلها ثابت و فرعها فى السماءاى است كه   و با اين عمل نشان داد كه حكومت حق شجره طيبه; شود نمى
 .)40(كشجرة خبيثة اجتثت من فوق االرض ما لها من قرارمت باطل حكو

 :گويد زبده شاعران آن زمان در وصف اين واقع مى

 

 
 ليثنى اليه عزمه بصواب*** موالى لم يكنولما دعا الداعون

 بحرق الكتاب دون رد جواب***ولمادعوه بالكتاب أجابهم

 وال ملبساً منها الردى بثواب***و ما كان موالى كمشري ضاللة

 دليل الى خير و حسن مأب***ولكنه هللا فى االرض حجة

 
 : ـ در كافى اسماعيل بن عبداهللا قرشى روايت كرده كه گفت12

                                                           
 ).آشامند اى است كه مقربون از آن مى چشمه)( نَعينًا يشْرَب بِها الْمقَرَّبو : (  از سوره مطففين28اشاره به آيه شريفه .  ٣٧

 )356، ص 3ج  (،  229، ص  4، ج   مناقب; 133، ص  47، ج  بحاراالنوار.  ٣٨
و ما قرآن را به حق نازل كرديم، و آن هم به حق نازل ) ( بِالْحقِّ نَزَلَ وبِالْحقِّ أَنزَلْنَـه و : (ه اسراء از سور105اشاره به آيه شريفه .  ٣٩

 ).شد
 تُؤْتى أُكُلَها كُلَّ *فَرْعها فى السمĤء  أَلَم تَرَكَيف ضَرَب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيِّبةً كَشَجرَة طَيِّبة أَصلُها ثَابِت و (اشاره به آيه شريفه .  ٤٠

مثَلُ كَلمة خَبِيثَة كَشَجرَة خَبِيثَة اجتُثَّت من فَوقِ االَْرضِ ما   و*يضْرِب اللَّه االَْمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرُنَ  و بِإِذْنِ ربِّها محينِ
 24:  سوره ابراهيم)  لَها من قَرَار
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اهللا خواب ديدم گويا از كوفه بيرون رفتم، در جايى شبحى از  يابن رسول: عبداهللا آمد، گفت ى نزد ابىمرد «
 من با رعب و ; چوب ديدم يا مردى از چوب ساخته شده كه بر اسبى چوبى سوار بود و شمشير در دست داشت

 از خدايى ;  معيشتش گول بزنىخواهى مردى را در تو مردى هستى كه مى: كردم، فرمود وحشت او را مشاهده مى
دهم كه تو كسى هستى كه علمى به تو داده شده  شهادت مى: آن مرد گفت.  ميراند بترس كه تو را آفريده و مى

اهللا، مردى از همسايگان بر من باغى عرضه كرده، چون ديدم كه  يابن رسول.  كنى است كه از معدنش استنباط مى
 .گرفتم آن باغ را به تنزل بسيارى مالك شومخواهانى غير از من ندارد تصميم 

بلى : كند، گفت همسايه تو كسى است كه ما را دوست دارد، و از دشمن ما تبرى مى: فرمود) عليه السالم( امام
آن كس كه تو را امين شمرد امانت را ادا كن و : اگر دشمن شما بود آيا گول زدنش حالل بود؟ فرمود! اهللا يابن رسول

 .)41(» باشد) عليه السالم( ، اگرچه آن كس قاتل حسين ز تو نصيحت خواست نصيحت را ادا كنآن كس كه ا

دهد، بلكه پيروانش را از توسل به باطل  اى براى رسيدن به هدف حق قرار نمى او نه فقط خودش باطل را وسيله
 نسبت به بدترين خلق خداوند متعال كه قاتل دارد، و به رعايت امانت حتى براى نيل به حق برحذر مى

 .نمايد است توصيه مى) عليه السالم( سيدالشهدا

 
 :كند كه به آن حضرت گفت  ـ ابن شهراشوب از ابى الصباح كنانى روايت مى13

 إن: دهى او را بكشم؟ فرمود كند، آيا اذن مى را سب مى) عليه السالم( اى دارم كه اميرالمؤمنين من همسايه «
گذارد او كسى را ترور كند، و خون او را در حالتى كه  كند، و نمى االسالم قيد الفتك، اسالم مسلمان را مقيد مى

به كوفه رفتم و نماز صبح را در : ابوالصباح گفت.  كند غافل است بريزد، ولكن او را واگذار كه غير تو او را كفايت مى
رفتند كه جنازه را بردارند ناگهان گوشتش از .  رش مرده يافتندمسجد به جا آوردم، و شنيدم كه او را در بست

) عليه السالم( استخوانهايش جدا شد، ديدند زير رختخواب او مارى خفته است، ابوالصباح متوجه شد كه چرا امام
 .)42(» كند فرمود غير تو او را كفايت مى

 
مذهب جعفرى مذهبى است كه مبدأ آن حق و منتهاى آن حق است، و سفر انسان در اين طريق 

 .)43(بالحق الى الحق است، و اين آئينى است كه ال ياتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

 
 : ـ على بن ابى حمزه گفت14

از ابى عبداهللا اذن بگير كه او را زيارت كنم، براى : اميه، به من گفت دوستى داشتم از نويسندگان حكومت بنى «
فدايت شوم، من در ديوان اين قوم بودم و مال فراوان به دست آوردم، آيا راه نجاتى براى من : گفت.  او اذن گرفتم
اى بيرون  از آنچه در ديوان آنها به دست آورده: دهى؟ اظهار آمادگى كرد، فرمود اگر بگويم انجام مى: هست؟ فرمود

                                                           
 293، ص  8، ج  الكافى.  ٤١
 137، ص  47 ، ج نوار بحاراال; )364، ص  3ج (،  239، ص  4، ج  طالب مناقب آل أبى.  ٤٢
لُ من الَّ : ( از سوره فصلت42اشاره به آيه شريفه .  ٤٣ طـ الْبـ يهأْتميو هيدنِ ييهِى  بنْ خَلْفقرآن كتابى است كه باطلى از پيش ) ( الَ م

 ).آيد در آن نمى) گذشته و آينده(و پس 
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شناسى صدقه بده، من براى تو بهشت را ضمانت  شناسى به او برگردان، و آنچه نمى بيا، هر مالى كه صاحبش را مى
 .كنم مى

آن جوان با ما به كوفه : آن جوان مدتى فكر كرد، پس براى انجام فرمان اظهار آمادگى كرد، ابن ابى حمزه گفت
 ما مالى جمع كرديم و ; اى كه بر تن داشت بيرون آورد ، حتى جامه برگشت تمام اموال را از دست خود خارج كرد

رفتيم، در حال  چند ماهى نگذشت كه مريض شد، به عيادتش.  او جامه خريديم، و نفقه برايش فرستاديمبراى 
اى على، واهللا، صاحب تو به آنچه ضمانت كرد وفا كرد، اين را گفت و : دادن بود، چشمهايش را باز كرد و گفت جان

وارد شدم، چشم آن حضرت كه به من افتاد ) لسالمعليه ا( بعد از آن كه از تجهيز او فارغ شديم، بر امام.  بعد مرد
 .)44(» يا على واهللا، به آنچه براى رفقيت گفتيم وفا كرديم: فرمود

از آنچه كه از ديد بشر جز با اسباب آن حضرت نه تنها عالم و آگاه به مكنونات نفوس و حوادث روزگار است، بلكه 
 : و وسايل امروزى محجوب بود، خبر داد

 
 : ـ در شرح اسماء حسناى خداوند متعال فرمود15

ناميم، براى خلق موجودات لطيف و به جهت علم او به چيز لطيفى كه خلق كرده، از پشه و  خدا را لطيف مى «
بينند، و به علت كوچكى خلقِ آن از چشم و گوش و  ا را نمىذره و كوچكتر از اين دو كه چشمها و عقلها آنه

 .)45(» شود صورتش، نر و ماده آن شناخته نمى

اى خبر داد كه بشر از وجود آنها اطالع نداشت و در آن روزگار از حس و عقل  بينى و به اين بيان از حيوانات ذره
كه جان دارند و نر و ماده دارند و در امواج درياها و دامن .  م محيط آن حضرت آشكار بودمحجوب بود، ولى بر عل

 .اند دشتها و در جو و عنان آسمان پراكنده

 
 )عليه السالم( مكارم آن حضرت

 :نماييم مكارم آن حضرت بيش از آن است كه به رشته تحرير درآيد، ولى در اين مختصر به چند نمونه اشاره مى

اند، ديد آن حضرت مشغول  مردى از حاجيان در مدينه از خواب بيدار شد، توهم كرد كه هميان او را دزديده ـ 1
 :فرمود. تو هميان مرا برداشتى: نماز است، دامن آن حضرت را گرفت، و گفت

ه خانه برگشت، چون آن مرد ب. او را به خانه برد و هزار دينار به او داد. هزار دينار: در هميان تو چه بود گفت «
چيزى كه از دست : برگشت نزد آن حضرت و هزار دينار را برگرداند، حضرت نپذيرفت، و فرمود. هميان خود را يافت

الجرم چنين : جعفر صادق است، گفت: آن مرد پرسيد كه اين كيست؟ گفتند. گردد من خارج شد به من برنمى
 .)46(» زند كارى از مانند چنين كسى سرمى

 
 : ـ سفيان ثورى گفت2

                                                           
 )365، ص  3ج (،  240، ص  4، ج  طالب  مناقب آل أبى; 138، ص  47، ج  بحاراالنوار.  ٤٤
 195 ـ 194، ص  3، ج  بحاراالنوار.  ٤٥
 23، ص  47، ج  اربحاراالنو.  ٤٦
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آنان را از رفتن : بر آن حضرت وارد شدم، ديدم رنگش دگرگون است، سبب پريشانى حالش را پرسيدم، فرمود «
اى از نردبان باال رفته و فرزند خردسالم را با خود برده  به باالى خانه نهى كرده بودم، چون داخل خانه شدم جاريه

 من براى مرگ فرزندم متغير نشدم، بلكه ; ش به من افتاد لرزيد و فرزندم به زمين افتاد و جان دادبود، چون چشم
تو به :  سپس به آن جاريه فرمود; براى ترس و وحشت آن جاريه كه از ديدن من رنگش پريده است متغير شدم

 .)47(» خاطر خدا آزادى

، و از  بود و بدين سبب گناهكار و سزاوار بازخواست و مجازات بود با آنكه كنيز از نهى آن حضرت تخلف كرده
براى نگرانى و ) عليه السالم( طرفى باعث و موجب مرگ پاره تن آن حضرت نيز شده بود، اما رنگ رخسار امام

»  باكى بر تو نيست «: را آسوده كند، دو مرتبه فرمودوحشت آن زن متغير شده بود، و براى اين كه خاطر آن بيچاره 
 » و به جاى مطالبه خون فرزند دلبندش، او را از قيد بندگى آزاد، و خلعت حرّيت به او بخشيد

والْكَـظمينَ الْغَيظَ والْعافينَ عنِ النَّاسِ  (چنين كسى مظهر مغفرت و اسم اعظم خداوند غفور و رحيم است 
 اللَّهينَونسالُْمح بح48() ي(. 

 
ن جا به آن پيكر بى) عليه السالم( امام.  ، ناگهان افتاد و مرد رفت  ـ پسرى داشت كه مقابل آن حضرت راه مى3

 :نگاهى كرد، و گريه نمود، و دل به خدا داد، و گفت

، اگر نعمتى گرفتى چه  بارالها:  قريب به اين مضمون (.لئن اخذت لقد بقيت ولئن ابتليت لقد عافيت «
! سبحان اهللا) ها كه بخشيدى نعمتها كه براى بنده خود باقى گذاشتى، و اگر به باليى مبتال كردى چه عافيت

پسرم، خدا آرامگاه تو را : و چون او را دفن كرد، گفت.  افزايد ميراند، و جز محبت در دل ما نمى ىفرزندان ما را م
 وسعت دهد، و بين تو و پيغمبرت جمع كند،

كنيم، و او  ما قومى هستيم كه از خدا آنچه دوست داريم نسبت به هر كسى كه دوست داريم سؤال مى: و فرمود
و دوست داشت آنچه ما از آن كراهت داريم در مورد كسى كه دوست داريم راضى  پس هرگاه ا; كند به ما عطا مى

 .)49( شويم مى

در مقابل اين مصيبت جانكاه كه ميوه تازه به ثمر رسيده قلب نازنينش در مقابل ديدگانش ناگهان از پاى افتاد، 
ه بندگى و خدايى در مقابل واهب المواهبى كه ال تُعد عاطفه پدر و فرزندى اشك را از چشمش جارى كرد، ولى رابط

و التحصى است، ورق را آنچنان برگرداند كه از مقام تسليم گذشته، و مرگ پاره تنش به اراده معبود، منشأ ازدياد 
 .محبتش به خداوند متعال شد

 
 : ـ در حديثى از آن حضرت روايت شده است، كه فرمود4

                                                           
 ) 395، ص  3ج  (،  274، ص  4، ج  طالب مناقب آل أبى.  ٤٧
 و خداوند احسان كنندگان را دوست ; آنان كه غيظ و غضب خود را فرو نشانند، و از مردم درگذرند (134سوره آل عمران آيه .  ٤٨

 ).دارد مى
 286، ص  الدعوات.  ٤٩
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العينى از خدا غافل شود، از اشتياق به او جان   قلب او با خدا است، اگر دل او طرفةعارف، شخص او با خلق، و «
هاى خدا، گنجينه اسرار خدا، معدن انوار خدا، دليل رحمت خدا بر خلق خدا، حامل   عارف امين امانت; دهد مى

نطقى .  راى او جز خدا نيستنياز است، و مونسى ب از خلق و مراد و دنيا بى. علوم خدا، ميزان فضل و عدل خدا است
كند، و از لطايف   و او در باغستانهاى قدس خدا تردد مى; اى و نفسى نيست اال به خدا و از خدا و با خدا و اشاره

 .)50(» ، اصلى است كه فرع او ايمان است  و معرفت; دارد فضل خدا توشه برمى

 .تارش هم با خالق و خلق آنچنان استكسى كه گفتارش اينچنين است، رف

 
 : كند  ـ شيخ صدوق از معلى بن خنيس روايت مى5

: ، چيزى روى زمين افتاد، رفتم و سالم كردم، فرمود رفتم باريد و من پشت سر آن حضرت مى شبى باران مى «
هاى نان پراكنده  گردهجستجو كن آنچه يافتى به من بده، چون گشتم ديدم : فرمود. معالئى؟ گفتم بلى فدايت شوم

اجازه بده من اين انبان را : شده است، جمع كردم و ديدم انبانى از نان است كه آن حضرت برداشته است، گفتم
با آن حضرت به جايى رفتيم كه . من از تو به اين كار سزاوارترم، ولكن تو با من بيا: فرمود. بردارم و به مقصد برسانم

ت نانها را زير جامه يكايك آنها گذاشت ، چون از رسيدگى سهميه آنها فارق شد جمعى خوابيده بودند، آن حضر
اگر اهل معرفت به مذهب حق بودند با آنها حتى تا : فدايت شوم، اينها معرفت به حق دارند؟ فرمود: گفتم. برگشتيم

 .)51(» كردم تقسيم نمك هم مواسات مى

 !اگر رفتار آن حضرت با اهل باطل اينچنين است، آيا با اهل حق چگونه است؟

خداوند عزوجل، رحمن و رحيم است، رحمت رحمانيه او بر خوب و بد، كافر و مؤمن، مانند آفتاب بر گل و خار 
 كبراى رحمت خليفة اهللا آيت.  شود  و رحمت رحيميه اوست كه شامل حال عباد اهللا الصالحين مى;تابد مى

 .رحمانيه و رحمت رحيميه خداوند متعال است

 
كلينى در حديث صحيح از هشام بن سالم .   ـ تقسيم نان و دستگيرى از نيازمندان كار هر شب آن حضرت بود6

 : كند روايت مى

را كه نان و گوشت و دراهم در آن بود بر دوش ) اى كيسه(گذشت آن حضرت جرابى  چون پاسى از شب مى «
 چون از دنيا ; آنها در تمام اين مدت او را نشناختند.  كرد كشيد، و در ميان نيازمندان مدينه قسمت مى ود مىخ

 .)52(» كرد جعفر بن محمد بود رفت دانستند كه آن كس كه هر شب ما يحتاج روز آنها را تامين مى

 
 :  ـ از اسماعيل بن جابر روايت شده است7

                                                           
 191، ص  مصباح الشريعة.  ٥٠
 20ص ،  47، ج   بحار االنوار; 144، ص  ثواب األعمال.  ٥١
 8، ص  4، ج  الكافى.  ٥٢



 به ياد آن كه مذهب حق يادگار اوست

 

22

اين را به مردى از بنى هاشم بده، و به او نگو كه من : اى به من داد، و فرمود و عبداهللا پنجاه دينار در كيسهاب «
از كجا آورده اى، خدا جزاى خير بدهد به آن كس كه هر ساله : آمدم كيسه زر را به او دادم، گفت: گفت.  ام داده

 .)53(» كند حمد درهمى به ما كمك نمىدهد، ولى جعفر بن م معيشت تا سال آينده را به ما مى

 
 :، به غالمش فرمود  ـ فقيرى از آن حضرت درخواستى كرد8

او را برگردان، : به او عطا كن، چون گرفت و رفت، حضرت فرمود: فرمود. چهارصد درهم: نزد تو چيست؟ گفت «
صلى اهللا عليه ( رسول خدا: سؤال كردم و عطا كردى، و بعد از عطا چرا مرا برگرداندى؟ فرمود:  گفتچون برگشت،

نياز نكرديم، اين انگشتر را بگير  بهترين صدقه آن است كه فقير را غنى كند، و ما تو را به اين عطا بى: فرمود) وآله
 .)54(» ت آن را بفروشكه قيمت آن ده هزار درهم است، هر وقت محتاج شدى به اين قيم

 
 : ـ از اسحاق بن ابراهيم بن يعقوب روايت شده است كه گفت9

يابن رسول اهللا، من از دوستان شما : بودم، مردى از اهل خراسان آمد و گفت) عليه السالم( نزد ابى عبداهللا «
امام به طرف . توانم به اهل خود برگردم ى است، و نمىهستم، و بين من و شما فاصله زيادى است، و دستم خال

، آن است كه بدون سؤال به او عطا كنى، آنچه بعد از سؤال  معروف و خوبى به ديگران: راست و چپ نگاه كرد، فرمود
داند به چه  گذارند و نمى آن درخواست كننده شب را بين يأس و اميد مى.  شود در برابر آبروى اوست داده مى

آورد قلب او مضطرب و خون در  آورد، و چون به تو رو كند كه به تو رو  براى حاجت خود رو آورد، پس عزم مىكسى
گردد يا به سرورِ برآمدن  داند آيا از نزد تو به نااميدى و رد حاجت خود برمى چهره او جمع شده است، نمى

خدا  اى، حال آن كه رسول حسان و صله كردهبينى كه به او خوبى و ا  اگر حاجتش را برآوردى چنان مى; حاجتش
قسم ياد كرد كه آن رنج و زحمتى كه او از سؤال كردن از تو كشيده است بزرگتر است از معروف و عطايى كه از تو 

 .)55(»  پس پنج هزار درهم براى آن مرد خراسانى جمع كرده و به او دادند; به او رسيده است

 
از اين جهت با آن كه چهارصد درهم را به آن سائل داده بود، چون به او احسانى نكرده بود، و آنچه به او داده بود 
با ذلّت سؤال او برابر نبود، او را خواست كه به او احسان كند، احسانى كه براى هميشه ذلت سؤال را از او بزدايد، و 

 .عزّت غنا را به او ارزانى كند

*** 

از احاديث مربوط به اصول عقايد از آن حضرت باقى مانده است، بيش از آن است كه در اين مختصر آنچه 
 . آوريم هايى از آنها را در هر يك از اين اصول مى  ما نمونه; بگنجد

 

 

                                                           
 54، ص  47، ج   بحار االنوار; 677، ص  األمالى للشيخ الطوسى.  ٥٣
 61، ص  47، ج  بحار االنوار.  ٥٤
 61، ص  47، ج  بحار االنوار.  ٥٥
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 )عليه السالم( اى از كلمات آن حضرت نمونه

 در معرفت و توحـيـد خداوند متعال

 :عرض كرد) عليه السالم( مردى به حضرت صادق

يا عبداهللا، هل : فقال له. اهللا دلنى على اهللا ما هو، فقد أكثر على المجادلون و حيرونى يابن رسول «
نعم، : فهل كسر بك حيث ال سفينة تنجيك و ال سباحة تغنيك؟ قال: قال. نعم: ركبت سفينة قط؟ قال

نعم، قال :  من ورطتك؟ قالفهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من األشياء قادر على أن يخلصك: قال
فذلك الشيى هو اهللا القادر على اإلنجاء حيث ال منجى و على اإلغاثة حيث ال :  )عليه السالم( الصادقُ
 .)56(» مغيث

 :راه رسيدن به ايمان به پروردگار متعال سه راه است

 
 و در كالم سيد اولياء ; وند متعال به ذات قدوس او، كه اين معرفت اولياى خدا است معرفت و شناختن خدا: الف

اى كسى كه به ذات خودت بر ذات خود داللت   ()57(يا من دل على ذاته بذاته): عليه السالم( حضرت على
به تو  ()58(بك عرفتك و انت دللتنى عليك: ه استآمد) عليه السالم( العابدين  و در كالم حضرت زين; )كردى

 ).شناختم تو را، و تو داللت كردى مرا بر خودت

 
 .كند  فطرت انسان، كه هنگام انقطاع از خلق و نااميدى از هر دادرسى، ظهور مى: ب

 
غنى بالذات، و آيات علم و قدرت و حكمتى  تفكر در مخلوقات خدا، به احتياج ممكنات در ذات و صفات به : ج

 .كه در خلقت هر موجودى نمايان است، و نظمى كه بر جزء و كل جهان حاكم است

امام در اين حديث شريف طريق دوم را بيان فرموده است و اين معرفت و ارتباط فطرى با خداوند متعال، چنانكه 
توان در حال اختيار با دو بال علم و عمل به آن  شود، مى هنگام بيچارگى به انقطاع مطلق از غير او وجدان مى

 :رسيد

طرف كند و ببيند كه وجود و كماالت هر موجود از   آن كه انسان به نور عقل حجاب جهل و غفلت را بر:اول
هِرُ و هو االَْولُ و االَْخرُ و (شود به ذات قدوسى كه  خودش و به خود او نيست، و بيابد كه همه منتهى مى  الظـَّ

يملء عبِكُلِّ شَى وه نُ واطنَى (، )59() الْبسالْح ءĤماالَْس لَه روصارِئُ الْمقُ الْبالْخَـل اللّه و60(). ه( 

                                                           
كنند و  من كسانى كه مجادله مى يابن رسول اهللا مرا داللت كن بر اهللا كه او چيست؟ زيرا بسيار شدند بر (41، ص  3، ج  بحاراالنوار.  ٥٦

اى در جايى  آيا كشتى شكسته شده: بلى، فرمود: اى؟ گفت يا عبداهللا آيا هرگز كشتى سوار شده: حضرت فرمود. مرا به حيرت انداختند
آيا در آن جا تعلّق قلب و خاطر به : بلى، فرمود: نياز كند؟ گفت كه نه كشتى است كه تو را نجات دهد، و نه شنايى است كه تو را بى

،  پس همان اهللا است كه قادر است بر نجات دادن: بلى، حضرت فرمود: يدا كردى كه تو را از آن ورطه خالص كند؟ گفتقادر و توانايى پ
 )اى نيست ، آن جا كه كمك كننده ، و بر كمك كردن اى نيست جا كه نجات دهنده آن
 339، ص  84، ج  بحار االنوار.  ٥٧
 82، ص  95، ج  بحار االنوار.  ٥٨
 )اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست (3سوره حديد، آيه .  ٥٩
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 آن كه به وسيله طهارت و تقوى كدورت آلودگيها و رذايل نفسانى را از گوهر جان بزدايد، كه بين خدا و :دوم
:  طرف شود بنده او جز حجاب جهل و غفلت و كدورت گناه حاجب و مانعى نيست، كه بايد با جهاد علمى و عملى بر

) لَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهواْ فده ينَ جـ61(). الَّذ( 

 :شود اند كه بعضى از آنها در ذيل ذكر مى طريق سوم را در احاديثى تعليم فرموده

 :فرمود) عليه السالم( قى از آن حضرت سؤال كرد كه چه دليلى بر صانع عالم است؟ امامزندي « ـ 1

. اى دارد، هر چند بانى را نديده باشى كنى كه آن بناى مشيد بنا كننده اگر به بنايى نظر كنى علم پيدا مى «
ورت، نه به حواس پنجگانه چيزى است بر خالف ساير اشياء، نه جسم است، نه ص:  پرسيد صانع عالم چيست؟ فرمود

كند، و نه زمان او را متغير  كند، و نه روزگار بر او نقصان وارد مى شود، نه اوهام او را ادراك مى احساس مى
 .)62(» نمايد مى

 :به ابن ابى العوجاء فرمود « ـ 2

 .ت مصنوع نيستمآيا مصنوعى يا غير مصنوع؟ گف «

 .)63(» اگر مصنوع بودى چگونه بودى؟ متحير ماند و بيرون رفت: فرمود

 :به ابن ابى العوجاء در مسجد الحرام فرمود « ـ 3

 اگر چنان نباشد شما و اند و شما به هالكت، و گويند، آنها به سالمت نائل شده اگر امر چنان باشد كه اينها مى «
چگونه گفتار شما و آنها : گوييم؟ گفتار ما و آنها يكى است، فرمود گويند و ما چه مى آنها چه مى: گفت. آنها برابريد

معاد و ثواب و عقاب است، براى آسمان خدائى است، آسمان معمور است، و شما گمان : گويند يكى است، آنها مى
گويى چرا خدا براى خلق خود ظاهر  اگر امر چنانست كه مى: گفت. آن نيستكنيد خراب است و احدى در  مى
شود، كه آنها را به عبادت خود دعوت كند تا اختالف از ميان برود، و چرا خود در حجاب است و رسوالن را  نمى

 .تر بود فرستاده؟ و اگر خود مباشر دعوت بود به ايمان به او نزديك

 !است كسى كه قدرتش را در نفس تو نشان داده؟چگونه از تو در حجاب : فرمود

بود تو بعد از نبودت، و بزرگى تو بعد از كوچكيت، و قوت تو بعد از مرضت، و رضاى تو بعد از غضبت، و غضب تو 
بعد از رضايتت، و حزن تو بعد از شاديت، و شادى تو بعد از حزنت، و حب تو بعد از بغضت، و بغض تو بعد از حبت، و 

 بعد از اباء و امتناعت، و امتناع تو بعد از عزمت، و شهوت تو بعد از كراهتت، و كراهت تو بعد از شهوتت، و عزم تو
رغبت تو بعد از هيبتت، و رهبت تو بعد از رغبتت، و اميد تو بعد از يأست، و يأس تو بعد از اميدت، خطور آنچه كه 

دى از ذهنت، و همچنان آثار قدرت خدا را در نفس من نبود به ذهن تو در وهمت، و زوال آنچه به او معتقد بو
 .)64(» شود توانستم انكار كنم، تا حدى كه گمان كردم بين من و او خدا ظاهر مى شمرد كه نمى مى

 

                                                                                                                                                                      
 )ساز، براى اوست اسماء حسنى آرنده صورت فريننده پديداوست خداوند آ (24سوره حشر، آيه .  ٦٠
 . ) كنيم هاى خودمان هدايت مى و آنان كه در راه ما جهاد كردند هر آينه آنان را به راه (69سوره عنكبوت، آيه .  ٦١
 29، ص  3، ج   بحار االنوار; 69، ص  2، ج  االحتجاج.  ٦٢
 76، ص  1، ج   الكافى; 71، ص  2، ج  االحتجاج.  ٦٣
 43، ص  3، ج  بحار االنوار.  ٦٤
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 چه كسى :گويد تأمل مى ـ از نظر قواعد معمارى، بى هر چند ساده اگر كسى در بيابانى بنايى مشاهده كند ـ
گويد چه شده كه اين بنا پيدا شده؟ ترديدى نيست كه عقل و فطرت در هر پديده  اين بنا را ساخته است، و نمى

، در و ديوار را نشانه دانش و  ، سقف بيند، و سطح كند، و معلول را منفك از علت نمى پديدآورنده را جستجو مى
رفتن كاربرد آن به كار گرفته، و به تناسب دقتى كه در نقشه بيند كه هر قسمتى از بنا را با در نظر گ بينشى مى

هرچند  آيا داللت آن بنا ـ. برد ساختمان از نظر اصول مهندسى به كار گرفته شده، به مراتبِ دانش سازنده پى مى
 !ست؟ـ بر علم و حكمت بنّا، با حكايت كاخ رفيع جهان از علم و حكمت بانى آن قابل مقايسه ا كاخ سلطنتى باشد

 :چنانكه امام ششم به مفضل فرمود « ـ 4

اى بنا شده  اگر به فكر خود در عالم تأمل كنى، و به عقل خود آن را تمييز دهى، جهان را همچون خانه «
بينى، كه تمام آنچه بندگان خدا به آن احتياج دارند در آن مهيا گشته است، آسمان همچون سقف بلند اين  مى

ستارگان مانند چراغهاى انباشته و مرتّب در سقف آن، و گوهرهاى . رش گسترده آن استخانه، و زمين همچون ف
است، و انسان همانند  هاى آن است، و هر چيزى در اين خانه مهيا شده مخزونه در معادن همانند ذخيره

 ; و فراهم شده استخانه در آن است كه انواع نباتات براى حوائج او، و اصناف حيوانات براى مصالح و منافع ا صاحب
به يد قدرت عليم حكيمى ساخته و پرداخته شده  كند كه مى كلّ اين بنا و جهان و هر يك از اجزاى آن داللت

پايان اوست و ارتباط اجزاى جهان و نظام واحد  ، اراده و حكمت بى ، قدرت ، علم است، كه هر يك دليل وجود
 .)65(» كند حاكم بر آن داللت بر خالق يكتا مى

در حكمتى كه در آفرينش درخت و گياهان است تأمل كن كه گياه مانند حيوان  «: و همچنين به او فرمود
هاى آن را در زمين فرو برده تا غذا را از زمين  محتاج به غذا است، و دهانى مانند دهان حيوان ندارد، پس ريشه

ها برساند، زمين همچون مادر نباتات را در دامنِ تربيت خود گرفته، و ريشه گياه  وهها و برگها و مي بكشد، و به شاخه
براى غذا گرفتن از اين مادر دهان گشوده است، و همچنان كه خيمه اگر بخواهد راست بايستد و در مقابل تندبادها 

مين از هر طرف منتشر هاى درخت هم در ز سقوط نكند بايد به وسيله طنابها از هر طرف استوار شود، ريشه
شود تا درخت را سرپا نگاه دارد، و اگر اين چنين نبود چگونه اين نخل بلند در مقابل تندبادها ثابت قدم  مى
 !ماند مى

، از عروق درشتى  بينى كه در هر برگ درخت عروق و رگهايى است آفرينش يك برگ را مى! تأمل كن مفضل
 و از عروق باريكى كه در خالل آن عروق درشت با دقت در كنار اجزاى اند، كه در طول و عرض برگ پراكنده شده

شد دست بشر در يك سال از ساختن برگهاى يك درخت فارغ  ، كه اگر با دست بافته مى اند برگ بافته شده
 .ها بود شد، و محتاج به آالت و حركت نمى

، و فقط به اراده  د بدون هيچ حركت و كالمىشو در چند روز بهار كوه و دشت از اين برگهاى با آن بافتها پر مى
 .نافذه در همه چيز و امر مطاع خداوند متعال

رگهاى بدن در تمام اجزاى برگ پراكنده شده، كه غذا را به هر جزيى برساند، و  آن عروق باريك مانند موى
 .عروق درشت به صالبت و متانتش اجزاى برگ را از پراكندگى نگه دارد

                                                           
 61، ص  3، ج  بحاراالنوار.  ٦٥
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ها محفوظ بمانند، و به ثمر  ها، كه آنها را در ظروفى مانند كيسه قرار داده تا از آفت ب و دانهتامل كن در حبو
 .)66(» برد طيور مصون باشند برسند و از دست

 اين چه علم و حكمتى است كه در آب و خاك مايه و مرگ پوست و دانه را فراهم كرده است اما مغز آن را به
 !كند؟ حيات گياهى زنده مى

 و در هر قسمت ; دهد كه زمين را بشكافد و در ظلمت خاك قُوت و غذاى گياه را جذب كند ريشه را قدرتى مى
از سفره خاك قوت درختان مختلف را مهيا كرده، تا هر گياهى و درختى غذاى مخصوص خود را بيابد، و ريشه هر 

دهد جذب نكند،  وت مخصوص خود را كه ميوه مخصوص آن درخت را مىدرختى را طورى قرار داده است كه جز ق
و با قوه جاذبه زمين مبارزه كند، و آب و غذا را به ساقه و شاخه بفرستد، و مقارن با فعاليت ريشه در دل خاك براى 

 و هر چه )67(» كلّ ميسر لما خلق له «جستجوى غذا و آب، فعاليت ساقه در فضا براى تهيه نور و هوا شروع شود 
اى را كه براى سر كشيدن به فضا  اى را كه براى فرورفتن در اعماق خاك ساخته شده، و ساقه كوشش شود ريشه

 را به جانب فضا و ساقه را به زير خاك ببرند، آن دو با پرداخته شده از آن سنّت حكيمانه باز دارند، و برعكس، ريشه
 )68(). و لَنْ تَجِد لسنَّةِ اللّه تَبديالً : ( پيمايند كنند، و مسير طبيعى خود را مى شكنى مبارزه مى قانون

انگيز كشيده شده، و  عروقى كه از ريشه آن به هزاران برگ و با نظامى بهتتنها تأمل در آفرينش يك درخت و 
قدرتى كه به هر سلّولى از سلّولهاى برگ داده شده كه آب و غذاى خود را توسط ريشه از اعماق زمين جذب كند، 

وت و : ( كافى است كه انسان به علم و حكمت نامتناهى ايمان بياورد مـنْ خَلَقَ السنَ أَمم أَنْزَلَ لَكُم و ضاالَْر 
، )69() السمĤء مĤء فَأَنْبتْنَا بِه حدآئقَ ذَات بهجة ما كَانَ لَكُم أَن تُنْبِتُواْ شَجرَهĤ أَءله مع اللّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ

 )71(). و أَنْبتْنَا فيها منْ كُلِّ شَىء موزون (، )70() ءأَنْتُم أَنْشَأْتُم شَجرَتَهĤ أَم نَحنُ الْمنْشئُونَ (

سپرده آيينى  ، قدرت و حكمت حقّ است، و سر آيت علماش  به هر گياهى و درختى كه بنگريد از ريشه تا ميوه
 )72(). الشَّجرُ يسجدانِ و النَّجم و : ( است كه براى پرورش آن مقرر شده است

 .همچنان كه تأمل در زندگى هر حيوانى راهنماى آدمى به خداست

معبود من داللت  يا جعفر بن محمد، مرا بر: وارد شد، و گفت) عليه السالم( امام ششم ديصانى برابوشاكر  « ـ 5
 :مرغ را گرفت و فرمود آن تخم) عليه السالم( كرد، امام مرغى بازى مى  طفل صغيرى با تخم;كن

 زير آن پوست است، و غليظ دارد، و زير پوست غليظ پوست رقيقى است مكنون، پوستى اى ديصانى اين حصارى
شود، نه از اندرونِ اين حصار محكم مصلحى  رقيق طالى مايع و نقره روانى است كه هيچ يك به ديگرى مخلوط نمى

                                                           
 131، ص  3، ج  بحاراالنوار.  ٦٦
 ). هر چيزى ميسر است براى آن چيزى كه براى آن آفريده شده است (282، ص  4، ج  بحار االنوار.  ٦٧
 )يابى و هرگز براى سنت خدا تبديلى نمى (62سوره احزاب، آيه .  ٦٨
ى شما از آسمان آبى نازل كرد، پس رويانيديم به آن آب باغهايى كه ، و برا آيا چه كسى آفريد آسمانها و زمين را (60سوره نمل، آيه .  ٦٩

 )كنند از حقّ داراى خرّمى است، نبود براى شما كه برويانيد درخت آنها را، آيا الهى است با اهللا، بلكه آنها قومى هستند كه عدول مى
 )آيا شما درختش را پديد آورديد يا ماييم پديدآورندگان (72سوره واقعه، آيه .  ٧٠
 )و رويانيديم در آن از هر چيز موزون و سنجيده شده (19سوره حجر، آيه .  ٧١
 )كنند و گياه و درخت سجده مى (6سوره الرّحمن، آيه .  ٧٢
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بيرون آمده تا خبر از اصالح آن بدهد، و نه از بيرون مفسدى در آن داخل شده تا خبر از افساد آن بدهد، و نه كسى 
 .)73(» ه شده است يا براى مادهمرغ براى نر آفريد داند كه اين تخم مى

آن حصار محكم از ماده آهكى تصفيه شده را كه در آن اسرارى نهفته است، كدام تدبير ساخته است و آن را از 
 دان او همچون مأمنى براى پرورش جوجه فراهم كرده، و در آن خورد جدا كرده، و در تخم هايى كه مرغ مى دانه

نطفه را مانند گوهرى در صدف جا داده، و چون جوجه از مادر جداست و در دوران جنينى رحمى نيست كه جوجه 
از آن غذا بگيرد، غذاى او را در همان حصار كنار او آماده كرده است، و بين جدار آهكى غليظ و جوجه و غذاى او، 

 و در آن عرصه تاريك ;  جوجه و غذاى او وارد نشودپوست لطيفى را قرار داده است كه از غلظت آن حصار آسيبى به
كه تنها مطالعه در ساختمان چشم  ، اعصاب و حواس ـ ، عروق ، عضالت و ظلمانى اعضا و قواى جوجه از استخوانها

ها را از  جاى خود به وجود آورده است، و چون بايد براى ارتزاق دانه ـ هر يك را به ، محيرالعقول است آن حيوان
هاى زمين  كند كه از برخورد با سنگ بالى سنگ و خاك تهيه كند، دهان او را به منقارى از جنس شاخ مجهز مىال

كند از دست  دهد كه هر دانه را كه پيدا مى دانى به او مى آسيب نبيند، و براى اين كه رزق او فوت نشود، چينه
پوشاند و به  ويل دهد، و پوست او را به بال و پر مىندهد و در آن محفظه نگهدارى كند كه به تدريج به هاضمه تح

 گذشته از ضروريات و واجبات ; كند اين وسيله از سرما و گرما و آسيبها و آزار جانوران آن پوست لطيف را حفظ مى
پذير  كند، و آن بال و پر را به رنگهاى دل زندگى حيوان از مستحبات هم كه آرايش ظاهر اوست غفلت نمى

 .)74(تنفلق عن مثل ألوان الطواويس: فرمود) عليه السالم( كند، كه امام  مىآميزى رنگ

و چون براى اين تكامل حرارت موزون سينه مرغ الزم است، حيوانى كه فقط تاريكى شب او را از حركت و تالش 
روى تخم  افتد، و تا زمانى كه احتياج به آن حرارت است بر كند كه از تكاپو مى دارد، ناگهان حالتى پيدا مى از مىب

 .خوابد مى

و !  كند تا جنبش حيات را در جوجه به وجود آورد؟ مرغ مسلّط مى آيا كدام حكمت است كه اين خمودى را بر
ر شبانه روز بگرداند تا تعادل اعضا به هم نخورد، و هنگامى كه آموزد كه تخم را د كدام استاد است كه به او مى

كند كه با منقار خود حصار محكم را بشكند، و پا به عرصه جهانى  خلقت جوجه تمام شد، جوجه را راهنمايى مى
ب بگذارد كه براى زندگى در آن جهان ، آن اعضا و قوا به او داده شده است، و مرغى كه به غريزه حيوانى جز جل

آيد، كه براى  ماليمات و دفع ناماليمات حيات خود، عامل ديگرى در او مؤثّر نبود، ناگهان انقالبى در او بهوجود مى
كند، و تا وقتى كه جوجه احتياج به نگهبانى دارد اين عاطفه در او باقى  حفظ جوجه سينه خود را سپر بال مى

 !ماند؟ مى

والَّذى قَدر * خَلَقَ فَسوى :  ما را راهنمايى كند به آن كس كهمرغ كافى نيست كه  آيا مطالعه در يك تخم
 )75(. فَهدى

                                                           
 31، ص  3، ج  بحار االنوار.  ٧٣
 . ) گردد شود و همانند رنگهاى طاووسها نمايان مى شكافته مى (32، ص  3، ج  بحار االنوار.  ٧٤
 ). ، و آن كه تقدير كرد پس هدايت كرد آنكس كه آفريد پس راست و برابر كرد (3 و 2اشاره به سوره اعلى، آيه .  ٧٥
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أشهد أن ال : فأطرق ملياً، ثم قال: لأترى لها مدبراً؟ قا «: به ابوشاكر فرمود) عليه السالم( به اين جهت امام
اله اال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، و أنك امام و حجة من اهللا على خلقه و انا 

 )76(.» تائب مما كنت فيه

 :دليل آن كه براى تو صانعى وجود دارد چيست؟ فرمود: پرسيد) عليه السالم( ابوشاكر ديصانى از امام ششم « ـ 6

، فإن كنت صنعتها  نا أو صنعها غيرىوجدت نفسى ال تخلو من احدى جهتين ـ إما أن اكون صنعتها أ
اما ان أكون صنعتها و كانت موجودة، او صنعتها و كانت معدومة، فان كنت .  ، فال يخلو من أحد معنيين أنا

صنعتها و كانت موجودة فقد إستغنت بوجودها عن صنعتها، و ان كانت معدومة فانك تعلم ان المعدوم ال 
 .)77(» ث ان لى صانعاً و هو اهللا رب العالمينيحدث شيئاً، فقد ثبت المعنى الثال

 اگر خودش، خود را موجود كرده يا ;چيزى كه نبود و موجود شد، يا خود او، خود را موجود كرده است، يا غير او
دن  در صورت اول، به موجود، وجود بخشي; هنگامى كه موجود بوده سبب وجود خود شده، يا هنگامى كه نبوده

 و در صورت دوم بايد معدوم، علت وجود شود، و آن هم محال است، و اگر غير او، او را به ;است و اين محال است
 .وجود آورده، اگر آن غير مانند آن چيز نبوده و موجود شده، حكم او حكم همان چيز است

اشته باشد كه عدم و نيستى اى د پس به ضرورت عقل هر چه نبوده و موجود شده، بايد وجود آوردنده و سازنده
 . در ذات او راه نداشته باشد

اى است كه پديدآورنده ندارد، و همه آنها  هاى جهان، دليل وجود پديد آورنده از اين رو تمام تطورات و پديده
 .مصنوعات و مخلوقات خالقى است كه مصنوع و مخلوق نيست

 :سؤال كرد، فرمودار ال تدركه االبصعبداهللا بن سنان از آن حضرت از  « ـ 7

قَد جĤءكُم بصĤئرُ من ربِّكُم فَمنْ أَبصرَ : مراد از آيه احاطه بصيرت به خداوند متعال است، چنان كه فرمود «
 .)79(» ، مراد كورى و بينايى چشم نيست)78(فَلنَفْسهِى ومنْ عمى فَعلَيها

اين منتهاى معرفت شايسته . خدايى كه به ديد باطن ديدنى نيست بزرگتر از آن است كه به چشم ديده شود
مقام ربوبيت است، كه انوار حواس و افكار و عقول در مقابل نور ذات قدوس او خاموش است، و رؤيت ذات قدوس او 

، و نه به مشاهده عيان و ادراك اذهان است، بلكه رؤيت او رؤيت قلوب به حقايق  نه به رؤيت قلوب و بصر و بصيرت
 .ايمان است

 : ـ از هشام بن حكم روايت شده كه8

بلى، ولى رضا و غضب او مانند رضا و غضب : خدا رضا و سخط دارد؟ فرمود: ز آن حضرت سؤال كرد كهمردى ا «
شود، و خالق منزه از آن است كه  خلق نيست، چون رضا و غضب در خلق موجب انتقال از حالى به حال ديگر مى

                                                           
 شهادت به وحدانيت بينى؟ پس مدتى طوالنى سكوت كرد و سپس آيا مدبرى براى آن مى:  امام فرمود (32، ص  3، ج  بحاراالنوار.  ٧٦

 . ) خدا و رسالت پيغمبر و امامت آن حضرت داد و نسبت به آنچه در آن بود توبه نمود
 290، ص  التوحيد.  ٧٧
ته از طرف خدا آمده پس هر كس بصيرت آيات الهى و كتب آسمانى كه سبب بصيرت شماست الب  (104 و 103، آيه  سوره انعام.  ٧٨

 ). يافت خود به سعادت رسيد و هر كس كور بماند خود در زيان افتاد
 33، ص  4، ج  بحار االنوار.  ٧٩
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 خداوند واحدى است احدى در  اين خاصيت موجود مركب است، و; اى بر او عارض و دخيلى بر او داخل شود عارضه
 تحول حاالت صفت آفريده عاجز و محتاج ; ، و معناى سخط او عقاب اوست  و معناى رضاى او ثواب او; ذات خود

است، و خداوند تبارك و تعالى قوى و عزيزى است كه حاجتى به چيزى از آنچه آفريده است، ندارد، و خلق او همگى 
 .)80(» اين نيست كه همه چيز را بدون حاجت و سبب آفريدمحتاج او هستند، اين است و جز 

 
 : ـ در حديث ديگر از آن حضرت آمده است9

در  زيرا هر نورى چه مادى چه مجرد آميخته به ظلمت احتياج ـ (اهللا نورى است كه ظلمتى در او نيست،  «
 ; اى است كه مرگ در او نيست، و عالمى است كه جهل در او نيست و زنده)  ـ به نور بالذات است هستى و وجودش

 )81(»  او نورى الذات، حى الذات، عالم الذات، صمدى الذات است; و صمدى است كه راه براى نفوذ در او نيست
 .واحدى است كه ثانى ندارد، و احديتى است كه اجزاى خارجى و ذهنى ندارد

 :يتى از عبداهللا بن سنان است كه ابوعبداهللا فرمود ـ در روا10

آورد، بجز خدا كسى  در ربوبيت عظمى و در الهيت كبرى است، بجز خدا كسى چيزى را از ناچيز به وجود نمى «
 .)82(» كند كند، به جز خدا كسى چيزى را از وجود به عدم منتقل نمى جوهرى را به جوهرى منتقل نمى

تى بخش بعد از نيستى، و نيست كننده بعد از هستى، و تبديل كننده گوهر ذات قدرت مطلقه خداوندى هس
إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ  : ( اى است ، و اراده نافذه است)  علَى كُلِّ شَي قَديرٌ  (است كه 

 ()83(. 

 :  ـ در روايتى آمده است11

 . اما اول را دانستيم، تفسير آخر را بيان فرما; ) هو االَْولُ واآلخرُ : (از اين كالم خدا: از آن حضرت سؤال شد «

هيچ چيز نيست جز آنكه در معرض تغير و زوال و انتقال از رنگى به رنگى، و از هيئتى به هيئتى، و از : فرمود
العالمين كه لم يزل و ال يزال به يك حالت   و از زياده به نقصان، و از نقصان به زياده است، اال ربصفتى به صفتى،

 .)84(» است، او اول است قبل از هر چيز، و او آخر است بر آنچه كه زوال پيدا نكرده، اسماء و صفات او ال يتغير است

 : ـ مردى از آن حضرت پرسيد12

 !دين توحيد و عدل است و علم آن بسيار، آنچه وقوف بر آن سهل و حفظ آن ميسر است بگواساس  «

دارى، و اما عدل آن است كه  اما توحيد آن است كه بر پروردگار خود روا ندارى آنچه را بر خود روا مى: فرمود
 .)85(» آنچه تو را به آن مالمت كرده به خالق خود نسبت ندهى

 :در توحيد اين است كه) عليه السالم( ستفاد از كالم آن حضرتم

                                                           
 66، ص  4، ج  بحاراالنوار.  ٨٠
 140، ص  التوحيد.  ٨١
 68، ص  التوحيد.  ٨٢
 82سوره يس، آيه .  ٨٣
 314، ص  التوحيد.  ٨٤
 96، ص  التوحيد.  ٨٥
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آنچه بر انسان و كل جهان جايز و روا است احتياج در وجود و كماالت وجود است، و تغير و تبدل و تجزيه و 
تركيب است، اگر حياتى است قبلش عدم و بعدش مرگ است، و اگر علمى است توأم با جهل، و قبل و بعدش جهل 

و اگر قدرتى است توأم با عجز و قبل و بعدش عجز، و ناتوانى است، هر كمالى آميخته به نقص، و هر وجدانى است، 
مالزم با فقدان، و هر وجودى مقرون و مسبوق و ملحوق به عدم است، و اگر اين صفات بر خدا و خالق روا باشد، 

 توحيد آن است كه آنچه بر خود جايز  پس; متصف به اين صفات مربوب است نه رب، و مخلوق است نه خالق
 .دانى بر پروردگار خود جايز ندانى مى

 

 
 : ـ امام ششم به هشام بن حكم فرمود13

من العدل ان ال تتهمه ومن : قال. بلى، جعلت فداك: اال اعطيك جملة فى العدل والتوحيد؟ قال «
 .)86(» تتوهمه التوحيد ان ال

و از عدل است كه خدا را متهم ننمايى و از : دو جمله در عدل و توحيد به هشام تعليم كرد) عليه السالم( ماما
 .توحيد است كه خدا را توهم نكنى

،  جمله دوم ناظر به اين است كه آنچه در عقل و ادراك بگنجد قائم به عقل و ادراك است، و خداوند قيوم عقل
 پس توحيد آن است كه ;داخته عقل و وهم ممكن نيست كه خالقِ عقل و وهم باشدوهم و حس است، و ساخته و پر

 .خدا را توهم نكنى

 : ـ آن حضرت فرمود14

فهو  ان اهللا تبارك و تعالى خلو من خلقه، و خلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم الشيء ما خال اهللا عزوجل «
 .)87(» شيءمخلوق، واهللا خالق كل شيء، تبارك الذى ليس كمثله 

دانند كه عظمت خلقت عالَم و علم و حكمتى كه در يك سلول تا بزرگترين  قدر گوهر اين معرفت را كسانى مى
بين علوم ببينند،  ها تجلّى كرده بيابند، و نظمى كه بر جزء و كلّ نظام عالم حاكم است با ذره ها و كهكشان منظومه

بغى لَهĤ أَن تُدرِك الْقَمرَ مالشَّمس ينـ الَ : ( يتناهى ميلياردها كواكب را با نظامكه چگونه علم و قدرت ال 
الَ و ارِ وابِقُ النَّهلُ سونَ الَّيحبسى فَلَك يكند  اداره مى)88() كُلٌّ ف. 

 صفات علياى اوست و حكومت نظم واحد حسنى و و آيات علم و حكمت و قدرت در تركيب كائنات دليل اسماء
 .بر جهان گواه وحدت اوست

دهد، كه  و احتياج و فقر ذاتى كائنات، وابستگى وجود آنها را در حدوث و بقاء به آن غنى بالذات نشان مى
خدايى است كه شباهت او به خلق، و شباهت خلق به او محال، و تشبيه او به خلق و تشبيه خلق به او كفر است، و 

وهم و عقل غير ممكن است ، خيال ادراك او به حس ،. 

 سبحان اهللا والحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر

                                                           
 58، ص  5، ج  بحار االنوار.  ٨٦
 105، ص  التوحيد.  ٨٧
 40، آيه  سوره يس.  ٨٨
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 .در معرفت و توحيد خداوند عزوجل) عليه السالم( هايى بود از كلمات امام ششم ها نمونه اين

 
 اى از كلمات آن حضرت در نبوت نمونه

 :فرمايد مى)السالمعليه ( امام ششم حضرت امام جعفر صادق

انّه لما اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا و عن جميع ما خلق و كان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم  «
يجز ان يشاهده خلقه و ال يالمسوه فيباشرهم و يباشروه، و يحاجهم و يحاجوه، ثبت ان له سفراء فى 

م على مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و فى تركه خلقه، يعبرون عنه الى خلقه و عباده، و يدلونه
فناءهم، فثبت االمرون و الناهون عن الحكيم العليم فى خلقه و المعبرون عنه جلّ و عزّ، و 

 و صفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للناس )عليهم السالم( األنبياء هم
ـ فى شيء من احوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم  ق و التركيبعلى مشاركتهم لهم فى الخل ـ

بالحكمة، ثم ثبت ذلك فى كل دهر و زمان مما أتت به الرسل و األنبياء من الدالئل و البراهين، لكيال تخلو 
 .)89(» أرض اهللا من حجة يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته و جواز عدالته

شود، و سپس مختصرى شرح حديث شريف را بيان  ابتدا اجمالى از بحث نبوت و خصائص پيغمبر ذكر مى
 . كنيم مى

 
 نبوت و ضرورت تعليم و تربيت الهى

شود نخست ضرورت وجود تعليم  بعد از آن كه وجود خالق حكيم ثابت شد، ضرورت وجود نبوت و نبى ثابت مى
  گردد و تربيت الهى بيان مى

اى درك احتياج بشر به هدايت انبيا بايد خلقت انسان و هدف از اين خلقت و عوامل رساننده و باز دارنده از آن بر
گنجد،  هدف را شناخت، و رسيدگى به عمق اين مباحث ـ چنان كه از عنوان بحث پيداست ـ در اين مختصر نمى

 :شود ولى به قدر ضرورت به بعضى از جهات اشاره مى

ترين مرتبه حيات است  موجودى است داراى غرايز مختلف، و حيات آدمى از حيات نباتى كه ضعيف انسان : الف
 .رسد به حيات عقالنى شود تا مى شروع مى

 در ترقّى ; هاى نامحدود آدمى مخلوقى است مركّب از طبع و عقل، و جسمى با حوايج محدود و جانى با خواسته
 .تر و تنزّل از بهائم پستو تعالى از مالئك باالتر و در انحطاط 

المالئكة : ، فقلت )عليهما السالم( عن عبداهللا بن سنان، قال سألت ابا عبداهللا جعفر بن محمد الصادق «
ان اهللا عزّ و جلّ ركب فى :  )عليه السالم( طالب المؤمنين على بن ابى قال امير: افضل ام بنو آدم؟ فقال

بهائم شهوة بال عقل، و ركب فى بنى آدم كليهما، فمن غلب عقله المالئكة عقال بال شهوة، و ركب فى ال
 .)90(» شهوته فهو خير من المالئكة، و من غلبت شهوته عقله فهو شرّ من البهائم

                                                           
 168، ص  1، ج  اصول كافى.  ٨٩
پرسيدم، آيا ) عليهما السالم( عبداهللا جعفر بن محمد الصادق از حضرت ابى: عبداهللا بن سنان گفت (5 و 4، ص  1، ج  علل الشرايع.  ٩٠

هر آينه خداوند عزّ و : فرمود)عليه السالم( طالب فرمود كه اميرالمؤمنين على بن ابى) عليه السالم(  افضل هستند يا بنى آدم؟ اماممالئكه
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و اين آفرينش آن چنان بديع است كه بعد از تسويه پيكر او و دميدن روح مضاف به حقّ سبحانه و تعالى در 
ثُم اَنْشَأْناه خَلْقًا ءاخَرَ فَتَبارك اللَّه  : ( ، خلقتى استثنايى از تمام موجودات پيدا كرد، كه عظمت آن از جمله)91(او

 . پيداست)92() أَحسنُ الْخَلقيِنَ

كند كه ابزار  كند كه براى زندگى محدود مادى ساخته نشده است، زيرا حكمت اقتضا مى آدمى درك مى
 .شدمتناسب با كار و كيفيت خلقت متناسب با هدف با

اگر زندگى انسان محدود به حيات دنيوى بود براى او ادراك حيوانى و شهوت و غضبى كه جلب ماليمات و دفع 
منافرات اين حيات را بنمايد كافى بود، ولى اعطاى عقلى كه عاشق علم نامحدود و آراستگى به زيور كماالت اخالقى 

ه مرتبه باالتر است، دليل آن است كه براى زندگى و عملى است، و فطرتى كه هر مقام و منزلتى پيدا كند تشن
ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار  «: نامحدود ساخته شده چنان كه در حديث نبوى است

 .)93(» الى دار

كند كه هر استعدادى كه در نهاد انواع كائنات قرار داده است،  از طرفى حكمت حكيم على االطالق ايجاب مى
 اى كه هرگز به فعليت نرسد و طلبى كه به مطلب نائل عوامل فعليت آن قابليت را هم مهيا نمايد، زيرا افاضه قوه

 .نشود لغو است

علم و قدرت نامحدودى كه اگر استعداد ثمر به دانه داده، آب و خاك و هوايى را هم كه عوامل به ثمر رسيدن 
دانه در آنهاست براى به فعليت رسيدن آن آفريده است، و اگر به نطفه انسان استعداد اعضا و جوارح مختلف داده، 

كه ثمرش علم و عمل  رده است، آيا چگونه ممكن است بذر عقل ـرحم مادر را براى فعليت آن استعداد خلق ك
ـ بيĤفريند اما  اهللا باهللا را دارد كه استعداد رسيدن به كمال علمى و خُلقى و عملى و معرفة ـ و لطيفه روح را ـ است

لقتش هدايت وسايل به ثمر رسيدن بذر عقل و فعليت استعداد روح انسان را مهيا نكند، و او را به مقصود از خ
 !ننمايد؟

 ! در مورد انسان تخصيص بخورد؟)94() اَعطَى كُلَّ شَىء خَلْقَه ثُم هدى (مگر ممكن است قانون 

 .شود به اين جهت ضرورت وجود هدايت الهى براى رسيدن انسان به هدف از خلقت روشن مى

خواهد بداند كيست كه   انسان به مقتضاى فطرت خود در جستجوى سازنده و آفريننده خويش است و مى: ب
سر خوان نعمت خود نشانده تا  بعد از عدم او را به وجود آورده، و اين قوا و اعضا و جوارح را به او داده، و او را بر

 .وظيفه عقلى خود را كه شكر آن منعم حقيقى است انجام دهد

                                                                                                                                                                      
شهوتش  جلّ در مالئكه عقل بدون شهوت، و در بهائم شهوت بدون عقل، و در بنى آدم هر دو را تركيب كرد، پس كسى كه عقل او بر

 )عقلش غالب شود از بهائم بدتر است هتر است، و كسى كه شهوت او برغلبه كند از مالئكه ب
پس آنگاه كه او را آراستم و در ) ( فَقَعوا لَه سجِدينَفَاذَا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحى  : ( از سوره حجر29اشاره به آيه كريمه .  ٩١

 . ) ، پس بيفتيد برايش سجده كنان او از روح خويش دميدم
 .)بعد انشاء كرديم او را آفرينش ديگرى پس بلند مرتبه است خداوند كه بهترين آفرينندگان است (14سوره مؤمنون، آيه .  ٩٢
اى به  ن نيست كه از خانهبقا آفريده شديد، واين است و جز اي ربراى فنا آفريده نشديد، بلكه براى  (249، ص  6، ج  بحار االنوار.  ٩٣

 )شويد خانه ديگر منتقل مى
 ).به هر چيزى آفرينش آن را داد پس هدايت كرد (50سوره طه، آيه .  ٩٤
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بيند كه خود با آن كه سرا پا جهل است و خطا، و هوس است  ز طرفى انسان ساحت قدس او را اجلّ و اعال مىا
و هوى، با خداوندى كه خالق حس و محسوس و وهم و موهوم و عقل و معقول است و عظمت جمال و كمال او 

 ; جواب براى حلّ مشكل خود برقرار كنداليتناهى است و سبوح و قدوس از تمام نقايص و قبايح است، رابطه سؤال و
ـ داراى عقلى  كه الزمه ارتباط با خلق است اى الزم است كه با داشتن صورت انسانى ـ به اين جهت وجود واسطه

ـ  كه به قانون تناسب فاعل و قابل الزمه ارتباط با خالق است منزّه از خطا و نفسى مقدس از هوى و سيرتى الهى ـ
 آن گردد كه به نور وحى منور شود، و ابواب معارف الهيه را به روى بشر بگشايد، و او را از تفريط باشد، تا شايسته

:   حقّ به خلق به صراط مستقيمِ دين قيم هدايت كند)95(تعطيل عقل از معرفت حقّ سبحانه و تعالى و افراط تشبيه
لكُم وصيكُم بِه لَعلَّكُم  وأَنَّ هـذَا صراطى مستَقيما فَاتَّبِعوه و الَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عنْ سبِيله ذَ (

 )96(). تَتَّقُونَ

استكشاف و استخدام كند، و  تواند نواميس و اسرار طبيعت را  انسان داراى قدرت فكرى است كه مى: ج
 خاصيت طبيعت آدمى كه طلبى ـ در اثر حد شكنى و افزون كه ، شهوت و غضبى دارد ، هوس همچنين هوى

ظَهرَ  : ( پذير نيست، با اين خصوصيت، صالح وفساد زمين وابسته به صالح و فساد انسان است ـ قناعت است
رِّ وى الْبف ادى النّاسِ الْفَسدأَي تبا كَسرِ بِمحى : (  بلكه به مقتضاى)97() الْبا فم خَّرَ لَكُمسى  وا فمو تو مـالس

ت لِّقَوم يتَفَكَّرُونَ الََيـ كى ذَلإِنَّ ف نْها معيمضِ جصالح و فساد كرات ديگر نيز به صالح و فساد )98() االَْر 
است، كه اعتدال فكرى او را به  كند تنها هدايت الهى مى موجودى را تضمين بستگى دارد، و آنچه اصالح چنين او

 .نمايد  اعمال صالحه تأمين مىاخالق فاضله و عقايد حقّه و اعتدال روحى او را به

اين وابستگى تأثير و تأثّر متقابل و در  و  زندگانى انسان در اثر احتياجات گوناگون وابسته به اجتماع است،: د
آن حقوق هم  بدون احقاق حقوق، حيات اجتماعى قابل بقا نيست، و تأمين كند، و مى نتيجه حقوق مختلف را ايجاب
 اجراى قوانينى مصون از نقص و خطا، و همچنين مبرّا بودن مقام وضع و اجرا از تأثّر از ميسر نيست مگر به وضع و

شود مگر به وسيله قوانين و مقرّرات و مجريان   و اين مهم محقّق نمى; مصالح شخصى و انحراف از حقّ و عدالت
 )99(). النَّاس بِالْقسط م الْكتَـب و الْميِزَانَ ليقُوملَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَـت و أَنْزَلْنا معه : ( الهى

ه مبدأ و معاد و هدف از آفرينش ثابت شد، و لزوم رسيدن آدمى اكنون كه به اين جهات ضرورت هدايت انسان ب
به كمال نظرى و عملى و تعديل هوسهاى نفسانى و تأمين حقوق فردى و اجتماعى وى روشن گرديد، بايد دانست 
ه كه اين مقاصد جز از طريق وحى و نبوت ميسر نيست، و كفايت اين مهمات از عهده مغز آلوده به خطا، و دست بست

 .شود به قيد هوس و هوى ساخته نيست، و با چراغ انديشه و فكر نقاط ابهامى كه در فطرت اوست روشن نمى

                                                           
 .يعنى اين كه خدا را همانند خلق بپندارند: افراط تشبيه.  ٩٥
تان كند از  نيد راهها را كه پراكنده، و پيروى نك و همانا اين است راه من كه مستقيم است، پس پيرويش كنيد (153سوره انعام، آيه .  ٩٦

 )راه او، بدين توصيه كرده است شما را شايد تقوى پيشه كنيد
 . ) مردم فراهم كردظاهر شد فساد در بيابان و دريا بدانچه كه دستهاى  (41سوره روم، آيه .  ٩٧
گى از اوست همانا در آن است و آنچه در زمين است، هم رو مسخّر كرد براى شما آنچه در آسمانها   (13سوره جاثيه، آيه .  ٩٨

 )هايى براى گروهى كه انديشه كنند نشانه
همانا به تحقيق  فرستاديم پيغمبران خويش را با داليل و حجتها و نازل كرديم با ايشان كتاب و ميزان را تا  (25سوره حديد، آيه .  ٩٩

 . ) مردم به قسط قيام كنند
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انسانى كه با مشعل افكارِ نوابغ خود به جستجوى اسرار جهان برخاست، اما ناگهان آنچه در تركيب بدن از عناصر 
اطل شد، و آنچه نسبت به خلقت جهان از خاك و اربعه و پيدايش علل و امراض از چهار طبع مخالف پنداشته بود ب

آب و هوا و آتش و اجرام آسمانى غير قابل خرق و التيام بافته بود، پنبه شد، و روشن گرديد كه از نزديكترين 
موجودات به خود كه تركيب بدن خويش است، و علل صحت و مرضش خبر نداشته، و آنچه در نزديكترين كرات 

تواند او را به معرفت مبدأ و معاد و موجبات  نداشته خطا بوده، آيا چراغ فكر اين انسان مىپ سماوى كه ماه است مى
 !سعادت و شقاوت او هدايت كند؟

تواند راهنماى آغاز و انجام انسان و  اى عاجز است چگونه مى دانش انسانى كه از ادراك اسرار نهفته در دل ذره
فبعث فيهم رسله و  «! د و راهنماى سعادت دنيا و آخرت او باشد؟گشاى وى در معرفت مبدأ و معا جهان و مشگل

يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا  واتر اليهم انبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسى نعمته و
 .)100(» المقدرة لهم دفائن العقول و يروهم آيات

 
 خصائص پيغمبر

 :شود پيغمبر داراى خصايصى است كه به ذكر دو خصوصيت اكتفا مى

 
 :الف ـ عصمت

 :شود ت كه به بعضى از آنها اشاره مىبراى اثبات عصمت انبيا داليلى اس

 ـ براى رسيدن هر موجود به كمالى كه براى آن آفريده شده سنّت و آيينى است، و از مباحث گذشته روشن 1
 .شد كه هدايت الهى و دين حقّ سنّت و آيين رسيدن انسان به كمالِ مقصود از خلقت اوست

دار تعليم و تربيت انسان  ت و آيين است، و پيغمبر عهدهو تحقّق آن كمال وابسته به تبليغ و اجراى اين سنّ
اساس اين سنّت است، و اگر تخلّفى در تبليغ و اجراى اين سنّت رخ دهد نقض غرض است، و تخلّف مبلّغ وحى و  بر

 .، يا در اثر خطا و يا در اثر هوى است، و هر كدام كه باشد مقصود نهايى حاصل نخواهد شد مربى به تربيت الهى

طلُ  (طلبد، و عصمت سنّت و آيين خداوند كه  نتيجه آن كه كمال هدايت الهى كمال هادى را مى الْبـ أْتيهالَ ي
 . مجرى سنّت و آيين است مستلزم عصمت معلّم و)101() منْ بينِ يديه و الَ منْ خَلْفه

منْ عملَ صالحا منْ  : (  ـ دين از نظر عقلى و نقلى براى آن آمده است كه انسان را به حيات طيبه زنده كند2
نِ ما كانُوا يسبِأَح مرَهأَج منَّهزِيلَنَجةً وبوةً طَييح نَّهيِينٌ فَلَنُحؤْمم وه أُنْثى و لُونَذَكَر أَومآب حيات )102() ع 

                                                           
رانگيخت، و پى در پى فرستاد تا اداى ميثاقى را كه خداوند با فطرت پس خدا در آنان فرستادگان خود را ب: (البالغه خطبه اول نهج.  ١٠٠

اذْكُرُواْ نعمةَ اللَّه  و : (  از سوره مائده7اشاره به آيه  انسانها بسته بود از آنها بطلبند، و آنان را به نعمت فراموش شده متذكر بنمايند ـ
بِه ى واثَقَكُمالَّذ يثَـقَهم و كُملَيت را بر)  عها و گنجهاى عقول آنان را برافشانند،  آنان تمام كنند، و دفينه ـ و به تبليغ وحى خدا حج

 . ) و آيات قدرت خداوند را به آنان ارائه دهند
 . ) آيد آن قرآن را هيچ باطلى از پيش روى و نه از پشت سر آن نمى (42سوره فصلت، آيه .  ١٠١
، هر آينه او را به حيات پاكيزه زنده  آن كسى كه كردار شايسته كند از مرد يا زن در حالى كه مؤمن باشد (97سوره نحل، آيه .  ١٠٢
 . ) كردند كنيم، و همانا پاداششان دهيم البته مزدشان را به بهتر از آنچه كه مى مى
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دهد، و مسير اين آب حيات وجود پيغمبر   مجموعه دين را تشكيل مىطيبه انسان ايمان و عمل صالح است كه
 .رسد ، و از آبِ آلوده حيات طيبه به ثمر نمى شود است، و اگر مسير آلوده باشد آب هم آلوده مى

 ـ چون حصول غرض از بعثت به اطاعت امر و نهى پيغمبر است، و از طرفى اطاعت خطا كار و گنهكار جايز 3
 .ين معصوم نبودن پيغمبر از خطا و گناه موجب نقض غرض و بطالن نتيجه بعثت استنيست، بنابرا

 ـ اگر پيغمبر معصوم از خطا و لغزش نباشد براى امت يقين به صدق و صحت گفتار او در تبليغ وحى حاصل 4
عمل و واعظ غير  لم بىشود، و گفتار عا نخواهد شد، و اگر معصوم از گناه نباشد با آلودگى به گناه از انظار ساقط مى

 .متّعظ در نفوس مؤثّر نيست، و غرضِ مقصود از بعثت حاصل نخواهد شد

اليقين رسيده و هر چيز   عقل كاملى كه به اتصال به وحى به حقّ;  ـ منشأ خطا و گناه ضعف عقل و اراده است5
شود، مجالى براى خطا و گناه در  ىاى كه جز به اراده خداوند متعال متأثّر نم بيند، و اراده را چنان كه هست مى
 .گذارد وجود پيغمبر باقى نمى

 
 ب ـ معجزه

اى باشد كه يقين به حقّانيت  پذيرفتن هر ادعايى نيازمند به دليل است، و رابطه بين دليل و مدعا بايد به گونه
 .دعوا قابل انفكاك از دليل نباشد

اين مدعا جز به تصديق گفتار او از ناحيه خداوند ثابت مدعاى پيغمبر سفارت از ناحيه خداوند متعال است، و 
شود، و معجزه تصديق عملىِ خداوند نسبت به ادعاى پيغمبر است، زيرا حقيقت معجزه امرى است كه ـ بدون  نمى

اسباب و مسببات، و تأثير سبب در مسبب، و تأثّر مسبب از سبب موجود  ـ به اراده محيط بر وساطت سبب عادى
 .شود مى

كسى كه ادعاى نبوت كند و از نظر عقلى صدق او ممكن باشد و همراه اين دعوا خارق عادتى از او ظاهر شود 
حقّ نباشد خرق عادت به وسيله او تصديق كاذب و موجب گمراهى خلق  گواه قطعى حقّانيت اوست، زيرا اگر بر

 . و ساحت قدس ربوبيت منزّه از آن است; است

 
 )عليه السالم( مام ششمشرح مختصر حديث ا

 :كنيم اكنون شرح مختصرى براى حديث شريف ذكر مى

اند كه به بعضى از آنها  در اين حديث شريف مباحثى را در مورد نبوت طرح فرموده) عليه السالم( امام ششم
 :شود اشاره مى

 : دليل ضرورت بعثت انبيا در جمله

ذكر شده است، زيرا هر حركت و سكون و فعل و »  يدلُّونَهم « تا جمله » و كان ذلك الصانع حكيماً متعالياً «
زند، براى دنيا و آخرت او يا نافع است و يا مضّر، و يا نه نافع است و نه مضّر، و در هر حال  تَركى كه از آدمى سر مى

سر نيست مگر از انسان محتاج است كه نفع و ضرر و مصلحت و مفسده دنيا و آخرت خود را بداند، و اين معرفت مي
، افعال و تروك آدمى در حيات دنيوى و اخروى او، كه آفريننده  ، سكنات ناحيه ذات محيط به نقش تمام حركات

به  كند و چون داللت و هدايت او بدون واسطه ـ حكمت خالق هدايت را ايجاب مى.  انسان و دنيا و آخرت است
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يدلّونهم على مصالحهم و منافعهم و  «اى الهى الزم است كه رو وجود سفر ـ ممكن نيست، از اين جهت تعالى او
 .» ما به بقاؤهم و فى تركه فناءهم

و به عنايتى كه به عموم مصالح و منافع انسان در تمام عوالم وجود او شده است، امتياز اين برهان از برهان حكما 
 .شود ـ روشن مى تماعى داردكه نظر به مدنى بودن انسان و عدل در معامالت و روابط اج در نبوت ـ

، و آنچه بدان اشتراك و اختصاص دارند  و به استثنايى بودن وجود آنان از جهت اشتراك با خلق و امتياز از خلق
 » غير مشاركين للناس ـ على مشاركتهم لهم فى الخلق و التركيب ـ فى شيىء من احوالهم «:  در جمله

 .اشاره شده است

 به مصطفى بودن پيغمبر از ساير خلق توجه شده است، كه به آن خلقت » ن خلقهصفوته م «:  و در جمله
 .تصفيه شده بتواند به مقام وساطت بين خالق و خلق نائل، و رابط بين عالى و دانى باشد

كند، كه او همچون زبان  منزلت پيغمبر را روشن مى»  يعبرون عنه «:  و به لطف كلمه تعبير از خدا در جمله
نمايد، و اين منزلت الزم قداست و  ـ مقاصد خداوند متعال را به خلق منتقل مى الضمير است يانگر ما فىكه ب ـ

 .مستلزم عصمت پيغمبر است

 دليل لزوم معجزه را براى اثبات نبوت » يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته و جواز عدالته «:  و در جمله
قَالَ قَد جِئْتُكُم  (االطالق و ثمره آن هم حكمت است  مت حكيم على، حك بيان فرموده است، و چون منشأ نبوت

تياز حكمت نظرى و عملى انبيا عنايت شده، كه آن ، به ام)104() أُدع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ (، )103() بِالْحكْمةِ
 سراج منيرى است كه » و من عند الحكيم العليم « و » يعبرون عنه «مبتنى بر فكر است، و اين به مقتضاى 

يكَاد زيتُها يضىء و  : ( بدون احتياج به تعليم و تربيت بشرى با ارتباط به نور السموات و االرض روشن شده است
 )105(). و لَم تَمسسه نارلَ

مؤيدين من عند الحكيم  «:   به فاصله كوتاهى فرمود، » حكماء مؤدبين بالحكمة «:  و با آن كه فرمود
 و ارتباط حكمت انبيا و ; در جمله دوم تأييد به حكمت است در جمله اول تأديب به حكمت، و; » العليم بالحكمة

مكتب وحى از جهت حدوث و بقا به مقام عنديت حكيم عليم، امتياز آن حكمت را از انديشه بشرى در حد امتياز ما 
 .كند عند اهللا و ما عندالناس روشن مى

 مبين » بين بالحكمة، مبعوثين بهاحكماء مؤد « و وصف انبيا به » و كان ذلك الصانع حكيماً «:  و جمله
يسبح  : ( اين است كه علّت فاعلى و علّت غايى نبوت، حكمت است، و حد وسط بين مبدأ و منتها هم حكمت است

وت و ما فى االَْرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ  مـى السا فم لَّهى*لثَ فعى بالَّذ وه  منْهوالً مسنَ رياالُْم 
ته و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكتَـب و الْحكْمةَ و إِنْ كَاَنُواْ من قَبلُ لَفى ضَالَل مبِين ايـء هِملَيتْلُواْ ع106(). ي( 

                                                           
 )گفت هر آينه آمدم شما را به حكمت(63سوره زخرف، آيه .  ١٠٣
 )دعوت كن به راه پروردگار خود به حكمت (125سوره نحل، آيه .  ١٠٤
 . ) نزديك است روغنش بتابد و روشنى دهد و هر چند نرسد به او آتشى (35سوره نور، آيه .  ١٠٥
ن است، خداوندى كه ملك است و قدوس و گويد براى خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمي تسبيح مى (2، 1سوره جمعه، آيه .  ١٠٦

آنها آيات خدا را تالوت كند، و آنها را  سواد پيغمبرى از خودشان كه بر عزيز و حكيم، اوست آن كسى كه برانگيخت در مردمى امى و بى
 . ) پاكيزه كند، و به آنها كتاب و حكمت را بياموزد، اگر چه قبل از آن در گمراهى آشكار بودند
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 گرانبهاى ديگرى نيز در اشارات و لطايف كالم امام است كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آنها مباحث
 .شود نظر مى صرف

 
 اى از كالم آن حضرت در معاد نمونه

 : سؤال شد) عليه السالم( از امام ششم

تال و آزمايش است، و جاى اينجا دار و خانه اب: چرا خدا دنيا را خانه ثواب و زندان عقاب قرار نداده است؟ فرمود «
تجارت ثواب و اكتساب رحمت است، دنيا جايى است پر از آفات و در آن شهوات جمع شده است، و جاى عمل محل 

اند، و  ، و عضوى را كه درندگان خورده چگونه بدنى كه پوسيده و اعضاى آن پراكنده شده:  پرسيد. جزا نيست
 شود؟ زنده مىعضوى كه خاك شد و يا گل آن خانه شده، 

آن كس كه او را نه از چيزى به وجود آورده و صورت او را بدون سابقه مثال و مانندى كشيده، قدرت دارد : فرمود
 .)107(» كه اول او را به وجود آورده دوباره او را برگرداند همچنان

ه، چگونه ممكن است از دوباره به وجود آوردنش يعنى علم و قدرت و حكمتى كه نقش اول را بدون مانند كشيد
اند همه در خاك محفوظ است، و از  اند و جنبندگان جويده با سابقه مثال اول عاجز باشد، و آنچه درندگان خورده

داند، و از علمى كه سنگينى ذره در ظلمات زمين از آن پوشيده نيست، ذرات  كسى كه عدد و وزن هر چيزى را مى
 .بدن هم مخفى نيستپراكنده آن 

شود اين است كه معرفت مبدأ كليد قفل معرفت معاد است، و اثبات معاد به دليل  آنچه از بيان امام استفاده مى
 .عقلى، و نقل مبتنى بر عقل است

 :كنيم در اين مختصر به چهار دليل عقلى اشاره مى

مانند جود و كرم ـ و اخالق  ـ ق فاضلهكند كه عالم و جاهل، و متخلّق به اخال  ـ عقل هر عاقلى درك مى1
 .است كردار برابر نيستند، و پاداش هر يك را به تناسب عمل ندادن ظلم بد و رذيله ـ مانند بخل و حسد ـ و نيكوكار

بينند، و اگر  در اين زندگى نمى و از طرفى ـ آن چنان كه بايد ـ خوبان سزاى خوبى و بدان سزاى بدى خود را
به تناسب عقايد و اخالق و اعمال نباشد ظلم است، و عدل  عقـاب توأم با حساب و ثواب وزندگانى ديگرى 

نَجعلُ الَّذينَ ءامنُواْ و عملُواْ  أَم : ( كند كه حشر و نشر و حساب و ثواب و عقابى باشد ايجاب مى خداوندى
ت كَالْمفْسدينَ فى االَْرضِ أَم نَجعلُ الْ حـالارِالْصينَ كَالْفُجتَّق108(). م( 

را آفريده و در او به جز قوايى كه  نانسا زند، و  ـ خداوند متعال حكيم است و كار عبث و بيهوده از او سر نمى2
را  مانند جذب و دفع و شهوت و غضب ـ قوه ديگرى آفريده است كه او است ـ براى زندگى گياهى و حيوانى ضرورى

خواند، و در رسيدن به كماالت به هيچ حدى  به كماالت علمى و فضايل اخالقى و گفتار راست و رفتار شايسته مى
مرتبه از علم و قدرت نائل شود، تشنه مرتبه باالتر است، و انبيا را براى تربيت اين فطرت متوقف نيست، و به هر 

                                                           
 80، ص  2، ج  االحتجاج.  ١٠٧
دهيم؟ يا پرهيزكاران  آيا كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند مانند مفسدين در زمين قرار مى (28سوره ص، آيه .  ١٠٨

 . ) دهيم؟ را مانند گهنكاران قرار مى
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فرستاده، تا او را به مبدأ كمال نامتناهى هدايت كنند، و اگر زندگى محدود به عمر آدمى در اين جهان بود، وجود 
 .، و بعثت انبيا براى هدايت اين فطرت عبث بود چنين فطرتى لغو

كند كه زندگى انسان به حيات مادى و حيوانـى ختم نشود، و حيات انسان براى  داوند ايجاب مىپس حكمت خ
 )109(). أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَـكُم عبثًا و أَنَّكُم إِلَينَا الَ تُرْجعونَ : ( وصول به كمال مقصود از خلقت ادامه پيدا كند

شود، و داد هر مظلومى از ظالم  كند كه بايد حقّ هر صاحب حقّى به او داده  ـ فطرت هر انسانى حكم مى3
هاى عدل و   محكمههاى قضايى و مسلك و آيينى به تشكيل دستگاه ، بشر را با هر  و همين فطرت; گرفته شود
 .دارد انصاف وامى

گذرانند و  از طرفى نيز روشن است كه در اين زندگى بسيارى از ستمگران بر اريكه عزّت و اقتدار زندگى را مى
كند  ، عزّت و رحمت خداوند ايجاب مى ، عدل دهند، حكمت ستمكشان در زير تازيانه و شكنجه ستمگران جان مى

لمونَ إِنّما يؤَخِّرُهم  : ( ظالمان گرفته شودكه داد آن مظلومان از آن  و الَ تَحسبنَّ اللَّه غَـفالً عما يعملُ الظـَّ
رُ صـاالَْب يهف م تَشْخَصوي110(). ل( 

خلقت و ثمره وجودش فراهم  كند كه وسيله رسيدن انسان را به غرض از  ـ حكمت خداوند متعال اقتضا مى4
ى موجب سعادت اوست، و نهى از آنچه موجب شقاوت اوست، و اجرا كند، و آن ميسر نيست مگر با امر به آنچه

دستورات الهى با آن كه مخالف هوى و هوس سركش آدمى است ميسر نيست مگر به خوف و رجاء، و اين دو محقّق 
شود مگر به بشارت و انذار، و بشارت و انذار مستلزم ثواب و عقاب و وجود نقمت و نعمتى بعد از اين زندگى  نمى

 . منزّه از قبيح استاست، وگرنه بشارت و انذار دروغ خواهد بود، و خداوند متعال

 
 اى از كالم آن حضرت در عدل نمونه

 : ـ امام ششم فرمود1

دارى، و اما عدل آن است كه  اما توحيد آن است كه بر پروردگار خود روا ندارى آنچه را كه بر خود روا مى ... «
 .)111(» آنچه تو را به آن مالمت كرده به خالق خود نسبت ندهى

عليه ( در توحيد در بحث توحيد گذشت، و شرح كالم حضرت) عليه السالم( ى از شرح كالم آن حضرتمختصر
كند، حتى اگر ظلم را به  در عدل اين است كه هر انسانى به فطرت خود حسن عدل و قبح ظلم را درك مى) السالم

نند مسرور و مبتهج است، همچنان كه ظالم نسبت بدهند از اين نسبت متنفّر است، و اگر او را به عدل و داد ياد ك
به جهت طمع يا  اگر مجرمى كه تمام همتش رسيدن به آرزوى باطل خويش است، در صورتى كه قاضى به نفع او ـ

ـ حكم كند، هرچند آن مجرم به هوى و هوس خود از قاضى راضى و خوشنود است، ولى به عقل و فطرتش به  ترس
 و اگر قاضى بدون طمع به مال او و ترس از قدرت او به ;كند فس او قضاوت مىزشتىِ كار قاضى و پستى و دنائت ن

                                                           
 . ) شويد؟ اشتيد كه شما را بيهوده آفريديم، و آن كه شما به سوى ما باز گردانده نمىپس آيا پند(115سوره مؤمنون، آيه .  ١٠٩
اندازد   تأخير مى، مپندار جز اين نيست كه آنها را به كنند و البته خدا را غافل از آنچه كه ستمگران مى (42سوره ابراهيم، آيه .  ١١٠

 . ) مانند براى روزى كه در آن چشمها از گردش باز مى
 96، ص  التوحيد.  ١١١
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ضرر آن مجرم به ميزان حق و عدل حكم كند، هرچند آن مجرم بر قاضى غضبناك است، و لكن عقل و فطرت او به 
 .نگرد قاضى به ديده احترام و به قضاوت او به نظر تحسين و تمجيد مى

بيند در  فطرت آفريده، و چراغ عقلى را كه به نور آن حسنِ عدل و قبح ظلم را مىخداوندى كه آدمى را بر اين 
وجود او روشن كرده، و او را به عدل ستوده و بر ظلم مالمت كرده است، چگونه ممكن است، خود به آن چه كه خلق 

 .را به آن مالمت كرده، متصف باشد

 .به اين دليل خداوند عادل است و ظالم نيست

 :م ششم به هشام بن حكم فرمود ـ اما2

من العدل ان ال تتّهمه و من : قال. بلى، جعلت فداك: اال اعطيك جملة فى العدل والتوحيد؟ قال «
 .)112(» التوحيد ان ال تتوهمه

وانى از رسيدن شرح كالم آن حضرت در عدل اين است كه منشأ ظلم، يا جهل به قبح ظلم است، و يا عجز و نات
 بر خداوند ; شود به هدف به وسيله حق و عدل است، و ظالم به جهت همين عجز است كه به ابزار ظلم متوسل مى

متعال جهل و عجز محال است، زيرا كه جهل و عجز نقص است، و تركيب از كمال و نقص بر خداوند واحد و أحد 
 .محال است

كند كه منزه از ظلم، و  ر هر چيز، و حكمت او در هر چيز، ايجاب مىبنابراين علم او به هر چيز، و قدرت او ب
، و  )113() ا بِالْقسطمشَهِد اللَّه أَنَّهو الَ إِلَـه إِالَّ هو والْملَـئكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قĤَئمـ : ( عادل در آفرينش باشد

 . )114() يظْـلَمونَ هم الَ قُضى بينَهم بِالْقسط و : ( همچنين در حساب بندگانش در روز جزا عادل باشد

و چون تهمت آن است كه عيبى را كه در كسى نيست به او نسبت بدهند، و كسى كه به خداوند عليم و قادر و 
) عليه السالم( زند، از اين جهت امام ششم دهد، تهمت جهل يا عجز يا سفاهت به خدا مى حكيم نسبت ظلم مى

 .ايمان به عدل آن است كه خدا را متهم نكنى: فرمود

 
 اى از كالم آن حضرت در امامت نمونه

و رجال  كلينى از محمد بن اسماعيل، و او از فضل بن شاذان، و او از صفوان بن يحيى، و او از منصور بن حازم ـ
 :كند كه منصور گفت ـ روايت مى حديث از اعاظم و اكابر محدثين و معتمد و موثقند

رم از آن است كه به خلقش شناخته شود، بلكه خلق به خدا خداوند اجل و اك: به ابى عبداهللا عرض كردم «
 .راست گفتى: شوند، فرمود شناخته مى

كسى كه معرفت پيدا كرد كه پروردگارى دارد، سزاوار است كه بداند پروردگار او رضا و سخطى دارد، و : گفتم
شود راهى به رضا و سخط، و  مى كسى كه وحى بر او نازل ن;رضا و سخط او را نتوان شناخت مگر به وحى، يا رسول

 .امر و نهى خدا ندارد مگر از طريق فرستادگان خدا، و فرستادگان خدا حجتند، و اطاعت آنها فرض و واجب است

                                                           
 58، ص  5، ج  بحاراالنوار.  ١١٢
ت خدايى به جز او و فرشتگان و دانشمندان به يكتايى او گواهى دهد كه نيس خداوند گواهى مى  (; 18، آيه  سوره آل عمران.  ١١٣
 . ) دهند كه او قائم به قسط است مى
 . ) ظلم نشوند، و  حكم شود بين آنان به عدل  (47، آيه  سوره يونس.  ١١٤



 به ياد آن كه مذهب حق يادگار اوست

 

40

: از دنيا رفت حجت خدا بر خلق او كيست؟ گفتند) صلى اهللا عليه وآله( چون رسول خدا: و من به اين مردم گفتم
هاى مختلف براى غلبه بر خصم و اثبات مدعاى خود به قرآن  دم، و ديدم گروهمن در قرآن نظر كر: گفتم. قرآن

كه آنچه از كتاب خدا بگويد حق  كنند، دانستم كه قرآن بدون كسى كه قيم و قائم به امر قرآن باشد ـ استدالل مى
عمر و حذيفه عالم به ابن مسعود و : قيم و قائم به امر قرآن كيست؟ گفتند: ـ حجت نيست، پس به آنها گفتم باشد

داند مگر  نه، پس احدى را نيافتم كه بگويد همه قرآن را مى: دانند؟ گفتند اينها همه قرآن را مى: گفتم. قرآنند
عليه ( يعنى على دانم، و اين يكى ـ  و اگر بين قوم چيزى باشد كه هر يك از آنها بگويند نمى; )عليه السالم( على

ـ قيم قرآن است و اطاعت او واجب  )عليه السالم( يعنى على دهم كه او ـ  شهادت مىدانم، پس ـ بگويد مى )السالم
 .خدا حجت بر مردم است و آنچه در قرآن بگويد حق است)صلى اهللا عليه وآله( بوده، و بعد از رسول

 .)115(» خدا تو را رحمت كند: امام ششم فرمود

است و بر فكر منصور بن ) عليهما السالم( از آفتاب عالمتاب علم جعفر بن محمدكه شعاعى اين حديث شريف ـ
شود، و نجاشى  حازم تابيده است، و او مردى است از فقهاى اعالم كه از آنان حالل و حرام و فتوى گرفته مى

ضى از آنها بيان مشتمل بر دقايقى است، كه بع»  ثقةٌ عينٌ صدوقٌ، و از جمله اصحاب و فقهاى ما است«: گويد مى
 .شود مى

، اين جمله كمال معرفت است، زيرا كائنات، » خداوند اجل و اكرم است كه به خلق شناخته شود «: منصور گفت
باشند نه معرِّف خدا، و فقير بالذات ممكن نيست معرِّف غنى بالذات باشد، و  آيات علم و قدرت و حكمت خداوند مى
 !تواند معرِّف نا محدود باشد  باشد، و محدود چگونه مىنقص محض نتواند معرِّف كمال محض

يا من دل على ذاته  «: جلوه كرده است)عليه السالم( و اين همان معرفتى است كه در كالم اميرالمؤمنين
عليه ( العابدين م زينالساجدين اما ، و سيد )اى كسى كه به ذات خودت بر ذات خود داللت كردى ()116(» بذاته
به تو شناختم تو را، و تو داللت  ()117(» بك عرفتك و انت دللتنى عليك «: در مناجاتش اظهار كرد) السالم

 ).كردى مرا بر خودت

ار اين جمله اشاره به آن است كه انسانى كه موجود عاقل مخت»  خدا را رضا و سخطى است «: منصور گفت
، اقوال و اعمال خود بايد حق را از باطل و خوب را از بد تمييز دهد، و به كار ببندد، و آنچه را  ، اخالق است، در افكار

 و انسان بايد بداند كه با ديد عقل ناقص و فكرِ ;خدا از او خواسته است انجام دهد، و از آنچه نهى كرده بر حذر باشد
 . جز به نور وحى طى شدنى نيست، راه سعادت دنيا و آخرت خطاكار

، كه كتاب خدا ما را بس  اين سخن»  بعد از رسول خدا حجت كيست؟ «: منصور به اين جمله كه گفت
 . را باطل كرد، زيرا قرآن بدون مفسر الهى مانند طب بدون طبيب است)118(است،

                                                           
 168، ص  1، ج  الكافى.  ١١٥
 339، ص  84، ج  بحار االنوار.  ١١٦
 82، ص  95، ج  بحار االنوار.  ١١٧
اين مطلب در كتب عامه و خاصه به . گفت)صلى اهللا عليه وآله( خدا اى كه عمر بن الخطاب در رد رسول اشاره است كه به جمله.  ١١٨

 : است كهنقلهاى بسيار آمده
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دهد و در اين مختصر به سه  از ادله نقليه، عقل بر تالزم بين وجود قرآن و امام معصوم شهادت مىبا قطع نظر 
 :شود وجه اكتفا مى

اى تأسيس كند كه محصول آن كارخانه گرانبهاترين گوهر باشد، و غرض از آن اختراع   ـ اگر مخترعى كارخانه1
، حيات و موت مخترع نبايد كار متوقف شود، و براى  ياب، غ گونه كه در حضور ، آن ادامه توليد آن محصول باشد

، در ساخت ابزار آن كارخانه و كيفيت عمل آنها ظرافتها و دقتهايى اعمال شده است كه اطالع بر  حصول آن محصول
ر ابزارِ شود باور كرد كه آن مخترع كسى را كه دانا به اسرا آنها جز به راهنمايى آن مخترع ميسر نخواهد بود، آيا مى

و مهندسىِ آن كارخانه را بـه انتخاب مردمى ! آن كارخانه و توانا بر به كار انداختن آن ابزار است معين نكند؟
 !بگذارد كه از شناخت ابزار و ظرافتهاى كاربرد آن بيگانه باشند؟ وا

خانه دين خداست و آيا دقّت و ظرافت معارف و سنن و قوانين الهى در جميع شئون حيات انسان كه ابزار كار
يعنى كمال انسانيت به معرفت اهللا و عبادت اهللا و تعديل شهوت  محصولش ارزشمندترين گوهر خزينه وجود است ـ

ـ كمتر  انسان به عفّت، و غضب او به شجاعت، و فكر او به حكمت، و ايجاد مدينه فاضله براساس قسط و عدالت است
 !ن مخترع است؟از دقّت و ظرافت اعمال شده در اختراع آ

ناً لِّكُلِّ شَىء و هدى  و : (كتابى كه خداوند متعال در تعريف آن فرموده است يـبت تَـبالْك كلَينَزَّلْنَا ع
ةً ومحأَنزَ ( و )119() ر تَـبالنُّورِك إِلى ت نَ الظُّلُمـم النَّاس تُخْرِجل كإِلَي ( و )120() لْنَـه  كلَيأَنزَلْنَا ع Ĥم و

خواهد كه آنچه را كه اين كتاب تبيان آن است  مبينى مى )121() تَلَفُواْ فيهالكتَـب إِالَّ لتُبينَ لَهم الَّذى اخْ
به عالَم نور باشد، و در تمام آنچه مورد استخراج كند، و محيط بر ظلمات فكرى و اخالقى و عملى بشر و راهنماى او 

ترين مسائل وجود در مبدأ و معاد  اختالف نوع انسان است مبين حقّ و باطل باشد، كه مرز آن اختالفات از عميق
خوارى كه  ـ تا مثال اختالف دو زن بر سر فرزند شير كه فكر نوابغ انديشه را به حلّ خود مشغول كرده است است ـ

 . مادرى او را داشته باشندهر يك ادعاى

توان پذيرفت كه كاربرد اين كتاب در هدايت عمومى و تربيت انسانى و حلّ مشكالت و رفع اختالفات با  آيا مى
 !تمام شده باشد؟) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رحلت رسول اكرم

 و معلّم و مربى رها كرده، و آيا خداوند تبارك و تعالى و پيغمبرش اين قانون و تعليم و تربيت را بدون مفسر
 !اند؟ ، قوانين و احكامِ اين كتاب وا گذاشته ، معارف خبر از علوم تعيين مفسر و معلّم و مربى را به انتخاب مردمِ بى

                                                                                                                                                                      
درد : اى براى شما بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد، عمر گفت بياييد، نوشته: هنگام رحلت فرمود) صلى اهللا عليه وآله( حضرت رسول 

 .، نزد شما قرآن است، كتاب خدا ما را بس است بر پيغمبر شدت گرفته

 و 325، ص  1، ج   مسند احمد حنبل; 76، ص  5، ج  لم صحيح مس; 9، ص  7، ج  صحيح البخارى، باب قول المريض قوموا عنّى 
اهللا العظمى وحيد الخراسانى مد  الدين حضرت آيت رجوع شود به مقدمة فى أصول.  مصادر بسيار ديگر از كتب صحيح و معتبر نزد عامه

 .ظله العالى
 ) اى براى همه چيز و هدايت و رحمت و نازل كرديم بر تو كتاب را بيان كننده (89سوره نحل، آيه .  ١١٩
 . ) كتابى است كه نازل كرديم آن را به تو تا بيرون آرى مردم را از ظلمات به نور (1سوره ابراهيم، آيه .  ١٢٠
 )و نازل نكرديم بر تو كتاب را مگر براى اين كه بيان كنى براى آنها آنچه را كه در او اختالف كردند (64سوره نحل، آيه .  ١٢١
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 ـ امامت و رهبرى انسان يعنى پيشوايى و رهبرى عقل انسان، زيرا موضوع بحث، امامت كسى است كه امام 2
انسان بهانسان است، وانساني 122(.»العقل دعامة اإلنسان«عقل و فكر اوست  ت( 

 ت از اعصاب حسمحتاجند، و اعصابِ حركت به تبعي انسان قوا و اعضاى بدن به راهنمايىِ حواس در نظام خلقت
پذيرى به خطا و  ست، كه آن هم با ادراك محدود و آسيبنيازمندند، و راهنماى حواس در خطا و صواب عقل آدمى ا

، و مصون از  ، و عوامل نقص و كمال انسان ، نيازمند به رهبرىِ عقل كاملى است كه محيط بر درد و درمان هوى
 . راه معرفت چنين عقلِ كاملى تعريف خداست; خطا و هوى باشد، تا هدايت عقل انسان به امامت او محقّق شود

 .شود ، از تصديق به انتصابى بودن امام از جانب خداوند متعال جدا نمى رو تصور حقيقت امامتاز اين 

همان دليل كه عصمت مبلّغِ قانون  به  ـ از آن جا كه مقام امامت مقام حفظ و تفسير و اجراى قوانين خداست،3
مچنان كه خطا و هوى در مبلّغ غرض  و ه; مفسر و مجرى آن قانون هم الزم است ، عصمت حافظ و الهى الزم است

 موجب اضالل است، و ; كند، خطا و تأثّر از هوى در مفسر و مجرى قانون از بعثت را كه هدايت است باطل مى
 .شناخت معصوم جز به ارشاد خداوند متعال ميسر نيست

، از حديثى  ه قرآن باشد، محكم و متشاب ، باطن اين حقيقت كه با قرآن وجود قيمى الزم است كه عالم به ظاهر
با اختالف مراتب افراد  ، و كتابى كه براى هدايت بشريت ـ شود كه مورد اتفاق عامه و خاصه است استفاده مى

ـ و راهنمايى آنان به سعادت دنيا و آخرت، و زنده كردن آنها به حيات علم و ايمان نازل شده است، بدون  انسان
 نه تنها با منطق عقل و حكمت نزول قرآن مخالف است، بلكه مخالف با مفسرى معصوم از خطا و هوس و هوى،

انى تارك فيكم الثقلين  «: فرمود) صلى اهللا عليه وآله( باشد كه در آن حديث رسول خدا حديث مذكور نيز مى
اين دو از يكديگر جداشدنى نيستند و اگر از اين دو  «: ، و فرمود)123(» أحدهما أكبر من اآلخر كتاب اهللا و عترتى

 .)124(» شويد پيروى كنيد هرگز گمراه نمى

 .، به حكم عقل، كتاب و سنت ثابت استو اين حقيقت كه منصور بن حازم گفت، و امام ششم تصديق كرد

از اصحاب رسول خدا كسى ) عليه السالم( و تاريخ مسلّم عامه و خاصه شاهد است كه غير از اميرالمؤمنين على
 .عالم به تمامِ كتاب خدا نيست

نً و : ( خدايى كه كتابى نازل كرده و درباره آن فرموده است يـبت تَـبالْك كلَيءنَزَّلْنَا عّكُلِّ شَىا   ()125() ا لم
منْ عندهو علْم  بينَكُم و ا بينى ومدقُلْ كَفَى بِاللَّه شَهِي : (فرمايد  مى)126() فَرَّطْنَا فى الْكتَـبِ من شَىء

على با قرآن : ه، و فرموده است و رسول خدا آن كس را كه علم الكتاب نزد اوست به امت معرفى كرد)127() الْكتَـبِ
 .)128(شوند تا بر من وارد شوند است و قرآن با على است و از يكديگر جدا نمى

                                                           
 )ستون انسان عقل است (90، ص  1، ج  بحار االنوار.  ١٢٢
 234 ، ص وتمام النعمة كمال الدين ; 148، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ١٢٣
 235 ، ص  كمال الدين وتمام النعمة; 533 و ص 110، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ١٢٤
 . ) و فرو فرستاديم بر تو كتاب را كه بيان براى همه چيز است  (89، آيه  سوره نحل.  ١٢٥
 . ) در قرآن از هيچ چيز فروگذار نكرديم  (38، آيه  سوره انعام.  ١٢٦
كند براى شهادت بين ما و بين شما خداوند و آن كس كه نزد او علم كتاب  بگو اى پيغمبر كفايت مى  (43، آيه  سوره رعد.  ١٢٧

 . ) است)  قرآن (
 460، ص  )رحمه اهللا(  األمالى شيخ طوسى;  و در التلخيص هم هست124، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ١٢٨
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 )عليه السالم( اى از كلمات آن حضرت نمونه

 در مكارم اخالق

 :فرمايد در حديث صحيح مى) عليه السالم( ام ششمام

إنّ اهللا : ثم قال. لنحب من شيعتنا من كان عاقالً، فهماً، فقيهاً، حليماً، مدارياً، صبوراً، صدوقاً، وفياً «
تبارك وتعالى خص األنبياء بمكارم األخالق، فمن كانت فيه فليحمد اهللا على ذلك، ومن لم تكن فليتضرّع 

الورع، والقنوع، والصبر، والشكر، والحلم، والحياء، : جعلت فداك وما هى؟ قال: قال قلت.  وليسألهإلى اهللا
 .)129(» والسخاء، والشجاعة، والغيرة، والبرّ، وصدق الحديث، وأداء األمانة

گو و با وفا  ، مداراكننده با مردمان، راستما از شيعيانمان كسى را دوست داريم كه عاقل، با فهم، فقيه، بردبار(
همانا خداوند تبارك و تعالى پيغمبران را به مكارم اخالق اختصاص داد، كسى كه مكارم اخالق دارد، خداوند را . باشد

فدايت شوم، مكارم اخالق : گفتم.  بر آن حمد كند، و كسى كه ندارد به درگاه خدا تضرع كند، و آن را مسئلت نمايد
گويى، و اداى  ، قناعت، صبر، شكر، حلم، حيا، سخاوت، شجاعت، غيرت، نيكوكارى، راست ورع: ؟ فرمودچيست
 ).امانت

 .در اين حديث اصول و فروع مكارم اخالق بيان شده است

:  كه عصاره بعثت تمام انبياى خدا است، اخالق كريمه است) صلى اهللا عليه وآله( نتيجه بعثت پيغمبر خاتم
 .)130(» ت التمم مكارم االخالقانّما بعث «

 .در اين حديث شريف عقل مقدم بر همه كماالت قرار داده شده است، زيرا قوام انسانيت انسان به عقل است

ت لّقَوم  إِنَّ فى ذَ : ( كند در كتاب خلقت و شريعت ادراك مىعقل است كه آيات خدا را  الََيـ كل
 . )131() يعقلُونَ

از تركيب اتم از مثبت و منفى، جاذبه و دافعه  ديده عقلِ انسان است كه با چراغ علم به اسرار عالم طبيعت ـ
 و از پوست ; كند ـ تأمل مى زيه و تركيب جمادات و نباتات و حيواناتميليونها كرات معلّق در كهكشانها، كيفيت تج

 .رسد ، به ايمان به غيب مى خلقت به مغز، و از عالَم به ملكوت وجود، و از شهود آيات علم و قدرت و حكمت

 :فرمود)صلى اهللا عليه وآله( و مقتضاى عدل تقديم افضل است كه رسول خدا

از عقل قسمت نكرده، و خواب عاقل از بيدارى جاهل، و افطار عاقل از روزه جاهل خدا در بين بندگانش افضل  «
 خداوند متعال رسول و نبيى مبعوث نكرد مگر اينكه عقلش را به كمال برساند، و عقل او از عقل جميع ; افضل است

 و ;  افضل استكند از كوشش جميع كوشش كنندگان امتش برتر باشد، و آنچه پيغمبر در ضمير خود پنهان مى
 و همه بندگان در فضل عبادتشان، به آنچه عاقل به آن رسيده است ; كند عاقل فرايض خدا را بعد از تعقّل ادا مى

 .)132() إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُوا االَْلْبابِ : ( همانا عقال صاحبان مغزند كه خدا فرمود; رسند نمى

                                                           
 397، ص  66، ج  بحاراالنوار.  ١٢٩
 . ) مبعوث شدم براى اين كه مكارم اخالق را تمام كنم (86، ص  10، ج   مجمع البيان; 210، ص 16بحار االنوار، ج .  ١٣٠
 12، آيه  سوره نحل.  ١٣١
 12، ص  1، ج  الكافى.  ١٣٢
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عليه ( نسانيت است، چنانكه ارزش پوست به مغز، و كمال ارزش وابسته به كمال مغز است، امامو چون عقل مغز ا
 .هم ميزان محبت خود را به شيعيانش، اول به عقل، و كمال عقل را به فهم و فقه قرار داد)السالم

 :در حديثى فرمود) عليه السالم( امام ششم

 نيست مگر به عقل، عقلى كه خدا آن را زينت خلقش و نورى براى اول كارها و مبدأ امور و قوت و آبادىِ آنها «
فهمند كه مخلوقند و مدبر آنها خدا  شناسند، و مى آنان قرار داده است، و بندگان به وسيله عقل خالق خود را مى

ستدالل ، شب و روز ا ، خورشيد و ماه  و به عقولشان از خلقت آسمان و زمين; است، و او باقى است و آنان فانى
 .كنند كه براى آنها و كائنات خالق و مدبرى است كه هميشه بوده و هميشه خواهد بود مى

فهمند كه ظلمت در جهل، و نور در علم  دهند، و مى و به وسيله عقل خوب را از بد، و حسن را از قبح تمييز مى
داند كه خداوند حق است و  ه هدايت اوست، مى عاقل به راهنمايى عقلى كه زينت او، و به پادارنده او و وسيل; ...است

تواند به آنها برسد، و  داند كه خدا را محبوب و مكروه، و طاعت و معصيتى است، و عقل او نمى پروردگار اوست، و مى
 پس بر عاقل طلب علم و ادب واجب ; برد مگر به علم رسد مگر به طلب علم و از عقلش سودى نمى به آنها نمى
 .)133(» مى براى او نيست، مگر به آناست زيرا قوا

 :به اين سبب راه كمال عقل را فهم و فقه قرار داد، و به صفوان فرمود

تر از حماقت نيست، در كارها هيچ پشتيبانى بهتر  تر از عقل نيست، و فقرى پست نيازى و غنايى پر نعمت بى «
 .)134(»  نيستها ها و انديشه از مشورت و تبادل عقل

 .پس از ترغيب به تكميل عقل به فهم و فقه، اصول مكارم اخالق را در دوازده فصل بيان فرمود

 
 گانه مكارم االخالق اصول دوازده

 ورع:  اول

 :عرض كرد) عليه السالم( ـ در حديث موثق، عمرو بن سعيد به امام ششم1

شوم، به من چيزى بياموز كه آن را بگيرم و به كار ببندم،  ات شما نائل نمىمالق گذرد و من به سالها مى «
كه در آن ورع و خويشتن )  كوششى (كنم تو را به تقوى و ورع و كوشش، و بدان جد و جهدى  سفارش مى: فرمود

 .)135(» ، نفعى ندارد دارى از آنچه خدا حرام كرده است نباشد

 
 :حديث ديگرى فرمود ـ در 2

 همانا من جنات ; متقرّبين به من تقرب پيدا نكردند به مانند ورع از آنچه حرام كردم: خدا به موسى فرمود «
 .)136(» كنم ام پرهيز كنند و احدى را با آنها شريك نمى دهم كه از آنچه حرام كرده عدن خودم را به كسانى مى

 

                                                           
 29، ص  1، ج  الكافى.  ١٣٣
 29، ص  1، ج  الكافى.  ١٣٤
 76، ص  2، ج  الكافى.  ١٣٥
 80، ص  2، ج  الكافى.  ١٣٦
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 : ـ فرمود3

 .)137(» بر شما باد به ورع و صدق حديث و اداى امانت و عفت شكم و دامن، تا در رفيق اعلى با ما باشيد «

 
 : ـ فرمود4

اى باشد كه در آنجا ده هزار مرد باشد، و در آنها از خلق خدا كسى  از اولياى ما نيست آن كس كه در قريه «
 .)138(» ، بيشتر از او باشد ز حرامباشد كه ورع و پرهيزش ا

 
 قناعت: دوم

 :فرمود) عليه السالم(  ـ آن حضرت1

شود، و به هر اندازه قناعت او  كسى كه به آنچه قسمت اوست قناعت كند از هم و دروغ و خستگى راحت مى «
 .)139(» در دنيا اصل هر شرّى است و رغبت ; شود كم شود طمع و رغبت او در دنيا زياد مى

 .قناعت است كه موجب غناى نفس و عزّت و حريت است

 
 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم2

رساند و  عثمان به تو سالم مى:  ذر بگوييد ذر فرستاد، كه به ابى عثمان دو غالم را با دويست دينار نزد ابى «
، داده  آيا به مسلمانان ديگر آنچه براى من فرستاده: ابوذر گفت. ست دينار كمك هزينه تو باشداين دوي: گويد مى

 .من يك مسلمانم، آنچه براى من هست بايد براى همه مسلمانان باشد: نه، گفت: است؟ گفتند

زم، و من از نيا من از مال او بى: ابوذر گفت. گويد كه اين دينارها از مال شخص من است عثمان مى:  گفتند
ات كمترين  در خانه ترين كس هستى، با آنكه خدا عاقبتت بدهد چگونه غنى:  غالمان گفتند. ترين مردمانم غنى

نيازم   با اين دينارها چه كنم؟ من بى; بينيد نان جوى هست  كه مى)140(زير آن اكاف: گفت. شود نمى چيزى يافت
و عترت هادى و مهدى و راضى و مرضى او، آنان كه به حق هدايت ) عليه السالم( به واليت على بن ابى طالب

 .)141(» كنند كنند و به حق عدالت مى مى

 .  باشدذر عزت نفسى داد تا صفحات تاريخ به قيام او براى اقامه قسط و عدل مزين اين قناعتى بود كه به ابى

 
 : ـ در حديثى است كه آن دو غالم گفتند3

                                                           
 222، ص  األمالى شيخ طوسى.  ١٣٧
 303، ص  67، ج  بحار االنوار.  ١٣٨
 202، ص  مصباح الشريعة.  ١٣٩
 . اندازند پارچه يا زينى كه روى حيوان مى= اكاف .  ١٤٠
 284، ص  روضة الواعظين.  ١٤١
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اگر بپذيرم : اى اباذر هديه خليفه را بپذير، كه او به ما وعده داده، كه اگر بپذيرى ما را آزاد كند، ابوذر گفت «
 .)142(» شويد، اما من بنده او خواهم شد، و حريت شما به عبوديت من تمام خواهد شد شما هر دو آزاد مى

 
 صبر: سوم

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

، همچنين اگر صبر  منزلت صبر از ايمان به منزلت سر نسبت به بدن است پس اگر سر برود جسد رفته است «
 .)143(» برود ايمان رفته است

 :فرمود) عليه السالم( ـ امام ششم 2

شود مگر به قتل و به جبر،  آيد كه كسى به ملك و حكومت نائل نمى زمانى بر مردمان مى: رسول خدا فرمود «
رسد مگر به مايه گذاشتن از دين و  رسد مگر به غصب و بخل، و به محبت خلق نمى نيازى نمى و كسى به غنا و بى

 و با قدرت بر جلب محبت مردم، بر ;را درك كند و با قدرت بر غنا، بر فقر صبر كند كسى كه آن زمان ;پيروى هوى
دهد كه مرا تصديق   و با قدرت بر عزّت، بر ذلت صبر كند، خدا به او ثواب پنجاه صديقى را مى;بغض آنان صبر كند

 .)144(» اند كرده

 
 :آمده است) السالمعليه (  ـ در حديث صحيح از امام ششم3

ام چيزى به من قرض بدهد به اندازه هر  اگر كسى از بندگانم از دنيايى كه به آنها داده: خداوند عزوجل فرمود «
 و كسى كه با اختيار و رضا به من قرض ندهد ; كنم ، و يا آنچه بخواهم به او عطا مى يكى، از ده برابر تا هفتصد برابر

 سه خصلت به او ] در عوض آن [ام به اجبار و اكراه بگيرم  ى از دنيايى كه به او داده از چيز] بر آن شود كه [و 
اين آيه ) عليه السالم( سپس امام ششم. » شدند دادم راضى مى ام مى دهم، كه اگر يكى از آن سه را به مالئكه مى

بتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنَّ : ( را تالوت فرمود ينَ إِذَآ أَصـالَّذو لَّها ل ر هإِلَي Ĥ ت مّن   أُولَـئك علَيهِم صلَو*جِعونَ  إِنـَّ
و بِّهِمر ةٌ ومحونَ رتَدهالْم مه كلَـئ145() أُو(. 

دون استحقاق، اى سرتاپا قصور و تقصير و ب االطالق، به بنده شود كه غنّى على لطفى باالتر از اين تصور نمى
نعمتى بدهد، آنگاه آن فقير بالذات را كه مالك نفع و ضررى نيست، و حدوث و بقاى آنچه دارد به افاضه اوست طرف 
معامله خود قرار دهد، و مال و نعمتى را كه خودش به او داده است به عنوان قرض از او بگيرد و در برابر اين قرض 

آن است كه كسى مالى را كه ملك خودش است به ديگرى تمليك كند،  حال آن كه قرض ; گرفتن ثواب هم بدهد
 .كه طرف ضامن مثل يا قيمت آن باشد

                                                           
 208 ، ص 1 ، ج ، در احوال ابوذر از كشكول بهايى بحار در كلمه ذررال سفينة.  ١٤٢
 89، ص  2، ج  الكافى.  ١٤٣
 91، ص  2، ج  الكافى.  ١٤٤
 92، ص  2، ج  الكافى.  ١٤٥
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من ذَا الَّذى يقْرِض اللَّه  : (فرمايد گيرد و مى خداوند كريم رحيم ملك خود را از مملوك خود به قرض مى
لَهم فى سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة  مثَلُ الَّذينَ ينفقُونَ أَمو : ( كند  و تا هفتصد برابر ضمانت مى)146() قَرْضًا حسنًا

 .)147() بلَة مّاْئَةُ حبةمـبتَت سبع سنَابِلَ فى كُلِّ سنـمأَنـ

: دهد و اگر حوادث روزگار آن داده خدا را از او گرفت و صبر كرد، خداوند در مقابل صبر او سه چيز به او مى
:   فرستد فرستد بر آن مصيبت زده صابر و بردبار صلوات مى آن ذات قدوسى كه بر شخص اول عالم صلوات مى ـ الف

) لَوص هِملَيع كلَـئأُو بِّهِمّن رم ت (، 

 رحمت ربِّك خَيرٌ مّما و : (باالتر است كند كه آن رحمت از تمام اندوخته عالميان ب ـ بر او رحمتى نازل مى
 )148() يجمعونَ

هدواْ  و : ( كه منتهى االمال خاصان خداست)  أُولَـئك هم الْمهتَدونَ و : ( گذارد ج ـ تاج هدايت بر سر او مى
 .)149() ط الْحميد إِلَى صرَ

 
 شكر: چهارم

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

شود  كسى كه به او دعا و خواستن از خدا داده: شود كسى كه سه چيز به او عطا شود از سه چيز محروم نمى «
خدا به او  شود زياده نعمت به او داده شده، و كسى كه توكّل به به او اجابت داده شده، و كسى كه به او شكر داده

 ) من يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه و : (گويد  كفايت به او داده شده، خداوند عزوجل در كتاب خود مىشود داده
) نَّكُمالََزِيد ن شَكَرْتُم(گويد و مى ) لَـئ : لَكُـم تَجِبى أَسونع150(» ) اد(. 

 .كند كه امين باشد و بصيرت و توانايى داشته باشد سى واگذار مىكند، كار را به ك كسى كه وكيل اختيار مى

 كسى كه خدا ; توكّل به خداوند متعال واگذارى امر است به علم و قدرت نامحدود و لطف و رحمت نامتناهى
 .كند وكيل اوست علم و قدرت و عنايت خدا او را كفايت مى

فى است كه منعم معين كرده است، و جزاى آن جز شكر نعمت سپاسگزارى از منعم، و صرف آن نعمت در مصر
 .ازدياد نعمت نيست

دعا قطع اميد از خلق و استمداد از خالق است، و چون از دلِ پاك و زبانِ پاك به درگاه خدا عرضه شود توأم با 
 .)151() إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيِّب : ( اجابت است

 :ت فرمود ـ آن حضر2

                                                           
 . ) ... ند قرض الحسنه دهدكيست كه به خداو  (245، آيه  سوره بقره.  ١٤٦
اى است كه از يكدانه هفت خوشه برويد  كنند به مانند دانه مى ر را در راه خدا انفاق مثل آنان كه مالشان  (261، آيه  سوره بقره.  ١٤٧

 ) در هر خوشه صد دانه باشد
 ) كنند و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه جمع مى  (32 ، آيه سوره زخرف.  ١٤٨
 ) و هدايت شدند به راه پسنديده  (24، آيه  سوره حج.  ١٤٩
 101، ص  الخصال.  ١٥٠
 10، آيه  سوره فاطر.  ١٥١
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پروردگارا : يا موسى مرا شكر كن به شكرى كه سزاوار شكر من باشد، گفت: خداوند عزوجل به موسى وحى كرد «
اآلن مرا شكر : خدا به موسى فرمود. اى چگونه به حقِ شكرِ تو، شكر كنم، كه هر شكرى نعمتى است كه به من داده

 .)152(» ام ن به تو دادهكردى، زيرا دانستى كه شكر نعمت هم، نعمتى است كه م

اى كه او داده است، و به زبانى كه او  ، حول و قوه ، حيات ، ادراك شكر او نعمتى است كه به نعمت او، از عقل
نهايت   و نعمتى كه مبدأ و منتهايش نعمت است تا بى; داده محقق شده است، و موجب ازدياد نعمت او شده است

 .بدطل شكر مى

 .ادراك اين نكته كه عجز از شكر، حق شكر است همچنان است كه حق معرفت خدا ادراك عجز از معرفت است

 
 حلم: پنجم

 .اعتدال قوه غضبيه، و قدرت بر جلوگيرى از هيجان خشم و غضب، حلم است

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

كسى كه صبر كند و خشم :   كمال رسانده استكسى كه سه خصلت داشته باشد خصلتهاى ايمان را به حد «
خود را فرو نشاند، و كسى را كه تقصيرى در حق او كرده عفو كند و از او بگذرد، بدون حساب وارد بهشت شود و به 

 .)153(» عدد اهل قبيله ربيعه و مضر روز قيامت شفاعت كند

مرا حديثى بگو كه به آن پند گيرم، و مرا از آنچه  «: عرض كرد) عليه السالم(  ـ منصور دوانيقى به امام ششم2
 :موجب عقاب است باز دارد امام فرمود

 هنگامى كه اسباب قدرت براى تو جمع شد مالك نفس خود باش، ; ، كه حلم ركن علم است بر تو باد به حلم
د را شفا داده، و يا كينه و حقدى را زيرا اگر آنچه را قدرت دارى انجام دهى مانند كسى هستى كه غيظ و خشم خو

 و بدان اگر مستحق عقوبتى را عقاب كنى نهايت ; مداوا كرده، و يا دوست دارد كه او را به صولت و قدرت ياد كنند
چيزى كه تو را به آن وصف كنند عدل است، و حالتى كه موجب شكر باشد افضل از حالتى است كه موجب صبر 

 .)154(» باشد

مجازاتى كه به حق باشد عاقبت آن عدل است ولى حلم و عفو و بخشش در نهايت فضل است و : به او فهماند كه
 .افضل از عدل است

 
 حيا: ششم

 .، و شرم داشتن از آلودگى به آنها است و آن پرهيز از هر كار قبيح و زشت

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

                                                           
 98، ص  2، ج  الكافى.  ١٥٢
 104، ص  الخصال.  ١٥٣
 711، ص  صدوقاألمالى شيخ .  ١٥٤
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چهار صفت است كه در هر كس باشد اگر سر تا قدمش گناه باشد خدا آن سيئات را به : ودرسول خدا فرم «
 .)155(» راست گفتن، حيا، حسن خلق و شكر: كند حسنات مبدل مى

 
 سخا: هفتم

كند  روايت مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم( از رسول خدا) عليه السالم( از پدرش) عليه السالم(  ـ امام ششم1
 : كه

كسى كه سخاوت دارد به خدا و مردم و بهشت نزديك است، و بخيل از خدا و مردم دور، و : آن حضرت فرمود «
 .)156(» به آتش جهنم نزديك است

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم2

هاى آن چنگ  اى از شاخه ست، هر كس به شاخههاى آن در دنيا ا سخاوت درختى است در بهشت كه شاخه «
هاى آن در دنيا است، و هر كس   و بخل درختى است در جهنم كه شاخه; رساند بزند آن شاخه او را به بهشت مى

 .)157(» كشاند اى از آن چنگ بزند او را به جهنم مى به شاخه

 : ـ فرمود3

شما اسالم را پسنديد، و مصاحبت با دين اسالم را به سخاوت و حسن خلق، نيكو خداوند تبارك و تعالى براى  «
 .)158(» كنيد

 : ـ آن حضرت فرمود4

چون (خدا محاجة  جمعى از يمن نزد رسول خدا آمدند، و در ميان ايشان مردى بود كه از همه بيشتر با رسول «
جبرئيل فرود . گفت، به حدى كه آثار غضب در چهره آن حضرت ظاهر شد ن مىكرد، و به درشتى سخ مى) و چرا

اين مرد سخاوتمند است، و اطعام طعام : گويد رساند، و مى پروردگارت به تو سالم مى! اهللا يا رسول: آمد، و گفت
: آن مرد گفتجبرئيل بر من نازل شد و خبر داد كه تو داراى سخاوتى : كند، غضب از آن حضرت رفت، و فرمود مى

اهللا، قسم به آن كس  اشهد ان ال اله اال اهللا و انك رسول: بلى، گفت: مگر پروردگار تو سخاوت را دوست دارد؟ فرمود
 .)159(» كه تو را مبعوث كرده، احدى را از مال خودم محروم نكـردم

است به بهترين حسنات كه ) صلى اهللا عليه وآله( ادبى به رسول خداوند سخاوت او، بدترين سيئه را كه بى
 . رضايت خدا و رسول اوست، مبدل كرد، و او را از كفر و شرك درآورد، و بر تخت هدايت اسالم و ايمان نشاند

                                                           
 107، ص  2، ج  الكافى.  ١٥٥
 308، ص  70، ج  بحاراالنوار.  ١٥٦
 117، ص  قرب االسناد.  ١٥٧
 344، ص  األمالى شيخ صدوق.  ١٥٨
 39، ص  4، ج  الكافى.  ١٥٩
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و با آنكه سامرى قوم موسى را گمراه كرد، و آنها را به گوساله پرستى آلوده نمود، و با خدا و فرستاده خدا در 
سامرى را نكش زيرا داراى  «: موسى بن عمران كمر به كشتن او بست، خداوند متعال به او وحى كردافتاد، چون 

 .)160(» صفت سخاوت است

 
 شجاعت: هشتم

رساند، و از تفريط ترس، كه  باكى، كه انسان را به هالكت مى و آن اعتدال غضب انسان است از افراط تهور و بى
 .نشاند، و شجاعت از صفات مؤمن است ا به ذلّت و خوارى مىاو ر

 : فرمايد نقل مى) عليهما السالم(  ـ امام ششم از پدرش1

 .)161(» مردى كه در او حرص و حسد و جبن و ترس است ايمان ندارد «

ال فتى اال على ال «:  ل امين گفتبود كه او را به مردانگى و فتوتى رساند كه جبري) عليه السالم( شجاعت على
از رسول )عليه السالم(  و كمال شجاعت غلبه عقل بر هواى نفس است كه اميرالمؤمنين)162(»سيف اال ذوالفقار

ت كه بر هواى نفس خود غلبه ترين مردم كسى اس شجاع «:  فرمايد نقل مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم( خدا
 .)163(» كند

 
 غيرت: نهم

 .و آن كمال سعى است در حفظ آنچه كه حفظ آن به حكم عقل و شرع الزم است

 
، و خدا به  خداوند تبارك و تعالى غيور است و هر با غيرتى را دوست دارد «: فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

 .)164(» ـ حرام كرد چه ظاهر و چه باطن ى كه داشت فواحش را ـخاطر غيرت

 
 : ـ آن حضرت فرمود2

معاشرت : ، و اگر در طبيعت او نيست به آنها وانمود كند مرد در منزل و عيال خود به سه خصلت احتياج دارد «
 .)165(»  در حصن و حصار نگه داردنيكو، وسعت به اندازه بر اهل و عيال، و غيرتى كه آنها را

 
 برّ و احسان به خلق: دهم

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

                                                           
 63، ص  2، ج  تفسير القمى.  ١٦٠
 83، ص  الخصال.  ١٦١
 110، ص  8، ج   الكافى; 201، ص  39، ج  تاريخ مدينه دمشق.  ١٦٢
 73، ص  األمالى شيخ صدوق.  ١٦٣
 535، ص  5، ج  الكافى.  ١٦٤
 322، ص  تحف العقول.  ١٦٥
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همانا گناهان شما را : شود اهل معروف و خوبى در دنيا، اهل معروف در آخرت هستند، و به آنها گفته مى «
 و معروف بر هر كسى به قلب و زبان و دستش واجب ; خواهيد ببخشيد آمرزيدم، حسنات خود را به هر كس مى

است، كسى كه قدرت ندارد كه به دستش كار خير و عمل معروف انجام دهد به قلب و زبانش نيت خير و قول 
، و به زبانش قول معروف را انجام دهد  ، و كسى كه نتواند به دستش عمل خير و معروف معروف را به انجام برساند

 .)166(»  خير محروم نماندبه قلبش از نيت

آنچه آن حضرت بر پيروانش واجب شمرده اين است كه دل آنان سرچشمه نيت خير، و زبان آنان مجراى گفتار 
 .خير و رفتار آنان معروف و برّ و احسان باشد

 
 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم2

آن مرد به آن حضرت .  رفيق راه شد)  )عليه السالم( ( با اميرالمؤمنين) يحىيهودى يا مس(مردى از اهل ذمه  «
 چون راه آن حضرت از او جدا شد، حضرت همراه او ;روم به كوفه مى: اى بنده خدا مقصد تو كجا است؟ فرمود: گفت
كردى و همراه من چرا از مقصد خود عدول :  دانم، پرسيد مى: راه كوفه آن راه است، فرمود:  آن مرد گفت; رفت

، رفيق سفر خود را هنگام جدا شدن  اتمام حسن مصاحبت و رفاقت در راه اين است كه انسان: آمدى؟ فرمود
بلى، گفت تو را : فرمود! اين گفته پيغمبر شما است؟:  آن مرد كافر گفت; همراهى، و اين دستور پيغمبر ما است

 .)167(» ا شناخت مسلمان شدگيرم كه من بر دين توام، چون آن حضرت ر شاهد مى

 
موجب انقالب ظلمت به نور، و كفر به اسالم )عليه السالم( اين دين است كه تبلور آن در كردار آن امام معصوم

 . شود مى

ت كسى كه زبان گوياى او به علم و عرفانِ حقايق مبدأ و معاد، و سياست نفس و منزل و مدن، در آسمان حكم
 و دست تواناى او در غزوه خندق و خيبر موجب حيرت اهل زمين و مالئكه ; كند القمر مى نظرى و عملى شق

شود، و امپراطورى روم و شاهنشاهى ايران در قبضه قدرت اوست، و با همه آن علم و قدرت و آن سلطنت  آسمان مى
شود كه در تمام راه   خدا همسفر كافرى مى، و در نهايت عبوديت براى خدا و تواضع براى خلق بدون خدم و حشم

 . شناسد او را نمى

اى از عطوفت و  رفتار او با كسى كه از دين و آيين اسالم بيگانه است اين چنين است، و اين رفتار و كردار نمونه
 . رأفت اسالمى در حق بيگانه از اسالم است

مورد مطالعه و دقت نظر واقع شود هر )يهم السالمعل( اگر اين آئين با تجلّى در گفتار و رفتار ائمه معصومين
 .كند بيگانه مانند آن ذمى را با اسالم و پيشوايان بر حقش آشنا مى

 
 صدق حديث: يازدهم

 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم1

                                                           
 240، ص  االختصاص شيخ مفيد.  ١٦٦
 670، ص  2، ج  الكافى.  ١٦٧
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 گردد، ، و ترك عادت موجب وحشت مى شود به نماز و روزه مردم مغرور نشويد چه بسا روزه و نماز عادت مى «
 .)168(» ولكن آنها را به راست گويى و اداى امانت آزمايش كنيد

 
 : ـ در روايت صحيحه فرمود2

 .)169(» مردم را به غير زبانتان دعوت كنيد، تا از شما كوشش و پرهيز از حرام و راستگويى ببينند «

دقينَ  : (فرمايد شود كه مى وشن مىارزش صدق از كالم خداوند متعال ر الصـ نفَعي موذَا ي هـ
مقُهد170() ص( . 

أَيها الَّذينَ ءامنُواْ اتَّقُواْ اللَّه و : (فرمايد و مى يـ د الصـ عينَكُونُواْ مكند   بعد از دعوت به تقوى امر مى)171() ق
شمرد   و دروغ را كار مردمى مى)172() إِنَّما يفْتَرِى الْكَذب الَّذينَ الَيؤْمنُونَ : (فرمايد كه با صادقين باشيد، و مى

 .كه ايمان ندارند

 
 اداى امانت: دوازدهم

 : ـ عبداهللا بن سنان گفت1

 يابن :، آن حضرت نماز عصر را خوانده و در مسجد رو به قبله نشسته بود، گفتم عبداهللا وارد شدم بر ابى «
اند، آيا آن اموال را به آنها  گذارند كه خمس آنها را نداده بعضى از سالطين اموالى به امانت نزد ما مى! اهللا رسول

 .)173(» گردانم به پروردگار اين قبله، اگر ابن ملجم قاتل پدرم امانتى به من بسپرد به او برمى: برگردانيم؟ فرمود

 
 :شحام گفت ـ زيد 2

كند، سالم مرا برسان، و  كند، و به گفته من عمل مى به آن كس كه مرا اطاعت مى: ابو عبداهللا به من فرمود «
كنم به تقواى خداوند عزوجل، رد دين، كوشش براى خدا، صدق حديث، راست گويى، اداى  شما را سفارش مى

 .)174(» امانت، سجده طوالنى و حسن جوار با همسايگان

 
 :  ـ يحيى بن عالء و اسحاق بن عمار گفتند3

صدق حديث و : هيچ گاه از آن حضرت جدا نشديم مگر اين كه هنگام وداع ما را به دو خصلت سفارش كرد «
 .)175(» ، پس همانا اين دو كليد رزق هستند)نيك و بد(اداى امانت به برّ و فاجر 

                                                           
 104، ص  2، ج  الكافى.  ١٦٨
 78، ص  2، ج  الكافى.  ١٦٩
 . ) برند شان نفع مى اين روزى است كه راستگويان از راستگويى  (119، آيه  سوره مائده.  ١٧٠
 . ) اى كسانى كه ايمان آورديد تقواى خداوند را پيشه سازيد و با راستگويان باشيد  (119سوره توبه آيه .  ١٧١
 . ) بندد كه ايمان به آيات خدا نياورد دروغ را آن كس به خداوند مى  (105 سوره نحل آيه.  ١٧٢
 174، ص  مشكاة االنوار.  ١٧٣
 636، ص  2، ج  كافىال.  ١٧٤
 676، ص  األمالى شيخ طوسى.  ١٧٥
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اى از  ، و نمونه اداى امانت در كلمات آن حضرت نسبت به خالق و خلق، مراتبى دارد كه سرمشق انسانيت است
 : آن اين حديث است

 : ـ فرمود4

 از آن حضرت سؤال شد ; كسى كه ميت مؤمنى را غسل بدهد و در مورد او امانت را ادا كند خدا او را بيامرزد «
 .)176(» بيند خبردار نكند كسى را از آنچه در او مى: گونه است؟ فرموداداى امانت نسبت به آن ميت چ

اى باشد كه نزد او امانت است، پس وظيفه پيروان آن حضرت نسبت به  اگر غسال بايد ساتر عيوب ميت و مرده
 !چه خواهد بودحيثيت و آبروى أحيا و زندگان، و نفوس و اموال مردمان، روشن است كه 

ترين برنامه براى  ، جامع ـ كه مختصرى از شرح آن گذشت ...لنحب من شيعتنا هر چند اين حديث صحيح ـ
سعادت فرد و جامعه است، و عمل به آن ضامن رسيدن انسان به كمال مطلوب است اين جزوه را با ذكر چند روايت 

 .كنيم ديگر از آن حضرت ختم مى

 
 ديث آن حضرتاى ديگر از احا نمونه

 در مكارم اخالق

 : ـ امام ششم فرمود1

شوند با  در حوادثى كه مردم در آن حوادث متزلزل مى:  سزاوار است براى مؤمن كه در او هشت خصلت باشد «
، هنگام بال بردبار باشد، به آنچه خدا به او روزى داده قناعت كند، به دشمنان ظلم نكند، و بر دوستان چيزى را  وقار
 .» ر آنها سنگين است تحميل نكند، بدن او از او در تعب و مردم از او در راحت باشندكه ب

 
 :فرمود) عليه السالم(  ـ امام ششم2

مرا حديث )) صلى اهللا عليه وآله وسلم(( از پيغمبر)) عليه السالم(( از على)) عليهم السالم(( پدرم از پدرانش «
اى به غير از سايه او  اى از مؤمنين برسد، خدا در روزى كه سايه چارهكسى كه به داد بي: كرد، كه پيغمبر فرمود
 و كسى كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، خدا حوائج بسيارى براى او برآورده كند، كه ; نيست به داد او برسد

بهشت بپوشاند، و  و كسى كه برادر مؤمن خود را بپوشاند خدا او را از سندس و استبرق در ; يكى از آنها بهشت است
 و كسى كه برادر ; تا رشته از آن جامه بر بدن آن مؤمن باشد آن كس كه او را پوشانيده در رضوان خدا خواهد بود

مؤمن خود را اطعام كند خدا او را از طيبات بهشت اطعام كند، و كسى كه او را سيراب كند خدا او را از رحيق 
ين خدمت كند خدا از ولدان مخلدين به خدمت او بگمارد، و با اولياء  و كسى كه به مؤمن; مختوم سيراب نمايد

 كسى كه ;  و كسى كه برادر مؤمن پياده خود را سوار كند خدا او را بر ناقه بهشتى سوار كند; طاهرينش مسكن دهد
رالعين و وسيله ازدواج مؤمنى را با زنى فراهم كند كه مونس و كمك و موجب راحت او باشد خدا او را همسر حو

 كسى كه برادر مؤمن خود را بر سلطان جائرى اعانت كند خدا او را هنگام ; انيس صديقين از اهل بيت پيغمبر نمايد
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 و كسى كه بدون حاجتى به ديدار برادر مؤمن خود به خانه او برود او را در زمره ; ها بر صراط كمك كند لغزش قدم
 .)177(» زوار خدا بنويسند

 
 : ـ از بعضى از اصحاب آن حضرت روايت شده است كه گفت3

 من قسمتى از وصيت آن ; بر آن حضرت وارد شدم در حالى كه فرزندش موسى بن جعفر در مقابلش بود
اى پسرم كسى كه به آنچه براى او : كنيم، فرمود حضرت را به فرزندش حفظ كردم، و ما بعضى از آن را ذكر مى

 كسى ; ميرد  كسى كه چشم به آنچه ديگران دارند داشته باشد، فقير مى; شود نياز مى ت شده قانع باشد بىقسم
 كسى كه لغزش غير ; كه به آنچه خدا براى او قسمت كرده راضى نباشد خدا را در قضا و حكمش متهم كرده است

 كوچك بداند لغزش ديگران را بزرگ  كسى كه لغزش خود را; شمرد خود را كوچك بشمرد لغزش خود را بزرگ مى
بيند، كسى كه پرده خانه ديگرى را بردارد و به عورت او دست درازى كند پرده خانه خود را برداشته و به  مى
 .است نشينان خود خيانت كرده پرده

كسى كه شمشير ستم بكشد خود به همان شمشير كشته شود، و كسى كه براى برادر خود چاه بكند خود در آن 
شود، و كسى كه با علما آمد و شد و آميزش  افتد، و كسى كه در جمع سفَها داخل شود حقير و كوچك مى چاه مى

 .كند داشته باشد وقار و بزرگى پيدا مى

، تالوت كننده كتاب خدا و نشر دهنده   اى پسرم; اى پسرم، حق را بگو چه به نفع تو باشد و چه به ضررت
 به كسى كه ;  و با كسى كه از تو قطع خير كرد وصل كن; وف و نهى كننده از منكر باشاسالم، و امر كننده به معر

 .)178(»از تو سؤال كرد عطا كن، و از تعرض به عيوب مردم بر حذر باش

 
خطى نكن، كند كه در سود و زيان خود از حق ت يك جمله از اين وصيت براى سعادت فرد و جامعه كفايت مى

و و : ( زيرا مدار نظام خلقت حق است مـا خَلَقْنَا السم و ت و ضقِّ االَْرإِالَّ بِالْح Ĥمنَهيا بو بعثت تمام انبيا )179() م 
 ). حقِّ نَزَلَبِالْ بِالْحقِّ أَنزَلْنَـه و و : ( و نزول وحى خداوند به منظور تعليم حق و اجراى حق است

رسد مگر به تزكيه از باطل، و آراستن افكار و اخالق و اقوال و اعمال  و هر انسانى به كمال مقصود از خلقت نمى
 و آنچه كه تعلق به آدمى دارد يا چيزى است كه به سود و نفع اوست و يا چيزى است كه به ضرر و زيان ; به حق

 .شوند فع و ضررى بر مدار حق باشد، خالق و خلق از او راضى مىاوست و چون در هر داد و ستدى و در هر ن

اى بر محور حق تشكيل دهند و طبق جمله  و از آنجا كه جامعه مركب از افراد است، اگر افراد حق مدار جامعه
، سعادت مادى و معنوى بشر تضمين و ثمره ارسال رسل و انزال كتب محقق   عمل كنند»قل الحق لك و عليك«

 .)180() الْميزَانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط أَنزَلْنَا معهم الْكتَـب و لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِّنَـت و : ( شود مى
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 : ـ فرمود4

و تو بد كرده باشى هرگاه برادر دينى تو بدگويى تو را كرد غمگين نشو، زيرا اگر چنان باشد كه او گفته باشد  «
اى، و اگر آن بدى در تو نباشد، بدون زحمت  رسيدى، رسيده به آن بدگويى به عقوبتى كه بايد بر اثر آن عمل مى

 .)181(» اى عمل، به حسنه نائل شده

 
 : ـ فرمود5

رگاه خوبى از او سر زند مستبشر و بهترين بندگان خدا كسى است كه پنج خصلت در او جمع شده باشد، ه «
خوشحال شود، و هرگاه كار بدى از او سرزند استغفار كند، هرگاه عطايى به او داده شود سپاسگزار، و هرگاه باليى به 

 .)182(» او رسد بردبار باشد، و هرگاه ظلمى به او بشود آن را كه تعدى و ظلم كرده ببخشد و از او بگذرد

 
 : ـ فرمود6

كسى كه بخواهد خدا او را در رحمت و در بهشت خود داخل كند، خُلق خود را نيكو كند، از خود انصاف بدهد،  «
 .)183(» و بر يتيم ترحم نمايد، و ضعيف را اعانت، و براى خدايى كه او را آفريده تواضع كند

اى بيان شده است كه جامع  ه انسان نسبت به خود و خداى خود و خَلق خدا، به گونهدر اين حديث شريفه وظيف
 .مراتب كمال انسانيت

خُلق هر انسانى صورت و قيافه روح و باطن اوست، و حشر انسانى به صورت صفات نفسانيه اوست، و حسن خُلق 
 .به آراستن شهوت به عفّت، و غضب به شجاعت، و فكر به علم و حكمت است

انصاف رسيدن آدمى به مقامى است كه بر هواى نفس خود چنان سيطره پيدا كند كه از جاده حق و عدل 
ـ حتى اگر به  هم در قول و هم در عمل هرچند به ضرر مال و منال و جاه و مقام او باشد خارج نشود، و حق را ـ

 .ضرر خودش باشد بپذيرد

اى را شنوا و بينا   بعد از نيستى به او هستى بخشيده، و نطفهوظيفه انسان نسبت به خدايى كه او را آفريده، و
، آن است كه در مقابل فرمان او سر تعظيم و تواضع  كرده و تاج عقل و ادراك ماديات و مجردات را بر سر او نهاده

 . و تواضع براى خدا تسليم در مقابل اراده اوست; فرود آورد

تى كه خدا به او بخشيده در جبران ضعف ضعيفان صرف كند، تا و وظيفه انسان به خلق خدا آن است كه قو
 اگر ضعف جهل است به علم، و اگر ضعف فقر است به مال ثروتمندان برطرف ;نقطه ضعفى در پيكر جامعه نماند

در  و اگر يتيمى ;اى در حوائج مادى و معنوى در جامعه نماند  تا به وسيله اعانت و كمك به ضعفا، از پا افتاده; شود
جامعه هست كه از رحمت مادى و معنوى پدر، جسم و جانش محروم است به فراهم كردن حوائج جسمانى و 
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رحمت ربِّك خَيرٌ مّما  و (روحانى او خالء فقدان پدر پرشود، چنين انسانى جزايش رحمتى است كه 
دىفَادخُ ( و بهشتى است كه )184() يجمعونَ بـى عى فل  * ى ونَّتى جخُل185() اد(. 

ـ  امام مذهب مالكى  ـ عنوان بصرى كه نود و چهار سال از عمرش گذشته بود، و سالها نزد مالك بن أنس ـ7
خواست كرد كه به مدينه آمد از آن حضرت در) عليه السالم( كرد، چون امام ششم براى تحصيل علم رفت و آمد مى

 :، حضرت فرمود اجازه فرمايد تا براى كسب علم به خدمت آن حضرت برسد

و با اين حال در هر ساعتى از شب و روز به أوراد و )  كه در طلب من هستند (من مردى هستم مطلوب  «
 .اذكارى مشغول هستم

ت نماز خواند و دعا كرد كه قلب رفت، و دو ركع) صلى اهللا عليه وآله( عنوان غمگين شد و به روضه رسول خدا
اى ببرد كه به راه مستقيم خدا هدايت شود، و غمگين به خانه  آن حضرت به او معطوف شود و از علم او بهره

برگشت، و دلش اسير محبت آن جناب شد، و براى تحصيل علم به نزد مالك هم نرفت، و جز براى نماز واجب از 
 .آمد خانه بيرون نمى

 چه حاجت دارى؟: م شد روزى بعد از نماز عصر بر در خانه آن حضرت رفت خادم گفتچون صبرش تما

 .شريف است حاجت من سالم بر: گفت

 . او در مصالّى خود ايستاده است: جواب داد

 .بركت خدا داخل شو بر: عنوان بر درِ خانه نشست، خادم بيرون آمد، گفت

مدتى سر به زير .  بنشين، خدا تو را بيامرزد: د و فرمودداخل شدم و سالم كردم، جواب سالم دا: عنوان گفت
 .بلند كرد و از كُنيه من پرسيد و دعا كرد ، بعد سر انداخت

 .اگر در اين زيارت و سالم به جز اين دعا چيزى نصيبم نشود، همين دعا بسيار است: با خود گفتم

 حاجت تو چيست؟: بلند كرد و فرمود بعد سر

ام كه قلب تو را به من متوجه گرداند و از علم تو روزيم كند و اميدوارم دعا به اجابت  از خدا خواسته: گفتم
 .رسيده باشد

كس كه خدا  است كه در قلب آن علم نورى: يا أبا عبداهللا علم به تعلّم نيست، اين است و جز اين نيست: فرمود
 خود حقيقت بندگى طلب كن و علم را به شود، پس اگر مراد تو علم است در هدايت او را خواسته است واقع مى

 .، و عمل به آن بطلب، و از خدا فهم بخواه تا تو را بفهماند استعمال علم

 حقيقت بندگى چيست؟: گفتم

 :سه چيز است: فرمود

آن كه بنده خدا، خود را مالك آنچه خدا به او داده نداند، چون بندگان خدا ملكى ندارند، مال را مال اهللا  ـ
 .گذارند است آن مال را مى د و هر جا كه خدا امر كردهبينن مى

 .ـ آن كه بنده براى خود تدبيرى نينديشد

 .ـ آن كه تمام اشتغالش در آن چيزى باشد كه خدا او را به آن امر و از آن نهى كرده است
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شود، و   مىپس چون براى خود ملكى نديد، انفاق در آنچه خدا امر كرده كه مالش را در آن انفاق كند آسان
شود، و چون به امر و نهى خدا مشغول شد  چون تدبير خود را به مدبر خود واگذار كرد مصائب دنيا بر او آسان مى

 پس چون خدا بنده خود را به اين سه امر اكرام كرد، دنيا و ; كند فرصتى براى مراء و مباهات با مردمان پيدا نمى
كند، و آنچه نزد  دنيا را براى افزون طلبى و فخر فروشى طلب نمىشود،  او سهل و آسان مى شيطان و خلق بر

 .دهد طلبد، و ايام عمرش را بيهوده از دست نمى مردمان است براى عزّت و برترى نمى

تلْك الدار االَْخرَةُ نَجعلُها للَّذينَ الَ  : (پس اين اولين درجه تقوى است كه خداوند تبارك و تعالى فرمود
 )186(). يدونَ علُوا فى االَْرضِ والَ فَسادايرِ

 .يا ابا عبداهللا مرا وصيت كن: گفتم

ست براى كسانى كه مرادشان راه به سوى خداست، و از كنم و آنها وصيت من ا تو را به نُه چيز وصيت مى: فرمود
 :خواهم كه تو را براى عمل به آن موفّق كند خدا مى

 .سه وصيت در رياضت نفس و سه وصيت در حلم و سه وصيت در علم است

 و ; بپرهيز از آن كه چيزى را كه اشتها ندارى بخورى، كه مورث بله و حماقت است: اما آن چه در رياضت است
را به ) صلى اهللا عليه وآله( جز هنگام گرسنگى نخورى، و هرگاه خوردى حالل بخور و نام خدا را ببر، و حديث پيغمبر

 پس اگر چاره نبود ثلث آن براى خوردن و ثلث آن ; آدمى ظرفى را بدتر از شكم خود پر نكرده: آور كه فرمود ياد
 .براى نوشيدن و ثلث آن براى نفس كشيدن باشد

اگر ده تا بگويى : شنوى، تو بگو اگر يكى بگويى ده تا مى: كسى كه به تو گفت: اما آن وصيتها كه در حلم استو 
گويى راستگو باشى از خدا  چه مى اگر در آن:  و كسى كه ناسزا به تو بگويد، پس به او بگو; يكى نخواهى شنيد

دهد تو  مى كه به تو وعده فحش  و كسى;تو را بيامرزد خواهم خواهم مرا بيامرزد، واگر دروغگو باشى از خدا مى مى
 .به او وعده نصيحت بده

دانى از دانايان بپرس، و بپرهيز از آن كه از آنان به طريق  پس آن چه نمى: و اما آن وصيتها كه در علم است
كنى، و تا آن جا كه دانى به رأى و گمان خود عمل   و بپرهيز از آن كه در آنچه نمى; تعنّت و تجربه سؤال كنى

گريزى، و گردنت را پل قرار نده كه   و از فتوا دادن بگريز آن چنان كه از شير مى; ميسر است به احتياط عمل كن
 .مردمان بر آن بگذرند

اتَّبع  و السالم على منِ : (خود مشغولم برخيز كه تو را نصيحت كردم و وِرد مرا بر من فاسد مكن، كه من به
 .)187(») هدىالْ

آنچه در اين مختصر بيان شد پرتويى بود از آن آفتابِ عالمتابِ امامت، كه قلم از تحرير، و بيان از تقرير مĤثر و 
 .آثار آن حضرت عاجز است

 :كه فرمود) عليه السالم( ختام كالم روايتى است از آن امام

 نزد من راية رسول خداست، و نزد من خاتم سليمان بن داوود است، و نزد نزد من شمشير رسول خداست، و «
كرد، و نزد من اسمى است كه رسول خدا چون بين مسلمين  من طشتى است كه موسى بن عمران به او قربانى مى
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زد الواح موسى نزد ماست، و عصاى موسى ن... كرد، گذاشت از مشركين به مسلمين تيرى اصابت نمى و مشركين مى
ماست، و ما وارث پيغمبران هستيم، و نزد ماست جفر احمر و جفر ابيض و مصحف فاطمه، و نزد ماست جامعه كه 

 .تمام آن چه مردم به او محتاجند در آن است

 
 وللبرية نحن اليوم برهان***فى االصل كنا نجوما يستضاء بنا

 در ثمين و ياقوت و مرجان***نحن البحور التى فيها لغائصكم

 ونحن للقدس والفردوس خزان***كن القدس والفردوس نملكهامسا

 )188(» ومن اتانا فجنات و ولدان***من شذ عنا فبرهوت مساكنه

                                                           
 25، ص  47، ج  بحار االنوار.  ١٨٨
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 اى سروده

 به ياد كسى كه مذهب حق يادگار اوست

 
 حامل عرش علم در عالم***ششمين حجت و امام امم

 مه عند اهل السماء الصادقاس***در زمين هادى به حق ناطق

 جعفر و بحر علم و حق و يقين***صادق و شمع جمع صديقين

 ترجمان حقايق قرآن***يكّه تاز مدارج عرفان

 گوش جان بسپرد مسيح و كليم***گرگشايد لب آن عليم حكيم

 غرق درياى حكمتش لقمان***عقل در درك علم او حيران

 » استوى الرحمنعلى العرش  «يا ***قلب او قطب عالم امكان

 » كن فيكون «عزم او متصل بــ ***سرّ حق در ضمير او مكنون

 آسمان خوشه چين خرمن او***دست گيتى گداى دامن او

 » علم االنسان «شد عيان سرّ ***از دم او دميد جان به جهان

 مكتبش علم اول و آخر***مذهب او چراغ راه بشر

  امام مبينشده احصا در آن***آنچه آورده جبرئيل امين

 شد سيه پوش عالم و آدم***صبح صادق برفت و زين ماتم

 
* 
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