


بسم اهلل الرمحن الرحیم
  ٌ  َقــاَل أمــر املؤمنــن علــی×:  َمــنْ  َقــاَل  َأَنــا َعــاِل

ــَو َجاِهل . َفُه
اســتاد مــا در تفســر ایــن حدیــث مــی فرمودند: 
خداونــد بــی هنایــت اســت ومعنــای بــی هنایــت 
بــودن خــدا ایــن اســت کــه ذات خداونــد از هــر 
جهــت نامتناهــی و دارای متــام کــاالت اســت و 
از هــر جهــت کــه فــرض شــود ناحمــدود اســت، 

ــه  ــت ک ــی نیس ــد، زمان ــه نباش ــت ک ــی نیس جای
ــه دارا  ــت ک ــی نیس ــد، کال ــته باش ــود نداش وج
نباشــد لــذا ذات خــدا هیــچ حــد و مرزی نــدارد 
ــق  ــام خالی ــکان و مت ــان و م ــده زم ــه او آفری ک
مــن االزل الــی االبــد اســت خالقــی کــه لیــس 
کمثلــه شــیء. و مهــه چیــز در مقابــل بــی هنایــت 
صفــر اســت وهیــچ. بــه ایــن معنــا کــه اگــر یک 

عــدد بــا یــک ملیــارد صفــر 

امراملؤمنــن×، بعــد از رضبــت خــوردن در 
شــب نوزدهــم، وصیــت کوتاهــی دارد کــه آن 
را ان شــاءاهلل امــروز بــرای شــا ترمجــه میکنــم. 
ــعی  ــس س ــر ک ــه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــت ه عّل
ــرات و  ــات و نظ ــکار و روحی ــّب اف ــد ُل میکن
ــی،  ــر زندگ ــات آخ ــود را، در حلظ ــش خ من
ــان  ــخاص بی ــن اش ــن و امن تری ــرای هبرتی ب
خلقــت  اعجوبــه  امراملؤمنــن×،  کنــد. 
اســت. مســلان درجــه اّول اســت. تالــی تلــو 

ــّى اکــرم| اســت. مقامــات او در آســاهنا  نب
معروفــرت اســت تــا در زمــن. مریــدان و حمّبــن 
او در بــن مالئکــه آســاهنا بیشــرتند تــا در بــن 
ــوت؛  ــه ملک ــل ب ــاِن مّتص ــن انس ــاهنا. ای انس
ــه  ــه و راقی ــارف عالی ــه مع ــه مه ــارف ب ــن ع ای
اهلــی؛ ایــن جماهــد درجــه اّول فی ســبیل اهلل کــه 
»جاهــد فیــاهلل حــّق جهــاده« - مهان طــور کــه 
شایســته جهــاد بــود، در مهــه مراحــل زندگــی، 

جهــاد کــرد - آن زاهــد 

رب  هلل  احلمد  الرحیم  الرمحن  اهلل  بسم 
العاملنی والصالة والسالم علی ارشف خلق 

اهلل حممد و آله الطاهرین^.
اللهم أدخل علی أهل القبور الرسور، اللهّم 
بغناک،   فقرنا  سّد  اللهّم  فقری،  کّل  أغن 

وأغننا من الفقر إنک علی کّل يشء قدیر.
ماه  دعاهای  پربارترین  و  زیباترین  از  یکی 
یومّیه  نامز  هر  از  بعد  که  رمضان  مبارک 
کّل  أغن  )اللهّم  دعای  شود  می  خوانده 
فقری( می باشد که در )مفاتیح اجلنان( خاتم 
املحّدثنی شیخ قمی& در اعامل ماه مبارک 
رشیف  دعای  این  در  است،  آمده  رمضان 
دو بار سخن از فقر شده است و دو بار هم 
از غنا و بی نیازی که بعد از دعای عمومی 
خداوند  از  اول  است.  شده  یاد  مهگانی  و 
مهه  که  خواهیم  می  توانایی  و  غنا  متعال 
نیازمندان روزگار را بی نیاز و غنی گرداند 
نیازکن(  بی  را  نیازمندی  هر  )خداوندا 
سپس برای خودمان دوبار طلب بی نیازی 
حتاًم  متضاد!  عبارت  دو  با  آهنم  میکنیم، 
هم  با  دو  این  چراکه  دارد،  رمزی  و  رّسی 

فرق می کند.
اشاره  بغناک(  فقرنا  سّد  )اللهّم  عبارت 
معنا  بدین  ذاتی،  غنای  و  ذاتی  فقر  به  دارد 
است.  بالذات  غنّی  متعال  خداوند  که 
صمد  او  که  اوست  ذاتی  نیازی،  بی  یعنی 
و  نیازمندند(  او  به  خملوقات  متام  )و  است 
ذاتی  غنای  )اهلل( جل جالله  این صمدیت 
و  ممکنات  متام  یعنی  او  غری  اما  و  اوست 
نیاز دارند چون ما سوای  او  به  موجودات 
او ممکن بالذات است، وممکن فقر حمض و 
فقری  او  سوای  ما  هستی  متام  است،  مطلق 
بالذات هستند، و از این جا تفاوت بالذات 
بنی  فرق  و  شود  می  معلوم  بالعرض،  و 
لذاته  الوجود  وممکن  لذاته  الوجود  واجب 
مشخص می شود. زیرا بنی واجب و ممکن 
پنج فرق یادکرده اند، اما برگشت مهه این 
واجب  که  است  نکته  این  به  ها،  تفاوت 
وممکن  است،  مطلق  غنی  لذاته  الوجود 
الوجود لذاته فقری مطلق است، و این که در 
در دعا آمده است )اللهّم سّد فقرنا بغناک( 

اشاره به مهنی مطلب 

ــود اخــراج شــد  ــه کار ب *از دفــرت روزنامــه ای کــه در آن مشــغول ب
چــرا کــه رئیســش فکــر میکــرد ختیــل وخالقیــت و ایــده هــای خوب 
نــدارد. والــت دیزنــی: موســس شــهر بــازی دیزنــی لنــد و رشکــت 
والــت دیزنــی )آفریننــده میکــی مــوس وســفیدبرفی و..( برنــده 22 

جایــزه اســکار.
ــادرش  ــرگ م ــغل و م ــت دادن ش ــر از دس ــی از مه ــس از جدای *پ
ــار توســط انتشــارات خمتلــف رد شــد. ــی نوشــت کــه دوازده ب کتاب

ــر : پردرآمــد  جــی کــی رولینــگ نویســنده رسی کتاهبــای هــری پات
تریــن نویســنده تاریــخ و برنــده عنــوان »تاثــر گذارتریــن زن بریتانیا«

ــت و  ــق اس ــادی امح ــه زی ــود ک ــه ب ــه او گفت ــه اش ب ــم مدرس *معل

ــت. ــد گرف ــاد نخواه ــز ی ــچ چی هی
تومــاس ادیســون دارنــده امتیــاز 2500 اخــرتاع کــه مهــم تریــن آهنــا 

المــپ الکرتیکــی اســت.
*تــا ســن چهــار ســالگی قــادر بــه حــرف زدن نبــود اطرافیــان او را 

»فــردی غــر اجتاعــی بــا رویاهــای امحقانــه« میشــناختند.
آلربت انیشتن نظریه پرداز نسبیت و برنده جایزه نوبل فیزیک.

ــا  ــت و بعده ــرار گرف ــی ق ــتفاده جنس ــوء اس ــورد س ــی م *در کودک
ــت داد چــرا کــه  ــون از دس ــوان گزارشــگر تلویزی ــه عن ــلغش را ب ش
او را مناســب تلویزیــون نمیداســتند.اپرا وینفــری جمــری برنامــه 
تلویزیونــی کــه بــه مــدت 25 ســال در 145 کشــور خمتلــف پخــش 

ــان. ــت جه ــیاه پوس ــر س ــد.اولن بیلیون ش
ــودش  ــول خ ــه ق ــد و ب ــراج ش ــتانش اخ ــکتبال دبرس ــم بس *از تی
بارهــا و پشــت رس هــم شکســت خورد.مایکل جــردن بسکتبالیســت 

ــا عنــوان هبرتیــن بسکتبالیســت. حرفــه ای ســابق و معــروف ب

چند روز پیش، »یولیا واسیلی اونا« پرستار بچه هایم را به اتاقم دعوت 
کردم تا با او تسویه حساب کنم.

بالتان خالی است،  و  یولیا.می دانم که دست  بنشینید  او گفتم: -  به   
اما رو در بایستی دارید و به زبان نمی آورید. ببینید، ما توافق کردیم که 

ماهی سی روبل به شا بدهم. این طور نیست؟
- چهل روبل. - نه من یادداشت کرده ام. من مهیشه به پرستار بچه هایم 
به من توجه کنید. شا دو ماه برای من کار  سی روبل می دهم. حاال 

کردید.
- دو ماه و پنج روز دقیقا.

باید  البته  یادداشت کرده ام، که می شود شصت روبل.  - دو ماه. من 
از آن کر کرد.مهان طور که می دانید یکشنبه ها مواظب  تا یکشنبه  نه 
به اضافه سه روز  برای قدم زدن برون می رفتید.  نبوده اید و  »کولیا« 

تعطیلی...
با چن های  بود و داشت  از خجالت رسخ شده  اونا«  »یولیا واسیلی 

لباسش  بازی می کرد ولی صدایش در نمی آمد.
- سه تعطیلی. پس ما دوازده روبل را برای سه تعطیلی و نه یکشنبه 
او  از  روزها  آن  بود.  مریض  روز  چهار  »کولیا«  کنار...  می  گذاریم 
مراقبت نکردید و فقط مواظب »وانیا« بودید. فقط »وانیا« و دیگر این 
که سه روز هم شا دندان درد داشتید و مهرم به شا اجازه داد بعد از 
شام دور از بچه ها باشید. دوازده و هفت می شود نوزده. تفریق کنید. 
آن مرخصی ها، آهان شصت منهای نوزده روبل می ماند چهل و یک 

روبل. درسته؟
چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشک شده بود. چانه اش می لرزید. رشوع 
کرد به رسفه کردن های عصبی. دماغش را باال کشید و چیزی نگفت.

-... و بعد، نزدیک سال نو، شا یک فنجان و یک نعلبکی شکستید. 
دو روبل کر کنید. فنجان با ارزش تر از اینها بود. ارثیه بود. اما کاری 
به این موضوع نداریم. قرار است به مهه حساب ها رسیدگی کنیم و... 
اما موارد دیگر... به خاطر بی مباالتی شا »کولیا« از یک درخت باال 

رفت و کتش را پاره کرد. ده تا کر کنید... مهچنن بی توجهی شا 
می بایست  شا  کند.  فرار  »وانیا«  کفش های  با  کلفت خانه  شد  باعث 
خوبی  مواجب  کار  این  برای  می کردید.  باز  خوب  را  چشم هایتان 
روبل  ده  ژانویه  دردهم  می کنیم...  کم  دیگر  تای  پنج  پس  می گرید. 

از من گرفتید...
 یولیا نجوا کنان گفت: من نگرفتم.

- اما من یادداشت کرده ام... خیلی خوب. شا شاید... از چهل و یک 
روبل، بیست و هفت تا که برداریم، چهارده تا باقی می ماند.

چشم هایش پر از اشک شده بود و چهره عرق کرده اش رقت آور به نظر 
می رسید.

از  روبل  سه  گرفتم...  کمی  مقدار  فقط  من   - گفت:  حال  این  در   
مهرتان گرفتم نه بیشرت.

 - دیدی چه طور شد؟ من اصال آن سه روبل را از قلم انداخته بودم. 
سه تا از چهارده تا کم می کنیم. می شود یازده تا... بفرمائید، سه تا، سه 

تا، سه تا، یکی و یکی.
یازده روبل به او دادم. آهنا را با انگشتان لرزان گرفت و توی جیبش 

رخیت و به آهستگی گفت: - متشکرم.
جا خوردم. در حالی که سخت عصبانی شده بودم رشوع کردم به قدم 

زدن در طول و عرض اتاق و پرسیدم: - چرا گفتی متشکرم؟
 - به خاطر پول.

- یعنی تو متوجه نشدی که دارم رست کاله می گذارم و دارم پولت را 
می خورم!؟ تنها چیزی که می توانی بگویی مهن است که متشکرم؟!

- در جاهای دیگر مهن قدرهم ندادند خانوم.
داشتم  من  ندارد.  تعجب  خوب.  خیلی  ندادند!  چیزی  شا  به  آهنا   -
به شا حقه می زدم. یک حّقه ی کثیف. حاال من به شا هشتاد روبل 

می دهم. مهه اش در این پاکت مرتب چیده شده، بگرید...
 به خاطر بازی بی رمحانه ای که با او کرده  بودم عذر خواستم و هشتاد 

روبلی را که برایش خیلی غر منتظره بود به او پرداختم. 
باز هم چند مرتبه با ترس گفت: - متشکرم. متشکرم.

بعد از اتاق برون رفت و من مات و مبهوت مانده بودم که در چنن 
دنیایی چه راحت می شود زورگو بود؟! 

رحلت  روز  می کردند:  تعریف  امانی  آقای  حاج 
تاکسی  توی  بعدازظهر   2 ساعت  جوادآقا،  مرزا 
نشسته بودم که یک وقت رادیو خرب فوت را اعالم 
کرد. تا این خرب اعالم شد یک هو راننده تاکسی زد 
توی رسش. به شدت منقلب شد. ماشن را کشید 

کنار و مدتی حالت گریه داشت.
 آقای امانی می گفت: »حاال من که روحانی بودم، 
این قدرحتت تاثر قرار نگرفته بودم. برای مهن یک 
مقدار که گذشت، از او سؤال کردم: »شا با ایشان 
آشنایی داشتی؟ مثال از ارحام و خویشان ایشان یا از 

مهسایگان مرحوم مرزا هستی؟«
گفت نه آقاجان.

گفتم پس چرا این قدر منقلب شدی؟
خاطره  ام  دارم.  ایشان  از  خاطره  یک  »من  گفت: 
این است که یک روز سوار دوچرخه از کوچه حمل 
رس  می شدم.  رد  مستشاری(  )کوچه  مرزا  زندگی 
پیچ که رسیدم، ظاهرا مرزا جواد آقا هم عصازنان 
نشدم.  ایشان  متوجه  من  و  می آمدند  سمت  آن  از 
برای مهن تا پیچیدم کنرتل را از دست دادم و خوردم 
به ایشان. من از روی چرخ افتادم پاین. ایشان هم 
یک طرف افتادند. حتی عامه هم از رس ایشان افتاد. 
ولی هنوز بلند نشده بودم که دیدم ایشان قبل از اینکه 
بروند رساغ عامه شان از جایشان بلند شدند. آمدند 
و پرسیدند: پرم طوری  ات نشد؟« رشوع کردند 
دست کشیدن روی صورت من. خاک را از روی 

رس و صورتم متیز کردند.
طورم  هیچ  من  گفتند:  شا.  به  زدم  من  آقا  گفتم: 
نیست. تو کاریت نشد؟ مشکلی برای تو پیش نیامد؟

آقای امانی می گفتند این آقا خاطره دیگری از مرحوم 
مرزا نداشت. گویا آن جا هم ایشان را نشناخته بود. 
جواد  مرزا  ایشان  که  بود  شده  متوجه  بعدها  ولی 

آقای هترانی است.

.إرشاف.
 حرضت آیت اهلل استاد

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

hagh@altabliq.com

سرمقاله - الحقیر االحقر

سردبیر

حق را بگویید و کتمان نکنید!

آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای

من کیستم؟!

آیت اهلل أستاد سید عادل علوی

متشکرم! میرزا جواد آقا
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دارد که خدایا ما فقر مطلق هستیم، ولی تو خود بغنای مطلق، این نقص و فقر مارا ُپرگردان و )ُسّد( از 
سّد گرفته شده است که )سّد( به معنای مانع هدر رفتن آب می شود و پشت آن آب ها مجع می شوند، 
پس خدایا با ما چنان کن که فقر ذاتی ما به غنای ذاتی تو ُپر شود و این نشان می دهد که انسان می تواند 
به جایی برسد که کارش، کار خدایی باشد و از فقر مطلق به غنا مطلق برسد و مظهر اسامء اهلل شود، 
و آن در جایی حتقق می یابد که انسان به حقیقت و ذات خود برسد، که او فقری مطلق است )ال یملک 
لنفسه(است )ال یملک لنفسه نفعاً و ال رضًا و ال حیاًة و ال موتاً( . هر چه هست اوست و ال غری )اهلی 
هب يل کامل االنقطاع الیک(. واین راه اولیاء خداست و در متام مراحل سری و سلوک عارفان این حالت 
مهراهشان است، و این مهان روح بندگی است که باید انسان داشته باشد و فلسفه زندگی و رس خلقت 
هم مهنی است )ما خلقت اجلن و االنس إاّل یعبدون(. که الزمه عبادت و بندگی احساس شعور وفهم 

است که )معرفت( حاصل آن است.
در کتاب اربعنی حرضت امام مخینی& آمده )العبودیة جوهرة کنهها الربوبّیة(. یعنی بندگی گوهری 
است که باطن و حقیقتش ربوبیت و کار خدایی کردن است، این مهان فلسفه پویای )من( است که 
انسان می تواند از راه بندگی و اطاعت و عشق و معرفت به جایی برسد که کار خدایی کند، اگر چه ذره 
است ولی اگر بندگی کند به آسامن رود و کار آفتاب کند. در این زمینه در حدیث قدسی به نقل از سنی و 
ْضُت َعَلْیِه.  ٍء َأَحبَّ إيَلَّ ِمْن َأَدآِء َما اْفَتَ َب إيَلَّ َعْبِدي  بَِشْ شیعه آمده است که خداوند متعال فرمود: )َما َتَقرَّ
ُه الَِّذي  ُیْبِصُ بِِه ،  ُب إيَلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّي  ُأِحبَُّه ؛ َفإَذا َأْحَبْبُتُه ُکنُْت َسْمَعُه الَِّذي  َیْسَمُع بِِه ، َو َبَصَ َو اَلَیَزاُل َیَتَقرَّ

َو لَِساَنُه الَِّذي  َینْطُِق بِِه ، َو ِرْجَلُه الَِّذي  َیْمِش  ِبَا(.
 از راه تقّرب و طاعت و اتیان واجبات و نوافل )مستحبات( عبد میتواند به مقام حمّبتی برسد که خداوند 
او را دوست بدارد، یعنی به درجه ای می رسد که حمبوب و معشوق خداوند می شود و رسیدن به این 
مقام و درجه یعنی کار خدایی کردن، یعنی فناشدن فقر مطلق در غنای مطلق البته بالغری و نه بالذات، تا 
چشم و گوشش رنگ خدایی به خود بگریند و کارخدایی کنند، دست او دست خدایی شود، عنی اهلل 
و سمع اهلل و ید اهلل شود.در بحار االنوار آمده که روزی موال امری املؤمننی علی× جوانی را در بازار 
دیدند که به نا حمرمی نگاه خیانت می کند، حرضت یک سیلی به او زد، جوان پیش حاکم دوم عمر بن 
اخلطاب آمد و خواست که از حرضت شکایت کند، عمر حرضت را خواستند و از او پرسیدند که برای 
چه به صورت جوان سیلی زده ای ؟ حرضت× در پاسخ گفتند که او به چهره نا حمرمی نگاه کرده بود، 
نگاهی آلوده و معصیت بار، عمر به جوان گفت: )عنی اهلل رأت و ید اهلل رضبت( چشم خدا دید و دست 

خدا زد، او می دانست که حرضت علی× مظهر متام صفات خداوندی است.
حرضت امام علی× که چشم و شاهد خدا روی زمنی است دارای بصریتی است که خداوند متعال به 

او عطا فرموده است، و این علم و بصریت خاّص است. 
بصریت عاّمی نیز داریم که أفراد عاّدی می توانند به این مقام دست پیدا کنند و دارای علم بصریتی 

شوند، و چشم و گوششان باز شود و مظهر ثرومتندی و غنای خداوند گردند.
َتُقوُل  َفَیُکوُن  ُکْن  ِء:  ْ أُقوُل لِلشَّ ِمْثِل  أْجَعَلَک  َحتَّي  باز در حدیث دیگری آمده است: )َعْبِدی أطِْعنِي 
ْیيِء: ُکْن َفَیُکوُن( بنده من، مرا اطاعت کن تا مانند خودم قرارت دهم، من بر چیز بگویم بوده باش  لِلشَّ

پس بیدرنگ می باشد و تو نیز بر چیز بگویی باش، مهان شود.
 و باز در حدیث آمده است )َمن أطاَع اهللّ َ ُیطاُع ( هر که خدا را اطاعت کند مهه چیز او را اطاعت می 
کنند. و باز روایتی دیگر نقل شده است تا معنای فقر ذاتی بیشت مشخص شود. آمده است که شخصی 
نزد حرضت امام صادق× عرض کرد: که ای فرزند رسول خدا من فقریم، حرضت فرمودند: که تو 
فقری نیستی بلکه غنی هم هستی! ولی آن فرد بازهم عرض کرد: من فقری هستم، حرضت بازهم مهان 
پاسخ را فرمودند! تا بار سوم که حرضت فرمودند: آیا حارض هستی حمّبت و والیتی که نسبت به ما 
داری را بدهی و متام دنیا را به تو بدهند؟! آن فرد گفت: به خدا سوگند هرگز حارض نیستم که ذره ای 
از والیت و حمبت شام را بدهم و دنیا را بگریم. امام فرمودند: آیا تو فقری هستی یا ثرومتند؟ جواب دادکه 

غنی هستم. 
این مهان غنای ذاتی است که انسان مؤمن در وجود خود احساس می کند هنگامی که )من( او در )من( 
اهلل فانی شود. یعنی اراده او اراده خدا شود)فال یرید إال ما أراد اهلل( و )رضاه يف رضی اهلل سبحانه(. پس 

یک فقر ذاتی داریم که پر کردن او به صمدیت و غنای مطلق اهلل است. )اللهم سّد فقرنا بغناک( و یک 
فقر عرضی داریم که فقر زمینی خواهد بود مانند نداشتن مال و ثروت که بتواند روزگارش را به خوبی 
و با رفاه وآسایش بگرداند و این عبارت )اللهم أغننا من الفقر( اشاره به این مطلب است. پس انسان 
دارای فقر ذاتی و فقر عرضی خواهد بود، )حّب کامل( که در جبّله اوست، می خواهد هر دو فقر را از 

خود دور کند و این یک بحث مستقلی را می طلبد.
نعمت های خداوند به دو قسمند: یکی نعمتهای شکری و دیگر نعمت های استدراجی. شخصی نزد 
رسول اکرم| آمد و عرض کرد: یا رسول اهلل نابود شدم!! حرضت فرمودند برای چه نابود شدی؟ 
در پاسخ به حرضت گفت: یا رسول اهلل خداوند متعال آن قدر به من نعمت داده است که می ترسم 
متام آهنا نعمت استدراجی باشد -استدراجی یعنی پله پله که از )درج( گرفته شده است و نعمت های 
استدراجی به صورتی است که خداوند به کافر نعمت می دهد تا پله پله به جهنم نزدیک شود از باب إّنام 
نمل هلم لیزدادوا إثاًم ما به آن هازیاد می دهیم تا گناهانشان زیاد شود- حرضت| فرمودند: اگر بعد 
از نعمت شاکر بودی و خداوند را سپاسگزار بودی بدان که آن نعمت از نعمتهای شکری خواهد بود  
وشام را به بشت نزدیک می کند ولی اگر کفران نعمت کردی و خدا را فراموش کردی و در معصیت 
ها غوطه و رشدی آن نعمت استدراجی خواهد بود. بنابراین نعمت های خداوندی بر دو گونه اند و ما 
باید به خاطر نعمت های خداوند شاکر و سپاسگزار باشیم، باید از راه شکر و حمبت عبادت کنیم و از 

راه شکر به غنای ذاتی دست پیدا کنیم.
اکنون چه باید کرد که به این غنای مطلق و کامل و مجال ذاتی برسیم؟

به دو گونه است: صفات کاملی و صفات تکاملی. بدانید که خداوند متعال  صفات خداوند متعال 
خواسته است با مّتصف شدن انسان کامل به صفات خداوندی ایشان را خدایی کند که )إّنا هلل و إّنا 
إلیه راجعون( ، )وإلی رّبک املنتهی( ، )و إلیه تصری األمور( ، )وإلی رّبک الرجعی( رسانجام انسان، به 
خداوند بر می گردد و این بازگشت و تکامل، خود از دو راه می باشد: یا با صفات تکاملی و یا با صفات 
کاملی، برای معصومنی از انبیا و اوصیاء صفات فعلی خداوندی جنبه ی کاملی دارد یعنی صفاتی در 
آن ها دیده می شود که از کامل آن ها است چون نبّی و یا وصّی هستند این صفات کاملی را دارند، اگر 
خداوند متعال کریم و جواد و سخی است کرم و جود او در برگزیده خود یعنی پیامربش و یا جانشنی 
بحقش، که ولّی اهلل األعظم است این صفات جتلی می کند و ظهور و بروز دارد که مهانا امام معصوم 
باشد، که مظهر آینه متام رخ معبود خود در کرم و سخاوت است واین کرم و سخا در امام به صورت 
صفت کاملی است نه به صورت تکاملی، بدین معنی که امام هنگامی که از خود سخاوت نشان می دهد 
از این راه در خود تکاملی اجیاد نمی کند. اّما صفت علم در امام تکاملی است )وقل رّب زدنی علاًم( 
ارشف خملوقات و انسان کامل کّل هستی حرضت حممد| است که )لوالک ملا خلقت األفالک( او 
مظهر اسامء و صفات اهلل است ولی بازهم خداوند از او می خواهد که برای خود دعا کند که علمش 
زیاد شود وبا زیاد شدن علم به تکامل خمتص ذات خود برسد زیرا از )امحد تا احد یکم میم فرق است( 

وهر آن چه هست در مهنی )میم( هنفته است و آن میم، میم ممکنات است.
 پیامرب| با عظمتی که دارد باز هم عبد است، فقر است و راه تکامل خمتّص به خود، برای او باز است ، 
پس از او متام خالیق در سری تکاملی خود چننی رسنوشتی را دارند و از راه بندگی و حمبت )انا االنسانی( 
خود را در )انا اللهی( خداوند فنا میکنند، )هب يل کامل اإلنقطاع إلیک( که مقام فناء فی اهلل و باهلل و هلل 

است و غری از معصومنی^ )به عصمت ذاتی( متام انسان ها صفاتشان صفات تکاملی است.
از نظر علام صفات ثبوتی خداوند متعال صفات ذاتی و صفات فعلی است، و به نظر حقری صفات ثبوتی 
ذاتی خداوند عبارتنداز: علم و قدرت و حیات ، که این صفات برای ائمه اطهار^، رسول گرامی| 

و حرضت زهرا )س( یعنی چهارده معصوم^ به صورت صفات تکاملی است، یعنی این که 
امام از نظر علم خداوند در تکامل است و شاهد آن )وقل رّب زدين علاًم( می باشد. پیامرب 

عظیم الشأن اسالم که ارشف خملوقات است و روح انسان کامل و جامع اجلمع را 
دارد باز به کامل مطلق نرسیده است و نخواهد رسید، چرا که کامل مطلق خمتص 
ذات خداوند است و ما سوای او کامل نسبی است. بنابراین هر علمی در برابر 

علم خدا صفر است واین جلوه ای از حق و حقیقت است...                  
 ادامه دارد إن شاء اهلل...

داشــته باشــیم طــوری کــه حتــی تصــور چنــن عــددی از درک بــر خــارج باشــد در مقابــل بی 
هنایــت بــه منزلــه صفــر اســت و هیــچ. 

حــال علــم عــال در مقابــل چــه بــی هنایتــی قــرار گرفتــه کــه بــه منزلــه جهــل مــی باشــد. شــاید 
تصــور شــود کــه علــم ایــن عــال در مقایســه بــا  علــم خداوند اســت کــه مســلًا بمنزله قطــره ای 
اســت در مقابــل اقیانــوس بــا ایــن کــه چنــن قیاســی هــم باطــل اســت وال یقــاس بــاهلل شــیء. 
در حالــی کــه واضــح اســت منظــور قائــل از انــا عــال در مقابــل علــم خداونــد نیســت بلکــه 
نســبت بــه خــودش گفتــه انــا عــال و امــر املومنــن× نســبت بــه خــود قائــل فرمــوده انــد: فهو 

. هل جا
پس الزم است در ابتدا مقدمه ای بیان کنیم تا مفهوم حدیث واضح تر شود:

علــم در یکــی از اقســام خــود بــه دو بخــش تقســیم میشــود: 1- علــم عقــل کــه مهــان برهــان 
وعلــم بــه صغــری و کــربی و نتیجــه اســت و ایــن مهــان علمــی اســت کــه ممکــن اســت انســان 
ــا توّهــم وجــود آن اّدعــای عاملّیــت و  ــا وجــود آن و گاهــی ب ــه تباهــی بکشــاند و انســان ب را ب
ــی  ــه گمراه ــد ب ــاز بدان ــی نی ــود را ب ــد وخ ــن باش ــان خودب ــر انس ــه اگ ــد. ک ــت میکن أعلمّی

ــان مرســد إن االنســان لیطغــی أن رآه إســتغنی. واســتکبار و طغی
علــم عقــل اســت کــه شــیطان را مطــرود درگاه خداونــد ســاخت زیــرا شــیطاِن نــاری بــا وجود 
چنــن علمــی قیــاس کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه از انســان خاکــی برتــر اســت زیــرا آتــش 
ــدای إهلــی  ــوده و مهــن باعــث ن ــز نب ــر آدم جائ ــع ســجده اش ب ــه تب ــر اســت و ب از خــاک برت

ــَك َرِجیــٌم( و شــقاوت ابــدی عزازیــل ابلیــس شــد. )فاْخــُرْج ِمنَْهــا َفإِنَّ
و اینچنــن علمــی اســت کــه گویــی کمــر أمــر املومنــن× را مــی شــکند آنجــا کــه فرمودنــد: 
ــٌك َهــَذا ُیِضلُّ النَّــاَس َعــْن ِعْلِمــِه بَِتَهتُِّکِه َو  )َقَصــمَ  َظْهــِري  َرُجــاَلنِ  َعــاِلٌ ُمَتَهتِّــٌك َو َجاِهــٌل ُمَتنَسِّ
ــِکه( . کــه بــا وجــود عــال بــودن ممکــن اســت کمــر شــکن باشــد و  َهــَذا َیْدُعوُهــْم إَِل َجِهِلــِه بَِتنَسُّ

موجــب تباهــی، وایــن علــم اســت کــه از دیــدگاه بــزرگان حجــاب أکــرب اســت.
در مقابــل ایــن علــم عقلــی، علــم دیگــری داریــم کــه )یقذفــه اهلل يف قلــب مــن یشــاء( و 
ایــن مهــان علــم قلــب اســت، وحقیقــت چنن علمــی بــا مقدمــات عــادى و حتصیل 
و مطالعــه و درس و بحــث حاصــل نمــی شــود، بلکــه حمتــاج بــه تربیــت نفــس 
و هتذیــب و صفــا وذکــر و صــالة وإخــالص اســت، تــا نــور معرفــت بــا 
افاضــات اهلیــه وارد قلــب شــود. و ایــن معنــى یکــى از اشــتباهات بعــض 
ــر و  ــات و ظواه ــی از اصطالح ــن بعض ــا فراگرفت ــه ب ــت ک ــردم اس از م
الفــاظ علــوم، ادعــای أنــا ربکــم األعلــی میکننــد غافــل از ایــن که مهــن ظواهر 
ــد کــه  ــع شــده، و تصــور مى کنن ــن حجــاب و مان ــراى ایشــان بزرگرتی و الفــاظ، ب

ــر نگذاشــته ،  ــى کــه قدمــى از مرحلــه جهــل فرات ــه معرفــت و علــم رســیده اند، در صورت ب
بلکــه حمجوبّیــت آنــان بیشــرت شــده اســت. ومهــن رّس مجلــه: علــم حجــاب اکــرب اســت. پــس 
حصــول علــوم رســمى و مباحــث مربــوط بــه موضوعــات مــادى و یــا بــه دســت آوردن علــوم 
عقلیــه بــه ظــن و بحــث و فکــر حمــدود، بــه هیــچ وجــه مربــوط بــه حقایــق و معــارف اهلــى 
کــه بایــد از طریــق شــهود و عــن الیقــن و حــق الیقــن وإهلــام حاصــل شــود؛ نخواهــد بــود، 
و بلکــه ایــن علــوم موجــب اشــتباه و حتــّر و إضــالل میشــود، و حاجــب و مانــع خواهــد شــد 
از حقیقــت معــارف. آرى ایــن علــوم اگــر بــه نیــت خالــص و تــوأم بــا هتذیــب نفــس حتصیــل 
شــود، هبرتیــن کمــك و قوى تریــن مؤیــد ســلوك بــه ســوى کــال اســت. )العلــم إذا ل یعمــل بــه 
ال یزیــد لصاحبــه إاّل ُبعــدًا وخســارًا( شــاید بــه ذهــن برســد کــه چــه دلیلــی بر بــی هنایــت بودن 
علــم قلــب اســت در مقابــل علــم عقــل کــه هرچــه حتصیــل شــود بــاز حمــدود اســت و متناهی.
و جــواب واضــح اســت و روشــن کــه علــم قلــب جایگاهــش قلــب اســت و قلــب ناحمــدود، 
چراکــه جایــگاه خداونــد متعــال اســت، آنجــا کــه فرمــود: )اَل َیَســُعنِي َأْرِض َو اَل َســَاِئي َو َلِکْن 
َیَســُعنِي َقْلــُب َعْبــِدَي امْلُْؤِمــن(  و جایــگاه خداونــد بایــد بــی هنایــت باشــد چــرا کــه  فرمــوده: 
)قلــب املؤمــن حــرم اهلل( و )قلــب املؤمــن عــرش الرمحــن(. و بــه مهــن دلیــل اســت کــه علــم 
عقلــی حمــدود، در مقابــل علــم قلبــی نــا حمــدود، هــر مقــدار هــم کــه زیاد باشــد بــه منزلــه جهل 
اســت و از آنجــا کــه قائــل گفته:)أنــا عــال( و نفــس خــود را عــال دانســته ، نفــس هــم دارای هــر 
دو نــوع علــم اســت، أمــا علــم عقلــی در مقابــل علــم قلبــی نــا حمــدود بــه منزلــه صفــر اســت 

و جهــل.
و بــن علــم عقلــی و قلبــی عمــوم مــن وجــه اســت کــه انســان کامــل جامــع العلمــن اســت، 

چراکــه علــم عقــل بــا درس و فکــر قابــل حصــول اســت و علــم قلــب بــا ذکــر و شــهود.
و بواســطه علــم قلــب ظاهــر میشــود کرامــات عدیــده نــزد علــاء و بــزرگان، وقایعــی کــه بــا 
توجــه بــه علــم عقلــی، هیــچ توجیهــی بــرای آهنــا یافــت نمیشــود پــس بایــد بــا قلــب آهنــا را 
درک کــرد و مهــن قلــب اســت کــه میتوانــد شــاهد خــدا باشــد اگــر لیاقــت آن را پیــدا کنــد. که 
أمراملؤمنــن× فرمودنــد: خداونــد بــه دیــده ی چشــم، دیــده نمــی شــود ولکــن تــراه القلــوب 
بحقائــق اإلیــان. و ایــن مهــان قلــب و دل اســت کــه میبینــد خــدای جــل و عــال را و میشــنود 
صدایــش را و پیــدا میکنــد وجــودش را و گمــراه اســت کســی کــه بــه دنبــال دیــدن حــق اســت 
بــا چشــم رس و انتظــار شــنیدن صــدای رّب را دارد بــا اعضــاء وجــوارح شــنوایی. وبــدان کــه 
هرچــه علــم عقــل بــدون معرفــت قلبــی بیشــرت شــود طغیــان و غــرور و اّدعــای أعلمّیــت نیــز 
بیشــرت میشــود و در مقابــل هرچــه ظــرف قلــب وســیعرت شــود، نورانــی تر میشــود وجــود آدمی 
و علمــش بیشــرت مــی شــود و در نتیجــه تواضــع و فروتنیــش بیشــرت میشــود، کــه )ثمــرة العلــم 
اخلشــیة( و)إنــا خیشــی اهلل مــن عبــاده العلــاء( تــا جایــی کــه برســد بــه مرحلــه ای کــه در کنــار 

اســم و إمضــای خــود با اعتقــاد کامل بنویســد الـحـقـــر األحـقـــر...

ــه  ــتمدار درج ــک، سیاس ــه ی درج
یــک،  درجــه  زمامــدار  یــک، 
ــا مــرود. وقــِت او تنــگ اســت و آن بزرگــوار،  ــات واال، از دنی ــا ایــن خصوصی انســانی ب
ایــن ضیــق وقــت را پیــش از رضبــت خــوردن هــم میدانســت. رضبــت کــه زدنــد، معلــوم 
ــد و میخواهــد بــه فرزندانــش، بــه اهــل کوفــه، بــه  شــد. ســاعتهای آخــر عمــر را میگذراَن
مســلانان رسگشــته آن روزگار و بــه مهــه تاریــخ، پیامــی را خالصــه کنــد و بدهــد. آن پیــام، 
در یــک صفحــه میگنجــد و عباراتــش خیلــی دقیــق انتخاب شــده اســت. بــا چشــم معمولی 
کــه نــگاه کنیــم، مجــالت ایــن وصیــت، گاهــی ممکــن اســت بــه نظــر، نامهخــوان بیایــد. یــک 
ــد، بعــد  ــان میکن جــا مطلــِب بســیار مهّمــی را از نظــر دیدهــا و حتلیلهــای معمولــی مــا بی
ناگهــان مطلبــی را کــه از نظــر مــا دارای امهیــت چندانــی نیســت، میگویــد. امــا دیــد علــی 
بــن ابــی طالــب×، دیــد اهلــی اســت؛ دیــِد صائــب اســت. مثــل نــگاه خداونــد متعــاْل بــه 
موجــودات عــال اســت. کوچــک و بــزرگ در معیــار خدایــی و در دیــد علــوی، بــا کوچــک 
و بــزرگ در دیــد مــا، فــرق دارد. لــذا، اگــر کســی بــا ایــن دیدنــگاه کنــد - کــه البتــه دســت 

ــن  ــا مه ــم - ب ــل میکنی ــت و از دور حتلی ــاه اس ــا کوت م
ــب،  ــت. مطال ــوان اس ــارات مهخ ــت عب ــل، آن وق حتلی

ــد: ــت. گوش کنی ــده اس ــم ش ــق تنظی ــیار دقی بس
ــول  ــخه ای »و ق ــق نس ــر طب ــا ب ــّق« ی ــوال باحل ...»و ق
احلــق« فــرق نمیکنــد. معنایــش ایــن اســت کــه »حــق 
بگوییــد« حــق را بگوییــد و کتــامن نکنیــد. اگــر چیــزی 
ــان  ــد بی ــه بای ــی ک ــود، آن را در جای ــق ب ــان ح ــه نظرت ب
ــد. آن  ــه نداری ــوم نگ ــق را مکت ــد. ح ــان کنی ــرد، بی ک
ــًا باطــل را  وقتــی کــه زباندارهــا حــق را پنهــان و احیان
آشــکار کردنــد، یــا باطــل را بــه جــای حــق گذاشــتند، 
اگــر حق بینــان و حقدانــان، حــق را بگوینــد، حــْق 
مظلــوم نمیشــود؛ حــق بــه غربــت نمیافتــد و اهــل باطل 
ــد.       ۱۳/۱۲/۱۳۷۲ ــع نمیبندن ــق طم ــردن ح ــود ک در ناب
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