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 مقدمة مترجم

و شناخت فرهنگ غني و معنوي هر قوم و ملت به چگونگي شناخت تاريخ معيار 
گردد. هر آن قوم و گروهي كه تاريخ رهبران  مردان (سلف) آن فرهنگ و تمدن برمي بزرگ

دارند  لزماً با اين  داران حقايق و منابع معنويت را دريافته و آنرا پاس مي مذهبي و طليعه
هاي بلند معنوي  ي براي ارتقاي عظمت و ارزشجنبش پرمحتواي فرهنگي  باب نوين
 خويش  براي آيندگان خواهند گشود.

 فرمايد: آموزاند  آنجا كه مي پذيرش اين حقيقت را قرآن به ما مي

ِٰد�َِ� ﴿ َّ ََ ل� ََ اُواْ   ُو ََ  َ ّّ اْ  ل اواْ  لّقوو ََ َٱَ لّيِ َء َمْ ا 
َ
ه   .]119: التوبة[ ﴾١َ�ّ

 .»خدا بترسيد و معيت راستان را برگزينيداي اهل ايمان  از «

آري  با مورد تحح  قرار دادن اورا  تاريخ  نببگان آسمان وليت  علم و معرفت به 
اين حقيقت پي خواهيم برد كه تاريخ زرين آن فرزانگان چقدر تابان و اميدواركننده 

زنگري قرار دهيم  باشد. اگر با طلب و كششي واقعي آثار روي و رواني آنان را مورد با مي
آنگاه متوجه خواهيم شد كه با بودن آن مصلحان چگونه احساس سربلندي نموده و به 
خود بباليم. اما اگر خداي ناخواسته بجاي اينكه فرهنگ و تمدن اصيل خويش را پاس 
بداريم بلكه برعكس  به فرهنگ و تمدن دشمنان روي آورده و تحت تأثير آن قرار 

مان خواهيم  همان نتيجإل منحي و تاريك اخ�قي و معنوي منحط دشمنانگرفتيم  يقيناً به 
رسيد. اما اين مسلله هم لزم به تذكر است كه در پرتو تعاليم قرآن و سنت و با در نظر 

توانيم از امكانات مادي و دنيوي ارزنده و خوب  ها بر همديگر  مي گرفتن حقو  انسان
ند) بدون آنكه تأثير منحي بر اخ�  معنوي ما داشته مان باش ها (اگرچه دشمنان ديگر انسان

مند بشويم. اما اگر خودسرانه و بدون تحقيق و بدون در نظر  باشند  استحاده گرفته بهره
مان قرار  رو باورهاي فرهنگي و اخ�قي دشمنان گرفتن معارف اخ�  اس�مي  دنباله
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اهيم رسيد بلكه برعكس سير گرفتيم  نه تنها اينكه به سير تكاملي عروجي خويش نبو
 مان آغاز خواهد گرديد. زوال و قهقرائيت تا مرحله نابودي

نگاه ما نبايد تنها به همين زندگي زودگذرر دنيا متمركز باشد  زيرا ثمرة واقعي 
هاي ما  در آخرت نمايان خواهد گرديد. در ارتباط با همين مسلله  ها و ت�ش كاوش

 فرمايد: خداوند مي

ْلََ ﴿ ِ ءَ  َخۡ�ٞ  ِخَرةو �ل رو َّ َّ ِ انَۚ  �ِ َّوو فََ�  َا
َ
 .]169األعراف: [ ﴾وِلوانَ َقعۡ  أ

 .»انديشيد؟! و سراى آخرت  براى آنها كه پرهيزگارند  بهتر است! آيا نمى«

 فرمايند: و در جائي ديگر مي

َّوِ�َ لِلۡ  وَِبةو َ�ٰ �ۡ لََ ﴿  .]128األعراف: [ ﴾ُو
 .»ان استو سرانجام نيك از آن پرهيزگار«

بنابراين  هنگامي در محور تقوي و عمل صالح قرار خواهيم گرفت كه بدون در نظر 
بسپاريم. و از تاريخ زرين  يشتن را بطور كلي به خدا و رسولشها خو گرفتن مصلحت

و سازنده گذشتگان درس عبرت و انديشه و اص�ح را بگيريم. راجع به همين موضوع 
 فرمايد: خداوند مي

مۡ  َوَصَص �ۡ ل ِص صو قۡ ٱفَ ﴿ َنَ  �ََعّلٱو رو َّ ََ  .]176األعراف: [ ﴾َاََ
 .»ها را (براى آنها) بازگو كن  شايد بينديشند (و بيدار شوند)! اين داستان«

هاي زندگي پيشينيان  بطور كلي براي انديشيدن و  گويا بازگو نمودن فراز و نشيب
جموعإل وقايع بزرگان و باشد. به همين منظور م ها مي ها و حقيقت پذيرفتن واقعيت

اي با  مصلحان (اعم از زن و مرد) تأليف مولنا محمد يونس نگرامي  تحت عنوان (لحظه
هاي كامل معنوي از آن ببرند. به  هل حق) به فارسي ترجمه گرديد تا انديشمندان بهره

 اميد اينكه اين مجموعه مورد توجه و پذيرش خوانندگان محترم قرار بگيرد. در پايان از
گردد  دهند استدعا مي كليإل برادران و خواهراني كه اين مجموعه را مورد مطالعه قرار مي
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در صورت مشاهده مورد خاصي مترجم را در جريان بگذارند تا در رفع آن  اقدامات لزم 
 بعمل آيد. ان شاء اهللا و تعالي

 (مولوي) يار محمد امراء مدرس مدرسة ديني شهرستان سراوان
 . شه 1380آذر  27.   مطابق با ه 1422سوم شوال 



 
 

 مقدمة مؤلف

اي با اهل حق)  بسي جاي مسرت و خوشحالي است  كتابي كه تحت عنوان (لحظه
باشد كه  هائي مي باشد در برگيرنده مجوعإل مقاله الن در اختيار شما خوانندگان محترم مي

رسيده  همچنين در مجلإل پانزده روزة (تعمير حيات لكهنو) در چندين شماره به چاپ 
نامإل (نداي ملت لكهنو) تحت عنوان (اورا   باشد كه در هحته مشتمل بر مضاميني مي

گمشده تاريخ) به چاپ رسيده بود. صاحبان انديشه و ذو  با آن اشتيا  و توجهي كه اين 
اند  هرچند شكر خداوندي بجاي آورده شود  مجموعه را خوانده و مورد توجه قرار داده

رفت اين كتاب بيشتر در همان مجالس و  برخ�ف آنچه كه انتظار ميست. باز هم كم ا
هاي  رفت  با برنامه هائي مورد مطالعه و استحاده قرار گرفت كه عموماً گمان اين مي مححل

اگر بر اثر اين مجموعه  در زندگي يك شب  هم تحول  مذهبي ميانإل خوبي ندارند.
ه عنوان ياوري ثابت گردد و روح اميدواري روحاني ظاهر و در ميادين يأس برايشان ب

ظاهر گردد  بدون ترديد اين حقيقت را خواهم پذيرفت كه خداوند سعي و ت�ش ناچيز 
 بنده را مورد پذيرش قرار داده است.

هايم را در  ها و نشريات از اينكه مقاله در پايان از جميع مديران و سردبيران مجله
گردد.  اند  سپاسگزاري مي مطبوعات به چاپ رسانيدهها و در ساير  ها  روزنامه مجله

 خداوند منان پاداش ايشان را به نحو احسن عنايت فرمايند.
 موإلنا محمد يونس گرامي

 م 1964اوت سال  2ديوري آغا ميرلكهنو  270/28سي 



 
 

 تقريظ

ترين  هاي درخشان در رفتار و گحتار هستند كه درخشنده ها  همان مناره راهيان واقعيت
هاي مؤثر و كيمياگرشان در  باشند كه بر اثر نگاه حجت و برهان الهي بر روي زمين مي

هاي مادي به  آورند كه قدرت ها آنچنان تغيير و تحولي را بوجود مي روح و روان انسان
اي ندارند واقعاً از  گونه رابطه افتند. متأسحانه آناني كه با اين جماعت هيچ حيرت مي
 باشند. جاوداني بطور كلي محروم ميهاي معنوي و  سعادت

ها در اين  حل اين همه معض�ت و دنياي فرو رفته در ظلمت در حال حاضر تنها راه
است كه شاهراه مستقيم همين مردان آزاده و مصلح و برحق را در پيش گيريم  بزرگترين 

قعي باشد و معالجإل وا بيماري مزمن دنيا همين اضطراب و عدم آرامش روح و روان مي
اين مر  مهلك يعني حصول آب زلل شحاببش فقط از چشمإل گواراي همين راهيان بر 

 حق و آگاهان ممكن است.
يابد تا اينكه تحول مثبت  بنابراين  كتاب موردنظر در ارتباط با همين حقايق انتشار مي

ها نمايان گردد. خداوند سعي و ت�ش مؤلف را در اين  اي در زندگي انسان و سازنده
رو  مينه مورد قبوليت قرار دهند. و به ايشان توفيق روزافزوني عنايت فرمايند تا دنبالهز

 همين مصلحان و بزرگان باشند.
 موإلنا محمد اويس ندوي نگرامي

 العماء ةشيخ التفسير در دارالعلوم ندو

 م 1964سوم ماه مه سال 



 
 

 گفتگوي ابوحازم با سليمان بن عبدالملك

رفت  يك دفعه سليمان بن  جسته آن زمان به شمار مياز علماي بر /ابوحازم
عبدالملك (از خلحاي بني اميه) وي را به قصر خ�فت فراخواند و به او گحت: اي ابو 

ترسيم؟ ابوحازم در پاسخ گحت: زيرا زندگي دنيا را آباد و  حازم  براي چه از مرگ مي
رويد به همين خاطر از  انه ميايد و الن چون كه از آبادي سوي وير آخرت را ويران نموده
 مردان وحشت داريد.

درست گحتي  اكنون بحرمائيد چه كاري بكنيم تا به سوي خدا  :سليمان بن عبدالملك
 متوجه شويم؟

شب  نيكوكار همانند كسي است كه از اهل و عيالش دور باشد  سپس به  :ابوحازم
اه و ارضاي خواهشاتش اش را در ارتكاب گن نزد آنان برگردد  اما شبصي كه زندگي
 ماند كه در محضر مالكش آورده شود. گذرانده همانند غ�مي فراري و سركش مي

 :وقتي اين جواب را شنيد شروع كرد به گريستن نمود و گحت سليمان بن عبدالملك
 داشتيم. اي مي اي كاش ما هم در پيش خداوند ارزش و مرتبه

دل الهي قرار بده تا مشب  گردد از اي خليحه  خويشتن را در ترازوي ع: ابوحازم
 اي برخوردار هستي. چه مقام و مرتبه

 گردد؟ اين مرتبه و منزلت از كدام آيه استنباط مي :سليمان بن عبدالملك

  :از اين آيهابوحازم: 

 ل ِِنّ ﴿
َ
َرَ �ۡ ل ننّ  ١ َُعِي�ٖ  �َِ�  َرْرَ بۡ ۡ� َّ ان گم بى« .]14-13المطححين: [ ﴾١ َجِحي�ٖ  �َِ�  َو

 .»نگرند بر تبتها [نشسته و] مى. اند نيكان در ناز و نعمت
 رحمت خداوندي كجا است؟ :سليمان بن عبدالملك
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ِ ل َت رَۡ�َ  ِِنّ ﴿ :ابو حازم ِءَ  قَرِ�ٞب  ّّ ۡ ل َِ يقيناً رحمت خدا به « .]56األعراف: [ ﴾ِسنِ�َ ُوحۡ ل

 .»نيكوكاران نزديك است

 اي ما دعا فرمائيد.اي ابو حازم  بر :سليمان بن عبدالملك

باشد به او توفيق  دوست و محبوب تو مي» سيلمان«پروردگارا  اگر  :ابوحازم
اش را گرفته و به سوي  باشد  پيشاني روزافزون نيكي عنايت فرما و اگر از دشمنانت مي

هائي كه خليحه به او داده بود   برخاست و همإل هديه /نيكي بياورش. بعد از آن  ابوحازم
رگرداند و در آخر چنين گحت: مادامي كه علما علمشان را از رؤسا و اميران  دور همه را ب

0Fنگه دارند  از آنان در وحشت خواهند بود

1 . 

 صبر و استقامت شخص مبتال به بيماري جذام

فرمايد: روزي به بازار رفتم  در مسير راه با يك شب   مي /عبدالواحد بن زيد
هاي شرور و ويلگرد محله وي  برخورد كردم  بچه جذامي  در حاليكه بدنش مجروح بود

آلود شده بود  با توجه به اين باز  زدند كه بر اثر آن رخسارش خون را با سنگ طوري مي
گويد  متوجه شدم مشغول  كرد  به نزدش رفتم تا ببينم چه مي هايش حركت مي هم لب

را قطعه قطعه كنند و داني اگر تمام بدنم  اين سبنان است: پروردگارا  بسيار خوب مي
هاي بدنم را بشكنند  باز هم محبتم با تو افزايش خواهد يافت  اكنون اختيار از  استبوان

1Fآن تو است كه با من چه برخوردي داشته باشي

2. 
 

 

 

                                           
 .110ص  4ج  وةصفة الصف -1

 .11ص  4ج  صفة الصفوة -2
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 برآورده شدن سوگند انسان ژوليده

هاي بصره آنچنان  اي از محله فرمايد: در محله مي /حضرت حسن بصري
حضرت كه به غير از يك كپر  چيزي ديگر باقي نماند. والي بصره سوزي رخ داد  آتش

بود  بعد از تحقيقات معلوم گرديد كه آن كپر متعلق به درويشي بود  ابوموسي اشعري
نمود  چنانچه وي از خداوند اين دعا را نموده بود كه بر اثر  كه در آن محل زندگي مي

 خاطر همان دعا سالم باقي مانده است. سوزي كپرش از بين نرود. و اكنون كپرش به آتش
شنيدم كه اين  از رسول اهللا در همين مورد فرمود: ريحضرت ابوموسي اشع

كند و خداوند  بسا اوقات  انسان ژوليده حالي به خدا سوگند ياد مي«چنين فرمودند: 
 .2F1»سازد سوگندش را برآورده مي

 /پند و اندرز حضرت يحيي بن معاذ

اي است  دنيا ويرانه«بزرگان عهد خودشان بود  يك دفعه فرمود:  از /يحيي بن معاذ
تر است كه در پي آبادي دنيا باشد. آخرت محل آبادي  و از اين دنيا همان قلبي ويرانه

است و در قبال آخرت همان قلبي آبادتر است كه در فكر آباداني آخرت باشد. برادر تو 
سازد و دوست ات همان شبصي است هايت آگاه  همان شبصي است كه تو را از عيب
 .»كه تو را از ارتكاب گناهان باز دارد

شود  اما با  شبصي به خاطر ضياع اموالش اندوهگين مي«فرمود:  در جائي ديگر مي
ناپذير اص�ً  اش مدام رو به زوال است  اما بباطر اين نابودي جبران كمال تأسف  زندگي

خاطر بسيار خوابيدن از بين نبريد و روز  شود. شب طولني است آنرا به غمگين نمي
 .»درخشنده است تابشش را بباطر ارتكاب گناهان تاريك نگردانيد

                                           
 .7ص  4ج  صفة الصفوة -1
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خردمند همان شبصي است قبل از اينكه دنيا وي را رها «فرمود:  چنين مي باز هم اين
ز كند وي دنيا را رها كند. و قبل از اينكه در قبر نهاده شود  آنجا را آماده سازد و قبل ا

 .3F1»اينكه در پيشگاه خداوند حاضر شود  پروردگارش را راضي گرداند

 /گوئي خالد بن يزيد حق

از علما و عرفاي برجسته  كه در علم حديث مرتبإل بسيار بلندي  /خالد بن يزيد
گوئي به غير از  نمود. در حق نيز از ايشان نقل روايت مي /داشت تا جائي كه امام زهري

اي نداشت. چنانچه عبدالملك بن مروان (از  ترين ترس و واهمه خدا  از ديگران كوچك
اميه) را چندين مرتبه به خاطر ارتكاب اشتباهاتش مورد نكوهش و سرزنش  خلحاي بني
 قرار داد.

فرمايد: يك دفعه از ايشان سؤالي پرسيده شد كه چه چيزي به انسان  ياقوت حموي مي
ل مطرح گرديد: به چه چيزي بايد دل باشد؟ فرمود: مرگ. سپس اين سؤا نزديكتر مي

بست؟ در پاسخ فرمود: عمل. و در پاسخ اين پرسش كه در دنيا از چه چيزي بيشتر 
گردد  بنابراين  باشد؟ فرمود: دنيا نوعي ميراث است كه به ديگران منتقل مي وحشت مي

ده ز ترسند و ثروتمندان از محلس بودنشان وحشت صاحبان قدرت از ناتوان بودنشان مي
شوند  چه اقوام و ملل قدرتمندي كه ناتوان شدند و چه ثروتمنداني كه دچار اف�س و  مي

فقر شدند. لزماً هر كسي كه در كبر و غرور و خودباوري گرفتار شد  اين حقيقت را بايد 
4Fاستبپذيرد كه بطور كلي از بين رفته 

2. 
 

                                           
 .77ص  4ج  صفة الصفوة -1

 .167ص  4از ياقوت حموي ج  معجم األدباء -2
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 پيشواي ائمه حديث

در  /بن حنبل تند  چنانچه امام احمداز محدثين بسيار بزرگ هس /يحيي بن معين
فرمايد: از هر آن حديثي كه يحيي بن معين اط�عي نداشته باشد  اينطور  مورد ايشان مي

فرمايد: يحيي  مي /بايد فهميد كه آن حديث پايه و اساس علمي ندارد. علي بن مديني
ومي بر باشند. راي ابن ر بن معين سرچشمإل علم حديث براي همإل ائمإل علم حديث مي

اين است كه از بين مشايخ تنها يحيي بن معين در اظهار حق سر فهرست هستند. يك 
آوري مراسم حج و زيارت حرم نبوي به مكه مكرمه و مدينإل  مرتبه ايشان جهت بجاي

اي  ها در عالم رؤيا مشاهده نمود كه ندادهنده منوره نيز تشريف بردند  در يكي از شب
كنند  پذيري؟ مؤرخين بيان مي ي بن معين  آيا دوستي مرا ميدهد: اي يحي وي را ندا مي

هنوز چند روزي از آن خواب نگذشته بود كه اين آفتاب تابان علم حديث در مدينه 
گحت:  منوره به لقاء اهللا پيوست. هنگام تشييع جنازه اين امام همام  شبصي با آواز بلند مي

 .5F1دنمودندور  اس را از احاديث پيامبراس غ و بيايشان همان شبصيتي بود كه اقوال درو

 هر چيزي زكات دارد

اي به محضر اميرالمؤمنين حضرت عمر بن  جمعي از بزرگان با ارسال نامه
در پاسخ نامه  /خواستار پند و اندرز شدند. حضرت عمر بن عبدالعزيز /عبدالعزيز

باشد  و آن  نمي آنان فرمود: اين واقعيت را بپذيريد كه طالب دنيا هرگز دوستدار شما
تواند برگزيند. بنابراين هر وقت  كسي كه در فكر آخرت باشد همنشيني شما را نمي

 خواهشات خويش را از بين برديد  در آنصورت معيت خداوند را خواهيد يافت.

                                           
 .172-171ص  3از ابن خلكان ج  وفيات األعيان -1
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در جائي ديگر فرمودند: از آناني كه به ظاهر شيطان را نحرين و در خحا وي را 
 ه داريد.ستايند خويشتن را دور نگ مي

فرمايد: هر چيزي زكات دارد  زكات عقل افزايش  مي /حضرت فضيل بن عيا 
6Fباشد مياندوه و عمق فكر و انديشه 

1. 

 در دربار خالفت  /امام احمد بن حنبل

در حضور معتصم (از خلحاي بني عباس) يك شب  زنداني كه در زنجير بسته شده 
7Fبود را آوردند

ه داراي طرز تحكر اعتزالي بودند  در پي اين و آن دسته از علمائي ك خليحه. 2
بودند تا امام به هر صورت ممكن نظريإل مبلو  بودن قرآن را بپذيرد. اما آن امام بزرگوار 

 فرمود: و مجاهد با آواز بلند اين چنين مي

 .»قولأوسو  ىت  ةمن كتاب اهللا وسن شیئاً  �عطوأ«
 .»ويماز قرآن و سنت دليلي پيش كنيد تا طبق آن بگ«

با اين اع�ن صريح امام  باز هم خليحه و درباريانش در ت�ش اين هستند تا امام فتوي 
درپي دستور داده شد تا حضرت  به مبلو  بودن قرآن را بدهد. سرانجام بعد از انكار پي

 امام را ش�  بزنند.
ز كرد  اما از سوي ديگر ا از يك سو ضربات سبت تازيانه بر بدن امام برخورد مي

اي خليحه  به خوبي آگاه باش خصوصاً نسبت به آن «زبان امام اين الحاظ جاري بود: 
روزي كه در پيشگاه احكم الحاكمين بايستي همانطور كه الن من در جلوي روي تو 

و » ام  در آن وقت بسيار حساس در قبال خون من چه جوابي به خدا خواهي داد؟ ايستاده

                                           
 .234از ع�مه سيوطي ص  مشحونـال كمدفون والفلـالكنز ال -1

داني همان شبصيتي بودند كه بعداً به عنوان يكي از ائمه چهارگانه اهل سنت در لزم به تذكر است كه اين زن -2
 جهان بنام احمد بن حنبل مشهور گشت. م
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كردند. چنانچه  يشتر خليحه را برعليه امام برانگيبته مياز سوي ديگر  مبالحان هرچه ب
گرفت. اما اين پيكر استقامت و  ضربات ش�  بر بدن امام شدت بيشتري به خودش مي

قرآن ك�م خداوند و غير مبلو  «فرمود:  ها مي دلوري با توجه به اين همه شكنجه
گردد  با به هوش آمدن  مي هاي سبت ش�  امام بيهوش در نهايت بر اثر ضربه». باشد مي

كند  ليكن با  امام  بار ديگر خليحه امام را به پذيرش نظريإل مبلو  بودن قرآن مجبور مي
گردد  اما اين سمبل مردانگي و  پاسخ منحي امام  بار ديگر ضربات شديد تازيانه آغاز مي
امام دهد. بعد از به هوش آمدن  ايثار هيچگونه ضعف و ترسي از خويشتن بروز نمي

شان غذايش آورده  شود و خدمت يابد و بعد از اينكه به منزل آورده مي خويشتن را رها مي
ورزد. راوي  شود  (از آنجا كه امام در حال روزه بودند) از خوردن غذا امتناع مي مي
آلود شده بود  باز   گويد: با فرا رسيدن نماز ظهر با توجه به اينكه امام مجروح و خون مي

 را با جماعت اقامه فرمودند.هم نماز 

 /هاي پاياني زندگاني ابن تيميه لحظه

اي در دمشق اسيري در حالي كه آخرين  .   در قلعهه 728در بيستم ذي قعدة سال 
 :گذراند  اين آيه هاي زندگي را مي  لحظه

ۡ ل ِِنّ ﴿ َّوِ�َ ل ٰ  ِ�  ُو َّ َ�َٱرٖ  ٖت َج وۡ  ِ�  ٥ ََ ِ وۡ َ   َملِيٖك  ِعادَ  قٍ ِصدۡ  َعدِ ََ  .]5-54القمر: [ ﴾٥ ََِدر
در جايگاه صد  نزد خداوند مالك . يقيناً پرهيزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند«
 .»مقتدر!

 .ورد زبانش بود
زندان خلوتكده من است  كشته « :فرمود باز هم از همين شبصيت شنيده شد كه مي
گويند كه  سير به همان شبصي ميباشد. ا شدنم شهادتم و تبعيد شدنم سير و سياحتم مي
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گويند كه دلش از طرف خداوند  گرفتار خواهشاتش باشد و زنداني همان شبصي را مي

 .»توانند بكنند دشمنانم با من چه مي« .»أعاائ ما فعل  ب«محبوس باشد. 

بود  يك دفعه با ظلم و  /الس�م ع�مه ابن تيميه گويند كه آن اسير  شيخ راويان مي
گردد كه زندانيان از  خواهان مواجه گشته راهي زندان گرديد  در زندان متوجه ميستم بد

هاي  ياد خدا غافل و نسبت به آخرت هيچگونه احساسي ندارند. اين عارف باهللا با موعظه
كنند:  خواند. مؤرخين بيان مي اش همگي را به توبه و انابت بسوي اهللا فرا مي  خالصانه

هايشان بر اثر سجده  تابان و  ز دزد و راهزن بودند  چهرههمان افرادي كه تا ديرو
 هايشان مملو و منور از نور الهي شده بود. هايشان سرشار از ياد خدا و قلب زبان
 خواهم به عنوان خائن در جهنم افكنده شوم نمي 

يك دفعه به منزل آمد و به همسرش گحت: اگر پولي  /حضرت عمر بن عبدالعزيز
ر ببرم  همسرشان در پاسخ گحت: من پولي ندارم  اما (جاي تعجب در است بده تا انگو

اين است) جناب عالي با توجه به اينكه خليحه هستي باز هم توان خريد انگور را نداري. 
برايم به مراتب بهتر از اين فرمود: آري  همين وضعيت  /حضرت عمر بن عبدالعزيز

8Fم افكنده شوماست كه فرداي قيامت به عنوان يك خائن در جهن

1. 

 و خليفه وقت /امام مالك

اي تبديل شده  مردم از اين اقدام خليحه كه  كده شهر مدينه از صبح هنگام به ماتم
برند   دستور ش�  زدن امام را صادر نموده بسيار خشمگين و در غم و اندوه بسر مي

و منصور  فرمودند: حق خ�فت از آن  نحس زكيه است جرم امام اين بود كه ايشان مي
خليحه عباسي جبراً از مردم بيعت گرفته و در شريعت جبر هيچگونه حيثيتي ندارد  

دهد ط�قش واقع  چنانچه در حديثي وارد شده: شبصي كه زنش را به جبر ط�  مي
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گردد  در هدايه يكي  طبق فقه مالكيه ط�  بصورت جبر و كراهيت واقع نمي«گردد.  نمي
كنند گويا به او  ده: شبصي را كه مجبور به ط�  دادن مياز كتب فقهي احناف وارد ش

باشد.  مي دهند  ط�  و عدم ط�   بودن اختيار ع�مت رضايت اختيار دو چيز را مي
 .)»2(هدايه ج 

از آنجا كه اين مسلله در نزد امام پذيرفته شده بود  آخر چگونه امكان داشت برخ�ف 
ليحه در طي حكمي دستور داد تا امام را هحتاد نظريه و باورشان فتوي دهد. بالخره خ

 ضربه ش�  بزنند. 
اش را اينگونه به ثبت  در مقطعي از تاريخ  همين شهر مقدس مدينه رخ ديگر تاريبي

در مدينه هرگز سوار  به خاطر وجود با سعادت رسول اهللا /رسانيده كه امام مالك
ه ممكن است در آن د: آخر چگونفرمو اسب و يا قاطري نشد و در توجيه اين عملش مي

قدم نهاده  بباطر سوار شدن بر اسب و يا قاطري نسبت به آن مكان  شهري كه پيامبر
احترامي بكنم. اما جاي حيرت و شگحتي در اين است كه در همين شهر الن  مقدس بي

قرار است كه همين امام همام را در م�ء عام ش�  بزنند. آري  بر اثر ضربات شديد 
ازيانه بدنشان آغشته از خون گرديده  باز هم به دستور خليحه  امام را بر شتري سوار ت

نموده و جهت تشهير قرار است ايشان را در مدينإل منوره بگردانند  اكنون دارند امام را به 
 گردانند. اما از زبان امام بزرگوار اين الحاظ جاري هستند: عنوان يك مجرم در شهر مي

مكره ـطالق ال :قولأ�س أبن  كنا مالأف ف�ومن ال فلر ف�عر فقا ف�من عر«
 .»ءلیس يش

شناسد  بداند من مالك بن  آنكه مرا شناخت  در حقيقت مرا شناخت و كسي كه مرا نمي«
 .»دهم كه ط�  جبر هيچ چيزي نيست انس هستم و اين فتوي را مي

 دهد پاسخ مي /عبداهللا بن مبارك

پرسيدم: در دنيا چه  /ايد: از حضرت عبداهللا بن مباركفرم مي /سليمان بن داوود
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 كساني از اهل كار و ص�حيت واقعي هستند؟ فرمود: علما.
سليمان بن داوود دوباره پرسيد: پادشاهان و اميران روي زمين چه كساني هستند؟ 

 فرمود: قدرت و حكومت از آن  زاهدان (پرهيزگاران) است.
هرگاه كتاب رقا  را  /عبداهللا بن مبارك فرمايد: حضرت مي /نعيم بن حماد

گريست كه كسي  اي مي شد و به اندازه اي مي فرمود  همچون گاو مذبوحه مطالعه مي
 كرد به ايشان نزديك بشود. جرأت نمي
فرمايد: زندگاني اصحاب بزرگوار را با دقت كامل مورد تحقيق و  مي /ابن عيينه

ام  تنها  را نيز مطالعه نموده/بداهللا بن مباركام و الن زندگي حضرت ع بررسي قرار داده
و در ميدان  به همراه پيامبر اين بود كه اصحاب بزرگوار تحاوتي كه بين اين دو يافتم

9Fاند دهبو جهاد دوشادوش پيامبر

1. 

 باشم نياز نمي از دعاي خير بي

ته فرمايد: عباس بن وزير به من گحت: روزي در پيش مأمون نشس مي /امام نحطويه
اي زد  ليكن كسي جواب عطسإل وي را نداد. چنانچه از اين   بوديم  ناگهان مأمون عطسه

سكوت و برخورد ما ناراحت شده گحت: چرا اين سنت را ترك نموديد؟ در پاسخ گحتيم: 
بباطر پاس احترام و عظمت اميرالمؤمنين اين كار را نكرديم. اما مأمون گحت: من از آن 

10Fنياز باشم ز دعاي خير و رحمت خداوند بيپادشاهاني نيستم كه ا

2. 

 خزانة قناعت پاياني ندارد

در راستاي پذيرش معنويت آنچنان  /مجالس موعظإل حضرت شيخ عبدالقادر گي�ني

                                           
 .115تا  112ص  4ابن جوزي  ج  صفة الصفوة -1

 .314از ع�مه سيوطي ص  تاريخ اخللفاء -2



 اي با اهل حق لحظه  24

 

شد  اكنون به چند گحتار از اين  هاي مرده  روح مسيحائي دميده مي بود كه بر قلب مؤثر مي
 توجه بحرمائيد: /شيخ بزرگوار

را براي بعد از مرگ مگذار  زيرا بيداري آن وقت سودي نبواهد داشت  بيدار شدنت 
باشد  بنابراين خودت را براي  اين حقيقت را هميشه بپذير كه آخرين روز همين امروز مي

11Fپاياني نداردزندگي آخرت آماده بكن و به دنبال قناعت باش زيرا خزانإل قناعت 

1. 

 /جرأت و انابت امام رازي

هاي  باشند. برنامه از علماي طراز اول عصر خويش مي /ازيامام فبرالدين ر
اي كتابي  اي گسترده بود كه تقريباً پيرامون هر موضوع و هر مسلله فرهنگي آنان به اندازه

باشد. امام  اي برخوردار مي از اهميت ويژه» تحسير كبير«اند   را تصنيف و يا تأليف نموده
اند. يك دفعه در ضمن  زيسته مي /در زمان سلطان شهاب الدين غوري /رازي

ماند و نه  سبنراني به سلطان گحتند: اي پادشاه دنيا  نه حكومت و قدرت تو باقي مي
 منافقت و چاپلوسي رازي. بازگشت همه ما و شما بسوي خداوند خواهد بود.

12Fگريستالدين تا مدت زيادي  گويد كه سلطان شهاب راوي مي

2. 
شريف بردند و در آنجا با يك شبصيت روحاني به هرات ت /يك دفعه امام رازي

گحتند: سرمايه  /م�قات نمودند  در همين موقع (آن شبصيت روحاني) به امام رازي
تو علم است  الن به من بگو خدا را چگونه شناختي؟ امام در جواب گحت: به صد دليل 

باشد   بهات ميخدا را شناختم. آن بزرگوار فرمودند كه بودن دليل براي رفع شكوك و ش
ترين ترديدي پيدا  چنان نوري در قلبم نهاده كه اص�ً كوچك كه خداوند آن در حالي

چنان تأثيري بر امام  كه نيازي به دليل پيدا بكنم. سبنان اين شبصيت آن گردد تا اين نمي

                                           
 فتح رباني. -1
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گذاشت كه در همين مجلس بر دست مبارك آن بزرگوار توبه نمودند. راوي  /رازي
 بودند. /ن مرد صالح شيخ بزرگوار حضرت نجم الدين كبريگويد كه آ مي
 
 

 امكان دارد قيامت نزديك باشد

حضور داشت   /در محضر حضرت عمر بن عبدالعزيز /يك دفعه ابو حازم
 حضرت عمر بن عبدالعزيز از اين بزرگوار خواستار پند و اندرزي شد.

ر بالينت سايه افكنده و اي خليحه  دراز بكش و بينديش كه مرگ ب«فرمود:  /ابوحازم
خواهي  لذا همان چيز را  از خودت بپرس كه در اين وقت چه چيزي را بيشتر مي

تواني خودت را از آن دور  خواهي  تا مي برگزين  و هر آن چيزي را كه هنگام مردن نمي
 ».نگه دار  زيرا ممكن است وقت وقوع قيامت باشد

 ارزش دنيا در پيش حضرت علي

اي از حالت حضرت  شمه ن ضمره به دستور حضرت معاويهره بحضرت ضرا
اي اميرالمؤمنين  حضرت علي دنيا و عظمتش را به ديدة «چنين بيان فرمود:  را اين علي

هاي  نگريست  با تاريكي شب انس و الحت برقرار كرده بود  هميشه لباس حقارت مي
ديدم كه محاسن  شب ميفرمود. در اواخر  پوشيد و غذاهاي ساده تناول مي درشت مي

اي  حال آنكه تو  اي دنيا به نزد من آمده«گحتند:  خويش را گرفته و در حالت اضطراب مي
ام  برو به دنبال فريب دادن شبصي ديگر باش  عمرت بسيار كوتاه و  را سه ط�  داده

ات بسيار بزرگ. اي هاي افسوس  توشإل راه بسيار  ارزش  اما فتنه زودگذر و عشقت بي
 ».ها ناامن هستند دك و سحر بسيار طولني و راهان
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اي گريستند كه  از شنيدن اين سبنان  به اندازه حضرت معاويه گويد: راوي مي
13Fگرديد شان خيس محاسن

1. 
 
 

 :به هارون :پند و اندرز ابن سماك

نشسته بود  در همين ضمن هارون الرشيد  /پيش هارون /يك دفعه ابن سماك
ود  بعد از اينكه خدمتگذار آب را آورد  ابن سماك رو به هارون تقاضاي آب نوشيدن نم

كرده گحت: اي اميرالمؤمنين  قبل از اينكه اين آب را بنوشيد به اين سؤال پاسخ دهيد كه 
اگر اين آب را به شما ندهند  به چقدر حاضري كه آنرا ببري؟ هارون الرشيد گحت: به 

شدن آب زائد از بدن با مشكلي برخورد نصف سلطنتم. دوباره پرسيد: اگر در خارج 
كني؟ جواب داد تمام سلطنتم را براي رفع اين مشكل هزينه  نمودي در آنوقت چكار مي
اي اميرالمؤمنين  براي آن حكومت و سلطنتي كه «گحت:  /خواهم نمود. ابن سماك

» ارزش آن جرعإل آب و ادراري باشد  شايسته است كه توجه خاصي به آن كرده نشود
14Fگريسترون الرشيد با شنيدن اين سبنان  تا مدتي ها

2. 

 بهتر بودن آخرت نسبت به دنيا

در اجراي امور ديني بسيار سبتگير بود. ناصر باهللا (خليحه  /حضرت منذر بن سعيد
آورد  با توجه به اين احياناً اگر از ناحيإل خليحه نسبت به  عباسي) احترام ايشان را بجاي مي
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گرفت فوراً وي را سرزنش نموده و مورد تنبيه و  هي صورت مياجراي امور ديني كوتا
 /را تعمير نمود. حضرت منذر» زهراء«داد. هنگامي كه خليحه قصر  بازخواست قرار مي

هاي نماز جمعه   از اين عمل خليحه اظهار ناخرسندي نمود. يك دفعه هنگام ايراد خطبه
 ت فرمود:وقتي كه خليحه در مسجد حضور داشت اين آيه را ت�و

َ�ٰ  قوۡل ﴿ �ۡ ل َو ََ َُءِ  َخۡ�ٞ  ِخَرةو �لََ  قَلِيلٞ  َيََ  ِ ِ َ�  ّقَ�ٰ ل ل انَ قوظۡ  ََ ُو  .]77النساء: [ ﴾فََِيً�  لَ
بگو منافع دنيا بسيار اندك است و آخرت بطور كلي براي پرهيزگاران موجب خير و براي « 

 .»باشد آنان جايگاه هميشگي مي

هاي زودگذر دنيوي منهمك  ت به آناني كه در لذتنسب /بعد از آن  حضرت منذر
هستند  سبنراني پرمحتوا و مؤثري را ايراد نمودند و در ارتباط با امور دنيوي  مردم را به 
سوي زهد و قناعت دعوت دادند و آنان را از جريان واقعي موت آگاه ساختند  راوي 

دند و خليحه (ناصر باهللا) كر گويد: مجمع نمازگزاران از شدت خوف زارزار گريه مي مي
 هم به گريه افتاده بود و بر رخسارش آثار غم و اندوه نمايان بود.

 نتيجة دعاي بد مادر

ع�مه زمبشري از علماي مشهور علم تحسير و لغت از ناحيإل پا لنگ بود  ع�مه 
ام  از ايشان پرسيد كه چگونه پايتان لنگ شد؟ در پاسخ گحت: دوران كودكي /دامغاني

جشكي را با نبي بسته بودم و آن را طوري كشيدم كه پايش شكست. از اين سانحه گن
مادرم بسيار غمگين گشت و گحت: خدا پايت را بشكند. به هر حال هنگام فراگيري 
علوم  عازم ببارا شدم و در ضمن مسافرت از سواري افتادم و پايم شكست. و اكنون بر 

15Fاستمن شده اين باورم كه دعاي بد مادرم دامنگير 

1. 
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 عاقبت از خودگذشتگي

فرمايد: دو دوست داشتم كه يكي  (از محدثين و مؤرخين بزرگ) مي /ع�مه واقدي
هاشمي تبار بود. به هر حال يك دفعه بنابر يك سري مشك�ت  دچار بحران مالي شديم. 

ها  توانيم در مقابل اين بحران روزي همسرم به من گحت: ما و شما هر طور شده  مي
پوشند  هاي نو مي ها لباس هاي همسايه يستادگي نمائيم  اما اكنون عيد به سر رسيده  بچها

توانند تحمل كنند  با  مان اين وضعيت را چگونه مي كنند  اما فرزندان و اظهار شادماني مي
شنيدن اين سبنان و با در نظر گرفتن همه جوانب قضيه  قلبم پر از خون گشت. چنانچه 

اي ارسال نمودم كه در پاسخ  مبلغ هزار درهم برايم فرستاد   ام نامه ميبراي دوست هاش
اي بدستم رسيد  وقتي  اين مبلغ پول تازه بدستم رسيده بود كه از ناحيإل دوست ديگرم نامه

از محتواي نامه باخبر شدم ديدم كه دوستم نيز مثل من با همان مشك�تي مواجه بود كه 
ام برايم ارسال نموده بود را  ر آنچه را كه دوست هاشميمن دچار آن شده بودم. من هم ه

برايش ارسال داشتم. بعد از مراسم عيد با اضطراب و دلهره خاصي به منزل آمدم و آنچه 
را پيش آمده بود به همسرم بازگو نمودم  خوشببتانه بجاي اينكه اظهار ناراحتي بكند  از 

و همنوعان بسيار خرسند گرديد. بعد از ام نسبت به دوستان  اين احساس ايثار و همدردي
ام جهت ديدار بيني به نزد ما آمد و در دستش همان مبلغ پولي  چند روز دوست هاشمي

بود كه قب�ً برايم فرستاده بود  و از من خواست كه وي را از اصل قضيه باخبر كنم  وقتي 
ها  از اينكه اين پول وي را از ماجراي پيش آمده مطلع ساختم  در ادامإل سبنانم گحت: بعد

اي ارسال نمودم و از او خواسته بودم تا برايم  را برايت فرستادم  براي دوست ديگرم نامه
ها را برايم فرستاد. آري  با اين  ام اين پول مبلغ پولي بحرستد  ايشان هم در پاسخ خواسته

يگر سبنان اصل ماجرا براي همه ما ظاهر گرديد. در هر صورت ما دوستان با همد
 چنين ايثار و همدردي نموديم. اين
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بالخره مأمون خليحه عباسي از ماجراي پيش آمده ما با خبر گرديد و در قبال اين از 
مان يك يك هزار درهم  خودگذشتگي  به هر يك از ما دو هزار درهم و به همسران

16Fفرمودعنايت 

1. 

 پند و اندرز حضرت علي

كردند  آنان را به موارد زير توصيه  ات ميبه كساني كه با ايشان م�ق حضرت علي
 فرمود: مي
 ) در دنيا از گناهانت بترس.1(
 ) بغير از خدا با كسي ديگر پيمان دوستي برقرار نكن.2(
 ) نسبت به فراگيري چيزي كه از آن آگاهي نداري احساس شرمندگي نكن.3(
صراحت بگو  ) اگر نسبت به چيزي كه از آن آگاهي نداري از تو سوالي شد  به4(
 دانم. نمي
باشد. زيرا هرگاه سر را از بدن جدا  ) صبر بعد از ايمان  همانند نسبت سر با بدن مي5(

17Fخواهد مانداثر  ارزش و بي كنند  بدن بي

2. 

 ها موجب آگاهي غافالنند بيماري

رفت. از بين تأليحات و  از علماي طراز اول عصرش بشمار مي /محمد بن س�م
باشد  امام  در فن شعر و شاعري بسيار مشهور مي» طبقات الشعراء«ب شان  كتا تصنيحات

 /از شاگردان برومند اين شبصيت بزرگوار بودند  حسين بن فهم /احمد بن حنبل
فرمايد: يك مرتبه محمد بن س�م به عنوان ميهمان به نزد ما تشريف  از شاگردان ايشان مي
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ابن ماكويه هنگام عيادت از ايشان  آوردند  در همين ضمن بسيار سبت بيمار گشتند.
 /كنيد؟ محمد بن س�م پرسيد: شما كه بيمار نيستيد  براي چه اينقدر اظهار ناراحتي مي
باشد. زيرا مادامي كه انسان  فرمود: به خدا قسم اين اضطراب و اندوه من بباطر دنيا نمي

كند  اما  ميفكري سپري  برد عمرش را در مدهوشي و بي در صحت و تندرستي بسر مي
گردد و در نهايت  هنگام بيماري  هر نوع بيماري براي انسان نوعي آگاهي و تنبيه تلقي مي

18Fآورد  ميانسان را از خواب غحلت به انديشه و تحكر بيرون 

1. 
 

 پاسخ دادن غالم

فرمايد: يك دفعه غ�مي را در بيابان ديدم كه  مي /حضرت ابراهيم بن المهلب
د  همانجا ايستادم تا ببينم براي چه و به چه هدفي در اين صحرا مشغول خواندن نماز بو

خواند  وقتي از خواندن نماز فارغ شد از او پرسيدم: آيا در اين بيابان همدم و  نماز مي
اي به همراه داري؟ گحت:  مونسي داري؟ گحت: آري  دوباره پرسيدم: آيا زادراه و توشه

ام عبارت است از اعتماد و  ب داد: توشهآري  مطملن نشدم و پرسيدم: كجاست؟ جوا
دوباره  يقين بر وحدانيت و اخ�ص نسبت به ذات الهي و اقرار به رسالت رسول اهللا.

ترسي؟ با نگاهي عارفانه پاسخ داد: محبت با خدا  هرگونه  پرسيدم: از اين خرابه نمي
باشم  باز هم به ها را از بين برده  تا جائي كه اگر بين حيوانات وحشي و درنده  وحشت

هاي اين غ�م  فرمايد: پاسخ مي /ترسم. ابراهيم بن مهلب غير از خدا از چيزي ديگر نمي
 زده نموده بود. مرا شگحت
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 عاقبت شهادت

رفت  واثق (خليحإل  از علماي مشهور دوران خودش بشمار مي /احمد بن نصر
به شهادت رساند.  عباسي) وي را به خاطر انكار عقيده خلق قرآن در حضور عموم مردم

فرمايد: مردمان بعد از شهادتش مشاهده نمودند كه دارد قرآن  ابراهيم بن اسماعيل مي
فرمايد. من (ابراهيم بن اسماعيل) هم در پي اين شدم تا اين صحنه را  مجيد را ت�وت مي

از نزديك مشاهده كنم  شب هنگام به همان مكان رفتم  متوجه شدم كه از سر مقتول اين 
 رسيد: از به گوش ميآو

﴿ ٓ َحِسَب  ١ مٓ ْل
َ
ن ََّسو ل أ

َ
ۡ�َ  أ آ او ن ْ  ُو

َ
وآ  أ ال ّاَ ْ  َاوو ََ مۡ  َمْ َۡ  َ�  ََهو  .]2-1العنكبوت: [ ﴾٢ ََاوانَ او

شوند و مورد  ايم  رها كرده مي آيا مردم در اين گمانند فقط بباطر اينكه بگويند ايمان آورده«
 .»گيرند امتحان قرار نمي

ودن اين صحنه  موها بر بدنم سيخ گرديد  در همين شب وي را در با مشاهده نم
هاي حرير و ديباج پوشيده و بر سرش تاجي نهاده  خواب زيارت نمودم و ديدم كه لباس

اي فرمودند  در پاسخ  شده بود  از وي پرسيدم: اي برادر  خداوند با شما چه معامله
ت بهشت جاوداني را عنايت فرمود. فرمود: پروردگارم مرا مورد ببشش قرار داد و نعم

را در خواب ديد كه  /يك مرتبه حضرت احمد بن نصر /حضرت ابو جعحر انصاري
عنايت فرمود: به خاطر اين شهادت  خداوند نعمت عظيمه اي ديدارش را به من  مي

19Fفرمود

1. 
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 باشد؟ گزار مردم چه كسي مي خدمت

گويد: پاسي از  گزراند  يحيي مييحيي بن اكثم شبي را در نزد مأمون (خليحه عباسي) 
شب گذشته بود كه از خواب بيدار شدم  از جايم برخاستم تا جهت رفع تشنگي آب 
بنوشم  در همين ضمن مأمون هم از خواب برخاست و گحت: چه خبر است؟ گحتم: 

خواهم آب بنوشم  فوراً از جايش بلند شد و برايم آب آورد. به ايشان گحتم: اي  ام مي تشنه
رالمؤمنين  چرا به خدمتگزار نگحتي كه اين كار را بكند؟ مأمون گحت: زيرا اين حديث امي

 .20F1»باشد گزار قوم مي كه سردار قوم خدمت« »القوم خادمهم سيا«ام كه  نبوي را شنيده

 فرق بين منافق و مؤمن

 /يك مرتبه در مجلس (درس يا موعظإل) امام بباري :فرمايد محمد بن منصور مي
م  ناگهان شبصي از ميان ريشش نجاستي را بيرون كرده و بر روي امام حضور داشتي

را ديدم كه به اين شب  و حاضرين در مجلس نگاه  /بباري انداخت  امام بباري
كنند  اما وقتي ديدند كه اهل مجلس به آنچه پيش آمد اص�ً توجهي ندارند  امام  مي

 تند.شبصاً برخاسته و آن نجاست را بيرون انداخ /بباري
فرمود: آرزويم بر اين است كه  اكثراً اينطور مي /فرمايد: امام بباري بكر بن منير مي

هنگام م�قات با اهللا  از من اين چيز را هم مطالبه نكنند كه آيا در دنيا با كسي حسادت 
فرمود: خوشحالي مؤمن بر چهره و غم و اندوه در  مي /ام يا خير. امام ترمذي ورزيده

21Fباشد د  اما غم و اندوه منافق بر چهره و خوشحاليش در قلبش نمايان ميباش قلبش مي

2. 
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 هاي خوب هميشه وجود دارند انسان

بايست باقي  طور كه مي ها آن معيار حكومت بعد از عهد ط�ئي خلحاي راشدين
عباس  اميه و بني همه زوال عدالت  باز هم خبري از خلحاي بني نماند  اما با توجه با اين

اند كه از ارتكاب هرگونه عمل زشت و ناشايست شرمنده و  نان در اوج معنويت بودهچ آن
كه مبادا وقت موعود الهي بسر رسد. از زمرة آن خلحاء   شدند. از ترس اين زده مي وحشت

توان نام برد  قلبش آماجگاه ياد الهي بود. با مشاهده  عباس) را مي مهدي (از خلحاي بني
اش در  ها و دعاهاي عاجزانه زنان پارساي بني اميه) يادوارة گريهكردن حالت مذنه (از 
مرتبه طوفان شديدي به وقوع  گويد: يك باشد. حسن الوصيف مي اورا  تاريخ موجود مي

پيوست  به دنبال خليحه بيرون شدم  ديدم كه رخسارش را بر زمين نهاده بود و به شدت 
را  پروردگارا  امت رسولت كرد: از ميچنين راز و ني گريست و با پروردگارش اين مي

خواهي در  مان را به خاطر نابودي ما شادمان نگردان  اگر مي محافظت فرما و دشمنان
عو  گناهانم همه را مورد مجازات قرار دهي  خودم حاضرم (يعني به خاطر گناهانم 

 ديگران را مورد مجازات قرار نده بلكه خود من را مورد مجازات قرار بده).

 روياروئي سفيان با مهدي (خليفه عباسي)

ورزيد  يك  حضرت سحيان ثوري از رفتن به دربار شاهان و اميران  به شدت امتناع مي
دفعه به دربار مهدي فراخوانده شد. هنگام حضور در مجلس  آداب رسمي در حضور 

دور نگه پادشاهان را مراعات ننمود  مهدي به عنوان شوخي گحت: خودتان را از ما بسيار 
توانم به شما گزند و يا آسيبي برسانم؟ اكنون در اختيار من  كنيد نمي داري  فكر مي مي

فرمودند: (اين را  /توانم با تو برخورد بكنم. حضرت سحيان هستي  هرطور ببواهم مي
بدان) هر حكمي را برعليه من صادر كني  همين حكم را خداوند عليه تو به اجرا 

شدند   /يان با شنيدن اين پاسخ  خواستار مجازات حضرت سحياندرخواهد آورد. دربار
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خواهيد بزرگان را بكشيد و از خير و بركات آنان  خويشتن را محروم  اما مهدي گحت: مي
نمائيد  فوراً طي حكمي ايشان را به سمت قاضي در كوفه برگزيد و اع�ن فرمود: كسي 

در آن مجلس  /حضرت سحيان هاي ايشان را نبواهد داشت. حق مداخلت در قضاوت
حكم قضاوت را تحويل گرفت  اما بعد از خارج شدن از آنجا؛ آنرا مچاله نموده و در 
امواج سهمگين دريا انداخت. و خودش را از انظار مردم پنهان داشت. مهدي با توجه به 

22Fهاي زيادي نتوانست ايشان را پيدا كند ت�ش

1. 

 ام دنيا را از خالقش هم تقاضا نكرده

هشام بن عبدالمالك از خلحاي بني اميه جهت مراسم حج در مكه حضور دارد  روزي 
تصميم گرفت تا داخل خانه كعبه برود  در داخل كعبه با حضرت سالم نوة حضرت 

برخورد نمود. خليحه به ايشان فرمودند كه اي حضرت  موقع خدمت عنايت  عمر
فرمود: در  :كنم. حضرت سالمفرمائيد و دستوري بدهيد تا شرف اجرايش را حاصل 
باشد. بعد از خارج شدن از كعبه   خانإل خدا از ديگران خواستن موجب شرمندگي مي

حضرت خليحه گحت: اكنون كه در خارج خانإل خدا قرار داريد  دستوري بحرمائيد  
دنيا را   :تقاضاي چه چيزي را از شما بكنم دين يا دنيا را؟ هشام گحت :فرمود :سالم

ام چه رسد از  فرمود: تا به حال دنيا را از خالقش يعني اهللا تقاضا نكرده :محضرت سال
 باشي  آخر با چه روئي دنيا را از تو ببواهم. تو كه مالك آن نمي

 امام ابوحنيفه و صاحبان قدرت

ابن هبيره فرماندهي سپاه امويان را در منطقه عرا  به عهده داشت  يك مرتبه ابن 
گحت: اگر به دربار تشريف آوري  مديون احسانات  /بوحنيحههبيره به حضرت امام ا
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فرمود: از م�قات با تو چه كار بكنم؟ اگر با خوشروئي و  /شما خواهيم بود. امام
محبت برخورد كني  از آن بيم خواهم داشت كه مبادا در دام تزوير تو گرفتار بشوم  و اگر 

ي من خواهد شد  زيرا به آن با خشونت و تهديد پيش بيائي موجب ذلت و سرافكندگ
باشد نيازي ندارم. و آن سرمايإل عظيم معنوي كه در  اي كه در پيش تو مي پول و سرمايه

تواند آنرا از من بربايد. ابن هبيره به جمعي از علما  پست و  نزدم وجود دارد  كسي نمي
حضرت  هائي در حكومتش داده بود و اكنون در پي اين بود كه به هر طريق ممكن منصب

داري) وادار سازد  اما احتياط و  امام را به پذيرفتن منصبي (پذيرفتن پست قضاء يا خزانه
ها را نپذيرند. اما از سوي ديگر  ابن هبيره  باعث شد كه اين مسلوليت /تقواي امام

بپذيرد. ها را  بايد يكي از اين مسلوليت /سوگند خورده بود  هرطور شده  امام
يكي از  /در آن مجلس حضور داشتند  بسيار ت�ش نمودند تا امامهاي علمي كه  شبصيت

در مقابل همإل اين اقدامات و برخوردها  /ها را بپذيرد  اما امام ابوحنيحه اين مسلوليت
چنين فرمودند: اگر ابن هبيره بگويد كه درهاي مسجد را بشمارم  اين را هم  اين
را صادر كند و من آنرا تأييد كنم. كه حكم قتل مسلماني  پذيرم  چه رسد به اين نمي

بالخره ابن هبيره در طي حكمي دستور داد تا امام را صد ضربإل تازيانه بزنند  بعد از 
ترين تغييري پيش نيامد و ابن  اجراي حكم باز هم در استقامت و پايداري امام كوچك

و  هبيره موفق نگرديد تا به اهدافش برسد. در عهد خ�فت بني عباس همين پست
پيش كرده شد  اما امام از  /ها (توسط منصور خليحه عباسي) به امام ابوحنيحه منصب

را  /پذيرفتن آنها مجدداً ابا ورزيد. منصور هم سوگند ياد كرد به هر صورت ممكن امام
مجبور به پذيرفتن آن سمت بكند  از طرف ديگر امام نيز قسم خورده بود كه تحت هيچ 

گحت: آيا در جريان نيستي كه  /نكند. شبصي به امام شرايطي پست قضا را قبول
فرمودند: خليحه براي دادن كحاره قسم به نسبت من  /خليحه قسم ياد كرده؟ امام اعظم

قدرت بيشتري دارد. در نهايت به دستور خليحه به زندان افكنده شد و تحت شرائط 
شه و تحكر است امام ها  در زندان جان به جان آفرين سپردند. جاي اندي سبت و شكنجه
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شان چنين  در حق /همان امام همامي هستند كه حضرت حسن بصري /ابوحنيحه
 فرمايند: يك دفعه در نماز اين آيه: مي

﴿ �َ ََ  ۡ�َ ّ ََ َ ل َس ّّ  ٰ�َ �ًَِ َ ُّ لو َاعۡ  ََ ٰ ل َُ َّ انَ � ُو گمان نكنيد كه خداوند « .]42ابراهيم: [ ﴾لِ
 .»ستخبر ه به عملكرد ستمگران بينسبت 

 اي بر بدن امام طاري گشت.  خواندند  بر اثر اين آيه لرزه را مي
 ها هنگام خواندن نماز تهجد به اين آيه رسيد در يكي از شب /گويد: امام زائده مي

﴿ ٰ قَٮ ََ امِ ل َعَذَْب  َاَََ ُو  .]27الطور: [ ﴾لّس
 .»و از عذاب سوزان ما را نجات داد«

 كه فجر صاد  طلوع كرد.  ينفرمود تا ا و آنرا بار بار ت�وت مي
 /گويد كه ابن مزاحم گحت: دنيا خودش را در اختيار امام ابوحنيحه صحيح مي

كه دنيا را  كرد  بباطر اين گونه توجهي و التحاتي به آن نمي هيچ /گذاشته بود  اما امام
 بپذيرد ش�  خورد. اما صاحبان قدرت به هيچ عنوان نتوانستند از طريق شكنجه و تهديد
ايشان را مغلوب گردانند. با متحمل شدن اين همه مصائب خويشتن را از دنيا دور نگه 

را تذكره  /هميشه مصائب امام ابوحنيحه /داشت. حضرت امام احمد بن حنبل
 گريست. فرمود و مي مي

 انسان بايد هميشه حقگو باشد

د  در ابوجعحر منصور (خليحه عباسي) جهت برگزاري مراسم حج در مكه حضور دار
چنين دعا  ها شبصي كه خودش را در نزديكي ملتزم رسانده بود اين يكي از شب

رسانم  از فتنه و فساد دنيا گرفته تا آن ظلم و  به تو ميفرمود: پروردگارا  فريادم را  مي
گردد  بعد از به پايان رسيدن طواف  طمعي كه بر اثرش حقو  صاحبان حق پايمال مي

را  مشغول چه نيايشي بودي  چه كسي بازار ظلم و فساد منصور به همان شب  گحت:
كند؟ آن شب  در پاسخ گحت: خود شما هستي كه بساط ظلم و فساد را برپا  برپا مي
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چيز از بين رفته و هيچ صاحب حقي  ها و آرزوهاي تو همه اي  به خاطر خواسته نموده
د. خليحه گحت: چه را ندارد كه حق از دست رفتإل خويش را دوباره باز ياب توان آن

باشد  آخر چه نيازي  ها  اسباب و امكانات عيش و نوش در اختيار من مي گوئي؟ خزانه مي
تواند از تو  داري كه به ظلم و طمع روي آورم؟ آن شب  گحت: آخر چه كسي مي

به ملت را به تو سپرده است  متأسحانه  گزاري خداوند پاسداري و خدمتتر باشد؟  ظالم
باشي  اموال و دارايي مردم را گرفته و  وظيحه  مشغول عيش و نوش مي به جاي انجام

كنند  دربار خ�فت در كنترل پاسداران است  مستضعحان و صاحبان حقو   جمع مي
توانند خودشان را به تو برسانند  با اين ساختار عملي و اجرايي  از هيلت وزراء  نمي

باشند.  چون رشوه  ظلم و ستم مبت� ميگرفته تا ساير اركان خ�فت  همه در معض�تي 
كه با خاندان پاك نبوت نسبت داري باز هم بر مسلمانان  اي اميرالمؤمنين  با توجه به اين

كه آثار گريه  كني؟ آخر در پيشگاه خداوندي چه پاسبي خواهي داشت؟ در حالي ظلم مي
شب  گحت: از توانم انجام بدهم؟ آن  بر منصور نمايان بود گحت: آخر چه كاري مي

كه با من همكاري كنند  علما و مصلحان جامعه اس�مي كار بگير  خليحه گحت: به جاي اين
كه مبادا در ظلم  دارند  آن شب  گحت: آري  از ترس اين خودشان را از من دور نگه مي

دارند  اما اگر كليإل موانع و اسباب  و ستم تو شريك بشوند  خودشان را از تو دور نگه مي
وقت اهل ايمان و دين با تو همكاري  پايه را از مسير راه آنان برداري  در آن و بي منحي

 خواهند نمود.

 پاسخ به نامة هارون الرشيد

بغداد (دار الب�فه) به خوبي مزين و آراسته شده است  هارون الرشيد (خليحه وقت) 
ها و  گرميافروز است  در هر كجاي پايتبت  مجالس عيش و سر بر مسند خ�فت جلوه

هاي علما و انديشمندان و مجالس پرجوش  جشن و سرور برپا است  ميزگردها و نشست
هاي اعزاز نيز در  ها و مدال ها  تقديرنامه نامه و خروش مشاعره نيز منعقد گرديده  سپاس
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 /جا بود  كه حضرت سحيان ثوري باشند  اما جاي تعجب در اين حال تقسيم شدن مي
هارون الرشيد با ايشان اردات خاصي داشت در اين جشن باشكوه كه  با توجه به اين

خ�فت حضوري نداشت  هارون الرشيد از عدم حضور حضرت سحيان بسيار حيران 
اش  اي كه براي ايشان ارسال نموده به وضوح ناراحتي چه از محتواي نامه است  چنان
 گردد. مشب  مي

 اهللا الرمحن الرحيم  بسم«

 ارون الرشيد اميرالمؤمنين  از طرف بندة خدا  ه
 به برادر ديني ام سحيان بن سعيد الثوري

برادرم  به خوبي آگاه هستيد كه خداوند بين مسلمانان نسبت برادري اس�مي را برقرار 
نموده و به خاطر اهللا با شما محبت و ارادت دارم  اگر بار سنگين خ�فت بر دوشم 

شدم. ع�وه از شما تا  حاضر به خدمت مي بود  جهت اظهار محبت و ارادت  شبصاً نمي
به حال كسي باقي نمانده كه به خاطر پاس از خ�فت مرا تبريك و تهنيت عر  نكرده 

ام و به خاطر  ها را براي عموم مردم گشوده باشد  به مناسبت اين ايام فرخنده روي خزانه
برگرفته  متأسحانه  هاي زياد  چشم و قلبم را سرور و شادماني در اعطاي جوايز و ببشش

با بودن اين همه امكانات و توجهات خاص باز هم در اين مجلس و به نزد من تشريف 
اي  اي ابو عبداهللا  به خوبي از فضايل ديدار بيني و م�قات با يك مؤمن آگاه  نياورده

 . »جا تشريف بياوريد درنگ به اين هستي  اميدوارم به محض رسيدن نامه  بي
اين نامه را توسط عباد طالقاني به خدمت حضرت سحيان ارسال نمود. هارون الرشيد 

جا نامه را به حضرت سحيان تقديم  گويد: نامه را گرفته عازم كوفه شدم و در آن عباد مي
نمودم. حضرت سحيان نامه را در ميان حاضرين در مجلس انداخت و گحت: به خدا پناه 

هاي ظالم به آن برخورد كرده باشد.  ت انسانكه به چيزي دست بزنم كه دس برم از اين مي
از بين حاضرين  شبصي نامه را خواند  با مشب  شدن محتواي نامه  دستور داد تا 
پاسخ نامه در پشت همين نامه داده شود  حاضرين گحتند: مسللإل خليحه است  اگر جواب 
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گوار فرمود: خير  تر خواهد بود. اما شيخ بزر نامه را بر روي كاغذي ديگر بنويسيد مناسب
پاسبش را بر طرف ديگر همين نامه بنويسيد. اگر اين نامه از مال ح�ل باشد عوضش به 

صورت به همراه همين افكنده خواهد شد. نبايد  هارون الرشيد خواهد رسيد  در غير اين
كه  در نزد من چيزي باقي بماند كه دست ستمگري به آن برخورد كرده باشد از ترس اين

چنين  الشعاع قرار گرفته و آلوده گردد. و فرمود كه جواب نامه را اين مان تحت دينمبادا 
 بنويسيد:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم«

 از طرف بنده خدا
 به هارون الرشيد

كه در فريب اميدها و آرزوها گرفتار و از نعمت ح�وت ايماني و ت�وت ك�م الهي 
گونه پيوند دوستي ندارم  روابط من و تو  هيچ كنم با تو محروم گرديده. آشكارا اع�ن مي

اي  طور علني اعتراف نموده اي به اي كه ارسال داشته به پايان رسيده است. در همين نامه
اي بر اين  اي  خودت شاهد زنده المال مسلمين زده كه چگونه دست به خرج كردن بيت

اند و من هم در روز  شدهات آگاه  چنين آناني كه از محتواي نامه باشي  هم اعمالت مي
 قيامت (عليه تو) در پيشگاه الهي گواهي خواهم داد.

اي  آيا از اين عمل تو  مجاهدين و مسافرين  اي هارون  بر اموال مسلمين قابض شده
زنان و يتيمان از  باشند؟ آيا مردم شما در نزد علما مورد قبوليت هستند؟ آيا بيوه خشنود مي

اي خرسند  د؟ آيا ملتت از اين كاري كه در پيش گرفتهاين عملكرد تو راضي هستن
 باشند؟  مي

اي هارون  دستت را كوتاه بگير و يقين داشته باش كه در فرداي روز قيامت در 
گوئي در آن روز آماده  پيشگاه عدل الهي حاضر خواهي شد  بنابراين خودت را براي پاسخ

خداوند بترس  زيرا نعمت بزرگ ايمان هايت از  كن  در ارتباط با اعمال و كردار و حركت
يابي در مجالس روحاني و  و زهد از تو سلب گرديده و از نعمت ت�وت قرآن و از شرف
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كه ستمگران مديريت كارهاي  اي و از اين معنوي علماي رباني و مصلحين محروم گشته
 باشي.  گيرند خوشحال مي خ�فت را به عهده مي

هاي حرير و ديبا به استعمال  اي  پارچه فروز گشتها اي هارون  بر تبت شاهي جلوه
اي  سربازان مسلح و ستمگر جلو  ها افكنده هاي دربار پرده آوري و بر دروازه خويش درمي

كنند  انصاف  دهند و بر اقشار مبتلف مردم ظلم مي روي كاخ و قصر شاهي پاسداري مي
كه  كنيد  حال آن را جاري مي آيد  بر ديگران حد شراب و زنا و عدالت به اجراي در نمي

كه خودتان  گردد  حال آن هاي دزدان قطع مي خودتان مرتكب اين اعمال هستيد  دست
گناه  كنيد  اما از سوي ديگر در ترور مردم بي دزد هستيد. حكم اعدام قات�ن را صادر مي

كه بر  نباشد. آيا اجراي اين احكام بر تو و سپاهيانت قبل از اي هايتان آلوده مي دست
 ديگران به اجراي دربيايد ضروري نبود؟

كه جارچي بگويد:  اي هارون  در روز قيامت چه حال خواهي داشت  در آن هنگامي
فكران و  جا جمع نمائيد. بعداً به اتحا  كليه هم شان را يك ستمگران و حاميان

 د. انديشانتان  حاضر خواهيد شد و به عنوان مقتدا پيشاپيش آنان خواهي بو هم
اي هارون  بر نصيحتم عمل كن و در مورد مردم از خدا بترس و مدام اين صحنه را 

شان يقيناً بعد از تو به شبصي ديگر  با ياران ظر داشته باش كه رابطه رسول اهللادر ن
ها را دارند. برخي در فكر  خواهد رسيد. آري  تحولت و انق�بات دنيا اين فراز و نشيب

شان در  فكري  دنيا و آخرت هستند و برخي ديگر بنابر غحلت و بيتداركات جهان آخرت 
 باشد.  تباهي و نابودي مي

هايت را پاسخ نبواهم  اي هارون  بعد از اين  اص�ً برايم نامه ارسال مكن زيرا نامه
 . »داد

طور كلي در من تأثير نمود  نامه را  گويد: نصايح حضرت سحيان به عباد طالقاني مي
ازار كوفه رفته و اع�ن نمودم آيا كسي هست آن شبصي را كه به سوي اهللا گرفته به ب

دود را ببرد؟ مردم به همراه درهم و دنانير هجوم آوردند  به آنان گحتم: به درهم و  مي
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هاي  ديناري نياز نيست بلكه يك عباي پشمين در كار است  با آوردن اين عبا  لباس
و همان عبا را پوشيدم و با همين حالت به دربار خليحه فاخرانه و اميرانه را بيرون آوردم 

حاضر گشتم  البته با استهزا و تمسبر نگهبان روبرو شدم  به هر حال وقتي به حضور 
خليحه رسيدم  با مشاهده كردن وضعيتم از جايش برخاسته و دوباره نشست  و شروع 

ا سحيرم به هدفش نمود به كوفتن سرش و گحت: اي هاي افسوس به هدفم نرسيدم  ام
هايش سرازير شد. جمعي از حاضرين در  خواند اشك كه نامه را مي رسيد. در حالي

مجلس گحتند: اي اميرالمؤمنين  سحيان به شما اهانت و گستاخي نموده (و بايد به سزاي 
عملكردش برسد) لذا دستور فرمائيد تا وي را در زنجير نموده و به زندان افكنند. هارون 

حت: اي دنياپرستان  سحيان را به حال خودش بگذاريد  بدببت همان شبصي الرشيد گ
شبصيتي پرهيزگار و خداترس  /مجلس شمايان باشد. اما سحيان ثوري است كه هم

گويد: از آن به بعد  هارون الرشيد بعد از نمازهاي پنجگانه  هميشه اين  باشد. عباد مي مي
 گريست. خواند و به شدت مي نامه را مي

 
 
 

 با قرآن پيوند اصحاب

گواري منطقه وسيعي را  شب در آرامش كاملي در حال گذشتن است  خاموشي خوش
در بر گرفته  زيرا اين منطقه كوهستاني و ريگستاني بود و تمام منطقه را سرماي شديدي 

اي برگشته و جهت  ها لشكري از سپاه اس�م از جبهه در بر گرفته بود  در دامنإل همين كوه
زن شده بود. جمعي از لشكريان به خواب فرو رفته بودند  احت در همين منطقه خيمهاستر

و برخي در حال چرت زدن و جمعي از سربازان مشغول پاسداري از لشكر مسلمين 
بودند. تا از حم�ت احتمالي دشمن جلوگيري نمايند. اما اين سربازان نيز از شدت 
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ز آنان به ديگري گحت: اگر به خواب فرو خستگي حال فرورفتن به خواب هستند  يكي ا
رويم خطر حملإل دشمن به لشكر نيز زياد خواهد بود. بنابراين بسيار خوب خواهد بود كه 
مشغول خواندن نماز بشويم. از سوي ديگر سربازان دشمن به خاطر حمله نمودن 

كر كه در خودشان را به نزديكي اردوگاه رسانده بودند. بعد از مشاهده چند سايه بين لش
ها تيراندازي  حال حركت بود  (دشمن) جهت اطمينان خاطر بيشتر به سوي همان سايه

درپي انداخت كه بر اثر  العمل و جوابي  چندين تير پي گونه عكس نمود  اما با نيافتن هيچ
ترين احساسي  كه كوچك آن يكي از نمازگزاران مجروح گرديد  و آن نمازگزار بدون آن

هاي ايشان خون  ارش مشغول راز و نياز بود  و از سوي ديگر از زخمبكند با پروردگ
طوري جاري بود كه موجب خيس شدن بدن كساني شد كه در همان نزديكي خحته 

دادند امكان نداشت با مشاهده  تشكيل مي جا كه لشكر را اصحاب بزرگوار آن بودند  از
همگي از خواب برخاسته و چه  ن العملي نشان ندهند. چنا اين وضع از خويشتن عكس

آمادة كارزار شدند  دشمن با مشاهده اين وضعيت فوراً پا به فرار گذاشت. بعداً وقتي از 
آن سرباز رشيد سؤال گرديد كه چرا با پيش آمدن اين وضعيت زودتر نمازش را به پايان 

تمام آن  اي را كه شروع نموده بودم قبل از ا نرسانده؟ در پاسخ فرمود: دلم نبواست سوره
 (نماز) را به اتمام برسانم.

 وضعيت منفي و مثبت هر شخص را بايد در نظر گرفت

چنان بر خلحاي بني اميه و بني عباس سايه  كشش و تمايل به عيش و عشرت دنيا آن
اي از ابهامات و  هاي مثبت و معنوي آنان در هاله افكنده بود كه محاسن و ارزش

توان نام  ين آن خلحاء  هارون الرشيد (خليحه عباسي) را ميها فرو رفته بود. از ب ناباوري
اند  اما برخي ديگر با ديدة احسان و اكرام  برد. هرچند برخي از وي به شدت تنقيد نموده

چنين  اند. فضيل بن عيا  (از بزرگان و پرهيزكاران) در مورد هارن اين ايشان را نگريسته
كه ايشان در نزد من محترم  دارند  حال آنگحته: مردم نسبت به هارون ارادت خاصي ن
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خواست تا وي را پند و اندرزي  /باشند. يك دفعه هارون الرشيد از سماك وگرامي مي
در پاسخ گحت: از آن خدائي بترس كه از هرگونه شريك و مانندي  /دهد. ابن سماك
ي باشد  و اين حقيقت را كه فردا در پيش روي خداوند حاضر خواه پاك و منزه مي

گشت را مدام در ذهن استحضار داشته باش. و از بين بهشت و جهنم بايد يكي را 
برگزينيد. و ع�وه از اين دو مكان  جايگاه سومي وجود نبواهد داشت  با شنيدن اين پند 

گويد: در آن  و اندرزها  هارون تا مدتي گريست. منصور بن عمار در مورد هارون مي
هايشان لبريز از خشيت خداوندي بود. و آنان  ه قلبچنان بودند ك وقت  سه نحر آن

عبارتند از: فضيل بن عيا   ابو عبدالرحمان زاهد و هارون الرشيد. ع�مه خطيب 
خواند و در هر روز  گويند: هارون الرشيد صد ركعت نماز نحل مي بغدادي و طبري مي
با گريه و زاري  اي را طوري كرد  و در ايام حج دعاهاي عاجزانه هزار درهم صدقه مي

23Fگشت مي هايشان جاري نمود كه اشك مي

1. 

 
 
 

 ترس از فراست مؤمن

از زمرة علما و صاحبان كرامت بود. ابن خلكان پيرامون  /حضرت يوسف همداني
فرمايد: فراست معنوي ايشان بسيار قوي بود  هنگامي كه به  اين شبصيت بزرگوار مي

عنويت  علم و كمالت ايشان قرار گرفتند. و بغداد تشريف آورد  اهل بغداد تحت تأثير م
هاي گمراه و از حقيقت دور  راه هدايت و معرفت الهي را بار ديگر  بسياري از انسان

اي به محضر ايشان آمد.  بازيافتند. يك مرتبه شبصي به نام ابن سقا جهت دريافت مسلله
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و بوي كحر هاي ت تا مدتي خاموش بودند  سپس فرمودند: از حرف /حضرت همداني
گويد: بعد از چند  ترسم كه در حال كحر و ارتداد بميري  ابوالحضل مي آيد و از اين مي مي

جا مرد. بعداً بايد ثابت گرديد كه در حالت كحر  روز ابن سقا به قسطنطنيه رفت و در همان
گويد: كساني كه در قسطنطنيه ابن سقا را در حال مردن  مرده. عبدالس�م بن احمد مي

ها را از  كه با بادبزن مگس گويند: ابن سقا در آخرين لحظات عمرش در حالي اند مي هديد
 كرد: كرد  اين آيه را ت�وت مي خودش دور مي

﴿َ َُ �َ ُ   ر  َْ   ّيِ ءَ ل  ََا رو ََ سۡ  َ�ُواْ   لَاۡ  َ� ُِ�َ مو  .]2الحجر: [ ﴾٢ لِ
 .24F1»بودند كنند اي كاش مسلمان مي كه كافر شدند  آرزو مي كساني«

 گزار سيماي يك عبادت

رفت  يكي از افراد  شمار مي گزاران عصر خويش به از زمره عبادت /مسلم بن يسار
را در حال سجده در مسجد ديدم   /كند: مسلم بن يسار خاندان ابن سيرين بيان مي

گويد: يك دفعه  هايشان خيس شده بود. حبيب بن شهيد مي شان بر اثر اشك محل سجده
سوزي مهيبي  مشغول خواندن نماز بود كه در نزديكي همان محل آتش /مسلم بن يسار

كه آتش خاموش گرديد. عبدالحميد  گونه توجهي ننمودند تا اين پيش آمد  اما ايشان هيچ
را در حال سجده مشاهده نمودم كه (با  /گويد: يك دفعه مسلم بن يسار بن عبداهللا مي

نمايم   خداوندا  چه موقع با تو م�قات مي« كردند: چنين راز و نياز مي پروردگارش) اين
رفت.  سپس آوازش در تاريكي شب فرو مي». كه از من خشنود شده باشي در آن حالي

ايشان را در خواب  /فرمايد: بعد از درگذشت مسلم بن يسار مي /مالك بن دينار
در پاسبم  دهيد؟ بعداً نميديدم  وي را س�م دادم  ليكن جوابي نداد  پرسيدم: چرا پاسخ 

ام  آخر چگونه برخورد نمود؟ در ضمن پاسخ دادن  داني كه من مرده گحت: مگر نمي
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هايم را مورد عحو و ببشش قرار داد. راوي  هايم را پذيرفت و بدي خداوند نيكي گحت:
اين واقعه را بيان كرد بيهوش شد و بعد از چند  /كه مالك بن دينار گويد: بعد از اين مي

نمودند كه مالك بن  طور تبصره مي عد از آن مردم بر اين واقعه اينروز درگذشت. ب
 نتوانسته اين گحتگو را تحمل كند. /دينار

 شوق و خوف حضرت عمر

معيار شناسائي اخ�  و خشيت هر شبصي موقوف به چگونگي خشيت الهي وي 
چنان لرزه  بر اثر شدت خوف الهي آن باشد  شبصيت بزرگي چون حضرت عمر مي
گحت: اگر از آسمان اين ندا آيد كه  پيچيد كه برخي مواقع مي شد و به خود مي اندام ميبر 

اند  باز هم اين تصور را خواهم نمود كه آن يك نحر  به جز يك نحر  همه از اهل بهشت
شان خسي را  (شايد) من باشم كه ببشيدنش غيرممكن باشد. يك دفعه در مسير راه

بودم و  قرار داده و گحت: اي كاش  خس و خاشاكي مي برداشته و نحسش را مورد خطاب
بودند  بعد از  محو مستغر  آمدم. مدام در عشق رسول اهللا نمياي كاش  اص�ً به دنيا 
را به  بعد از آن هر وقت زمان رسول اهللادچار مدهوشي گشتند   درگذشت رسول اهللا

رتي به شام  وقتي حضرت مساف گريستند. يك دفعه در ضمن آوردند به شدت مي ياد مي
به  المقدس مشغول دادن اذان شد  ناگهان عهد مبارك رسول اهللا  در مسجد بيت ب�ل

چنان  يادشان افتاد  غم و اندوه فراموش شده از سر نو تازه گرديد و در فرا  محبوب آن
25Fگريست كه آوازش بند آمد

1. 
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 آثار زهد و تقوي در عهد خالفت عباسيان

ها در اجراي احكام  در عهد خ�فت اموي /ت عمر بن عبدالعزيزطور كه حضر همان
شريعت و عدالت اس�مي شهرت به سزائي داشت  به همين صورت در عهد خ�فت 

چنان شهرت و عظمتي برخوردار بود  در زهد و تقوي در عصر  عباسيان  مهتدي هم از آن
ج روزانإل دربار تقريباً كه بر مسند خ�فت برسد  مبار خودش نظيري نداشت  قبل از اين

كه ايشان خليحه شدند  مبارج دربار را تا  در حدود ده هزار درهم بود. اما بعد از اين
گذراند  و  سطح صد درهم در روز كاهش دادند. روزها را بيشتر در حال صيام مي

گويد: مهتدي برعكس ساير  پوشيد. يعقوبي (مورخ مشهور) مي هاي بسيار ساده مي لباس
26Fپوشيد عباسي  يك دست لباس را تا چند روز متوالي ميخلحاي 

1. 

اي به دست مردم افتاد  آنان فكر كردند كه آن جعبه پر از  بعد از ترور مهتدي  جعبه
باشد  اما وقتي جعبه را گشودند متوجه شدند كه در جعبه  جات مي جواهرات و عتيقه

ار پيرامون اين جريان سؤال گز باشد  وقتي از خدمت ع�وه از يك جبه  چيزي ديگر نمي
پوشيد و تا صبح  چنين گحت: مهتدي اين لباس را در طول شب مي گرديد در پاسخ اين
27Fشد مشغول عبادت مي

2. 
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 عشق امام مالك نسبت به رسول اهللا

ور بود و از  چنان غوطه آن در بحر بيكران عشق رسول اهللا /حضرت امام مالك
شد  هنگام  ينه وفات نمايد  از شهر مدينه خارج نميكه مبادا در خارج از مد ترس اين

گذاشت به اين  هايش را با احتياط كامل بر روي زمين مي هاي مدينه  قدم عبور از كوچه
جا واقع شده. ابوسعيد در حليه به روايت از  در اين گمان شايد قدم مبارك رسول اهللا

فرمود: بر  مي /ت امام مالكفرمايد: حضر مثني بن سعيد در ارتباط با همين محبت مي
را زيارت نكرده باشم  يحيي بن  بي نگذشته كه در آن شب رسول اهللاچنان ش من آن

در  /فرمايند: امام مالك مي /در مورد امام مالك /و يحيي بن معين /سعيد قطان
را از  با احاديث پيامبر /علم حديث اميرالمؤمنين بودند. نتيجإل دلبستگي امام مالك

در مورد كتاب  /چه امام شافعي توان درك نمود. چنان مي /هار نظر امام شافعياين اظ
 /ترين كتاب بعد از قرآن مجيد  موطأ امام مالك فرمايد: صحيح مي /موطأ امام مالك

28Fباشد مي

1. 

 دنيا در نزد خداوند چه ارزشي دارد؟

كند)  ن ميگذشتند  (راوي بيا از جائي مي با جمعي از اصحاب بزرگوار رسول اهللا
فرمودند: چه كسي حاضر است  اي افتاده بود  رسول اهللا د مردهكه در مسير راه گوسحن

فرمودند: يا رسول اهللا  كسي حاضر  مرده را به يك درهم ببرد؟ اصحاب اين گوسحند
ي ببرد. بعد از لحظاتي رسول كه آن را به درهم نيست اين را مجانا بردارد چه رسد به اين

ند: به خدا سوگند  دنيا در نزد خداوند به اندازة اين گوسحند مرده هم ارزش فرمود اهللا
29Fندارد

2. 
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 توانم بخورم برادران، نمي

ير راه با جمعي از قصد رفتن به جائي را دارند  در مس حضرت ابو هريره
خورد اي گذاشته شده بود  بر شان گوسحند كباب شده كه پيش در حالي اصحاب

غذا ببورند  اما حضرت  كنند تا به همراه آنان تقاضا مي بو هريرهكنند. از حضرت ا مي
نگرند  سرشان را پايين انداخته شروع به گريستن  كه غذاها را مي در آن حالي ابو هريره

اين حالت براي حضرت  اي از زمان رسول اهللا آمدن خاطرهخاطر ياد  كنند. (آري  به مي
دد  فوراً كيحيت گر تازه مي خشندة رسول اهللاپيش آمد) عهد ط�ئي و در ابوهريره

گيرد   آورند  وجودشان را نوعي اضطراب و غم در بر مي را به ياد مي غذائي رسول اهللا
در آن حالي  توانم ببورم. رسول اهللا دران نميفرمايند: نه  برا چه با آوازي گرفته مي چنان

گرديد.  طور كامل برايشان ميسر نمي از اين دنيا رحلت فرمودند كه حتي نان جوين هم به
گويد: حاضرين در آن مجلس با شنيدن اين سبنان  بسيار اندوهگين شدند و از  راوي مي
 هايشان اشك جاري گشت. چشم

 دنيا براي ما نيست

حاضر بوديم  آثار حصير  روزي در محضر رسول اهللا فرمايند: مي حضرت عمر
عر  نمودم  كه اين حصير را چرا عو   اهللابر كمر مبارك نمايان بود  به رسول 

30Fما نيستكنيد؟ در پاسخ فرمودند: اي عمر  دنيا براي  نمي

1. 
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 در نماز بحضرت عبداهللا بن زبير 

جائي كه عاشق و معشو  با هم به راز و نياز  گاه مؤمنين است  آن نماز معراج«
با ». يابد يوند بقا ظهور ميجائي كه همإل پيوندهاي فنا از هم گسيبته و پ پردازند  آن مي

جان نماز به عنوان رسم و شعار در ميان ما باقي  كمال تأسف در حال حاضر كالبد بي
كه به حقيقت  شود بدون آن جاي آورده مي مانده  و با فرارسيدن وقت نماز  نماز فر  به

امإل واقعي و معنوي آن پي برده شود  اما از سوي ديگر  اس�ف بزرگوار  ع�وه از اق
اند  تا  فرائض در پي يافتن اوقات مناسب در طول شب و روز براي اقامإل نوافل نيز بوده

شان  هاي مناسب به نحو احسن بتوانند روابط معنوي تنگاتنگي با مولي در اين فرصت
فرمايد: هر موقع  مي ببرقرار نمايند. ثابت بناني در مورد حضرت عبداهللا بن زبير

گونه حركتي ندارد.  ديدم گويا چوبي است ايستاده كه هيچ نماز مي ايشان را در حال اقامإل
در سجده قرار  بفرمايد: هر وقت حضرت عبداهللا بن زبير يحيي بن وثاب مي

شدند. برخي بر اين  گرفت  پرندگان (با اطمينان كامل) بر روي كمرشان واقع مي مي
كرد. يك دفعه  پري ميها را در حال سجده س شب بباورند كه حضرت عبداهللا بن زبير

مشغول خواندن نماز بود كه ناگهان از سقف اطا  ماري بر  بحضرت عبداهللا بن زبير
روي فرزندش هاشم افتاد  با پيش آمدن اين صحنه  زنان در منزل بسيار ناراحت شدند  

 بسرانجام اهل محل مار را گرفتند و كشتند. با توجه به اين حضرت عبداهللا بن زبير
جه اين صحنه نشدند  بعد از به پايان رسيدن نماز  تازه متوجه شدند كه چه اص�ً متو

 اي رخ داده است. واقعه
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 /وصيت امام رازي

نزديك گرديد  در ضمن وصيتي فرمودند: نبايد  /وقتي وفات حضرت امام رازي
مورد به سبتي عمل نمائيد  سپس طبق  بعد از وفاتم خبر درگذشتم پبش گردد  و در اين

مرا به خاك سپاريد  و تا مدتي در كنار قبرم قرآن مجيد را ت�وت نمائيد و از  شريعت
پروردگارا  انسان حقير و ذليلي به دربارت حاضرگشته او را «خداوند اين دعا را بنمائيد: 

چنين پرده  يك دفعه از تجربإل زندگي خويش را اين». در آغوش رحمتت قرار بده
نمايد   اش بر ذات الهي اعتماد مي تباط با امور زندگيدارد: هر وقت انسان در ار برمي

طور كلي برطرف خواهد گرديد. و هر وقت و در هر كجا تصور غير  مشك�ت مسيرش به
اهللا به ذهن آيد و يا به صورتي بر غير اهللا اعتماد كرده شود  بدون ترديد از همان لحظه 

من از كودكي تا به حال سلسلإل مشك�ت و مصائب آغاز خواهد گرديد. اين تجربه 
31Fباشد مي

1. 

 به عنوان استاندار مداين حضرت سلمان فارسي

عنوان استاندار مداين در حال بازديد از اماكن عمومي  به حضرت سلمان فارسي
شناسد و به  باشد  اما وضعيت ظاهري ايشان طوري است كه كسي ايشان را نمي مي

ن ضمن قرار بود نمايشگاه تجارتي بزرگي كنند  در همي صورت يك كارگر وي را نگاه مي
خويش به در مداين برگزار گردد  به همين خاطر تجار در حال بردن كالهاي تجارتي 
را در  محل نمايشگاه بودند. تازه كارواني از راه رسيده بود  وقتي حضرت سلمان

اثاثيه آنان را دهند تا  ميكه كارگري بيش نيست به او دستور  بينند به گمان اين آن حال مي
شناساند  بسيار  را مي تا محل نمايشگاه حمل نمايد. وقتي اهل محل حضرت سلمان
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شوند  كه اهل كاروان از اصل قضيه باخبر مي گردند  و به محض اين ناراحت و غمگين مي
كنند  اما  خواهي مي آمده اظهار معذرت در حالت سرآسيمگي پيش حضرت سلمان

: شما اص�ً ناراحت نباشيد  مگر چه اشكالي دارد كه اثاثيإل فرمايد مي حضرت سلمان
 ام؟ مردم را حمل كنم  و آخر براي چه زعامت و رهبري اين مردم را به عهده گرفته

32F

1. 

 فراست مؤمن

با  /و شيخ عزالدين بن عبدالس�م /فرمايد: عبداهللا بن بلتاجي مي /ع�مه سبكي
كرد و هر سال  در روستا زندگي مي /لتاجيهم دوست و بسيار صميمي بودند  عبداهللا ب

هائي كه  دفعه در ميان هديه  فرستاد. يك هدايا و تححه مي /از روستا براي شيخ عزالدين
فرستاده بود قوطي پنيري هم موجود بود  وقتي قاصد وارد شهر مصر گرديد (به صورتي) 

را  ري خريده و آنقوطي پنير شكست و پنيرها ريبتند  بعداً قاصد از يك شب  ذمي پني
ها را  در ميان هدايا گذاشته سپس آنها را تقديم حضرت شيخ نمود  شيخ همإل هديه

پذيرفت اما آن قوطي پنير را نپذيرفت و به قاصد گحت كه به دوستم بگو: چون در 
درست كردن پنير  دست زني شامل بوده و قبل از آن دستش آلوده به گوشت خنزير بوده 

33Fورزم ذيرفتن آن امتناع ميبه همين خاطر از پ

2. 

 كند شيخ عزالدين معاملة باغ را مي

چنين مشهور است كه: يك مرتبه در دمشق  اين /اي از حضرت شيخ عزالدين واقعه
سالي واقع شد  همسرش به وي چند درهم داد تا در عو  آن باغي ببرد. اما  قحط

م نمود  وقتي به منزل تشريف ها گندم خريده و بين نيازمندان تقسي ايشان در قبال آن پول
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آورد و همسرش در مورد معامله و خريد باغ جويا شد  در پاسخ گحت: آري  باغي 
اش را در آخرت خواهد داد. همسرش از اين معامله شوهرش بسيار  ام اما ميوه خريده

 خرسند گرديد.

 يوسف بن يحيي و مسئله خلق قرآن

است  در علوم و فنون متعددي  /از ياران نزديك امام شافعي /يوسف بن يحيي
مهارت كامل داشت  در عهد خ�فت واثق باهللا (از خلحاي بني عباس) از مصر به بغداد 

جا مسللإل خلق قرآن بسيار گرم بود. از ايشان خواسته شد تا  آمد. در اين دوران در آن
چه  اننسبت به مسلإل خلق قرآن فتوي صادر كند  اما اين خواسته خ�فت را نپذيرفت  چن
كند:  به زندان افكنده شد و در همين دوران وفات نمود. ابو يعقوب بويطي روايت مي

هاي نو  نمود و لباس ايشان در آن مدتي كه در زندان بودند  در هر روز جمعه غسل مي
كرد  چون  پوشيد  سپس به محض شنيدن صداي اذان به سوي مسجد جامع حركت مي مي

خواهم  گحت: مي خواهي به كجا بروي؟ مي پرسيد: مي ان ميرسيد  نگهب به درب زندان مي
خواند  اما نگهبان از رفتن ايشان به مسجد  به نزد شبصي بروم كه مرا به سوي اهللا فرا مي

گرداند. در همين ضمن با آوازي  نمود و او را دوباره به بند زندان بر مي جلوگيري مي
ي  به خوبي آگاهي كه به نداي مؤذن لبيك گحت: اي باراله گرفته توأم با غم و اندوه مي

 /گويد: يوسف بن يحيي گحتم اما از رفتنم به مسجد جلوگيري نمودند. ابوجارود مي
خواستم آواز ت�وت قرآن وي را  همسايه من بود  احياناً اگر در پاسي از شب برمي

34Fالهي بودمدام مشغول ذكر  /گويد: يوسف بن يحيي شنيدم. ربيع مي مي

1. 
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 جايگاه راز و نياز با پروردگار محراب

رود  از طرف  شمار مي محمد بن حسين انصاري از علماي برجسته صدر اس�م به
عنوان امام جمعه مسجد جامع مصر منصوب گرديد   به حضرت عمرو بن العاص

هاي مبتلف (حديث  فقه و تحسير) كسب فيض  ط�ب زيادي از ايشان در رشته
گرفت. ضياءالدين روايت  اي نمي خدمت از كسي معاوضه نمودند  و در قبال اين مي
ببرم   /اي به من داد تا آن را به خدمت محمد بن حسين كند: يك دفعه پدرم نامه مي

وقتي به خدمت ايشان رسيدم  ديدم كه در محراب مسجد حضور دارند  با مشاهده كردن 
)  سپس نامه را به ايشان را نداشت كه اين عادت من  باز هم از جايش بلند نشد (حال آن

كه مرا ديد  فوراً از  بار ديگر به محض اين جا برگشتم. يك تقديم نموده دوباره از آن
 توز (كه در مسجد بودي) چرا از جايجايش برخاست. از ايشان جويا شدم كه در آن ر

بلند نشدي؟ در پاسخ گحت: زيرا در آن روز در محراب مسجد قرار داشتم  و محراب 
مكان مقدسي است كه به غير از اهللا براي كسي ديگر شايسته نيست كه برايش بايد همان 

اي از ناحيإل حاكم وقت به  اي ديگر چنين آمده: يك دفعه شبصي نامه برخاست. در واقعه
خدمت ايشان آورد  در اين مدت ايشان مشغول مطالعه و بررسي اوضاع و احوال قيامت 

شمع  نامه را قرائت كند  فوراً شمع را خاموش  بودند  آن شب  خواست در روشنائي
نموده فرمود: در روشناي اين شمع فقط اوضاع و احوال قيامت مورد مطالعه و بررسي 

35Fگيرد قرار مي

1.
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 داري امانت

و از فقهاي  /از دوستان نزديك امام شافعي /ابو موسي يونس بن عبدالعلي
داري  ا در ارتباط با ديانت و امانتشد. واقعه بسيار عجيب و غريبي ر بزرگ شمرده مي

كند  بيان مي» مقطمـخبار من سكن الأمنتظم فی ـال«بيان كردند  ابن خلكان به روايت از 

كه ابوموسي فرمود: يك دفعه شبصي از شبصي ديگر قرضي گرفت و براي تجارت به 
ين اش نيز فرا رسيد  به هم خارج (از منطقه) رفت  بعد از مدتي وقت پرداخت بدهي

خاطر طوفاني  خاطر خواست جهت اداي قرضي به شهرش برگردد  اما از سوي ديگر به
اش را در  بودن دريا و نبودن امكانات ديگر  موفق به برگشت نشد  ناچاراً بدهي

را حواله امواج سهمگين دريا نمود. و هنگام انداختن صندوقچه  اي گذاشته و آن صندوقچه
را به نام  الهي  با نام تو اين قر  را گرفته بودم و اكنون آنچنين گحت: اي بار به دريا اين

رفت  تا  سپارم. از سوي ديگر شب  طلبكار هر روز به كنار ساحل مي تو به دريا مي
كند. در يكي از  اش را پرداخت مي گردد و چگونه بدهي ببيند چه موقع بدهكارش برمي

دوخته شده بود ناگهان امواج دريا كه چشمانش به امواج پرط�طم دريا  روزها در حالي
اي را جلو روي وي انداخت  بعداً كه صندوقچه را گشود متوجه شد كه در آن  صندوقچه

هاي دريائي  كه طوفان باشد. بعد از اين صندوقچه همان مبلغ هزار درهم وي موجود مي
اش را  فروكش كرد و آن شب  (بدهكار) به شهرش بازگشت  تصميم گرفت بدهي

اي  زيرا مبلغ هزار  زد  اما شب  طلبكار گحت: شما كه بدهي خويش را پرداختهبپردا
را در كنار ساحل يافته و از  درهمي را كه به همراه نامه در صندوقچه گذاشته بودي  آن

36Fاين طريق طلبم به دستم رسيد

1. 
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 شيخ عزالدين بن السالم و تحوالت مسلمين

بر اين تمدن و فرهنگ قديمي اس�مي در  اند  وضعيت تاتاريان بر بغداد يورش برده
باشد  توان و قدرت مسلمين از هم گسيبته شده  ترس و  حال حاضر غيرعادي مي

سبب  وحشت  قدرت و توان آنان را مغلوب ساخته. آري  وقوع اين همه تحولت بي
نبود  همين مسلمانان به خوبي مشاهده كرده بودند كه خورشيد درخشان و پرحرارت 

شان چگونه  شان چگونه به خاموشي گرائيد  عصمت و شرافت زنان عزت عظمت و
شان به چه وضع فجيعي جلو رويشان  بازيچه هوسرانان و عياشان قرار گرفت  فرزندان

ها كه مظهر فرهنگ و تمدن اصيل اس�مي  گرديدند  كتاببانه همچون حيوانات ذبح مي
ه حدي رسيده بود كه يك سرباز بود چگونه نابود گرديد. ضعف و ناتواني مسلمين ب

جا به اردوگاه خويش  خوابانيد و از آن عادي تاتاري مسلمانان را بر روي زمين مي
گشت  اما مسلمانان را  مي جا باز داشت و دوباره به آن اش را برمي گشت و اسلحه برمي

حت آنان را ياراي آن نبود كه در اين مدت به پناهگاهي پناه ببرند  و آن سرباز با كمال وقا
ها به مصر هم رسيده بود و  كشت. دامنإل اين سحاكي العملي مي ترين عكس بدون كوچك

مسلمانان آن ديار دچار نوعي سراسيمگي و نااميدي شده بودند. اما در همين وضعيت 
چنان شبصيت نستوهي قيام نمود كه از سر نو  روح مسيحائي را در  بسيار بحراني  آن

عنوان شيخ عزالدين بن  ن دميد. تاريخ از اين انسان رشيد بهكالبدهاي مردة مسلمي
حلي مناسب در ارتباط با اين  خواستار راه /كند. سلطان مصر از شيخ ياد مي /الس�م

در پاسخ خواستإل سلطان چنين گحت: بر خدا اعتماد  /اوضاع متشنج منطقه گرديد. شيخ
چه از خزانإل  كن و تا آخرين توان و قدرت خويش در مقابل آنان مقاومت كن. هر آن

جا جمع كن و آنها را بين  شاهي باقي مانده و كليإل جواهرات زنان  وزرا و درباريان را يك
ز آن تو خواهد بود. ع�مه ارتش تقسيم نما. (ان شاء اهللا) با اين تاكتيك  پيروزي ا

چنان محبوبيتي بين مردم برخوردار بود كه فوراً  از آن /فرمايد: شيخ مي /سبكي
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حكمش را تعميل نمودند. و با اين سياست بسيار دورانديشانه و حكيمانه  اهل مصر از 
در ارتباط با يك مسلله  /تجاوزات دشمنان در امان ماندند. يك مرتبه شيخ عزالدين

ناچار به ترك شهر شد. زيرا  /چه شيخ نظر پيدا نمود  چنان ا سلطان اخت�فشرعي ب
فرمايد: به محض  مي /حرمتي نموده بود. ع�مه سبكي بي /سلطان نسبت به شيخ

از مصر خارج گرديد  جمع كثيري از مردم جهت متقاعد نمودن شيخ و  /كه شيخ اين
ج از شهر رفتند. وضعيت به به خار /براي بازگرداندن شيخ به شهر  به نزد شيخ

اي رسيده بود كه سلطان نيز مجبور به خارج شدن از شهر گرديد و ناچار شد كه به  مرحله
دوباره به قاهره برگشت  يكي از  /كه شيخ گردد. بعد از اين /محضر حضرت شيخ

كه آن شب  به  گرديد. بعد از اين /درباريان جهت خشنودي سلطان در پي ترور شيخ
چنان  رسيد و در را زد  بعداً به محض خارج شدن شيخ  فوراً آن /شيخ درب منزل

اي  آن شب  را گرفت كه شمشير فوراً از دستش به زمين افتاد  به دنبال اين واقعه   لرزه
هاي شيخ به زمين انداخت و اظهار پشيماني  آن شب  به گريه افتاد و خودش را بر قدم

37Fخواهي نمود و معذرت

1. 
در اورا  زرين تاريخ موجود و  /هاي شيخ ها  رشادت مقاومت شبصيت  عظمت 

كه به  باشد به محض اين باشد و هر كسي كه در پي آگاهي يافتن از تاريخ مي ثبت مي
رود  و  درنگ توقف نموده و به فكر و انديشه فرو مي رسد بي تذكرة اين مرد مجاهد مي

ازندة حضرت شيخ  خصوصاً ايثار و گيري خواهد نمود: اگر اين صحات بر چنين نتيجه اين
دردي ايشان بين مسلمين گسترش يابد  چگونه ممكن خواهد بود كه عظمت از دست  هم

 رفتإل مسلمين بار ديگر جايگاه خويش را باز يابد.
كه همإل اقشار مردم جهت عر   فرمايد: در مراسم عيد در حالي مي /ع�مه باجي

لشكريان در پيشگاه سلطان و ملت سر به زير تبريك به دربار تشريف آورده بودند  و 
كه كنارة عباي سلطان را گرفته بود  وي  در حالي /ايستاده بودند  ناگهان شيخ عزالدين
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چنين مورد خطاب قرار داده بود: تو رهبر اين مملكت هستي  اما با همين وضع در  را اين
طور جدي نماز را  دم بهباشند  مر فروشي فعال مي هاي شراب گوشه و كنار مملكت  دكان

دارند  دامنإل منكرات در حال گسترش است  به خوبي متوجه باش كه در فرداي  برپا نمي
قيامت بايد پاسبگوي همه اين جريانات باشي. و گسترش دادن محدودة امنيتي از 

با  /فرمايد: هنگام برخورد شيخ مي /باشد. ع�مه سبكي هاي كاري تو مي اولويت
كه انجام اين برخورد  نوعي خاموشي و وحشت فراگرفته بود مبني بر اينسلطان مجمع را 

كه سلطان سرش را بال گرفت همه متوجه شدند كه  به كجا خواهد انجاميد. اما هنگامي
كه از شدت هيجان  آوازش بند  هايش خيس شده بود. و در حالي رخسار سلطان از اشك

باشد  به  فروشي از عهد سلطنت پدرم مي بهاي شرا آمده بود گحت: اي شيخ  برنامإل دكان
اين پاسخ سلطان را شنيد با خشم فراوان يقإل سلطان را گرفته و با  /كه شيخ محض اين

 چنين گحته بودند: خواهد پاسخ همان افرادي را بدهد كه اين آواز بلند گحت: اين مي

ٓ َََجدۡ  بَۡل ﴿ ََُ  ٓ َۡ  لَِك َكَ�ٰ  َمَََُمْبََ  .]74الشعراء: [ ﴾َعلوانَ َا
 .»كردند چنين مي چنين يافتيم كه اين مان خويش را اين ما پدران«

ها را در سطح  خانه با شنيدن اين پاسخ شيخ  سلطان فوراً حكم تعطيلي همإل شراب
كند: بعد از اين واقعه روزي از حضرت  روايت مي /كشور اع�ن نمود. ع�مه باجي

دادي احساس  سرزنش قرار ميكه سلطان را مورد نكوهش و  پرسيدم: هنگامي /شيخ
كه با وي مشغول گحتگو  چنين فرمودند: هنگامي كردي؟ در پاسخ اين ترس و وحشت نمي

بودم فقط احساس عظمت و خوف الهي بر من مجسم بود. و در اين موقع حيثيت سلطان 
اي نبود. از سوي ديگر  خبر اين واقعه كه شيخ  در پيشم بيش از يك موش و يا گربه

مورد توبيخ قرار داده در سرتاسر شهر پيچيد. [طبقات شافعيه از ع�مه سبكي ج  سلطان را
 ].81/82ص  5

شيخ عزالدين جمعي از اروپائيان را در دمشق ديد كه مشغول قرارداد تسليحاتي بودند  
چه  بعد از يك سري تحقيقات معلوم گرديد همه اين جريانات عليه مسلمين بود  چنان
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يخ غيرقابل تحمل بود  به همين خاطر ضمن صدور فتوائي اع�ن اين رخدادها براي ش
باشد. بعد از صدور اين فتوا  بعد از هر نماز  نمود: معامله تسليحاتي با اروپائيان جائز نمي

رفت و با سوز و گداز تمام براي پيروزي مسلمين و شكست دشمنان دعا  بالي منبر مي
شدند همه مجمع به  كه شيخ مشغول دعا مي يفرمايد: هنگام مي /نمود. ع�مه سبكي مي

 ]100ص  5افتاد. [طبقات شافعيه  ع�مه سبكي ج  گريه مي
برد  تا  سر مي ترين شرائطي به المقدس در سبت شيخ عزالدين در زنداني در بيت

گويد: به خاطر شما  شرمي به اروپائيان مي لياقت با كمال وقاحت و بي كه سلطان بي جائي
اند و سلطان فرومايه را  ام. از سوي ديگر اروپائيان به حيرت افتاده ي نمودهشيخ را زندان

هائي در  چنين شبصيت گويند: به خدا قسم اگر اين مورد خطاب قرار داده به او مي
مذهب و آيين ما باشند  دست و پاي آنان را شسته و آب مستعمل آنان را خواهيم نوشيد. 

شود. ع�مه  زده مي بسيار سرافكنده و خجالتشنود  وقتي سلطان اين پاسخ را مي
فرمايد: بالخره بعد از مدتي ارتش مصر وارد عمل شد و بر نيروهاي  مي /سبكي

جهان فاني را الوداع گحت  جهان  /متجاوز پيروز گشت. واقعاً روزي كه شيخ عزالدين
ظاهر ببرس كردند. ملك  اس�م در ماتم كامل فرو رفت و همه  خويشتن را يتيم تصور مي

38Fفرمود: دنيا سايه و خوابي است چنين مي گحت: شيخ عزالدين اين مي

1. 

 سلطان صالح الدين و صليبيان

هاي بلندپايإل جهان اس�م هستند كه جهان  از همان شبصيت /سلطان ص�ح الدين
ورزد. و جهان كحر تا به حال از نام اين  اس�م به وجود پرافتبارآفرين آنان افتبار مي

باشد. آري  شمشير برندة اين سردار رشيد اس�م هميشه  بزرگ در وحشت مي مجاهد
كار گرفته شد  و براي محافظت از كيان اس�مي عليه  جهت سربلندي دين مبين اس�م به
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هاي زندگاني اين سردار رشيد  متجاوزين صليبي به مبارزه برخاست. اگر فراز و نشيب
ها و  گيرد  بدون ترديد اين همه مجاهدتجهان اس�م مورد تحقيق و بررسي قرار 

اكنون هم براي  دردي اين انسان بزرگ هم ها و ايثار و هم ها و از خودگذشتگي كوشش
هاي نور و درخشندگي را خواهند داشت. هدف  هاي زندگي ما حيثيت مناره تاريكي

اما بنابر  اساسي سلطان بر اين بود كه صليبيان را هرطور شده از سرزمين شام بيرون راند.
طور موقت قرارداد  هاي داخلي و خارجي  بين اروپائيان و سلطان به برخي مصلحت

كشيد و از سوي  صلحي برقرار گرديد. اما ريچارد پيوسته خودش را از اين صلح كنار مي
م 1186هايش شده بود. در سال  هاي تجاري مسلمين از مشغله ديگر تاراج نمودن كاروان

تجارتي مسلمين يورش برد و اموال آنان را سرقت نمود و تاجران را  به يكي از كاروانان
تمسبر به آنان گحت: شما  عنوان به اسارت درآورد. وقتي اسيران خواستار آزادي شدند به

گوئيد كه بيايد و شما را از اسارت من نجات  ايد  چرا به او نمي ) ايمان آورده(بر محمد
چنين  شرمانإل و گستاخانإل ريچارد آگاه گرديد اين بياز اين برخورد  /دهد. وقتي سلطان

هاي خودم  شرم و گستاخ را با دست گحت: اگر خدا ببواهد (ان شاء اهللا)  اين انسان بي
هاي صليبي كه اروپائيان شكست خوردند  پادشاه و  چه در طي جنگ خواهم كشت. چنان

قول لين پول در اين جنگ  اش اسير گشتند و به محضر سلطان آورده شدند  بنابر شاهزاده
چه فرماندهان به اسارت درآمده را  پاتليون و ريچارد نيز به اسارت درآمده بودند. چنان

كه ريچارد سلطان  هاي مبصوص نشانده شده بودند. هنگامي حسب مراتب در جايگاه
را مشاهده نمود  فوراً اعمال زشت و ننگين خويش و سوگند سلطان را  /الدين  ص�ح
رتبإل به اسارت  د آورد  خون در بدنش منجمد گرديد  آرزوي يكي از فرماندهان عاليبه يا

درآمده بر اين بود كه سلطان ريچارد را مورد عحو قرار داده و آزاد نمايد. اما سلطان اعمال 
زشت و ننگين وي را يكي بعد از ديگري برشمرد  و در نهايت ريچارد به سزاي اعمال 

بدن جدا گرديد. وقتي آن فرمانده اين وضعيت و عاقبت  ننگينش رسيد و سرش از
به او گحت:  /زده شد. اما سلطان ص�ح الدين ريچارد را مشاهده كرد  بسيار وحشت
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طر خا خاطر گستاخي بيش از حد و به كشند  اما ريچارد به جهت مردم را نمي مسلمانان بي
39Fبه قتل رسيد اهانت به ساحه مقدس رسول اهللا

 /كه سلطان ص�ح الدين ينبعد از ا .1
كند  با اسيران صليبي و ديگر مسيحيان برخورد انساني و  المقدس را فتح مي بيت

جا آنان با مسلمانان برخورد  كه در همين گيرد  حال آن آميزي صورت مي مسالمت
غيراخ�قي و غيرانساني داشته و مسلمانان را با وضع فجيعي شكنجه داده بودند. لين پول 

هده كردن اين برخوردهاي بسيار بلند و عالي اخ�قي مسلمين  تحت تأثير قرار با مشا
نگرم  فوراً به  گويد: وقتي به احسانات و برخوردهاي شريحانإل سلطان مي گرفته چنين مي

فتم. همان ا المقدس مي ياد برخوردهاي وحشيانه و غيرانساني صليبيان هنگام فتح بيت
را به رحم و شحقت توصيه نموده بود. در اين مسلله آنان  صليبياني كه حضرت مسيح

ترديدي وجود ندارد كه سلطان ص�ح الدين شبصيتي عظيم و وارسته  با كمال و 
اي  المقدس توسط مسلمين  جهان مسيحيت به ماتمكده اند. بعد از فتح بيت همتائي بوده بي

رده بود: هر شبصي اي اع�م ك مبدل شده بود. پاپ رهبر مسيحيان ضمن صدور اع�ميه
ها  كه در مقابل مسلمانان كشته شود همإل گناهانش ببشيده خواهد شد  كشيشان و اسقف

شان مردم را عليه  هاي بسيار داغ همگي عزادار و البسإل سياه پوشيده بودند و با سبنراني
كردند. در همين راستا كشورهاي اروپائي اخت�فات ديرينإل خويش  مسلمين برانگيبته مي

فراموش نموده و عليه مسلمين جبهإل متحدي را تشكيل دادند. كشيشان با صدور را 
فتوائي اع�ن نمودند: هر مسيحي كه با مال و جان خويش عليه مسلمين به مبارزه 

ها هم با پرداخت ماليات در  برنبيزد از دائرة مسيحيت بيرون خواهد آمد. يهودي
هاي كحر عليه مسلمين  رفته  ملت  روي همهاي عليه مسلمين به مبارزه برخاستند.  جبهه

 /همه امكانات  باز هم از نام سلطان جبهإل متحدي را تشكيل دادند  اما با توجه به اين
 /شان را از نام سلطان ص�ح الدين كه مادران  فرزندان در وحشت بودند. تا جائي

به حدي شركت  نمودند  برمبناي قول لين پول در اين معركه  رهبران كحر زده مي وحشت
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جسته بودند كه قبل از آن در هيچ مراسمي تا اين حد شركت ننموده بودند. از سوي ديگر 
اين سردار رشيد اس�م سه سال مداوم در مقابل اين جبهه متحد  مقاومت و مبارزه نمود و 

شان برسند. تاريخ بيانگر اين حقيقت  گونه فرصتي نداد تا به اهداف شوم به دشمنان هيچ
ها  جهان مسيحيت با همإل توان و قوتش و امكانات  كه در اين جنگ سوم صليبي است

 اش وارد معركه شده بود. خوشببتانه قدرت كحار نتوانست كاري از پيش ببرد. تهاجمي
شان بازگشتند.  سرانجام آنان با شكست سبتي مواجه و با سرافكندگي به كشورهاي

م در فراغ اين مجاهد نستوه در غم و اندوه درگذشت  جهان اس� /كه سلطان بعد از اين
شان گذاشتند  شمشيرشان را نيز كنارش  كامل فرو رفت. وقتي كه ايشان را در آرامگاه

نهادند  زيرا اكنون كسي باقي نمانده بود كه بتواند حق شمشير سلطان به جاي آورد. 
ترين الگو  ارزندهشان   در ميان مردم نبود اما زندگي معنوي و مبارزات /هرچند سلطان
شان  اين پيام را براي  گان بود. گويا حالت روحي و معنوي و جاويدان براي آينده

گان به ارمغان گذاشتند: اي مسلمانان  اگر خواهان عظمت و سربلندي اس�م هستيد   آينده
 هايتان صورت يقيناً اسلحه لزم است با نيروهاي متحد دشمنان به مبارزه برخيزيد  در اين

هايتان هرگز خسته نبواهد شد  نيرو و توان رزمي  كارآمد خواهد بود  آرزوها و اراده
اكنون موجود است و در آينده نيز موجود و  دشمن از هم خواهد پاشيد  اين درس هم

40Fبودگان نوعي دستورالعمل خواهد  براي آينده

آيا در حال حاضر كه مسلمانان در بدترين  .1
هاي پاك و وارسته  رار دارند  آيا امكان دارد كه از س�لإل انسانشرايط امنيتي و سياسي ق

بار ديگر ص�ح الديني پا به عرصه مبارزه و ازخودگذشتگي گذاشته و از سر نو عزت و 
عظمت از دست رفتإل مسلمين را بازگرداند و فلسحإل عدالت اجتماعي را به عنوان 

 ؟ها تقديم دارد ترين هديإل انسانيت به انسان ارزنده
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 گناهان فقدان عقل عاقالن موجب نابودي بي

طور كلي  شان به حدي دچار غرور هستند كه به تاتاريان نسبت به قدرت و نيروي
هاي شيرخوار به چه وضع وحشتناك و فجيعي دارند كه  اند  بچه بغداد را زيرورو نموده

در حال  جهت از سوي آن ناكسان گردند  عحت و ناموس زنان پاكدامن بي عام مي قتل
شوند  تا  هاي اعدام سپرده مي باشد  جوانان گروه گروه دارند به جوخه هتك حرمت مي

چنين سحاكي و بربريتي قرار نگرفته بود. آري  همان  حال تاريخ اس�م شاهد اين به
سرزميني را كه با خون دل و وجود خويش سرسبز و آبياري نموده بودند  الن در 

شان بسيار تنگ و غيرقابل تحمل بود  چرخش تاريخ تا جا عرصإل زندگي براي همان
بار را ندارند. بسيار خوب اين  حدودي متوقف گرديده و بيشتر ياراي تحمل حالت خون

هاي ديگر را نداشته باشد   اي از تاريخ است كه انساني تحمل زندگي انسان هم مرحله
گناه كرده نشود   هاي بي بچهگداز و دردناك  گونه توجهي به آواهاي جان جائي كه هيچ آن

جاست  با توجه به اين همه مظالم باز هم مدعي اين هستند كه تمدن  جاي تعجب در اين
باشد. اما اكنون چه كار كنيم  خصوصاً نسبت به مؤرخيني كه  و فرهنگ ما بسيار عالي مي
نحرت  هاي بعدي دروازة نويني جهت اظهار اند و براي نسل وقايع بسيار كوچك را نوشته
كه در پي تحقيق و بررسي  اكنون كساني اند. هم گران گشوده عليه متجاوزين و اشغال

هاي ننگ و بربريت را بر  كه لكه باشند  بدون ترديد وقتي اوضاع و احوال جهانيان مي
كنند وجودشان را نحرت و بدبيني فراخواهد گرفت. آري   صححإل تاريخ مشاهده مي
ان به همين صورت بوده و در آينده هم خواهد بود. و كسي برخورد آن تبهكاران و جاني

تواند خويشتن را بازخواست تاريخ نجات دهد  سبن بسيار طولني شد  موضوع در  نمي
فرمايد: روزي كه تاتاريان بر  مي /ارتباط با يورش تاتاريان بر بغداد بود. ع�مه سبكي

اقامتگاهش قرار داشت و مشغول عرا  يورش بردند  در آن مدت خليحه در طبقه بالئي 
جا  ت�وت قرآن مجيد بود  دخترشان نيز در كنار وي نشسته بود  ناگهان سربازي به آن
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ور شد و خليحه را تيري زد اما تير به دختر اصابت نمود و او را به شهادت رساند.  حمله
خون ريبت  خود به خود از  نويسند وقتي كه خون اين دختر بر زمين مي مؤرخين مي

گرديد: خداوند هر وقت  ريبته شدة اين دختر بر روي زمين اين عبارت نمايان مي
ببواهد قومي را به مصيبتي دچار نمايد  عقل و فراست و دورانديشي صاحبان عقل و 

 جهت بر روي زمين ريبته خواهد شد. گناهان بي افتد و در نتيجه خون بي خرد از كار مي

 نبرد حق و باطل

يراني است و چقدر باعث درد و غم است كه ه�كوخان الن در پي جاي تعجب و ح
باشد  از سوي ديگر آن بانوي عحيف و پاكدامن از  هتك حرمت همسر خليحإل وقت مي

قصد و ارادة شوم ه�كوخان باخبر گرديده و الن در اين انديشه است كه ه�كوخان را 
چنين رويداد تلبي  و تار اگر اين چگونه از پاي در آورد  در همچنين وضعيت بسيار تيره

گونه نگراني نبواهد بود  زيرا قبل از آن  ناموس و عحت دختران و  پيش بيايد جاي هيچ
آشامان و همين درندگان نيروهاي متجاوز از بين  شماري در اين خطه  توسط خون  زنان بي

حل  ه و راهرفته بود. ملكه وقتي متوجه شد راه نجاتي در پيش نيست  در پي راه چار
چه در پيش گرفته جان  چه به كنيزش چيزي گحت و مطملن شد از آن مناسبي شد  چنان

سالم بدر خواهد برد. در همان اطاقي كه ه�كوخان نشسته بود  ملكه هم بدون احساس 
ترين خوف و هراسي وارد شد و به ه�كوخان گحت: اين شمشير از خليحه است  كوچك

باشد. از خصوصياتش يكي اين است مادامي كه خليحه  يو داراي خصوصيات زيادي م
را جلو روي   تواند زخمي كند. اگر باور نداري آن را استعمال نكند  كسي ديگر را نمي آن

زده شده بود.   شما مورد آزمايش قرار خواهيم داد. ه�كوخان از سبنان ملكه شگحت
) اشاره نمود. كنيز با يك ريزي شده چه ملكه به كنيزش (طبق نقشه از پيش طرح چنان

ضربإل شمشير  اين بانوي پاكدامن را جلو روي ه�كوخانه به دو نصف نمود. آري  با اين 
هاي شوم ه�كوخان نجات دهد. و به  نقشه بسيار ظريحانه توانست خويشتن را از نقشه
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تواني  اين دژخيمان درس عبرتناكي داد و گويا به آنان اين درس را داد: تو (و امثالت) مي
جان ما را بگيري و به قتل برساني  اما هرگز نبواهي توانست به اهداف شوم 

 وغيراخ�قي كه منافي عحت و حياء باشد برسي.

 حضرت معاويه و دنيا

هاي درخشان ايشان در تاريخ مححوظ و مكتوب است  به دستورشان  كارنامه
نويسند كه: از عظمت و  نويسي آغاز گرديد. مؤرخين در بيان حالت ايشان مي تاريخ

ترسيد. امور ديني را به خوبي  خوف ذات الهي و وقايع هولناك قيامت به شدت مي
م سحر اكرد. يك دفعه هنگ نمود و نسبت به آنها اظهار ندامت و پشيماني مي احساس مي
چه  ي پهن گرديد و جلو رويشان لشكريان و همراهان را مشاهده نمود  چنانشبرايشان فر
سعد گحت: خداوند به حضرت ابوبكر رحم كند نه در پي دنيا بود و نه دنيا در پي به ابن م

را نبواست  و عثمان تا حدودي گرفتار آن شد  و ما  او  دنيا در پي عمر بود اما او آن
گويد: حضرت معاويه با اظهار اين سبنان  ايم. راوي مي طور كلي گرفتار دنيا شده به

 ن آثار ندامت و پشيماني نمايان بود.طوري شده بود كه بر رخسارشا

 خواهي خلفا عدالت

آيد  خردمندي و  شمار مي هاي خ�فت بني عباس به منصور (خليحه عباسي) از استوانه
دورانديشي و فراستش  عظمت و روحيإل نويني به خ�فت عباسي ببشيده بود  رجحانات 

هاي  ي گحت: بقاي نعمتسياسي ايشان مملو از احساسات اس�مي بود. يك دفعه به مهد
نامه  باشد  در ضمن نوشتن وصيت گزاري از ذات الي مي الهي موقوف به شكر و سپاس

  خداوند افظت و پاسداري از امت رسول اهللافرمايد: فرزندم  در عو  مح چنين مي اين
تو را در پناهش قرار خواهد داد. از خونريزي جداً دوري كن  زيرا خونريزي در نزد 
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كار گرفتن چيزهاي پاك و  باشد  در به از گناهان بزرگ و بسيار خطرناك ميخداوند 
باشد و در اجراي احكامات الهي  ح�ل اجر و پاداش است و موجب سربلندي در دنيا مي

حتي از سر مو هم  بيش از حد تجاوز نكن  توأم با عدالت فرمانروائي بر مردم حكومت 
41Fكن

اي طراز بالي بني عباس بود  اما در همين ضمن كه منصور از خلح با توجه به اين. 1
گاهشان  ها و حقايق بود. يك دفعه وارد اقامت بسيار دورانديش و در پي وصول واقعيت

كند؟  شد  متوجه شد كه چندين شمع روشن است  فوراً گحت: مگر يك شمع كحاف نمي
42Fاز اين به بعد فقط به روشن كردن يك شمع اكتحاء كنيد

2. 
 
 

 دگي اسالفچگونگي زن

در عصر حاضر كيحيت معيشتي ما در آن ناز و نعمتي غر  شده بود كه هر بامداد و 

ترين ناگواري    با پيش آمدن كوچك»هل من مزيد«دهيم:  شام اين آواي را هميشه سر مي

و يا مشكلي  با بيماري مهلك ناسپاسي و ناشكري مواجه خواهيم شد  اما اگر بيائيم 
اس�م را از نزديك مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم سيماي فرزانگان صدر 

چون يك مسافر بوده  معيار معيشتي آنان به  رسيد كه حيثيت زندگي آنان در دنيا هم
گرديد. اگر به  درپي ميسر مي اي بود كه بسا اوقات به مشكل  دو وعدة غذاي آنان پي گونه

شويم كه با  زده مي چنان شگحت عضي مواقع آنهاي درخشان آنان نظري بيحكنيم  ب كارنامه
نبودن امكانات لزم آخر آنان چگونه توانستند به اين مدارج عاليإل عظمت و سربلندي 

 برسند؟
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اند   هايشان مراجعت نموده مسجد نبوي در سكوت كامل قرار دارد  نمازگزاران به خانه
آوري   سكوت تعجببرانگيز است  چه  و همين خاموشي حاكم بر مسجد چقدر سؤال

چنان آرامش خاطري كه جهان كنوني به شدت به آن نيازمند است و براي دست يافتن  آن
خاطر به معناي واقعي كجا  كند اما حصول اين اطمينان و آرامش شماري مي به آن  لحظه
در كنار صحه به ظاهر در حال استراحت و  باشد؟ آري  حضرت ابو هريره ميسر مي
برد  آثار خرمي و شادابي بر رخسارش نمايان نيست  به جايش نوعي  سر مي آرامش به

دارند كه چندين روز را در فاقه  باشد  ايشان خودشان بيان مي خستگي ظاهر مي
(گرسنگي) گذرانده بودم كه بر اثر آن بر من ضعف و ناتواني مستولي شده بود  طوري كه 

از كنار حضرت ابو  وبكرحضرت اب  توان راه رفتن از من سلب شده بود. آري
را به سوي خودشان  كه نظر حضرت ابوبكر خاطر اين  شوند  (و به رد مي هريره

روند  سپس  جا مي پرسند  اما بعد از پاسخ دادن از آن جلب كنند) از ايشان سؤالي مي
خواهد حضرت  خواهد بگذرد  حضرت ابو هريره مي جا مي از همان حضرت عمر

سؤالي  شان قرار دهد  به همين منظور از حضرت عمر يترا متوجه وضع عمر
كه متوجه وضعيت  رود  بدون آن جا مي بعد از پاسخ دادن از آن كند  حضرت عمر مي

گذرند و به محض  جا مي از آن بشوند. سرانجام رسول اهللا حضرت ابو هريره
حضرت ابو چه براي  و با آگاه شدن از آن مشاهده كردن وضعيت حضرت ابو هريره

برند  بعداً  را به همراه خودشان به منزل مي پيش آمده بود  حضرت ابو هريره هريره 
خوانند  و با پيش كردن شير   را نيز به منزل فرا مي و حضرت عمر حضرت ابوبكر

و حضرت  دارند: حضرت ابوبكر چنين بيان مي كنند. راويان اين از آنان پذيرائي مي
جا كه خودشان در  از آنآگاه شده بودند  اما  حضرت ابو هريره نيز از وضعيت عمر

 پذيرائي نمايند؟ بردند  چگونه ممكن بود كه از حضرت ابو هريره سر مي فاقه به
43F

1 

                                           
 287ص  1ج  صفة الصفوة -1



 67  اي با اهل حق لحظه

 

 هاي رسول اهللا مهدي خليفه عباسي و كفش

خصوصي داشت  يك  ارادت به حاي بني عباس) نسبت به رسول اهللامهدي از (خل
نوان اي پيچيده بود تحت اين ع كه در پارچه ت كحشي را در حاليدفعه شبصي يك جح

ها را گرفته  هستند به مهدي تقديم نمود  مهدي كحش هاي مبارك رسول اهللا كه كحش
ها را آورده بود پاداشي عنايت  كه اين كحش هايش نهاد و به كسي آنها را فوراً روي ديده

دانم كه  خوبي مي در مجلس گحت: به فرمود  بعد از رفتن آن شب   مهدي به حاضرين
كه آنها را پوشيده باشند  اما از  ها نيحتاده چه رسد به اين بر اين كحش نگاه رسول اهللا

خاطر آنها را پذيرفته و او را  نسبت داد به همين ها را به رسول اهللا ا كه اين كحشج آن
44Fپاداشي عنايت فرمودم

1. 

 حضرت امام ابوحنيفه و فكر آخرت

كند: يك دفعه مشغول خواندن نماز عشاء بوديم  حضرت  ابن كميت روايت مي يزيد

 َِِذْ﴿: كه امام جماعت اين آيه نيز بين ما حضور داشت  به محض اين /امام ابوحنيحه
 ۡ ل  ل زِ�َِت زو

َ
ۡ  ضو �ۡ� خواند و بعداً نماز به پايان رسيد و مردم از  را .!+45F"]1: الزلزلة[ ﴾١ َزْلََٱَزِل

را درديم كه به فكر فرو رفته  به خودم گحتم الن  /دند  امام ابوحنيحهمسجد خارج ش
مناسب نيست كه براي ايشان ايجاد مزاحمت نمايم  نور چراغ را كم نموده به منزل رفتم  

كه محاسن خويش را  را در حالي /بامداد وقتي براي دادن اذان آمدم  امام ابوحنيحه
: چقدر بزرگ و برتر است آن ذاتي كه عو  يك گحت چنين مي گرفته بود ديدم كه اين

ات (ابن نعمان) را از عذاب آخرت  دهد  بارالهي برده ذره (چه خوب و چه بد) را مي
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مشغول همين راز و نياز و نيايش  /فرمايد: امام ابوحنيحه نجات بده. يزيد بن كميت مي
شمع نياز داري؟ فرمودند: بود كه اذان صبح را دادم  بعداً به نزد ايشان رفتم و گحتم: به 

خير. گحتم: اذان صبح داده شد. فرمودند: بسيار خوب  و به خوبي ياد دارم كه امام 
فرمايد:  با همان وضوي نماز عشاء  نماز صبح را خواندند. اسد بن عمرو مي /ابوحنيحه

گريستند كه اهل محل هم  اي مي هنگام ت�وت قرآن مجيد به اندازه /امام ابوحنيحه
شدند  و در آن مكاني كه حضرت امام وفات نمودند  ت به حال امام اندوهگين مينسب

46Fتقريباً بيش از هحت هزار مرتبه قرآن مجيد ت�وت شده بود

1. 

 اش واكنش سردار لشكر نسبت به بركناري

بار سنگين خ�فت بر دوش حضرت  بعد از رحلت جانگداز حضرت ابوبكر صديق
اط با امور امنيتي و نظامي با سردار رشيد اس�م حضرت كرد  در ارتب سنگيني مي عمر

از اين گحتگو جواب  گحتگوئي در جريان است. اما حضرت عمر خالد بن وليد 
يابد. بالخره طي حكمي ايشان را از سمت فرماندهي ارتش  ببش و مثبتي نمي رضايت

گردد  كه  آور است  شبصيتي دارد معزول مي كنند. واقعاً چقدر شگحت معزول مي
روند و در هر ميدان نبرد  لشكرهاي اس�مي تحت فرماندهي ايشان به هر كجا كه مي

توسط نمايندة خليحه دارد  گردند. اكنون حكم بركناري حضرت خالد بن وليد پيروز مي
به اين سمت مهم  گردد و از سوي ديگر حضرت ابو عبيده بن جراح كه قرائت مي
توجه بكنيم كه چه  العمل حضرت خالد ابن وليد به عكس گردند. اما بيائيم منصوب مي

را پذيرفتم و براي پذيرفتن و به اجرا درآوردن  فرمايند: اين حكم را شنيدم و آن مي
47Fهاي افسرانم با كمال ميل حاضرم دستورالعمل

2. 
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 باشد معزز و ذليل بودن انسان در اختيار خودش مي

ن است  آوازه و شهرت  علم و از بزرگان عصر تابعي /حضرت سعيد بن مسيب
كند: بر حضرت  نام بدر بيان مي تقوي ايشان هركجا را در برگرفته  يكي از خادمانش به

طور مدام طوري گذشت كه قبل از اذان به مسجد  چهل سال به /سعيد بن مسيب
فرمودند:  مي /حضرت سعيد بن مسيب :گويد مي /عبداهللا بن محمدبردند.  تشريف مي
كه بندگي خدا  اين را دارد به خودش عظمت و شرافت بدهد مشروط بر اين انسان توان

اش را  جاي آورد  و در صورتي نافرماني  اسباب ذلت و رسوائي را بر نهج صحيح به
قدر كافي است كه دشمنش را مبت� در گناه ببيند  و  تواند فراهم نمايد. براي انسان اين مي

 د محتاج و نيازمند دنيا و اهلش خواهد شد.نياز باش هر شبصي كه از خداوند بي
 
 

 بزرگي به تقوي است نه به نژاد

اي چون عمر  اي بيش نبود  اما شبصيت برجسته كه زياد بن زياد برده با توجه به اين
فرمايد: زياد  مي /آورد  امام مالك بن انس جاي مي نيز احترام وي را به /بن عبدالعزيز

 /باشد. محمد بن منكدر فرزانگان و پرهيزگاران ميگزاران و  از عبادت /بن زياد
چنين مورد  را در آن حالي در مسجد ديدم كه خويشتن را اين /گويد: زياد بن زياد مي

جا  جائي بهتر  خواهي به كجا بروي  آيا از اين خطاب قرار داده بود: اي نحس بنشين  مي
اي و  ين دست لباسي كه پوشيدهخواهي؟ آيا ا گردد  مگر از دنيا چقدر مي برايت ميسر مي

گويد: آن  مي /خوري برايت كافي نيست؟ محمد بن منكدر هائي را كه مي اين نان
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هايش بر رخسارش  بزرگوار به همين صورت نحسش را مورد خطاب قرار داده و اشك
48Fسرازير بود

1. 

 باورم نبود تا به حال زنده بمانم

ه بودم و در جلو روي من جواني فرمايد: روزي در حرم مكه نشست مي /بيان بصري
مشغول عبادت بود  شبصي را ديدم كه در پي اين بود وي را مبلغ پولي بدهد  اما آن 

شب  ها نيازي ندارم. آن  چنين گحت: به اين پول ها را تحويل نگرفت و اين جوان پول
گويد:  يم /ها را بگير و بين نيازمندان تقسيم بكن  بيان بصري بسيار خوب  اما اين :گحت

ها را بين نيازمندان تقسيم نمود. بعد  آن جوان را ديدم كه در مدت بسيار كوتاهي همإل پول
از نماز عشا همان جوان را ديدم كه در ت�ش رز  بود. با مشاهده كردن اين وضعيت  از 

ها مقداري براي خودت نگذاشتي؟ در پاسخ گحت: باورم  او پرسيدم كه چرا از آن پول
49Fحال زنده بمانمنبود تا به 

2. 

 كدام گناه؟

(از بزرگان و اولياء اهللا) در آن مقام شامخ معنويت قرار گرفته بود كه  /حسن بصري
بر اثر عظمت خشيت الهي و وضعيت هولناك قيامت هرگز به سوي دنيا متمايل و از فكر 
و انديشه نسبت به آخرت غافل نماند  مردم وي را هرگز در حال تبسم نديدند  تا 

كرد  البته آثار تبسم هنگام  ترين لببندي هم برايشان احساس بيگانگي مي كه كوچك ئيجا
اختيار اين الحاظ را گحت: كدام گناه  كدام گناه؟ بعد  هايش نمايان بود  و بي وفات بر لب

گحت: هنگام سكرات  را در خواب ديد كه به او مي /از وفات  شبصي حسن بصري
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اكنون گناه باقي است روحش را به سبتي بيرون كنيد  اما  اين آواز به گوشم رسيد: هم
خواهي غمگين بشوي  امروز  هنگامي كه ملك الموت اين مژده را به من داد كه چرا مي

هايم نمايان  مراسم عروسي تو در حال برگزار شدن است به همين خاطر آثار تبسم بر لب
50Fصورت خاموشي يافتم هكه نسبت به گناهم جويا شدم جوابش را ب گشت  اما همين

1. 

 استغناء بندگان نيك خدا از سلطنت و سرماية مردم

كند يك مرتبه پسر سليمان بن عبدالملك (از خلحاي بني  روايت مي /حضرت سحيان
آمد  اما ايشان توجهي نكردند  گحته شد كه پسر سليمان بن  /عباس) نزد امام طاووس

: بسيار خوب  اما قصداً به سوي فرمودند /عبدالملك تشريف آورده  حضرت طاووس
وي التحاتي نكردم  تا اين احساس را بكند كه در دنيا افرادي وجود دارند كه نسبت به 

فرمايند: يك دفعه  مي /سلطنت  و سرمايإل آنان نيازي ندارند. عبداهللا بن صالح بن صالح
از پرسي و عيادت به نزدم تشريف آوردند   جهت احوال /مريض شدم  امام طاووس

فرمودند: خودت  /ايشان خواستم تا در حقم دعاي خير نمايد  حضرت طاووس يماني
زده و گرفتار را زودتر اجابت  هاي مصيبت براي خودت دعا كن  زيرا خداوند دعاي انسان

51Fكنند  مشروط بر اين كه نگاهشان به سوي اهللا باشد مي

2. 

 شان اهللا است محافظ

شان به صف  در منزل / بن مباركمردم جهت ديداربيني از حضرت عبداهللا
اند و با جوش و خروش و اشتيا  كامل در حال م�قات با اين بزرگوار هستند   ايستاده
شان را  گويند  كليإل سرمايه و دارائي گردد كه دارند دار فاني را الوداع مي طور معلوم مي اين
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شان به    قناعت و توكلكنند بين كساني كه در حال رفت و آمد هستند  دارند كه تقسيم مي
كه خدمتگزاران   حدي رسيده بود كه براي بازماندگان چيزي باقي نگذاشت. حال آن

آوري نموده بودند  اما در مقابل همه فرمودند:  نسبت به وارثان و بازماندگان ايشان را ياد
شان خم  باشد. و بعد از مدت كوتاهي حضرت ابن مبارك گردن شان مي خداوند محافظ

 يد و دار فاني را وداع گحت  البته در اين دوران از زبانش اين ورد جاري بود: گرد
ُِثۡ ﴿ ِ لِ َيعۡ فَلۡ  َذَْ�ٰ  لِ ل  .]61الصافات: [ ﴾٦ ُِلوانَ َ�ٰ �ۡ ل َُ
 .»كنندگان عمل كنند! آرى  براى مثل اين  بايد عمل«

 دارم اگرچه برايم ح�ل باشد. خودم را از دنيا دور نگه مي
چه در او است  برايم  فرمودند: اگر دنيا و هر آن مي /ا حضرت فضيل بن عي

گويد: روزي در  مي /دارم. منصور بن عمار ح�ل گردد  باز هم خودم را دور نگه مي
كه) حضرت فضيل بن  اهللا در ارتباط با اوضاع و احوال قيامت سبني گحتم (در حالي بيت

كرة قيامت فوراً بيهوش داد  به محض شنيدن تذ به اين گحتگو گوش فرا مي /عيا 
فرمايد: حضرت فضيل بن  شدند و تا چندين ساعت به هوش نيامدند. ابواسحا  مي

فرمودند: اگر اين اختيار را به من دهند و بگويند بيا مثل يك حيوان زندگي  مي /عيا 
صورت زندگي حيواني را خواهم  كه برايت قيامتي در پيش نبواهد بود  در آن كن  طوري
52Fخود خواهم شد طور كلي از خود بي زيرا از تذكرة قيامت بهپذيرفت  

1 . 

 سبب افزايش مرتبة معنويت و كماالت

در عصر خودش  /كند: شبصي به نام احمد بن سلمان ابواسحا  طبري روايت مي
 /فرمايد: احمد بن سلمان از عباد بزرگ بود  طبري در شرح حال اين بزرگوار مي

اي از همين نان را  نمود و قطعه ت  با يك قرص نان افطار ميگرف عموماً روزها را روزه مي
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كرد  زيرا در روز جمعه يك قرص كامل نان را به شب  مسافري و يا نيازمندي  جدا مي
گويد كه احمد بن  خورد. عبداهللا حربي مي ماند  خودش مي چه را باقي مي داد و آن مي

اسبه قرار دهد  دوستانش فرمود: هر شبصي كه دوستانش را مورد مح مي /سلمان
اندك خواهند گرديد  و هر كسي كه گناهانش را به راستي به ياد آورد  آه و گريه و 

53Fاش بيشتر خواهد گرديد زاري

1 . 
از علماي بزرگ قرن هحتم پيرامون علوم و معارف اس�مي   /ع�مه ابن تيميه

سند: ذكر و ياد اهللا براي نوي چنين مي هايشان اين تأليحات متعددي دارند  در يكي از كتاب
انسان همانند آب است براي ماهي  به خوبي بينديشيد اگر ماهي را از آب جدا كنند به 

كنند: كمال انسان در اين است كه  طور بيان مي چه روزي خواهد افتاد. در كتابي ديگر اين
ي اظهار كه برا در پيشگاه الهي هرچه بيشتر بتواند بندگي خويش را ظاهر كند و هر كسي

اين عبديت سعي و كوشش بيشتري بكند  به همان اندازه مراتب و كمالتش افزايش 
كنند: هر مبلوقي در ارتباط با رزقش  چنين بيان مي خواهند يافت. و در جائي ديگر اين

حتماً نيازمند كسي خواهد بود  بنابراين اگر براي رفع نيازهايش به سوي اهللا متوجه شود  
اج خداوند خواهد بود. اما اگر براي رفع نيازش به غير از خدا به سوي صورت محت در آن

54Fصورت نيازمند مبلو  خواهد بود ديگران متوجه گردد در آن

2. 
و از علماي برجسته و بزرگوار  صاحب تأليحات  /از شاگردان ابن تيميه /ابن قيم

يشان به خوبي ها باشند و توان علمي ايشان از لب�ي كتاب شماري مي و تصنيحات بي
چون  فرمايد: دعاهاي يك انسان هم هايش مي گردد  در يكي از همين كتاب مشاهده مي

ها تيز و محكم باشند  انسان به خوبي خواهد توانست  اسلحه مؤثرند  هرگاه اسلحه
خويشتن را از حم�ت دشمنان مححوظ نگه دارد. اما تأثير مثبت دعاها هنگامي ممكن 

كه قلب و زبان  طبق اصول و ضوابط و شرائط مقرر باشد و هم اينخواهد بود كه دعاها 
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صورت  در قبوليت دعاها متردد  نواخت باشد. در غير آن سو و يك دعاكننده با هم يك
55Fخواهم بود

فرمايند: هر وقت احساس نمودي كه عقلت چيزهاي فاني  در جائي ديگر مي. 1
كه توازن عقل و فهمت برابر و  دهد  اين را بحهم را بر چيزهاي جاوداني ترجيح مي

باشد. و هر وقت محبت خدا از قلب بيرون بيايد و جايش را محبت غير  متعادل نمي
بگيرد و اظهار محبت نسبت به چيزهاي دنيوي افزايش و برتري يابد  لزماً مرگ معنوي 

چنين شبصي در پيش خواهد بود. و هر وقت به خاطر خوف و خشيت الهي قطرة  اين
چكد  اين واقعيت را بايد پذيرفت كه قساوت قلبي به اوج خود رسيده. و هر اشكي ن

وقت وجود از خدا بترسد اما تمايلش نسبت به دنيا و اهلش بيشتر باشد  لزماً مسير 
انسان و نحس از همديگر جدا خواهد گشت  و همإل اين موارد دليل بر اين امر هستند كه 

56Fباشد تحرك خواهشات نحس در حال برتري ميفطرت ايماني به هم خورده و توان و 

2. 
چنين  هايش در ارتباط با چگونگي اطاعت از خدا اين در يكي از كتاب /ع�مه ابن قيم

گردد  ترين اثر اطاعت از خدا اين است كه قلب مملو از نور معنويت مي نويسد: بزرگ مي
چون  آمد كه قلب هم چنان حالتي پيش خواهد گردند  و در نتيجه آن ها محو مي و تاريكي

چنين قلب منوري را در اختيار خودش  آيينه گردد. و هر وقت شيطان ببواهد كه اين
چون گوسحندي خواهد بود كه  گردد  هم شود بلكه برعكس متضرر مي درآورد موفق نمي

هائي  چنين قلب باشد. وقتي شيطان از اين چگونه از ببر و پلنگ در هراس و وحشت مي
پرسند: چه  گردند و از همديگر مي ها دور و بر هم جمع مي د  همإل شيطانگرد نااميد مي

شده؟ خودشان پاسخ خواهند داد: درخشش و نورانيت قلب مؤمن ما را از بين برده است 
57F

كند بسا اوقات  فرمايند: وقتي انسان تأثير فوري دعاها را مشاهده نمي در جائي ديگر مي. 3
. مثالش همانند شبصي است كه بذرافشاني نموده و گردد از نعمت دعا كردن محروم مي

                                           
 .10في از ابن قيم ص جواب كا -1

 .224ص  3از ع�مه ابن قيم ج  بدائع القواعد -2

 .79جواب كافي ابن قيم ص  -3



 75  اي با اهل حق لحظه

 

در ححاظت آن سعي و ت�ش خويش را بنمايد  اما در فصل برداشت محصول بنابر 
ش را انگاري و تأخير جزئي همه چيز را ترك نموده و از ثمره هر محصولي خود سهل

اهللا  آمده كه رسول به روايت از حضرت ابو هريره  بباري صحيح محروم گرداند. در
 كه عجلت  فرمودند: دعاي انسان تا آن وقت مورد قبوليت قرار نبواهد گرفت مگر اين

58Fو شتاب را ترك نكند

فرمايند:  در مورد تأثيرات گناهان چنين مي /ع�مه ابن قيم .1
ترين ضرر گناهان اين است كه به جاي خوف و هراس از اهللا  خوف و عظمت و  بزرگ

كه ثمرة اطاعت از اهللا و رسولش  هد گرفت  در حاليرعب ديگران در قلب جاي خوا
را در سيطرة خويش درآورد و  تواند آن چنان قلعإل مستحكمي است كه هيچ دشمني نمي آن

هاي دنيا و آخرت مححوظ  ها و دشواري هر كسي كه داخل اين قلعه گرديد از سبتي
بزهكاران و  هاي روزمره است كه قلب ماند. اين واقعيت از مشاهدات و تجربه مي

كنند  و  گناهكاران بسيار افسرده و هرگونه مشك�ت و مصائب را عليه خودشان تصور مي
هايشان را ترس و اضطراب و تزلزل و وحشت فرا خواهد گرفت. هرگاه انسان  قلب

اش موازنه كند به اين نتيجه خواهد رسيد كه  فهميده و دورانديشي بين هر گناه و نتيجه
و يا بدببت خواهند شد. حقيقت امر هم همين است هر كسي كه چه كساني خوشببت 

خوف خواهد شد  و هر شبصي كه از خدا نترسد هر  از خدا بترسد از هر چيز دنيا بي
چيز موجود در دنيا دشمنش خواهد شد. زيرا اطاعت و فرمانبري از خدا موجب قرب 

59Fالهي و گناه و عصيان باعث دوري از اهللا خواهد شد

فرمايند: حياء بر  ي ديگر ميدر مقام .2
گردد  بنابراين  رود  (همان حيائي كه) موجب حيات قلب انسان مي اثر گناهان از بين مي

ها خواهد بود. زيرا زندگي سرچشمإل حياء است.   فقدان حياء مترادف با مرگ قلب
نباشد  آيد. لذا هر كجا كه حياء چه نام ديگر غيث (ابر  باران) هم به معناي حياء مي چنان
تر خواهد بود و به اعتبار زندگي  صورت حيثيت يك انسان از يك مرده هم پايين در آن
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60Fآخرت بدببت و ذليل خواهد گرديد

فرمايد: بر اثر گناه بينائي  مي /باز هم ابن قيم .1
هاي  قلب از بين خواهد رفت و نورش فاقد تأثير مثبت و سازنده خواهد گرديد. و راه

هاي هدايت و رستگاري  گردد و تاريكي و ض�لت بر شاهراه ميفراگيري علم مسدود 
فرموده بود:  /به امام شافعي /مسلط خواهد گرديد. به همين خاطر امام مالك

را به خاطر  باشد  لذا آن كنم كه نور خصوصي الهي بر قلب تو موجود مي مشاهده مي
 .61F2 تأثيرات منحي گناهان خاموش نگردان

 /يخ عبدالقادر گيالنيفرمايشات امام رباني ش

تبلور انوار  /مجالس وعظ و پند و اندرز حضرت امام رباني شيخ عبدالقادر گي�ني
هاي مرده  هايشان بسيار مؤثر و موجب دگرگوني قلب بود. موعظه و بركات و حسنات مي

رحم بحرمايد كه بيش از شصت موعظه  /گرديد. خداوند بر شيخ عحيل الدين مبارك مي
ام را طوري به رشتإل تحرير درآورده كه الن هم براي شيحتگان و تشنگان از مواعظ ام

ها مجموعإل مواعظ امام را  شاهراه حق و حقيقت  حيثيت آب حيات را دارند. مصري

اي كوتاه به برخي از  اند. اكنون اشاره به چاپ رسانيده 62F3»الفتح الربانی« تحت عنوان

كه موجب روح مسيحائي براي  اميد اينگردد  به  مواعظ حسنإل اين شيخ بزرگوار مي
 هاي پژمرده گردد. ان شاء اهللا قلب
داند كه  شناسد  و نمي را نمي» چرا و چگونه«قلبي كه سرشار از ايمان باشد  )1(
 خواهد بود.» بله«چه چيزي است  و قولش هميشه » بلكه«
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ها  مطالعه قرار گيرد  بدون ترديد موجب رشد و ارتقاي معنويت خواهد گرديد  خداوند توفيق پذيرش واقعيت
 خاطر عمل عنايت فرمايد. يار و حقايق را به



 77  اي با اهل حق لحظه

 

در  گونه سودي ات را براي بعد از مرگ ذخيره نكن  زيرا در آن موقع هيچ بيداري )2(
 بر نبواهد داشت.

اي است در قحس  مرواريدي است در صدف  دارائي  قلب در بدن چون پرنده )3(
است در صندو . لذا پرنده  معيار است نه كه قحس  مرواريد موردنظر خواهد بود نه كه 

 صدف  دارائي قابل ارزش است نه كه صندو .

س در پي قبل از نصيحت نمودن ديگران بايد خويشتن را نصيحت نمود. سپ )4(
 موعظإل ديگران بايد شد.

 منافقت عبارت از اين است كه توحيد بر دروازه و شرك داخل منزل باشد. )5(

بسي جاي حسرت است كه زبانت به سوي تقوي فراخواند و قلب همانند  )6(
 كند اما قلب مبالحت. گزاري مي فاسقان و فاجران باشد. زبان سپاس

خصوصي الهي بر قلب تو موجود كنم كه نور  فرموده بود: مشاهده مي /شافعي
63Fرا به خاطر تأثيرات منحي گناهان خاموش نگردان باشد  لذا آن مي

1. 
هنگام توبه لزم است كه ظاهر و باطن با هم توبه كنند  توبه موجب انق�ب در  )7(

 حكومت خواهد بود.

باشد  بنابراين  اين واقعيت را بايد بپذيري كه امروز آخرين روز زندگاني مي )8(
 سحر آخرت را فراهم نما.زادراه 

عموماً مردم طوري هستند كه اگر در منزل بنشينند بيكار و درمانده خواهند شد و  )9(
گردند  بر روي  شوند  در خوردن و نوشيدن زنديق مي اگر به دكان بيايند پرهيزگار مي

 باشند. چون صديقان مي منبر هم

 گردد. كسي كه رستگاران را درنيابد رستگار نمي  )10(

 إل باز  بين خود و مبلو  را ببنديد و دروازه بين خود و اهللا را بگشائيد.دروازه  )11(
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گونه  هاي زمبت و خوردن نان خشك و غذاهاي غيرلذيذ هيچ در پوشيدن لباس  )12(
اي نيست  منزلت و مرتبت در قلبت به اعتبار انتباب و گزينش خودت  مقام و مرتبه

پوشد  سپس  يش پ�س پشمين را ميباشد. انسان راستگو قبل از هر چيز در باطن خو مي
 اثرش در ظاهر نمايان خواهد گرديد.

با فقر و سبتي با صبر و شكيبائي و در مقابل سرور و خوشحالي و نعمت با   )13(
 گزاري پيش بيا. شكر و سپاس

اش  حيات قلب در اين است كه از خيال و تصور مبلوقات بيرون بيايد و رابطه  )14(
 با اهللا برقرار گردد.

حسرت است كه زبانت مسلمان است و قلبت كافر  گحتارت مسلمان  بسي جاي  )15(
 است و كردارت كافر.

 خواند كه من عليه تو گواهم. علمت تو را به اين حقيقت فرا مي  )16(

يابي  بنابراين معناي واقعي زهد همين  مي با اندك گردانيدن آرزوهايت زهد را در  )17(
 است كه آرزوها كم گردند.

 ا قطع كن و با دوستان خوب و اهل حق رابطه برقرار كن.رابطه با دوستان بد ر  )18(

 شكايت خالق را نزد مبلو  نكن.  )19(

 اند. از درياي اين دنيا بترس زيرا بسياري از مبلوقات در آن غر  گرديده  )20(

بينم كه در پي راضي گردانيدن  اي  مي كه دامنگير مشك�ت گشته اي كسي  )21(
خاطر آباداني دنيايت آخرتت را  اني. بهگرد باشي  و خالق را خشنود نمي مبلوفات مي

 سازي. ويران مي

آوري دنيا مانند آن شب  مباش كه شب هنگام هيزم جمع  خاطر جمع به  )22(
 افتد  مار يا چوب. كند  زيرا معلوم نيست كه در اين تاريكي چه چيزي به دستش مي مي

 رسد. در پي قناعت باش  زيرا خزانإل قناعت هرگز به پايان نمي  )23(
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ات گويا قيامت برپا  كين  به حال نحست گريه بكن  هنگام مردن بچهاي مس  )24(
گردي و بر  شده  اما در صورت تبريب و محقود گشتن دين و آيينت هرگز غمگين نمي

 چكاني. زوال آن يك قطره اشك هم نمي



 
 

 خواهر مسلمانم، زنان نمونه را درياب!

ز رويدادها و حالت زنان اي ا بيانگر شمه» اي با اهل حق كتاب لحظه«اين ببش از 
باشد. ضمناً مشتمل بر اين واقعيت است كه اگر يك زن مسلمان مطابق با  مسلمان مي

موازين اخ�قي و شرعي در پي كسب و حصول معنويت باشد  حتماً به آن مراتب عاليه 
گردد تا با مطالعه نمودن ببشي از زندگاني  خواهد رسيد. از خواهران مؤمن استدعا مي

هاي بعدي  خويشتن را  نمونه  با سعي و ت�ش در زمينه عبادي و عملي براي نسل زنان
طور كه در راستاي  اي از زنجير ناگسستني بندگان خال  الهي قرار دهند. همان حلقه

مان بر اين است  بهبودي زندگي زودگذر مادي خويش در ت�ش و تكاپو هستيم و سعي
حداقل اين احساس تقدم نسبت به زندگي آخرت نيز تر نباشيم   مانده تا از ديگران عقب

در وجودمان آشكار گردد. تا در فرداي روز قيامت شرمنده نباشيم بلكه مدال عظمت و 
 رستگاري از آن  ما و شما گردد  ان شاء اهللا.

اينك تو خواهر مسلمان  نگاهي بر سيماي آن همنوعانت درگذشته بينداز كه تاريخ از 
چون آنان  براي  كند  به اين اميد كه تو هم هم ن پاكدامن و صالحه ياد ميآنان به عنوان زنا

 زنان در آينده سمبل نجات و پاكدامني در صحنإل عملي قرار بگيري.
 مولوي يار محمد امراء

 استاد مدرسه ديني اشاعت التوحيد شهرستان سراوان



 
 

 پيشگفتار

باشد  هرگاه معيار  بار مادر ميترين معلم و مربي يك انسان   دامن پرمهر و گوهر بزرگ
معنوي زندگي يك زن در مسير درست و مثبت باشد  لزماً محيط زندگي بشر مسير 

 درست و قابل پذيرشي را دنبال خواهد نمود.
اند كه از اخ�  حسنه و سازندة اس�مي  چنان زناني بسيار زياد بوده در تاريخ اس�م آن

اوقات در ميدان ارتقاي معنويت از مردان نيز سبقت و  كه بسا اند  تا جائي برخوردار بوده
 اند. گرفته تقدم مي

واقعاً مؤلف بزرگوار در اين مجموعه از واقعات و رويدادهاي بسيار مؤثر  برخي از 
شان را پاس نگه دارند  بر  اي نموده خداوند ت�ش بانوان مسلمان  ت�ش ارزنده و سازنده

ر صورت پيدا نمودن انگيزة پذيرش حقايق  اميد اين اثر مطالعه حالت زندگي آنان د
 خواهد رفت كه اخ�  شايسته آنان بهترين راهگشا و سرمشقي براي آنان باشد.

 موإلنا معين الدين احمد ندوي

 دارالمصنفين اعظم گره



 
 

 خواهم از ياد خدا غافل بمانم نمي

وفه بود  حضرت عبداهللا گزار اهل ك ام حسان (رحمها اهللا) از بانوان پاكدامن و عبادت
شدند. عبد اهللا بن  در محضر ايشان شرفياب مي /و حضرت سحيان ثوري /بن مبارك

مبارك مي فرمايد: يكبار با سحيان ثوري به ديدارش رفتيم ديديم كه جز يك حصير چيزي 
كه شما به قوم و  كردبه اين بانوي مكرمه عر   ديگري در خانه اش نيست  سحيان

تان بهبود يابد.  كان نسبت به وضعيت خويش اط�ع دهيد تا وضع زندگيخويشان و نزدي
: اي م احسان گرفته شد. و چنين فرمودا  سحيان  ناگهان چهرةبه محض شنيدن سبنان 

اي و به خوبي در جريان هستي تا به حال دنيا  سحيان  تا به حال شما نزد من محترم بوده
از غيرش طلب نمايم.  را كه آن ام  چه رسد به اين همطالبه نكرد» اهللا«اش  را از مالك اصلي

كه اختيار و ملكيت يك بوته را  گونه قدرت و تواني ندارد  تا جائي همان غيري كه هيچ
 هم ندارد.

اي سحيان  به خدا قسم حاضر به اين نيستم كه بر من وقتي بگذرد كه از ياد خدا غافل 
 باشم.

64Fبسيار گريستند /حضرت سحيان كند: بعد از اين گحتگو  راوي بيان مي

1. 

 سخن همان جا خوب است كه غم و اندوهي نباشد

كرد   گذاري زندگي مي فرمايد: در شهر ما بانوي عبادت سويد بن عمرو الكلبي مي
چنين پاسخ  شد  اين مورد از وي سؤالي مي خوابيد  اگر در اين ها را بسيار كم مي شب
 باشد. ن و طولني ميداد: خواب  عالم  برزخ بسيار سنگي مي

گرفت  كه بر اثر آن  رخسارش به  در روزهاي بسيار سبت تابستان همواره روزه مي
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گونه  كه از او خواسته شد كمتر روزه بگيرد  پاسبش اين تيرگي گرائيده بود  و هنگامي
 بود: راحتي و آسايش من در سراي آخرت خواهد بود.

ر اين بانون مؤمنه (رحمها اهللا) و دوستش بعضي مواقع در محض /محمد بن نصر
شدند  و مقصودشان اين بود شايد نسبت به آخرت سبني بگويد. اما بعد از  حاضر مي

جا نه  فرمود: الن برخيزيد  سبن همان جائي زيبنده است كه در آن مدت كوتاهي مي
65Fغمي باشد و نه افسردگي

1. 

 بيش از ضرورت نبايد به دنبال دنيا رفت

سه شب  /فرمايند: حضرت عبدالواحد بن زيد مي /ا حضرت فضيل بن عي
ام را در بهشت به من در همين دنيا  متوالي اين دعا را نمود: اي بارالهي  شريك زندگي

ات در  گويند: يك شب در عالم خواب به او گحتند كه شريك زندگي نشان بده  مي
كوه و با ف�ن قبيله بهشت  ميمونإل سوداء خواهد بود. پرسيدم: او كجاست؟ گحته شد: در 

 تعلق دارد.
جا جوياي حال وي شدم).  فرمايند: به كوفه رفتم  (و در آن مي /حضرت عبدالواحد

برد. براي  باشد و چندتا گوسحند را به چرانيدن به صحرا مي مردم گحتند: وي ديوانه مي
پيدا كردنش به صحرا رفتم  وقتي او را ديدم متوجه شدم كه مشغول خواندن نماز 

باشد. وقتي متوجه حضور من شد نمازش را مبتصر نموده و بعد از خواندن نماز  مي
گحت: اي ابن زيد  برگرد  هنوز وقتش فرا نرسيده است. به او گحتم: اي سعادتمند  مرا 
پند و اندرزي ده؟ در جواب گحت: آري  برايم اين حقيقت منكشف گرديده كه هر 

د  خداوند سرمايإل بزرگي همچون خلوت شبصي دنيا را بيش از نيازش جستجو كن
سوئي با حضرت حق) را از او خواهد گرفت. قربش را به دوري و انسش را به  (يك
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 گرداند. وحشت برمي
 جا هستند؟ در پاسخ گحت: ها و گوسحندان با هم يك از او پرسيدم: علت چيست گرگ

ابطه بين گوسحندان و باشد  به همين جهت خداوند ر ام با پرودرگارم نيكو مي چون رابطه
 ها را به صلح و آشتي برگردانده گرگ

66F

1. 

 هاي زندگاني باشد شايد آخرين لحظه

فرمايد: پدرم به من گحت: بانويي به نام معاذ عدويه (رحمها  مي /محمد بن فضيل
يافت و  گزار بود. هر وقت تاريكي شب پايان مي اهللا) از زنان بسيار پرهيزگار و عبادت

گحت: اين همان روزي است كه من در انتظارش بودم  چنين مي شت اينگ روز روشن مي
چه آن روز را  و اين همان زماني است كه از اين دنيا رخت سحر را بر خواهم بست. چنان

گحت: اين همان شبي است  گذراند. و هنگام فرارسيدن شب مي طور كامل در عبادت مي به
گذراند. هنگام فصل سرما  در عبادت ميدم  باشد  و شب را تا سپيده كه مقدر من مي

پوشيد تا بر اثر سردي بتواند از پيش آمدن خواب جلوگيري نمايد.  هاي نازك مي لباس
به روايت از همان كنيزي كه در خدمت معاذ عدويه (رحمها اهللا) بود  /حكيم بن سنان

كرد در  مي گذراند. و هر وقت خواب بر او غلبه ها را در خواندن نماز مي گويد: شب مي
داد: اي  شد و در همين ضمن نحسش را مورد خطاب قرار مي مي منزل مشغول قدم زدن 

اي پيدا كردي ببواب. همين  نحس  خواب در پيش روي تو قرار دارد و اگر با آن سابقه
داد و تا  كند كه ايشان به همين صورت نحسش را مورد خطاب قرار مي كنيز بيان مي

67Fبود مي هايش جاري دم اشك صبح

2. 
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 در محضر حضرت رابعه عدويه

فرمايد: روزي در خدمت رابعه عدويه (رحمها اهللا) حضور  مي /عبداهللا بن عيسي
اش كيحيت نوراني به خصوصي را مشاهده نمودم  از خوف خدا  داشتم  بر چهره

اي را كه بيانگر اوضاع  كرد  ناگهان آيه هايش نمناك بود  شبصي قرآن را ت�وت مي چشم
احوال قيامت بود را ت�وت نمود  به محض شنيدن اين آيه  فوراً جيغي كشيد و بيهوش  و

اي نشسته  شبصي  شان حضور يافتم ديدم بر بورياي كهنه گشت. يك دفعه به خدمت
نمود كه من متوجه آن نشدم  اما صداي  پيرامون موضوعي با ايشان طوري گحتگو مي

كند:  روايت مي /شنيدم. مسمع بن عاصم يافتادن قطرات اشك را بر روي بوريا م
تان را از اين مبلغ برآورده  ي شبصي مبلغ چهل دينار به ايشان هديه نمود و گحت: نيازها

سازيد. با شنيدن اين سبن شروع نمود به گريه نمودن و سرش را به طرف آسمان بلند 
كنم.  شرمندگي مياحساس » اهللا«داند كه در طلب دينا از او  نموده و گحت: او خوب مي

باشد  بنابراين برايم شايسته نيست از شبصي  كه هر چيز در حيطإل قدرت او مي حال آن
68Fگونه قدرت و حيثيتي ندارد  چيزي بپذيرم كه هيچ

1. 

 ام در مسير راه تو نشسته

كرد   گزار زندگي مي  كند: در شهر بصره بانويي عبادت بيان مي /عطاء بن مبارك
كردند. و در آن پاس شب كه همإل عالم به خواب فرو  روه ياد ميمردم وي را به نام ب

ها در حال غروبند  آناني كه به دنبال  گحت: ستاره چنين مي فت از خواب برخاسته اين مي
ام  درخشش  كنند  اما اي محبوبم  من در مسير راهت نشسته همديگرند با هم م�قات مي

كه محبتت در قلبم است باز  با توجه به اينمحبتت در قلبم در حال پرتوافكني است. آيا 
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 /دهي؟ نه  نه. اي خداي من  اين كار را نكن. عطاء بن مبارك هم مرا عذاب مي
 اش چقدر آثار سوز وگداز نمايان بود (رحمها اهللا) فرمايد: در اين طنين و ناله مي

69F

1. 

 از خواب غفلت برخيز

پاكدامني بود  با توجه به تبعيت  كند: بانوي محترم و بسيار ابوجعحر سائح روايت مي
گذراند  همين بانوي  كامل از شريعت  شب و روزش را در بندگي پرودگارش مي

خواهي سرگشته و حيران باقي بماني   گحت: برخيز  تا كه مي نيكوسرشت به شوهرش مي
دهم برو در پي كسب رز  ح�ل باش  نسبت به مادرتان خدمت بكن. از  تو را سوگند مي

صورت (اگر به اين امور توجه ننمودي  پرسي كن  در غير اين و خويشاوندان احوال اقوام
70Fو اهميتي ندادي) خداوند تو را رها خواهد نمود

2. 

 حمالت باطني شيطان

گزار  شان  بسيار عبادت فرمايد: يكي از بانوان خانوده مي /حضرت ابو ايوب قريشي
. روزي شيطان خواست از اين طريق و بر نماز و روزه بسيار مواظبت و مداومت داشت

ات ادامه دهيد احتمال  طور به نماز و روزه وي را بحريبد: اي بانوي بزرگوار  اگر همين
طول كلي جسمت نحيف و ساير اعضاي بدنت ضعيف گردد. لذا بهتر همين است  دارد به

  و هم ها را كمتر كن تا سرحالي و تندرستي جسمت باقي بماند كه تا حدودي اين عبادت
فرمايد:  كه بعداً پروردگارت را به نحو احسن بتواني عبادت كني. آن بانوي محترم مي اين

چه در وقت  اين حقيقت را دريافتم و تصميم گرفتم تا بر همين مشوره عمل نمايم  چنان
بين مغرب و عشاء جهت عر  س�م به بارگاه ملكوتي ختمي مرتبت در مدينإل منوره 
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ر  س�م فوراً به ياد وسوسإل شيطان افتادم  فوراً توبه نموده گحتم: حاضر شدم  هنگام ع
هاي شيطان در ححاظت خودت نگه دار  در همين  ها و نيرنگ پروردگارا  مرا از وسوسه

يۡ ل ِِنّ ﴿اين آواز  انإل رسول اهللاضمن احساس نمودم كه از آست َّ مۡ  ءَ َ�ٰ ل َِٞ  �َ�و  َعدو
َهو ٱفَ  ِذو َّ  ۚ� َّ َ َعدو َُ اْ   َدۡ  ِِّ� اُواْ   ۥَ�هو ِحزۡ  عو َو ۡص  َِءۡ  ِ�َ

َ
  .]6فاطر: [ ﴾٦ لّسعِ�ِ ل بِ َ�ٰ أ

شيطان دشمني است براي شما  بنابراين او را به عنوان دشمن خويش بپنداريد  همانا شيطان «
 . »خواند تا كه از جهنميان بشوند حزبش را فرا مي

هايم اشك  ته و از چشمكه اين آيه به ذهنم آمد  از شدت ترس برخاس به محض اين
جاري گشت. ليكن خدا را شكر و سپاس كه از آن روز به بعد شيطان نتوانست مرا بار 

71Fديگر فريب بدهد

1. 

 از شدت گريستن بينائيش را از دست داد

هايش  فرمايد: در مكإل مكرمه بانويي را ديدم كه چشم مي /حضرت مالك بن دينار
سرشت و  آمدند  آن بانوي پاك براي ديدنش ميبسيار زيبا بود  تا جائي كه زنان مكه 

پاكدامن با مشاهده كردن اين وضعيت شروع به گريستن نمود. به ايشان گحته شده كه اگر 
هايت را از دست بدهي  در پاسخ فرمود: اگر از  طور گريه كني احتمال دارد چشم همين

فرمود  و اگر از هاي بهتري عنايت خواهد  صورت خداوند چشم اهل بهشت باشم  در آن
ها عذاب سبت و غيرقابل تحملي در پيش خواهد  اهل بهشت نباشم براي همين چشم

درپي  هاي پي بود. بعد از اين سبن دوباره شروع نمود به گريه نمودن  بالخره بر اثر گريه
72Fسرانجام نابينا گرديد

2. 
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 درپي روزه گرفت چهل سال پي

يمن بانويي به نام خنساء بنت خدام  فرمايد: در مي /حضرت حح  بن عمر الجعحي
كه پوست و استبوانش  طور مدام روزه بود تا جائي كرد. چهل سال به زندگي مي

اي گريست كه هر دو چشمش نابينا گرديد  به  نواخت گرديد  در ياد اهللا به اندازه يك
اي  هاي برجسته ها به آن درجه از معنويت رسيد كه شبصيت خاطر همين مجاهدت

جاي  احترام ايشان را به /و حضرت امام وهب بن منبه /ن حضرت طاووسچو هم
گرفت  از وجود  جا را تاريكي فرا مي رسيد همه كه شب فرا مي آوردند. همين مي

رسيد: اي خدايا  تا چه وقت مرا در اين زندان دنيا نگه  اش اين آواز به گوش مي داغديده
ات را هرچه زودتر پذيرا باشم  و  ورده شدهداري  هرچه زودتر رهايم كن تا وعدة برآ مي

ها صداي ناله و  گشت  تا جائي كه همسايه با اين گحتار گريه شديدي بر او طاري مي
73Fشنيدند اش را تا ديروقت مي گريه

1. 

 زني كه به خاطر سربلندي اسالم موهاي سرش را هديه نمود

ميان بر مسلمانان كند كه در عهد خ�فت هارون  رو روايت مي /عبداهللا بن خالق
آور شدند و بسياري از زنان مسلمان را اسير نمودند  مردم به منصور بن عمار گحتند  حمله

كه براي مردم سبنراني  كه مردم را عليه روميان آماده (جهاد) كنيد. يك روز در حالي
 اي به او تقديم گرديد  بعد از گشودن  نامه حامل اين پيام بود: من زني كرد  نامه مي

ام   نشين هستم  از برخورد غيرانساني روميان با زنان مسلمان مطلع گشته باحجاب و پرده
دارم  شايد  آيد ليكن موهاي سرم را به شما تقديم مي متأسحانه كاري از دستم برنمي

 ها پاي اسبش را ببند و زمينإل نجات من فراهم گردد. مجاهدي بتواند با همين
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امه در جمع حاضرين قرائت گرديد  حاضرين در جلسه گويد: وقتي اين ن عبداهللا مي
74Fهمگي شروع به گريه و زاري نمودند

1. 

 اولين شهيد اسالم

چطور مردان براي سربلندي دين مبين اس�م درخط مقدم قرار داشتند  به همين 
كه حضرت  صورت شيرزنان نيز براي اين هدف وال پيشاپيش بودند. بعد از اين

ها و اذيت  گرديد از ناحيإل كحار مكه تحت شديدترين شكنجهمشرف به اس�م  لسميه
هاي بسيار داغ در  و آزارها قرار گرفت  در روزهاي بسيار گرم تابستاني بر روي ريگ

ها  شد. با توجه به اين همه سبتي كه لباس زره آهني پوشانيده شده بود  ايستانيده مي حالي
مين گرديد. يك دفعه در ه تر مي مشان مستحك و مشك�ت باز هم استقامت و مقاومت

وي را مشاهده كرد به او اين مژده را داد: صبر كن  وضعيت دلبراش وقتي رسول اهللا
كه ابوجهل با ضربات  ها اكتحا نكردند تا اين جايگهت در بهشت است. كحار بر اين شكنجه

ين شهيد در شان به عنوان اول نيزه اسباب شهادت اين شيرزن را فراهم نمود و نام گرامي
75Fتاريخ اس�م ثبت گرديد

2. 

 دانم عالوه از خوبي چيزي ديگر نمي

بهترين فرصت براي انتقام گرفتن هنگامي است كه دشمن دچار مشكل و مصيبتي 
جا كه قلوب زنان در صدر اس�م سرشار از معنويت بود به همين خاطر  گردد  اما از آن

در پي انتقام گرفتن بشوند. با  هاي شبصي باعث نگرديد كه آنان رجحانات و كشش
نظرهاي  يك سري اخت�ف لكه بين حضرت عائشه و حضرت زينب توجه به اين
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از حضرت  اي وجود داشت  اما به محض پيش آمدن واقعإل افك وقتي رسول اهللا سليقه
كه  زينب جوياي حال حضرت عائشه شدند  در اين موقعيت بسيار حساس به جاي اين

چنين فرمودند:  خواهي باشند  اين غنيمت شمرده و در پي انتقام حضرت زينب فرصت را
 دانم كنم  از ايشان به غير از خوبي چيزي ديگر نمي گوش و چشمم را ححاظت مي

76F

1. 

 وضعيت اقتصادي بانوان در صدر اسالم

گذراندند   شان را در فقر و فاقه و تنگدستي مي در صدر اس�م بسياري از بانوان زندگي
در فاطمه زهرا بينيم يك دفعه چا هاي اقتصادي مي گرفتن همين فراز و نشيب با در نظر

هرچند  ي كوچك بود كه در محضر رسول اهللا به اندازه جگرگوشإل رسول اهللا
77Fطور كامل خود را بپوشانند  اما موفق به آن نشدند خواستند كه به

2. 

 لاي از حضرت عائشه واقعه

ته باشد  حضرت در مؤمنان آگاهي نداشچه كسي است كه از شبصيت والي ما
فرمايد:  ) مورد ام المؤمنين ميل(برادر زادة ام المؤمنين عائشه عبدالرحمن بن قاسم

 :كه اين آيه بامدادي به محضرشان حضور يافتم  ايشان را در حالت ايستاده در حالي

ءّ ﴿ َُ و ل ََ ٰ  َاََعلَيۡ  ّّ قَٮ ََ امِ ل َعَذَْب  َاَََ ُو  .]27ر: الطو[ ﴾٢ لّس
  .»مود و از عذاب سوزان ما را نجات دادنپس خداوند بر ما احسان «

كردند  تا مدت  فرمودند  مشاهده نمودم و در همين ضمن گريه مي را ت�وت مي
اين آيه را باربار ت�وت نموده  لزيادي در انتظار نشستم اما حضرت عايشه

از بازگشت باز هم حضرت گريستند. بالخره خسته شده به بازار رفتم  بعد  مي
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 را در همان حالت قبلي يافتم. لعايشه

 ارزش جواهرات در نزد بانوان صدر اسالم

عموماً قشر زنان با جواهرات و زيورات محبت فطري دارند وهميشه به دنبال 
باشند  اما اگر زندگاني بانوان در صدر اس�م را مورد بررسي قرار  آوري آنها مي جمع

كه نسبت به جواهرات و زيورات توجه خاصي نداشتند. يك دفعه همسر بينيم  دهيم  مي
 تشريف آوردند. رسول اهللا همراه دخترشان به نزد رسول اهللا يكي از اصحاب به

ايد   دهديدند كه دختربچه النگوي ط�ئي به دست دارد  فرمودند: آيا زكات اين ط� را دا
خواهي همين النگوها به صورت النگوهاي  فرمودند: آيا مي مادر گحت خير. رسول اهللا

را بيرون نموده تقديم  آتشين در دستش باشند؟ به محض شنيدن اين وعيد  فوراً النگوها
 باشند ها از اهللا و رسولش مي نهاده فرمود: اين رسول اهللا

78F

1. 

 چگونگي تعزية زن مسلمان

سه روز را براي  ع�وه از همسر ميت  براي ديگر خويشاوندان مرده مدت رسول اهللا
كردند.  عزا مقرر فرمودند  بانوان مسلمان در صدر اس�م بر همين دستورالعمل عمل مي

كه برادر حضرت زينب بنت جحش وفات كرد  بعد از سه روز به عزا نشستند  بعد از اين
در روز چهارم وقتي جمعي جهت اظهار تسليت به خدمت ايشان حاضر شدند ديدند كه 

شوند  استعمال نموده  (با مشاهده كردن اين وضعيت حيران مي عطر لحضرت زينب
و عطر نداشتم  اما از  فرمايند: نيازي به خوشبو مي لبه همين خاطر) حضرت زينب

شنيدم كه فرمودند: براي يك زن مسلمان ع�وه از شوهرش اگر شبصي  رسول اهللا
باشد. به همين  جايز نميديگر از نزدكانش بميرد  بيش از سه روز به عزا نشستن برايش 

                                           
 .الزكاةابو داوود كتاب  -1



 اي با اهل حق لحظه  92

 

كند بعد از سه روز  عطر و گ�ب استعمال  وفات مي لصورت وقتي پدرام حبيبه
ها نيازي نداشتم  اما جهت اجراي پاس (آيين  گويند: به استعمال اين نمايند و مي مي

 شريعت) اين كار را انجام دادم.

 از ارجاع امانت به صاحبش، نبايد غمگين شد

لمان در صدر اس�م الگوهاي سازندة اخ�  عاليه و شايسته هر يك از زنان مس
اند و هستند.  گان بوده اس�مي در پرتو صبر و استقامت و ايثار و امانتداري براي آينده

پردازيم تا  اي كه براي يك خانواده مسلمان در صدر اس�م پيش آمد  مي اكنون به واقعه«
بيمار  فرزند حضرت ابوطلحه». گرددمايان قداست واقعي آن قدسيان هرچه بهتر ن

 آيد  با گذاشتن فرزند در همين حال  به است  در همين ضمن براي ايشان سحري پيش مي
شود:  گردد جوياي حال بچه مي به منزل برمي كه حضرت ابوطلحه مسافرت شب وقتي

گونه نگراني نيست  حال بچه بسيار خوب است   فرمايد: جاي هيچ همسرش در پاسخ مي
بعد از صرف شام و گذراندن شب  در بامداد روز بعد همسر حضرت ابوطلحه شوهرش 

دهد: اي سرورم  اگر شب  امانتداري امانت خويش را  چنين مورد خطاب قرار مي را اين
 انت جلوگيري نمايد؟ حضرت ابوطلحهبرگرداند آيا شب  امين حق دارد از ارجاع ام

79Fمود: بنابراين بر درگذشت فرزندتان صبر نمائيدفرمودند: خير. با شنيدن اين پاسخ فر

1. 

 شود و نه گواه كننده در قيامت نه شفيع مي شخص نفرين

گذارانشان بسيار خوب و عالي بوده  اين ادعا را از اين واقعه  برخورد بانوان با خدمت
گذارش را  خدمت» از خلحاي اموي«توان ثابت نمود. يك دفعه عبدالملك بن مروان  مي

گذار در آمدن كمي تأخير كرد  خليحه ناراحت شده وي را مورد لعن و  د  خدمتصدا ز
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در محل حضور داشت  صبح زود بعد خليحه را  لنحرين قرار داد. حضرت ام درداء
ار دادي؟ حال گذارت را مورد لعن قر مورد خطاب قرار داده گحت: چرا ديشب خدمت

فرستند در روز قيامت نه  لعنت مي شنيدم  فرمودند: كساني كه كه از رسول اهللا آن
80Fتوانند شهيد توانند شحيع باشند و نه مي مي

1. 

 شايعة شهادت رسول اهللا

نيروهاي جنگ حق عليه باطل در غزوة احد به شدت جريان دارد  ناگهان از ناحيإل 
بين مسلمين پبش گرديد  بر اثر اين شايعه سرتاسر مدينه  دشمن شايعإل شهادت پيامبر

غم و اندوه فراگرفت  اهالي مدينه سراسيمه پريشان هستند  بانوئي از بانوان منوره را 
است  به او اط�ع دادند كه در اين نبرد  در حالت مدهوشي جوياي حال پيامبرانصار 

گردد  فقط  اند  اما از اين واقعه چندان متأثر نمي پدر  برادر و شوهرت به شهادت رسيده
گردد خبر  باشد. بعداً كه معلوم مي چگونه مي ول اهللافكر اين است كه وضعيت رس در

81Fگيرد اي بيش نبوده  اطمينان حاصل نموده آرام مي شهادت پيامبر شايعه

2. 

 احساس همدردي و همبستگي بانوان صدر اسالم

رساني و احساس همدردي با نيازمندان از صحات ارزندة بانوان در صدر اس�م  كمك
دو پارچه آورده بود   ن سيدالشهداء حضرت حمزهبراي تكحي لبود. حضرت صحيه

اما در نزديكي جسد مطهر برادرشان  جنازه شهيدي از انصار را ديدند كه بدون كحن افتاده 
بود  در قلبشان احساس شرمندگي نمودند كه حضرت حمزه را در دو پارچه كحن كنند 

آن دو پارچه را جهت چه يكي از  كه آن انصاري بدون كحن باقي بماند  چنان در حالي
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 تكحين آن انصاري دادند.

 اهميت نوافل در نزد اصحاب

هائي مطرح  با كمال تأسف امروزه جهت اداي فرائض ديني چون نماز و روزه چه بهانه
توجه نمائيم  ايشان از رسول  اي از زندگاني حضرت امامه به شمهگردد  اما بيائيم  مي
در عو  اين دعا در  شهادت بنمايند  رسول اهللا ن دعايخواسته بود كه در حقشا اهللا

حقشان دعاي تندرسي را نمودند  بالخره حضرت امامه خواستار عمل سودمندي شد  
هر روز روزه  وزه بگيرد  بعد از آن حضرت امامهدستور دادند تا ر رسول اهللا 

كه  ائيگزارانش نيز در اين عمل با وي شريك گشتند. تا ج گرفت. همسر و خدمت مي
روزه گرفتن از اعمال روزمره آنان قرار گرفت. بالحر  اگر روزي از اين منزل دودي 

كرد كه نزد ايشان ميهماني تشريف آورده  زيرا در  خاست  اين امر دللت بر اين مي برمي
دار بودن همگي) نيازي به روشن كردن آتش پيش  خاطر روزه صورت (به غير اين

82Fآمد نمي

1. 

 را چه نسبتي با زنان صدر اسالم زنان عصر حاضر

راضي به اين نبودند كه به صداي زنگوله شتر گوش فرا دهند   لحضرت عايشه
دادند   رسيد فوراً به ساربان دستور توقف كاروان را مي احياناً اگر صداي آن به گوش مي

ر رسيد  دستو كه باز هم آن آواز به گوش مي شان نرسد. در صورتي تا اين آواز به سمع
83Fدادند تا هرچه سريعتر حركت كنند  تا آن آواز به گوش نرسد مي

2. 
واقعاً چقدر جاي تعجب است كه اعمال بانوان در صدر اس�م در چه سطح والي 
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هاي بلند شريعت قرار داشت  اما در حال حاضر اگر معيار و رجحان  معنويت و ارزش
هيم متوجه خواهيم شد كه با هم اخ�قي زنان را با باورهاي شريعت مورد مقايسه قرار د

 نظرهاي عميقي دارند و به چه وضع اسحناكي به انزوا كشيده شده است. چه اخت�ف

 بانوان صدر اسالم و نماز

اي اشتيا  و كشش داشت كه  ه حضرت حمنه بنت جحش نسبت به اقامه نماز به انداز
ود. هر وقت  احساس به غير از اوقات ممنوعه و مكروهه  هميشه مشغول خواندن نماز ب

آورد تا كسالت و  كرد به ريسماني كه به ستون مسجد بسته بود روي مي خستگي مي
اين وضعيت را مشاهده نمودند  فرمودند: انسان  اش رفع گردد. وقتي رسول اهللا خستگي

آن ريسمان  داشته باشد  بعد از آن رسول اهللارا  اي نماز ببواند كه توان آن بايد به اندازه
84Fا باز كردندر

1. 

 ابهت و وجاهت نفس زنان صدر اسالم

شريعت غراي محمدي ارزش والي خاصي به زنان ببشيده است  خصوصاً در صدر 
اس�م (تاريخ به خوبي بيانگر اين حقيقت است كه زنان قبل از اس�م داراي چه عظمت و 

غنيمت زيادي به ارزشي بودند و بعد از اس�م چه ارزش و عظمتي يافتند). يك دفعه مال 
دست مسلمين افتاد  در ميان اين اموال غنيمت غ�مان و كنيزان بسياري بود. در همين 

حاضر شدند و تقاضاي كنيزي  خدمت رسول اهللابه  لضمن حضرت فاطمه زهرا
با جمعي مشغول گحتگو  نمودند تا كارهاي منزل را انجام دهد  در اين موقع رسول اهللا

جا برگشتند. و دوباره مناسب  ) از روي شرم و حيا از آنلبودند  (حضرت فاطمه
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85Fنديدند كه اين خواسته خويش را مجدداً بازگو كنند

1. 

 نوازي زنان مسلمان در صدر اسالم معيار ميهمان

نوازي بسيار مشهورند  در اين زمينه نقش زنان نيز بسيار مؤثر  ها به اعتبار ميهمان عرب
ثروتمند و سباوتگر بود. منزلشان را به صورت بوده. حضرت ام شريك از بانوان 

آوردند  در  تشريف مي نان و مسافريني كه نزد رسول اهللاپذير درآورده بود  ميهما ميهمان
86Fفرمودند همين منزل قيام مي

2. 

 هايشان و ايثارگري لحضرت عايشه

جائي را براي  در جوار رسول اهللا ل  حضرت عايشهبعد از وفات رسول اهللا
كه  ه بودند  اما هنگاميجا دفن گردند) اختصاص داد ن (كه بعد از وفات در آنخودشا

بدون  لاين جاي را براي خودشان مطالبه كردند  حضرت عايشه حضرت عمر
 تقديم داشتند و در همين ضمن فرمودند:  عمر تأخير اين زمين را به حضرت

ِو�ُاهُ  ُكنُْت «
ُ
فْعِس  أ ِِ ،  َّ وِِرف

ُ
ُ ف  بِهِ  وف

ْ
ف  ْومف ال  .»َفْعِس  عف

را (براي حضرت عمر اختصاص داده) او  خواستم  اما امروز آن آن مكان را براي خودم مي«

 .87F3»دهم را بر خودم ترجيح مي
 
 
 

                                           
 ابو داوود. -1
 نسائي. -2
 بباري. -3
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 در پي همين ياور هستم

شود  اما  گيرد بسيار خوشحال مي هنگامي كه شبصي از شبصي ديگر قر  مي
  اما ببينيم كه برخورد بانوان صدر اس�م گردد پرداخت بدهي برايش مشكل و سنگين مي

عموماً قر   لها چگونه بوده است. حضرت عائشه  با مسلله قر  و پرداخت بدهي
فرمودند: در اين مورد رسول  گيري؟ گرفتند  وقتي از ايشان پرسيده شد: چرا قر  مي مي
باره به صاحبش را دو گيرد تا آن اند: هر آن شبصي كه به خاطر اين قر  مي فرموده اهللا

كند  و اكنون  چنين شبصي از طرف خودش ياوري مقرر مي بازگرداند  خداوند براي اين
88Fباشم من در پي همين ياور مي

1. 

 روسري زن مسلمان نبايد نازك باشد

توجهي كه در ارتباط با مسلله پوشاك بين بانوان در حال حاضر  انگاري و بي آن سهل
ده است  خصوصاً وقتي كه اين وضعيت با وضعيت زنان كنن گيرد  بسيار نگران صورت مي

 مسلمان در صدر اس�م مقايسه گردد.
كه روسري  در حالي ليك دفعه ححصه بنت عبدالرحمان  برادرزاده حضرت عايشه

حاضر شد  به محض مشاهده كردن  لنازكي بر سرش بود در محضر حضرت عايشه
چنين فرمود: آيا  شته و پاره نمود و اينرا از سرش بردا اين وضعيت  از شدت ناراحتي آن

اند  بعد از آن چادر زمبتي  داني كه خداوند در سورة نور چه احكامي را نازل فرموده نمي
89Fرا بر روي سرش نهاد را خواسته و آن

2. 
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 در هر چيزي عبادت را جستجو نمودم

فرمايد:  مي /ام محمد  از بانوان بزرگوار عهد خودشان بود. عون بن عبداهللا  خديجه
هاي وي شركت  به خاطر يادآوري ذكر قيامت  ياد و ذكر خداوندي  در مجلس

جستيم  يك دفعه به ايشان گحتيم: شايد حضور طولني ما موجب ناراحتي گرديده  در  مي
كنم  همين مجالس  طور نيست زيرا در هر چيزي عبادت را جستجو مي پاسخ فرمودند: اين

90Fگردند من مي هرچه بيشتر موجب حيات قلب

1. 

 خدايا، در اين دنيا مرا محتا ج كسي قرار نده

فرمايد: روزي در بيت اهللا (به اتحا  دوستان) مشغول طواف  مي /مالك بن دينار
گريست  كه مي بوديم  ناگهان بانويي را ديديم كه نزديك حجر اسود ايستاده و در حالي

ام   فت بسيار دوري به نزد تو آمدهگحت: پروردگارا  بر من رحم كن  از مسا چنين مي اين
 اي خدايا  در اين دنيا مرا محتاج كسي قرار نده.

فرمايد: وقتي سوز و گداز اين بانو را در اين نيايش ديديم  به  مي /مالك بن دينار
منزلش رفتيم تا از نزديك موقعيت زندگي وي را مورد تحقيق و بررسي قرار دهيم  بعد 

جا برويد  چون در اين مدت مرا از  ين فرمود: شما از اينچن از گحتگوي مبتصري اين
كند: نام اين بانو  ملكيه بنت منكدر  عبادت پروردگارم محروم ساختيد. راوي بيان مي

91F(رحمها اهللا) بود

2. 
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 نتيجة راستگويي و امانتداري

 اميرالمؤمنين«شب در خاموشي و آرامش كامل در حال گذر است  خليحه وقت 
جهت بررسي اوضاع شهر و مردم در سطح شهر در حال » ارو حضرت عمر ف

زني است  ناگهان از منزلي صداي گحتگوي مادري با دخترش به گوش رسيد كه به  گشت
دهد: خير   گحت: شير را با آب مبلوط كن. اما دختر اين پاسخ را به مادرش مي او مي

بار ديگر مادر به دخترش  خليحه دستور داده كسي حق ندارد شير را با آب مبلوط كند 
بيند  اما خداي خليحه  گويد: اگر خليحه نمي بيند؟ دختر مي گويد: مگر خليحه تو را مي مي

كند  صبح روز  گردد و منزل را شناسائي مي بيند. خليحه از اين گحتگو بسيار متأثر مي كه مي
راستگو و امانتدار) گيرد. بالخره همين دختر ( تري از اين خانواده مي بعد اط�عات كامل

92Fآورد شان درمي را به نكاح يكي از فرزندان

1. 
آري  راستگوئي و جرأت ايماني اين دختر براي هر زن و دختر مسلمان بهترين الگو و 

كه در اجرا و پياده ساختن احكام الهي به غير از حصول  باشد  مشروط بر اين سرمشق مي
 رضاي الهي چيزي ديگر ملحوظ نظر نباشد.

 باشد لجم پروردگارم ميمعا

گزار و خداترس بود   فرمايد: در مكه مكرمه بانويي عبادت مي /محمد بن بكار
برد  يك دفعه به او گحته شد: بسيار  هميشه در حالت افسردگي و اضطراب به سر مي

رسي  اگر بيمار هستي در فكر معالجإل خويش باشيد. محمد  غمگين و افسرده به نظر مي
مايد: وقتي آن بانو اين سبن را شنيد  به شدت گريست و فرمود: چه فر مي /بن بكار
تواند بيماري مرا معالجه نمايد؟ از كثرت غم و اندوه قلبم سوراخ سوراخ گشته   كسي مي

ام. در قلبم آتشي  جاي تعجب و حيراني در اين است كه چرا تا به حال زنده مانده
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ور  و اين آتش هرچه بيشتر در حال شعله ور است تا به صورتي به پروردگار برسم  شعله
ها فقط در نزد  شدن است  غم و اندوه و بيماري من همين است و ع�ج اين بيماري

تواند امراضم را شحا  روم  زيرا فقط او مي باشد. لذا به نزد همين طبيب مي پروردگارم مي
 دهد.

 نسبت به ما بدبين مباش

گحت: پروردگارا  آيا  طور مي راز و نيازهايش اينگزار بصره در  بانوئي از بانوان عبادت
گويد:  مي /سوزاني؟ ابوالقاسم قشيري قلبي كه سرشار از عشق و محبت تو است را مي

گحت كه ناگهان اين آواز را شنيد: عادت ما بر  طور مي ها همين بانو همين در يكي از شب
بين مباش. يك دفعه اين نيست (كه عاشق خويش را از بين ببريم)  نسبت به ما بد

هاي  به محضر اين بانو تشريف برده چنين گحت: اف بر غم /حضرت سحيان ثوري
كه اين سبن را شنيد گحت: اي سحيان  دروغ نگو  واقعاً اگر فكر و غم  زياد  به محض اين

93Fآخرت كامل باشد  آن موقع برايت نحس كشيدن هم دشوار خواهد بود

1. 

 استگفتار كم بهتر از بسيار گفتن 

گزار مشهوري بود  در  گويد: در بغداد بانوي متدين و عبادت مي /نوح بن اسود
گرفت   شد و از مواعظ و ارشادات ايشان بهره مي حاضر مي /مجالس ابو عبداهللا براقي
 ليكن هميشه خاموش بود.

فرمايد: روزي از او پرسيدم: چرا هميشه خاموش هستي و در  مي /نوح بن اسود
كني؟ در پاسخ گحت: گحتار كم بهتر از بسيار گحتن است   اي سؤالي نمي همورد هيچ مسلل

برد  به نسبت ديگران از سبنان و  سر مي هر آن شبصي كه عموماً در حالت سكوت به
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باز هم در مورد همين بانوي محترم  /برد. نوح بن اسود پند و اندرزها بيشتر استحاده مي
حاصل  هاي بي گحت: اي فرزندم  از مصروفيت ميفرمايد: روزي شنيدم كه به فرزندش  مي

هاي پرارزش زندگي را از  شب و روز دوري كن  زيرا (در صورت دوري نكني) فرصت
دست خواهي داد. خودت را براي يك سحر طولني آماده كن  از تحولت  فراز و 

هاي  نههاي شيطان خصوصاً هنگامي كه آنها به همراه اسباب فت هاي زمان و از نقشه نشيب
 آور شوند. دنيا بر تو حمله

 مراعات نمودن حقوق ديگران

در اين برهه از زمان كه خودخواهي و رجحانات نحساني به اوج خود رسيده و 
گردد  اي كه الن ذكر مي شود  واقعاً واقعه گونه توجهي نسبت به حقو  ديگران نمي هيچ

 باشد. بسيار آموزنده مي
كرد   فرمايد: در بغداد تاجر متأهلي زندگي مي مي در اين مورد /ع�مه ابن جوزي

بعد از مدتي دومين ازدواجش را نمود  اما همسر اول از جريان ازدواج شوهرش اط�عي 
نداشت  بعد از چند روزي از اين جريان باخبر گشت اما در اين موضوع با شوهرش 

دار هشت هزار گونه سؤال و گحتگوئي ننمود. (بعد از مدتي شوهر درگذشت)  مق هيچ
صورت تقسيم نمود كه  دينار به عنوان ارث به جاي گذاشت  همسر اول ميراث را به اين

طور مساوي  هحت هزار دينار را به پسر و هزار دينار ديگر را بين خودش و همسر ديگر به
اش اين پيام را هم برايش فرستاد: چون كه همسر دوم  تقسيم نمود  هنگام فرستادن سهميه

ها  باشد. وقتي اين پول اي  لذا اين مبلغ پول (پانصد دينار) سهميه ارث تو مي بودهشوهرم 
به دست همسر دوم رسيد  براي همسر اول اين پيام را فرستاد: آري  من همسر دوم 

94Fگيرد ام  اما قبل از وفاتش مرا ط�  داده بود  لذا ارث به من تعلق نمي شوهر تو بوده

1. 
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اين دو زن چگونه و با چه امانتداري كاملي حقو   واقعاً جاي تعجب است كه
 همديگر را مراعات نمودند.

 هميشه در پي فراگيري علم باش

گحت: اي سحيان  هميشه در پي  به وي مي /گويد: مادر حضرت سحيان مي /وكيع
انگاري و كوتاهي نكن  مبارج  گونه سهل مورد هيچ فراگيري علم باش و در اين

چنين گحت: اي  كنم. يك دفعه ديگر اين تن پارچه و غيره تأمين ميات را از باف تحصيلي
سحيان  هرگاه ده حرف را فراگرفتي به خودت بنگر كه آيا در وقار و بردباري خويش 

كني  اگر اين احساس (افزايش وقار و عظمت علمي) ظاهر نگردد  به  ارتقائي احساس مي
گونه سودي دربر نبواهد  علمي هيچچنين  خوبي اين حقيقت را بپذير كه فراگيري اين

95Fداشت

1. 

 دارد تذكرة موت مرا از خوابيدن باز مي

فرمايد: اشتيا  و معيار بندگي بانويي به نام عجرده عميه  مي /رجاء بن مسلم
گذراند  و هنگام سحر  به حدي رسيده بود كه تمام شب را در عبادت مي (رحمها اهللا)

گذرانند  اي  ام شب را در عبادت و بندگي تو ميگزاران تم پرودرگارا  عبادت :گحت مي
خدايا  مرا نيز از همان بندگان مقرب و مقبول خويش قرار بده كه به دنبال يافتن 

گويد: عجردة عميه (رحمها  مي /هاي تو هستند. رجاء بن مسلم ها و ببشش رحمت
هايش اشك جاري  افتاد و مدام از چشم گحت و به سجده مي اهللا) اين مناجات را باربار مي

كند: عجردة عميه شبي را در نزد ما بود  آن شب را در  شد. آمنه بنت يعلي بيان مي مي
بود   كردي بسيار خوب مي عبادت گذراند  به او گحتيم: اگر مدت كوتاهي استراحت مي

                                           
 .116/117ص  3ابن جوزي ج  صفة الصفوة -1



 103  اي با اهل حق لحظه

 

اش درست  اما تذكرة موت مرا از خوابيدن و  چه شما گحتيد همه در پاسخ گحت: آن
96Fدارد از مياستراحت كرده ب

1. 

 توانم بخوابم چگونه مي

فرمايد: يك دفعه از عحيره عابده (رحمها اهللا) جويا شدم و به او  مي /روح بن سلمه
خوابي؟! با شنيدن اين سبن فوراً به گريه افتاد و  ها نمي گحتم: به من اط�ع رسيده شب

توانم ببوابم  حال  خواهم ببوابم  اما خود شما بگوئيد آخر چگونه مي چنين گحت: مي اين
 گردند. كه دو فرشته نگهبان در طول شب و روز از انسان جدا نمي آن

فرمايد: روزي به خدمت اين بانوي محترم حاضر شديم   مي /يحيي بن بسطام
اش را از دست داده بود  در همين  خاطر ترس از خدا بينائي ديديم كه از شدت گريه به

پاسخ فرمودند: اي بسطام  از بين رفتن بينائي قلب  مورد از ايشان سؤالي نموديم كه در
97Fباشد و از بين رفتن بينائي ظاهري اهميت چنداني ندارد بسيار سبت و ناگوار مي

2. 

 گردد با دنيا محبت فراواني داري معلوم مي

شبصي در خدمت حضرت رابعه بصريه (رحمها اهللا) حاضر شده شروع نمود به بد و 
جا  ابعه بصريه (رحمها اهللا) فرمود: از براي خدا دوباره به اينبيراه گحتن دنيا  حضرت ر
را بسيار  گردد با دنيا محبت فراواني داري  به همين خاطر آن تشريف نياوري  معلوم مي

 كني. ياد مي
باشد  به  گونه برخورد با دنيا بيانگر محبت زياد با دنيا مي گردد اين معلوم مي

حمها اهللا) با اين روش و حكمت خواست وي را خاطر حضرت رابعه بصريه (ر همين
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هاي روان و فطرت انساني است كه با هر  گوشزد فرموده اص�ح نمايند. زيرا از واكنش
كند. گرچه در اين واقع به ظاهر دنيا مورد  را بسيار ياد مي چيز محبت داشته باشد آن

ابعه بصريه (رحمها نكوهش قرار گرفته  اما بنابر استعدادهاي روحي و رواني  حضرت ر
چه به وي گحت: با  اهللا) متوجه شد كه در قلب اين شب  محبت دنيا جاي گرفته چنان

 كني. را بسيار تذكره مي دنيا محبت داري به همين خاطر آن

 پادشاه بودن قلب

گزار بود و نسبت به نماز اشتيا   حضرت ام طلق (رحمها اهللا) از زمرة بانوان عبادت
كند كه  بيان مي /به روايت از شعبه بن دخان /مد بن سنان باهليفراواني داشت  مح

خواند و در همين ضمن  روز  چهارصد ركعت نحل مي ام طلق (رحمها اهللا) در طول شبانه
 /نمود. يك دفعه ام طلق (رحمها اهللا) به سحيان عينيه قرآن مجيد را هم ت�وت مي

ني  اما از اين بترس مبادا همين چيز خوا گحت: اي سحيان  قرآن را با چه نواي خوبي مي
فردا دامنگيرت بشود. با شنيدن اين سبن  حضرت سحيان به گريه افتاد و لحظاتي بعد 

 بيهوش گشت و به زمين افتاد.
فرمود: پادشاه انسان قلب وي  كند كه ام طلق مي بيان مي /عاصم بن جحدري

روي نمودن از قلب  همين قلب باشد اگر آن را در كنترل داشته باشد  و در صورت پي مي
 غ�مي بيش نبواهد بود.

 سخت بودن سكرات موت

گزار بود  شب و روزش را در ذكر  فرمايد: مادرم بسيار عبادت مي /عثمان بن سوداء
هايش را به طرف آسمان  گذراند  يك دفعه در حضورش بودم  ديدم دست و ياد الهي مي
ام مكن  در قبر اسباب  هنگام وفات شرمنده گويد: اي موليم  چنين مي بلند كرده اين
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 وحشت و نااميدي را برايم فراهم نحرما.
كه مادرم درگشت  شبي وي را درخواب ديدم  پرسيدم: حالتان چطور  بعد از اين

ها  است؟ در پاسخ گحت: فرزندم  سكرات موت بسيار سبت است  از اين پل  سبتي
م. پرسيدم: آيا به چيزي نياز داري؟ مادرم بر سر مي گذشتم  و الن در آرامش كامل به

جواب داد: آري  هميشه برايم دعا كن (زيرا دعا كردن) موجب آرامش و اطمينان خواهد 
98Fبود

1. 

 هر چيزي كه از ياد خدا غافل كند، مهلك است

كرد كه مدام در ياد و بندگي  فرمايد: در بصره بانويي زندگي مي مي /سعد بن عطاء
گحت: هر آن چيزي كه انسان را از ياد خدا غافل كند  مهلك  هميشه مياهللا مشغول بود و 

99Fباشد مي

2. 

 نسبت به چيزهاي زودگذر غمگين مباش

گزار بسيار  فرمايد: بانويي به نام عايشه عبادت مي /ابوعبدالرحمن محمد بن حسين
 گحت: نسبت به آن چيزي كه چنين مي بزرگي بود  دخترش را مورد خطاب قرار داده اين

 رود) خوشحال  و در صورت از بين رفتنش غمگين مباش. شود (از بين مي فنا مي
كه (خداي ناخواسته) از  در اطاعت و بندگي اهللا  احساس خوشحالي بكن و از اين

 نگاه و توجهات الهي بيحتي بسيار بترس.
كه در تنهائي   گحت: اين واقعيت را بپذير  هر كسي فرمايد: مادرم مي دخترش مي

اي از  كه بنده اس ترس و وحشت كند هنوز نسبت به اهللا انس پيدا نكرده و هر كسياحس

                                           
 .28ص  4ابن جوزي  ج  صفة الصفوة -1

 .102ص  4از جوزي ج  صفة الصفوة -2
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كه  بندگان خدا را حقير بشمارد هنوز معرفت پروردگارش را حاصل ننموده  زيرا كسي
100Fورزد خواهد  حتماً با مبلوقش نيز محبت مي خالق را مي

1. 

 تصور لذتش، احساس زخم را از بين برده

چنان باوري  آن موصل نسبت به ارشادات رسول اهللا از بانوان موفقه (رحمها اهللا)
هاي پايش  داشت كه يك دفعه در مسير راه پايش طوري به زمين خورد كه يكي از ناخن

كه پايش زخمي  افتاد  با پيش آمدن اين واقعه لببندي زد  مردم حيران شدند  از اين
سخ گحت: درست است كه پايم زخمي خندد. موفقه (رحمها اهللا) در پا گرديده باز هم مي

گرديد  اما آن پاداشي كه بر اثر اين مصيبت حاصل گرديده  تصور لذتش ياد زخم را از 
 بين برده.

 گردد عقلم متحير مي

گزار بسيار  كند: يكي از بانوان بيت المقدس عبادت روايت مي /عطاء خراساني
يد: شما هنگام عبادت دچار فرما با مشاهده كردن وي مي /بزرگي بود  وهب بن منبه
شوي  آن بانو در پاسخ گحت: برخي از  هاي فراواني مي تحمل مشك�ت و سبتي

كه وهب بن منبه خواست از اين  كنند. هنگامي تصورات و خيالت مرا ناراحت مي
كه عظمت و كبريائي خدا را تصور  چنين فرمود: هنگامي خيالت مطلع گردد  آن بانو اين

گردد   باشد  عقلم متحير مي كه تصور قيامت هم در پيش مي وجه به اينكنم و با ت مي
 گيرد. چشمانم را تاريكي و محاصل و اعضاي بدنم را درد فرا مي

وهب بن منبه وي را توصيه نمود هر وقت اين حالت برايت پيش آمد  قرآن مجيد را 
101Fت�وت بحرمائيد

2. 
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 پايان

زرگان و مصلحان دين؛ اعم از مرد و زن باعث كه اين مجموعه از واقعات ب به اميد اين
گردد كه روزنإل اميد و اص�ح در نحوس مرده و پژمردة ما و شما خوانندگان محترم 

خواهيم اين است كه اين مجموعه را فقط به عنوان يك  چه از شما مي گشوده گردد  آن
ماريد و از اعما  چون بحر بيكراني بش را هم كتاب داستان وتاريخ مطالعه نكنيد  بلكه آن

قيمت را جستجو نموده دريابيد. زيرا در ضمن همين واقعات   آن مرواريدهاي گران
سبنان بسيار ارزندة اص�حي وجود دارد  بنابراين اگر موفق به يافتن آنها باشيم  سپس با 

هاي مناسب آنها را در زندگي علمي و عملي خويش پياده نمائيم  يقيناً همان  ريزي برنامه
رامش خاطر و باوري كه آنان يافته بودند  ما هم به آن معيار واقعيت معنويت خواهيم آ

 رسيد. ان شاء اهللا.
گردند  استدعا  ضمناً از برادران و خواهراني كه موفق به مطالعإل اين مجموعه مي

كه با اشتباهات ام�ئي يا دستوري و يا در افهام و تحهيم برخورد  گردد در صورتي مي
حتماً مترجم را در جريان بگذاريد  تا در آينده جهت اص�ح آن اقدامات لزم  نموديد 

كه براي مؤلف و مترجم و والدين و اساتيد آنان دعاي مغحرت و  گرفته شود و هم اين
رستگاري را بحرمائيد و دعاي ما در حق شما و سايرين بر اين است كه در پناه حضرت 

 حق قرار بگيريد آمين.
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