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در نگاه محقق مسیحی  )ع(امام علی  ،این بار
  جورج جرداق

 :دیگو مى ادیز بن لیکم به روزه و نماز معنى در على
 مورد کارى  و پاك قلبى با نماز که آنست مهم بدهى، صدقه و رىیبگ روزه و بخوانى نماز که ستین نیا ل مهمیکم«

 مورد نباشد، مشروع و حیصح راه از اگر بنگر، گزارى مى نماز آنچه روى بر و خوانى از مىنم آنچه در .باشد خداوند پسند
  »ستین قبول

 کی« : است عابد هزار از باالتر ارزش، نظر از هیفق کی فقط آنوقت باشد، مردم و عقل خدمت در دانشمندى و هیفق اگر و
 . »است عابد هزار تر  کننده ناراحت منیاهر براى ه،یفق
 که وقتى که بود شده باعث آنها، روزانه نان توجه به و  -آخرت از شیپ- نیزم روى در مردم زندگى به او دادن تیماه
 بلند مى صداى با و ستادیا مى مردم برابر در گشت، مى کوفه بازارهاى در و رفت رون مىیب روز هر صبحدم بود فهیخل

 از و د،یکن آراسته را خود حوصله و با بردبارى د،یشو کینزد اراندیخر به د،یبترس خدا از !بازرگانان گروه اى« گفت 
 را و ترازو مانهیپ و دیکن ارىی را دگانیستمد و دیباش برکنار ستم از و دیزیبپره از دروغ و دییجو دورى سوگند خوردن

 تقلب مردم کار در د،یینما اصالح
برپا   فساد نیزم روى در و دینکن

 زندگى تباهى و فساد با و دینساز
 که شده نقل بکالى نوف از! »دییننما

 در رمؤمنانیام که هنگامى :گفت
 و رفتم وى نزد بود، به کوفه مسجد
 برکات و سالم و رحمت باد برتو :گفتم

 جواب در !مؤمنان ریام اى خداوند،
 که کن کىین مردم بر: فرمود ده، پندى مرا !مؤمنان ریام :گفتم .خداوند برکات و سالم و رحمت باد تو بر !نوف :گفت

 مسرور و شاد باشى من  با قیامت روز در اینکه از اگر !نوف: فرمود بفرمایید، هم باز گفتم کند، مى کىین تو بر خداوند
    »!مباش ستمکاران یاور و یار هیچوقت«شوى  مى
 اساسى نقطه و شروع مبدأ ستم، و ظلم برچیدن بساط و مردم نیازمندى ساختن برطرف و انسان به خدمت درواقع پس
 !است ابیطالب بن على سیاست در
را  بینوایان مهر: است آراسته خود هاى پیرایه نیکوترین به را تو خداوند !على« :گفت و کرد نگاه وى بر پیامبر بار یک و

 و راضى شانى،ای پیشواى و امام اینکه تو از آنان و هستى خشنود باشند تو پیرو آنان اینکه از تو و داده جاى تو دل در
  . »خشنودند

  
 منـبـع

  هادي خسروشاهیید استاد سو ترجمه  جورج سجعان جرداقتالیف »   و حقوق بشر) ع(امام علی «   
 

 نیکوترین به را تو خداوند !على« :گفت و کرد نگاه وى بر پیامبر بار یک و
 از تو و داده جاى تو دل را در بینوایان مهر: است آراسته خود هاى پیرایه
 پیشواى و امام تو اینکه از آنان و هستى خشنود باشند تو پیرو آنان اینکه

 .»خشنودند و راضى ایشانى،
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  »اهللا«ریشه کلمه این شماره، بررسی 

  تکرار در قرآن 
 بار 2816   اهللا 
  بار  2963 اله 
 بار 2816  وله 

لمه اهللا در اصل االله بوده است و همزه به خاطر کثرت ک 
رباره ریشه لغت اهللا چند نظر د .استعمال حذف گردیده است

مشتق شده است و  »اله«بعضی گفته اند این کلمه از . وجود دارد
 .عال به معناي مفعول است مانند کتاب به معناي مکتوبو اله ف. گرفته شده است »وله«بعضی دیگر گفته اند این کلمه از 

چون موجودي که . یعنی ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع جهات است مشتق شده باشد یعنی عبد، »الَه«از 	گرا
 خودش مخلوق دیگري است و یا داراي نقص است، شایسته پرستش نخواهد بود، پس همین که گفته می شود االله یعنی آن
ذاتی که به گونه اي است که او را باید پرستش کرد و قهرا این معانی در این کلمه نهفته است، ذات مستجمع جمیع صفات 

و اگر از وله مشتق شده باشد، وله یعنی تحیر، واله یعنی حیران و یا به  .از هر گونه سلب و نقص) بري شده(کمالیه و مبرا 
عقل ها در مقابل ذات مقدسش حیران و یا متوجه و  اوند را اهللا گفته اند که معنی عاشق و شیداست و از این جهت خد

» هول«ن نظر است که ریشه کلمه اهللا از علماي صرف و نحو ادبیات عرب از طرفداران ای سیبویه .عاشق او و پناهنده به اویند
   :نظر او را نقل کرده و می گوید مثنوي مولوي	معناي حیرت در مقابل عظمت و یا وله و عشق است؛به 

   یولهون فی الحوائج هم لدیه*** معنی اهللا گفت آن سیبویه 

   لدیک و التمسناها وجدناها***  الیک حوائجنا گفت الهنا فی

اهللا : سیبویه درباره معنی اهللا گفت: ترجمه
در حوائج خود به  کسی است که مردم

گفت . حالتی واله به سوي او می روند
خداي ما در نیازهایمان به سوي تو روي 
می آوریم و از تو می خواهیم و آنها را نزد 

مولوي آن حالتی را یادآوري  .تو می یابیم
می کند که انسان دردي پیدا کرده و 
بیچاره گشته و بی اختیار به سوي نقطه 

هنده می شود، او اي روي می آورد و پنا
احتمال قوي دارد که اله و وله دو لهجه از یک لغت باشد، یعنی اول وله بوده و بعد آن را به صورت اله استعمال  .اهللا است

آن ذاتی : کرده اند؛ و وقتی آن را به صورت اله تلفظ نمودند معنی پرستش هم پیدا کرده؛ بنابراین معنی اهللا چنین می شود
می توان گفت که در فارسی . ناآگاهانه واله او هستند و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش داردکه همه موجودات 

زیرا اگر به جاي اهللا . لغتی مترادف کلمه اهللا که بشود جاي آن گذارد نداریم، و هیچکدام رساننده تمام معنی اهللا نیستند
است و رساننده تعبیري است که فیلسوفان می کنند، یعنی » خودآي«بگذاریم رسا نخواهد بود، چون خدا مخفف » خدا«

و اگر خداوند استعمال شود باز رسا . آمده است نزدیک تر باشد تا به اهللا قرآن	واجب الوجود و یا شاید به کلمه غنی که در
نی صاحب، و اگرچه اهللا خداوند هم است ولی مرادف با خداوند نیست؛ خداوند یک شأن از شؤون نخواهد بود زیرا خداوند یع

 .اهللا است

 منـابـع

  سایت الکتاب
 80- 82صفحه  -2و  1آشنایی با قرآن  -مرتضی مطهري

   

احتمال قوي دارد که اله و وله دو لهجه از یک لغت باشد، یعنی اول وله بوده 
و بعد آن را به صورت اله استعمال کرده اند؛ و وقتی آن را به صورت اله تلفظ 

ن آ: نمودند معنی پرستش هم پیدا کرده؛ بنابراین معنی اهللا چنین می شود
ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستند و او تنها حقیقتی است که 

 .شایستگی پرستش دارد
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هر که رنجش کم است : ددر عبارات متعددي درباره عمر و مرگ فرموده ان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السالم
فراموشی مرگ زنگار . موي سفید براي اعالم مرگ کافی است. هرکه امیدش کوتاه است عمرش دراز است. عمرش زیاد است

  )، آیت اهللا مشکینی، ترجمه آیت اهللا احمد جنتی52-46نصایح؛ ص . (برکت عمر در کار نیک است. قلب است

دهنده درباره مسئولیت پزشک از حضرت مسیح علیه السالم نقل فرموده سخنی سخت تکان  امام صادق علیه السالم،
آن که درمان کردن زخم زخمدیده اي را وا گذارد، ناگزیر، شریک کسی است که زخم را : مسیح علیه السالم می گفت :است

  ) محمدي ري شهري,  59؛ ص1دانشنامه احادیث پزشکی؛ ج (  . بر بدن وي نشانده است
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در صحراي عرفات نوشته ) ع(کتاب نیایش امام حسین برگرفته از  دعاي عرفهشرح فرازي از این شماره ر داما  
 ثُم التُّرابِ منَ یخَلَقْتَن و مذْکوراً ئاًیشَ اَکونَ اَنْ قَبلَ بِنعمتک یِبتَداْتَنمحمدتقی جعفري تبریزيعالمه 

 یال لْبٍ ص منْ ظاعنًا اَزلْ فَلَم نَیالسن و الدهورِ اخْتالف و الْمنونِ بِیرَل امنًا الب اْلَاص یِاَسکَنْتَن
امِ یاْلَا منَ تَقادمٍ یف رحمٍ

 ۀِیالْخال الْقُرونِ و ۀِیالْماض
 تو چون یب هاي نعمت از بارالها،(

 از پس یهست خلعت که بود
 از مرا فرمودي، عطا من به یستین

 منزلگه در سپس و ديیك آفرخا
 از ادامه مانع که یحوادث از امان و امن در عتیطب عرصه در وجودم نینخست مراحل. دادي قرار پدرانم صلب

 از وجودي حرکت نیا چنان هم .گشت یم سپري ان،یسال گذشت و روزگاران تحوالت مجراي در بود، وجودم
 به چشم تا[کرد   دایپ ادامه رفته نیب از اعصارِ و قرون و ذشتهگ امیا شرفتیپ با مادران ارحام به اصالب پدران

 نعمت آن ارزش و عظمت باشد، دورتر ها انسان اریاخت طهیح از و که گسترده ینعمت هر]). گشودم ایدن نیا
 براي گوناگون، ابعاد از یخاک کره موجودات براي آفتاب نور نعمت تنفّس، براي هوا نعمت .گردد یم تر یمخف

 مورد مردم اتفاق به بیقر تیثراک
 نیا حال، نیع در .ستین توجه
 بقاي عوامل نیتر یاتیق حیحقا

 ها یدنییرو و جانداران گرید و انسان
 آب قدر تو آري، .باشد یم رذلکیغ و

 کاش اي. فراتی کنار در که یدان چه
 از شیپ بشر نوع که داشت امکان
 هنگام:که افتی یدرم را وجود نعمت و یمعن گاه آن و کرد یم درك را یستین وجود، میاقل به ورود

 آن هستی براي نعمت و معنی را، چرا گدا کند قارون یهست ايیمیک نیکا یمست و کوش شیع در یتنگدست
 آنان براي تکاپو و تالش و گذرد می بطالت به آنان زندگی که این براي است؟ انگیز ابهام نابخرد، ناآگاهانِ

 یکسان نانیا . زندیبر حلقومشان به گوارا اریبس شربت وانیل کی مانند را یزندگ هندخوا یم ندارد و یارزش
 جهت به که هستند یمحوران خود آنان. دانند یم شتنیخو نفس را ضد ارزشها و ارزشها محور که هستند

 درك به هرگز لذا اند، ساخته مختل را یهست نعمت گران،یکردن د یتلقّ لهیوس و شتنیخو کردن یتلقّ هدف
 به و آمدند یم خود به یلحظات انینواین بیا کاش .افتی نخواهند قیتوف یاله نعمت نیا عظمت افتیدر و

 غوطه گردد، یشکوفا م یقیحق یِهست از که معقول اتیح در اساس، یب یِلیتخ یِهست کی در یزندگ جاي
 که آن جاي به م،یکن یم اتیح لیاوس یقربان را اتیح ها، انسان ما تیاکثر که کرد دیبا چه .گشتند یم ور
 دنیچش از ،یوانیح یزندگ دارِیناپا کفهاي آبنماي سرابِ در دنیدو با م؛یشو رابیس یقیحق اتیآب ح از

 چه ولکن است حباب چو ایدن، اتیح لیوسا انِیقربان ما براي زان،یعز ريآ!  میمان یم محروم یهست نعمت

 را یستین وجود، میاقل به ورود از شیپ بشر نوع که داشت امکان کاش اي
 افتی یدرم را وجود نعمت و یمعن گاه آن و کرد یم درك

 و نما علم اساسِ بی اوهام از را نجا  و دل و مغز چند، لحظاتی بیایید
 جا آن تا حتی کنیم، تصفیه حیوانی طبیعی حیات تمایالت و ها خواسته

 و کنیم برکنار خود درونی دیدگاه از هم را خویشتن  » منِ «بتوانیم  که
 .برنهیم تماشا براي دارد که انگیز شگفت وحدتی با را هستی جهان
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 بدمست خواب خواب، چه خواب آن خواب به ببینند که هم چه سرابی سراب آن روي بر بلکه آب سر بر نه حباب
 طبیعی حیات تمایالت و ها خواسته و نما علم اساسِ بی اوهام از را جان  و دل و مغز چند، لحظاتی بیایید . خراب

 و نیمک برکنار خود درونی دیدگاه از هم را خویشتن  » منِ «بتوانیم  که جا آن تا حتی کنیم، تصفیه حیوانی
 جالل و جمال و شکوه که است این لحظات در .برنهیم تماشا براي دارد که انگیز شگفت وحدتی با را هستی جهان
 نیدتریشد با بدن، قفس کالبد از پرواز براي ما ارواح که برد خواهد فرو خود یملکوت جاذبه در چنان را ما ،یهست

 ما نشان به را خود یلحظات و برداشته چهره از نقاب ؛یتهس که نیا براي چرا؟ .آمد درخواهد حرکت به جانیه
 جالل، و جمال و شکوه با یهست نیا در ما که بدهد دست ما براي هم یآگاه نیا اگر حالت، نای در .است داده
  .کرد میخواه افتیدر را تیابد عظمت و لطف م،یا کرده اشغال را بایز و یار پرمعنیبس اي نقطه
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  ...این حکایت و

  قرن حاضرمعجزه بر  و تامل دوباره بازخوانی          

سواد خواندن و . کرد هجري قمري در روستاي ساروق اراك بدنیا آمد و در همان روستا هم زندگی می 1300در سال  کربالیی کاظم  
او در روستا مشغول کار کشاورزي بود، در آن سال یک  .تاداف اتفاق جوانیش دوران در او شدن قرآن حافظ داستان	که	نوشتن نداشت

روحانی جهت تبلیغ و بیان احکام حالل و حرام به روستا آمده بود و در منبر و سخنرانی خود از خمس و زکات، مسائلی را گفت و توضیح 
شود و اگر با عین پول  حق فقرا را ندهند، مالشان مخلوط به حرام می آنها به حد نصاب برسد و زکات و... داد که کسانی که گندم و جو و

هاي زکات نداده، خانه یا لباس تهیه کنند، با آن لباس و در آن خانه نمازشان باطل است، مسلمان واقعی باید به احکام الهی و  آن گندم
  .حالل و حرام توجه کند و اهمیت دهد و زکات مالش را بدهد

کند، مقید به پرداخت زکات و حق فقرا نیست، به این فکر فرو رفت که  دانست، صاحب زمینی که در آن کار می چون می کربالیی کاظم
پس مال او مخلوط به حرام و زندگی او با 

این . ناك است هپول حرام مخلوط یا شبه
مسئله را با صاحب زمین، در میان گذاشت و 
از او خواست تا او زکات مالش را پرداخت 

از این رو کاظم  .کند ولی او زیر بار نرفت
تصمیم گرفت از آن روستا هجرت کرده و 
درجاي دیگر مشغول کار شود که اجرت او 

چند سالی خارج از آن . حالل و پاك باشد
روستا به فعالیت پرداخت تا این که از او 

 .خواستند به روستاي خود برگردد
به روستا برگشت و زمینی با مقداري گندم 

ر اختیارش گذاشتند تا خودش مستقل د
کشاورزي کند، او همان سال اول نصف آن گندم را به فقرا داد و نصف دیگر را در زمین کاشت و خدا به زراعت او برکت داد، به حدي که 

زکات یک دهم و یا یک  با اینکه مقدار(بیش از معمول برداشت کرد و از همان سال بنا گذاشت که نیمی از برداشت خود را به فقرا بدهد و 
   .داد هر ساله نصف محصول خود را به فقرا و مستمندان می) بیستم است

نزدیک  .شود جدا آن کاه تا شد خرمن دادن باد مشغول	که بود	یک سال هنگام برداشت محصول، پس از چند روز که خرمنش را کوبیده
رسد  در راه یکی از فقراي روستا به او می. ه دهد، مجبور شد به خانه برگرددظهر شد، باد متوقف و هوا گرم شد و نتوانست به کار خود ادام

فراموش نکردم ولی هنوز نتوانستم ! خیر: گوید کاظم به او می !امسال از محصولت چیزي به ما ندادي و ما را فراموش کردي: گوید و می
گیرد و به مزرعه برگشته، مقداري گندم با زحمت  دلش آرام نمیرود اما کاظم  شود و به طرف ده می او خوشحال می. محصولم را جمع کنم
گذارد و روانه  ها را بر دوش می ها و علف چیند و گندم قدري علوفه براي گوسفندانش می .کند تا براي آن فقیر ببرد زیاد جمع آوري می

  . رسد است، می به باغ امامزاده مشهور به هفتاد و دو تن که محل دفن چند امامزاده. شود دهکده می

این بود که با بی سوادي که عموم اهالی ساروق و قوم و  یکی از خصوصیات دیگر پدرم
خویشان خودش و من هم خودم شاهد بودم و چندین مرتبه او را امتحان کردم که 

ولی هر جاي قرآن را می خواندند و از او می  چیزي نمی توانست بخواند یا بنویسد؛
یکی، دو برگ از  ت؛خواستند؛ جاي آن کلمه و آیه را پیدا کند؛ فوري قرآن را می گرف

   .را نشان میداد قرآن را بر می گردانید و آیه مورد نظر
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چند  .رود گذارد و به فکر فرو می اي می نشیند و گندم و علوفه را گوشه باغ امامزاده میبراي استراحت روي سکویی کنار درِ
بیا برویم در ! کاظم: گویند رسند، می به او میآیند و وقتی  بیند که به طرف او می لحظه بعد دو جوان بسیار زیبا و جذاب را می

خیلی : گویند آنها می .خواهم به منزل بروم و این علوفه را به منزل برسانم می: گوید کاظم می !اي بخوانیم اده فاتحهاین امامز
پس از زیارت و  شوند، آنها از جلو و کاظم دنبال آنها به سوي امامزاده روانه می .اي بخوانیم خوب، حاال بیا تا با هم فاتحه

از آن آقایان که کربالیی هیچ یک را قبالً ندیده و نمی شناخت؛ به باالي حرم، دورتادور سقف خواندن فاتحه، نماز و دعا، یکی 
به محلّ مورد اشاره نگاه می کند و در آنجا خطهایی کربالیی کاظم . این کتیبه ها را ببین و بخوان: اشاره می کند و می گوید

که آنها را هیچ گاه در گذشته که بارها و بارها به امامزاده آمده  نورانی می بیند؛ که گویی با آب طال نوشته شده است؛ خطهایی
من : به آنها می گوید. بود، ندیده بود

درس نخوانده ام و هیچ سواد ندارم و 
نمی توانم بخوانم؛ تشخیص می دهم 
که خطهایی نورانی در آنجا نوشته شده 
است که تا کنون ندیده ام؛ ولی قادر به 

ن دو نفر مشغول آ .خواندن آنها نیستم
شوند که کاظم  خواندن ذکرهایی می

شود  فهمد، ناگهان کاظم متوجه می نمی
که در اطراف سقف امامزاده کلمات 
روشنی نوشته شده است و یکی از آن 

چرا چیزي : گوید دو به او می
من سواد : دهد خوانی؟ او جواب می نمی

باید بخوانی، : گوید ندارم، آن جوان می
گذارد و  سینه کاظم میآنگاه دست به 

. حاال بخوان: گوید دهد و می فشار می
انَّ ربکُم اهللاُ الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض فی ستَّۀِ « !اینطور بخوان: گوید خواند و می اي را می چه بخوانم؟ آن آقا آیه: گوید کاظم می

* الْأَمرُ تَبارك اهللاُ رب الْعالَمینَ اللَّیلَ النَّهار یطْلُبه حثیثًا والشَّمس والْقَمرَ والنُّجوم مسخَّرَات بِأَمرِه أَلَا لَه الْخَلْقُ وأَیامٍ ثُم استَوي علَی الْعرْشِ یغْشی 
* تُفْسدوا فی الْأَرضِ بعد اصلَاحها وادعوه خَوفًا وطَمعا انَّ رحمۀَ اهللاِ قَرِیب منْ الْمحسنینَ ولَا * ادعوا ربکُم تَضَرُّعا وخُفْیۀً انَّه لَا یحب الْمعتَدینَ 

ت فَأَنزَلْنَا بِه الْماء فَأَخْرَجنَا بِه منْ کُلِّ الثَّمرَات کَذَلک نُخْرِج د میوهو الَّذي یرْسلُ الرِّیاح بشْرًا بینَ یدي رحمته حتَّی اذَا أَقَلَّت سحابا ثقَالًا سقْنَاه لبلَ
لَقَد أَرسلْنَا نُوحا * آیات لقَومٍ یشْکُرُونَ والْبلَد الطَّیب یخْرُج نَباتُه بِاذْنِ ربه والَّذي خَبثَ لَا یخْرُج الَّا نَکدا کَذَلک نُصرِّف الْ* الْموتَی لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ 

ظمٍ عوی ذَابع کُملَیع نِّی أَخَافا رُهغَی لَهنْ ام ا لَکُموا اهللاَ مدبمِ اعاقَوفَقَالَ ی هملَی قَوخواند تا تمام  کاظم آیه را می )59 - 54/ اعراف  (» یما
بیند کسی همراهش نیست و خودش تنها در حرم  د که به آن آقا حرفی بزند یا چیزي بپرسد که میگرد بعد برمی. شود  می

آید، احساس خستگی  هنگامی که به هوش می .افتد هوش روي زمین می شود و بی ایستاده و ناگهان دچار حال خاصی می
 کند؟ می رود، که اینجا کجاست و او در این جا چه کند و به این فکر فرو می شدید می

شود که  شود ولی در میان راه متوجه می دارد و روانه دهکده می آید و بار علوفه و گندم را برمی آنگاه از امامزاده بیرون می
  ...و  یابد آورد و خود را حافظ تمام قرآن می خواند و سپس داستان آن دو جوان را به خاطر می چیزهایی را می

  : میگوید1375در سال طی مصاحبه اي ) ساروقی( رحوم کربالیی کاظم کریمیحاج اسماعیل کریمی فرزند ارشد م
پس از دریافت این کرامت از خداوند و حافظ شدن، خواندن قرآن خود را از مردم ساروق پنهان می کرد و آقاي صابري هم «

ه بودند؛ تا زمانی که ایشان در که اولین بار در جریان آن قرار گرفته بود، مرحوم شده بود و مردم هم او را فراموش کرد
تویسرکان به آقاي خالصی زاده برخورد کردند؛ و ایشان نامه اي به سید هبۀالدین شهرستانی نوشتند که از آن اطالعی ندارم، 
عملی شد یا خیر؟ آنچه که من اطالع دارم و خود ایشان هم می گفتند، این بود که شهرت ایشان از زمانی شروع شد که در 

یر با آقاي سید اسماعیل علوي و آقاي ابوالقاسم مجتهدي دیدار کرد و آنها سرگذشت وي را در روزنامه آن وقت مالیر درج مال
از جمله در کرمانشاه در حضور آقاي شیخ عباسعلی اسالمی، سرپرست تعلیمات اسالمی رفت، . نمودند و او را معرّفی کردند

حضور آیۀاهللا بروجردي در قم و آیۀاهللا حجت کوه کمره اي و آیۀاهللا صدرقدس سرهم و ایشان هم کربالیی کاظم را با نامه به 
  .شیراز و مشهد بخصوص آیۀاهللا میالنی قدس سره برد: دیگر علماي قم و شهرستان ها از قبیل

کربالیی  .از وي خواست تا سوره بقره را از آخر به اول به طور معکوس بخواند..
غاز و به طور معکوس شروع به  آ »...ال یکلف اهللا نفساً«: کاظم از آخرین آیه

راستی که : از قرائت چند صفحه گفتتالوت کرد که آیت اهللا خوانساري، پس 
که سوره مبارکه توحید را که چهار آیه است  عجیب است، من شصت سال است

خوانم، اما اگر اینک از من بخواهند تا آن را به عکس قرائت کنم بدون فکر و   می
اما این بنده خدا را بنگرید که چگونه و بدون . دقت و تامل، نخواهم توانست

راستی خواند،  سوره بقره را به عکس می و دقت و بدون غلط، درنگ و با سرعت
 .  که کار او شگفت انگیز است



 
١١ 

 

 

خودم شاهد  یکی از خصوصیات دیگر پدرم این بود که با بی سوادي که عموم اهالی ساروق و قوم و خویشان خودش و من هم
بودم و چندین مرتبه او را امتحان کردم که چیزي نمی توانست بخواند یا بنویسد؛ ولی هر جاي قرآن را می خواندند و از او می 
خواستند؛ جاي آن کلمه و آیه را پیدا کند؛ فوري قرآن را می گرفت؛ یکی، دو برگ از قرآن را بر می گردانید و آیه مورد نظر را 

. اگر دویست نفر سؤال پیچش می کردند؛ هر کدام از یک سوره یا یک آیه را می خواندند؛ همه را جواب می داد .نشان می داد
بعضی وقت ها قرآن را بر عکس می خواند؛ یعنی از . ما بعد و ما قبلش را می خواند، می گفت در چه سوره و آیه چندم است

  ».جلو به عقب
 
 

 
  
  
  
  
  

قی خوانساري که از مراجع بزرگ روزگار خود بود و نماز باران او مشهور است، از کربالیی کاظم مرحوم آیت اهللا سید محمد ت*
کربالیی کاظم از آخرین  .آزمون مفصلی گرفت و در نهایت از وي خواست تا سوره بقره را از آخر به اول به طور معکوس بخواند

: ه تالوت کرد که آیت اهللا خوانساري، پس از قرائت چند صفحه گفتغاز و به طور معکوس شروع ب آ» ...ال یکلف اهللا نفساً«: آیه
خوانم، اما اگر اینک از من   راستی که عجیب است، من شصت سال است که سوره مبارکه توحید را که چهار آیه است می

بنگرید که چگونه و بدون اما این بنده خدا را . بخواهند تا آن را به عکس قرائت کنم بدون فکر و دقت و تامل، نخواهم توانست
 .خواند، راستی که کار او شگفت انگیز است درنگ و با سرعت و دقت و بدون غلط، سوره بقره را به عکس می

آیت اهللا حاج سیدهبۀالدین شهرستانی که از *
بزرگان شیعه و از دانشمندان مشهور حوزه علمیه 
نجف بود، در سفرش به ایران و زیارت حضرت 

 او کار از و کرد دیدار کاظم الییکرب با) ع( رضا
 نیز او خود که حالی در. شد شگفتی در غرق

 تالش و وقت صرف و زحمت با و بود قرآن حافظ
 بسیار تمرین با و کرده	حفظ را قرآن بسیار،

 .نکند فراموش را آن کوشید می
مرحوم شهرستانی او را به همراه خود به عراق *

فظان هاي متعددي با شرکت حا برد و نشست
قرآن از کشورهاي عربی تشکیل داد و از آنها 
خواست تا کربالیی کاظم را بیازمایند و آنها نیز او 

  .را از نظر تالوت، حفظ، معکوس خواندن و کشف آیات مورد نظر، بدون فوت وقت آزمودند و همگی از کار او شگفت زده شدند
م گرانمایه، ضمن اینکه او را مورد تفقد قرار داد، چندین آیه و کربالیی کاظم به محضر آیت اهللا بروجردي رفت و آن عال*

 .درنگ شروع به خواندن ادامه آیات کرد و آن قدر خواند که همه را به تعجب واداشت سوره از وي پرسید و کربالیی کاظم بی
هنگامی که . باه تالوت کردیداشت! آقا: اي را تالوت کرد که کربالیی کاظم گفت در آن هنگام، مرحوم آیت اهللا بروجردي آیه

 .گوید قرآن را آوردند، دیدند او درست می
عصر روزي وارد  :گوید آیت اهللا جعفر سبحانی که از علماي بزرگ و دانشمندان ممتاز قم است در مورد کربالیی کاظم می*

پرسند و  زده و از او قرآن میمدرسه فیضیه شدم دیدم حافظ قرآن، کنار باغچه مدرسه نشسته است و گروهی بر گرد او حلقه 
از ایشان پرسیدم که با سرعت و دقت، از حفظ، » ص«و » صافات«من هم جلوتر رفتم و دو مورد از دو سوره  .دهد او پاسخ می

درنگ قرآن  خوانم پیدا کند و او بی اي را که من می پاسخ مناسب را داد، قرآن کوچکی از جیب در آوردم و از او خواستم تا آیه
وقتی نگاه کردم با شگفتی بسیار دیدم در همان صفحه ! این آیه مورد نظر شما! بفرما: گرفت و با یک قبضه گشود و گفت را

 .است

 
 دیدگاه علما و دانشمندان بزرگ

 درباره کربالیی کاظم
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 تنظیم هم کنار طوري به را کلماتی سوره، چند از زیاد زحمت با	شهید سید عبدالحسین واحدي از سران فدائیان اسالم*
ا آنها را خواند هیچ یک از آنها احتمال نداده بودند که آن آیه از قرآن نباشد ولی قتی در محضر جمعی از علمو که بود کرده

این کلمه را از فالن سوره و آن کلمه را از فالن سوره و تقریباً بیست کلمه را از بیست سوره، : کربالیی کاظم به او گفت
چند واو هم از : کرد و گفت برد تالوت می که نام میاي  ها را از همان سوره همه را یک به یک نام برد و قبل و بعد آن کلمه

 .خواهی مرا امتحان کنی می! اي جیب براي اتصال کلمات بین آنها گذاشته
   .هجري قمري در قم وفات کرد و در قبرستان نو مدفون شد 1378مرحوم کربالیی کاظم ساروقی در روز عاشوراي سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معراج السعاده مال احمد نراقی از  حزن و اندوه بر امور دنیويموضوع به پردازیم  در این مقال می

و اگر آن مطلوب و . حسرت بردن و متالم بودن به سبب از دست رفتن مطلوبی ، یا فقدان محبوبی: و آن ، عبارت است از 
حسنه و موجب اجر و ثواب محبوب از امور اخروي باشد و فوت مرتبه اي از مراتب آخرت باشد ، حزن و اندوه از صفات 

و آن نیزچون صفت اعتراض و انکار . به جهت فوت مطالب دنیویه باشد : وآنچه از صفات ذمیمه است آن است که . است 
و . مترتب برکراهت از مقدرات الهیه است ، و لیکن اعتراض وانکار ، از مجرد حزن و الم بدتر ، و مفاسد آن بیشتر است 

وتوقع بقا . وات مطالب و مقاصد دنیویه ، شدت رغبت به مشتهیات طبع و خواهش هاي نفس است سبب حزن و اندوه از ف
و این صفت ، دل را می میراند و آدمی را از طاعت . در متعلقات عالم فنا و چشم داشت پایداري در امور سراي ناپایدار است 

 . و عبادت باز می دارد
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حیوانات و نباتات و جمادات و امتعه و : چه در عالم کون و فساد است ، از متذکر شود که هر: و عالج آن این است که 
و هیچ چیز در این سراچه بی اعتبار نیست که قابل . اموال و اهل و عیال و ملک و منال ، همه در معرض فنا و زوال اند 

تر و از دست تصرف حوادث روزگار بر دوام باشد مگر کماالت نفسانیه و اموري که از حیطه زمان برتر ، و از حوزه مکان باال
و ! کدام گل در چمن روزگار شکفته که دست باغبان حوادث آن را نچید ؟ . کنار ، و از عالم تضاد و ترکیب بیرون هستند 

کدام سرو در جویبار این عالم سر 
برکشید که اره آفات ، آن را از پا در 

هر شام ، پسري در مرگ ! نیاورد ؟ 
، و هر صبح ، پدري پدري جامه چاك 

خیاط : بلی . به فوت پسر غمناك
روزگار بر اندام هیچ کس پیراهنی 

و چون آدمی این مرحله را به دیده بصیرت و تدبر نگرد و بر آن یقین کند دلبستگی او از اسباب . ندوخت که آخر قبا نکرد
ودرا مصروف می نماید به تحصیل کماالت و تمام روزگار خ. و حسرت او بر گذشته زایل می گردد . دنیویه کم می شود 

باقیه گشته و از غم و اندوه آنها مجاور انوار قدسیه ثابته و متصل به جواهر نوریه عقلیه و سعادات حقیقیه ، که به واسطه 
 )  1(»اال ان اولیاء اهللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون «. عالم بال و محنت فارغ ، و به مقام بهجت و سرور داخل شود

آن : به درستی که . چکار است دوستان مرا به مشغولی دل به دنیا ! اي داود «: وارد است که  -علیه السالم  - در اخبار داود 
دل بستگی و محبت به چیزي که آخر آن فنا و در معرض زوال : خالصه کالم اینکه ).   2(» لذت مناجات را سلب می کند

غم چیزي رگ جان را خراشد که گاهی باشد و . و مخالف طریقه آگاهی و بینش است است ، خالف مقتضاي عقل و دانش ،
 و از زوال آن اندوهناك نگردد. بر وجود چیزي که از شان آن فناست شاد نشود : و بر عاقل الزم است که ؛ گاهی نباشد
می شوم به لذاتی که فانی می شود  شاد علی را با زینت دنیا چکار ، و چگونه«: می فرماید که  -علیه السالم  -سید اوصیاء 

بلکه سزاوار عاقل آن ؛ نه الیق بود عیش با دلبري که هر بامدادش بود شوهري).  3(» و به نعیمی که باقی نمی ماند ؟ ! ؟ 
مت و به آنچه از جانب پروردگار به او وارد می شود از نع. به آنچه هست خود را راضی کند و غم گذشته رانخورد : است که 

و . و هر که به این مرتبه رسید فایز گردد به ایمنی اي که هیچ تشویشی در آن نیست . و رفاه ، یا محنت و بالخشنود باشد 
و کسی که طالب سعادت . و یقینی دوراز همه حیرتها . و سروري خالی از همه حسرتها . شادي اي که هیچ غمی با آن نه 

ازسایر طبقات عوام الناس پست تر باشد ؟ زیرا هر طایفه به آنچه دارد شاد : ه شد چگونه خود را راضی می کند به اینک
به » قواد«تاجر دل او به تجارت خود خشنود، و زارع از زراعت خود راضی ، بلکه )  4(» کل حزب بما لدیهم فرحون «: است

ادامه            . ومتالم نیستندشغل خود ، که قیادت باشد مبتهج و مسرور ، و هیچ یک از فقد مرتبه دیگري متحسر 
  ....دارد

 پی نوشتها
 . 62آیه ) 10سوره (یونس ، . هرگز هیچ ترس و اندوهی در دل آنها نیست  آگاه باشید که دوستان خدا: یعنی  .1
 295، ص  4و احیاء العلوم ، ج .  88، ص  8محجه البیضاء ، ج   .2
 . 215، خ  714نهج البالغه فیض االسالم ، ص   .3
 . 53، آیه ) 23سوره (،  مؤمنون .4
 . واسطه و دالل عمل منافی عفت .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 علی را با زینت دنیا چکار ، و«: می فرماید که  -علیه السالم  -سید اوصیاء 
نمی  و به نعیمی که باقی !شود ؟  به لذاتی که فانی می می شوم چگونه شاد

  » ماند ؟ 
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آیا در افالك دیگر غیر از زمین، بشر و انسان موجود «عالمه طباطبایی در پاسخ به این سوال که  -١
بثَّ فیهِما من  ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما: خداوند متعال میفرماید« : فرموده اند» است؟
جنبنده در میان ] انواع[اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از ] قدرت[هاى   و از نشانه یعنی؛ دابۀٍ

 . وجاندار وجود دارد دابۀٍ؛ از این آیه کریمه معلوم میشود که در افالك دیگر آن دو پراکنده است
ذات اقدس اله انسان داناي دارا : فرموده اندآیت اهللا جوادي آملی در تشریح هدف خلقت انسان  -٢

» دارایی«و در پایان سوره مبارکه ذارایات به » دانایی«میطلبد، چنانکه در پایان سوره مبارکه طالق به 
خلقت این نظام براي آنست که بشر بفهمد و عمل کند، یعنی سیره علمی خوب : اشاره کرده، فرمود

الَّذي خَلَقَ سبع سماوات و َمنَ الْأَرضِ مثْلَهنَّ یتَنَزَّلُ الْأَمرُ بینَهنَّ  اللَّه«: هماهنگ با سیره عملی ناب
خدا همان کسى است : ترجمه(» لتَعلَموا أَنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ و أَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِکُلِّ شَیء علْما

آید تا بدانید که  در میان آنها فرود مى ] خدا[ها هفت زمین آفرید فرمان که هفت آسمان و همانند آن
این آیه براي عالم ) خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش وى هر چیزى را در بر گرفته است

. بنیانگذار نظام آفرینش است» علیم قدیر«شدن انسانهاست که مردم موحد باشند و بدانند که خداي 
وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنْس إِلَّا « : وره مبارکه ذاریات نیز همان آیه کریمه معروف آمده استدر پایان س

این دو آیه مجموعاً بیانگر ). جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستندو : ترجمه(» لیعبدونِ
ما نظام هستی را : نخست فرمودبه بیان دیگر . سیره نظري و عملی آفرینش یعنی هدف آفرینش است

امام . شوید» عابد«شوید و سپس اینکه ما این نظام را خلق کردیم تا شما » عالم«افریدیم تا شما 
إِنّ اللّه جلّ ذکْرُه ما ! اَیها النّاس« :حسین علیه اسالم مجموعه این دو آیه را چنین ترسیم میفرماید

اى :ترجمه(» وه، فَإِذَا عرَفُوه عبدوه فَإِذَا عبدوه استَغْنَوا بِعبادته عنْ عبادةِ ما سواهخَلَقَ الْعباد إِالّ لیعرِفُ
گاه که او  گاه که او را شناختند، پرستش کنند و آن خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آن! مردم

این بیان نورانی ساالر شهیدان علیه اسالم به مجموعه )  نیاز شوند را پرستیدند، از پرستش غیر او بى
هدف افرینش، معرفت به عالوه عبادت و عبادت در کنار معرفت : این دو آیه آمیخته است که فرمود

  . است و اگر کسی عارف عابد شد، دیگر غیر خدا را به رسمیت نشناخته و نمی پذیرد
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  لقمان حکیم

  : سوره لقمان آمده است 13و  12ید دو نوبت در آیات نام لقمان در قرآن مج
یمظع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه لَا تُشْرِك نَیا بی ظُهعی وهو هنابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو	13﴿﴾   

سرك من به خدا داد گفت اى پ  هنگامى را که لقمان به پسر خویش در حالى که وى او را اندرز مى] یاد کن[و 
  )13(شرك میاور که به راستى شرك ستمى بزرگ است 

 ﴾12﴿	نَّ اللَّه غَنی حمیدولَقَد آتَینَا لُقْمانَ الْحکْمۀَ أَنِ اشْکُرْ للَّه ومنْ یشْکُرْ فَإِنَّما یشْکُرُ لنَفْسه ومنْ کَفَرَ فَإِ
گزارد   را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى خود سپاس مىو به راستى لقمان را حکمت دادیم که خدا 

  )12(نیاز ستوده است  خدا بى  و هر کس کفران کند در حقیقت 
وقتی داود . لقمان پسر خواهر یا پسر خاله ایوب است و گفته شده است که لقمان تا زمان پیامبري داود زنده بود

وقتی از علت این توقف از لقمان سئوال . تاء و صدور احکام را تعطیل نمودپیامبري اش را اعالم نمود، لقمان اف
آیا به آن چه مرا «: شد، فرمود

کفایت نموده است خشنود 
  » نباشم؟

لقمان اصالتاً اهل سرزمین نوبه 
بود و از ابن عباس چنین روایت 

  :شده است
او نه پیامبر و نه پادشاه بود، 
بلکه چوپانی بود که به وسیله 

روزي . حبش ازاد شدصا
صاحبش از او خواست تا 
گوسفندي را ذبح و دو تا از 
. بهترین قسمتهایش را جدا کند
. لقمان زبان و قلبش را جدا کرد

چند روز بعد صاحبش دستور 
مشابهی داد ولی این بار 
درخواست بدترین اعضاي 

لقمان مجدداً . گوسفند را نمود
وقتی . قلب و زبانش را جدا کرد

ز وي توضیح خواست صاحبش ا
این دو عضو اگر « : پاسخ داد

در میان » .پاك و خوب باشند بهترین اعضاي بدن هستند و وقتی فاسد شوند بدترین اعضاي بدن هستند
  ».سکوت حکمت است ولی عده قلیلی به آن عمل میکنند«: حکمتهاي منقول از لقمان یکی این که فرمود

  منبـع
  خلیل، ترجمه دکتر محمد کرمانیاطلس قرآن، نوشته شوقی ابو  
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 یجاودان زندهء تو به زنده و است یزندان مردهء چون تو یب زندهء ، نه یزندگان تو یافت از جز و نیست يشاد تو شناخت از جز یاله
  . است

 باختم در جمله خویش بود و پرداختموا عالیق از و بینداختم پیمانه گویم که باشد یک ، بگداختم يآرزو در ، بشناختم ییگانگ تا یاله
. 
  )خواجه عبداله انصاري( سازم آشیان یاله باغ در      بپروازم قفس کین باشد یک

  )عالمه حسن زاده( .نشناختمت شناختمت که میگو چگونه شناختمت و نشناختمت که میگو چگونه الهى

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چه کنیم؟ ) پاکیزه کردن دل و ذهن از هرچه جز خدا(براي نفی خواطر : شخصی خدمت ایت اهللا بهجت رسید و عرض کرد -
  . ضدش را انجام دهید؛ یعنی استغفار کنید و صلوات بفرستید که ضد آن خواطر هستند: فرمودند

 
آمد، هر مشکلی که برایم در نجف پیش می: ده اندمرحوم آیت اهللا کشمیري درباره ي توسل به امیرالمومنین علیه السالم فرمو -

 . را میخواندم، مشکلم حل میشد» نادعلی«به زیارت امیرالمومنین میرفتم و هفت بار 
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هـجرى  61در سـال سـوم هـجـرى مـتـولد شـد و در مـاه مـحـرم سـال  حـسـیـن بـن عـلى عـلیـهـمـاالسـالم
ماه داشت ، عبیداللّه بن زیاد لعنه اللّه در زمان خـالفت یزید بن معاویه لعنه اللّه وقتى که حاکم سال و چند  57درگذشت و 

کوفه بود آن حضرت را شهید کرد، و فـرمانده لشکرى که با او جنگید و او را کشت عمر بن سعد لعنه اللّه بود و در کربال در 
امـام صـادق عـلیـه  ؛اطمه دختر پیغمبر صلى للّه علیه و آله استروز دوشـنبه دهم محرم اتفاق افتاد، مادر آن حضرت ف

مـیان : و فـرمـود . سال داشت 57حـسـیـن بـن عـلى علیهماالسالم در روز عاشورا بدرود زندگى گفت و : السـالم فـرمـود
  .ماه و ده روز بود 6حسن و حسین علیهماالسالم یک ظهر فاصله شد و فاصله میان تولدشان 

چـون فـاطـمـه عـلیـهـاالسـالم بـه حـسـیـن آبستن شد، جـبـرئیـل نـزد پـیـغـمـبـر : م صـادق عـلیـه السـالم فـرمـودامـا
همانا فاطمه علیهاالسالم پـسـرى خواهد زائید که امتت او را بعد از تو مى کشند، چون : صلى للّه علیه و آله آمد و عرض کرد

سپس  ؛ـتـن شـد خـوشـحـال نـبـود، و چـون زائیـد از زائیـدنـش هـم خـوشـحـال نـبودفاطمه به حسین علیه السالم آبـس
در دنیا مادرى دیده نشده که پسرى بـه زایـد و خـوشـحـال نـباشد، ولى فاطمه خوشحال نبود، : امام صادق علیه السالم فرمود

ما انسان را به نیکى نمودن نسبت به پدر و مادرش «زیرا دانست که او کشته خواهد شـد، و ایـن آیه درباره او نازل شد 
آیه  -سـفارش نموده ایم ، مادرش او را به ناخوشى باردار شد و بناخوشى زائید و بارداشتن و از شیر گرفتنش سى ماه بود

  » 46سوره 15

ه شـدنـد و خـودش اصحاب و جوانهایش کـشـتـ(چـون کار حسین چنان شد که شد : امـام صـادق عـلیـه السـالم فـرمـود
بـا حـسـیـن بـرگـزیده و پسر پیغمبرت چنین رفتار : فرشتگان به سوى خدا شیون و گریه برداشتند و گـفـتـنـد) تـنـها ماند

  . با این انتقام او را مى گیرم: کنند؟ پس خدا شبح و سایه حضرت قائم علیه السالم را به آنها نمود و فرمود

رمود، چون نصرت خدا براى حسین بن على علیه السالم فرود آمد تا آنجا که میان آسمان و زمین قرار امـام بـاقر علیه السالم ف
  .گرفت ، او را در انتخاب نصرت یا دیدار خدا مخیر ساختند، او دیدار خدا را انتخاب کرد

 منبـع

  ینی اصول کافی، باب الحجه، باب مولد الْحسینِ بنِ علی ع؛ تالیف شیخ کل
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با موضوع  محمود متوسلدر این شماره بخشی از تحقیق آقاي 
   :ارائه میشود مهدویت از دیدگاه مستشرقان

موضوع مهدویت، از زوایاي مختلف مورد کاوش پژوهشگران  
 مسلمانان، تاریخ بررسی در آنان از برخی .است غربی قرار گرفته

 مهدي نام با که اند هبرخورد کسانی به تاکنون، اسالم صدر از
 حکومت همچون اند؛ داده تشکیل حکومت و کرده قیام

 انگلیس سلطه برابر در میالدي، نوزدهم قرن در سودانی مهدي قیامِ یا است باللّه المهدي آن سلسله سر که مصر، در فاطمیون
  .کشور این بر
 هاي جنبه از را موضوع این و برخورده او ظهور نتظارا و )ع(مهدي امام غیبت موضوع به شیعه، عقاید بررسی در دیگر برخی 

 باره این در طباطبایی عالمه مرحوم از او هاي پرسش از بخشی که کُربن، پروفسور مانند اند؛ داده قرار بررسی مورد مختلف
 بیان به زاویه این از و دانسته ادیان مشترك وجوه از یکی را گرایی موعود آسمانی، ادیان میان مقایسه مقام در نیز برخی است

 دسترس، در منابع بودن اندك به توجه با فوق، موارد همه بررسی .اند پرداخته ادیان دیگر موعود با اسالم موعود هاي تفاوت
 اول نیمه متأسفانه که است؛ پرداخته باره این در تحقیق به اي صفحه صد کتابِ یک تنها فارسی زبان در .است دشوار کاري

  .]6[ندارد موضوع به بطیر هم، آن

  قیام مهدي سودانی
 را سودان کشور که مصر، و انگلیس ارتش با و خواند موعود مهدي را خود سودانی، محمداحمد نام به فردي .م 1834 سال در
 و اروپا به را او نام و کرد جلب خود به را جهانیان نظر او حرکت .برخاست مبارزه و جنگ به بودند، آورده در خود اشغال به

فرانسوي، این حرکت را موضوع پژوهش خود قرار داد و  االصل یهودي شناس شرق ،»مستتر دار«.رسانید غرب نقاط دیگر
او حاصل کار خود را طی کنفرانس هایی که در تاالر سوربن پاریس، در حضور . اعتقاد به مهدویت در اسالم را بررسی نمود

مهدي از صدر «بعدها گفتارهاي او به شکل کتابی مستقل با نام . ید، عرضه داشتجمع کثیري از مردم فرانسه برگزار گرد

، شریعت )ص(آیا می دانید که محمد«:او می گوید. منتشر شد، که به فارسی نیز ترجمه شده است» اسالم تا قرن سیزدهم
: استانی، سه دیانت بیگانه موجود بودخود را چگونه بنیان نهاد؟ هنگامی که او ظهور کرد، در عربستان، عالوه بر شرك ملی ب

نکته مشترکی که در این سه دیانت یافت می شد، عبارت از اعتقاد به یک وجود  .آیین یهود، دیانت عیسوي و کیش زردشت
مافوق الطبیعه بود، که بایستی در آخر الزمان ظهور کند و نظم و عدالت از دست رفته را به جهان باز گرداند و مقدمه خلود و 

این اعتقاد که نخست در دیانت یهود بوده و عیسویت را به وجود «:وي اضافه می کند » .سعادت دائم انسان را فراهم سازد
... آورده است، فقط وقتی در دیانت یهودیان و عیسویان به صورت نهایی درآمد که تحت تأ ثیر اساطیر ایرانی واقع شد

شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی اعظم عربستان، در یک سخنرانی که متن آن در مجلّه الجامعه االسالمیه به چاپ 
در موضوع رسیده است، به دنبال سخنرانیِ شیخ عبدالمحسن العباد، قائم مقام ریاست دانشگاه اسالمی مدینه، 

همان طور که اهل علم تبیین کرده اند، مسأ له مهدي، آشکار و روشن و احادیث درباره «:مهدویت، چنین می گوید
آن، فراوان، بلکه متواتر و مستحکم است و از اهل علم افراد زیادي تواتر آن را بازگو کرده اند، به تواتر معنوي، که 

او از الطاف خداي عزوجل به این امت در . ثابت و خروجش حقّ استداللت دارد این شخصِ موعود، مسأ له اش 
آخر الزمان است، که ظهور می کند و داد و حقّ را بر پا می دارد و از ظلم و بیداد جلوگیري می کند؛ و خداوند به 

 ».هدایت و راهنمایی مردمان، می گسترد. این امت، در راه عدالت وسیله او سایه لواي حق را بر
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دار مستتر در مورد تولد این موعود می » .صول عیسویان را پذیرفته اندمسلمانان در خصوص اعتقاد به ظهور منجی، ا
خلیفه آن پسر را در . که امام یازدهم بود، پس از مرگ خود پسري شش ساله باقی گذاشت، به نام محمد) ع(حسن«:گوید

نسب مستقیم پیامبر بود،  چون او تنها باقیمانده. سالگی غایب شد 12شهر حلّه، نزدیک خود، به زندان افکنده بود، وي در 
این عبارات بیانگر آن است که از دیدگاه » .که این کودك در ساعتی که بخواهد ظهور خواهد کرد عامه چنین نتیجه گرفتند

این مستشرق فرانسوي، مهدویت و موعودگرایی، افسانه و اسطوره اي است که از آیین یهود و مسیحیت وارد اسالم شده و 
آن را با اساطیر ایرانی بال و پر داده و بزرگ کرده اند در حالی که امثال مهدي سودانی، که در این کشور شیعیان ایرانی، 

در باره ظهور فردي که در آخرالزمان، ) ص(بلکه روایاتی از رسول خدا! ادعاي مهدویت داشته اند، نه شیعه بوده اند و نه ایرانی
را بر جهان حاکم گرداند، به قدري در کتب روایی اهل سنّت وارد شده است،  به مبارزه با ظلم و ستم برخیزد و قسط و عدل

ترین گروه هاي سنّی در برابر شیعه، یعنی وهابیت، روایات در این باره را غیر قابل انکار می دانند شیخ  -که حتّی متعصب
لجامعه االسالمیه به چاپ رسیده است، به عبدالعزیز بن باز، مفتی اعظم عربستان، در یک سخنرانی که متن آن در مجلّه ا

دنبال سخنرانیِ شیخ عبدالمحسن العباد، قائم مقام ریاست دانشگاه اسالمی مدینه، در موضوع مهدویت، چنین می 
همان طور که اهل علم تبیین کرده اند، «:گوید

مسأ له مهدي، آشکار و روشن و احادیث درباره 
است و از اهل آن، فراوان، بلکه متواتر و مستحکم 

علم افراد زیادي تواتر آن را بازگو کرده اند، به 
تواتر معنوي، که داللت دارد این شخصِ موعود، 

او از . مسأ له اش ثابت و خروجش حقّ است
الطاف خداي عزوجل به این امت در آخر الزمان 
است، که ظهور می کند و داد و حقّ را بر پا می 

ي می کند؛ و دارد و از ظلم و بیداد جلوگیر
این امت،  خداوند به وسیله او سایه لواي حق را بر

هدایت و راهنمایی مردمان، می . در راه عدالت
) ع(البته بن باز در مورد اینکه مهدي» .گسترد

یکی از دوازده خلیفه پیامبر باشد، تردید کرده و 
در مورد گفته حافظ اسماعیل بن «:می گوید

ه مائده، هنگام بیان کثیر، در تفسیر خود در سور
اسامی نُقَبا، و اینکه مهدي می تواند یکی از 
امامان دوازده گانه باشد، جاي تأ مل وجود دارد؛ 

این امت مادام که دوازده : فرمود) ص(زیرا پیامبر
خلیفه بر آنان حکومت دارند، که همگی شان از 

این . قریش هستند، همچنان پایدار خواهد بود
دارد که دین در زمان آنان  فرموده او داللت

در مقابل این گروه از مستشرقان، که مهدویت را اسطوره و افسانه 
پنداشته اند، برخی دیگر از مستشرقان، با نگاه مثبت به آن نظر 

کرده اند و نه تنها آن را اسطوره نمی خوانند، بلکه از نقاط مثبت 
  ...تفکر اسالمی و خصوصاً شیعی می دانند

ات مذهبی در ملل مشرق اعتقاد ...« :ماربین، مستشرق آلمانی
زمین، تا دو قرن دیگر کامالً اثرات خود را خواهد بخشید؛ و می 
 ،توان گفت که در این مدت و با این همه جمعیت و اسباب طبیعی

شیعه پیشرفت محیر العقولی نموده و از حیث عده، نیرو و قدرت، 
 مقام اول را حائز خواهد شد؛ و حتی اگر آثار اعتقادات مذهبی از
بین برود، شیعه داراي آن سرمایه اي خواهد بود که ماوراي قواي 

  ».طبیعی، شوکت، اقتدار، قوت و حکومت خود را در عالم نگه دارد
فکر مهديِ منتظر ...« :دیگر مستشرقِ بزرگ آلمانی، فان فلوتن

چنان در میان اهل سنّت شیوع یافت که فکر مهدي هاي دیگر را 
ساخت؛ و بدون شک، پیشگویی راجع  به کلّی از ذهن آنان خارج

به این امر و انتظار ظهور ایشان از نفوس مسلمانان بیرون نرفته 
 ».است
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استوار و احکام خدا جاري و حق فائق است و این امر، فقط پیش از انقراضِ دولت امویان بود و پس از آنان اختالفاتی بروز 
به نظر من مراد از دوازده خلیفه، خلفاي ... کرد که مردم دچار دو دستگی شدند و مصیبت بر سر مسلمانان فرود آمد

یه و فرزندش یزید و سپس عبدالملک مروان و چهار فرزندش و عمر بن عبدالعزیز می باشد؛ که اسالم در چهارگانه، معاو
با وجود این، شاید مستشرقانی همچون دار مستتر در این » .زمان آنان گسترش یافت و دین پایدار گردید و حق آشکار شد

دویت را زیر سؤ ال برده و در صحت روایات آن شک می قضاوت خود معذور باشند؛ زیرا وقتی افرادي چون ابن خلدون، مه
ابن خلدون در فصل پنجاه و دوم از کتاب مقدمه خود، ذیل عنوانِ  ؛کنند، دیگر از پژوهشگران غربی غیرمسلمان چه انتظار

افه من اهل االسالم اعلم انّ فی المشهور بین الک« :ابتدا چنین می گوید» فی امر الفاطمی و ما یذهب الیه الناس فی شأ نه«
رجل من اهل البیت یؤ ید الدین ویظهر العدل ویتبعه المسلمون  علی ممر االعصار انّه البد فی آخر الزّمان من ظهور

ویستولی علی الممالک االسالمیه ویسمی بالمهدي ویکون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعه الثابته فی الصحیح علی 
بدان که مشهور » ...ی ینزل من بعده فیقتل الدجال او ینزل معه فیساعده علی قتله ویأ تم بالمهدي فی صالتهاثره وانّ عیس

مسلمانان در طول زمان این بوده که در آخر الزمان، مردي از اهل بیت ظهور می کند که دین را تأ یید و در میان عموم 
وي می کنند و او بر همه کشورهاي اسالمی مستولی می شود نام او مهدي عدالت را حاکم می گرداند؛ مسلمانان از او پیر

است و از شرایط ظهور او قیام دجال است، که در روایات صحیحه مطرح شده است و عیسی نیز پس از او نازل می شود و 
خلدون، سپس روایات ابن  .دجال را می کشد و یا در کشتن او مساعدت می کند؛ و در نماز به مهدي اقتدا خواهد کرد

را از کتب بزرگان اهل سنّت نقل نموده و یک یک آنها را مورد نقد و طعن قرار می دهد؛ از مهم ترین ) ع(مربوط به مهدي
البته کسانی مانند احمد کسروي نیز  ؛دالیل طرد و رد روایت نزد او، حضور یکی از رجال شیعه در سلسله سند روایت است

مهدي گري افسانه « :در این باره می نویسد» بهایی گري«و » شیعی گري«او در دو کتابِ . برده اندمهدویت را زیر سؤ ال 
بی گمان در زمان بنیان گذار اسالم، سخنی از «، ».اگر در ادیان دیگر هم منتظر منجی هستند؛ آنها نیز افسانه است... است

فرزندي ) ع(امام حسن عسکري«و » .ن بین مسلمانان انداخته اندمهدویت را ایرانیا«، ».مهدي در میان نبوده و نباید می بود
گلدزیهر نیز، که از بنیان گذارانِ استشراق » .از آن آگاه نباشد نداشته؛ و چگونه می شود کسی فرزندي داشته باشد، و کسی

هاي مستشرقان پس از او قرار ، که مبناي بسیاري از نوشته »العقیده والشریعه فی االسالم«و بزرگان این امر است، در کتابِ 
اندیشه مهدي، که در اصل به عناصر یهودي و مسیحی بر می گردد، بعضی ویژگی هاي «:گرفته، چنین می نویسد

چنانکه اذهان خیال پردازان نیز به آن مطالبی افزود، و عقیده به مهدي، مجموعه اي . سائوشیانت زردشتی به آن اضافه شد
در آن تصویر شده بود؛ در حالی که ) ع(نسبت دادند که اوصاف دقیق مهدي) ص(دیثی را به پیامبرآنان احا...از اساطیر شد

مارگلی یوت نیز در مقاله اي » .این احادیث به هیچ وجه در تألیفاتی که احادیث صحیح را جمع آوري کرده، نیامده است
احادیث را هر گونه هم تفسیر کنند، دلیل «:ویسد، در یکی از دائره المعارف هاي غربی، چنین می ن»مهدي«تحت عنوانِ 

قانع کننده در دست نیست که تصور کنیم پیامبر اسالم، ظهور یک مهدي را براي احیا، تحقق، اکمال و تقویت اسالم، الزم 
از در مقابل این گروه از مستشرقان، که مهدویت را اسطوره و افسانه پنداشته اند، برخی دیگر » .و حتمی شمرده باشد

مستشرقان، با نگاه مثبت به آن نظر کرده اند و نه تنها آن را اسطوره نمی خوانند، بلکه از نقاط مثبت تفکر اسالمی و 
سیاست «ماربین، مستشرق آلمانی، در کتاب خود  .خصوصاً شیعی می دانند؛ که به دو نمونه از این دیدگاه اشاره می کنیم

از جمله مسائل بسیار مهم اجتماعی که همواره می « :فلسفه مذهبِ شیعه می گوید، در پایان فصل هفتم، در مورد »اسالمی
شیعه عقیده  تواند موجب امیدواري و رستگاري گردد، همانا اعتقاد به وجود یک حجت در هر عصر و انتظار ظهور اوست

گام، چون از خواب برخیزد و ببیند دارد که انسان چون به هنگام شب در بستر می رود، باید به این امید بخوابد که صبح هن
که حجت عصر ظهور کرده است، در تأ یید او آماده باشد؛ و عقیده دارند که همه مردم و دولت هاي روي زمین تابع او و 
تحت حکومت آنها خواهند بود گویا فرد فرد شیعه، به امید ترقی و عالم گیري و اقتدار مذهب خود، هر صبح از خواب بر 

یعه، مجتهدین را نواب عام حجت عصر می دانند و البته بر دانشمندان علوم اجتماعی روشن است که اگر ش. می خیزد
همچو عقیده اي در میان فرد فرد ملّتی گسترش یافته و رسوخ کند، ناچار روزي اسباب طبیعی آن، براي آنان فراهم خواهد 

امیدواري و قوت قلب از روي اعتقاد، مایه . آن، پشت گرمی یأس و حرمان، عامل همه گونه نکبت و ذلّت است و ضد .آمد
این مستشرق آلمانی، در ادامه نوشته خود، پیشگویی جالبی کرده و می گوید اعتقادات مذهبی در  ».فالح و نجات می گردد

با این همه ملل مشرق زمین، تا دو قرن دیگر کامالً اثرات خود را خواهد بخشید؛ و می توان گفت که در این مدت و 
شیعه پیشرفت محیر العقولی نموده و از حیث عده، نیرو و قدرت، مقام اول را حائز خواهد شد؛ و  ،طبیعیجمعیت و اسباب 

حتی اگر آثار اعتقادات مذهبی از بین برود، شیعه داراي آن سرمایه اي خواهد بود که ماوراي قواي طبیعی، شوکت، اقتدار، 
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به عقیده من، مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه « :کربنهانري پروفسور 
همیشه زنده نگه داشته و به طور مستمر و پیوسته  هدایت الهی را میان خدا و خلق

   .ت را زنده و پا بر جا می گذاردوالی
به عقیده (به واسطه همین رابطه والیت، جانشین وي ) ص(و بعد از حضرت محمد... 

زنده بوده و هست و خواهد بود و این حقیقتی است زنده؛ که هرگز نظر ) شیعه
به عقیده  ؛علمی نمی تواند آن را از خرافات شمرده و از لیست حقایق حذف نماید

ادیان در  من، همه ادیان بر حق بوده و یک حقیقت زنده را دنبال می کنند و همه
تنها مذهب تشیع است که به زندگی ! آري. اثبات وجود این حقیقت زنده مشترکند

 ».این حقیقت، لباس دوام و استمرار پوشانده است

  

 
تحت عالوه بر ماربین، دیگر مستشرقِ بزرگ آلمانی، فان فلوتن، در کتاب خود، » .الم نگه داردقوت و حکومت خود را در ع

او . ناجی، در میان شیعیان معروف و مشهور است مسیح« :در این باره می گوید» تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه«عنوان 
بود؛ ولی دیري نپایید که مخصوصِ آن ناجی از اهل بیت  البته این لقب، در آغاز یکی از القاب شَرف. ملقّب به مهدي است

گردید؛ چنانکه اعتقاد به ظهور مهدي و انتظار او، در بدو امر مختص به آل بیت نبود و فکر مهديِ منتظر چنان در میان اهل 
ع به این امر و سنّت شیوع یافت که فکر مهدي هاي دیگر را به کلّی از ذهن آنان خارج ساخت؛ و بدون شک، پیشگویی راج

اکنون با نگاهی به مباحثات پروفسور هانري کربن، مستشرق » .انتظار ظهور ایشان از نفوس مسلمانان بیرون نرفته است
بزرگ فرانسوي و استاد دانشگاه سوربن پاریس، با مرحوم عالمه طباطبایی، با دیدگاه این استاد فلسفه و کالم مسیحی در 

البته این دیدگاه محصول سالها مراوده علمی و مجالست او با مرحوم عالمه می باشد؛ . یمموضوع مهدویت آشناتر می شو
سالیان دراز، هر پاییز، « :، تأ لیف مرحوم عالمه، می نویسد»شیعه در اسالم«چنانکه دکتر سید حسین نصر در مقدمه کتابِ 

مندان تشکیل می شد؛ که در آن مباحثی حیاتی بین ایشان و استاد هنري کربن، مجالسی با حضور جمعی از فضال و دانش
درباره دین و فلسفه و مسائلی که در جهان امروز با آن روبرو می شود، مطرح می شد و این جلسات نتایج بسیار مهمی به 

که تماس فکري و معنوي اصیل بین اسالم و مسیحیت قطع حتی می توان گفت که از دوره قرون وسطی، ... بار آورده است
غرب، « :و در بخش دیگري از این مقدمه می افزاید» .، چنین تماسی بین شرق اسالمی و غرب حاصل نشده استشد

عراب در اندلس و با اَتراك در شرق اروپا؛ و در هر دو مورد، تماس با  تاکنون دو بار با اسالم تماس مستقیم داشته است؛ با
اسالم سنّی بوده است در برخی 

سالم شیعی؛ موارد محدود، با ا
مغرب ! آن هم از نوع اسماعیلی

زمین هیچ گاه با عالم تشیع، 
بخصوص ایران شیعی، تماسی 

و تشیع، چنانکه ... نداشته است
هست، در خارج از جهان پیروان 

از این . آن، شناخته شده نیست
رو مستشرقان همواره تشیع را 

در اسالم و حتی » بدعت«یک 
برخی آن را اختراع عده اي از 

» .دشمنان اسالم دانسته اند
مشروح مذاکرات دکتر کربن و 
مرحوم عالمه طباطبایی، هم در 

، منتشر گردیده است »ظهور شیعه«به چاپ رسیده و هم به طور مستقل، تحت عنوانِ  1339سالنامه مکتب تشیع سال 
ه و موضوع مهدویت را نیز از دیدگاه البته باید توجه داشت که پروفسور کربن، بیشتر به عرفان و حکمت اسالمی نظر کرد

تصور امام غایب، « :از این رو پرسش خود را از مرحوم عالمه چنین مطرح می کند. معنوي آن مورد پرسش قرار داده است
چه اثري در تفکر فلسفی و اخالق و روي هم رفته زندگانی معنوي انسان دارد؟ آیا با تعمقی جدید در این تصور اساسی، 

ع نمی تواند به دنیاي امروز یک غذاي جدید روحی، براي احیاي فلسفه و مبدا نیرومندي براي زندگی معنوي و مذهب تشی
مرحوم عالمه طباطبایی در پاسخ به چنین سؤ الی، پاسخی » .اخالقی ببخشد؟ نیرویی که تاکنون در تقدیر مانده است

پس از ) ع(»مهدي«استفاده معنوي از « :ن در ابتدا می فرمایندایشا. مبسوط ارائه می کنند، که مقدمه آن بسیار جالب است
آغاز نمی شود؛ بلکه پیامبر اسالم با بیان صریح و اخبار قطعیه آمدن مهدي ) ص(گذشت دو قرن و نیم از هجرت پیامبر

فوس عموم اهل در باطن یک مسلمان واقع بین جلوه گر می شود، در ن» مهدي«موعود، آن حالت معنوي را که با اعتقاد به 
چنانکه اعتقاد به پاداش عمل، یک . تصور ظهور مهدي، در ردیف تصور وقوع قیامت می باشد .اسالم به وجود آورده است

همچنین اعتقاد به ظهور مهدي، نگهبان دیگري است . نگهبان داخلی است؛ که به هر نیکی امر و از هر بدي نهی می کند
پروفسور هانري کربن، در کتاب خود تحت » .واقع بین اسالم گماشته شده استکه براي حفاظت حیات درونی پیروان 

، به این مباحثاث و مذاکرات اشاره نموده و دریافت هاي خود را از نوع تفکر و فلسفه شیعه »تاریخ فلسفه اسالمی«عنوان 
و بر مردم، همان مفهوم تهذیب و جلوه ظهور ا« :چنین می نویسد) ع(او در باره فلسفه غیبت امام زمان ؛بیان داشته است



 
٢٢ 

 ،تجدید عالم روحانی آنان است و در نتیجه همان مفهوم عمیق اندیشه اي است که شیعه از غیبت و ظهور امام دارد
مردم شایستگی خود را براي دیدن امام از دست می دهند؛ آنگاه خود بین امام و خویشتن حجاب می گردند؛ ز یرا 

یعنی معرفتی که از راه قلب حاصل می شود، از دست می دهند، یا آن را فلج ساخته و از  وسیله تجلّی و مشاهده را؛
پس تا وقتی که مردم مستعد شناسایی و معرفت امام نگردند، سخن گفتن از ظهور امام غایب، هیچ . کار می اندازند

ا دیگر موعود گرایی ها در مکاتب این فیلسوف فرانسوي، اعتقاد شیعه به مهدویت و تفاوت آن ب» .معنی نخواهد داشت
به عقیده من، مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و « :دیگر را چنین بیان می دارد

مذهب یهود، نبوت را، که . طور مستمر و پیوسته والیت را زنده و پا بر جا می گذاردهمیشه زنده نگه داشته و به  خلق
عی میان خدا و عالم انسانی، در حضرت کلیم ختم کرده و پس از آن به نبوت حضرت مسیح و رابطه اي است واق

اذعان ننموده و رابطه مزبور را قطع می کند و نیز مسیحیان در حضرت عیسی متوقف شدند و ) ص(حضرت محمد
رابطه اي میان خالق و  توقف نموده و با ختم نبوت در ایشان، دیگر) ص(اهل سنّت از مسلمانان نیز در حضرت محمد

ختم شده می داند؛ ولی والیت را، ) ص(تنها مذهب تشیع است که نبوت را با حضرت محمد .خلق، موجود نمی دانند
که همان رابطه هدایت و تکمیل می باشد، بعد از آن حضرت و براي همیشه زنده می داند؛ رابطه اي که از اتصال عالم 

کند؛ به واسطه دعوت هاي دینی قبل از موسی و دعوت دینی موسی و عیسی و انسانی به عالم الوهی حکایت می 
به (به واسطه همین رابطه والیت، جانشین وي ) ص(؛ و بعد از حضرت محمد)صلوات اللّه علیهم اجمعین(محمد 

ن را از زنده بوده و هست و خواهد بود و این حقیقتی است زنده؛ که هرگز نظر علمی نمی تواند آ) عقیده شیعه
به عقیده من، همه ادیان بر حق بوده و یک حقیقت زنده را دنبال می  ؛خرافات شمرده و از لیست حقایق حذف نماید

تنها مذهب تشیع است که به زندگی این ! آري. کنند و همه ادیان در اثبات وجود این حقیقت زنده مشترکند
م ترین انتقاد به تحقیقات کربن، عدم توجه او به بعد اجتماعی شاید مه» .حقیقت، لباس دوام و استمرار پوشانده است

) ع(حادثه بزرگ عاشورا و ظهور و قیام بالسیف مهدي و قرار گرفتنِ دوران غیبت میان دو) ع(ظهور حضرت حجت
 بی تردید نمی توان در کنار عروج عرفانی شیعیان، که کربن بدرستی از آن به عنوان یکی از شروط اساسی. است

توفیق دیدار معصوم یاد می کند، از وجه اجتماعی و مبارزه فراگیر آن امام با ظلم سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 
را براي اصالح اجتماعی امت جدش، که ) ع(صاحبان، زور و زر و تزویر چشم پوشید و خروج عاشقانه ابا عبداللّه

د و از عنصر سیاسی این هر دو قیام صدر و ذیل اسالم، فرهنگی فاسد در کالبد آن دمیده شده بود، به فراموشی سپر
  . چشم به غفلت پوشید
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موضوع عسل و فواید آنرا ستاد ارجمند جناب آقاي اصغر کاربرو ا
   .نموده اندنشریه ارسال به این شماره 

واژه اي عربی است که در » عسل«  :عسل؛ طـعـم بـهـشـت
خداوند قرار دارد؛ ) علیهم السالم(این اکسیر حیات بخش که مورد عنایت قرآن کریم و حضرات معصومین. ه می شودنامید» انگبین«فارسی 

خوردن عسل براي مردم «؛»فیه شفَاء للنَّاسِ«: بخش براي انسانها معرفی نموده است در قرآن و در سوره نحل آن را بعنوان ماده شفا
هیچ «؛ »لم یستشف المریض بمثل شربۀ العسل«: هم درباره این ماده حیاتبخش فرموده اند )ص(پیامبر اکرم  . )1(»شفاء است

واعلم ان : در مورد عسل هاي زیان آور هشدار داده و می فرماید) ع(امام رضا. )2(».کند مریضی، به مانند نوشیدن عسل شفاء پیدا نمی
ادرکه الشم عطش ، ومنه شی ء یسکرو له عند الذوق جراقه شدیده فهذه  للعسل دالیل یعرف بها نفعه من ضره و ذلک ان منه شیئاً اذا

االنواع من العسل قانله؛ بدان اي امیرالمؤمنین که براي شناخت عسل مفید از مضر نشانه هایی است ، بعضی از عسلها هستند که 
دارند، این نوع عسلها  ار تند و سوزنده ايوقتی بویشان به مشام انسان برسد عطسه می زند، بعضی از عسلها سکر آورند و مزه بسی

عن آبائه عن رسول اهللا ) ع(عن الرضا . امام رضا علیه السالم در بیانی دیگر عسل را شفاي دردها و بیماریها دانسته اند. )3(کشنده اند
اگر : نقل شد که فرمود) ص(ر از پدرانش از پیامب) ع(از امام الرضا . قال ان یکن فی شیئی شفاء ففی شرطه حجام اوشربه عسل): ص(

در روایتی از امام رضا علیه السالم از اهمیت عسل سخن به میان آمده  .)4(در چیزي شفا باشد در حجامت و نوشیدن عسل است
پیامبر از پدرانش از ) ع(از امام الرضا . ال تردوا شربه العسل علی من اتاکم بها: قال) ص(عن آبائه عن رسول اهللا ) ع(عن الرضا . است

امام رضا علیه السالم در جایی . )5)(بگیرد و بنوشد.( به هر کس از شما که عسل تعارف کردند رد نکند: نقل شد که فرمودند) ص(
هر که می خواهد در همه ي زمستان از : آن حضرت می فرماید. دیگر عسل را راه درمان و پیشگیري از سرماخوردگی معرفی کرده اند

   .)6(بخورد) عسل(ند ، هر روز ، سه لقمه شهد سرماخوردگی دور بما
   خواص عسل

به  عسل آب لیوان 1-2 	روزانه مصرف  .به ویژه در کودکان است کم خونیمصرف مداوم عسل از بهترین راه هاي درمان انواع 
براي درمان عسل از بهترین داروها . بسیار مفید است سالمتی قلب و عروقعلت وجود مواد آنتی اکسیدان در آن براي 

 روده، ضعف معده و عدم هضم غذاستانواع زخمهاي معده و اثنی عشر، ترش کردن، نفخ و ورم معده و مانند  مشکالت گوارشی
بسیار موثر است و در صورت ابتال به سرماخوردگی نیز  پیشگیري از سرماخوردگیدر  ،مصرف آب عسل به ویژه در فصول سرد

ر بـه آب عسل، کمی عرق نعناع اضافه شود؛ به هنگام سرماخوردگی به عنوان یک داروي چرك اگـ. شـدت آن کـمتر خـواهد بـود
آنقدر قوي است که حتی زخم افراد دیابتی یا قطع  ترمیم زخم هااثر معجزه آساي عسل بر روي  .خشک کن قوي عمل مـی کند

چار ضعف و افت قند خون می شوند؛ ورزشکارانی که افرادي که زیاد د. نخاعی نیز در صورت تداوم پانسمان عسل بهبود می یابد
 .بدن را افزایش می دهد سطح قند خون و انرژينیاز به مواد غذایی دارند که فوراً انرژي آزاد کند؛ چرا که عسل به سرعت، 

عالوه بر خوردن . مضر نیست؛ بلکه باعث سالمت آنها نیز هست براي دندان ها و لثه هاعسل علیرغم شیرینی بسیار زیاد؛ نه تنها 
 . )7( .بار لثه ها را با عسل ماساژ دهید 1-2عسل، روزي 

 :پانوشتها
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خاك بر خاك گیرند و کربالیت را داعیه اجالل ربوبی چگونه بر درك زمینیان خاك بین درآید؛ آنانکه قیاس شوق مقام تو بر عرش و یا اباعبداهللا 
  حکومت پندارند؛ 

بودي؛  و عجب مدار بر این چشمان ظاهر بین مادي که عاجز باشند از درك آن حقیقت عظیم مسلخ ربانی، که پاي نهادن بر آنرا ابشار و انذارش داده
  و انذار فالکت متمردان و متاخران؛  بشارت رستگاري همراهان

  تفسیر نزول وحی از آدم تا خاتم بود، نشان پیمایش طریقت وحدانی؛ حسین جان کربالیت

اند و روي بر آسمان کربال پهنه تمام حقایق هستی است؛ اینجا شیفتگان طریق حق و مبهوت عالم قدس بر گرد یگانه نور حق در عالم خاك حلقه زده 
فاي وجود دریافته اند و از اینروست که خاموشی شب تکافوي غیبت از این میدان را ژربه دارند؛ اینان سیطره نور را در سراسر حیات فانی و باقی خویش 

  نمی نماید، که به هر طرف روي نهی آنجا محضر نور است؛

غ از ش فاروقوف در عرصه کربال به تو خواهد فهماند که پایانی است بر تمامی بهانه ها و توجیهات فرزندان آدم؛ توجیهاتی که بر حرکات و سکنات خوی
زینَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء والْبنینَ والْقَنَاطیرِ الْمقَنْطَرَةِ « د داشت؛ بهانه هایی که عصاره اش دنیاخواهی است ناین دایره قدسی روا خواه

 رْثالْحامِ والْأَنْعۀِ وموسلِ الْمالْخَیضَّۀِ والْفبِ ونَ الذَّهامنْیاةِ الدیالْح تَاعم کهمان حبی که در آنسوي میدان کربال جمعی را بدان مبتال بینی و  ؛»ذَل
تیزي کالم لغو و نابخرد آمیخته به حیلت حیوانیشان چنان جان واالي حسین علیه السالم را رنجاند که ظاهر  ؛استحاله یافته  به اضل خصایص حیوانی 

 .دشوصف ناپذیر بر او و یارانش  رنجور کربال برما، آرامی
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