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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
سوره مائده بود كه در ادامه آن مواردي كه  3 هيآاي كه براي حرمت قمار مورد استشهاد قرارگرفته بود پنجمين آيه

الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيِْر اللَّهِ بِهِ وَ الُْمنْخَنِقَةُ وَ الْمَوُْقوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ َو  وَ لَحْمُ -الدَّمُاْلمَْيتَةُ وَ  عََليْكُمُ حُرِّمَتْ«فرمود: 
 »ذلِكُمْ فِسْقوَ َأنْ تَْستَْقسِمُوا بِاْلأَزْالمِ  -وَ ما َأكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيُْتمْ وَ ما ذُِبحَ عَلَى النُُّصبِ -النَِّطيحَةُ

بر  ».وَ أَنْ َتسْتَقِْسمُوا بِالْأَزْالمِ«تا اينجا رسيد كه » الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَحْمُ -الَْميْتَةُ وَ الدَّمُ عَلَيُْكمُ حُرِّمَتْ« 
اح خاصي كه در جاهليت متعارف شما تحريم شده است استقسام به ازالم و قرعه زدن و قمار كردن با آن ازالم و قد

 بوده است. نكاتي را در آيه مطرح كرديم.

 نكته ششم: امكان الغاء خصوصيت يا عدم امكان آن
نكته ششم اين است كه برفرض اينكه داللت آيه تام باشد بر حرمت تكليفي يا حرمت وضعي يا هر دو داللت بكند، 

 شود الغاء خصوصيت كرد يا نه؟ ششم اين است كه آيا ميهركدام از اين مباني را بپذيريم؛ سؤال در مبحث 
مورد و مضمون آيه اختصاص به نوع خاصي از قمار دارد كه در عرب جاهلي مرسوم بوده است و استقسام به ازالم 
 بوده است، قمار انواع ديگري هم دارد كه در عصر ما رايج است و اين نوع قمار شايد االن رواجي نداشته باشد، برفرض

او وضعاً او كالهما داللت بر حرمت  تكليفاًاينكه داللت اين مورد تمام باشد و از عقبات قبلي عبور بكنيم و بگوييم 
شود اين را به ساير اقسام قمار تعميم داد و با الغاء خصوصيت كند اين اختصاص به نوع خاصي از قمار دارد. ميمي

براي اينكه اگر ما همه ادله و  نهيا نه؟ يا ممكن است كه كسي بگويد قاعده كلي حرمت قمار را از آيه استفاده كرد 
و آيات ديگري هم نبود كه در آنجاها  شواهد ديگر را كنار بگذاريم و در بحث استقسام به ازالم ما باشيم و اين آيه

يه در دسترس ما بود ها نبود و فقط همين آگرفت، اگر آنميسر آمده بود و ظهورش در اطالق بود و همه اقسام را مي
شود الغاء خصوصيت  كرد فرض ما اين است كه اشكاالت قبلي رفع شد و آيه داللت بر حرمت ممكن بود بگوييم نمي

كند ممكن است بگوييم الغاء خصوصيت از اين قمار به ساير مي كند منتهي داللت بر حرمت نوع خاصي از قمارمي قمار
ت كه با گوشت و لحم و خوردن آن ارتباط داشته است اگر هم بشود الغاء شود چون اينجا قماري اساقسام نمي

گيرد، اما شود ما يكتسب بالقمار لحم باشد حرمت را ميخصوصيت كرد اين است كه بگوييم در قماري كه موجب مي
يل ديگري نداشتيم گيرد. اگر هيچ دلها نيست ممكن است بگوييم اقسام ديگر قمار را نمياگر آنجايي كه بحث ذبح و اين
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ها در آن مطرح نيست ال يخلوا من كه اين بحث و تسري اين آيه كه در آن ذبح شتر مطرح است به ساير اقسام قمار
شده در باب اكل و ذبح و امثال صعوبة، سِرش هم اين است كه شايد كسي بگويد اينكه اين حيوان وسط بوده و ذبح مي

حرام شده  تكليفاًتري در اينجا وجود دارد و به خاطر آن اين نوع عمل وضعًا و ها است، احتياطات و تحفظات بيشاين
آورد ممكن است كه بگوييم اين قابل كند و مالي را هم به دست مياما اگر حيواني در كار نيست و قماري مي ؛است

ن بوده كه آن حيوان را تسري  نيست، يعني احتمال خصوصيتي در اين مورد به خاطر اينكه ذبح شتر بوده و شرط هما
بدهند و ديگران بخورند ممكن است سِري در آن باشد كه اينجا شارع منع كرده است اما درجاهايي كه ذبح و اكل لحم 

تعميم گيرد ولو باواسطه، ممكن است با آن چيزي بگيرد و بخورد، ممكن است بگوييم اين قابلدر كار نيست، پولي را مي
ه دليل اينكه در باب اكل و لحم و ذبح ممكن است يك خصوصيتي باشد شايد تسري جايز به آن موارد نيست. پس ب

اي نداشتيم نباشد و روشن است كه الغاء خصوصيت و تسري از اين مورد به ساير موارد بايد اطميناني باشد اگر آيه
فضاي انتزاعي كه هيچ دليلي  شود. در يككه يك احتمال عقالئي جدي اينجا وجود دارد همين مانع از تسري ميهمين

كشي دهند و قرعهگفتيم آن عملي كه شتر را يا حيوان ديگري وسط قرار ميدر باب قمار نيست و فقط همين آيه بود مي
هاي خاص درنيامد بايد قيمت آن را بدهد و همين را ذبح بكنيم و گويند هر كس نامش به قرعهكنند و بعد هم ميمي

ها خصوصيتي باشد كه شارع آن را منع كرده اين بازي به خاطر سروكارش با ذبح و اكل و اين بخوريم، ممكن بود در
 راحتي آن را گذاشت كنار.است. اين احتمال، احتمال چندان ضعيفي نيست كه بشود به

وشت را كردند و افتخار عرب هم اين بود كه گدادند حيواني را ذبح ميهاي قحطي اين كار را انجام ميسؤال: سال
 كردند.بين فقرا تقسيم مي

 ها نداشت.جواب: اختصاص به قحطي و اين
شود مطمئن به الغاء خصوصيت شد البته الغاء خصوصيت مثالً از شتر به يك اين احتمال يك مقدار قوي است و نمي

شود اما بالجمله به يالجمله ماي كه روح اين بازي محفوظ باشد بنابراين الغاء خصوصيت فيحيوان ديگر و در محدوده
 .قسام تسري بكند ال يخلوا من صعوبةهمه ا

 گويند بازي با سنگ هم بوده؟ سؤال: مي
 جواب: آنچه غالب تفاسير دارند اين نوع بازي است. 

آنچه مهم است اين است كه نياز چندان به اين آيه نداريم و اين آيه، اگر آيات ديگر را ببينيم ذهن براي الغاء 
 رِجْسٌ  وَ الْأَزْالمُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الَْمْيسِرُ وَ الْأَنْصابُ«فرمايد: مي آيه شريفه سوره مائده كهشود در خصوصيت مساعد مي

يك مصداق از ميسر است و عنوان شود كه اين ازالم بهآيه خيلي ظهور قوي مي با اين »فَاْجتَِنبُوه طانِالشَّيْ  َعمَلِ مِنْ



                                                                                                 :   2598 ماره 

 
 

3

شود الغاء تنهايي نميبامالحظه آيات ديگر و با فضاي كلي شرع، ذهن با اين الغاء خصوصيت مساعد است. به
هم گفتيم كه ازالم اينجا دو تفسير  90 هيآدر  كه ؛توان به آيه تمسك كردبنابراين در حد يك مؤيد مي ؛خصوصيت كرد

كنند به را منع مي اند كه شبيه استخاره است براي نفي استخاره كه جمعي از اهل سنت آندارد كه جمعي قرعه زدن گفته
 اند دادند و شايد هم بياني داشتيم كه يادم نيست.اند، مرحوم عالمه جوابي دادهاين دو آيه تمسك كرده

 : احتمال قرعههفتم هنكت
فرمايد و آن اينكه اين آيه از آن احتمال دورتر است (احتمال اينكه قرعه باشد و شبيه اي مرحوم عالمه مييك نكته

استخاره مقصود باشد نه قمار خاص)، در اين آيه بعيدتر است، علت اين سياق و آيه اين است كه استقسام گوشت و لحم 
يم در آيه گويعة مطلق، خيلي تناسب ندارد ميها را مطرح كرده و اين با ازالم منع قراينو تحريم و حليت و حرمت و 

اين شاهدي » حرمت عليكم...«هم در يك جمله ها ندارد. آنبحث قرعه را آورده است كه ربطي به بحث گوشت و اين
شود كه احتمالي كه اي ميست و قرينهتر اشود آن قول را  تضعيف كرد و اين احتمال در آيه ضعيفاست براي اينكه مي

 اي است كه ايشان فرمودند.ها باشد اضعف است اين هم نكتهمقصود قرعه و استخاره و اين
 توان حرمت را احراز كرد؟سؤال: از رواياتي كه اينجا آمده مي

 جواب: اگر ذيل اين آيه آمده بخوانيد در وسايل و مستدرك نبود. در چه بابي آمده؟ 
 بْنِ  أَحَْمدَ عَنْ الْخِصَالِ فِي وَاين آيه را آورده باب اطعمه و اشربه. روايتش طوالني است سندش صفحه چهل  سؤال:

 َعنْ كُلِّهِمْ  الْعَلَِويِّ مُحَمَّدٍ بْنِ َحمْزَةَ وَ الْوَرَّاقِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ َعلِيِّ وَ اْلمُؤَدِّبِ إِبْرَاِهيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْهََمذَانِيِّ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَادِ
 ع جَعْفَرٍ َأِبي عَنْ تَْغلِبَ  بْنِ َأبَانِ عَنْ  عُْثمَانَ بْنِ َأبَانِ  عَنْ جَمِيعاً الْبَزَنِْطيِّ وَ) عُمَْيرٍ أَبِي ابْنِ َعنِ( َأِبيهِ عَنْ ِإبْرَاِهيمَ بْنِ عَِليِّ

 .1»جَلَّ وَ َعزَّ اللَّهُ فَحَرَّمَهُ الْقِمَارُ هُوَ وَ«گويد: دهد آخرش ميتوضيح مي
وَ أَْن تَْستَقْسِمُوا « دهدهمين را توضيح مي را آورده ذيلش هم قمار را گفته است.» َو أَْن تَسْتَقْسُِموا بِالْأَزْالمِ«جواب: 

 .»جَلَّ وَ َعزَّ اللَّهُ فَحَرَّمَهُ الْقِمَارُ هُوَ وَ«كه رسد به ايندهد تا ميهمين بازي را توضيح مي »فِسْق ذِلكُمْ« ».بِالْأَزْالمِ
حضرت تفسير كرده كه  را ».وَ أَنْ تَْستَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ«شود معنا كرد يكي اينكه اين روايت را به دو صورت مي 
 وَ  َعزَّ اللَّهُ فَحَرَّمَهُ الْقِمَارُ هُوَ وَ«فرمايد: كردند ميمي طور عملدهد كه اينطور بوده است بعدازاينكه بازي توضيح مياين
گويد كه مقصود از اين مطلق قمار است و اين نوع قماري است كه خداوند به خاطر اين او را حرام كرده است. نمي »جَلَّ
گويد كند ولي نميجهت خداوند آن را تحريم كرده است. روايت داللت بر اين ميگويد اين مصداق قمار است و ازاينمي
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هو «فرمود  »الْأَوْثان مِنَ  الرِّجْسَ فَاْجَتنِبُوا«گفت گويد و بين اين دو فرق ظريفي است. در آن آيات ميآيه اين را مي
فرمايد، چنين بازي متعارف بود و اين هم قمار است و به خاطر اينكه قمار بوده كند. اينجا ميمي تفسير »الشطرنج

گويد، اما اينكه آيه هم اين را مي ؛روايت دليل خوبي است بر اينكه قمار حرام استخداوند آن را تحريم كرده است. 
طور هم احتمال داده بشود. ولي اظهر اين است كه خود روايت از روايات داله بر محل ترديد است ممكن است آن

كند ضميمه آيات تقويت ميبه اما اين روايت ؛كندحرمت هست اما اينكه أن تستقسموا مطلق قمار است اين را افاده نمي
اينكه آيه منع كرده به خاطر اين  كهگويد چيز باالتري را ميشود روايت كه بشود الغاء خصوصيت كرد. آيه دليل نمي

 گويد قمار حرام است.گويد، آيه ميهم حرام است. نمياست كه مشمول قماري است كه آن

 سوره انبياء 52آيه ششم: آيه 
الَّتِي  التَّماثِيلُ ما هِذهِ«كنم. آيه ششم هست كه در وسايل آمده است كه تكليف آن را بيان ميم يك آيه ديگري ه

اين آيه  »الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاِكفُون التَّماثِيلُ  ما هذِهِ«كه: است كه حضرت ابراهيم خطاب به قومش كرد  »أَنُْتمْ لَها عاكِفُون
 طور مبسوط و مفصل بحث كرديم. هاست و در بحث بت بهمربوط به بت

 استدالل به روايات
ها ندارد اما در دو روايت آمده كه به نحوي اين آيه را با بحث قمار ظاهر آيه ربطي به بحث شطرنج و قمار و اين

ذيل آن بابي كه  102مدرسين باب  ل چاپ انتشارات جامعهئربط داده است. اين دو روايت در مستدرك است وسا
رَوَى عبداهللا بُْن مَْسعُودٍ َأنَّ عنوان آن تحريم لعب بالشطرنج است در مستدرك در روايت چهارم جامع االخبار دارد كه 

حضرت عبور كردند از  2»لَها عاكِفُونالَِّتي أَنُْتمْ  التَّماثِيلُ ما هذِهِ«قال: ، بِالشِّطْرَنْجِ َيلْعَبُونَ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِقَْومٍ
 يعوال يك روايت است كه درپرستيد. اينها چيست كه ميجماعتي كه مشغول بازي شطرنج بودند فرمودند اين بت

 عالي و هم در جامع االخبار ذكرشده است.للا
لي آمده است مقطوعه عالال امع االخبار آمده است يا در عواليسند اين روايت ضعيف است يعني روايتي كه در ج

 است و سندي برايش ذكر نشده است كه بشود سلسله سندش را تصريح كرد.
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است،  102لعب، باب بالشطرنج، حديث چهارم، اگر بخواهيد وسايل مراجعه بكنيد ذيل باب لمستدرك باب تحريم ا
 خيلي كار خوبي هم شده كه وسايل و مستدرك باهم است.

 كردند و خطاب به اين قماربازها گفتند،كند يعني شاهد بودم كه پيامبر عبور مينقل ميعبداهللا بن مسعود از پيامبر 
ها بكار پرستي است كه حضرت ابراهيم خطاب به آناين آيه مربوط به بت »الَّتِي أَنُْتمْ لَها عاكِفُون التَّماثِيلُ  ما هذِهِ«

 بردند، حضرت آن را اينجا بكار بردند.
آمده است ازنظر سند مقطوعه است و ازنظر  اللعالي ع االخبار آمده است و هم در عواليدر جاماين روايت كه هم 

داللت هم تفسيري در آيه خيلي وجود ندارد كه بگوييم مقصود از تماثيل شطرنج است، بيشتر بيان تأويلي است كه در 
طرنج در مستدرك شبال ايت چهارم باب لعباده است. اين روروايت وجود دارد كه تماثيل را به لعب و شطرنج، تطبيق د

 وسايل بود.

يك حديث بي سندي از روايت ديگر روايت ششم است كه ابوالفتوح آمده عن اميرالمؤمنين كه اين هم مقطوعه است.
 َعنْ  يرِهِ،تَفْسِ فِي الْفُتُوحِ َأبُو الشَّيْخُگويد: پيامبر بود و يك حديث بي سند هم در مورد حضرت اميرالمؤمنين است، مي

 وَ  التَُّرابِ  مِنَ قَدْرًا أََخذَ وَ عَاكِفُونَ لَهَا أَنُْتمْ الَّتِي التَّمَاثِيلُ هَذِهِ مَا فَقَالَ بِالشِّطْرَنْجِ يَْلعَبُونَ  بِقَْومٍ مَرَّ أَنَّهُ«: ع اْلمُؤْمِِنينَ أَمِيرِ
 .3...»فِيه طَرَحَهُ

 بررسي سندي روايات
كرديم ولي دو روايت مقطوعه است و هيچ نام و نشاني اين دو روايت سندي ندارد اگر سند داشت  بيشتر دقت مي

كند در آيه رجس من االوثان وثن و بت است كه حضرت آن را با شطرنج تطبيق داد درش نيست البته آنچه تأييد مي
اي دارد. انواعي از آن اين است كه اين جسمهتناسب آن با شطرنج اين است كه حداقل در بعضي اقسامش حالت م

شده است منتهي در آن روايات هاي آن حالت بت داشته است و شايد به اين مناسبت به اوثان و شطرنج اطالق ميخانه
 گويد مراد از اين شطرنج است. صراحت ميبه

 يكي از اشكاالتي كه اين دارد باب را ننوشته است.
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 احتماالت داللي روايات 
 شود احتمال داد:اين دو روايت ازنظر سند كامالً ضعيف است و ازنظر داللت در باب آن به سه صورت مي

صورت كنيم و بهيكي اينكه بگوييم كاربرد اين مجازي است ما از آيات و اشعار و امثال آن استفاده مي -1
كردند يا از باب اينكه آن ابزار و رود، اين تماثيل را بر شطرنج اطالق استعاره و كنايه در مواردي بكار مي
اي داشته است و مجسمه هم معموالً يك حالت بتي داشته است  با اين وسايل يك حالت و شكل مجسمه

شود احتمال داد از اين باب اطالق بر آن كرده است يا از باب اينكه بازي شطرنج تمام قرائن و شواهد مي
شده مانند جدول حل كردن است، شايد از اين حيث گفته كند ووغم انسان را جذب خودش ميفكر و هم

يك احتمال است كه درواقع يك كاربرد مجازي است نه است كه گويا اين هم يك نوع پرستيدن است. اين
 م را ازآنجا  به اينجا تسري بدهد.اينكه بخواهد آن حك

پرستي دهد و گويا اين هم حكم بتولي احتمال هم دارد كه بگوييم حضرت اين تماثيل را بر بازي تطبيق مي -2
 را دارد. اين احتمال دوم هم هست انتخاب بين اين دو احتمال يك مقدار سخت است.

 بندي آياتجمع
شده است تقريباً بحث مبسوط و جامعي در مورد اين آيات شد و اين هم ششمين آيه كه به اين شكل اطالق داده

هاي بعدي بر اساس همين مباحث از اين آيات استفاده بشود در بحث سعي شد همه نقاط مربوط به فقه آيات تكميل
 دهيم. در بين شش آيه، چهار آيهكنيم و مستقيم ارجاع ميكنيم. هرجايي كه نياز به اين آيه باشد بحث را تكرار نميمي

 چندان تام نبود، مخصوصاً ششم.  6و  5هاي خوبي داشت ولي دو آيه داللت
 ترتيب است:نايها گرفتيم بهعه بحثنتايجي كه از مجمو

از آيات فهميديم كه فعل قمار درجايي كه با آالت و با رهان باشد حرمت تكليفي دارد و مستوجب عقاب  -1
 هست.

دوم اينكه بعيد نيست از آيات استفاده بشود كه حرمت تكليفي از كبائر است، فعل قمار عالوه بر اينكه  -2
شد از آيات استفاده كرد، بعضي از روايات هم ظهور در اين حرمت دارد از كبائر است. كبيره بودن آن را مي

حديث  46واب جهاد نفس باب كنم.  ابمطلب دارد. آدرس رواياتي كه ظهور در اين مطلب دارد عرض مي
شده است كه كبائر را روايات متعددي نقل 46هم معتبر است. در باب  رواياتي است كه بعضي 36و  33
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معتبر است در ضمن عداد كبائر ميسر هم آمده  شمارد در اين دو حديث كه حداقل يكيكند و ميرديف مي
رو مبنايي كه بگوييم كبيره يعني آنچه در قرآن وعده  شد اين را استفاده كرد، البتهاست. از آيات هم مي

 حرام است.شده است. پس نتيجه اين آيات اوًال حرمت تكليفي است و ثانياً كبيره بودن اين عذاب به آن داده

نتيجه سوم هم اين است كه وضعاً هم حرام است يعني معامله باطل است و تصرف در آنچه يؤخذ بالقمار، به  -3
 ه و قرارداد، قرارداد باطلي است.مار حرام است يعني اين تعهد و معاملخاطر بطالن ق

چهارم اينكه آنجايي كه لعب به غير آالت باشد يا لعب با آالت ولي بدون رهان باشد دو صورتي كه اين دو  -4
 قيد جمع نيست از آيات حرمت آن استفاده نشد، يعني اطمينان پيدا نكرديم به اينكه آيات آن را بگيرد و

ها نباشد آنجايي حرام است كه دو قيد باهم جمع باشد، لعب با رهان و آالت معده باشد، اما اگر يكي از اين
 يم روايات را بايد بحث كرد. گويكرد. البته آيات را ميشايد نشود حرمت را از آيات  استفاده 

كسب به آالت قمار هم نتيجه پنجم هم اينكه بعيد نيست بگوييم از آيات حرمت ساخت آالت قمار و ت -5
شود كه بخواهد بسازد و خريدوفروش بكند. چون گفتيم اجتنبوا شايد اطالق داشته باشد نهايتاً ما استفاده مي

گفتيم كه نسبت به  »فَاجَْتنِبُوه الشَّْيطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ«يا  »الْأَوْثان مِنَ الرِّجْسَ فَاْجتَنِبُوا«تقويت كرديم كه 
ها هست كه خيلي متداول و رايج است اطالق دارد و يكي از آن اموري كه مربوط به آن دائمه شك آثاري ك

ها تجارت و معامله كند. اين بحث را در آالت قمار اين است كه آالت قمار و آالت معده را بسازد يا با آن
 گفته بوديم اينجا اطالق آيه تقويت كرديم البته رواياتي هم دارد.

جه هم اين است كه ما در اين آيات ديديم كه يك قاعده كليه وجود دارد و آن يجب االجتناب ششمين نتي -6
آيد بايد اجتناب كرد. عن كل رجٍس و اين قاعده كليه ناظر به اين است كه آنچه عرفًا امر پليد به شمار مي

د ارزش و اعتباري ندارد افعالي كه پليد است و يا معامالتي كه پليد است بايد اجتناب كرد و چون امر پلي
رساند اي است كه هم حرمت تكليفي و هم حرمت وضعي را مياي با آن مجاز نيست. اين هم قاعدهمعامله

اي كرديم. البته اين قاعده بحث مفصلي دارد. در آيات ديگر در اطعمه و اشربه در مورد كه ما به آن اشاره
شود داستان ديگري است. ولي اجماالً اين د و چه ميحرمت خوائص هم داريم كه باهم چه ارتباطي دارن

 كرد.آيات حرمت وجوب اجتناب عن كل رجسٍ را افاده مي

 اي است كه از آيات گرفتيم و مالحظه كرديم.اين شش نتيجه 
در اين پنج باب روايات مربوط به قمار  104 و 103 و 102 و 101و  35روايات در ابواب ما يكتسب به است باب 
 كنيم.كنيم و انشاء اهللا در جلسه بعد عرض ميبندي ميآمده كه هفتاد هشتاد روايت است كه تقسيم
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 البالغهنهجبحث 
 .ميخوانيم البالغهنهجاي از چند جمله

فرمايند: رت در اينجا ميهاي بسيار مشهور و اخالقي است كه حضاست كه از حكمت 280اي در حكمت جمله 
كسي كه اخوت و يعني آن» في اهللا آخ«گويد من در زمان پيشين برادر ديني داشتم مي» كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ ِفي اللَّهِ«

هاي الهي است كه گرفته بود آن اخوتي كه بر اساس معيارهاي ديني و ارزشبرادري ما بر اساس دين و خداوند شكل
ي است و به دو صورت تفسير شده است يك تفسير اين است كه اشاره به شخص خاصي از اصحاب ايشان امر ارزشمند

مثالً عمار يا كسي از اين قبيل كه از دنيا رفته بود يا شهيد شده بود است حالت نمادين دارد نه اينكه اشاره به شخص 
تواند افراد زيادي را هم شامل بشود كه ه كه ميگويد كه با او در ارتباط بودخاص ندارد دارد تيپ يك انسان را مي

 يُْعِظمُهُ  وَ كَانَ« گويند.وقت اوصافي را براي آن برادرشان ميحالت مشير به فرد خاص باشد و يا حالت جنسي دارد آن
روايت را از امام حسن اين روايت در پاورقي آمده است كه مرحوم كليني همين » عَْيِنه صِغَرُ الدُّنْيَا ِفي َعيِْني فِي
كه برادري داشتم كه  السالم آمده است در تاريخ بغداد و تحف العقول هم آمده و يك جمله كامل است و مشهورعليه

باست كه ازنظر ادبي زي »عَْينِه صِغَرُ الدُّنْيَا فِي َعيِْني فِي يُعْظِمُهُ َو كَانَ«كنند اين بود كه چنين بود اولين مطلبي كه نقل مي
ديد، در ديد من داد چون دنيا را كوچك ميگويد كوچكي دنيا در چشم او، او را در ديد من بسيار بزرگ نشان ميكه مي

طور باشد در ديد داند و كسي هم كه اينبسيار بزرگ بود و نگاه اميرالمؤمنين نگاهي است كه دنيا را كوچك مي
 اميرالمؤمنين ممتاز است.

كردند و  اي را خواند و مسائلي در روابط مردم و والي و رعيت بيانايي كه حضرت خطبهجهمان 216در خطبه  
فرمايد كه: كسي از حضرت خيلي تعريف كرد و حضرت او را از اين نوع تعريف كردن منع كرد. جمله مي وسط كالمشان

خداوند در او » ِمنْ قَلْبِِه َأنْ يَصُْغرَ ِعنْدَهُ ِلِعظَمِ َذلِكَ كُلُّ ماسواه مَوْضِعُهُ وَ جَلَ  نَفْسِهِ فِي اللَّهِ جَلَالُ َعظُمَ َمنْ حَقِ مِنْ إِنَ«
شود. قبًال اين جمله را ديده بودم و ابن ابي تجلي پيدا كند طبيعت او اين است كه ماسوا اهللا در چشم او كوچك مي

قدر خداوند پرفروغ است كه ماسوا اهللا به گان اين انسان آنگويد؛ هذا مقام جليل من مقامات العارفين در ديدالحديد مي
المنيرة يستحقر ضوء القمر و السراج  شاهد الشمس كما أن من«كند اين است كه آيد بعد تشبيهي كه ميچشم نمي

گويد ماه يا يك چراغ عين خورشيد تابان است كه اول مي ٤»حال مشاهدته جرم الشمس الموضوع في ضوء الشمس
كند، انسان مؤمن هرچقدر چيزي جلب نظرش نميبيند هيچشده است و ميخيلي كم سويي وسط نور خورشيد گذاشته
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كند و شود كه اصًال جلب نظر نميتر باشد ما سوي اهللا مانند آن چراغي مينگاهش به خداوند و جاللش به خدا قوي
شود اين در او بيشتر شود اين فروغ ديگر نعم كم مي اي كه آن درخشش خورشيد جالل و جبروت خدارود تا مرحلهمي

طور بود و به همين گويد من برادري داشتم كه اينبيند ميشود و ما سوي اهللا را نميكه ناپديد ميشود تا وقتيضعيف مي
لمؤمنين كه خاطر او پيش من بزرگ بود، يعني روح و جان و انساني كه ماسوا اهللا در چشم او ضعيف و ناچيز است اميرا

بيند اين آدم براي اينكه غير خدا در چشم او ضعيف است پيش اميرالمؤمنين بزرگ است فقط خدا و تجليات او را مي
جِدُ وَ لَا يُكْثِرُ إَِذا مَا لَا يَ َكانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ َبْطنِهِ فََلا يَشْتَهِي«يك اين» عَْينِه صَِغرُ الدُّْنيَا فِي عَيْنِي فِي ُيْعظِمُهُ وَ كَانَ«

و از سلطنت و سيطره گويد اي از شهوات ميعنوان نمونهگويد بهو اين آدم از سلطان شكم خارج بود بطن كه مي »وَجَد
داند كه او اسير اين شد، ولي هر فردي خودش ميكرد، بلكه جذب او نميرفته بود نه اينكه استفاده نميشهوات بيرون 
چيزي از اين نعم دنيايي دارد ولي از او گرفته شد آرام است يعني از سلطنت اين خارج است و گر يكاست يا نيست ا

اي نشسته يك غناء روحي دارد و اآلن هم كه وقتي گوشه ؛ كهخواهداين كار بسيار دشواري است. كسي مثل امام مي
شود از سلطنت ي است.  معلوم ميطور است اين خيلي كار سختچيزي دستش هست همينپيروز شده است و همه

ها هستيم و آدم بايد شهوت و رياست خارج است و طبع بشر هم اين است كه ما محكوم به سيطره و حاكميت اين
صِغَُر  عَيِْني فِي يُعِْظمُهُ وَ كَانَ«اين ويژگي را داشت كه  »في اهللا اخ«ها بيرون برود و اين لطنت اينرياضت بكشد تا از س

يافت چيزي كه نمي »مَا لَا يَجِدُ َو لَا يُْكِثرُ إِذَا وَجَد كَانَ خَارِجاً مِْن سُْلطَاِن َبطْنِهِ َفَلا يَشْتَهِي«يك اين» عَْينِه الدُّنْيَا فِي
و بيشتر زمان او به سكوت  »َأكْثََر دَهْرِهِ صَامِتاً وَ كَانَ«. كردرسيد افراط نميكرد و اگر هم به دست او ميطلب نمي
بركاتي است كه هرگز در سخن گفتن بكند در آن سكوت خود را اداره  شد سكوت دنيايي دارد كه اگر كسيسپري مي

نيست مشروط بر اينكه آن را مديريت بكند و تدبير كند در سكوت و تنهايي يك بركاتي است كه كساني كه اهل آن 
 توانند درك بكنندند ميباش

 محمد و آله الطاهريناهللا عليو صلي

 
 


