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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

لنا، عامأسيئات أنفسنا ونعوذ باهللا من رشور هللا نحمده ونستعينه و نستغفره، ون احلمدإ

له  كإال اهللا وحده ال رشيله إأشهد أن ال اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادی له ومن هيده 

 رسوله.وأشهد أن حممداً عبده و

ۡسلُِموَن ﴿ ُّ   ُُ ت
َ
َ ََ   ّ ِ �   َُ ََُمو  َّ ََ َتهِِ َِ  َُ   � َّ  َ ّ  ح  ُتوَ  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ

َ
 ﴾١َها 

گونه كه حق پرواكردن از اوست، پروا  ايد، از خدا آن كه ايمان آورده ىاى كسان«. ]102عمران:  آل[

 .»كنيد؛ و زينهار، جز مسلمان نميريد

ۡفٖس ﴿  َ   ِ ُِ   ُُ لََت ََ   ِ      ُ ُُ  � ََ  ّ ُتوَ  َ ه  ُ هُ�   َّ �ّ
َ
ٖ  َها  َدة ِّ ٰ ه  َ� َّ ُِۡٱ لََ�  ََ ََ  َ �َ ََ ه  َّ ََ َۡ ََ

 ََ َمه َِ ُّ �ِسَ ثِ�ٗ  كَ ّٗ هُِۡٱ ََ  � ۚ ُٗ ٓ ّ   ه ُتوَ  َ  ََ  ۡ ُُ َ َ�َن َعلَۡي ۚ �ِن   ح  َۚ ه َّ َۡ َ َۡ  ََ َُوُوَن هِ َِ  ٓ ِ  سََسه     َ ح 
آفريد و جفتش » نفس واحدى«اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از « .]1النساء: [ ﴾١ه ََ�ِيبٗ 

ا داريد؛ و از خدايى كه را [نيز ] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پرو
كنيد پروا نماييد؛ و زنهار از خويشاوندان مبريد، كه خدا  ] او از همديگر درخواست مى به [نام

 .»همواره بر شما نگهبان است

﴿ ّٗ ّ قَۡو ََقُووُوَ  َ ّ  ح  ُتوَ  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ
َ
ۡ  اُۡصلِۡح  ٧َ  َسِدادٗ َها  ُُ ۡعَ�ٰلَ

َ
َ  ۡ ُُ �َۡغفِۡر لَ ََ

ًََ َعِظيًمه  ََ فَۡو ۥ َ�َتۡد فَه ََُسوَ�ُ ََ  َ ِِ  ح  ِِ َُ  اُ ََ    ۡ ُُ ُُتُوَ�   ۡ ُُ اي « .]71-70األحزاب: [ ﴾٧لَ
اهل ايمان! از خدا پروا كنيد و سخن درست و استوار گوييد*ا [خدا] اعمالتان را براي شما 

ديد تر پيامبرش را اطاعت كند، بياصالح كند و گناهتان را بر شما بيامرزد. و هركس خدا و 
 .»رستگاري بزرگي يافته است
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ين سخن كتاب خداوند است و نكوترين ارشاد و راهنمايي تر اما بعد: همانا درست
، و بدترين امور نو پديد آورنده هايند و هر نو پديد آورده ايي بدعت صارشادات پيامبر

 و هر بدعتي گمراهي و هر گمراهي فرجامش دوزخ است.
با آن بنده صالح در مجمع البحرين، يكي از  إسرگذشت موسي بن عمران 

ي مكي است و يكي از پنج سوره ها داستانهاي سورة كهف است و سوره كهف از سوره
عبارتند از: فاتحه، انعام، كهف، سبأ،  ها . و اين سورهاند آغاز شده »احلمد هللا«ايست كه با 

 فاطر.
باشد كه  مي خداوند با نامهاي نكو و صفات وااليش و حمد اهللا همان ثناء و ستايش

در آن ارشادي است براي بندگان بر وجوب ستايش و به پاكي ياد كردن ذات خداوند. و 
همانگونه كه آغاز سوره با ذكر توحيد و يكتاپرستي است و با ذكر همان توحيد پايان 

ٓ ﴿ فرمايد: مي يافته است، آنجا كه خداوند َمه  َ ِ � ۡۡ تَ قُ
َ
� ٞ�ََ� ۠ ۡ   ه ُُ ُّ ٰ �َِ� ٓ َمه  َ َ

�  ََ ِ ا � َٰ ۡ  اُو ُُ ِۡثلُ ُِ

 ّ وَ َُ ٞدۖ َ�َم  َ�َن اَۡر ِّ ٰ ۡۡ َ�َمٗ� �َِ�ٰ ٞ َ� ِ�ِ َِ فَۡلَيۡعَم ََ  َُ ٓ َّ �ُۡ�ِۡك هِعِبَ  َ�ٰلِحٗ لَِته ََ َدۢ� ه  َّ َ
َ َِٓ ِ�ِ ََ  ِ هَدة

 مانند شما، بر من وحيبگو جز اين نيست كه من بشري هستم «عني: ي .]110الكهف: [ ﴾١
شود (كه بگويم) معبود شما معبودي يگانه است، و هر كس خواهان ديدار پروردگارش است  مي

 .»پس بايد اعمال شايسته انجام دهد و در عبادت پروردگارش كسي را شريك قرار ندهد
دعوت در عهد مكي به نزول داستانهاي امتهاي پيشين نياز داشت تا ضمن اظهار 

در دعوت مردم به سوي دين و هشدار و بيمي باشد براي  صي پيامبر اكرم صدق ادعا
منكران و كافران و بيانگر اصل و اساس دعوت و اينكه دين پسنديده نزد اهللا سبحانه و 
تعالي اسالم است و اما آنچه كه تفاوت دارد تعدد شريعتهاست و شرع اسالم كه آخرين و 

بر همه اديان سابق حاكم بوده و هيمنت دارد،  كاملترين شرع نازل شده خداوندي است
 اند. م به مكارم اخالق فرا خوانده شدهكما اينكه در اين داستانها مرد
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سوره كهف در برگيرنده داستانها و مثلهاي عبرت انگيز و آكنده از پند و اندرز است. 
ر آدم مجموع داستانهاي ذكر شده در اين سوره با ذكر حكايت سجده فرشتگان در براب

 كه به ترتيب ورود عبارتند از: اند پنج مورد 
 شود. مي : حكايت اصحاب كهف كه از آيه نهم آغازاول

 : حكايت مرد صاحب دو باغ با دوستش كه از آيه سي و دوم.دوم

و امتناع ابليس و نافرماني از خداوند  : داستان سجده فرشتگان در برابر آدم سوم
 ود.ش مي كه از آيه پنجاهم آغاز

 شود: مي كه از آيه شصتم آغاز با موسي  : قصه خضر چهارم

﴿ َُ ُۡ قَهَل ُموَ�ٰ لَِف ُتبٗ � ُّ ۡمِ�َ 
َ
َ َۡ َ

َِ  ۡ�َۡحَرۡ�ِ  َ هۡلَُغ َ�َۡم
َ
ا �  ّ َّ هَۡرُ  

َ
� ٓ َّ الكهف: [ ﴾٦ه هُٰ  

به مجمع و ياد كن آنگاه كه موسي به غالمش گفت از پا نخواهم نشست تا اينكه «يعني: . ]60

 .»ابحرين برسم يا سالها عمر در طلب بگذارنم
 شود. مي : داستان ذوالقرنين كه از آيه هشتاد و سوم آغازپنجم

، حاكم از اند بر قرائت سوره كهف بويژه در روز جمعه تاكيد كرده صپيامبر اكرم 
ةَ «فرمود:  صكند كه پيامبر اكرم  مي روايت ابوسعيد خدري  ورَ أَ سُ رَ نْ قَ فِ ىفِ مَ هْ الْكَ

 ِ تَنيْ عَ مُ َ الْـجُ نيْ ا بَ نَ النُّورِ مَ هُ مِ اءَ لَ ةِ أَضَ عَ مُ مِ الْـجُ وْ  .»يَ

 هر كس سوره كهف را در روز جمعه بخواند براي او نوري مابين دو جمعه«يعني: 
 .»افروزد مي

طلبد كه آن را تالوت كرد باألخص در بهترين روزي كه خورشيد در آن طلوع  مي پس
كما اينكه سزاوار است كه آياتي چند از اين سوره مباركه را حفظ نمود،  كرده است،

والسالم بر خواندن آيات آغازين يا پاياني سوره كهف بر  ةبخاطر امر پيامبر عليه الصال

نْ «فرمود:  صكند كه پيامبر  مي عان حديثي روايتدجال، امام مسلم از نواس بن سم مَ فَ

يَقْ  لْ مْ فَ نْكُ هُ مِ كَ رَ دْ فِ أَ هْ ةِ الْكَ ورَ اتِحَ سُ وَ هِ فَ يْ لَ أْ عَ   .»رَ



 إداستان موسي و خضر                                         6

 

هر كس كه دجال را دريافت پس بايد آيات آغازين سوره كهف را بر او «يعني: 
 .»(دجال) بخواند

ظَ «فرمود:  صكند كه نبي اكرم  مي و همچنين امام مسلم از ابوالدرداء روايت فِ نْ حَ مَ

الِ  جَّ نَ الدَّ مَ مِ صِ فِ عُ هْ ةِ الْكَ ورَ لِ سُ نْ أَوَّ اتٍ مِ َ آيَ رشْ  .0F1»-أي من فتنته –عَ

 .»ماند مي كسي كه ده آيه از اول سوره كهف را حفظ كند از فتنه دجال در امان«يعني: 
شعبه با استدالل به روايتي معتقد به حفظ ده آيه از آخر سوره و همام به ده آيه از 

 تر اوائل سوره، و آنچه كه واضح است از زمان خلقت آدم تا برپايي قيامت فتنه ايي عظيم
و مصيبت بارتر از فتنه دجال نيست، و همه پيامبران امتهاي خود را از فتنة دجال بر حذر 

 .اند داشته
و عجايبي است  ها گويد: سبب تأكيد بر تالوت سوره كهف نشانه مي /امام نووي 

نخستين و پاياني آن نهفته است كه آنها را خوانده و در آنها تأمل كند فريب كه در آيات 
از داستانهايي است كه در  نيرنگ دجال را نخواهد... و قصه خضر با نبي اهللا موسي 

، و شامل فوائد و مسايل بسياري است كه شايسته توضيح و بيان اند قرآن تكرار نشده
 است.

خداوند يكتا كه معبود برحقي غير از او نيست سخن را و حال با توكل و استعانت از 
 كنيم. مي آغاز

 سعيد عبدالعظيم

                                           
 ./به تصحيح شيخ آلباني  -1



 
 

 مناسبت داستان

 سبب اين حكايت در روايتي است كه امام بخاري و مسلم از أبي بن كعب 
فرمايد: موسي در ميان بني اسرائيل مشغول  مي صگويد: شنيدم كه پيامبر مي كه اند آورده

ين مردم كيست؟ در جواب گفت: من! اينجا بود تر سخنراني بود كه از او پرسيده شد: عالم
كرد زيرا علم اين مسئله را به خداوند متعال ارجاع نكرده كه خداوند عزوجل او را معاقبه 

ايي دارم در مجمع البحرين كه از تو  بود، لذا بر او وحي فرستاد كه اي موسي! من بنده
توانم به او برسم؟ خداوند جل و عال  مي است، موسي فرمود: پروردگارا! چگونه تر عالم

و پا در راه بگذار پس هر جا كه ماهي را گم  را برداشته در زنبيلي قرار دهاي  فرمود: ماهي
گويد: وقتي كه موسي و قومش به  مي بكردي، آن بنده ام همانجاست. ابن عباس 

سرزمين مصر رسيدند، آنها را وارد شهر كرد. پس از اينكه رد آن ديار سكني گزيدند، 
شود، امر نمود كه نعمتهاي خداوند را به قومش يادآور  خداوند عزوجل به موسي

قومش را مورد خطاب داد و نعمتهاي خداوند را كه بر آنان ارزاني داشته بود  موسي 
يادآور شد از جمله نعمت نجات از دست فرعون و بهالكت رسيدن دشمنانشان و بدست 
آوردن سرزمين فرعون و فرعونيان، سپس فرمود: خداوند با پيامبرتان سخن گفته و او را 

محبت او را دل بندگانش نهاده، و آنچه را كه از خداوند  براي خود برگزيده است و
است، و به  ا را بر سائر بندگانش برتري دادهخواسته ايد به شما عنايت نموده است و شم

شما بعد از ذلت عزت داد و بعد از جهل و ناداني تورات، شخصي از ميان قومش 
از تو  تر بي خدا آيا كسي عالمدانيم، حال بگو: اي ن مي برخاست و گفت: آنچه را كه گفتي

دانستن  فرمود: خير، و خداوند هم از اينكه موسي  بر روي زمين هست؟ موسي 
چنين موضوعي را به خداوند عزوجل نسبت نداده است وي را معاتبه نمود، و جبريل 

  را نزد موسي داني كه من علم و  مي فرستاد تا به وي بگويد: كه اي موسي چه
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من بنده ايي دارم در مجمع البحرين كه از  ؛نهم؟ بله اي موسي مي ا كجادانش خود ر
 گويد: علماء درباره اين جمله كه او از تو داناتر است مي است. امام قرطبي تر تو عالم

گويند: يعني: داناتر به احكام تفصيلي يك واقعه و حكم يك مسئله معين، نه مطلق  مي
: اي موسي! خداوند به تو علمي به موسي  ر اعلمتر بودن، به دليل اين گفته خض

دانم، كما اينكه به من علمي آموخته كه تو از آن بي خبري، پس  نمي آموخته كه من آنرا
بنابراين گفته كه هر يكي از ديگري داناتر است صحت دارد ولي نسبت به آنچه كه هر 

شنيد، نفس پاك چون اين سخن ب داند و ديگري از آن بي خبر است، موسي  مي يكي
دانست بداند و با كسي كه گفته شده بود:  نمي و همت عاليش مشتاق شد تا آنچه را كه

از توست مالقات كند، و عزم جزم نمود و از بارگاه خداوندي عاجزانه  تر وي عالم
خواست تا چگونه رسيدن به او را به وي بگويد، و خداوند نيز به وي دستور داد براي 

ده صالح بايد رخت سفر ببندد، و همچنين به موسي گفته شد: تا با خود رسيدن به آن بن
درسبدي با خود بردارد، و هر جا كه ماهي زنده شد و آنرا گم كرد آن اي  ماهي برشته

فرزانه را آنجا خواهد يافت، موسي نيز چنين كرد و خدمتكار نوجوانش را برداشت و 

َۡ ﴿ ن فرمود:مشتاقانه و مجتهدانه پا به راه نهاد و چني َ
َِ  ۡ�َۡحَرۡ�ِ  َ هۡلَُغ َ�َۡم

َ
ا �  ّ َّ هَۡرُ  

َ
� ٓ َّ

ُتبٗ  ُّ ۡمِ�َ 
َ
از پا نخواهم نشست تا اينكه به مجمع ابحرين برسم يا سالها « .]60الكهف: [ ﴾هَ

 .»عمر در طلب بگذارنم



 
 

 اي عليم و دانا مرا علم و دانش بياموز

دانايي چنان شرفي دارد كه انسان به هر چيز كه خواهد با علم تواند رسيد هر كس 
گرداند و هر كه هم در پي كسب آخرت باشد آنرا  مي طالب دنيا باشد وي را بدان نائل

خواهد يافت، پس چه نيكو خواهد بود كه انسان با تضرع به درگاه پروردگارش اينگونه 
بار الها! اي «: يعني »إبراهيم اخلري علمنی، يا مفهم سليامن فهمنیاللهم يا معلم «: دعا كند

كسي كه به ابراهيم خوبي را آموختي و به سليمان فهم و درك عنايت نمودي به من علم 
چه را بوده عالم و آگاه به هر چيزي است، هر . زيرا خداوند متعال»و فهم و درايت بياموز

بر همه چيز احاطه دارد و ذره ايي هم چه در  و هست و خواهد بود را ميداند و علمش
 ماند. نمي آسمان و چه در زمين از علم خداوند پنهان

1Fشيخ حافظ حكمي در المعارج

گويد: از آنچه كه خداوند براي ذات خود اثبات  مي 1
كرده آن است كه خداوند عالم و آگاه به هر چيز و علمش دانشش بر همه اشياء چه كلي 

دارد و عليم بودن از صفات ذاتي باري تعالي و علم وي ازلي است، و چه جزيي احاطه 
داند هم آنچه را كه آفريده و هم حاالت مخلوقات و ارزاق و  مي خداوند عزوجل از ازل

اجلها و رفتار و كردار هر مخلوق و اينكه چه كسي سعادتمند و چه كسي شقاوت پيشه و 
خداوند عدد انفاس و لحظات زندگي چه كسي بهشتي و كداميك دوزخي خواهد بود، و 

و حركات و سكنات هر شخص و اينكه هر حركتي كجا و چگونه بوقوع پيوسته است را 
داند، هيچ علمي هر چند كوچك و باندازه مثقال ذره ايي هم باشد از علم  مي بخوبي

ه ماند چه در آسمانها و چه بر روي زمين و چه در دنيا و چ نمي خداوند پوشيده و پنهان

ِ ﴿ فرمايد: مي در آخرت، خداوند ه ِ�  لَۡ�ِ َُ َ�ۡعلَُ   ََ  ۚ ّ  ُهَو ِ � ٓ ه َّ َّ َ�ۡعلَُم  ِِ َفهُِِح  ۡلَغۡي َُ ََِعٱَدُُۥ 
ب ةٖ  َّ  َّ ََ ه  َّ ّ  َ�ۡعلَُم ِ ََقَةإ � ََ   ُِ ه سَۡسُتُ   َُ ََ و  ِٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت  ََ ۡ�َۡحرِ ََۡط  َّ ََ �ِض 

َ َۡ     ّ ِ َّ اَه�ِسإ � ََ

                                           
 به كتاب شرح أسماء اهللا الحسني تأليف استاذ محمد حسين رجوع شود. -1
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 �ِ ِٖ بِ�ٖ  كَِ�ٰ ي غيب نزد خداست، كسي جز ها كليدهاي گنجينه«يعني: . ]59األنعام: [ ﴾٥ ُّ
افتد  نمي داند و هيچ برگي فرو مي خدا بر آن آگاهي ندارد و نيز آنچه در خشكي و درياست را

و خشكي در جهان  تر در زير تاريكيهاي زمين و هيچاي  داند، و هيچ دانه مي مگر آنكه او آن را
 .»نيست مگر آنكه در كتابي روشن (لوح محفوظ) ثبت است

اي «فرمود:  آمده است كه خضر خطاب موسي  إدر داستان موسي و خضر
دانم، و از جانب  نمي موسي از جانب خداوند به تو علمي آموخته شده است كه من آنرا

. در ادامه داستان آمده »خداوند به من علمي رسيده است كه تو را بر آن آگاهي نيست
سوار بر كشتي شديم در همين حين گنجشكي بر لبة كشتي «است كه خضر گفت: 

گفت: علم و دانش من و تو و  ؛به موسي ؛بنشست و نوك در دريا فرو برد، خضر
همه خاليق در مقابل علم خداوند به همان اندازه نوك گنجشك است كه آنرا در دريا فرو 

 .»برد
يي است كه ها گويد: عليم همان ذاتي است كه عالم به اسرار و پوشيده مي خطابي

 مخلوقات از درك و فهم آن عاجزند و عليم صيغة مبالغة علم در وصف كمال علم است.
 بار ذكر شده است. 162اسم عليم در قرآن كريم 

هر كس هنگامي «كند كه فرمود:  مي نقل صاز پيامبر  در حديثي حضرت عثمان 
الَ ىفِ «كند سه بار بگويد  مي كه صبح ضِ وَ ءٌ ىفِ األَرْ ىْ هِ شَ مِ عَ اسْ ُّ مَ  الَ يَرضُ ِ الَّذِ مِ اهللاَّ بِسْ

لِيمُ  يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ ءِ وَ امَ تا غروب هيچ بال و مصيبت ناگهاني بر سرش نخواهد آمد،  ،»السَّ

ني نخواهد و همين كلمات را اگر هنگام غروب بگويد تا صبح دچار هيچ بالي ناگها
 .2F1»شد

گويد: ارزش انسان بسبب علم است از آنجايي كه علم از صفات باري  مي امام غزالي
تعالي است، و لكن ارزشمندترين علم آن است كه شناختش ارزشمند است، و اشرف 

                                           
 بيهقي.روايت ابوداوود و  -1
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معلومات خداوند متعال است، اين است كه شناخت اهللا تعالي افضلترين شناختهاست، و 
نبوعي شناخت افعال خداوند متعال يا دانستن راه تقرب انسان به شناخت ساير اشياء 

 خداوند يا دانستن اموري است كه انسان را در شناخت خداوند و تقرب به او كمك
 كند. و هر شناختي خارج از اين اطار از ارزش فراواني برخوردار نيست. مي

 نخست: داليل ارزش علم از كتاب اهللا

 را ستوده و از آنها تعريف و تمجيد نموده و فرموده: خداوند سبحان اهل علم) 1

ََ�ُٰتۢ َ�ِيَِ�ٰتٞ ﴿ َُ ۡۡ ُهَو  ِاَ   هَ ُدََِ     ُُ ه َ�َۡحُد �ِ�  َُ ََ ّ  ۡلعِۡلَ ۚ  َُِوَ
ُ
ٰلُِموَن َ  َ ّ   ل ِ � ٓ  ﴾٤َ�َُِٰٱه

از خدا نور بلكه اين قرآن آيات روشن الهي است در لوح سينه آنان كه «يعني: . ]49العنكبوت: [

 »علم و دانش يافتند و آيات ما را جز مردم ستمكار انكار نكنند
باشد، خداوند به  مي نعمتهاي خداوند بر انبيا فراوانند و بارزترين آنها نعمت علم) 2

 گويد: مي ÷پيامبر 

تَزَل  ﴿
َ
َ ََۡعلَ ُۚ ََ   ُُ ه وَۡ  َِ َُ َََعل َمَك  َمَة  ۡۡ ِ ۡۡ  ََ  َِ ٰ�َ ِۡ ُ َعلَۡيَك  ۡل ِ َعلَۡيَك  ح  ُۡ  ح  ۡۡ َن فَ ََ ََ

و خداوند به تو اين كتاب (قرآن مجيد) و حكمت عطا فرمود و «يعني: . ]113النساء: [ ﴾هَعِظيمٗ 

 »دانستي به تو آموخت چه كه خدا را با تو لطف و عنايت فراوان است نمي آنچه را كه

ُُۥ ﴿فرمايد:  مي و درباره موسي  د  ُُ َ
ه هَلََغ َ وَم  مٗ ََ ۡۡ ُّ ََۡيَ�ُٰ   َ َُ ٓا  ََُو ََِعۡلمٗ ََ ۡس  ﴾هه 

و آنگاه كه (موسي) به مرحله عقل و رشد رسيد و حد كمال يافت به او «يعني: . ]14القصص: [

 .»نعمت علم و حكم نبوت عطا نموديم...

مٗ ﴿ فرمايد: مي و درباره يوسف  ۡۡ ُّ ََۡيَ�ُٰ   َ َُ ۥٓ  ُُ د  ُُ َ
ه هَلََغ َ وَم  ََِعۡلمٗ ََ  .]22يوسف: [ ﴾هه 

و آنگاه كه (يوسف) به سن رشد و كمال رسيد ما به وي نعمت حكم نبوت و علم «يعني: 

 .»دانش عطا كرديم
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هِب ﴿ فرمايد: مي و درباره داود  َِ ِ�ۡ  َۡ فَۡص ََ َمَة  ۡۡ ِ ۡۡ ََۡيَ�ُٰ    َ َُ يعني:  .]20ص: [ ﴾ََ
 »كرديمبه او (داود) نبوت و نيروي درك حقائق و فيصله در قضاوت عطا «

ّ ﴿ فرمايد: مي و درباره سليمان  ُُ ََ ه ُسلَۡيَ�َٰ ۚ  َّ ۡمَ�ٰ  ّ مٗ َ�َف ۡۡ ُّ َََُِۡيَٱه  ََِعۡلمٗ   األنبياء: [ ﴾هه 

و ما آن (قضاوت) را با وحي به سليمان آموختيم و به هر يك مقام حكمفرمايي و «يعني: . ]79

 .»دانش عطا كرديم

َدَ ﴿فرمايد:  مي و در حق خضر  ََ ََۡيَ�ُٰ  ََۡ�َةٗ َ�ۡبدٗ فََو َ َُ  ٓ ِۡ  ِعَبهدِتَه ُِ ِۡ  ِعٱِدتَه  َ  ُِ

ت ه ِعۡلمٗ  ُ  ّ   ُِ بنده ايي از  و در آنجا (مجمع البحرين)«يعني:  .]65الكهف: [ ﴾٦ه َََعل ۡمَ�ُٰ  
بندگان ما را يافتند كه به او رحمت و لطف خاصي عنايت كرديم و همچنين از جانب خود به او 

 .»اسرار الهي آموختيمعلم لدني و 
) خداوند عزوجل نعمت علم را به بندگانش يادآور شده و امر نموده تا شكر اين 3

ّٗ ﴿ فرمايد: مي نعمت را بجا آرند، ََُسو   ۡ ُُ ََۡسۡلَٱه �ِي
َ
َ ٓ ّ َكَمه ُۡلُوَ �َ  ۡ ُُ ِٱ ُِ َََُ�َُِٰٱه     ۡ ُُ َعلَۡي

َمةَ  ۡۡ ِ ۡۡ  ََ  َِ ٰ �َِۡ ُ   لۡ ُُ ُ�َعِلُِم ََ   ۡ ُُ ُ�َزِ�ِي ََۡعلَُموَن  ََ  ّ وتُوَ ُُ ه وَۡ  َِ  ُ   ُُ ُ�َعِلُِم ُُۡكُرَِ�ٓ  ١ََ فَٱ
ُفُرَِن  ُۡ َِ َّ ََ  َِ  ََّ ُر ُۡ ُۡ  ََ ُُۡكرُۡ�ۡ   َ

همچنان كه پيامبري از «يعني: . ]152-151: ةالبقر[ ﴾١َ

خودتان را به ميان شما فرستاديم كه آيات ما را بر شما بخواند و شما را (از پليدي و آلودگي 
دانستيد،  نمي آموزد و آنچه را مي جهل و شرك) پاك و منزه گرداند و به شما حكمت و شريعت

پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم، و شكر نعمت من را بجا آريد و كفران  –آموزد  مي به شما

 .»نعمت نكنيد
را بر مالئك برتري و فضيلت داد، و فرشتگان وقتي دانستند كه  ) خداوند آدم 4

ۖ �ِت َك ﴿ داند گفتند: مي آدم نامهاي همه چيزها را ٓ ََُٱه ه َعل ۡم َُ   ّ ِ � ٓ َه َُ َّ ِعۡلَ   ّ ُسۡبَنَٰٱَك  قَهوُوَ
ِۡيُ   َ ۡۡ تَت  ۡلَعلِيُ   

َ
فرشتگان گفتند: (خداوندا) تو پاك و منزهي، ما «يعني:  .]32: ةالبقر[ ﴾٣َ

 .»نيست، تو دانا و حكيميرا جز آنچه كه تو به ما آموخته ايي هيچ دانشي 
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) علم و دانش يعني زندگي و نور و جهل و ناداني يعني مرگ و تاريكي، به دليل اين 5

ُٗ ﴿ فرمايد: مي گفته خداوند كه ۡي َُ َُ  َ�َن   ََ َ
َ ّۡ

َ
َٗ ه فَأ ۥ تُو َعۡلَٱه َ�ُ ََ ََ ِ� � َ�ۡمِ� هِ َِ َيۡيَ�ُٰ  

َثلُُ ۥ ِ�  لّظلَُ�ِٰت   ُ ه لَيَۡس ِ�َهَِٖج  ُ هِ� َكَم   َّ ِۡٱ  .]122األنعام: [ ﴾ُِ
آيا كسي كه مرده (غرق در جهل و گمراهي) بود و ما او را زنده كرديم، و به او «يعني:  

روشني (دانش و ديانت بخشيديم) تا با آن روشني ميان مردم سرافراز رود، مثل او مانند كسي 
 .»ز آن بيرون شده نتوانداست كه در تاريكيها (ي جهل و گمراهي) فرو رفته و ا

: يعني قلبش بسبب جهل و گمراهي مرده و خداوند آن را با نور علم اند مفسران گفته
 زنده ساخت، و ايمان را سبب نور و سرافرازي وي در ميان مردم نمود.

گويد: هر  مي ب) تأثير نيروي علم بر دلها بيشتر از نيروي بدني است، ابن عباس 6

ِ  ُسلَۡ�ٰ� ﴿ رآن حجت است، زيرا خداوند فرموده:دليل و برهاني در ق ُِ �ِۡن ِعٱَدُ�  
 ٓ شما (اي كافران و مشركان) بر قول خود هيچ دليل (علمي و «يعني:  .]68يونس: [ ﴾هَِ�َٰذَ

 .»منطقي) نداريد
) خداوند سبحان شكار سگ آموزش نديده را مردار قلمداد و خوردن گوشت چنين 7

 آموزش ديده را مباح قرار داده و فرموده: شكاري را حرام و شكار سگ

َ�ِِبَِ�  َٔ �َۡ� ﴿ ُُ َِ   ۡ�ََوََِِ   ُِ   ُُ ه َعل ۡم َُ ََ ُٰت  ََ ِ ِي  ِ ُ   ل ُُ ۡ  لَ ِّ
ُ
َ ۡۡ ۡ ۖ قُ ُّ َ ۡ  و ِّ

ُ
َ ٓ هََُ َُ لُوتََك 

 ُ ُ   ح  ُُ ه َعل َم ُّ   ِمم  ََ يد كه بر آنها اي پيغمبر از تو خواهند پرس«يعني: . ]4: ةالمائد[ ﴾ََُعِلُِمو

حالل گرديده شده و نيز صيد سگان و  ها چه چيز حالل گرديده، بگو: براي شا همه پاكيزه
مرغان شكاري كه به آنها آموزش (صيد كردن) داده ايد آنچه كه خداوند به شما آموزش داده 

 »است (بوسيله عقل و فهمي كه از جانب خداوند به شما داده شده)
روند بلكه عده ايي بايد براي تحصيل  نمي مسلمانان به ميدان) در حالت جنگ همه 8

ۚ ﴿ فرمايد: مي علم و تفقه در دين بمانند، خداوند ّ َكفف ٗة ََ َٱفُِر ِِ ُُِٱوَن  ۡۡ ه َ�َن  وُۡم َُ ََ  َّ فَلَۡو
ِ فِۡرقَةٖ 

ِ�ُ  ُِ َفَر  ِاِ   ََ ِّ   �ِ ّ وَ ُّ ََُفت  َ ِ ِِ ۡ  َطهَِِٓفةٞ  ُّ ِۡٱ ُِ ّ ََ َُ ُٱِذ ِِ ََ  ۡ ُّ ِّۡ  لََعل  ۡ َِ ِ � ّ ُعٓوَ ََ ََ  ََُ ِ �  ۡ ُّ قَۡوَم
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ََن  َُ شايسته نيست كه مؤمنان همگي رهسپار جهاد شوند، پس «يعني:  .]122: التوبة[ ﴾١َ�َۡذ

چرا از هر فرقه ايي از آنان گروهي رهسپار نشدند تا دين را بياموزند تا قوم خود را وقتي به 
 (از كيفر الهي) »شايد آنان بترسندسوي آنان بازگشتند بيم دهند، تا 

 فرمايد: مي ، اهللا تعالياند ) علما استفاده كنندگان حقيقي از آيات خداوند متعال9

ِِۡلَك ﴿ ّ   لَۡ�ٰلُِمونَ ََ ِ � ٓ ه َّ ه َ�ۡعتِلُ َُ ََ ه وِلٱ هِ�   َّ �ُِ ِۡ ُۡ تَ ٰ َٰ ُۡ َ َۡ و ما «يعني:  .]43العنكبوت: [ ﴾٤  
زنيم (تا حقايق براي مردم روشن شوند) و لكن جز عالمان كسي  مي اين همه مثلها را براي مردم

 .»كند نمي ديگر آنها را درك

َ ُِۡ  ﴿ فرمايد: مي ) علما هستند كه خدا ترسند، خداوند سبحان10 َۡ�  ح  ََ َمه   َ ِ �
 ّ َ ُۡ ا ََ ِ  ۡلُعلَ مردمان عالم و جز اين نيست كه از اصناف بندگان تنها «يعني:  .]28فاطر: [ ﴾ِعَبهدُِ

. از همين رو وقتي به امام شعبي گفته شد: اي عالم! فرمود: عالم »دانا مطيع و خداترسند
 ترسد. مي كسي است كه از خداوند

َۡ  َٔ فَۡ� ﴿ ) خداوند بندگانش را امر نموده به علما رجوع كنند، و فرموده:11 ۡه
َ
َ ّ لُٓوَ

ََۡعلَُمونَ   َّ   ُُۡ  . »اگر چيزي را ندانستيد از اهل علم بپرسيد«يعني:  .]43النحل: [ ﴾ ِ ِۡكرِ �ِن ُكٱ
 ) خداوند به پيامبرش دستور داده كه دعا كند و بگويد:12

َ ِبِ َِۡدِ� ِعۡلمٗ ﴿ قُۡ   .»و بگو پروردگارا بر علم من بيفزا«يعني: . ]114طه: [ ﴾هََ
) علم نعمت ارزشمندي است و شايسته است كه به آن خوشحال شد، خداوند 13

ۡ�ٞ ﴿فرمايد:  مي متعال ََ ّ ُهَو  وَ ُّ �ِرَۡ�َُِ َِ فَبَِ�ٰوَِك فَلۡيَۡفَر ََ  ِ ِۡ  ح  ۡۡ ۡۡ هَِف ه  قُ  ﴾٥َ�َۡمُعوَن ِمِم 
اي رسول به مردم بگو: شما بايد به فضل و رحمت خدا شادمان و «يعني: . ]58يونس: [

و فضل خداوند يعني  »كنيد مي خوشحال شويد كه آن بهتر از مال و ثروتي است كه اندوخته
 ايمان و رحمت او يعني قرآن.

) كسي را كه خداوند به نعمت علم آراسته بدرستي كه خير كثيري را به وي عنايت 14

ۡ�ٗ ﴿نموده است، خداوند فرموده:  ََ  َ�َِ
ُ
َمَة َ�َتۡد َ ۡۡ ِ ۡۡ َت   ۡۡ َُ  اُ ََ  ۚ ُُ ٓ َُ  �ََشه َمَة  ۡۡ ِ ۡۡ   �ِ ۡۡ � اُ
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رُ َكثِ�ٗ  ك  ه اَذ  َُ ََ   �  ِِ ٰ ََ ۡل
َ َۡ   ّ وُوَ َّ ُ

َ ٓ  ّ ِ فيض حكمت و دانش را به هر كه «. ]269: ةالبقر[ ﴾٢�

كند و هر كه را به حكمت و دانش بيارايد بتحقيق خير وافري را به وي عنايت  مي خواهد عطا
 .»نموده است

) خداوند كريم رفع درجات را چهار بار در قرآن مجيد ذكر نموده كه سه مورد آن 15
درباره اهل علم و يكي درباره جهادكنندگان است، و همين فضل براي عزت و شرف اهل 

ّ  ۡلعِۡلَ  ﴿فرمايد:  مي علم كافي است، خداوند َُِوَ
ُ
ِاَ  َ    ََ   ۡ ُُ ُِٱ  ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ       ُ ِِ  ح  اَۡرفَ

َ�ٰٖت  ََ  (در دو جهان) رفعتخداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان عالم را «. ]11: مجادلةـال[ ﴾َد

 .»دهد مي
 فرمايد: مي طلبد نه ديگران را، مي ) خداوند روز قيامت اهل علم را به گواهي دادن16

َِ  فََ�َٰذَ اَ ﴿ ِۚ  ۡ�َۡع ٰ اَۡو ََ ِ � ِ ِِ  ح  ُُۡ  ِ� كَِ�ٰ ۡۡ ِ اَ�َٰ  لََتۡد َ� ِ
ۡۡ  ََ ّ  ۡلعِۡلَ   َُِوَ

ُ
ِاَ  َ قَهَل     ََ َِ ُۚ  ۡ�َۡع ۡو

ََۡعلَُموَن   َّ   ُُۡ ۡ  ُكٱ ُُ ِۡٱ  ٰ �َ  اند آنان كه از مقام علم و ايمان برخوردار بوده« .]56الروم: [ ﴾٥ََ
گويند: شما در علم خداوند تا روز قيامت مهلت يافتيد، و اين  مي (خطاب به كافران و بدكاران)

 .»دانستيد نمي را –آنجا اين موضوع  –هم روز قيامت، و لكن شما 

ّ وَۡو ُكٱ ه ﴿ فرمايد: مي اوند دوزخيان را به جهل و ناداني وصف نموده و) خد17 ََقَهوُوَ

عِ�ِ  ِِ  وس  َنٰ ُۡ َ
ه ُكٱ ه ِ�ٓ َ َُ  ُۡ ََۡعتِ  َۡ َ

َ ُِ و كافران گويند: اگر ما سخن « .]10الملك: [ ﴾١�َۡسَم
پذيرفتيم  مي منطقي آنان را از روي عقل و ها شنيديم و يا گفته مي پيامبران را (با گوش دل)

 .اند و وسايل دستيابي به علم قلب و سمع بصر انسان »بوديم نمي امروز از دوزخيان
 آورند، مي دهد كه اهل علم به او ايمان مي اطمينان خاطر ص) خداوند به پيامبرش 18

ُُِٱوٓ ﴿فرمايد:  مي ۡۡ ُِ َّ  َۡ َ
ّ هِ َِٓ َ ُُِٱوَ َ َُ  ۡۡ ّ  لۡ قُ َُِوَ

ُ
ِاَ  َ ّۚ �ِن      َ  ِّۡ َُۡ�ٰ َعلَۡي �ُ ََُ ِ ُِ  َ�ۡبلِ َِٓ � عِۡلَ  

ٓ �ِن َ�نَ  ١ � � � ِ�َِٱه ََ �َُتووُوَن ُسۡبَنَٰ   ََ  ّٗ ِ�َِٱه وََمۡفُعو ََ اإلسراء: [ ﴾١ ََۡعُد 

از اين به بگو: شما ايمان بياوريد يا نياوريد (يكسان است) كه البته آنهايي كه پيش «. ]107-108
هر گاه اين آيات بر آنان تالوت شود در كمال خضوع و فروتني سر  اند مقام علم و دانش رسيده
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گويند: پروردگار ما پاك و منزه است البته وعدة خداي ما  مي طاعت بر حكم آن فرود آورند. و
 .»حتماً محقق خواهد شد

ۡۡ ﴿ فرمايد: مي ) عالم و جاهل برابر نيستند، خداوند109 ِاَ  َ�ۡعلَُموَن  قُ َُوِ      ۡۡ �َۡس َه
َّ َ�ۡعلَُمونَ  ِاَ   با مردم جاهل و  اند بگو (اي رسول): آنان كه اهل علم و دانش« .]9الزمر: [ ﴾ََ   

 »نادان يكسانند
) اين گواهي از جانب خداوند براي فخر و اعتزاز اهل علم كافي است، آنجا كه 110

ُ ﴿ فرمايد: مي خداوند َِّد  ح  ّ  ۡلعِۡلِ  قَهَِِٓمۢ� هِٱلۡتِۡسِ  َُ وُوَ َّ ُ
َ ََ ُة  َۡ ِ ا� ََ ََ وَۡم ّ  ُهَو  ِ �  َٰ�َِ� ٓ َّ ت ُ ۥ 

َ
� ﴾ 

دهد كه جز ذات اقدس او خدايي نيست و  مي خداوند به يكتايي خود گواهي« .]18عمران:  آل[
كه غير از ذات دهند  مي فرشتگان و دانشمندان و علماي رباني و منصف نيز به يكتايي او گواهي

 .»يگانه او خدايي ديگر نيست و او غالب و با حكمت است

 صفضل علم و اهل علم در احاديث پيامبر 

طْلُبُ «فرمود:  صگويد: پيامبر اكرم  مي ابوهريره ) 1  ا يَ يقً رِ لُكُ طَ سْ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ مَ

يقَ  رِ هُ بِهِ طَ ُ لَ لَ اهللاَّ هَّ امً إِالَّ سَ لْ هُ فِيهِ عِ بُ سَ عْ بِهِ نَ ِ ْ يُرسْ هُ ملَ لُ مَ أَ بِهِ عَ طَ بْ نْ أَ مَ نَّةِ وَ  .3F1»الْـجَ
هيچ مردي نيست كه راهي را براي طلب علم بپيمايد و مگر اينكه خداوند راهي را «

سازد، هر كه را عمل كُند نمايد نسب به او شتاب  مي براي رسيدنش به بهشت هموار
 .»نبخشد

ِى «كند كه فرمود:  مي روايت صاز پيامبر اكرم  ) ابوموسي اشعري 2 ن ثَ عَ ا بَ ثَلُ مَ مَ

ِلَتِ الْ  ب يَّةٌ قَ قِ ا نَ نْهَ انَ مِ كَ ا، فَ ضً ابَ أَرْ ثِريِ أَصَ يْثِ الْكَ ثَلِ الْغَ مَ مِ كَ لْ الْعِ  وَ دَ ـهُ نَ الْ ُ بِهِ مِ ، اهللاَّ ءَ ـامَ

نْ  انَتْ مِ كَ ، وَ ثِريَ بَ الْكَ شْ الْعُ ألَ وَ بَتَتِ الْكَ نْ أَ ، فَ ا النَّاسَ َ ـَهُ هبِ عَ اللّ نَفَ ، فَ ءَ تِ الْـامَ كَ سَ ادِبُ أَمْ ا أَجَ هَ

                                           
 روايت مسلم و اصحاب سنن اربعه. -1
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الَ  ، وَ اءً كُ مَ ْسِ انٌ الَ متُ ىَ قِيعَ امَ هِ ، إِنَّ رَ ةً أُخْ ائِفَ ا طَ نْهَ ابَتْ مِ أَصَ وا، وَ عُ رَ زَ ا وَ وْ قَ سَ وا وَ بُ ِ فَرشَ

نَ  ِ وَ هَ ىفِ دِينِ اهللاَّ قِ نْ فَ ثَلُ مَ لِكَ مَ ذَ ألً، فَ نْبِتُ كَ نْ تُ ثَلُ مَ مَ ، وَ مَ لَّ عَ لِمَ وَ عَ ، فَ ـَهُ بِهِ ِى اللّ ثَن عَ ا بَ هُ مَ عَ فَ

لْتُ بِهِ  سِ  أُرْ ِ الَّذِ  اهللاَّ دَ بَلْ هُ قْ ْ يَ ملَ ا، وَ أْسً لِكَ رَ ِذَ عْ ب فَ رْ ْ يَ مثل علم و هدايتي كه « .4F1»ملَ

د، خداوند عزوجل مرا بدان فرستاده است بسان باران فراواني است كه بر زمين فرو ريز
بخشهايي از آن زمين آب را پذيرفت و گياه  و سبزه فراواني روياند، و بخشي ديگر 

اي بود كه آب را نگه داشت و خداوند با آن آب به مردم نفع رساند كه از آن  بگونه
نوشيدند و آبياري كردند و كشت نمودند، و بخشهايي ديگر از آن زمين نه آب را نگه 

وياند، اين مثال كسي است كه علم دين حاصل نموده، و داشت و نه علف و گياهي را ر
 سازد چه كه هم خود مي مند خداوند او را از آنچه كه مرا بدان مبعوث ساخته بهره

دهد. و مثال كسيست كه اعتنايي به دين نكرده و  مي آموزد و هم به ديگران آموزش مي
 .»هدايت خداوندي را كه مرا بدان فرستاده است نپذيرفته

 :در اين حديث مردم را به سه گروه تقسيم كردند صاكرم  نبي
حفظ نموده و آنرا درك كردند اين  ها گروه اول: اهل حفظ و فهم كه علم را در سينه

 باشند كه آب را پذيرفت. مي گروه بمثابه همان زميني
گروه دوم: اهل حفظاند كه از نعمت حفظ و نقل و ضبط آن برخوردارند ولي از فهم 

و استنباط و استخراج احكام آن قاصراند و اين گروه بمنزله زميني است كه آب را معاني 
 نگهداشت ولي علف و گياهي نروياند.

چه از لحاظ حفظ و فهم و چه از  اند كه از نعمت علم محروم اند گروه سوم: كساني
موار و لحاظ روايت و درايت و اينها همان اشقيا و نگونبختانند و مثالشان بمنزله زمين ه

 روياند. مي دارد و نه گياه  علفي را مي صاف است كه نه آب را نگه

                                           
 متفق عليه. -1
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ونَ ىفِ «كند كه فرمود:  مي روايت صاز نبي اكرم  ) ابوهريره 3 عُ تَمِ ْ مٍ جيَ وْ نْ قَ ا مِ مَ

لَّ  جَ زَّ وَ ِ عَ ونَ كِتَابَ اهللاَّ مُ لَّ تَعَ يَ ونَ وَ ءُ رَ قْ لَّ يَ جَ زَّ وَ ِ عَ يُوتِ اهللاَّ نْ بُ يْتٍ مِ مْ إِالَّ بَ يْنَهُ هُ بَ ونَ سُ ارَ تَدَ يَ

ِمُ الْ  تْ هبِ فَّ لُكُ ـحَ سْ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ مَ هُ وَ نْدَ نْ عِ ـَهُ فِيمَ مُ اللّ هُ رَ كَ ذَ ةُ وَ َ محْ مُ الرَّ يَتْهُ شِ غَ ةُ وَ ئِكَ مـَالَ

نَّةِ  يقاً إِىلَ الْـجَ رِ ـَهُ لَهُ بِهِ طَ لَ اللّ هَّ مَ إِالَّ سَ لْ ِهِ الْعِ سُ ب تَمِ لْ يقاً يَ رِ عُ طَ ِ هُ الَ يُرسْ لُ مَ ِهِ عَ بْطِئُ ب نْ يُ مَ وَ

هُ  بُ سَ  .»بِهِ نَ

ي خداوند گرد هم جمع ها از خانهاي  نيست هيچ قوم و گروهي كه در خانه«يعني: 
شوند تا ميان خود قرآن را تعليم و تدريس كنند مگر اينكه فرشتگان آنها را گرد خود 

آيد، خداوند در مأل  مي بر آنها فرودپوشاند و سكون و آرامش  مي گرفته و رحمت آنها را
كند، و هيچ مردي نيست كه از پي علم پا به راهي بگذارد مگر آنكه  مي اعلي از آنها ياد

گرداند و هر كه را كه عملش او را به  مي خداوند راه رسيدن به بهشت را برايش آسان
 .»جايي نرساند، بداند كه نسبش هم وي را بجايي نخواهد رساند

آنَ «فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا  عثمان ) از 4 رْ مَ الْقُ لَّ عَ نْ تَ مْ مَ كُ ُ ريْ خَ

هُ  مَ لَّ عَ  .5F1»وَ

و نزد سفيان  »بهترين شما كسي است كه قرآن را بياموزد و به ديگران آموزش دهد«
 بود. تر ي جانبي پسنديدهها ثوري (تابعي جليل القدر) قرائت قرآن از غزوه

هُ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  مي ) ابوهريره 5 لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ انُ انْ سَ نْ اتَ اإلِ ا مَ إِذَ

و لَهُ  عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ وْ وَ عُ بِهِ أَ فَ نْتَ مٍ يُ لْ وْ عِ ةٍ أَ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ يَاءَ : مِ ةِ أَشْ ثَ نْ ثَالَ  . 6F2»إِالَّ مِ

از صدقه جاريه، از شود مگر از سه چيز:  مي هر گاه انسان بميرد عملش قطع«يعني: 
 .»علمي كه ديگران از آن سود برند، از فرزند صالحي كه براي او دعا كند

                                           
 روايت بخاري. -1

 متفق عليه. -2
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َ «: فرمود روايت صحيحي نقل شده كه خطاب به علي  ص) از پيامبر 6 دِ ْ ألَنْ هيَ

مِ  رُ النَّعَ ْ ونَ لَكَ محُ كُ نْ أَنْ يَ ٌ لَكَ مِ ريْ ا خَ دً احِ الً وَ جُ ـَهُ بِكَ رَ  .»اللّ
ند عزوجل بدست تو يك انساني را هدايت دهد برايت از حمر النعم بهتر اينكه خداو«
 ين مال نزد عرب بود.تر حمر النعم يعني شتران ماده محبوب .»است
ا إِىلَ «فرمود:  صكند كه رسول اهللا  مي روايت ) امام مسلم از ابوهريره 7 عَ نْ دَ مَ

نْ  ورِ مَ ثْلُ أُجُ رِ مِ نَ األَجْ هُ مِ انَ لَ  كَ دً ا إِىلَ  هُ عَ نْ دَ مَ ئًا وَ يْ مْ شَ هِ ورِ نْ أُجُ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ هُ الَ يَ بِعَ تَ

ئًا يْ مْ شَ هِ امِ نْ آثَ لِكَ مِ نْقُصُ ذَ هُ الَ يَ بِعَ نْ تَ امِ مَ ثْلُ آثَ مِ مِ ثْ نَ اإلِ يْهِ مِ لَ انَ عَ الَلَةٍ كَ  .»ضَ

برد  مي هر كس مردم را به راه هدايت دعوت كند مانند اجر و پاداش كساني را«يعني: 
بي آنكه از اجر و پاداش آنان چيزي كاسته شود، و هر كس هم به  اند كه از او پيروي كرده

گناه كسب  اند گمراهي دعوت كند به اندازه كساني از كه از او (در گمراهي) پيروي كرده
 .»كرده است بي آنكه چيزي از گناهانشان كاسته شود

لَ «فرمود:  ص روايت است كه رسول اهللا ) از ابوامامه 8 أَهْ تَهُ وَ ئِكَ الَ مَ َ وَ إِنَّ اهللاَّ

مِ النَّاسِ  لِّ عَ ىلَ مُ ونَ عَ لُّ يُصَ وتَ لَ تَّى الْـحُ حَ ا وَ هَ رِ حْ ةَ ىفِ جُ لَ تَّى النَّمْ ضِ حَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ السَّ

نَ  ىلَ أدْ يلِ عَ ضْ فَ ِدِ كَ اب ىلَ العَ ِ عَ املِ لُ العَ ضْ ولُ اهللا ص: فَ سُ الَ رَ مَّ قَ َ ثُ ريْ مْ الْـخَ  .7F1»اكُ

همانا خداوند متعال و فرشتگانش و اهل آسمان و زمين و حتي مورچگان در «يعني: 
فرستند،  مي آموزند درود مي سوراخ و ماهيان در دريا بر كساني كه به مردم خير و نيكي
 .»ين فرد شماستتر سپس فرمود: فضيلت عالم بر عابد بسان فضيلت من بر ادني

بْتَغِى «كند كه فرمود:  مي روايت صاز پيامبر اكرم  ) ابودرداء 9 ا يَ يقً رِ لَكَ طَ نْ سَ مَ

ا لِطَالِبِ ا ضً ا رِ تَهَ ِحَ ن عُ أَجْ ةَ لَتَضَ الَئِكَ ـمَ إِنَّ الْ نَّةِ وَ ا إِىلَ الْـجَ يقً رِ ِهِ طَ ُ ب لَكَ اهللاَّ امً سَ لْ مِ فِيهِ عِ لْ لْعِ

نْ ىفِ ا هُ مَ رُ لَ فِ تَغْ يَسْ َ لَ املِ إِنَّ الْعَ لُ وَ فَضْ ءِ وَ يتَانُ ىفِ الْـامَ تَّى الْـحِ ضِ حَ نْ ىفِ األَرْ مَ اتِ وَ وَ مَ لسَّ
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ِيَاءِ إِنَّ األَ  ب ةُ األَنْ ثَ رَ ءَ وَ امَ لَ اكِبِ إِنَّ الْعُ وَ ائِرِ الْكَ ىلَ سَ رِ عَ مَ لِ الْقَ ضْ فَ ِدِ كَ اب ىلَ الْعَ ِ عَ املِ ْ الْعَ ِيَاءَ ملَ ب نْ

ا إِ  ً مهَ الَ دِرْ ا وَ ينَارً وا دِ ثُ رِّ وَ افِرٍ يُ ظٍّ وَ ذَ بِحَ ذَ بِهِ أَخَ نْ أَخَ مَ مَ فَ لْ وا الْعِ ثُ رَّ امَ وَ  .8F1»نَّ
هر كس راهي را پيش گيرد كه علمي را حاصل كند خداوند راه رسيدن به «يعني: 

سازد، و همانا فرشتگان بخاطر رضايتي كه از كارش دارند  مي بهشت را برايش آسان
، و همه كساني كه در زمين و آسمانند حتي گسترانند مي بالهايشان را براي طالبان علم

طلبند، و فضيلت عالم برعابد مانند فضيلت ماه بر  مي ماهيان در آب براي عالم آمرزش
، و آنچه كه بر اند ساير ستارگان است، و أنبياء از خود دينار و درهم را به ارث نگذاشته

 .»زرگي را برداشته استعلم است، و هر كس اين ارث را بردارد بهره ب اند جاي گذاشته
ةٌ «كند كه فرمود:  مي روايت صاز پيامبر اكرم  ) ابوهريره 10 ونَ عُ لْ يَا مَ نْ إِنَّ الدُّ

امً  لِّ تَعَ وْ مُ ًِا أَ امل عَ االَهُ وَ ا وَ مَ ِ وَ رَ اهللاَّ ا إِالَّ ذِكْ ا فِيهَ ونٌ مَ عُ لْ گويد: اين حديث  مي امام ترمذي .»مَ

 نيكويي است.

در دنيا است مذموم و ناپسند است، بجز ياد خدا و آنچه سبب دنيا و آنچه «يعني: 
 .»رضاي خداست و عالم و متعلم بودن

الَتِى «كند كه فرمود:  مي نقل صاز پيامبر  ) ابن مسعود 11 قَ عَ مَ مِ أً سَ رَ َ اللـَّهُ امْ نَرضَّ

وَ  نْ هُ هٍ إِىلَ مَ لِ فِقْ امِ بَّ حَ رُ ا فَ هَ غَ لَّ بَ ا وَ ظَهَ فِ حَ ا وَ اهَ عَ وَ نْهُ فَ هُ مِ قَ فْ خداوند شاد و «يعني:  .9F2»أَ

خرم گرداند شخصي را كه سخن مرا شنيد و آنرا فهميد و حفظ كرد و آنرا به ديگران 
ابالغ كرد، چه بسا افرادي باشند كه علمي از دين را برداشته و آنرا به افراد داناتر از خود 

 .»اند رسانده
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بِيلِ مَ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  مي ) أنس 12  وَ ىفِ سَ هُ مِ فَ لْ لَبِ الْعِ جَ ىفِ طَ رَ نْ خَ

عَ  جِ رْ تَّى يَ ـَهِ حَ  .10F1»اللّ
كسي كه براي طلب علم بيرون رود پا در راه خدا گذاشته است تا اينكه «يعني: 

 .»برگردد
هُ «فرمود:  صكند كه پيامبر اكرم  مي ) ابو مسعود انصاري روايت13 ِ لَ ريْ ىلَ اخلَْ الُّ عَ الدَّ

ثْلُ  لِهِ مِ اعِ رُ فَ ارشاد كنندگان به خير و نيكي اجر و پاداشي مثل عمل كنندگان «: . يعني11F2»أَجْ

 .»به آن دارند
ِ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  مي ) عبداهللا بن مسعود 14 نَتَنيْ دَ إِالَّ ىفِ اثْ سَ الَ حَ

قِّ  ِهِ ىفِ الْـحَ ت كَ لَ ىلَ هَ هُ عَ طَ لَّ سَ االً فَ ُ مَ اهُ اهللاَّ تَ لٌ أَ جُ ا  رَ َ قْىضِ هبِ وَ يَ هُ ةً فَ مَ كْ ـَهُ حِ اهُ اللّ تَ لٌ أَ جُ رَ وَ

ا هَ مُ لِّ عَ يُ  .12F3»وَ

غبطه خوردن بجز در دو چيز جائز نيست، (يكي) خداوند به شخصي مالي «يعني: 
عنايت كرده و او را در مصرف كردن آن در راه حق قدرت داده است و مردي كه خداوند 

 كند و به ديگران تعليم مي ميان مردم قضوت به او حكمت مرحمت كرده و او بوسيله آن
 و حكمت يعني علم و بينش دين و يا علم سنت يا اطاعت و فرمانبري خداوند. »دهد مي

لِيَّةِ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  مي ) جابر 15 اهِ مْ يفِ الْـجَ هُ يَارُ ، خِ ادِنُ عَ النَّاسُ مَ

وا هُ قُ ا فَ ، إِذَ المِ سْ مْ يفِ اإلِ هُ يَارُ  .13F4»خِ

ي آنها در دوران جاهليت، ها (خوب و بد دارند) شايسته اند انسانها مانند معدن«يعني: 
 .»اگر علم و فقه دين حاصل كنند اند در اسالم نيز شايسته
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لَوْ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  مي س) عبداهللا بن عمرو بن العاص 16 نِّى وَ وا عَ غُ لِّ بَ

مِّ  تَعَ َّ مُ ىلَ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ ، وَ ةً نَ النَّارِ آيَ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ بَوَّ تَ يَ لْ ا فَ ابالغ كنيد (به ديگران) از «يعني:  »دً
سوي من هر چند كه يك آيه باشد، هر كه عمداً و از روي قصد بر من دروغ ببندد بايد 

 .»خود را براي جايگاهش در دوزخ آماده سازد
مْ يَ «داشت و فرمود:  مي عالمان را بر ديگران مقدم ص) نبي اكرم 17 هُ ؤُ رَ قْ مَ أَ وْ مُّ الْقَ ؤُ

دَ  قْ أَ اءً فَ وَ ا سَ وا فِيهَ انُ إِنْ كَ ، فَ نَّةِ مْ بِالسُّ هُ مُ لَ أَعْ اءً فَ وَ ةِ سَ رَ جْ ِ وا يفِ اهلْ انُ إِنْ كَ , فَ ِ مْ لِكِتَابِ اهللاَّ هُ مُ

ا المً  .»إِسْ

داند، اگر  مي خواند و مي بايد پيشنمازي را كسي به عهده گيرد كه قرآن را بهتر«يعني: 
است كه به سنت پيامبر  تر (دو شخص) در قراءت در يك سطح بودند، آن كسي شايسته

ين آنها در تر و پايبندتر است، و اگر در اين رتبه هم برابر بودند پس قديمي تر عالم ص
 .»اسالم آوردن امامت مردم را بر عهده گيرد

كه عده  درباره طالب علم سفارش به نيكي كرده است، مروي است ص) پيامبر 18
يعني  صايي از اصحاب نزد ديگر صحابي جليل و يكي از راويان احاديث پيامبر 

را درباره جويندگان علم  صآمدند سفارش و وصيت رسول اكرم  مي ابوسعيد خدري
نْ «فرموده:  صگفت: پيامبر  مي شد و مي متذكر مْ مِ كُ ونَ تُ أْ االً يَ جَ إِنَّ رِ بَعٌ وَ مْ تَ إِنَّ النَّاسَ لَكُ

قْ  اأَ ً ريْ ِمْ خَ وا هبِ صُ تَوْ اسْ مْ فَ كُ وْ تَ ا أَ إِذَ ينِ فَ ونَ ىفِ الدِّ هُ قَّ تَفَ نيَ يَ ضِ مردم از شما «يعني:  »طَارِ األَرَ
 كنند، و مرداني از اطراف و اكناف زمين براي فراگيري علم دين نزد شما مي پيروي

به نيكي و خوبي آيند، پس هر گاه نزد شما آمدند به هم ديگر سفارش كنيد تا با آنها  مي
 »رفتار كنند

ا «فرمود:  صكند كه نبي اكرم  مي نقل ) عمر 19 امً وَ قْ ا الْكِتَابِ أَ ذَ َ عُ هبِ فَ رْ َ يَ إِنَّ اهللاَّ

ينَ  رِ ِهِ آخَ عُ ب ضَ يَ  .»وَ
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 همانا خداوند متعال با اين كالم (قرآن مجيد) عده ايي را عزت و رفعت«يعني: 
رسانند) و عده ديگري را بر  مي فراگرفته و به ديگراندهد (يعني كساني كه علم آنرا  مي

. از ابن »سازد (كساني كه به قرآن و علم آن اعتنا نكنند) مي زد و بي ارزش مي زمين
و مشاورانش فقهاء و  اصحاب مجلس عمر «روايت شده كه گفته:  بعباس 

 »دانشمندان دين بودند چه پير و چه جوان
علماء در قديم احاديث فضائل را بدون سخت گيري از  گويد: مي ابو عمر بن عبدالبر

كردند، و راويان چنين احاديثي را مانند راويان أحاديث احكام مورد نقد  مي همه روايت
 دادند. نمي بررسي قرار

 هاي ديگر بزرگان دربارة علم گفته

 : اند گويد: مردم سه گروه مي علي بن أبي طالب   -1
خداترس، دوم: متعلمي كه در پي علمي است كه باعث نجات و نخست: عالم رباني و 

دانند و هر صدايي  نمي سربلندي او شود و گروه سوم: عامه مردم و جهال اند كه هيچ چيز
دهند) باد به هر سو بوزد  نمي افتند (تشخيص خوب و بد را مي را كه بشوند از پي آن براه

. علم نكوتر از اند و به ستون محكمي تكيه نزده اند با آن همراهند، نوري از علم بر نگرفته
 كند ولي تو از مال، علم با انفاق آن به ديگران افزايش مي حال است علم از تو پاسدار

 كند ولي بر مال حكم مي شود، عالم حكم مي يابد ولي مال با انفاق و خرج كردن كم مي
 شود، و محبت علم جزو دين است. مي

علم را بياموزيد زيرا علم «گويد:  مي صليل رسول اهللا معاذ بن جبل صحابي ج -2
آورد، طلب علم عبادت است و تدريس آن تسبيح و جستجو كردن آن  مي خدا ترسي

دانند صدقه و بخشش آن به اقرباء و خويشاوندان  نمي جهاد و آموختن آن به كساني كه
ر خلوت، علم تقرب إلي اهللا است، علم همدم و مونس انسان در تنهايي و رفيق د

راهنمايي است در دين، و آموزنده صبر بر شدت و سختي، خداوند عزوجل بوسيله اين 
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دهد  مي بخشد و آنها را رهبران و سروران امت قرار مي علم به عده ايي عزت و مكانت
و مردم پيرو راه آنان، علم انسان را به  اند تا ديگران به آنها اقتدا كنند و آنها راهنمايان مردم

رساند. تفكر در علم معادل با روزه است و درس و  مي منزلت ابرار و درجات عالي
 تدريس آن معادل با قيام شب، با علم خداوند به نيكويي اطاعت و به نيكويي عبادت

شود و با آن  مي شود، با علم صله رحم مي شود، با علم توحيد و عظمت خداوند بيان مي
م پيشواست و عمل پيرو آن، نيكبختان از علم شوند، عل مي حالل و حرام شناخته

 شوند و نگون بختان از آن محروم. مي برخوردار
گويد: هر كس معتقد باشد بيرون رفتن براي علم جهاد نيست  مي ابو درداء  -3

 عقل و پندارش ناقص است.
گويد: علم را فرا بگيريد پيش از آنكه از ميان شما برداشته شود  مي ابن مسعود  -4

و از بين برود و از بين رفتن علم با از بين رفتن علماست، سوگند به ذاتي كه جان من در 
كنند كه خداوند آنها  مي دست اوست. البته مرداني كه در راه خدا كشته شدند آرزو و تمنا

بينند كه علماء از چه قدر و منزلتي برخوردارند، و  مي را در زمره علماء مبعوث كند وقتي
 گردد. مي ست كه عالم به دنيا بيايد بلكه علم با فراگيري و تعلم حاصلهيچ كس ني

با علماء نشست و برخاست كن و پا در ركاب آنان بنه، «لقمان به پسرش گفت:  -5
گرداند آنگونه كه آب آسمان زمين را  مي زيرا خداوند سبحان دلها را با نور حكمت زنده

 .»بخشد مي زندگي
 زيستند. مي بودند مردم مثل چهارپايان نمي اگر علماء گويد: مي /حسن بصري  -6
گفتند: اگر بر من روزي بگذرد كه در آن بر علم من افزوده  مي برخي از گذشتگان -7

: كسي كه علم را از اند نشود، خورشيد آن روز براي من با بركت نباشد. و همچنين گفته
ه چه چيزي را از دست داده دست داده چه چيزي را دريافته و كسي كه علم را دريافت

 است.
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از عبداهللا بن مبارك عالم و مجاهد معروف پرسيده شد كه: بهترين مردم چه  -8
؟ فرمود: علماء، گفته شد: از پادشاهان فرمانروايان چه كسي؟ فرمود: فرمانروايان اند كساني

دين  ؟ فرمود: كسي كه بااند زاهد و پارسا، پرسيده شد پس انسانهاي پست چه كساني
 ارتزاق كند و دين را مايه كسب و شكم پروري كند.

از حسن بصري نقل شده است كه فرموده: هر كس بابي از علم را فرا بگيرد و به  -9
 آن عمل كند براي او از دنيا و و آنچه در آن هست نيكوتر است.

گويد: يك سخن حكمت آموز كه از برادرت  مي ابو عمير الطوري أبان بن سليم -10
 ات به تو رسد بهتر از مالي است كه به تو ببخشد زيرا مال سبب طغيان و سركشي

 كند. مي گردد ولي سخن نيك تو را هدايت و ارشاد مي
و همچنين از حسن بصري روايت شده كه فرموده: دنيا همه تاريكي است مگر  -11

 مجالس علماء.
ك شهر و آبادي بمثابه از عالمي ديگر روايت شده كه فرموده: مثال عالم در ي -12

 چشمه آب شيرين در آن شهر است.
گويد: به سليمان بن داود  مي در روايتي ديگر از عبداهللا بن مبارك آمده است كه -13

اختيار داده شد كه از ميان علم و پادشاهي يكي را برگزيند، و ايشان علم را برگزيد، و 
و پادشاهي را يكجا به ايشان نعمت علم  خداوند به پاس اين انتخاب نيك سليمان 

 عنايت نمود.

َسٱَةٗ ﴿: حسن بصري رحمه اهللا عليه در تفسير اين آيه شريفه -14 َّ َيه  َۡ ّّ َََُِِٱه ِ�   � َٱهٓ  ََ 
َسَٱةٗ  َّ  ِ َرة َِ �  �ِ قَِٱه َعَذََب  ُ هَِ  ََ گويد: حسنه در دنيا يعني علم و  مي .]201: ةالبقر[ ﴾ََ

 يعني بهشت. عبادات، حسنه در آخرت
فرمود:  اند مي ديد كه در پي علم و دانش مي هر گاه جوانان را ابن مسعود  -15

ي حكمت و چراغهاي تاريكيها، اي صاحبان لباسهاي باليده و ها خوش آمديد اي چشمه
 و گل و ريحان هر قبيله. ها دلها شاد و تر و تازه، پايبندان خانه
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علم در سينه بسان چراغ در خانه است، به : از سخنان حكمت انگيز داود  -16
يكي از حكماي نخستين گفته شد: بر عالم و دانشمند كسب و اقتباس چه چيزي شايسته 

اش غرق شود با او شنا كند. و ديگري گفت: هر  است؟ فرمود: آن چيزي كه اگر كشتي
معروف و  دهند، و هر كس به حكمت مي كس علم را لگام قرار دهد مردم او را امام قرار

 نگرند. مي شناخته شود چشمها به او به ديده وقار
و عبدالملك بن مروان خليفه اموي به فرزندانش گفت: اي فرزندانم علم و دانش فرا 

 گيريد زيرا در توانگري برايتان كمال است و در تهي دستي برايتان مال است.
به من اي  م در نامهگويد: زماني كه من دركوفه بودم پدر مي معتمر بن سليمان -17

ماند و دينارها  مي چنين نوشت، اي فرزندم كاغذ بخر و احاديث را بر آن بنويس زيرا علم
كنم از كسي كه علم  گويد: تعجب مي مي شوند. اسماعيل بن جعفر بن سليم هاشمي مي فنا
 دارد. مي نگارد و نفس او را به طلب مال وا مي را

ارزش و فضل علم اين است كه به هر كس نسبت داده  : از آثاراند بعضي از علماء گفته
گردد گرچه از اهل آن نباشد، و علم از هر كه نفي شود و به او نسبت  مي شود خوشحال

 كند گرچه كه جاهل و نادان باشد. مي جهل دهند بر او گران تمام شده و احساس حقارت
ل تفقه در دين و گويد: واالترين درجه كما مي )/جعفر بن محمد (جعفر صادق -18

شكيبايي بر رنج و مشقتها و تدبير امور زندگي است، و فرمود: موت هيچ كس، ابليس را 
گويد: از ادله فضيلت و  مي كند، يكي از حكماء نمي بمانند موت عالم و فقيه خوشحال

: علم اند شرافت عالمان اين است كه مردمان دوست دارند از آنها اطاعت كنند، و گفته
ن حسب و ادب و جوانمردي باالترين نَسب است، و همچنين گفته شده است: باالتري

 رساند. مي مثال علماء و دانشمندان مانند آب است هر جا بيفتد سود
و  اند گويد: پادشان فرمان روايان بر مردم مي ابواألسود الدؤلي (نحوي معروف)-19

گفته شد: چه كسي از فضيلت و علماء فرمان روايان بر ملوك و پادشاهان، به بزرگمهر 
برتري بيشتري برخوردار است اغنياء يا علماء؟ گفت: علما، گفته شد: پس چرا علماء در 



 27  إداستان موسي و خضر 

 

شناسند ولي  مي روند؟ گفت: به خاطر اينكه علماء فضل غني را مي خانه توانگران واغنياء
ين علمي كه : برترين و واالتراند اغنياء از فضل علماء بي خبرند، بعضي از حكماء گفته

براي بدست آوردن آن سعي و تالش و با ديگران برسد آن رقابت شود علمي است كه 
 بر دينداري و نحوت و جوانمري انسان بيفزايد.

: علم را بياموزيد زيرا علم راهنماي اند گويد: گفته مي مبرد (صاحب كتاب الكامل) -20
و وحشت و همراه انسان در بسوي دين، و هشيار كننده مردان، و همدم هنگام ترس 

است اي  غربت، و وصل كننده انسان به ديگران در مجالس و سبب جلب مال و وسيله
 براي رفع نيازها.

گويد: علم را در هر صورت بطلبيد اگر پادشاه باشيد بر وجهه  مي و عبداهللا بن مقفع
ته شده است: سه توانيد بخوبي زندگي كنيد و گف مي افزايد، و اگر از عامه بوديد مي تان

 چيزاند كه صاحبان آن بايد سروري كنند: فقه، امانت داري و ادب.
به لقمان حكيم گفته شد: افضلترين مردم چه كسي است؟ گفت: مؤمن عالم و دانا كه 

شود. حجاج ثقفي به خالد بن صفوان گفت: سرور  مي اگر خيري از او طلبيده شود يافت
: حسن (بصري) حجاج گفت: چگونه چنين اهل بصره كيست؟ در جواب حجاج گفت

چيزي ممكن است در حالي كه او غالم آزاد شده ايست؟ گفت: مردم در امور دين به او 
كند، هيچ يك از اشراف بصره را نديده ام  مي نياز دارند و او از مال و دنياي آنها بي نيازي

او گوش فرا دهد و كند تا د رحلقه درس او شركت كند و به سخنان  مي مگر اينكه سعي
 علمش را بنگارد، حجاج گفت: سوگند به خدا كه سخن درست همين است.

وحي نمود كه: خير و نيكي را  ؛گويد: خداوند عزوجل به موسي  مي كعب-21
بياموز و به ديگران آموزش بده زيرا من قبر آموزش دهندگان علم و كساني را كه در پي 

سازم تا در آن دچار وحشت نشوند، شخصي در  مي يادگيري علم هستند را برايشان منور
اي به برادرش نوشت: بدان كه به تو علم داده شده است پس نور علمت را با  نامه
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تاريكيهاي گناه خاموش مگردان تا در تاريكيهاي روزي كه اهل علم و معرفت با نور 
 دارند از قافله عقب بماني. مي علمشان به سوي بهشت گام بر

اي ارزشمندتر از سخن حكمت آموزي  هيچ شخصي به برادرش هديه«: اند و گفته
 .»نداده است كه خداوند بوسيله آن بر هدايتش بيفزايد و ناگواري را از او دور گرداند

 سفر براي طلب علم

و افزودن علمش رنج  براي گوش فرا دادن به سخنان خضر  نبي اهللا موسي 
 اين راه و رسم صالحين است.سفر بجان خريد و رخت سفر بر بست، و 

آيد كه عالم براي ازدياد علم و معرفتش  مي گويد: از اين داستان بر مي امام قرطبي
تواند از يار و خادمي طلب كمك كند، و فرصت ديدار  مي رخت سفر ببندد و در اين راه

ت با علماء و فضالء را غنيمت شمارد اگر چه خانه و كاشانه آنها دور باشد، روش و سن
گذشتگان صالح و نيكوكار چنين بوده است. و بسبب سفر است كه مسافران به بهره و 

يابند و قدمهايشان در علم راسخ و  مي شوند و به سعي كاميابي دست مي سود برتر نائل
 رسند. مي افتد و به اجر و پاداش و عزت كرامت مي شهره وصيت شان بر زبانها

داهللا مسير يك ماه را براي سفر به سوي عبداهللا گويد: جابر بن عب مي /امام بخاري 
 بن انيس پيمود تا به حديثي كه نزد او بود دست يابد.

گويد: حاضرم براي رسيدن به يك حديث شبها  مي سعيد بن المسيب (تابعي مشهور)
 و روزها سفر كنم.

 گويد: كسي را در اين شهرها و سرزمينها كوشاتر از مسروق در طلب علم مي شعبي
 شناسنم. نمي

وحي  گويد: خداوند عزوجل به موسي  مي و از مالك بن دينار روايت است كه
 لم را بطلب و رنج و سختي را تحملنمود كه: كفش و عصايي از آهن تهيه كن و سپس ع
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كن تا اينكه كفشهايت را كهنه كني و يا كفشهايت كهنه و فرسوده شوند و عصايت 
 بشكند.

گويد: اگر مردي از آن سوي سرزمين شام به آن سوي سرزمين يمن  مي امام شعبي
كنم كه  نمي ) را بشنود گمانصسفر كند تا يك سخن حكمت آموز (حديث پيامبر 

 سفرش بيهوده بوده است.
گويد: من براي شنيدن يك حديث به شهرهاي دوردست  مي بسر بن عبيداهللا حضرمي

 كرد كما اينكه ابوسعيد نيز چنين مي سفر كردم و مسروق براي شنيدن يك حرف مي سفر
 كرد. مي

اي از  رسيد كه نزد فالن صحابي گفته مي گويد: به ما خبر مي بعبداهللا بن عباس 
توانستم قاصدي را نزد وي بفرستم تا  مي خواستم مي وجود دارد اگر صي پيامبر ها گفته

رفتم و بر در خانه  مي د اوپيش ما بيايد و آن حديث را براي ما بيان كند، و ليكن من نز
 اش خارج شود وآن حديث را به من بگويد. كردم تا اينكه از خانه مي اش قيلوله

گويد: ابوبرده از پدرش براي ما روايت كرده كه رسول  مي كند و مي شعبي روايت
اگر شخصي كنيزكي داشته باشد و آن كنيزك را به نيكي تعليم دهد و «فرموده:   صاهللا

بياموزد و سپس آزادش كند و با او ازدواج كند (نزد خداوند) دو اجر و پاداش  به او ادب
دارد، و هم چنين اگر شخصي از اهل كتاب به پيامبرش ايمان آورده باشد و بعد به من 
ايمان آورد دو ثواب دارد و هر غالمي كه حق آقا و سرورش و حق پروردگارش را 

 .14F1»رعايت كند دو اجر و پاداش دارد
علم را بدون اجر و مزد بردار زيرا مرداني بودند كه بخاطر چيزهايي كمتر از اين  اين

 كردند، اين سخني است كه شعبي آنرا گفت. مي هم به مدينه سفر
 

                                           
 روايت بخاري. -1
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 ؟گردد مي علم چگونه حاصل

آيد  نمي كند كه عبداهللا بن عمرو فرمود: شخص عالم به دنيا مي ابواألحوص روايت
 شود. مي حاصل بلكه علم با آموزش و جستجو

گويد: هيچ طبع و سرشتي بدون ادب ارزش ندارد و هيچ علمي بدون  مي شَبيب
 آيد. نمي خواستن هم بدست

ريد اگر چه نزد گويد: علم گمشده مؤمن است، علم و دانش را برگي مي علي 
نداند كه حكمتي را بردارد، از يك از شما خودش را برتر از آن  مشركان باشد، هيچ

 آنرا شنيد.كس كه هر
را  صهاي رسول اهللا  فرمايد: به زيارت و ديدار هم ديگر رويد و گفته مي و همچنين

 يتان  را از دست خواهيد داد.ها با هم مذاكره كنيد وإال آموخته
گويد: آنچه (احاديثي) را كه استخراج كرده ام به آساني بدست نيامده  مي ابن جريج

 ام به آن دست يابم. است بلكه با صبر و بردباري توانسته
علقمه ميگويد: احاديث را به هم يادآور شويد زيرا زنده نگه داشتن حديث با ياد 

 آوري و مذاكره آن ميسر است.
فرمايد: احاديث را با يكديگر مذاكره كنيد زيرا با مذاكره بعضي از  مي ابن مسعود 

 شود. مي احاديث، حديثهاي ديگري در ذهن تداعي
ء براي اينكه احاديث در ذهنش بمانند و آنها را فراموش نكند به اسماعيل بن رجا

 كرد. رفت و احاديث را به آنها عرضه مي مي ها مكتب بچه
گويد: اگر حديثي را شنيدي در همان  مي گويد: شنيدم كه ابراهيم عيسي بن مسيب مي

نيست، زيرا شنوي آنرا بازگو كن حتي براي كسي كه خواستار شنيدن آن  مي حين كه آنرا
 بدين صورت در ذهنت ماندگا رمي شود.
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گويد: زنده نگهداشتن حديث  مي از يزيد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي روايت است كه
(در ذهن) با يادآوري آن است، عبداهللا بن شداد به وي گفت: رحمت خدا بر تو باد كه 

 چه احاديث فراواني را در سينه من زنده نگهداشتي.
آيد، گفت: با حرص بر آن  مي ماء پرسيدند: با چه اسبابي علم بدستاز بعضي از حك

شود و با وقت گذاشتن براي آن  مي شود، و با دوست داشتن آن شنيده مي جستجو
 شود. مي گردآورده

 كرد، اگر مي براي ما حديث نقل بگويد: عبداهللا بن عباس  و سعيد بن جبير مي
كردم، خليل بن  مي وسم البته اين كار راگذاشت كه براي اين كارش سر او را بب مي

گويد: بر آنچه كه در سينه داري بيشتر از آنچه كه  مي احمدي فراهيدي (پدر علم بالغت)
در كتابهايت هست مواظبت داشته باش. يعني اعتمادت بر آنها بيشتر از اعتمادت بر 

 كتابهايت باشد.
يم و ايشان آنجا براي ما از فقه و گويد: نزد ام درداء رفت مي عون بن عبداهللا بن عتبه

گفت، گفتيم: اي ام درداء تو را خسته كرديم، در جواب گفت: مرا ملول  مي حديث سخن
و خسته نكرديد، عبادت و پرستش خدا را در هر كاري جستجو كردم ولي هيچ كدام 

 مانند مذاكره علم و فقه به من رضايت نفس و آرامش دل عنايت نكرد.
شنيدم كه كسي به اصمامي گفت: چگونه حفظ كردي ولي يارانت  گويد: مي رياشي

 فراموش كردند؟ گفت: من به درس و تدريس مشغول شدم ولي آنها ترك كردند.
سوزد: يكي به شخصي  مي كس ديگريد: دلم به حال دو شخص بيش از هرگو مي فراء

طلبد، و  نمي ي آنرافهمد ول مي فهمد و ديگري بر كسي كه نمي طلبد ولي آنرا مي كه علم را
 كنم از كسي كه استعداد علم را دارد ولي در پي آموختن آن نيست. مي تعجب

به بزرگمهر گفته شد: با چه چيز به اينهمه علم و حكمت رسيدي؟ گفت: با سحر 
خيزي مانند سحر خيزي كالغ و با صبري مثل صبر و بردباري االغ و با حرص و آزي به 

 مانند حرص و آز خنزير.
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ترسم كه آنرا از دست  مي خواهم علم بياموزم ولي مي گفت: مردي به ابوهريره  و
 گفت: براي از دست دادن آن همين بس كه آنرا ترك كني. بدهم، ابوهريره 

 گويد: مي شاعري
 فحياة العلم مذاكرته أدم للعلم مذاكرة

 نهفته است.علم را با يادآوري ادامه بده، زيرا جاودانگي علم در يادآوري آن 
با خضر بهترين دليل بر اين مدعاست كه علم با راحت طلبي و  و قصه موسي 

 سستي بدست نخواهد آمد.



 
 

 صبر بر مشقتها و ادامه طلب

به علمي كه داشت اكتفا ننمود لذا خانه و كاشانه را با صبر و شكيبايي و  موسي 
د ترك نمود و پا بر مركب دريا نهاد، و وقتي با خضر مالقات نمود اميد پاداش از خداون

 به وي گفت:

ن ﴿
َ
ا َ َ ََ ِ بُِعَك 

َ
� ۡۡ دٗ َه ُۡ َُ ه ُعِلِۡمَت  ِ�َ  ٦َ ََُعِلَِمِ  ِمم  َُ  َِ ي ِِ َُ ۡ�ٗ قَهَل �ِت َك لَ  سَۡس َُ �٦ 

 ٗ�ۡ َُ ه وَۡ  ُ�ِۡ  هِ َِ  َُ  ٰ َ ََ َ�ۡيَف َِۡصِ�ُ  ههِرٗ هَل قَ  ٦� ََ َُ  ُ َُ  ح  ٓ ه َُ ُدِ�ٓ �ِن  ِِ ۡعِ� وََك َسَُ
َ
َ ٓ َّ ََ  �

ۡمرٗ 
َ
توانم از پي تو بيايم به اين اميد كه از علمي كه به تو  مي آيا«يعني:  .]69-66الكهف: [ ﴾٦� َ

تواني همپاي من صبر و شكيبايي  نمي داده شده است به من بياموزي؟ (خضر) گفت: تو هرگز
) تواني بر چيزي كه بر شناخت آن احاطه نداري شكيبا باشي؟ (موسي  مي و چگونه –كني 

 .»فرمود: مرا ان شاء اهللا شكيبا خواهي يافت و از دستور تو سرپيچي نخواهم كرد
گفت: زيبنده نيست كسي كه علمي دارد آنرا ترك كند (يعني با  مي و مالك بن انس

 عمل نكردن و تعليم ندادن آن به ديگران)
شود:  نمي گويد: دو گرسنه هيچگاه گرسنگي شان رفع مي بابن عباس  در روايتي

 يكي طالب و جوينده علم و ديگري طالب دنيا.
گفته شد: تا كي بايد براي طلب علم سعي نمود. فرمود:  روايت شده كه به عيسي 

 تا زماني كه زندگي هست.
 بگفته شاعر: ز گهواره تا گور دانش بجوي.

خواهي در طلب علم باشي؟ گفت: تا دم  مي پرسيده شد: تا كي از عبداهللا بن مبارك
مرگ اگر خدا بخواهد. باري ديگر همين سؤال از وي پرسيده شد، گفت: شايد آن سخن 

 ام. به من نفع برساند را هنوز ننوشتهكه اي  و كلمه
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از سفيان بن عينيه پرسيده شد: چه كسي شايستگي بيشتري دارد كه در پي علم باشد؟ 
 جلوه تر و زننده تر است زيرا اگر عالم خطا كند، خطايش زشت تر : كسي كه عالمگفت

 كند. مي
منصور بن المهدي به مأمون گفت: آيا نكوست كه سالخورده در پي علم رود؟ گفت: 

 اگر جهل و ناداني برايش عيب و عار است پس در پي تعليم رفتن برايش نكوست.
شود كه همواره جوياي علم  مي تو عالم گفتهگويد: زماني به  مي و ابن أبي غسان

 باشي، اگر خود را از فراگيري بي نياز بداني پس جاهل و ناداني.
كند،  مي گيرند كه ابوهريره زياد روايت مي گويد: مردم بر من خورده مي و ابوهريره 

 كردم سپس آن دو آيه را نمي بود يك حديث هم روايت نمي اگر اين دو آيه در كتاب خدا

ٰٓ ﴿تالوت نمود:  َد ُّ ۡ ََ و َُِ   ۡ�َِيَِ�ِٰت  َه  ُۡ تَز
َ
َ ٓ ه َُ ُُُموَن  ُۡ ِاَ  اَ كساني « .]159: ةالبقر[ ﴾�ِن     

 .»كنند مي كه آيات روشن و رهنمودهايي را كه ما نازل كرده ايم كتمان

َُِ  ﴿ فرمايد: مي و اين آيه كه  ُ تَزَل  ح 
َ
َ ٓ ه َُ ُُُموَن  ُۡ ِاَ  اَ ِِ �ِن      ٰ�َِۡ  .]174: ةالبقر[ ﴾ ۡل

 .»دارند مي كساني كه آنچه را كه خداوند از كتاب نازل كرده پنهان«يعني: 
و گفت: برادران مهاجر ما مشغول كار و بار زندگي بودند ولي ابوهريره پيوسته در 

كرد، و در  مي مجلس پيامبر با تمام وجودش حاضر بود و به سير شدن شكمش قناعت
 غايب بودند او حضور داشت.جايي كه بقيه 

شود، از آن جمله:  مي گويد: از اين روايت معاني فقهي بسياري استنباط مي ابو عمر
حكم كتاب نازل شده خداوند است، و  صحكم روايت كردن حديث از پيامبر اكرم 

اظهار علم و نشر و تعليم آن به ديگران، مالزمت مجالس علماء و قناعت كردن به اندك 
 ل علم، و طلب علم را بر مشغول شدن به دنيا و كسب آن ترجيح دادن.براي حصو

گويد: ديدم كه عمر بن عبدالعزيز نزد  كند كه مي مي ابن ابي الزناد از پدرش روايت
كرد و عبيداهللا  مي ) سؤالبآمد و از علم پدرش (ابن عباس  مي عبيداهللا بن عبداهللا

گفت: اين كار  مي گرداند. امام مالك مي ا برداد و گاهي او ر مي گاهي به وي اجازه ورود
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دست يافتني نيست تا اينكه طعم فقط چشيده نشود، و سپس موضوع تنگدست شدن 
ربيعه را در طلب علم متذكر شد تا جايي كه مجبور شده بود چوبهاي سقف خانه اش را 
 در اين راه بفروشد، و حتي گاهي از شدت فقر ناچار شده بود براي سد رمقش از

گويد: علم براي كساني كه تا  اشغالهاي مدينه خوراكي جمع كند و بخورد. و سحنون مي
 ورزند به دست آوردني نيست. مي خورند و يا به شستن لباسهايشان اهتمام مي حد سيري
 تواند يك ساعت خودش را اسير قلم كند تا ابد اسير جهل نمي : كسي كهاند و گفته

 ماند.  مي
كه  اند گويد: بدانيد كه مردم فرزندان كساني مي يش چنينها طبهدر يكي از خ علي 

كنند، و قدر و منزلت هر شخص بستگي به احسانش دارد، و از روي علم و  مي نيكي
 دانش سخن گوييد تا قدر ارزشتان آشكار گردد.

كرد  مي كرد البته موسي چنين مي از علم بسندهاي  گويد: اگر كسي به گوشه مي و قتاده

ن ﴿ فرمود: كن خطاب به خضر و لي
َ
ا َ َ ََ ِ بُِعَك 

َ
� ۡۡ ۥ ُموَ�ٰ َه ه قَهَل َ�ُ ََُعلَِِمِ  ِمم 

دٗ  ُۡ َُ توانم تو را همراهي كنم تا از آن علمي كه به  آيا مي«يعني:  .]66الكهف: [ ﴾٦َ ُعِلِۡمَت 

 .»تو داده به من هم بياموزي

 تواضع و فروتني در طلب علم

براي شنيدن سخنان خضر نشانگر تواضع و فروتني آنحضرت است،  سفر موسي 
يكي از پيامبران اولوالعزم است و همه به اتفاق معتقدند كه  دانيم كه موسي  مي همه

 رتبه ايشان از خضر برتر و باالتر است، و هر يكي علمي داشت كه ديگري آن را
قدر و قيمت تواضع را درك كرده بود، لذا هيچگاه به علمش  دانست، موسي  نمي

مغرور نشده بود، و حب و دوستي برتري جويي و رياست را از او دور كرد، و هر كس 
بخشد، در روايتي  مي براي خداوند تواضع اختيار كند خداوند به او رفعت و عزت
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تْ «فرمود:  صگويد كه: رسول اهللا  مي ابوهريره  صَ قَ ا نَ ـَهُ مَ ادَ اللّ ا زَ مَ ، وَ الٍ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ صَ

اىلَ  عَ ـهُ تَ هُ اللَّ عَ فَ ِ إالَّ رَ َّ دٌ هللاِ عَ أَحَ اضَ وَ ا تَ مَ ا، وَ زّ وٍ إالَّ عِ فْ ا بِعَ بْدً   .15F1»عَ
 كاهد، خداوند در ازاي عفو و گذشت بنده بر عزت او نمي صدقه از مال«يعني: 

 .»بخشد مي د به او رفعتافزايد، و هر كس بخاطر خدا تواضع كند خداون مي
گويد: بنده اگر بخاطر اهللا فروتني پيشه كند خداوند با  مي عمر بن الخطاب 

بخشد. به او گفته شد: سرزنده باش تا خدا تو را  مي حكمتش به او رفعت و منزلت
شمارد ولي در چشم  مي سرزنده و خوشحال نگهدارد. چنين انساني خودش را كوچك

 خاليق بزرگ است.
گويد: شايسته است كه عالم بخاطر تواضع اهللا بر سرش خاك  مي ايوب سختياني

 بگذارد.
: جوينده علم فروتن و متواضع و علمش بيشتر است، كما اينكه زمين اند و گفته

 تر بيشتر از ديگر اماكن آب دارد. تر و پست پايين
دبيني در وي گويد: هر گاه عالم خود را بلند و باال بشمارد خو مي و ابن عبدوس

كند مگر كسي را كه خداوند بتوفيق خود او را حفاظت نموده و او حب  مي سريعتر رشد
 برتري و رياست را از خود دور كند.

از فضيل بن عياض درباره تواضع سؤال شد و ايشان در پاسخ گفت: تواضع يعني 
اگر شخصي اينكه در مقابل حق گردن نهي و از هر كسي آنرا شنيدي مطيع آن شوي حتي 

 كه حق را از او شنيدي جاهلترين باشد و بر تو الزم است كه حرفش را بپذيري.
فرمايد: بيشترين چيزي كه درباره شما از آن بيم دارم اين است كه سه  مي عمر 

خصلت باعث هالكت و بربادي شما گردد: اطاعت از نفس در بخل، و پيروي از هواي 
 نفس و خودپسندي.

                                           
 ترمذي.روايت بخاري و مسلم و  -1
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براي عالم بودن شخص همين بس كه از خداوند بترسد، كما اينكه گويد:  مي مسروق
گويد:  مي براي جهالت و ناداني همان بس كه به علم خود ببالد و مغرور شود. و ابو نعيم

 سوگند به خدا هيچ كس هالك نشده مگر در حب و رياست و برتري جويي.
و هر كس به عقل  و گفته شده: هر كس به رأي و نظر خود مغرور شود گمراه گردد،

گردد، و هر كس با  لغزد، و هر كس بر مردم تكبر ورزد خوار مي مي خود بسنده كند
شود و هر كس با علماء و دانشمندان  مي جاهالن و فرومايگان مخالطت كند حقير

 شود. مي مخالطت كند با وقار
گويد: خودپسندي  گويد: آفت عاقالن خودپسندي است و ديگري مي مي و علي 

 خص، دليل ضعف عقل اوست.ش

 دانم نمي ندانستي بگو

پرسيده شد كه عالمترين  مورد عتاب قرار گرفت، زماني كه از موسي موسي 
شخص روي زمين كيست گفت: من، و اين عتاب بخاطر اين بود كه علم دانستن 
عالمترين انسان روي زمين را به خداوند نسپرد، حال آنكه نسبت دادن علم آن به خداوند 

را از مدت زماني كه اصحاب كهف در آن غار بسر  صتر است، خداوند پيامبر  صحيح
امر نمود كه دانستن مدت زمان بقاء  صت و با اين وجود آن حضرت بردند باخبر ساخ

ُِهّئَةٖ ﴿ فرمايد: مي آنها در غار را به خداوند واگذارد، خداوند  ََ ٰ ِّۡ  ثََ� فِ ّۡ َ�ُِثوَّ ِ� َك ِسنَِ�  ََ
ََّ سِۡسعٗ  ََۡدَُد َ�َٰ�ِٰت  ٢ه ََ  ُِ  وس  ۡي ََ ۥ  ُ�َ ّۖ ۡعلَُ  هَِمه َ�ُِثوَ

َ
َ ُ ِۡ  ح  �ِض قُ

َ َۡ  .]26-25الكهف: [ ﴾ََ 
معني اين آيات قبالً ذكر شد، از اينجانست كه هر گاه سؤالي از علماء پرسيده شود در  

 گويند: (واهللا اعلم). مي پايان پاسخ به سوال
و خداوند سبحان سخني را كه ناآگاهانه به وي نسبت داده شود را حرام قرار داده 

ّ ﴿است و فرموده:  ُتووُوَ ََ  َّ ِذَب  ََ َۡ ُ   لۡ ُُ ُُ وِۡسنَ
َ
ۡٞ وَِمه َِِصُف � ٰ �َ َّ ََّ  َ�َٰذَ  َۡفَ�ُ َرَۚٞ ِ�ِ َّ َ�َٰذَ  ََ
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  َ َّ ُ�ۡفلُِحوَن ََ ِذَب  َۡ ِ  ۡل َ  ح  ََ ََن  ِاَ  َ�ۡفَ�ُ ِذَبۚ �ِن      َۡ ِ  ۡل يعني: . ]116النحل: [ ﴾١ح 
ا حرام كرده به خدا نسبت دهيد، تا شما نبايد از پيش خود به دروغ چيزي را حالل و چيزي ر«

 .»بر خدا دروغ بنديد، آنانكه بر خدا دروغ بندند هرگز رستگار نخواهند شد

ه ﴿ فرمايد: مي و خداوند سبحان َُ ََ ه  َّ ُِۡٱ َر  َّ ه َظ َُ َش  ِّ ٰ َ  لَۡفَ� ِ�ِ ََ  َۚ ر  َّ َمه   َ ِ � ۡۡ َ  قُ َِ �َ
ن 

َ
َ ََ  ِ�َِ ۡۡ ََ ۡ�َۡ�َ هَِغۡ�ِ     َ�ۡ ِ

ۡۡ ِۡل هِ َِ ُسۡلَ�ٰٱٗ ََ  ه وَۡ  ُ�َ�ِ َُ  ِ ّ هِٱح  َ  سُۡ�ُِ�وَ ََ  ّ ََُتووُوَ ن 
َ
َ ََ َّ ه  ه  َُ  ِ ح 

بگو (اي پيامبر) كه: خداي من هرگونه اعمال زشت را «يعني:  .]33األعراف: [ ﴾٣ََۡعلَُموَن 
آن هيچ چه در آشكار و چه در پنهان و گناهكاري و ستم بناحق و شرك به خدا را كه براي 

داند از روي جهالت و ناآگاهي به خدا نسبت دهيد را  نمي دليلي نداريد و اينكه چيزي را كه

 .»حرام كرده است
گويد: پرهيز و دوري كنيد از اينكه بگوييد: خداوند اين را حالل  مي يكي از گذشتگان

حالل كرده كرده و اين ديگري را حرام كرده تا به وي گفته نشود: دروغ گفتي، نه اين را 
 ام و آن را حرام.
فرماندهش بريده را نهي كرد اگر با دشمن درگير شد و آنها را  صرسول اهللا 

داني واقعاً  نمي زيرا«شود، و فرمود:  مي محاصره كرد بگويد: با حكم خدا با شما رفتار
آنچه را حكم كرده ايي مطابق حكم خداست يا خير و ليكن با آنها بر طبق راي خود و 

، و بايد بدانيم كه ميان حكم خدا و اجتهاد فرمانروا و حاكم فرق »اهانت برخورد كنهمر
وجود دارد، مجتهد در اجتهاد و اظهار نظر خود احتمال دارد سخني درست گفته باشد و 
يا اشتباه كند، و اين تصور در مورد حكم خدا هرگز جائز نيست زيرا حكم خداوند 

 هميشه درست است.
پاسخ به پرسشها تأمل و تلبث داشته باشند، و بايد در نظر داشته باشند  مفتيان پيش از

دانم، و  نمي داند بي درنگ بگويد: نمي كنند، اگر چيزي را مي كه دارند از طرف خدا امضاء
داند بي مهابا اظهار بي اطالعي  نمي رااي  سخن درست همان است كه اگر انسان مسئله
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 »من قال ال أدری فقد أفتی«گويد:  مي زبان عرب هست كه اي در كند، در اين رابطه مقوله

 .»است دانم گويا فتوا داده نمي داند) بگويد: نمي هر كس (در پاسخ سؤالي كه آن را«

ه لَۡيَس وََك هِ َِ ِعۡلۚ ۚ �ِن  ﴿ فرمايد: مي خداوند عزوجل َُ ۡتُف  ََ  َّ ََد ََ َۡ ََ لُۡف  َ�ََ�ۡ ََ  َِ ۡم  وس 
 ّ�ُ �ۡ َُ ا�َِك َ�َن َ�ۡٱُ   ََ َّ ُ

َ ُٔ  ّٗ هرگز بر آنچه علم و اطمينان نداري «يعني:  .]36اإلسراء: [ ﴾٣ و
دنبال مكن (بي تحقيق در پي سخني مرو و كسي را نيك و بد مخوان و احدي را ندانسته 
نكوهش يا ستايش مكن و به كسي ظن بد مبر) كه (در پيشگاه خدا) چشم و گوش و دل همه 

 .»ندمسئول
را  صيكصد و بيست نفر از اصحاب رسول اهللا «گويد:  مي عبدالرحمن ابن ابي ليلي

دريافتم و هيچگاه نشد كه از آنها سؤالي پرسيده شود مگر اينكه دوست داشتند پاسخ آن 
كردند باز دوست داشتند كه  مي سؤال را برادري ديگر بدهد، و هر گاه حديثي را روايت

 .»كرد مي روايت شخص ديگري اين حديث را
شود  مي اي كه از او پرسيده هر كس در هر مسئله«گويد:  مي بو عبداهللا بن عباس

نيز  س. و چنين قولي از عبداهللا بن مسعود »براي مردم فتوي صادر كند ديوانه است
 روايت شده است.

ين آنهاست. و تر ين مردم در فتوا دادن كم علمتر گويد: بي پروا مي و يحيي بن سعيد
 پندارند كه حق همان است كه نزد اوست. مي بعضي با اندك علمي كه دارند

 علم و دانشي كه هر مرد و زن مسلمان بايد بداند

لِّ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  مي انس بن مالك  ىلَ كُ ةٌ عَ يضَ رِ مِ فَ لْ لَبُ الْعِ طَ

لِمٍ  سْ  .»طلب علم بر هر مسلماني واجب است«يعني:  .16F1»مُ

                                           
 . امام نووي و ديگران اين حديث را ضعيف قرار دادند -1
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ديگري كه سند آن ضعيف ولي معناي آن درست است، آمده كه طلب و در حديث 
 علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

ني«گويد:  مي اما اين روايت كه در پس علم رويد حتي اگر  »اطلبوا العلمَ وَ لَو فِی الصِّ
باشد، زيرا صحت  درست نمي صدر چين باشد، نسبت دادن اين مقوله به پيامبر 

گويد: بر امر كننده به معروف و ناهي از  مي /نشده است. امام ابن تيميه  روايتش ثابت
منكر واجب نيست كه براي انجام وظيفه به هر نقطه از جهان سر بزند و يا نزد تك تك 

از انجام چنين  ‡افراد برود، زيرا انجام چنين كاري مقدور نيست، نه او بلكه انبياء 
د كه اگر شنيدند در فالن مكان عالمي هست كه مردم كاري عاجز بودند، بلكه اين مردمن

كند بايد نزدش بروند و از محضر او كسب فيض كنند و با  مي را ارشاد و راهنمايي
فراگيري علم از او جهل و ناداني را از خود دور كنند، اگر تقديم اهم بر مهم درعلم و 

م و دانش آموختن خود عمل و دعوت إلي اهللا امر واجبي است پس بايد فرد مسلمان عل
را با توحيد و آنچه كه منافيِ آن است يعني شرك، و سپس فرائض و اينكه چه اعمالي در 
آن درست و چه اعمالي نادرست است، مانند نماز و روزه و حج و دانستن حالل و حرام، 

و  ها گردد مانند صبر و شكر و اخالص، و دانستن شبهه مي و اموري كه مايه اصالح قلب
 يقه دفع آن از باب دانستن شر نه براي برپايي شر بلكه دوري از آن، بقول شاعر:طر

 ومن ال يعرف الرش من اخلري يقع فيه لكن لتوقيهعرفت الرش ال للرش و

شر را شناختم نه براي شر بلكه براي حذر از آن و هر كس شر و خير را از هم 
 تشخيص ندهد در آن خواهد افتاد.

از امور خير (يعني انجام چه كاري  صمردم از پيامبر «گويد:  مي حذيفه بن يمان 
پرسيدم از ترس اينكه به آن مبتال  مي پرسيدند و من از ايشان از امور شر مي خوب است)

 .17F1»شوم

                                           
 بخاري. -1



 41  إداستان موسي و خضر 

 

سپس بعد از آن فرد مسلمان بايد احكام معاشرت و برخورد و تعاملي را كه ميان او و 
عموم و خصوص بشناسد، و اين مسئله هم با  پذيرد را به صورت مي ديگران انجام

اختالف حاكم و محكوم و كشاورز و صاحب حرفه و كاسبان و هر يك از آنها بحسب 
اي كه شايسته مقام و منزلت اوست  كند. و با هر يك بايد به گونه مي كار و حرفه اش فرق

 برخورد و تعامل داشت.

 طلبد علم عمل مي

رود، علم يعني تقوي و خداترسي، و بدون  مي دستخواهد وإال از  مي علم عمل را
شك و ترديد كه انبياء و مرسلين عالمترين خلقت و در نتيجه از همه تقواي بيشتر و خدا 
ترسي بيشتري داشتند. و علم زيادي را از مردم نطلبيدند مگر آنچه كه آنها را به سوي 

دان و بندگان شايسته خدا راه و خدا راهنمايي كند و به آن عمل كنند، اين بود كه سعادتمن
روش آنها را برگزيدند، و هر كس بر علم خود بيفزايد و در عمل كوتاهي كند مانند 

: عالم بي عمل به چه ماند؟ اند االغي است كه باري از كتاب بر پشت خود دارد. و گفته
 گفتند: به زنبور بي عسل.

ٱُ ﴿ فرمايد: مي خداوند َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ
َ
ۡفَعلُوَن َها  ََ  َّ ه  َُ ََُتووُوَن  ّ وَِ   ًُه ِعٱَد  ٢وَ ۡت َُ َكُ�َ 

ََۡفَعلُوَن   َّ ه  َُ  ّ ََُتووُوَ ن 
َ
َ ِ گوييد كه  مي اي مؤمنان چرا چيزي را كه« .]3-2الصف: [ ﴾٣ ح 

 كند ولي خود خالف آن عمل مي كنيد (يعني چرا مردم را به انجام كاري دعوت نمي به آن عمل
اينكه شما چيزي را بگوييد و عكس آن عمل كنيد باعث برانگيخته شدن خشم و كنيد)  مي

 .»شود مي غضب فراوان خدا
يعني اگر خداي ناكرده كردار شما خالف گفتار شما باشد اين گناه بسيار بزرگي    

 فرمايد: مي آورد. و در جايي ديگر خداوند سبحان مي است كه اينگونه خداوند را بخشم

ُمرُ ﴿
ۡ
َِأ

َ
ََۡعتِلُوَن � فََ� 

َ
َ ۚ َِ ٰ�َ ِۡ ُۡلُوَن  لۡ ََ   ُُۡ ت

َ
َ ََ   ۡ ُُ تُفَس

َ
َِنَسۡوَن َ ََ  ِ : ةالبقر[ ﴾٤ََن  ُ هَ� هِٱۡلِ�ِ

كنيد، حال آنكه شما  مي دهيد و خود را فراموش مي آيا مردم را به نيكوكاري دستور«يعني:  .]44
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(تا گفتارتان را با كردارتان  »كنيد نمي خوانيد چرا در آن انديشه و تأمل مي كتاب خدا را

ٰ ﴿ فرمايد: مي سازگار باشد) و در جايي ديگر از زبان هود  ََ ِ �  ۡ ُُ هلَِف ََ ُ
ۡن َ

َ
َِ�ُد َ

ُ
َ ٓ ه َُ ََ

 َّ َۡ َ
� ٓ ه ۡ  َ�ۡٱ ُ َُ ُُ ٰ دارم با شما  مي خواهم در آنچه كه شما را از آن باز نمي« .]88هود: [ ﴾ه

يعني در شأن من نيست كه شما را از چيزي منع كنم و باز خود مرتكب آن  »مخالفت كنم
 شوم.

شود كه خداوند عزوجل در كتابهاي پيشين و يا بر انبياء گذشته وحي نموده  مي روايت
قل للذين يتفقهون لغري اهللا ويتعلمون لغري العمل ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة «كه: 

وهبم قلوب الذئاب ألسنتهم أحىل من العسل وقلوهبم ويلبسون للناس مسوك الكباش وقل

أمر من الصرب أوبى خيدعون أوبى يستهزءون بى حلفت ال يتحن فتنة تذر احلليم فيهم 

بگو به كساني كه دين آموزيشان براي دين داري و علم آنها براي عمل نيست و « »حريان

 نمايي لباس گوسفند باشند و براي زهد مي با تظاهر به دين داري در پي كسب دنيا
پوشند ولي دلهايشان دل گرگ است، (بعبارت ديگر: گرگاني در لباس ميش) زبانشان  مي

خواهند مرا فريب  مي تر: آيا با اين اعمالشان تر و دلهايشان از زهر تلخ از عسل شيرين
بردبار دهند و مرا مسخره كنند؟ سوگند كه آنها را به چنان فتنه و باليي گرفتار سازم كه 

 .»هم در آن حيران بماند
كند، يكبار و واي بر  نمي داند و عمل نمي واي بر كسي كه«گويد:  مي و ابودرداء 

 .»كند، هفت بار نمي داند و عمل مي كسي كه
كند و  مي : كسي كه مردم را پند و نصيحتاند از برخي از سلف روايت شده كه گفته

ست كه سوختنش از آن اوست و روشني اش سازد مانند چراغي ا مي خودش را فراموش
 از آنِ ديگران.

 گويد: علمتان براي درك فهم باشد نه فقط براي روايت كردن آن. مي و ابن مسعود 
 خواهيد فرا بگيريد. مي كهاي  گويد: علم را به اندازه مي سمعاذ بن جبل 
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 اجر و پاداشو بدانيد خداوند تا زماني كه شما به علمتان عمل نكرده ايد به شما 
: كه حكمت گفته: اي انسان هر جا مرا بطلبي مرا خواهي يافت، اند دهد و گفته نمي

داني  مي داني عمل كن و از بدترين آنچه مي خالصه آن دو حرف است: به بهترين آنچه
كنند  مي كه اگر چيزي را بدانند به آن عمل اند پرهيز، و سفيان ثوري ميگويد: علماء كساني

بينند كه چيزهاي بسياري را از  مي افتند و وقتي هم بفكر بيفتند مي كنند به فكر و اگر عمل
روند و وقتي هم به دنبال آن  مي و وقتي كه به اين مسئله پي بردند دنبال آن اند دست داده

 روند. مي بروند دوان دوان از پي آن
ش بر دل ننشيند گويد: عالمي كه به علمش عمل نكند پند و اندرز مي و مالك بن دينار

سخني كه ز دل بر «: اند همانگونه كه قطره آن بر سنگ صاف بند نيايد. و همچنين گفته
 .»آيد الجرم بر دل نشيند، و سخني كه از زبان برآيد زگوشها فراتر نرود

و حالوت قرآن اگر بر قلب بيفتد در آن رسوخ نموده و سودمند گردد، حذيفه بن 
سازم و  مي شود باخبر مي بخواهيد شما را از اولين علمي كه محوگفت: اگر  مي يمان 

 آن ترس از خداست، و ترس از خدا ميوه علم با بركت است.
گويد: اي حامالن علم به علمتان عمل كنيد، زيرا عالم كسي  مي و علي كرم اهللا وجهه

وامي است كه علم داشته باشد و سپس بدان عمل كند و علم و عملش يكي باشد، و اق
كنند ولي از حنجره آنها فراتر نرود، پنهاهشان عكس  مي خواهند آمد علم را با خود حمل

ي درسشان براي مباهات و تفاخر ها آشكارشان است و عملشان بر خالف علمشان، حلقه
شد به مجلس ديگري برود  مي با يكديگر است، و اگر شخصي كه در مجلسش حاضر

 كه اعمالشان نزد خداوند ارزش ندارد. ندا گردد، اينان كساني مي خشمگين





 
 

 آداب عالم و متعلم

در اين گفتار اشاره ايي خواهيم داشت به بعضي از آداب كه شايسته است هر عالم و 
متعلمي بدان آراسته گردد، مانند نرمي با متعلم و صبر و بردباري بر معلم و آموزگار و 

 احترام وي...توقير و 
به نقل از ابن عباس  صدر كتاب األدب المفرد حديثي را از پيامبر  /امام بخاري 

وا (ثالثا)«فرمايد:  مي كند كه مي روايت ب ُ عَرسِّ الَ تُ وا وَ ُ يَرسِّ وا وَ مُ لِّ آموزش «يعني:  »عَ
و همچنين روايت  »دهيد وآسان بگيرد و سخت مگيريد، اين گفته را سه بار تكرار فرمود

گيريد تواضع  مي شده كه: سكون و وقار را بياموزيد و در برابر كسي كه از او علم فرا
 داشته باشيد، و عالم بدخلق و خود و زورگو نباشيد.

 بينم. نمي تر از حلم در علم گويد: چيزي زيبنده مي و عطا بن يسار
ز عالم حليم و بردبار بر شيطان ا تر گويد: چيزي سخت مي /و ابراهيم بن ادهم 

گويد و اگر سكوت كند سكوتش از  نيست، زيرا اگر عالم سخن بگويد دانسته سخن مي
گويد: به او (عالم) بنگريد كه سخنش  مي روي حلم و بردباري است، و شيطان به اعوانش

 است. تر از سكوتش بر من سنگين
د بود اگر آراسته به گويد: گفته شده كه: اسالم چه زيبا خواه مي و رجاء بن حيوه

ايمان باشد، و ايمان چه زيبا خواهد بود اگر آراسته به تقوي باشد، و تقوي چه نيكو 
خواهد بود اگر آراسته به علم باشد، و علم چه نيكو خواهد بود اگر مزين به حلم باشد و 

 حلم چه زيبا و نكو خواهد بود اگر آراسته به رفق و نرمي باشد. 
: با بزرگان مجالست و با علماء اند گويد: گفته مي ت است كهاز ابو جحيفه رواي

 همنشيني و با حكماء مخالطت داشته باشيد.
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ي علم و دانش شخص نشست و برخاست و ها گويد: از نشانه مي و ابو درداء
 مجالست وي با اهل علم است.

ر گويد: هر كس قرآن را حفظ كند به حرمتش افزوده گردد و ه مي /و امام شافعي 
كس در پي علم دانش رود قدر و شأنش باال رود، و آنكه حديث را شناسد حجت و 
استداللش قوي گردد، و هر كه در نحو نظر كند طبع و سرشتش نرم گردد و هر كه از 

 خويش پاسداري نكند علم نيز او را حفاظت نكند.
هميشه به  گويد: فرد پيوسته عالم است تا زماني كه در كارها مي و عمر موالي غفره

از خود برود  تر راي خود عمل نكند و ازاينكه براي كسب فيض و علم و خرد پيش عالم
در چشم و گوش و خشوع طالب علم  ها گويد: اين نشانه مي شرم نكند، و حسن بصري

 آشكار بودند.
گويد: همانگونه مال طغيان و سركشي دارد علم  مي و از وهب بن منبه روايت است كه

ست، يعني همانگونه كه مال اگر صاحبش تقوي و خداترسي نداشته باشد او را نيز چنين ا
سازد، علم نيز اگر بخاطر خدا نباشد و حق خدا در آن اعمال نشود  مي سركش و عصيانگر

 سبب هالكت و طغيان صاحبش گردد.
شد، و زيد گفت: اي  سدست به ركاب زيد بن ثابت  بروزي عبداهللا بن عباس

فرمود: با علماء و بزرگان  بآنرا رها كن، و ابن عباس  صاهللا پسر عموي رسول 
 اينگونه بايد تعامل كرد.

 گويد: احترام و بزرگداشت عالم سنت است. مي و طاوس (تابعي)
كرد، لذا از علم  مي بحث و مجادله بگويد: سلَمه بسيار با ابن عباس  مي و زهري

 زيادي محروم گشت.
 محروم گشت از فضل رب.اين است كه گويند: بي ادب 

فرمايد: حق عالم اين است كه در سوال كردن از او زياده روي نكني و  مي و علي 
ات پافشاري نكن، و آنگاه كه بلند  در جواب عناد نورزي، و هرگاه خسته بود درخواسته
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شد لباسش را مگير، و رازش را برمال مكن در حضور او از كسي غيبت نكن، و در پي 
باش، اگر خطايي از او سر زد عذرش را بپذير، و مادام كه بر حكم خدا پايبند خطاهايش م

است عزت و احترامش را بجاي آر، و هنگام نشستن پيش رويش بشين، و اگر نيازي پيدا 
 كرد در خدمت به او از ديگران سبقت بجوي.

خطاب به پسرش فرمود: اگر با علماء مجالست داشتي  بو سيدنا حسن بن علي 
تر بر گوش دادن به سخنانشان مواظبت كن تا بر سخن گفتن، و آنگونه كه نكو بيش

آموزي نيكو گوش فرا دادن را نيز بياموز، هيچگاه سخن كسي را قطع  مي خاموشي را
 مكن هر چند كه سخنش به درازا كشد تا اينكه خود از سخن گفتن باز آيد.

 ا اگر خوبي كنيد شما راگويد: با علماء نشست و برخاست كنيد زير مي و شعبي
دارند و اگر  مي ستايند و اگر بدي كرديد كرده شما را تاويل كنند و شما را معذور مي

آموزند، و اگر براي  اشتباه كرديد شما را توبيخ نكنند، اگر چيزي را ندانستيد به شما مي
 شما شهادت دهند به شما نفع و سود رسانند.

گويد: عالم و متعلم بايد از  مي القرآن) خود ةحملداب امام نووي در كتاب (التبيان في آ
اين عمل خود رضاي خداوند را مدنظر داشته باشند، و جائز نيست كه انسان علم را 
وسيله رسيدن به اهداف دنيوي مانند مال و جاه  منصب و شهرت و تفاخر بر همساالن و 

 مدح و ثناي مردم و جلب انظار به سوي خود كند.
س هشدار به آنهايي كه قصدشان جمع كردن هر چه بيشتر مردم گرد و هشدار سپ

دانند، حال آنكه بايد خود را آراسته به  مي خود و يا خود را قاضي و فيصله كننده مردم
ي پسنديده كنند و خلق و خوي نيكو مانند زهد در دنيا و ها رنگ و بوي شرع و خصلت

و وقار و اجتناب از خنده را اختيار سخاوت و مكارم اخالق و خنده رو بودن و سكون 
 كرده تو زا بوي بد و خلق و خوي زشت اجتناب ورزند.

كما اينكه برحذر باشند از اينكه دچار حسد و ريا و خودپسندي و حقير شمردن 
آموزند بايد رفتاري نرم داشته باشند و آنها  مي ديگران شوند، و بر كساني كه به آنها علم
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خود بهره مند سازند، و پله پله در تربيت آنها بكوشند، و علم را  را از پند و اندرزهاي
خوار مدارد، و شايسته است كه قلبش را از پليدي و زشتي پاك كند تا براي قبول قرآن 
آماده گردد و بتواند قرآن را پاس دارد و بر آن سرمايه گذاري كند، و بايد مطيع استاد و 

زي را بياموزد بايد آن را از كسي بياموزد كه اهل خواهد چي معلم خويش باشد، و اگر مي
آن باشد و ديانتش عيان و علم و معرفتش ثابت و شهره اش همه جا گسترده. امام محمد 

گويند: اين علم دين است پس  مي بن سيرين و مالك بن أنس و ديگر بزرگان گذشته امت
استاد و معلمش به ديده احترام گيريد. و بايد به  مي بايد بنگريد كه دينتان از چه كسي فرا

يش دست برتر، ها بنگرد، و معتقد باشد كه استادش شايستگي علم را دارد و برهم دوره
خواستند نزد استاد  مي زيرا نفع و سودش به وي نزديكتر است، بعضي از گذشتگان وقتي

بپوشان و گفتند: خداوند عيب استادم را بر من  مي دادند و خويش روند قبالً صدقه مي
 بركت علم او را از من مستان...

 رفتار متعلم در مقابل عالم

ههِرٗ قَ ﴿ فرمود: به خضر  نبي اهللا موسي  َُ  ُ َُ  ح  ٓ ه َُ ُدِ�ٓ �ِن  ِِ َُ ۡعِ� هَل َس
َ
َ ٓ َّ ََ  �

ۡمرٗ 
َ
اگر خدا بخواهد مرا صبور و بردبار خواهي يافت و دستوري از « .]69الكهف: [ ﴾٦� وََك َ

 .»رماني نخواهم كردتو را ناف

ِ َ�ۡعَدَهه فََ� َُِ�ِٰحۡبِ� قَهَل �ِن ﴿و هم چنين فرمود:  ُ ۡ ََ ۡ�َُك َع  
َ
. ]76الكهف: [ ﴾َس 

 »گفت: اگر بعد از اين درباره چيزي از تو سوال كردم با من همراهي نكن«
گويد: از هيبت امام شافعي جرأت نكردم كه  ربيع شاگرد امام شافعي رحمهما اهللا مي

كرد، و امام شافعي عليرغم  پيش روي ايشان آب بنوشم در حالي كه ايشان به من نگاه مي
ضعف جسم از هيبت شديدي برخوردار بود، گفته شده كه: هيبت امام بخاطر رابطه 
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زماني كه رابطه خود را با پروردگارشان مستحكم كردند و ايشان با خدايش بود، زيرا آنها 
 امر خدا را پاس داشتند خداوند نيز هيبت آنها را در قلوب خالئق انداخت.

خواستم درباره آنها از عمر  مي گويد: در دو چيز شك داشتم و مي بابن عباس 
درباره دو گشتم كه از ايشان  مي سوال كنم و براي اين كار بمدت يكسال دنبال فرصت

با هم اتفاق كردند، بپرسم كه آنها كه بودند، ولي زمان و  صزني كه عليه پيامبر اكرم 
يافتم تا اينكه براي اداي مناسك عزم سفر نمود و من نيز با وي همسفر  نمي مكان مناسبي

شدم و وقتي به منطقه مر الظهران رسيدم عمر براي قضاي حاجت تشريف بردند و به من 
رايشان ظرف آبي حاضر كنم، و پس از اينكه رفع حاجت كرد و بازگشت گفت كه: ب

ظرف آب را آوردم و شروع كردم بر ريختن آب براي ايشان، فرصت را غنيمت شمردم و 
با هم همدست شدند و تباني  صگفتم: اي امير المؤمنين آن دو زني كه عليه رسول اهللا 

كردند كه بودند؟ هنوز سخنم به پايان نرسيده بود كه گفت: آن دو زن يكي عايشه و 
 بودند. بديگري حفصه 

و احترام به او  ساز هيبت عمر  بگويد: حضرت ابن عباس مي بابن عمر 
اين را كه در ذهن داشت با ايشان مطرح كند و اي  نتوانسته بود اين همه مدت مسئله

 موضوع در حديث ابن شهاب آمده است.
خواهم از تو سوالي بكنم و  مي گويد: به سعد بن مالك گفتم: مي و سعيد بن مسيب

داني كه علمي  مي لكن از تو بيم دارم، گفت: اي فرزند برادرم، از من بيم نداشته باش، اگر
رباره اين گفته گويد: گفتم: د نزد من هست درباره آن از من بپرس. سعيد بن مسيب مي

: اي علي، آيا راضي نيستي كه نسبت به من بمنزله هارون نسبت موسي صرسول اهللا 
 باشي.

أَ «در حديث صحيحي آمده است:  لَ لَرَ جَّ هُ عَ نَّ الَ أَ ى لَوْ وسَ ىلَ مُ عَ نَا وَ يْ لَ ِ عَ ةُ اهللاَّ َ محْ رَ

ةٌ  امَ مَ ِهِ ذَ ب احِ نْ صَ هُ مِ تْ ذَ لَكِنَّهُ أَخَ بَ وَ ُِ َ�ۡعَدَهه فََ� َُِ�ِٰحۡبِ� �ِن  قَهَل ﴿ الْعَجَ ۡ ََ ۡ�َُك َع  
َ
 ﴾َس 

بَ . ]76الكهف: [ أَ الْعَجَ َ لَرَ ربَ لَوْ صَ  .»وَ
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 كرد چيزهاي تعجب آوري نمي رحمت خدا بر ما و موسي باشد، اگر عجله«يعني: 
 تواند با وي مي ديد و لكن با رفيقش عهد بسته بود (كه اگر بار ديگر از او سوال كرد مي

 .»ديد مي كرد چيزهاي عجيبي مي همراهي نكند) اگر صبر
ا لَوْ «آمده است كه فرمود:  صدر بخاري روايتي از پيامبر  نَ دْ دِ ى، لَوَ وسَ ـهُ مُ مُ اللَّ حَ رْ يَ

ا َ مهِ رِ مْ نْ أَ نَا مِ يْ لَ قَصَّ عَ تَّى يُ َ حَ ربَ  .»صَ

عاقبت  كرد تا خداوند مي خدا رحمت كند موسي را دوست داشتيم كه صبر«يعني: 
 .»كرد مي كار آنها را برايمان بيان

 آيا بايد متعلم نزد معلم مثل ميت پيش غسل دهنده باشد؟

شايسته است كه متعلم گوش به حرف استاد خويش باشد و دركارها با او مشوره كند 
پذيرد، و  مي و سخنش را بپذيرد همانگونه كه بيمار سخن طبيب دلسوز و تجربه كار را

 ست.ا تر اين اولي

ِ�َ ﴿ گفت: به موسي  خضر  َُ  َِ ي ِِ َُ ۡ�ٗ قَهَل �ِت َك لَ  سَۡس  .]67الكهف: [ ﴾٦� َُ
 »تواني با من صبر كني نمي تو هرگز«

بيني را نداري، زيرا علم  مي يعني اي موسي تو توان صبر كردن بر علمي كه از من
بيني  مي كه آنرا اشتباهتواني بر كاري  پذيرد، و چگونه مي نمي ظاهر تو چنين چيزهايي را

است  شكيبايي كني و از حكمت و درستي آن باخبر نيستي، و اين  همان گفته خضر 

ۡ�ٗ ﴿ كه گفت: َُ ه وَۡ  ُ�ِۡ  هِ َِ  َُ  ٰ َ ََ َ�ۡيَف َِۡصِ�ُ  تواني بر  مي چگونه« .]68الكهف: [ ﴾٦� ََ

 .»كاري كه از حقيقت آن بي خبري شكيبا باشي
از عمل منكر چشم پوشي كنند و چشم پوشي هم در چنين  توانند نمي ‡انبياء 

 مواردي جائز نيست، يعني بنابر عادت و حكمي كه داري مجال سكوتي برايشان نيست.
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دانست  نمي را چون از آينده بي خبر بود و ماهيت كارهاي خضر  و موسي 

ههِرٗ قَ ﴿گفت:  َُ  ُ َُ  ح  ٓ ه َُ ُدِ�ٓ �ِن  ِِ َُ ۡعِ� هَل َس
َ
َ ٓ َّ ََ ۡمرٗ � 

َ
اگر خدا «. ]69الكهف: [ ﴾٦�  وََك َ

 .»بخواهد مرا صبور و شكيبا خواهي يافت
گويد: علماء  مي ولي نتوانست صبر كند در نتيجه اعتراض كرد و پرسيد. امام قرطبي

گفت، زيرا صبر امري است كه به آينده تعلق دارد  ؛: اين سخني بود كه موسياند گفته
داند كه حال وي در آن چگونه خواهد بود، و نفي معصيت كاري است  و شخص نمي

تمام شده براي او در زمان حال، و استثناء در چنين حالتي با عزم و اراده قوي منافات 
كتسابي نيست و بر شود اينگونه ميان آنها فرق قائل شد كه صبر امري ا مي دارد، و يا

 خالف انجام معصيت و ترك آن، كه امري است اكتسابي. واهللا اعلم.
بعضي معتقدند كه مريد با مرشد و بعبارتي پير خود بايد مانند ميت پيش روي غسال 
باشد. اگر منظور از اين گفته، اين باشد كه مريد نزد مرشدش نرم و آرام و گوش به سخن 

ندارد، اما اگر اطاعت و فرمانبرداري از او معصيت و نافرماني  و فرمانبردار باشد اشكالي
خدا را در پي داشته باشد چنين كاري جائز نيست، زيرا اطاعت در كار خير است نه در 

پسندد تا زماني است كه امر به  نمي پسندد و مي كار شر، زيرا سمع و طاعت در آنچه
اين حال ديگر سمع و طاعتي نيست، معصيت نشده باشد،  هر گاه امر به معصيت شد در 

الِقِ «زيرا قاعده ميگويد:  يَةِ الْـخَ صِ عْ لُوقِ فِیْ مَ خْ مَ اطاعت از مخلوق در  »الَ طاعةَ لِلْ
 نافرماني خالق جائز نيست.

: هر گاه به حديث صحيحي برخورديد (كه بر خالف راي و اجتهاد ما اند و علماء گفته
تواند پذيرفته شود يا ترك گردد  ر انساني ميبود) آن حديث مذهب من است. و سخن ه

 .صمگر راه رسول اهللا  اند دانيم كه همه راهها بسته . و ميصمگر گفته رسول اهللا 
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 علم آموزي فاضل از مفضول

در اين داستان دليلي است بر اينكه متعلم تابع عالم است گرچه درجاتشان فرق داشته 
 ؛دليلي بر فضيلت خضر از خضر  رود كه در تعلم موسي  باشد، و گمان نمي

داند بر فاضل پوشيده شده  مي بر موسي باشد، چه بسا برخي از اموري را كه مفضول
باشد، و فضل و برتري از آنِ كسي است كه خداوند به او فضل و برتري داده باشد. خضر 

  گرچه ولي است، ولي موسي  از او برتر است، زيرا موسي  نبي است و نبي
فضيلتش بر رسالت است. در هر  از ولي است. و اگر نبي هم باشد ولي موسي  برتر

صورت حكمت گمشدة مؤمن است و هر جا كه يافتش از آن اوست. و هيچ انساني 
ماند، لذا انسان نبايد ننگ  مي بر او پوشيده  صنيست مگر اينكه سنتي از سنتهاي پيامبر 
 ود چيزي را بياموزد، واال خير كثيري را از دستو عار داشته باشد از اينكه از كمتر از خ

: پيش از آنكه به جاه و مقامي برسيد علم و بينش حاصل اند دهد، اين است كه گفته مي
: علم و دانش فرا گيري پيش از آنكه به مرحله سيادت و آقايي اند كنيد، و هم چنين گفته

به گفته خوب عمل نما  برسيد، و نصيحت را بپذيريد گرچه كه از طرف كافري باشد،
 تو را بدان راهنمايي كرده باشد. گرچه كه كوچكي

داد كه در مجلس بزرگان سخن بگويد،  مي اجازه ببه عبداهللا بن عباس و عمر 
و عبداهللا بن عباس با وجود سن كمي كه داشت ولي عالمي توانمند با دريايي از فهم و 

 دانش و مفسر قرآن و فقيهي عالي قدر بود.
گويد: در مجلس زيد بن ثابت نشسته  مي حجاج بن عمرو بن غزيه روايت است كهاز 

بودم كه ابن فهد [مردي از يمن]  نزد وي آمد و گفت: اي ابا سعيد بغير از همسرانم 
پسندم كه همه از من باردار شوند، زيد بن ثابت رو به من كرد  نمي كنيزكاني نيز دارم ولي

، گفتم: خدا شما را بيامرزد ما در مجلس شما حاضر و گفت: اي حجاج جوابش را بده
شويم تا از علم شما بهره مند شويم، دوباره گفت: اي حجاج جواب سوالش را بده، به  مي
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سوال كننده گفتم: آنها به مثابه كشتزار تو هستند و تو هم در آبياري كشتزارت مختاري. و 
 : راست گفتي.شنيده بودم، زيد گفت اين سخن را از زيد بن ثابت 

و شواهد بسياري در سخن گفتن شخص نزد عالمتر و فاضلتر از خود و پاسخ به 
 به فرزندش /مسائل ديني وجود دارد، از آن جمله اينكه مادر امام اعظم ابوحنيفه 

گفت: به مجلس عمر بن ذر [از شاگردان امام] برويم و ايشان مادرشان را به مجلس  مي
كرد، و ايشان هم از اينكه در  ر امام از عمر بن ذر سوال ميبرد، و ماد مي عمر بن ذر

كشيد، و امام فرمود: او از من [مادرم]  مي حضور استاد ارجمندش سخن بگويد خجالت
 پرسيد، سپس عمر بن ذر مي اين را خواسته است، و عمر بن ذر جواب را از امام

 بزرگواران باد. گفت: سخن همان است كه امام فرمود. رحمت خدا بر همه آن مي

 عالم و فقيه و مفتي برحق

فرمايد: آيا شما را از فقيه واقعي و كامل باخبر نسازم؟ گفتند:  مي علي بن ابي طالب
آري، فرمود: فقيه واقعي كسي است كه مردم را از رحمت خداوند و از اميد به درگاه او 

رغبتي از  مان نسازد، و با بيمأيوس و نااميد نكند، و آنها را از تدبير و گرفت خداوند در ا
قرآن به چيز ديگري روي نياورد، اي مردم آگاه باشيد در عبادتي كه در آن علم و دانش 
نباشد خيري نيست و كما اينكه در علمي كه در آن درك و فهم نباشد و در قرائتي كه در 

 آن تأمل و تدبر نباشد خير و بركتي نيست.
پروردگارا! كدام بنده تو داناتر است. فرمود:  كند كه موسي فرمود: كعب روايت مي

شود. در روايت  گويد: يعني عالمي كه از علم سير نمي عالم غرثان علم. ابن وهب مي
ديگر از عمر موالي غفره آمده است كه موسي گفت: پروردگارا! كدام بنده تو داناتر 

 ايد.است؟ فرمود: آنكه در پي علم مردم است تا آن را بر علم خود بيفز
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است؟ گفت: آنكه به آنچه كه داده شده  تر به لقمان گفته شد: كداميك از مردم غني
است قناعت كند، گفتند: پس كدامين آنها داناتر است؟ گفت: كسي كه از علم مردم بر 

 علم خود بيفزايد.

َۡعُبُدَِن ﴿ از مجاهد درباره معني آيه: ِِ   ّ ِ �َس � ِ
ۡۡ  ََ لَۡتُت  ۡ�ِ    ََ ه  َُ الذاريات: [ ﴾٥ََ

پرسيده شد، گفت: تا مرا  .»من جن و انسانها را نيافريدم مگر اينكه مرا عبادت كنند« .]56
 بشناسند.

ر چه سرشت گويد: يعني تا بدانند كه من آنها را ب مي ابن جريح در تفسير اين آيه
 ام. شهواني و رباني آفريده

گويد: كسي كه اختالف را نشاند بوي فقه به مشامش نرسيده است و كسي  و قتاده مي
آنچه كه نزدش هست را از دست تر از  هم كه عالم به اختالف مردم نباشد علم موثوق

 است. داده
گويد: جسورترين مردم در فتوي دادن ناآشناترين آنها به  و ابو ايوب سختياني مي
ين آنها در فتوي، داناترين آنها به اختالف علماء است، تر أتاختالف علماء است، كم جر

 كند. گويد: عالم كسي است كه حق سخن را ادا مي و ابن عيينه مي
تواند نظر  نمي گفتند: شخص درباره رويداد حاضر گويد: در قديم مي ابن الماجشون مي

 دهد تا زماني كه از گذشته خبر نداشته باشد.
گويد: كسي كه دنبال احاديث شاذ و نادر باشد و يا هر  يو عبدالرحمن بن مهدي م

تواند پيشوا و راهنماي مردم  نمي سخني را كه شنيده بازگو كند، يا از هر كس روايت كند
 باشد.

 ، يكي شخصي است كهاند گويد: مردم بر چهار دسته مي خليل بن احمد فراهيدي
بايد به او آموخت، ديگري  داند اين شخص ناآگاه و جاهل است پس نمي داند كه مي

داند چنين شخصي غافل است پس بايد او  مي داند كه نمي داند ولي مي شخصي است كه
داند چنين  نمي داند كه نمي داند ولي نمي را متوجه ساخت، و سومي شخصي است كه
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داند  مي داند و مي فردي احمق است از او برحذر بايد شد. و چهارمي شخصي است كه
 چنين فردي عالم است پس از او بايد پرسيد. داند مي كه

گويد: هيچ عالم و شريف و صاحب فضلي نيست كه خالي از  سعيد بن مسيب مي
عيب باشد، و ليكن كسي كه فضلش از عيب و نقصش بيشتر باشد عيب و نقص او ناديده 

 برد. مي گرفتني است كما اينكه كسي كه عيب و نقص او غالب باشد فضل او را از بين
شود: سفيهي كه  نمي گويد: علم از چهار شخص فرا گرفته و مالك بن أنس مي

سفاهتش آشكار باشد و صاحب هوي و هوس كه مردم را به سوي آن فرا خواند، 
دروغ  صشخصي كه ميان مردم به دروغ شهرت داشته باشد گرچه كه بر رسول اهللا 

. و بدانيد كه فتواي مفتي داند چه بگويد نگويد، و ديگري صاحب فضل و صالح كه نمي
 سازد و نه حاللي را حرام. مي و حكم حاكم و قضاوت قاضي نه حرامي را حالل





 
 

 زيارت و ديدار اهل خير و مجالست و همراهي با آنان

ي زيادي ها بر استحباب زيارت اهل علم و مجالست آنها به استدالل /امام نووي 

َُ ﴿ :ي خداوندها كند از آن جمله: به اين گفته مياستناد  ُۡ قَهَل ُموَ�ٰ لَِف ا �  ّ َّ هَۡرُ  
َ
� ٓ َّ هُٰ  

ُتبٗ  ُّ ۡمِ�َ 
َ
َ َۡ َ

َِ  ۡ�َۡحَرۡ�ِ  َ هۡلَُغ َ�َۡم
َ
ۡۡ ﴿  تا اين آيه: .]60الكهف: [ ﴾٦ه � ۥ ُموَ�ٰ َه قَهَل َ�ُ

ن 
َ
ا َ َ ََ ِ بُِعَك 

َ
ه � دٗ ََُعِلَِمِ  ِمم  ُۡ َُ  .]66[الكهف:  ﴾٦َ ُعِلِۡمَت 

َٰ ﴿ و همچنين اين آيه: ُّ  هِٱۡلَغَد  � ََ ِاَ  اَۡدُعوَن      َِ َُ ََۡفَسَك   ۡ�ِ ُۡ ََ لَۡعِ�ِِ اُرِ�ُدََن ََ   ِ ة
ُ ۥ َّ َۡ  و معاني اين آيات به ترتيب چنين است: .]28[الكهف:  ﴾ََ

بحرين برسم گرچه اين سفر پيوسته به راهم ادامه خواهم داد تا اينكه به مجمع ال«
توانم از پي تو بيايم تا از آنچه كه  موسي به خضر گفت: آيا مي« - »دهها سال طول بكشد

پيوسته خويش را بر همراهي و محبت كساني « - »به تو آموخته شده به من نيز بياموزي
 .»طلبند وادار كن خوانند و خوشنودي خدا را مي مي كه صبح و شام خدا را

أَنَّ «كند كه فرمود:  مي روايت صكه از پيامبر  و از آن جمله حديث ابوهريره 

ا هِ قَ يْ لَ تَى عَ امَّ أَ لَ ا فَ كً لَ تِهِ مَ جَ رَ دْ ىلَ مَ ـَهُ لَهُ عَ دَ اللّ صَ أَرْ  فَ رَ ةٍ أُخْ يَ رْ ا لَهُ ىفِ قَ ارَ أَخً الً زَ جُ نَ رَ يْ : أَ لَ

هِ الْ  ذِ ا ىلِ ىفِ هَ يدُ أَخً رِ : أُ الَ يدُ قَ رِ ى تُ نِّ َ أَ ريْ الَ الَ غَ ا قَ َ هبُّ رُ ةٍ تَ مَ ِعْ نْ ن هِ مِ يْ لَ لْ لَكَ عَ الَ هَ . قَ ةِ يَ رْ قَ

بْ  بَ امَ أَحْ بَّكَ كَ دْ أَحَ َ قَ ِأَنَّ اهللاَّ ِلَيْكَ ب ِ إ ولُ اهللاَّ سُ ى رَ ِنِّ إ : فَ الَ . قَ لَّ جَ زَّ وَ ِ عَ تُهُ ىفِ اهللاَّ بْ بَ  .18F1»تَهُ فِيهِ أَحْ

اي دستور  ه روستايي ديگر رفت، خداوند به فرشتهمردي به مالقات برادرش (ديني) ب«
داد كه بر سر راهش بايستد، آن شخص وقتي به كنار آن فرشته رسيد، آن فرشته خطاب 

خواهم نزد برادرم در اين روستا بروم، فرشته  مي اي؟ گفت: به او گفت: قصد كجا كرده
اينكه من او را بخاطر پرسيد: آيا از وي طلبي داري كه طلبت را بدهد؟ گفت: خير، بجز 

                                           
 روايت مسلم. -1
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خداوند دوست دارم، فرشته گفت: من هم قاصد خداوندم آمده ام كه به تو بگويم كه: 
 .»خداوند تو را دوست دارد همانگونه كه تو اين برادرت را دوست داري

هُ «فرمود:  صكند كه رسول اهللا  مي روايت سو ابوهريره  ا لَ ارَ أَخً ا أَوْ زَ يضً رِ ادَ مَ نْ عَ مَ

الً ىفِ ا نْزِ نَّةِ مَ نَ الْـجَ أْتَ مِ بَوَّ تَ اكَ وَ ْشَ ابَ ممَ طَ نَادٍ أَنْ طِبْتَ وَ اهُ مُ ادَ ِ نَ هر كس به عيادت « .19F1»هللاَّ

دهد: نيكو گردي و قدم  مي مريضي يا به مالقات برادري ديني برود خداوند به او نداد
 .»اي نهادنت نكو گردند، منزلي در بهشت براي خود ساخته

لِيسِ «فرمود:  صكند كه نبي اكرم  روايت مي ابو موسي اشعري  ثَلُ الْـجَ امَ مَ إِنَّ

كَ  يَ ذِ ْ ا أَنْ حيُ ِمَّ كِ إ سْ ـمِ لُ الْ امِ حَ ، فَ افِخِ الْكِريِ نَ كِ وَ سْ ـمِ لِ الْ امِ حَ ءِ كَ وْ لِيسِ السَّ الْـجَ الِحِ وَ الصَّ

نْ  ِدَ مِ ا أَنْ جتَ ِمَّ إ نْهُ وَ تَاعَ مِ بْ ا أَنْ تَ ِمَّ إ ِدَ وَ ا أَنْ جتَ ِمَّ إ قَ ثِيَابَكَ وَ رِ ْ ا أَنْ حيُ ِمَّ افِخُ الْكِريِ إ نَ بَةً وَ يِّ ا طَ حيً هُ رِ

بِيثَةً  ا خَ حيً  .20F2»رِ
مثال همنشين خوب و همنشين بد مانند عطر فروش و آهنگر است، و عطر «يعني: 

ز خري، و يا اينكه بوي خوشي ا كند و يا از او عطري مي فروش يا عطري به تو هديه مي
سوزند و يا اينكه بوي بدش به تو  مي رسد، و اما آهنگر يا لباسهايت را او به مشامت مي

 .»رسد مي
 خطاب به جبريل  صكند كه رسول اهللا  مي روايت بعبداهللا بن عباس 

ا«فرمود:  نَ ورُ زُ َّا تَ ثَرَ ممِ كْ ا أَ نَ ورَ زُ نَعُكَ أَنْ تَ مْ ا يَ اينكه دارد از  مي چه چيزي تو را باز« .21F3»مَ

ۥ ﴿ اين آيه نازل شد:  »بيشتر از اين به ديدار ما بيايي؟ ُ�َ ۖ ِ�َِك ََ ۡمرِ 
َ
ّ  هِأ ِ ُل � ه تَ�ََ�  َُ ه َ�ۡ�َ ََ َُ

ّ�َك �َِسيِٗ  ََ ه َ�َن  َُ ََ  ۚ ٰوَِك ََ ه َ�ۡ�َ  َُ ََ ۡلَفَٱه  ََ ه  َُ ََ اِۡداَٱه 
َ
ما فرشتگان و «يعني:  .]64مريم: [ ﴾٦ه �

آييم، اوست كه به همه جهانهاي پيش رو و  پروردگار تو فرود نميفرستادگان خدا جز به امر 

                                           
 گويد: حديث نيكويي است. روايت ترمذي، و مي -1

 روايت مسلم. -2
 روايت بخاري. -3



 59  إداستان موسي و خضر 

 

پشت سر ما و هر چه در اين ميان هست احاطه دارد، و خداي تو هرگز چيزي را فراموش 
 .»نخواهد كرد

و پناهشان را  اند و اهل خير همان لشكريان خدايند كه خود را وقف عبادت خدا كرده
، و هر كس خويش را به ملت و اند به او برده و به شرف علم و عمل خالصانه دست يافته

گروهي شباهت دهد از آنهاست، سپاهيان خداوند همان سعادتمندان هستند كه همنشينان 
شوند. خداوند ما را بر حب آنها بميران و روز قيامت ما را در زمره  آنها نگونبخت نمي

 ور بدار.آنها محش
در مجمع البحرين مالقات كند گرچه  عزم را جزم نمود تا با خضر  و موسي 

شود: موسي در سفر خود به سوي مجمع  كه رسيدن به او دهها سال زمان برد، گفته مي
البحرين هرگز خسته نشد تا اينكه از آن محل عبور كرد، وقتي كه از آن وعده گاه عبور 

يك روز تا ظهر به سفر خود ادامه داد خستگي و گرسنگي به كرد و به اندازه يك شب و 
 او دست يافت.

ِ بُِعَك ﴿ سوره كهف 66ابن عالن در تفسير آيه 
َ
� ۡۡ ۥ ُموَ�ٰ َه  .]66[الكهف:  ﴾قَهَل َ�ُ

گويد: در اين آيه دليل است بر زيارت اهل علم و نيكي در ديار و كاشانه آنها و  مي
 آنهاست.همراهي و مجالست و تواضع با 

 خدمتكار من :غالم من و كنيز من، بگو :نگو

َُ ﴿ جوان ذكر شده در اين گفته خداوند: ُۡ قَهَل ُموَ�ٰ لَِف هَۡر ُ �
َ
� ٓ َّ  .]60[الكهف:  ﴾هُٰ  

يوشع بن نون  »نشينم... نمي و ياد كن آنگاه كه موسي به خدمتكارش گفت: از پا«يعني: 
است. و يوشع همان كسي است كه  بني اسرائيل بعد از موسي  ‡يكي از انبياء 

گويند: كه هميشه همراه موسي بود و خدمت ايشان  خورشيد براي او نگه داشته شد، و مي
كرد، و فتي در زبان عرب به معني جوان، و از آنجايي كه بيشتر خدمت گذاران  را مي

گويند، در شريعت  ا همان جوان ميجوانند اين است كه به آنها از روي حسن ادب فتي ي
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الَ «: فرمايد مي صنيز اين كاري پسنديده است، رسول اكرم  ي وَ بْدِ : عَ مْ كُ دُ لْ أَحَ قُ ال يَ

تَايتِ  فَ تَايَ وَ فَ : وَ لْ قُ لِيَ تِي وَ مَ كسي از شما [به غالم و كنيز خود] نگويد غالم من و كنيز « »أَ
ه تواضع است. و گفته شده كه آن جوان يا . اين كار نشان»من بلكه بايد بگويد: خدمتكارم

كرده  مي را خدمتكار موسي خواهر زاده اش بوده است و چون خدمت آن حضرت 
 بعنوان فتي در قرآن از او ياد شده است.

ِّ ۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند ِ هو َّ َِ �ِ  ۡ ُّ َُ ّ هَِ�َٰع َعلُوَ َۡ َُۡ�ٰٱِ ِ   قَهَل لِفِ يعني:  .]62يوسف: [ ﴾ََ
 .»به خدمتكارانش گفت: متاع آنها [كنعانيان] را دربارهايشان بگذاريد يوسف «

َُ ﴿ فرمايد: مي خداوند ۡفِس ََُِِ�َُِٰد َ�  َ ه َع   َّ ٰ قصد مراوده با «يعني:  .]30يوسف: [ ﴾ه

كند كه  گويد: ظاهر آيه اقتضاء مي مي ابن العربي »خدمتكارش را [براي كام جويي] داشته
خدمتكار ايشان بوده است. ودر روايت آمده كه  ؛موسي شخص ذكر شده در داستان

بوده  باشد و در تفاسير آمده كه وي خواهرزاده موسي  مي ؛وي يوشع بن نون 
باشد.  مي تر شود به هر دو گفته بطور يقين استناد كرد پس توقف در آن صحيح نمي است،
آيه يوشع بن نون گويد شخص مذكور در  ماند يك مسئله: اگر اين روايت كه مي و مي
شود نص صريح را به امري احتمالي يا سخن و رأي بعضي از علماء رحمه اهللا  نمي بوده

 عليهم ترك كرد.
گويد: از اين آيه اينگونه استنباط  ) ميأحكام التنزيل اإلكليل يفامام سيوطي در كتاب (

باب سفر شود كه همراه بردن دوست و خادم به سفر اشكالي ندارد و همچنين استح مي
براي طلب علم و افزودن عالم به علم خود و تواضع متعلم در مقابل كسي كه از او چيزي 

 گيرد گرچه كه در مقابل خود از رتبه و مقام كمتري برخوردار باشد. را فرا مي



 
 

 برد مي شيطان مصلحت انسان را از يادش

ه هَلََغه َ�ۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند �ٗ فَلَم  ََذ َسبِيلَُ ۥ ِ�  ۡ�َۡحرِ َ�َ  َ َمه فَٱ ُّ ََ و ُّ َِّمه �َِسَيه  ِ َِ هَۡيٱ ه َم
چون موسي و رفيقش به مجمع البحرين (محل ديدار موسي و خضر) « .]61[الكهف:  ﴾٦

 .»رسيدند ماهي (غذاي) خود را فراموش كردند، آن ماهي هم راهش را در دريا گرفت و رفت
گويند كه: ماهي وقتي از سبد بيرون جست و داخل دريا شد و اثر  مهور مفسرين ميج

همين راه را از پي ماهي گرفت تا  راهي كه در دريا پيمود خالي باقي ماند  و موسي 
مالقات نمود، و ظاهر روايات و  اي در دريا رسيد و در آنجا با خضر  اينكه به جزيره

 آيد اين است كه موسي و خضر بر كناره دريا به هم رسيدند. آنچه از كتاب [قرآن]  بر مي

َمه﴿ و اين گفته كه: ُّ ََ و ُّ ، ولي در »آن دو، ماهيِ خود را فراموش كردند«يعني:  ﴾�َِسَيه 
بود، و گفته شده كه: منظور اين كه فراموش كرد  ؛واقع نسيان از طرف همراه موسي

را از آنچه كه مشاهده كرده بود باخبر سازد، نسبت دادن نسيان به هر دو  كه موسي 
كَ إِالَّ «بخاطر همراهي آن دو با هم بود، در روايت بخاري آمده است:  فُ لِّ اهُ الَ أُكَ تَ الَ لِفَ قَ فَ

ا ثِريً تَ كَ فْ لَّ ا كَ الَ مَ . قَ وتُ كَ الْـحُ قُ ارِ فَ يْثُ يُ نِى بِحَ َ ربِ ْ گفت: فقط از  به خدمتكارش« »أَنْ ختُ

 ؛اي مرا باخبر ساز، همراه موسي  خواهم هر گاه ديدي كه ماهي را گم كرده تو مي
 .»گفت: اين كه در خواست سنگيني نيست

گويد: زماني كه او در سايه تخته سنگي در جايي كه زمين خيس  در ادامه روايت مي
د [همراه در آن هنگام در خواب بو ؛بود ناگاه ماهي به حركت در آمد و موسي

كنم [تا خود بيدار شود] و وقتي  نمي را اآلن بيدار ؛با خود] گفت: موسي ؛موسي
را از موضوع باخبر سازد، ماهي غلطان غلطان  بيدار شد و فراموش كرد كه موسي 

وارد دريا شد و خداوند هم راهي را كه ماهي با شكافتن آب در پيش گرفته و رفته بود بر 
 ويا نقشي بر سنگ است.همان حالت نگه داشت گ
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و در روايتي آمده: و خداوند راه شكافته شده ماهي را محفوظ نگهداشت بمانند 
 ؛بيدار شد رفيقش فراموش كرد قصه ماهي را به موسي ريسماني، و وقتي موسي 

بگويد، و آن دو بقيه آن روز و آن شب را به راه خود ادامه دادند. روز بعد كه شد موسي 

ُِ  َسَفرِتَه َ�َٰذَ تََصبٗ ﴿ به خادمش گفت: َُتَه لََتۡد لَتِيَٱه  ٓ َََُِِٱه َغَدَ َُهُٰ   َََ قَهَل لَِف ََ ه ََ ه  ه فَلَم 
اين موسي به آن جوان گفت: غذاي چاشت ما را بياور كه ما در «يعني:  .]62[الكهف:  ﴾٦

 .»ايم سفر رنج و سختي فراوان كشيده

اَۡت ﴿ جوان به موسي گفت: َُ ََ َ
ۡخَرةِ فَإِِ�ِ �َسِ قَهَل َ ََ  وص  ِ ۡ�َٱهٓ � ََ َ

َ ُۡ ِ �سَ �
َ
هٓ َ َُ ََ ُوَت  ۡۡ ٰ يُت   ٱِيُ  ى

ُُۡكَرُُۥ َ
ۡن َ

َ
ۡيَ�ُٰ  َ ّ   وش  ِ يادت هست وقتي كه كنار آن صخره (براي « .]63[الكهف:  ﴾�

استراحت) منزل گرفتيم، من همانجا ماهي را فراموش كردم، و شيطان از يادم برد كه اين مطلب 
 .»به شما متذكر شومرا 

و گفته شده: فراموشي از سوي هر دو طرف بوده زيرا او [موسي] بوده كه به او 
كرد تا اينكه  مي [همراهش] امر كرده بود، وقتي براه افتادند آن جوان ماهي را با خود حمل

َََ﴿ [براي رفع خستگي] به تخته سنگي روي آوردند و كنار آن نشستند ََ ه ََ ه  پس « ﴾فَلَم 

از  و ماهي را فراموش كردند [ترك كردند] وقتي موسي  »آنگاه كه از آن مكان گذشتند
فرمايد: آن دو فراموش كردند،  مي همراهش غذا را طلبيد به خود نسبت داد، اينكه خداوند

به ديدار هم رسند  إيعني رسيدن به مجمع البحرين جايي كه قرار بود موسي و خضر
در فراموش كردن مجمع البحرين شريك بود،  ي در جاي تخته سنگ، خود موس

وقتي كه به راه خود ادامه دادند موضوع ماهي به ذهن هيچيك خطور نكرد، كه آن را با 
 خود حمل كنند، پس در چنين صورتي نسبت دادن فراموشي به هر دو نفر درست

 باشد. مي

اموشاندن مصالح از آنجايي كه شيطان بر قلب بندگان زانو زده و كار و حرفه اش فر
ي دنيا او را به خود ها بندگان از يادشان است پس هر گاه انسان غافل شد و دغدغه

گويد راهي جز اين نداري مگر  ميب مشغول ساخت، همانگونه كه عبداهللا بن عباس
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ََُ �َِسيَت ﴿ فرمايد: مي اينكه بيشتر خدا را ذكر كني، خداوند ِ � َك �  َ ُُۡكر   .]24[الكهف:  ﴾ََ 
. ابن عباس »ر گاه [به دنيا مشغول شدي و مصالحت را] فراموشي كردي خدا را بياد آره«

اي! هر به سفر  گويد: و بگو: خداوندا! اي پروردگار هر گمشده در ادامه سخن مي ب
 .»اي را به سالمت باز گردان رفته

 توشه راه برداشتن با توكل منافات ندارد

اي را در سبدي با خود برداشت آنگونه كه در حديث  در سفرش ماهي موسي 
ماهي اي را در «دستور داد:  آمده است، خداوند به موسي  إقصه موسي و خضر 

زنبيلي كرده با خود بردار و هر جا كه ماهي را گم كردي آن بنده صالح همانجاست، 

َُتَه﴿ موسي وقتي كه گرسنه شد فرمود: ٓ خوراك نهارمان را «يعني:  .]62[الكهف:  ﴾َََُِِٱه َغَدَ

. و در اين دليلي است براي برداشتن توشه در سفر، و  اين فعل موسي كليم اهللا »بياور
 است، با وجود توكل و شناختي كه به خدا داشت توشه راهش را برداشت.

رفتند ولي توشه  مردمي از اهل يمن به قصد حج مي«در صحيح بخاري آمده است: 
رسيدند براي رفع  مي كنيم، و وقتي كه [مكه] گفتند: ما توكل مي داشتند و مي بر نمي راه را

ََّ ﴿كردند، اين بود كه خداوند اين آيه را نازل كرد:  نيازهاي خود از مردم سؤال مي ُد  َ ََِز ََ

 ٰٓ َدِ  � ۡتَو ۡ�َ  وز  ََ توشه هم تقوي و توشه راه برداريد و بهترين «يعني: . ]197: ةالبقر[ ﴾فَإِن  

 . »خداترسي است

ُِ  َسَفرِتَه َ�َٰذَ تََصبٗ ﴿فرمايد:  مي و از زبان موسي  َُتَه لََتۡد لَتِيَٱه  ٓ  ﴾هَََُِِٱه َغَدَ
 .»نهارمان را بياور كه از سفرمان خسته شديم«عني:  .]62[الكهف: 

منظور از خستگي در اين آيه يعني: گرسنه شديم، و همچنين در اين آيه دليلي است 
براي باخبر ساختن ديگران به رنج و زحمت و گرسنگي و تشنگي و بيماري كه انسان به 
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شود، و اين با رضايت و تسليم شدن در برابر تقدير خداوندي منافات ندارد  مي آن دچار
 اظهار نارضايتي نباشد.به شرطي كه از روي ناراحتي  

اعتماد قلبي بر خداوند در به دست آوردن آنچه كه مايه سود  :و حقيقت توكل يعني
بندگان در دين و دنيا و دفع ضرر ديني و دنيوي، و در كنار اين اعتماد، بايد اسباب آنرا 
نيز فراهم كند، وإال خالف امر شرع و حكمت عمل كرده است، و نبايد انسان عجز و 

واني خود را توكل و نه توكلش را عجز بحساب بياورد، زيرا برنداشتن اسباب قدح و نات
عيب بر شريعت و اعتقاد است و با توحيد منافات دارد، و ما به اندازه گرسنگي و تشنگي 

نوشيم تا تشنگي و گرسنگي را از خود دور كنيم، و هر دو از  خوريم و مي كه داريم مي
 تقديرات خداوندي است.

جز آن ندارد اي  برداشتن اسباب در كل امري است فطري و ضروري كه كسي چارهو 
 حتي چهارپايان، بلكه نفس توكل كردن يعني برداشتن اسباب آنگونه كه خداوند عزوجل

ۡسُبُ ۥ﴿فرمايد:  مي َّ َو  ُّ �َ ِ َ  ح  ََ  ۡ  ّ ََُو �َ  َُ هر كس بر خدا توكل «يعني:  .]3[الطالق:  ﴾ََ

 .»براي او كافي استكند خداوند 
كند و  انسان با توكل به اهللا سبحانه و تعالي از كارهاي مكروه و ناپسند دوري مي

برخي از علماء توكل را بسببي از اسباب مانند خاموش كردن چراغ و بستن در، تفسير 
: عملت اينجا باشد و نظرت به سوي آسمان و بدان كه خالق سبب، قادر اند كرده و گفته

 آنرا از كار بيندازد، و براي تحقق هدف نيازمند فضل بزرگ خداوند هستيم.است كه 



 
 

 نبي است يا ولي ÷آيا خضر 

 آن بنده مذكور در آيه:

َدَ َ�ۡبدٗ ﴿ ََ ٓ فََو ِۡ  ِعَبهدِتَه ُِ نزد  »اي از بندگان ما را پس يافتند بنده« .]65[الكهف:  ﴾َ 
 آيد. است و از مقتضاي روايات ثابت شده نيز چنين بر مي جمهور علماء همان خضر 

فرمود:  صگويد: رسول اهللا  كند كه مي مي نقل امام ترمذي روايتي از ابوهريره 
اءَ « َ رضْ تَهُ خَ ْ تْ حتَ تَزَّ اهْ اءَ فَ يْضَ ةٍ بَ وَ رْ ىلَ فَ لَسَ عَ هُ جَ َ ألَنَّ رضِ ىَ الْـخَ مِّ امَ سُ ِنَّ خضر بدين « .22F1»إ

سبب خضر نامگذاري شد كه بر روي فروه بيضاء (روي زمين) نشست پس ناگاه 
 .»همانجايي كه نشسته بود جنبيد و سبز شد

نبي است، اين قول صحيح از اقوال اهل علم  ÷و جمهور علماء بر آنند كه خضر
 است، و اموري چند مؤيد اين نظريه است:

ََۡيَ�ُٰ  ََۡ�َةٗ ﴿ه خضر: از آن جمله اين گفته خداوند دربار َ ت ه  َُ ُ  ّ   ُِ َََعل ۡمَ�ُٰ   ِۡ  ِعٱِدتَه  ُِ

او را از لطف ورحمت خود برخوردار ساختيم و هم از جانب «يعني:  .]65[الكهف:  ﴾هِعۡلمٗ 

 .»خود به او علم لدني (اسرار غيب الهي) آموختيم
از جانب خداوند علم و دانشي داشتند كه هر يكي از علم  إهم موسي و هم خضر

ديگري ناآگاه بود، آنگونه كه در حديث آمده است، زيرا باطن و حقيقت كارهاي خضر 
دانست كه آن پسر بچه وقتي بزرگ  از كجا مي بدون وحي شدني نيست، وإال خضر 

شود، جز اين  مي گردد و با كفر و طغيانش باعث رنج و زحمت والدينش شود كافر مي
) در پايان ؛است كه بوسيله وحي از چنين موضوعي باخبر شده است، و خود (خضر

ۡمرِ ﴿قصه ميگويد: 
َ
ُُُ ۥ َ�ۡ  َ ه َ�َعۡل َُ آنچه را انجام دادم از طرف خودم « .]82[الكهف:  ﴾ََ

                                           
 روايت بخاري. -1
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دانيم كه وحي جز بر أنبياء  پس كارهايش به امر و دستور خداوند بوده است، و مي »نبود
23Fشود نمي و مرسلين نازل

1. 

ِۡ ﴿ و اما درباره وحي ذكر شده در اين آيه: ََ  ُ ۡح ِ ّ�َك � ََ  ٰ َٰ َۡ َ
َ ما به « .]68النحل: [ ﴾ََ

 .»زنبور عسل وحي كرديم

ِِۚ ُموَ�ا ﴿ :و اين آيه ُ
ا َ ََ ِ ۡيَٱهٓ � َّ َۡ َ

َ بايد  »و ما به مادر موسي وحي كرديم«. ]7القصص: [ ﴾ََ
است. و وحي ذكر اي  گفت كه: وحي ذكر شده در اين آيات يعني الهام فطري و غريزه

وَن ﴿شده در اين گفته خداوند:  ُّ ُو َِ  �َ ِِ ٰ�َ ٓ �ن   وش  َه ِِ َۡ َ
ا َ ََ ِ َُ�ِٰدوُوُ� ۡ � ِِ   ِّۡ ِ األنعام: [ ﴾ِ

اين وحي  »خصومت ورزندكنند تا با شما  و شيطانها به دوستان خويش القا مى«يعني: . ]121
 شود. نمي بمعني وسوسه است، و اما بر اوليا بدون داشتن نبوت وحي

همان كالم نازل شده اهللا  ‡گويند: وحي خداوند بر انبياء  و علماء و دانشمندان مي
است. و اما الهام شعوري است داخلي كه نفس با يقين به آن به  ‡عزوجل بر پيامبران 

شود بدون اينكه بداند اين شعور و احساس از كجا آمد! و اين  يم سوي نيازش سوق داده
 الهام شبيه به احساس انسان به گرسنگي و تشنگي و غم و خوشي است.

ََۡيَ�ُٰ  ََۡ�َةٗ ﴿ و رحمت ياد شده در اين گفته خداوند: َ ِۡ  ِعٱِدتَه َُ يعني: رحمت  ﴾ُِ
نبوت. و اطالق اين كلمه بر نبوت در چندين مورد در قرآن تكرار شده است. مثل اين 

ِ�َِك ﴿ آيه: ََ ُهۡ  َ�ۡتِسُموَن ََۡ�ََت 
َ
آيا اينها رحمت پروردگارت را «يعني: . ]32الزخرف: [ ﴾َ

 .»كنند مي تقسيم
آن دانستند و  زماني كه مشركان به نبوت آن حضرت اعتراض كردند و خود را شايسته

ت ه ِعۡلمٗ ﴿ اما علم ذكر شده در اين آيه: ُ  ّ   ُِ يعني علم با وحي و  .]65الكهف: [ ﴾هَََعل ۡمَ�ُٰ  

ِ ﴿ در چند جاي قرآن تكرار شده است، مثل: ُۡ  ح  ۡۡ َن فَ ََ ََ ََۡعلَُ ۚ    ُُ ه وَۡ  َِ َُ َََعل َمَك 
دانستي به تو آموخت؛ و همواره فضل خدا  نمي و آنچه را« .]113النساء: [ ﴾هَعلَۡيَك َعِظيمٗ 

                                           
 مترجم. -منظور از وحي در اينجا وحي تشريعي است -1
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َ ِعۡل�ٖ ﴿: و اين آيه .»بر تو بزرگ است و او به خاطر « .]68يوسف: [ ﴾وَِِمه َعل ۡمَ�ٰ ُ  �ت ُ ۥ َ ُ

 .»تعليمي كه ما به او داديم، علم فراواني داشت

 علم لدني

ت ه ﴿فرمايد:  مي خداوند درباره خضر ُ  ّ   ُِ ما از «يعني:  .]65[الكهف:  ﴾هِعۡلمٗ َََعل ۡمَ�ُٰ  

 . استداللهاي زياد و در غير محل از اين آيه صورت»جانب خود به او علم آموختيم
كه با استدالل به وساوس نفس القاءات قلبي  اند اي تا جايي پيش رفته گيرد، حتي عده مي

 بينند. مي عمال خود را از شريعت بي نياز
24Fگويد: مي شيخ اميني شنقيطي

ين ادله در اينكه رحمت و علمي كه تر از واضح« 1
 .»عنايت نمود از طريق نبوت و وحي بود خداوند آنرا به بنده اش خضر 

ۡمرِ ﴿ فرمايد: مي خداوند به نقل از او
َ
ُُُ ۥ َ�ۡ  َ ه َ�َعۡل َُ يعني آنچه را  .]82[الكهف:  ﴾ََ

 كه انجام دادم به امر خداوند بود.
يابد، زيرا راهي براي شناخت امر و نهي  طريق وحي تحقق ميو امر خداوند بر بنده از 

گناه در ظاهر امر، و هم  خداوند جز از طريق وحي از جانب او نيست. بويژه قتل نفس بي
گناه چه  چنين معيوب ساختن سفينه با سوراخ كردن آن زيرا ضرر رساندن به انسانهاي بي

 ندي جائز نيست.در نفس و چه در مالهايشان بجز از راه وحي خداو
و خداوند متعال پيامها و اندرزهايش را منحصراً از طريق وحي به مردم ابالغ نموده 

ِ ﴿ :فرمايد مي است، خداوند عزوجل در قرآن ٰۡ تِذَُُ�  هِٱوَۡو
ُ
َ ٓ َمه  َ ِ � ۡۡ  .]45األنبياء: [ ﴾قُ

، و كلمه »دهم مي بگو [اي محمد] جز اين نيست كه من از طريق وحي شما را هشدار«يعني: 
 (إنما) صيغه حصر است.

 و اگر گفته شود شايد اين پيام از راه الهام باشد؟

                                           
 .158ص 4اضواء البيان ج -1
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آيد كه نبايد از الهام به اوليا در  جواب: از آنچه كه در علم اصول مقرر شده است بر مي
رسيدن به هيچ مسئله شرعي استدالل كرد، بخاطر عدم عصمت و نبودن دليل بر جواز 

آن ثابت شده است، و ما استدالل بعضي از صوفيان مبني بر  استدالل به آن، بلكه عكس
صحت عمل به الهام در حق كسي كه به او الهام شده، و هم چنين اين پندار برخي از 
جبريه بر جواز احتجاج به الهام در حق ملهم و غيره كه الهام را به منزله وحي مسموع 

ِداَُ ۥ ﴿ فرمايد: يم كنند كه مي قرار داده و به ظاهر اين آيه استدالل ّۡ ن َ�
َ
َ ُ َ�َم  اُرِدِ  ح 

ۡسَ�ٰ ِ  ََُُۥ وِۡ�ِ ۡد َُ   ۡ هر كه را خدا بخواهد تا هدايت دهد دلش را به نور « .]125األنعام: [ ﴾�َۡ�َ

 .»گرداند مي اسالم روشن و گشاده
ِ «فرمايد:  مي و اين روايت كه نْظُرُ ب هُ يَ إِنَّ نِ فَ مِ ؤْ ـمُ ةَ الْ اسَ وا فِرَ قُ ِاتَّ از زيركي و « »نُورِ اهللاَّ

. استدالل به همه اينها باطل »نگرد مي هوش مؤمن بترسيد، زيرا مؤمن با نور [الهام] خدا
ي ها شود، چون دليلي بر آن نيست، كما اينكه نميشود از دسيسه نمي است و به آن تكيه
 شيطان در امان بود.

اما در مورد هدايت از طريق هدايت از راه پيروي كردن از شريعت تضمين شده است، 
 پيروي از الهام و امثال آن تضميني نيست.

و الهام در اصطالح يعني: وقوع چيزي در دل انسان كه باعث سردي آن گردد بدون 
اينكه دليلي بر استدالل بر آن در وحي و حجت عقلي داشته باشد و خداوند آنرا بر دل 

غير از الهامي است كه  ‡ما الهام بر انبياء كند، و ا هر كس از بندگانش بخواهد القاء مي
 بر خالف بقيه بشر معصومند. ‡شود. زيرا پيامبران  مي بر ساير بندگان

و در كل بر كساني كه الهامي در شناخت دين اسالم دارند پوشيده نيست كه راهي 
براي شناخت اوامر و نواهي و آنچه كه انجام و يا ترك آن موجب تقرب به درگاه 

شود جز از راه وحي نيست. و كسي كه ادعا كند كه براي رسيدن به  دي ميخداون
آورده اند ندارد  ‡رضامندي خداوند نيازي حتي به يك مسئله از آنچه كه پيامبران 
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زنديق است و از دايره دين خارج، و آياتي كه مؤيد اين سخن است بسيارند  و غير قابل 
 شمارش.

ه ُكٱ  ﴿ فرمايد: مي خداوند َُ ََ ّٗ ََُسو  ََ ۡبَع ََ  ٰ  ّ َّ  �َِ� َعِذِ ُُ و ما تا «يعني:  .]15اإلسراء: [ ﴾ه 

. و نفرموده تا زماني كه بر »رسول نفرستيم [اتمام حجت نكنيم] كسي را عذاب نخواهيم كرد
 قلبها الهام نكرده ايم.

ٱَُّسٗ� ﴿ فرمايد: مي و ُُ ََ   َ�ِ بَِ�ِ ُّ وَن وِلٱ هِ�   ُُ َ�  اَ َِ ِۡ ِذَِ�َ   ِ   َ�ۡعَد  وّرُس ُّ  ِ َ  ح  ََ﴾ 
و رسوالن را فرستاد كه [نيكان را به رحمت ابدي] مژده دهند و [بدان را «يعني:  .]165النساء: [

از قهر و عذاب سوزان] بترسانند، تا آنكه پس از فرستادن اين همه رسوالن مردم را بر خدا 

 .»نباشداي  حجت و بهانه
پس در اين صورت بايد بدانيم كه ادعاي جاهالن و مدعيان تصوف بر اينكه آنها و 
پيروان و بزرگانشان در باطن راه و روشهايي دارند كه با حقيقتي كه نزد خداوند است 
همخواني دارد گرچه كه به ظاهر مخالف شرع باشد، مانند كارهاي خضر كه در ظاهر 

براي اي  چنين مدعياني زنديق و كارشان ذريعهداشت،  مخالفت علمي بود كه موسي 
انحالل و ابطال كلي دين اسالم است، فقط با اين پندار كه حق در امور باطني خالف 

 ظاهر آن است.
كند او  نظر امام قرطبي درباره كسي كه مدعي است آنچه را كه از راه قلب احساس مي

 سازد. را از شريعت بي نياز مي
 شيخ ما ابوالعباس«گويد:  رش كه نص آن چنين است ميدر تفسي /امام قرطبي 

گويد: قومي از زنديقان باطني و معتقد به راه و رسمي هستند كه آنها را ملزم به احكام  مي
و عامه مردم الزامي  ‡گويند: كه احكام عمومي شرع بر انبياء  كند، و مي نمي شريعت

 ي نيست. و آنچه كه از آنها خواستهاست، و اما اولياء و خاصان را به چنين نصوصي نياز
افتد و احساسات قلبي آنها بر آنها غالب است و  شود آن چيزي است كه در دلشان مي مي

پندارند: اين بخاطر پاكي و بي آاليشي دلهايشان از پليدي، و خالي  مي كند و حكم مي
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شود.  مي آشكاربودن آن از غير خداست، كه در نتيجه علوم خدايي و حقايق رباني بر آنها 
دانند بنابراين نيازي  اين است كه بر اسرار كائنات آگاهي دارند. و احكام جزئيات را مي

كنند، آنگونه كه براي خضر رخ داد زيرا وي با علومي كه  نمي به احكام كلي شرع پيدا
بود بي نياز گشت. و  برايش متجلي گشت از علم و مفاهيم و برداشتي كه نزد موسي 

كنند. و  اين گفته (به قلبت رجوع كن گرچه مفتيان فتوي داده باشند) استدالل مي برخي به
ي مانند آن دليلي بر معتبر بودن الهامات قلبي ها پر واضح است كه در اين گفته و يا گفته

گويد: اين سخن  در ادامه مي /و شبهاتي كه در آن هست وجود ندارد. و امام قرطبي 
قلبي و بي نيازي به احكام شرع) سخن كفر آميز و از عقايد (بسنده كردن به الهامات 

اي سزايشان قتل است بدون آنكه از آنها  زنديقان است، گوينده و يا صاحبان چنين عقيده
طلب توبه و بازگشت به دين شود، زيرا چنين افرادي احكام واضح و آشكار دين را انكار 

ين اساس نهاده شده كه احكامش جز ، و سنت و روش خداوندي و حكمتش بر ااند نموده
شوند. و  بواسطه پيام آورانش كه همان سفيران بين او و بندگانش هستند دانسته نمي

پيامبران تنها مبلغان پيام و كالم خداوند و شرح دهندگان شريعتها و احكام وي هستند، و 

ُ ﴿ فرمايد: مي براي اين كار نيز آنها را برگزيده است. خداوند عزوجل َُِ   ح   �ِ َِ  اَۡص
َُُسٗ�  ةِ  َۡ ِ � ا ََ ۢ هَِص�ٞ   وَۡم ُِ َ َسِمي َُِ   ُ هِ�و �ِن   ح  خداوند از ميان «يعني:  .]75الحج: [ ﴾٧ ََ

 .»گزيند همانا خداوند شنوا و بيناست مي انسانها و فرشتگان پيام رساناني را بر

ُۡ ﴿ فرمايد: مي و َُ َ�َۡع ۡي َّ ۡعلَُ  
َ
َ ُ داند كه  خداوند بهتر مي« .]124األنعام: [ ﴾ََِسهَ�َُ ۥ ح 

 .»پيامش را به چه كسي بسپارد
در كل به اين نتيجه قطعي و يقيني كامل رسيديم كه اجماع سلف و خلف بر اين 
است كه شناخت ذات خداوند و احكام دين خداوند كه شامل اوامر و نواهي است جز از 

نيست، و هر آنكه مدعي باشد كه راههاي ديگري غير از راه راه پيامبران و انبياء ميسر 
نياز  پيامبران براي شناخت امر و نهي خداوند وجود دارد كه انسان را از پيامبران بي

شود كه توبه كند و  نمي سازد چنين شخصي كافر و مهدور الدم است از وي خواسته مي
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ن اين اعتقاد است كه غير از پيامبر گيرد، و اين ايده متضم نه مورد سؤال و جواب قرار مي
 اسالم كه خاتم األنبياء است پيامبران ديگري خواهند آمد.

پذيرد و آنچه را كه قلب به وي الهام  مي گويد: الهامات قلبي را مي معناي اين عقيده كه
 كند و در نتيجه نيازي نه به كتاب پيدا كند حكم خداست و بر اساس آن عمل مي مي
به سنت، گويا صفت نبوت را براي خود اثبات كرده، و اين بمثابه اين قول كند و نه  مي

 تفسير قرطبي. »جبريل در دل من اينگونه القاء كرد...«كه فرموده:  صنبي اكرم 





 
 

 حقيقت و شريعت و ظاهر و باطن

كه همه انبياء و  حقيقت يعني حقيقت دين، و دين رب العالمين همان چيزي است
مرسلين بر آن اتفاق دارند گرچه كه (در بعضي از فروعات) هر يكي راه و روش خاص 

 خود را داشته است، و راه و روش هر پيامبري همان شريعت است.

ٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند ۡ  ِ�َۡعةٗ  لُِ�ِ ُُ ُِٱ َعۡلَٱه  ََ  َٗ ه َّ ُِۡٱ براي هر «يعني:  .]48: ةالمائد[ ﴾هََ

 .»ايم [امتها] شريعت و منهجي قرار دادهيك از شما 

َُ ﴿فرمايد:  مي و هم چنين ٓ ۡهَوَ
َ
َ ِۡ ِ َّ َِ� ب ََ ه  َّ ۡمرِ فَٱِ بِۡع

َ َۡ    َِ ُِ ٰ َ�ِ�َعةٖ  َ ََ َعۡلَ�َٰك  ََ    �ُ
َّ َ�ۡعلَُموَن  ِاَ      ١  �ۡ َُ  ِ َُِ   ح  ۡ  لَ  ُ�ۡغُٱوَّ َعٱَك  ُّ  َ ِ  .]19-18: اجلاثية[ ﴾ه ٔٗ �

سپس تو را [اي محمد] بر شريعتي از امر دين قرار داديم پس آنرا پيروي كن و از «يعني: 
 دانند پيروي نكن. قطعاً آنان چيزي را در برابر خدا از تو دفع هوا و هوسهاي كساني كه نمي

 .»كنند نمي
و منهاج يعني راه و روش، و هدفي كه بايد به آن رسيد حقيقت دين است، و آن يعني 

ش خداي يگانه بي همتا، و حقيقت دين اسالم يعني يكتا پرستي، و اسالم يعني پرست
تسليم شدن بنده در برابر رب العالمين و نه در برابر غير او، و هر كس در مقابل غير خدا 

25Fتسليم شود (يعني امر و نهي او را بدون تردد و چون و چرا قبول كند)

 مشرك محسوب 1
آمرزد، و هر كس تسليم  نمي گذرد و مشرك را ز شرك نميگردد، و خداوند هم هرگز ا مي

امر خداوند نشود و تكبر ورزد و خود را از پرستش خداوند باالتر بداند از جمله كساني 

ََن َ�ۡ  ِعبَهَدِ� ﴿است كه خداوند عزوجل درباره آنها فرموده:  ُ�ِ ۡۡ َُ ِاَ  �َۡس �ِن     
رِ� َ  َِ ٱ َ  َدَ َّ ََ لُوَن  َُ بتحقيق كساني كه از عبادت من خود را برتر «يعني: . ]60غافر: [ ﴾َسَيۡد

                                           
 مترجم. -1
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. و دين اسالم دين اولين و »با خفت و خواري وارد دوزخ شوند به زوديدانند،  مي و باالتر
 آخرين انبياء و مرسلين است.

ۡسَ�ِٰ  دِاٱٗ ﴿ :فرمايد مي و خداوند عزوجل ِ
ۡۡ   َ�ۡ ََ َُِغ  َُ  اَۡب َۡ ه فَلَ  ََ عمران:  آل[ ﴾ُِۡٱ ُ ُ�ۡتَب

85[. 
. »و هر كه غير از اسالم دين ديگري براي خود برگزيند، هرگز از او پذيرفته نيست«يعني: 

و اين به صورت عموم است و منحصر به زمان و مكان معيني نيست، و اساس اديان همه 
 و حواريون دين ‡پيامبران، امثال نوح و ابراهيم و يعقوب و اسباط و موسي و عيسي 

 اسالم بوده است، يعني همان پرستش خداوند يكتا و شرك نورزيدن به وي.
ِيَاءِ «فرمايد:  مي روايتي آمده است كه صدر صحيحين از پيامبر اكرم  ب َ األَنْ ارشِ عَ ا مَ ِنَّ إ

احدٌ   .»دين ما گروه انبياء يكي است«. يعني: »دِيننا وَ

حق تبليغ دين را ادا نمود و ما را براهي واضح و روشن  صدانيم كه پيامبر  و همه مي
شود مگر  نمي گذاشت كه شبش بمانند روز روشن است، و كسي در اين راه سرگردان

آنكه خود سرگردان و هالك شده است، و به ما دستور داده شده كه اسالم را با تمام 
 وجود بپذيريم.

به بخش ظاهر و باطن و عبادت را به  آيد كه دين را اي گوارا مي پس چگونه براي عده
 دو قسم حقيقت و شريعت تقسيم كنند.

گذشتگان امت بشمول ائمه و بقيه اوليا بر اين متفق القولند كه انبياء از اوليايي كه نبي 
از جانب خداوند  ‡نيستند برتر و افضلترند، و ايمان داشتن به همه آنچه كه انبياء 

كنند الزامي است بر  از آنها در آنچه كه بدان امر ميواجب است، و اطاعت  اند آورده
كنند واجب نيست، و نه  خالف اوليا، زيرا اطاعت از اوليا در همه آنچه كه بدان امر مي

سازند، بلكه گفتار و رفتار آنها بر  مي همچنين باور داشتن همه آنچه كه ما را از آن باخبر
شود، در نتيجه آنچه را كه با قرآن و  سنجيده مي صاساس كتاب خدا و سنت رسول اهللا 

پذيريم و در غير اينصورت سخن آنها پذيرفتني نيست. اگر چه  مي سنت همخواني دارد را
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كه گوينده چنين سخني از اولياء اهللا باشد، و سخن وي را حمل بر اجتهادش نموده و او 
باشد. كرده اش  داريم، ليكن اگر گفتار و يا كردارش برخالف كتاب و سنت مي را معذور

اشتباه است و اشتباهش هم آمرزيده شده است اگر صاحب چنين كار و گفتاري قدر 

ه ﴿فرمايد:  مي مستطاع تقوي و خداترسي به خرج داده باشد. خداوند عزوجل َُ  َ ُتوَّ  ح   َ فَٱ
 ۡ ُُ ۡع َِ َُ تقوي پيشه تا توان داريد از خداوند عزوجل پروا بداريد و «يعني: . ]16التغابن: [ ﴾ ۡس

 . »كنيد
لذا شايسته نيست كه هيچ ولي ادعاي علم لدني كند و نه هيچ انساني معتقد بر اين 

توانند بر خالف شرع عمل كنند و يا چيزهايي را  باشد كه اهل حقيقت [به گمان وي]  مي
در دين داخل كند كه هيچ اصل و اساسي در آن ندارند، و فقهاء را علماي ظاهر بين 

فقط صوفيان و امثال آنها را علماي باطن بداند!!! خداوند ما را از شر  وصف كند و
 :فرمايد مي تبعيض در دين و فرقه گرايي در آن در امان بدارد. خداوند عزوجل

ُفُرََن هَِبۡعٖضو ﴿ ُۡ َِ ََ  ِِ ٰ�َ ِۡ ُُِٱوَن هَِبۡعِض  ۡل ۡۡ ُُ �َ
َ
ۡز ٞ  َ َِ   ّ ِ �  ۡ ُُ ُِٱ ٰوَِك  ََ  ُۡ َُ  َ�ۡفَع  ُُ ٓ َزَ ََ  َ�َمه 

ََۡعمَ  ه  ۡإ َ�م  ٰفِ ََ ِ ُ ه ه  ح  َُ ََ ِدِ  ۡلَعَذَِبو  َُ َ
ا َ ََ ِ َۚ  لۡتَِ�َٰمةِ اَُرّدََن � َ�ۡو ََ  ۖ َيه َۡ ّّ   ِ ََيٰوة ۡۡ : ةالبقر[ ﴾لُونَ ِ�  

آوريد و  دانيد] ايمان مي مي آيا به بعضي از آيات كتاب [كه آنها را به نفع خود«يعني:  .]85
كنيد، پس نيست سزاي كساني از شما كه چنين كنند مگر خفت و  مي برخي ديگر را انكار

شوند، و خداوند از كرده شما  مي خواري در زندگي دنيا و روز قيامت در بدترين عذاب انداخته

 .»غافل نيست





 
 

ي جز اتباع و پيروي از راه بودند مي زنده إر اگر موسي و خض
 را نداشتند صرسول اهللا 

برگهايي از كتاب تورات را  وقتي ديد كه عمر  صدر روايتي آمده است كه پيامبر 
اءَ «در دست دارد خشم كرد و فرمود:  يْضَ ا بَ َ مْ هبِ تُكُ ئْ دْ جِ ، لَقَ مْ كُ رِ هُ َ أَظْ نيْ یٌّ بَ ا حَ نَ أَ ا وَ ذَ أَهَ

لَّ لَهُ  ا حَ ا مَ يّ ی حَ وسَ اهللاِ لَوْ كانَ مُ ، وَ يَّةً قِ ِىنَ ن ِعَ ب تَّ شود و من  آيا چنين مي«يعني:  »إِالَّ أَنْ يَ

روشن [مثل آفتاب]  هنوز زنده ام و ميان شما هستم، من اين دين و شريعت را واضح و
 بود راهي جز پيروي از مرا مي زنده ام، سوگند به خداوند اگر موسي  برايتان آورده

 از او. . حال چه برسد به خضر و يا اوليايي پايين»يافت نمي
گويد] (يا اصحاب و  پس هر كس كه ادعا كند [آنگونه كه شيخ اإلسالم ابن تيميه مي

شود، و پيروان و مريدان بايد  مي مريدانش مدعي شوند) كه او ولي خداست و بر او الهام
گويد بپذيرند و با او مخالفت نكنند، تسليم امر وي شوند بدون اينكه گفتار  هر چه را مي
بر ميزان كتاب و سنت بسنجند. پس چنين مدعياني و پيروان و مريدانش  و كردارش را

ين مردمانند. به عمر بن الخطاب امير تر و اينگونه افراد از گمراه اند راه خطا را رفته
كه از همه چنين افرادي باالتر و برتر است بنگريد كه مردم احيانا با او سالمؤمنين 

آنها عامل به كتاب و سنت بودند. و هم چنين كردند در حاليكه همه  مخالفت مي
كه: گفته هر انساني را ميشود  اند گذشتگان امت و امامان و پيشوايان آنها بر اين گفته متفق

، پس بر اولياء اهللا است كه به كتاب خدا و صقبول كرد يا نكرد، اال گفته رسول اهللا 
معصوم نيست كه بشود  صچنگ زنند، و كسي غير از رسول اكرم  صسنت رسول اهللا 

به گفتار و كردار و الهامات قلبي اش بدون ارجاع آن به كتاب و سنت اعتماد نمود و 
و هر كس خالف اين عقيده باورهاي  اند بسنده كرد، و اولياي واقعي بر اين عقيده متفق

ه ديگري داشته باشد از جمله آن اولياء اهللا نيست كه خداوند امر به پيروي از آنها نمود
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برد. در اينجا به سخنان  مي است بلكه چنين شخصي يا كافر است يا در جهل مفرطي بسر
 كنيم: مي برخي از علماء در اين باره اشاره
شنوم ولي تا  مي ي بعضي از آنها راها گويد: گاهي گفته شيخ ابو سلمان داراني مي

 پذيرم. نمي زماني كه گواهي از كتاب و سنت بر آن نيابم آنرا
گويد: علم ما مقيد به كتاب و سنت است، و هر كس قرآن را  مي /القاسم جنيد ابو 

نخوانده و به علم حديث نپرداخته نبايد درباره علم ما سخن گويد، يا اين كه فرموده: 
 نبايد به او اقتدا كرد.

گويد: هر كس سنت را بر نفس خود حاكم كند چه در قول و  ابو عثمان نيشابوري مي
كيمانه سخن گفته است و اما هر كس هواي نفس را بر قول و فعل خود چه در فعل ح

يُعوُُ ﴿ فرمايد: حاكم كند، راه بدعت را برگزيده است زيرا خداوند متعال مي ِِ �ِن ُِ
 ّ ََ َُُد ّۡ  .»يابيد مي اگر از او [پيامبر] اطاعت كنيد راه«يعني:  .]54النور: [ ﴾ََ

كه تائيدي از كتاب و سنت نداشته باشد باطل اي  گويد: هر يافته شيخ ابو عمر نجيد مي
 و مردود است.

گويند: فالني از فالني براي ما  گيرند كه مي بعضي از صوفيان بر اهل سنت خورده مي
گويند: مرده است، فالن بعدي  پرسند: فالني كجاست؟ مي ، صوفيان مياند روايت كرده

قلبم از پروردگارم روايت  گوييم، گويند: مرد است، اما ما صوفيان مي كجاست؟ مي
آيد كه اين شخص از كجا يقين كرده كه تصورات قلبي  كند. حال اين سؤال پيش مي مي

اش از جانب خداست، حال آنكه درب وحي بسته شده است و ديگر وحيي در كار 
پيامبري نخواهد آمد، و از كجا بدانيم كه الهاماتي كه  صنيست زيرا بعد از پيامبر اكرم 

آن است وساوس نفس و شيطان نباشد، و چرا به تصديق وحي منزِل بر رسول  او مدعي
 اكتفا نكرده است. صاهللا 

گويد: مرتبه و منزله صديق باالتر از منزله الهام شده است، زيرا  مي /امام ابن تيميه 
است،  ÷دهد بر اساس سنت پيامبر معصوم  مي گويد و انجام صديق در هر آنچه كه مي
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گيرد و قلبش هم معصوم نيست پس نياز دارد كه آنرا بر  مي زهايي را از قلبشو ملهم چي
با  بينيم عمر  مي آورده است بسنجد، اين است كه صمعيار آنچه كه نبي معصوم 

كند و آنها در  بحث و مشوره ميكند و در بعضي از امور به آنها رجوع مي شصحابه 
كنند و او نيز با استناد به كتاب و  مي مخالفت برخي مسائل با او با استناد به كتاب و سنت

پذيرد، و هيچگاه نشده كه بگويد: به من  مي دهد و يا سخن آنها را مي سنت به آنها پاسخ
الهام شده و يا قلبم به من چنين گفته يا از غيب به من چنين رسيده است و شما هم بايد 

 بپذيريد و مخالفت نكنيد.





 
 

 نظري بر عقايد صوفيان

حد و مرز كه از ميدان تربيت آغاز شده تا رسيده به ساختن  تصوف باليي است بي
احاديث دروغين و افساد و تباهي عقيده و شرع و باز كردن در خرافات و بدعات و 

و سپس رفع تكليف الوجود ةسپس شركيات و فلسفيات هالك كننده مانند قول بوحد
و قبرستانها و دوري از مجالست با مردم و زير  ها وكار متصوفان به گوشه نشيني در خرابه

آفتاب نشستن و تعذيب نفس و اذكار بي اصل و اساس و رقص و موسيقي و گوش فرا 
يابد بلكه به  نمي ي شيطاني و ترك نظافت و عزلت و مانند آنها خاتمهها دادن به گفته

ز آن هم كشيده شده است، و اگر بشنويم كه ازهر شريف تفسير ابن عربي بزرگتر ا
(صوفي) را بخاطر كفرياتي كه در آن است مصادره كرده تعجب نكنيم، گرچه كه امام ابن 

بعضي از منسوب شدگان به تصوف امثال جنيد بغدادي و يا عبدالقادر جيالني  /تيميه 
يد كه: او از صوفيان ملحد است، و بعضي از گو را ستوده است ولي درباره ابن عربي مي

ي خود اسم موسويه ها ي صوفيه براي مشابهت با يهود و نصاري بر طريقهها طريقه
الوجود ابن عربي كار را به پشت  ة. و اعتقاد وحداند محمديه و عيسويه محمديه نهاده

 انداختن شريعت و ظهور تاتار كشاند كه آنهم مصيبت را بر سر مسلمانها آوردند.
و اساس دين و عقيده صوفيه تعظيم گنبد و بارگاه و قبرها و عبادت و تعظيم مردگان 

ا اولياء را و نذر و قرباني براي آنها و طلب رفع و بال و نياز از آنهاست، با اين پندار كه م
 كنند كه مي دوست داريم، و بر اين كار خود جاهالنه و باطالنه به اين آيه قرآن استناد

َّ ُهۡ  َ�َۡزتُوَن ﴿فرمايد:  مي ََ   ِّۡ وۚۡف َعلَۡي ََ  َّ  ِ َُ  ح  ٓ َه ِِ َۡ َ
ٓ �ِن  َ َّ َ

تُوَّ  ٦� ََ ََ  ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ      
ُ ُتوَن  هان [اي مردم بدانيد] كه اولياء اهللا نه ترسي بر آنهاست و «يعني: . ]63-62يونس: [ ﴾٦َ�

 .»نه غم و اندوهي. آنهايي كه ايمان آوردند و تقوي پيشه كردند
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و به اين مسئله پي نبردند كه هر مؤمني وليي از اولياء اهللا است برحسب ايمان و خدا 
ت را كه مختص ترسي اش [چه اين مؤمن زنده باشد و يا مرده] در هر حال نبايد عباد

خداوند است به ديگران نيز كشاند حال آن شخص نبي باشد يا ولي، خداوند عزوجل 

َُِ  ﴿فرمايد:  مي صخطاب به نبي اكرم    ََ و ُۡ َ�َ ََ َِ   َ�َملَُك  َۡحَب َِ ۡ�َت  َ�ۡ
َ
لَ�ِۡ  َ

باد [اي محمد] اگر شرك بورزي بي گمان كه اعمالت بر «يعني: . ]65الزمر: [ ﴾ ۡلَ�ِٰ�ِ� َ 

 .»رود و البته از زبان باران خواهي شد مي
بينند،  مي منهاج صوفيان در فراگيري بر پايه فتوحات و كشفيات وخوابهايي است كه

دانند، و امام ابن تيميه نتاج  مي اي از آنها كه طريقه خود را مقيد به كتاب و سنت مگر عده
رد كرده و بطالن ايده بهم ربط فلسفي همه فالسفه مانند كندي و فارابي و ابن سينا را 

دادن قرآن و فلسفه را واضح نموده است، كما اينكه بسياري از تفسيرات غلط امام غزالي 
نمايد و  مي را كه در آن آراء و افكار فالسفه يونان باستان را وارد اسالم كرده است را رد

ات و منجيات در عين حال بعضي از فصلهاي كتاب (احياء علوم الدين) مثل فصل مهلك
در طلب حقيقت مخلص بود ولي در بين  /گويد كه: امام غزالي  ستايد و مي مي را

محدثين نشو و نما نيافته و حديث را از اصحاب حديث فرا نگرفته بود. اين است كه 
گويد: بضاعت من در حديث مزجات و اندك است.  مي درباره خود /خود امام غزالي 

وداع گفت كتاب صحيح بخاري را بر سينه داشت. و اگر به و زماني هم كه دارفاني را 
بينيم كه دخيل در فرهنگ اسالمي و عربي است و اصلي  مي اصل و آغاز تصوف بنگريم

در آنها ندارد، و آغاز ظهور آن از نيمه دوم قرن دوم هجري است و قبالً در محيطهاي غير 
و براهمايي و افكار يوناني در آنها  عربي مشهور بوده كه اديان شرك و الحاد امثال بودايي

اي به كلمه تصوف يا صوفي به معنايي كه بزرگان  منتشر بوده است. و در زبان عرب اشاره
اي به  كنند نشده است، كما اينكه در كتاب و سنت هيچ اشاره مي تصوف آنرا معرفي

ر تصوف چه بلفظ و چه به معنا نشده است. و از اسباب و جودي ديگر تصوف ظهو
برتري موالي از ميان غير مسلمانان بويژه ايرانيان و ترجمه كتب فارسي قديم و روم و هند 
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شناسد، و  نمي است، و اال تصوف بر اين نحو و شكل را محيط عربي قبل از اسالم
پيش از بعثت هيچگاه ديده نشده كه در غار  ÷احتجاج و استناد به خلوت گزيني پيامبر 

 .-مترجم -د و يا عمداً رياضت بكشدو يا غير آن خلوت گزين
كما اينكه اين گمان و پندار بعضي كه معتقدند كه فقط تصوف جانب عاطفي و 

باشد، زيرا در اسالم نقصي نبوده كه آنها  مي رفتاري را اختيار كرده است عاري از صحت
توجه  از تعاليم ديناي  بخواهند آنرا كامل كنند، و هم چنين جائز نيست كه فقط به گوشه

ي ديگر آنرا كنار گذاشت. و اسالم يعني دعوت به فرار از زندگي و پناه ها كرد و گوشه
تواند وارد ميدان  و عزلت گزيني از دنيا نيست، لذلك تفكر صوفيانه نمي ها بردن به خرابه

نزاع با فكر فلسفي غرب شود و يا با نظريات اجتماعي و اقتصادي آن مقابله كند. و در 
براي مقابله با دعوت سلفيت و اسالم  اند اي شده تصوف و صوفيان وسيلهعصر حاضر 

 شود بخوبي در اين امور مشاهده كرد: اصيل، اين موضوع را مي
): اهتمام سازمانهاي استشراق و مستشرقين در مجال علمي اكاديمي به تصوف در 1(

 اسالم بصورت عموم و گرايشهاي منحرف بخصوص.
ميز بين مشايخ صوفيه وسازمانهاي استعمارگر و دشمن ): همزيستي مسالمت آ2(

 اسالم و برحذر داشتن مردم از دعوت توحيد گرايان و روح اصيل اسالمي.
): علماء و دانشمندان غرب جل خشمشان بر سر مشايخ توحيد گرا و بدعت ستيز 3(

و  داراي فكر اصيل اسالمي است در حاليكه مدح و ثنايشان در حق كساني امثال حالج
 ابن عربي و ابن الفارض و ابن سينا در زمينه فلسفه و علم كالم و تصوف است.

ما با اين وجود خواهان خير و صالح صوفيان و هر مسلمان بلكه همه بشريت هستيم، 
 و يارانش بر آن بودند ÷و راه نجات را در بازگشت به روح اصيل اسالم كه پيامبر 

 چه در اعتقاد.دانيم چه در علم و چه در عمل و  مي
 هر خيري نهفته در پيروي از پيشينيان است و هر شري نهفته در بدعتهاي پسينيان.
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و آنچه را كه در صدر اسالم دين شمرده نميشده امروز نيز جزو دين نيست. امام مالك 
گويد: آخر اين امت اصالح نخواهد شد مگر به آنچه كه آغازين اين امت را  مي /

 اصالح كرد.

 اي تصوفه گمراهي

از آن جمله:  اند علماء در گذشته و حال كتابهايي در رد انحرافات صوفيان نگاشته
كتاب تلبيس ابليس از حافظ عبدالرحمن ابن الجوزي بغدادي، و از بزرگان ديگري كه در 

 اند گذشته اين افكار منحرفانه و گمراه كننده را افشاء و مردم را از آن برحذر داشته
توان به امام ابن تيميه و برهان الدين بقاعي، اشاره كرد كه دو كتاب در رد بر صوفيان   مي

 نوشته است و آنها عبارتند از:
(الزم به ذكر است كه ابن عربي با ابن العربي از  تنبيه الغبي بر تكفير ابن عربي): 1(

ي و ديگري قاضي علماي مالكيه و ائمه اهل سنت فرق دارد، اولي محي الدين ابن عرب
 ابوبكر بن العربي اندلسي است).

 حتذير العباد من أهل العناد ببدعة االحتاد.): ٢(

و اين دو كتاب را شيخ عبدالرحمن وكيل ضمن تحقيق آنها را به صورت يك كتاب و 
به اسم (شكست تصوف) چاپ و منتشر كرده است كما اينكه خود شيخ عبدالرحمن 

رد افكار صوفيان به نام (اين است تصوف) نگاشته است، و وكيل خود كتاب مستقلي در 
هم چنين شيخ عبدالرحمن عبدالخالق كتابي در رد اعتقادات باطل تصوف نوشته است، و 
هم چنين فتاواي دار اإلفتاء مصر و فتاواي كميته دائمي فتاوي در عربستان در توضيح 

 عقايد اين فرقه و در شبهات و پندارهاي آن كافي است.
و هدف ما از اين پند و اندرزهاي خالصه شده بيان حقيقت و بر حذر داشتن مردم از 

گير عده زيادي از مسلمانان است، شيخ سعيد  يي است كه متأسفانه گريبانها گمراهي
در كتاب  /حوي از علماي معاصر و وابسته به يكي از حركتهاي اسالمي معاصر 
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انكار كرامات گروههايي از صوفيان انكاري «يسد: نو مي ) خود با اين نصةحي(تربيتنا الرو
غير علمي و بي محل است، و بيشترين و مهمترين اين انكارها طريقه رفاعيه را هدف 

 كنند در حاليكه خود را با تير هدف قرار قرار داده است كه معتقدند گلوله بر آنها اثر نمي
هيچ تأثيري ندارد، و اين كوبند ولي  دهند و يا با شمشير بر سر و فرق خود مي مي

موضوعي است مشهور و منتشر شده و محسوس كه بسياري از منكرين وقتي آنرا 
... و استدالل اصلي منكران اين موضوع، اند تغيير عقيده داده وآنرا پذيرفته اند مشاهده كرده
گويند: اين كراماتي كه شما مدعي آن هستيد از دست فاجران و فاسقان  مي اين است كه

آيد و همين  شود همانگونه كه از دست صالحان آنها نيز بر مي مي ين طريقه هم آشكارا
گونه نيز هست، و پاسخ اين شبهه و استدالل اين است كه اين كرامات در واقع از آن 

شود نيست بلكه از آنِ شيخ آنهاست كه  مي افرادي كه اين كرامات بر دست آنها نمودار
خداوند به آنان افتخار چنين كراماتي را عنايت نموده و استمرار آن را در ميان پيروان و 

 و امثال او /مريدان آن شيخ نهاده است. و ما به نوبه خود از شيخ سعيد حوي 
 آشكار پرسيم: اگر دجال را ببيني كه ظهور كرده و اين خارق العادات بر دستش مي
 .آوريد؟! شود [آنگونه كه در روايات آمده است] آيا به او ايمان مي مي

تواند ميان كرامات خدايي و خوارق شيطاني فرق  و چگونه شخصي مانند شما نمي
 .بگذارد؟!

رود كرده اش را  گويد: اگر شخصي را ديدي كه بر روي آب راه مي ليث بن سعد مي
زان كتاب و سنت بسنجي، ضابطه كرامات استقامت بر باور مكن تا اينكه عملش را در مي

 كتاب و سنت است.
دهد سببش سحر و  مي و از كجا معلوم اين خوارقي كه براي پيروان طريقه رفاعيه رخ

گويد: زماني كه  ي ديگر نباشد، آنگونه كه شيخ اإلسالم ابن تيميه ميها جادو و حيله
در نتيجه بطالن عقايد و ادعاهاي صوفيان را بر صدق دعاويشان به چالش كشيد و 

دروغين آنها را به اثبات رساند آنگاه كه از آنان خواست پيش از لمس آتش بدنهاي خود 
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سوزاند] ولي  نمي را با آب گرم و سركه بشويند [زيرا آنها مدعي بودند آتش بدن آنها را
دانست كه  مي بود و آنها قبول نكردند و از آن ترسيدند، زيرا امام حيله آنها را كشف كرده

اي ضد آتش كه تركيبي از روغن غورباقه و اليه داخلي پوست نارنج و سنگ  آنها ماده
26Fطلق

داشت. پس بياييد اي  ماليدند كه آنها را از آتش محفوظ مي مي را بر بدنهاي خود 1
برادران مسلمان! بر سخن راست و درستي متفق شويم، نخست به توحيد و يكتا پرستي 

و كلمه توحيد پيش از توحيد كلمه، و اوراق بهم ريخته اولويات را دوباره  چنگ زنيم
سازمان دهيم، زيرا تقديم اهم بر مهم در ميدان علم و عمل و دعوت الي اهللا امري واجب 

اي جز رجوع به كتاب و سنت براساس فهم سلف  است، و براي نيل به اين هدف چاره
ولي چه از لحاظ توحيد و اتباع و تزكيه پيمودند اين امت و علمايي كه راه را بصورت شم

و در باتالق شرك ظاهر و تاويالت باطل و رفتارهاي گمراهانه و اراجيف صوفيان 
نيفتادند نيست، پس شايسته است پس از صحابه كرام و تابعين به چنين افراد واراسته و 

 اي اقتدا نمود. فرزانه

                                           
 نوعي سنگ معدني كه خاصيتي همچون صابون دارد.  -1



 
 

از ديدگاه امام  إير مسائل پيش آمده بين موسي و خضرتفس
 /تيميه ابن

 )الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان(اي بنام  در رساله /امام ابن تيميه 
اگر منظور از لفظ شرع و شريعت كتاب و سنت باشد هيچكس حق ندارد از «ميگويد: 

چهارچوب آن خارج شود چه اين شخص ولي اهللا باشد يا كسي ديگر، و اگر كسي را 
عقيده بر اين باشد كه كساني از اولياء اهللا راه و روش رسيدن به اهللا غير از پيروي كردن از 

طن را دارند و ملزم به پيروي ظاهر يا باطني از چه در ظاهر و چه در با صپيامبر اكرم 
ايشان نيستند سخن كفر گفته است، و كسي كه براي اين پندار خود به داستان موسي و 

 خضر استدالل كند از دو ناحيه اشتباه كرده است.
فرستاده نشده بود و نه اينكه خضر  بعنوان پيامبر به سوي خضر  اول: موسي 

 لكه موسي از پيروان موسي، ب  پيامبر فرستاده شده به سوي بني اسرائيل بود، اما
فرستاده شده به سوي همه بشر و همه جنيان بود و اگر كسي باالتر از مقام  صمحمد 
اي جز تبعيت از  بودند چاره امثال ابراهيم و موسي و عيسي در زمان ايشان مي خضر 

 و چه ولي، لهذا خضر  را نداشتند چه رسد به خضر، چه نبي باشد صآنحضرت 
 علمي از جانب خداوند به من رسيده است كه تو آن را«گفت:  خطاب به موسي 

 .»داني، كما اينكه از جانب خداوند به تو علمي رسيده است كه من از آن بي خبرم نمي
و كسي از جن و انس كه رسالت محمدي بدو رسيده باشد حق گفتن چنين سخني را 

 داده نشده است. صجانب اهللا به من علمي داده شده كه به محمد ندارد كه بگويد از 
نبود، بلكه  داد مخالف با شريعت موسي  انجام مي دوم: كارهايي كه خضر 

او را از حقيقت  دانست، و وقتي كه خضر  موسي سبب جواز چنين اعمالي را نمي
ن و معيوب اعمالش را تاييد كرد، زير سوراخ كرد كارهايش مطلع ساخت موسي 
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ساختن كشتي و سپس تعمير آن بخاطر ترس از پادشاه ظالم بود كه مبادا آن را غصب كند 
و اين در واقع احساني بود در حق فقرا و مساكين و اين كار درستي است، و اما كشتن 
انسان نابكار گرچه كه خردسال باشد جائز است. اگر كسي در پي به كفر كشاندن پدر و 

 هي جز قتل براي بازداشتنش وجود نداشته باشد قتلش جائز است.مادر باشد و را
و اما نيكي كردن به يتيمان بدون مزد و پاداش و صبر در مقابل گرسنگي از جمله 

 شود. نمي و عمل خالف شرعي در آن ديده اند اعمال صالحه
باشد تواند ظالم  و اما اگر مراد از شرع قانون حكام و فرمانروايان باشد پس حاكم مي

تواند فرمانش درست باشد يا نادرست، و اگر مراد از شرع ائمه  يا عالم يا عادل و يا مي
فقه امثال امام ابوحنيفه و ثوري و مالك بن انس و اوزاعي و ليث بن سعد وشافعي و 

شود  ي آنها استدالل ميها احمد و اسحاق و داود ظاهري و غيره باشند پس زماني به گفته
كه با كتاب و سنت همخواني داشته باشد، وپيروي شخص معيني از اين ائمه كرام امر 

براي هر فرد الزم است، كما  صواجبي براي همه امت نيست آنگونه كه پيروي از پيامبر 
 اينكه تقليد از يكي از آنها هم حرام نيست، و اما تبعيت از كسي كه بغير علم سخن بگويد

 و يا گفته اش دليلي از كتاب و سنت نداشته باشد حرام است.
و اما اضافه كردن چيزي به شريعت كه از آن نباشد مانند احاديث و روايات دروغين و 
يا تاويالت نابجاي نصوص شرع كه بر خالف منظور الهي باشد اين نوعي از تبديل حكم 

نازل كرده و شرعي كه بر اساس رود، پس بايد ميان شرعي كه خداوند  اهللا بشمار مي
تاويل و يا تبديل باشد فرق قائل شد، آنگونه كه ميان حقيقت كَوني و حقيقت دستورات 

اي كه دليل و برهان از كتاب و سنت دارد با آنچه كه برداشت شخصي  ديني يا ميان مسئله
 انسان است فرق وجود دارد.
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 مدارا با فرمانروا براي حفظ مال يتيم

درباره داستان  صيتي كه در صحيح مسلم و بخاري آمده است پيامبر اكرم در روا
اي از  آن دو [پس از بهم رسيدن] كنار ساحل براه افتادند، سفينه«فرمايد:  مي خضر وموسي

گذشت، از صاحبان سفينه خواستند كه آنها را با خود ببرند، اصحاب سفينه خضر  مي آنجا
و كرايه سوار كردند، پس از اينكه سوار كشتي شدند را شناختند و آنها را بدون مزد 

اي از كشتي را در آورده  چيزي نگذشته بود كه بناگاه موسي ديد كه خضر با تبر تخته
و حاال تو با كشتي آنها  اند است. خطاب به او گفت: اين مردم ما را بدون كرايه سوار كرده

ۡۡ �ِت َك ﴿ اي، مرتكب شده سازي؟ واقعاً كار بدي اي كه همه را هالك چنين كرده قُ
َ
وَۡ  َ

َ
قَهَل �

 ٗ�ۡ َُ  َ�ِ َُ  َِ ي ِِ َُ َّ ُِ  ٧� لَ  سَۡس ۡمرِ  ُعۡ�ٗ قَهَل 
َ
َ  ُِۡ َّ ُِۡرهِۡتِ�  ََ ۡذِ� هَِمه �َِسيُت  َِ َ َۡ �٧﴾ 

خضر [در جواب موسي] گفت: مگر به تو نگفته بودم كه هرگز تاب «يعني:  .]73-72الكهف: [
نداري. [موسي] گفت: مرا در آنچه فراموش كرده ام مؤاخذه مكن و مرا مكلف به شكيبايي با مرا 

 . »كار سخت و طاقت فرسا مفرما
. و »اعتراض اول موسي از روي فراموشي بود«فرمايد:  مي در ادامه صرسول اهللا 

فرمود: [در حيني كه آندو سوار بر كشتي بودند] گنجشكي آمد و بر كناره كشتي نشست 
دريا زد، خضر خطاب به موسي گفت: علم و دانش من و تو در كنار علم  و نوك در

گويد: زماني  . ابوالعاليه مي»خداوند به اندازه آبي است كه اين با نوكش از دريا برداشت
متوجه كارش نشد، و خضر  كشتي را سوراخ كرد كسي غير از موسي  كه خضر 
 ديدند مگر آنگاه كه خداوند  خاصيتي از جانب خداوند داشت كه چشمها او را نمي
خواست كسي او را ببيند، زيرا اگر بقيه سواران كشتي او را در حالت سوراخ كردن  مي

: زماني كه خضر اند داشتند. و برخي گفته ديدند يقيناً او را از اين كار باز مي كشتي مي
اي پياده شده بودند و كسي جز آنها در  بان كشتي در جزيرهدست به چنين كاري زد صاح

كشتي نبود. و در سوراخ كشتي بوسيله خضر دليلي است كه ولي اگر صالح ببيند 
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تواند به مال يتيم نقصان دهد، مثالً اينكه ببيند اگر مال يتيم را به حال خود بگذارد  مي
كسي به آن رغبت نشان ندهد. و  ممكن است ظالمي آنرا ببرد ولي اگر معيوب باشد شايد

تواند با دادن بخشي از مال يتيم به حاكم  امام ابويوسف ميگويد: ولي و سرپرست مي
 بعنوان مدارا بقيه مال يتيم را حفظ كند.

 مسلمانان بر شرط خود پايبندند

در ادامه داستان موسي و خضر  صدر صحيحين و ترمذي آمده است كه پيامبر 
از كشتي پياده شدند در همين حين كه داشتند كنار ساحل قدم سپس آندو «فرمود: 

كرد، خضر  بازي مي ها اي افتاد كه داشت با بقيه بچه زدند خضر چشمش به پسر بچه مي
  با دست سر آن پسر بچه را از تنش جدا كرد و او را كشت، موسي  ديدن با

ۡفٗس ﴿ صحنه [به ظاهر دلخراش] گفت: ََ َُۡلَت  �َ
َ
�ِي �َ ََ ََۡفٖس  ه  ۡ�  هَِغۡ�ِ  َُ ۡئَت  َِ رٗ  ٔٗ ل َتۡد  ُۡ  �ه تّ

٧  ٗ�ۡ َُ  َ�ِ َُ  َِ ي ِِ َُ قُۡ ل َك �ِت َك لَ  سَۡس
َ
وَۡ  َ

َ
آيا كشتي نفس پاك «. ]75-74الكهف: [ ﴾٧� قَهَل �

و بي گناهي را بي گمان عمل بد و زشتي را مرتكب شدي! [خضر در جواب] گفت: آيا به تو 
موسي اين بار با لحني عذر  »هيچگاه توان صبر پيشه كردن با من را نداري؟نگفته بودم كه تو 

[اي خضر] اگر از اين به بعد درباره چيزي از تو سوال كردم با من «از اول گفت:   تر خواهانتر
 .»تواني از من جدا شوي مي همراهي مكن زيرا تو ديگر در قبال من معذوري و

نخست فراموش كرد و عذرخواهي كرد زيرا نميشود فراموشي را مورد  موسي 
اي ديگر بود،  گيرد، اما قضيه در بار دوم به گونه نمي مؤاخذه قرار داد و تحت تكليف قرار

َُِ� فََ� سَۡ� قَهَل ﴿ :و خضر هم قبالً گفته بود َبۡع  َ ِدَث وََك ُِۡٱ ُ  َٔ فَإِِن   ّۡ ُ
ا َ  ّ َّ ُإ  ۡ ََ  ۡلِ� َع  

كني نبايد درباره چيزي از من سوال  اگر با من همراهي مي«يعني:  .]70الكهف: [ ﴾٧� ُِۡكرٗ 

 .»كني تا اينكه خود درباره آن با تو صحبت كنم
يعني تا اينكه من حكمت كارم را براي تو شرح دهم و اين راهنمايي و ارشادي بود از 

كرد و براي استمرار  صبر پيشه مي براي ادامه همراهي، اگر موسي  جانب خضر 
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ي متكرر سبب ها كرد و ليكن اعتراض نمود چيزهاي عجيبي مشاهده مي مي رفقت سعي

قَهَل �ِن ﴿قبالً متعهد شده و گفته بود:  شد تا آنها از هم ديگر جدا شوند. زيرا موسي 
 ُِ ِ َ�ۡعَدَهه فََ� َُِ�ِٰحۡبِ�  قَۡد هَلَۡغَت  ُ ۡ ََ ۡ�َُك َع  

َ
َٗ َس  ِ�ِ ُعۡذ ُ  ّ يعني: . ]76الكهف: [ ﴾٧�   
 .»اگر از اين بعد چيزي از تو پرسيدم با من همراهي نكن زيرا ديگر در قبال من عذري نداري«

يي كه بايد به آنها ها ين شرطتر و مسلمان بايد بر عهدي كه بسته پايبند باشد، و محق
. عالمه ابوبكر ابن العربي اند آن را بر عهده گرفته ‡وفا شود آن چيزي است كه انبياء 

گويد: اين آيات دليلي است بر پذيرفتن عذر در اول بار بصورت مطلق، و اقامه حجت  مي
 و پايان دادن موضوع از بار دوم به بعد.

شروط هم بايد اساسي در كتاب و سنت داشته باشند واال الزم به «الزم به تذكر است 
ترين شروط  محق«و هم چنين آمده است كه:  »چه به صد شرط هم برسندوفا نيستند گر 

 .»ايد مسرانتان را براي خود حالل ساختهباشند كه با آن ه مي به وفا آن شروطي





 
 

 إ فوائد متعلق به داستان ديوار دو يتيم در قصه موسي و خضر

َُ ﴿ فرمايد: خداوند مي ِ ا �  ّ َۡ قَۡرَ�ةإ َّ ۡه
َ
َ ٓ َيه ََ َ

� ٓ تا اينكه به اهل روستايي « ..]77[الكهف:  ﴾َ

 .»رسيدند
در معني اين آيه آمده است: تا اينكه به  صدر روايت صحيح مسلم از پيامبر اكرم 

كردند و به هر مجلسي  روستايي رسيدند كه مردماني لئيم و بي عاطفه در آن زندگي مي

ه ﴿ :سر زدند واز آنها طلب خوراك كردند َّ َدَ �ِي ََ ِيُِفوُهَمه فََو َۡ ن اُ
َ
َ ّ هَۡوَ

َ
ه فَ  َّ ۡهلَ

َ
َ ٓ َعَمه ِۡ َُ  ۡس

 َٗ َدَ َِ 
َ
ن اَٱَتض  فَأ

َ
َُ ُ � اُرِ�ُد َ از اهل آن ده طلب خوراك كردند ولي هيچ « .]77[الكهف:  ﴾قَه

كس حاضر به پذيرايي از آنها نشد، [در همين حال] ديواري در آن قريه را ديدند كه داشت فرو 
 .»ريخت و [خضر] آن ديوار را راست گردانيد مي

ولي كسي  موسي اين بار هم تحمل نكرد و گفت: اينها مردمي بودند كه نزدشان رفتيم

رٗ ﴿: حاضر نشد از ما پذيرايي كند و به ما خوراكي دهد َۡ َ
ۡئَت َ� َخۡذَت َعلَۡي ِ َ ُِ � َقهَل وَۡو 

َ قَهَل َ�َٰذَ فَِرَُق هَۡيِ�  ٧ ً�ۡ َُ لَۡي ِ  ِ ع  ِِ َُ ه وَۡ  سَۡس َُ  ِۡ �َِ
ۡ
َُأ ِ تَِبُِئَك ه

ُ
َ�يۡٱَِكۚ َس  -77[الكهف:  ﴾٧ََ

بر اين كارت مزد بگيري. [خضر] فرمود: اين است جدايي  توانستي خواستي مي اگر مي« .]78
. »سازم ميان من و تو [ولي] تو را از حكمت و تفسير آنچه كه بر آن شكيبايي نكردي باخبر مي

كرد تا اينكه  رحمت خداوند بر نبي اهللا موسي آرزو داشتم كه صبر مي«فرموده:  صپيامبر خدا 
 .»نمود ميحوادث بيشتري را براي ما تعريف 

 فوائد برگرفته از اين داستان

در هجرت به مدين داوطلبانه براي گوسفندان دختران شعيب از چاه  : موسي اول
وارد آن آبادي شد طلب  ؛آب كشيد و خوراكي نخواست و لكن وقتي كه با خضر

تنها بود و در اين سفر با  ؛گويند: در سفر به مدين موسي خوراك كرد، مفسران مي
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سفر هجرت  ؛گويند: چون سفر اول موسي گري همسفر بود. و برخي ميشخص دي
آسان نمود ولي چون سفر دوم سفري  بود خداوند رنج و مشقتهاي آن را بر موسي 

 براي آموختن علم و ادب بود تحمل مشقتهاي آن را بر عهده خود موسي نهاد.
ي وي هنگام سفر و گفته شده است: اين گرسنگي موسي و ابراز آن شباهت به گرسنگ

) پس از اينكه از طوالني ؛با همراهش دارد كه براي مراعات حال همراهش (يوشع
 شدن راه خسته و گرسنه شده بودند طلب خوراك كرد.

: در اين دليلي است بر اينكه اگر كسي دچار گرسنگي شد و چيزي براي خوردن دوم
ونه پيداست كه پذيرايي نداشت الزم است براي سد رمق خود طلب خوراك كند. و اينگ

از آنها خواستند كه به وظيفه  إبر آن مردم واجب بوده، لذا خضر و موسي ها از غريبه
 مهمان نوازي خود عمل كرده و از ايشان پذيرايي بعمل آورند.

 گويد: بدترين ده و آبادي آن است كه نه مهمان نوازد و نه حق مسافر را قتاده مي
 دانند. مي

يد كنار ديواري كه مايل به سقوط است نه بنشيند و نه راه برود و اگر : انسان نباسوم
 راهي جز عبور از چنين مكاني را نداشت بايد به سرعت از آنجا عبور كند.

ولي است اما نظر صحيح  ؛: بعضي بنا به قول مرجوحي معتقدند كه خضرچهارم
باشد و  مي امات ويبر آن است كه ايشان نبي بوده است. لذا اين رخ دادها دليل كر

كرامات اولياء هم حق است و روايات ثابت شده و آيات بسياري مؤيد اين فكر است و 
تواند آنها را رد نمايد، و ضابطه كرامت هم استقامت بر  نمي كسي جز بدعت گذار و منكر

 وحي منزل است.

رٗ ﴿ : در اين قول خداوند:پنجم َۡ َ
دليلي است بر جواز  .]77[الكهف:  ﴾�َ� َخۡذَت َعلَۡي ِ َ

 گرفتن مزد بر كار و اين سنت انبياء و اولياء است.
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 انواع تأويل

لَۡي ِ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال از زبان خضر  ِ ع  ِِ َُ ه وَۡ  سَۡس َُ  ِۡ �َِ
ۡ
َُأ ِ تَبِِئَُك ه

ُ
َس 

َ ً�ۡ [اي موسي] تو را از حكمت و تفسير آنچه كه بر آن شكيبايي «يعني:  .]78[الكهف:  ﴾َُ

 .»تننمودي آگاه خواهم ساخ
گويم  فرمود: اي موسي به تو مي تأويل يك چيز، يعني شرح و توضيح آن، خضر 

 كه چرا فالن كار را انجام دادم. 
كه: اين آيات  اند و در تفسير آياتي كه گفتگوهاي خضر و موسي را آورده است، گفته

دينگونه كه وقتي موسي ، و تعجب بر انگيز بودن كار وي، بدليلي است عليه موسي 
  سوراخ كردن كشتي را كاري زشت پنداشت ندا آمد كه: اي موسي اين درك و تدبير

تو كجا بود زماني كه در صندوقي گذاشته شدي و در آب انداخته شدي!! و وقتي هم كه 
بر كشتن آن پسر بچه اعتراض كرد گفته شد: اي موسي! اين چه جاي اعتراض دارد در 

قبال آن قبطي را با يك مشت از صفحه هستي محو كردي!! و وقتي هم بر حالي كه خود 
مرمت آن ديوار اعتراض نمود، ندا آمد اي موسي! مگر نه اين است كه خودت پيش از 
اين بدون هيچ چشم داشتي سنگ را از سر چاه براي دختران شعيب برداشتي!! در پايان 

ٰوَِك َِ ﴿داستان خضر خطاب به موسي فرموده:  ََ ٗ�ۡ َُ لَۡي ِ  ِ ع  ِِ ه وَۡ  سَۡس َُ  ُۡ �َِ
ۡ
[الكهف:  ﴾�أ

 .»اين تفسير آن چيزي بود كه بر آن صبر ننمودي«يعني:  .]82

 شود مي تأويل در معني اصطالحي بر سه معني مشترك اطالق

اول: آنچه كه بيان كننده حقيقت يك چيز باشد، و در قرآن همين معني مراد است. 

ۡ�ٞ ﴿مثل:  ََ ٰوَِك  ََ  �ٗ�َِ
ۡ
َسُ  َِأ ّۡ َ

َ ، »اين بهتر است و فرجامش نيكوتر«يعني: . ]35اإلسراء: [ ﴾ََ

َِ�لُُ ۥ�ۡ﴿
ۡ
ِّۡ  َِأ ِ ِ

ۡ
ه اَأ وَم  . »هنوز حقيقت آن برايشان آشكار نشده است«يعني: . ]39يونس: [ ﴾ََ
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﴿ ُۡ ُِ  َ�ۡب ِاَ  �َُسوُُ  َِ�لُُ ۥ َ�ُتوُل    
ۡ
ِ� َِأ

ۡ
َۚ اَأ روزي كه حقيقت «يعني:  .]53األعراف: [ ﴾اَۡو

 .»گويند برايشان آشكار گردد آنها كه قبالً فراموش كرده بودند مي
گويد تأويل اين  شود، مانند قول ابن جرير كه مي دوم: تأويل به معني تفسير اطالق مي

 آيه اين است يعني تفسيرش اين است.
ظ با دليل. و سوم: اما در اصطالح اصوليين تأويل يعني برگرداندن معني ظاهري لف

 برگرداندن لفظ از معني بنظر آمده از ظاهر آن نزد علماي اصول سه حالت دارد:
): برگرداندن لفظ از معني به نظر آمده از ظاهر دليلي از كتاب يا سنت چنين تأويلي 1(

 درست و پذيرفته شده است و خالفي در آن نيست.
 ليلي كه مجتهد آن را دليل): برگرداندن معني ظاهر به نظر آمده از لفظ به د2(
 گويند. پندارد ولي في نفسه دليل نيست، و به اين تأويل بعيد يا فاسد مي مي

): اما حمل لفظ بر غير معني ظاهر آن بدون دليل، در اصطالح به اين تأويل 3(
گويند و اين يعني تالعب با قرآن و سنت  گويند، بلكه به آن تالعب يا بازي با لفظ مي نمي

، از جمله اين گونه تأويالت حمل آيات صفات به معاني ديگر كه خداوند بر ÷پيامبر 
 آن هيچ دليلي نفرستاده است.

ٰٓ ﴿مانند تأويل كلمه استوي در  ََُو َ  ۡلَعۡرِش  ۡس ََ   ُٰ�َ ّۡ بمعني . ]5طه: [ ﴾٥ ور 
استيالء، و تأويل دست به قدرت و تأويل نزول به نزول حكم، و اين تالعبي است با 
كتاب خداوند عزوجل بدون دليل، و چنين كاري ناجائز و تعدي بر كتاب رب العالمين 

 است.
بار خداوند  صت تا آنچه را كه خداوند بر خود و يا پيامبرش پس بر ما واجب اس

ثابت كرده است را ثابت بدانيم و آنچه را هم كه خداوند از ذات خود و يا انبياء كرام 
 از ذات خداوند نفي كرده است نفي كنيم. ‡

 و خداوند رب العزت در هفت موضع در قرآن خود را اينگونه وصف كرده و فرموده:

﴿ ٰ �َ ّۡ ٰٓ  ور  ََُو َ  ۡلَعۡرِش  ۡس ََ و ما به آنچه كه خداوند فرموده ايمان داريم  .]5[طه:  ﴾٥ُ  
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ُِ  ۡ�َِص�ُ ﴿ بر اساس ِمي ََُهَو  وس   ۖ ٞ ُ ۡ ََ هيچ چيز مثل «يعني:  .]11[الشوري:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِ َِ 

 .»خداوند نيست و او شنوا و بيناست
و همانگونه كه ذات خداوند با ذات مخلوقات شباهت ندارد همين گونه هم صفات 

گويد:  تعالي مي /خداوند با صفات مخلوقات يكي نيست، و بهمين منظور امام مالك 
استوي معلوم و ثابت است و چگونگي آن مجهول است و ايمان به آن واجب و سؤال 

كه استوي يعني استيال، در واقع در همان درباره آن بدعت، و هر كس قائل به اين باشد 
 تواند مستولي شود. مي خواسته از آن بگريزد، زيرا مخلوق هم معضلي افتاده است كه مي

و اگر استوا را به خداوند عزوجل نسبت دهيم در واقع عملي را خداوند انجام داده 
نسبت  است كه شايسته صفات كمال وصف جالل اوست و اگر همين كلمه را به بنده

دهيم يعني كاري را انجام داده كه داللت بر ضعف و ناتواني و محتاج بودن او دارد... و 
 قس علي هذا.

گردد كه به چه چيزي اضافه گردد مثل كلمه سر كوه و  و معني كلمه از آنجا آشكار مي
د يا سرمايه و سر انسان... و همين گونه در رابطه با كلمه استواء، پس استواء خالق مانن

 استواء مخلوق نيست، وئ بقيه اسماء و صفات خداوند عزوجل را به همين منوال
توان قياس نمود، پس نبايد خالق را با مخلوق شباهت دهيم و نه هم چنين آنچه را كه  مي

خواهيم خدا را  خداوند براي خود ثابت كرده ما آن را نفي كنيم به اين زعم و پندار كه مي

ِاَ  اُۡلِحُدََن ِ�ٓ ﴿فرمايد:  منزه كنيم، خداوند مي     ّ ََ َُ َُ ََ  ۖ ه َّ ِ ۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوُُ ه ُ ۡۡ   ُُ ٓ ۡسَمه
َ َۡ   ِ ِح  ََ

 ِ ِ� ا ََ ۡس
َ
خداوند نامهاي نيكو دارد پس او را با اين نامها بخوانيد و «يعني:  .]180األعراف: [ ﴾َ

(يعني كساني را كه نامهاي . »كنند واگذاريد كساني را كه در مورد نامهاي خداوند كجروي مي
 كنند). خداوند را تحريف مي

 
 



 إداستان موسي و خضر                                         98

 

 داشتن كشتي عليرغممسكين بودن 

ةُ ـلَيْسَ الْ «فرمود:  صگويد كه: رسول اهللا  مي ابوهريره  رَ هُ التَّمْ دُّ رُ  تَ كِنيُ الَّذِ سْ مِ

امَ الْ  . إِنَّ تَانِ مَ قْ الَ اللُّ ةُ وَ مَ قْ الَ اللُّ انِ وَ تَ رَ التَّمْ كِنيُ الَّ ـوَ سْ :مِ ئْتُمْ وا إِنْ شِ ءُ رَ اقْ فُ وَ فَّ تَعَ  يَ َّ ﴿ ذِ

َه�ٗ  َٔ �َۡ�  ۡۡ
ِ كسي كه نياز به يك يا دو دانه خرما و يا يك لقمه «. ]273: ةالبقر[ ﴾هلُوَن  ُ هَ� �

رود بلكه مسكين كسي است كه تعفف و عزت نفس  يا دو لقمه دارد مسكين بشمار نمي

َه�ٗ  َٔ َّ �َۡ� ﴿ گويد: اين آيه را بخوانيد كه مي داشته باشد، اگر خواستيد ۡۡ
ِ از «. ﴾هلُوَن  ُ هَ� �

 .»طلبند نمي مردم با اصرار چيزي
و از لحاظ نياز فرقي بين فقير و مسكين نيست وهر دو گروه هم جزو مستحقين 

َدَ�ُٰت وِۡلُفَتَرَُِٓ ﴿ فرمايد: روند. خداوند مي زكات بشمار مي َمه  وص   َ ِ � ِ�ِۡ : التوبة[ ﴾ََ وَۡمَ�ٰ

 »جز اين نيست كه زكات از آن فقرا و مساكين و ...« .]60
كند، اين است كه غني  نمي مسكين شايد اندك مالي داشته باشد ولي كفايتش را

َِۡ� َ�ۡعَملُوَن ِ�  ۡ�َۡحرِ ﴿ فرمايد: مي شود، خداوند شمرده نمي فِيَٱُة فََ�تَۡت وَِمَ�ٰ ه  وس   ُ َ
َ﴾ 

 .]79[الكهف: 
 .»كردند مي اما كشتي از آنِ مساكيني بود كه در دريا كار«يعني: 

اي مسكين بودند كه نياز به كمك داشتند. و به هر يك از دو  يعني صاحبان كشتي عده
 گروه فقير و مسكين بر حسب نيازش كمك شود.

 رضايت در برابر قضاء

د باشد، زيرا فيصله و قضاي بر هر فرد واجب است كه راضي به قضاء و قدر خداون
است كه اي  پسندد براي او بهتر از قضاء فيصله خداوند در حق مؤمن در آنچه كه نمي

مؤمن آن را دوست دارد، چه كه خداوند مصلحت بنده اش را بهتر از خود آن بنده 
 شناسد. مي
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ن﴿فرمايد:  او را كشت مي اي كه خضر  خداوند درباره پسر بچه
َ
َ ٓ ۡدتَه ََ َ

َمه  فَأ ُّ َ ُ�ۡبِدو
 ٗ�ۡ ََ َمه  ُّ �ّ َ�ٰوةٗ ََ ََ ِۡٱُ   ُِ قَۡرَب  � 

َ
َ خواستيم كه خداوند بجاي او « .]81[الكهف:  ﴾٨ه َُۡ�ٗ ََ

[فرزندي كه او را كشتيم به آن پدر و مادر] فرزندي عنايت كند كه هم پاك نهادتر باشد و مهر 
 رحم. . يعني از لحاظ دين و اخالق و صله»تر در حق پدر و مادر بان

گويد: پدر و مادرش هنگام والدت وي خوشحال شدند و وقتي كه كشته شد  قتاده مي
 گشت. ماند سبب هالكت پدر و مادرش مي مي ناراحت و غمگين، ولي اگر زنده

از ابن جبير و ابن جريج روايت شده كه: بجاي آن پسر بچه خداوند به آنها فرزند 
ري از پيامبران با آن دختر ازدواج كرد و آن گويد: پيامب دختري عنايت نمود، كلبي مي

 دختر پيامبري را به دنيا آورد كه خداوند بوسيله آن پيامبر امتي از امتها را هدايت كرد.
روايت شده كه: در عوض دختري بدنيا آمد كه متعاقباً آن دختري  باز ابن عباس 

 پيامبري را بدنيا آورد.
دست دادن فرزند كه جگر گوشه انسان است از اين آيه درس آسان گرفتن مصيبت از 

 گيريم، و هر كس تسليم امر قضا شود عاقبت درخشاني را خواهد ديد. را فرا مي
پسندد دو درجه و پاداش نهفته است: درجه صبر و شكيبايي  براي بنده در آنچه كه نمي

و درجه رضايت. و صبر بر هر مؤمني واجب است و رضايت براي او فضيلت است، در 
نْ «آمده است كه فرموده:  صروايتي از پيامبر اكرم  مَ مْ فَ تَالَهُ ا ابْ مً وْ بَّ قَ ا أَحَ َ إِذَ إِنَّ اهللاَّ وَ

طُ  خَ هُ السَّ لَ طَ فَ خِ نْ سَ مَ ا وَ ضَ هُ الرِّ لَ َ فَ ىضِ خداوند عزوجل هر كه را دوست «يعني:  .27F1»رَ

راضي به رضاي خداوند كند، پس اگر  بدارد او را با ابتال به رنج و مصيبتها آزمايش مي
تابي بيقراري كرد و راضي به رضاي  گردد ولي اگر بي گشت خداوند از او راضي مي

 .»كند خداوند نشد، خداوند از او ناراض و بر او خشم مي

                                           
 روايت ترمذي. -1
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ي ها اي از دروازه گويد: رضايت (در برابر قضاء) دروازه شيخ عبدالواحد بن زيد مي
 عابدان است.رحمت خدا و بهشت دنيا و استراحت گاه 

فرمود:  صگويد: رسول اهللا  روايتي ذكر شده كه مي در صحيح بخاري از ابوهريره 
مَّ « يَا ، ثُ نْ لِ الدُّ نْ أَهْ يَّهُ مِ فِ تُ صَ بَضْ ا قَ اءٌ ، إِذَ زَ  جَ نْدِ نِ عِ مِ ؤْ ـمُ  الْ بْدِ ا لِعَ اىلَ مَ عَ ـَهُ تَ ولُ اللّ قُ  يَ

نَّةُ  هُ إِالَّ الْـجَ بَ تَسَ ام از  رمايد: اگر عزيز و جگر گوشه بندهف مي وند عزوجلخدا«يعني:  »احْ

اي  اهل دنيا را از او بگيرم و او صبر نموده و از خداوند اميد پاداش داشته باشد چنين بنده
. در صحيحين از ام المؤمنين عايشه »نزد من پاداشي جز بهشت نخواهد داشت

يبُ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا  روايت شده كه مي لصديقه يبَةٍ تُصِ صِ نْ مُ ا مِ مَ

ا هَ اكُ شَ ةِ يُ كَ وْ تَّى الشَّ ، حَ نْهُ ا عَ َ ـهُ هبِ رَ اللَّ فَّ لِمَ إِالَّ كَ سْ ـمُ هيچ رنج و مهنتي بر سر «يعني:  »الْ

آمرزد حتي اگر خاري به  آيد مگر اينكه خداوند بوسيله آن گناهانش را مي مؤمن نمي
 .»پايش فرو رود

زَ «در حديث آمده است:  ىفِ الَ يَ الِهِ وَ ىفِ مَ هِ وَ دِ سَ نَةِ ىفِ جَ مِ ؤْ نِ أَوِ الْـمُ مِ ؤْ بَالَءُ بِالْـمُ الُ الْ

ةٍ  طِيئَ نْ خَ هِ مِ يْ لَ ا عَ مَ َ وَ ى اهللاَّ قَ لْ تَّى يَ هِ حَ لَدِ آيد  بال پيوسته بر زن و مرد مؤمن فرود مي« .28F1»وَ

هي بر وي شود و ديگر گنا چه در جان و مال و فرزندش تا اينكه نزد خداوند حاضر مي
 .»باقي نمانده است

اينكه  -1و اگر مؤمن به مصيبتي مبتال شود براي وي در آن مصيبت سه نعمت است: 
به مصيبت بزرگتري مبتال نشده و دوم اينكه باليي بود آمدني و آمد، و سوم اينكه اين بال 

 و مصيبت در دين او نبود.

ِ �ِت ه ﴿ تد و استرجاع بخواندو بر مؤمن واجب است كه در مقابل بالها مؤدبانه بايس ِح 
ُعونَ  َِ ٰ �َ ِ ۡ َِ ِ � ٓ ه  َ كند  كند نزد كسي كه بر او رحم نمي و از كسي كه بر او رحم مي ﴾�
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شكايت نبرد، و بداند كه خداوند با علم و عدلش خوشي و راحتي را در يقين و رضايت 
 نهاده و غم و اندوه را در شك و بي قراري.

 فرزندان با نيكوكار بودن پدرانحفاظت از 

گفت:  كرد و به فرزندش مي سعيد بن مسيب (تابعي مشهور) نمازش را طوالني مي
كنم كه از تو حفاظت كنم و اين آيه را  سوگند به خدا من نمازم را به اين اميد طوالني مي

َُُ ۥ َك�ٞ ﴿ خواند: َن َ�ۡ ََ هُوُهَمه َ�ٰلِحٗ  ََ
َ
َن � ََ ََ َمه  ُّ  و 

َ
ن ه فَأ

َ
ّ�َك َ ََ ََد  ه ََ ََ �َۡسَُۡخرِ ََ ُهَمه  د  ُُ َ

َ ٓ َ�ۡبلَُغه
ِ�َِك  َك�َُهَمه ََۡ�َةٗ   َ   ِ و پدرشان نيكوكار بود لذا پروردگار تو «يعني:  .]82[الكهف:  ﴾ُِ

خواست تا آن دو (يتيم) بزرگ شود و گنجينه خود را بيرون آورند (كه اين كار و تدبير) رحمتي 
 .»داز جانب پروردگارت بو

گويد:  گويد: پدر ذكر شده در اين آيه جد هفتم بوده و مقاتل مي جعفر بن محمد مي
جد دهم آنها بوده است، و خداوند با نيكي پدران نسل و فرزندان آنها را حفاظت كرده 

آن را  باست كه ابن عباس  صاست. و اين آيه مصداق اين گفته رسول اكرم 
ظْكَ «فرمايد:  مي صروايت كرده. آنحضرت  فَ ْ ـَهَ حيَ ظِ اللّ فَ حد و حدود «يعني:  »احْ

، پس خداوند بخاطر اطاعت و »خداوند را رعايت كن تا خداوند از تو حفاظت كند
كند، و اين بصورت  فرمانبرداري و نيكوكاري انسان از فرزندان و ذريه او حفاظت مي

ني چه بسا عموم است و موارد شاذ و نادري خالف اين عموم هم شايد ديده شود، يع
شود كه پدر و مادر انسانهاي شايسته و درستكار باشند و فرزندشان فاسد، مانند  مي ديده

كه از پيامبران اولوالعزم خداوند نيز هست  كه كافر بود، و نوح  كنعان فرزند نوح 

ُِ ﴿ خبر بود و بهمين خاطر فرمود: از كافر بودن فرزند بي ۡهِ� �ِن   هِۡ� 
َ
 . ]45هود: [ ﴾ۡ  َ

ُِۡ  ﴿  و در جواب گفته شد: .»خداوندا فرزندم از اهل و پيروان من است«يعني:  �ِت ُ ۥ لَيَۡس 
ۡهلَِك 

َ
 .»[اي نوح او از اهل و پيروان تو نيست«يعني:  ).]46هود: [ ﴾َ
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گويد: كنعان منافق بود، يعني به ظاهر مؤمن ولي در واقع كافر  مي /حسن بصري 
 بود.

اين آيه تسالي خاطري است براي مردمي كه با وجود درستكار گويند: در  علماء مي
 بودنشان فرزنداني فاسد دارند.

 تاكنون زنده است؟ ÷آيا خضر

برخي از علماء معتقدند كه خضر زنده است و از جمله كساني كه مؤيد اين نظريه 
حين توان به قرطبي و نووي و ابن صالح و غيره اشاره كرد. و حكاياتي كه صال هستند مي

هر سال به حج  إكه خضر و الياس  اند شمار است و مدعي بي اند درباره خضر گفته
استناد  كنند، و در اين رابطه به احاديثي از انس  مي روند و اورادي را از آنها روايت مي
ترين استداللشان در مورد زنده  كنند كه صحت آنها به ثبوت نرسيده است، و قوي مي

باشد و اين مسئله را امام ابن  مي وي هنگام وفات پيامبر  تعزيهي ها بودن خضر نشانه
امام نووي و غيره در مورد زنده بودن خضر تا «گويد:  كند و مي كثير اين گونه بيان مي

كنند، و خود امام نووي و ابن صالح به همين  اآلن و سپس تا قيامت دو قول را ذكر مي
كنند كه صحت هيچكدام  تي از گذشتگان ذكر مينظريه تمايل دارند و در اين باره حكايا

از آنها ثابت نشده است كه مشهورترين آنها همان حديث تعزيه است كه اسنادش ضعيف 
 است.

شود يقين نمود كه تعزيه كننده خضر  و به فرض صحت حديث تعزيه، چگونه مي
 و حال ، اند بوده و جني نبوده؟ و در حديث نيامده است كه راويان خضر را ديده

َّ ﴿ فرمايد: مي آنكه خداوند متعال درباره جن  َُ ۡي َّ   ُِۡ ََقَبِيلُُ ۥ  ۡ  ُهَو  ُُ ٰ �ِت ُ ۥ اََرٮ
 ۡ ُّ ََ َۡ و شيخ امين شنقيطي در تفسير اضواء البيان نظريه وفات خضر را  .]27األعراف: [ ﴾ََِر

 ترجيح داده و استداللهايي بر اين نظريه دارد از آن جمله:
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َعۡلَٱه لِبََ�ٖ ﴿ ): ظاهر عموم اين آيه:1(  ََ ه  َُ ِ  َ�ۡبلَِك  ََ ََن ُِ ُ   لَۡ�ِٰ�ُ ُّ ِت  َ� ُِ فَإِاّ  
َ
َ ۖ َ�ُۡ�ۡ 

ما به هيچ بشري بيش از تو عمر جاودان نداده ايم پس آيا اگر تو «يعني:  .]34األنبياء: [ ﴾٣

كيره و در سياق نفي آمده بصورت ن »بشر«. كلمه »بميري اينها عمر جاودان خواهند يافت
 شود و بالطبع خضر از اين قاعده مستثني نيست. مي كه عموم بشر را شامل

هِ «كه در غزوه بدر اينگونه دعا فرمود:  ÷): اين گفته پيامبر 2(  ذِ لِكْ هَ ْ مَّ إِنْ هتُ هُ اللَّ

ضِ  بَدُ ىفِ األَرْ عْ الَمِ الَ تُ سْ لِ اإلِ نْ أَهْ ةَ مِ ابَ   .29F1»الْعِصَ

الها! اگر اين گروه از اهل اسالم را نابود كني كسي نخواهد بود كه بر روي زمين بار «
 بود پس خداوند بر روي زمين عبادت مي و اگر خضر بر روي زمين »تو را بپرستد

 شد. مي
به اينكه پس از صد سال از شبي كه اين سخن را گفت  ص): پيشگويي پيامبر 3(

گر بر روي زمين نخواهند بود و اگر بالفرض خضر دي اند كساني كه در آن شب زنده بوده
 .در آن لحظه زنده بوده ديگر نبايد پس از صد سال از آن تاريخ زنده بماند 

در آخر حيات خود شبي پس از اينكه نماز  صگويد: پيامبر  مي بعبداهللا بن عمر 
يْ «عشاء را بر ما خواند و فارغ گشت، بلند شد و فرمود:  مْ لَ تَكُ يْ أَ ىلَ أَرَ إِنَّ عَ هِ فَ ذِ مْ هَ تَكُ لَ

دٌ  ضِ أَحَ رِ األَرْ هْ ىلَ ظَ وَ عَ َّنْ هُ ى ممِ بْقَ ا الَ يَ نْهَ نَةٍ مِ ةِ سَ ائَ أْسِ مِ از تاريخ امشب تا «يعني:  »رَ

 .»مانند نمي رأس صد سال ديگر كسي از آنهايي كه بر روي زمين قرار دارند زنده
به وحشت  صگويد: مردم پس از شنيدن اين گفته رسول اهللا  مي بابن عمر 

منظورش از  صاي ديگر برداشت كردند، حال آنكه رسول اهللا  افتاده و مسئله را به گونه
اينكه پس از صد سال كسي زنده نخواهد ماند كساني بودند كه در آن روز بر روي زمين 

 روند. كردند يعني اين نسل از بين مي زندگي مي
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بود و در  بود از پيروان آن حضرت مي زنده مي صتا زمان پيامبر  ): اگر خضر 4(
مبعوث براي همه انسانها و  صداد، زيرا آنحضرت  جنگيد و او را ياري مي ركاب او مي

 :فرمايد جنيان بود و آياتي كه دال بر عام بودن رسالتش است فراوانند مانند اين آيه كه مي

﴾﴿ []. ﴿   ص             ﴾  :بگو: اي «). 158(اعراف

ّ  َكفف ةٗ ﴿ و اين آيه: »ام همه شما از جانب خدا فرستاده شدهمردم من به سوي  ِ ََۡسۡلَ�َٰك �
َ
هٓ َ َُ ََ 

 .»ايم تو را مگر براي همه مردم نفرستاده«يعني:  .]28سبأ: [ ﴾ِلِلٱ هِ� 
بود بر وي واجب بود كه  مي زنده صهم تا زمان بعثت رسول اهللا  و اگر موسي 

بود و چه ولي] اگر در  مي [چه نبي تبعيت كند و هم چنين خضر  صاز آن حضرت 
آمد و به  مي صبود بهترين حالتش اين بود كه نزد پيامبر  مي زنده صزمان رسول اهللا 

گذاشت كه دست هيچ دشمني به او برسد،  داد و نمي آورد و او را نصرت مي او ايمان مي
از او  اگر خضر ولي باشد پس صديق از او افضلتر است و اگر نبي باشد پس موسي 

 برتر است.
از نگاه دين دانست  توان درباره خضر  و آنچه را كه بصورت قطع و يقين مي

 همين است.
امامت  ‡در پي بازگشت از سفر معراج نماز صبح را بر انبياء  صيامبر اكرم و پ

 پس از نزول در آخر الزمان با حكم شريعت اسالم حكم دانيم كه عيسي  مي نمود، و
شود در  مي كند و نه از چهارچوب شريعت محمدي خارج كند و نه از آن دوري مي مي

شباهت بيشتري  د پس نظريه وفات خضر حاليكه ايشان از پيامبران اولوالعزم هستن
به صحت و درستي دارد، اگر چه عقيده بعضي از علماء بر خالف اين پندار است در 
پايان آنچه را كه بايد گفت اين است كه: علماء و مشايخ نزد ما محبوب اند ولي حق از 

 همه محبوتر.



 
 

 خاتمه

خطاب  ÷جدا شود موسي رفت تا از موسي  كه خضر گفته شده: زماني 
فرمود: تبسم كننده باش نه خنده كننده، لجاجت  ÷به وي گفت: مرا وصيت كن، خضر 

را كنار بگذار، و بدون نياز به جايي مرو، و گناه و خطاي خطاكاران را بر آنها عيب مگير، 
 و بر خطاهايت گريه كن اي پسر عمران.

انگيزد، و  دوستان رسيدن به پايان اين حكايت زيبا در نفس انسان غم و اندوه را بر مي
اش به خير باشد و سعي تالشش بر اين است  كه خاتمهآرزوي قلبي هر انساني اين است 

ُتوَّ ﴿ فرمايد: كه نفسش را مطيع امر خداوند عزوجل نمايد كه مي  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ
َ
َها 

 َ ۡسلُِموَن  ح  ُّ   ُُ ت
َ
َ ََ   ّ ِ �   َُ ََُمو  َّ ََ ََُتهِِ َِ    � َّ  .]102عمران:  آل[ ﴾١ 

اي مؤمنان آنگونه كه حق تقوي و خدا ترسي است از خدا بترسيد و جز در حالت مسلماني «

ٰ ََِوف ِ� ُمۡسلِمٗ ﴿ ، و دعاي مؤمن هميشه اين است:»از دنيا نرويد ِۡتِ� هِٱل�  ۡۡ َ
� ََ  ﴾لِِح�َ ه 

 .»خداوندا مرا مسلمان بميران و به زمره نيكوكاران ملحق بگردان« .]101يوسف: [
درباره حقيقت گنجينه دو يتيم كه زير ديوار يافت شده روايت  باز ابن عباس 

يي مدفون شده. و هم چنين از ها است كه فرموده: علمي بوده نوشته شده در صحيفه
گنجينه لوحي طاليي بوده كه بر آن نوشته شده بوده: بسم ايشان نقل شده كه فرمود: آن 

كنم از كسي كه ايمان به قدر دارد چگونه اندوهگين  اهللا الرحمن الرحيم، تعجب مي
شود؟ تعجب  كنم از كسي كه ايمان به رزق دارد چگونه خسته مي شود، تعجب مي مي
كنم از  د؟ تعجب ميشو كنم از كسي كه به مرگ يقين دارد چگونه سرمست و شاد مي مي

كنم از  مي كسي كه به حساب روز قيامت ايمان دارد چگونه از آن غافل است؟ تعجب
كسي كه به ناپايداري و بي وفايي دنيا به نسبت به اهل آن ايمان دارد چگونه به آن 

 اي محكم كند؟ ال إله إال اهللا و محمد رسول اهللا. و رابطه بين آغاز و پايان رابطه اطمينان مي
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است، فساد پايان از فساد ابتدا است، و اگر آغاز انساني فاسد باشد پايانش نيز فاسد 
شود، پس خوشبخت و  خواهد بود. و اگر پايانش فاسد باشد چه بسا هالك و بر باد مي

 توفيق يافته كسي است كه خاتمه نيكويي داشته باشد.
انَ آخِ «آمده است:  صدر حديثي از پيامبر اكرم  نْ كَ لَ مَ خَ ـَهُ دَ هَ إِالَّ اللّ ِلَ هِ الَ إ الَمِ رُ كَ

نَّةَ   .»رود هر كس آخرين كالمش [در دنيا]  ال إله إال اهللا باشد به بهشت مي« »الْـجَ

و وعظ و ارشاد و پند و نصيحت اثر بزرگي در دست كشيدن بنده از گناه و غفلت 
نُوا «فرمايد:  مي در اين باره صدارد، بويژه در لحظات جدايي و وداع رسول اهللا  قِّ لَ

ـَهُ  هَ إِال اللّ ِلَ مْ ال إ اكُ تَ وْ به مردگانتان [كساني كه در حالت مرگ اند] كلمه ال إله إال اهللا « »مَ

 .»را تلقين كنيد
ثُامَ «كرد فرمود:  مي در حالي كه با او وداع سو خطاب به معاذ بن جبل  يْ َ حَ قِ اهللاَّ اتَّ

ئَةَ ا يِّ بِعِ السَّ تْ أَ نْتَ وَ نٍ كُ سَ قٍ حَ لُ الِقِ النَّاسَ بِخُ خَ ا وَ هَ ْحُ نَةَ متَ سَ  .»لْـحَ

هر كجا بودي تقوي و خداترسي پيشه كن، عمل بد را با عمل نيكي بعد از آن «يعني: 
 .»محو و پاك گردان و با مردم با اخالق نيكو رفتار كن

كم اهللاَ الذ «و مستحب است كه مسافر به بازماندگانش چنين گويد:  ال تضيعُ أَستودِعُ

ه دائعُ . و مقيم به »روند نمي يش از بينها سپارم كه سپرده شده شما را به خداوندي مي« »وَ

رَ «مسافر بگويد:  فَ غَ  وَ وَ كَ اهللا التَّقْ دَ وَّ ، زَ مْ لِكُ امَ ِيمَ أعْ وات خَ ، وَ مْ تَكُ انَ أمَ ، وَ مْ ينَكُ دِعُ اهللاَ دِ تَوْ أسْ

يْثُامَ  َ حَ ريْ َ لَكَ الْـخَ يَرسَّ بَكَ وَ نْ يذَ لَ نْتَ عَ فٍ  كَ  كُ َ لِّ رشَ لی كُ التَّكبِريِ عَ ی اهللاِ وَ يعني:  »بِتَقوَ

سپارم به خداوند دين و امانت و خاتمه اعمال تان را، خداوند تو را به تقوي مجهز  مي«
كند، و گناهانت را بيامرزد، و هر كجا باشي خير و خوبي را برايت آسان گرداند، تقوي 

. و مسافر چون پشت كند مقيم براي او اين گونه »تكبير بگو ها پيشه كن و در سر بااليي
رَ «دعا كند:  فَ يْهِ السَّ لَ نْ عَ وِّ هَ يدَ وَ بَعِ وِ لَهُ الْ مَّ اطْ هُ بار الها: دوري راه را برايش كوتاه و « .»اللَّ

 .»سختي سفر را برايش آسان بگردان
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فرمود:  مي ينگونه دعاخواست ا وپيامبر هرگاه از مجلسي كه با يارانش نشسته بود بر مي
ِهِ « نَا ب غُ بَلِّ ا تُ تِكَ مَ اعَ نْ طَ مِ يكَ وَ اصِ عَ َ مَ بَنيْ نَا وَ نَ يْ ُولُ بَ ا حيَ تِكَ مَ يَ شْ نْ خَ نَا مِ مْ لَ سِ مَّ اقْ هُ اللَّ

بْ  أَ نَا وَ عِ امَ نَا بِأَسْ تِّعْ مَ يَا وَ نْ يبَاتِ الدُّ صِ نَا مُ يْ لَ نُ بِهِ عَ وِّ َ ا هتُ نيِ مَ نَ الْيَقِ مِ نَّتَكَ وَ ا جَ ِنَا مَ ت وَّ قُ ا وَ نَ ارِ صَ

الَ  ا وَ انَ ادَ نْ عَ ىلَ مَ ا عَ نَ ْ انْرصُ نَا وَ مَ لَ نْ ظَ ىلَ مَ ا عَ نَ أْرَ لْ ثَ عَ اجْ نَّا وَ ثَ مِ ارِ هُ الْوَ لْ عَ اجْ نَا وَ تَ يْ يَ لْ أَحْ عَ ْ جتَ

نَا  مِ لْ غَ عِ بْلَ الَ مَ نَا وَ ِّ َ مهَ ربَ يَا أَكْ نْ لِ الدُّ عَ ْ الَ جتَ ِنَا وَ ين نَا ىفِ دِ تَ يبَ صِ نَامُ ُ محَ رْ نْ الَ يَ نَا مَ يْ لَ لِّطْ عَ سَ الَ تُ  .»وَ
اي عنايت كن و بوسيله آن ما را از  خداوندا ما را از ترس و خشيت خود بهره«

اي عنايت فرما كه ما را به  نافرماني و معصيت تو دور گرداند و از اطاعت خود بهره
ا را بر ما آسان گرداني، اي عنايت نما تا مصيبتهاي دني بهشت تو برساند، و از يقين بهره

داري ما را از نعمت گوش و چشم و تونايي مان بهرمنده  خداوندا تا ما را زنده نگه مي
ساز, و ما را از وارثان آن گردان, و انتقام ما را از كساني بگيرد كه بر ما ظلم و ستم روا 

ان قرار مده، و دنيا را , و ما را بر دشمنانمان پيروز بگردان، و مصيبتمان را در دينماند داشته
بزرگترين هم و غم ما و منتهاي علم ما مگردان، و كساني را كه بر سر ما رحم و شفقت 

 .»نداشته باشند بر ما مسلط مكن
داند، لذلك ابن  نمي خاتمه هر انساني رقم خورده است، و غيب را كسي جز اهللا

اي به  يرفته است به گونهاي را پذ گفت: اگر بدانم كه خداوند از من سجده مي بعمر
گشتم بيشتر از كساني كه گمشدة شان به سوي  استقبال مرگ رفته و ازآن خوشحال مي

ُ تِ�َ ﴿آنها برگشته باشد. بدليل اين گفته خداوند:  َُِ   وُۡم  ُ ُۡ  ح  ََُتب  َمه َ�  َ ِ . ]27: ةالمائد[ ﴾�
 .»پذيرد مي جز اين نيست كه خداوند عمل متقيان را«يعني: 

پس راهي جز رفتن بسوي خداوند نيست كه از روي رغبت و ترس از خدا و اميد به 

َََغبٗ ﴿ فرمايد: رحمت و خوف از عذابش باشد، خداوند مي َََٱه  َ�ۡدُعو َََهبٗ ََ ََ َه ه  َُ  ّ تُوَ ََ ََ  ۖ ه
خاشع خواندند و در برابر ما  و ما را از روي رغبت و بيم مي«يعني:  .]90األنبياء: [ ﴾َ�ِٰشعِ�َ 

و اميدواريم آنچه را كه نوشتيم و ذكر كرديم به ما نفع و سود بخشد در روزي كه  »بودند
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نه مال سودمند خواهد بود و نه فرزندان مگر كسي كه با قلب پاك نزد خداوند حاضر 
إنه ولی شود، و از خداوند مسئلت داريم كه به ما اخالص در قول و عمل عنايت نمايد، 

 .والقادر عليه كذل

أشهد أن ال إله إال أنت  كاللهم وبحمد كسبحان اهللا وبحمده، سبحان و پايان سخن:

 مني.ـمرسلني واحلمدهللا رب العالـ. وسالم علی الكوأتوب إل كأستغفر
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