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م نشانه+هاىت به مفهود.و همچنين ملكوار به امامت امامان بعد از او بواقر+و
مين،بهت آسمان+ها و زمين است،و ملكوت نمايى خدا در آسمان+ها و زقدر

م تمامى+رويدادها و نشان+هايى است كه دست به دست هم نشـانـگـرمفهـو
ايى بى همتاى خداى هستى است،مى+باشد.كه با مشاهدهمانرومالكيت و فر

تفتن نبـواه با پذيرتو از عشق و اخالص هـمـرآن با قلبى مطمئن و دلـى پـر
دازيم.اميدديت او بپرار به امامت امامان بعد از او به عبوتبت و اقرختمى+مر

د،قدم به قدم حجاب+هاىهبت الهى از جانب معبودن اين مواست كه با عطا كر
جات عاليه ميل پيدا نماييم.ا گسيخته و به باالترين درظلمانى ر

تيان.ت،ملكوت،عالم ملكوملكوه�ها:اژكليدو

مقدمه
سيم كنندهه+ اى كه تراژتى وحى ملكوت و روم ملكوشن+تر از مفهـواتر و رو شايد گير

فتارگى كه شايسته ران يافت.ويژى جذب+كننده باشد،نتوفتارالل،طبعى بلند ورحى زرو
،(ص)م ل اكرسونه كه رمن مى+باشد،همان گواى مؤيك مسلمان است؛معيار كمال ايمان بر

دند.استه بوگى آران الگو ـ به اين ويژـ به عنو(ع)اهيم خليل+ت ابرو حضر
ا در+نماز خفتـن ر(ص)ل+سوت رايت شده است كه:حضـر+رو(ع) از امام جعفر صـادق+

گشت و نماز صبحمين برد و پيش از صبح به زج نموات عروت سماود و بر ملكومين كرز
١د.مين ادا كرا در زر

ا ديدمين رت آسمان+ها و ز+ملكو(ع)اهيم+ت ابرمانى كه حضرده+اند:«زمو و هم+چنين فر
دند،تا اوا نفريـن كـراو ر(ع)+اهيم+ت ابرد،حضـردن بونا كـرل زدى شد كه مشـغـوجه مرمتـو

د.سهد،او مرى نيز نفرين كرا در حال همين گناه ديدند در حق وى رد.بعد شخص ديگرمر
دنـد.د تا+مردند در حق آنان نيز نفرين نمـودند كه معصيت مى+كـرا مشاهده نمـونفر ديگر ر

لىد،و+دعاى تو مستجاب مى+شو(ع)اهيم+د:اى ابرحى كرت وند مهربان به آن حضـرخداو
قيندم.من مخلوا خلق نمى+كراستم آنان را من اگر مى+خوبر بندگان من نفرين منماى،زير

ارايم قرستند و شريك برا مى+پرا در سه صنj آفريده+ام:يك صنj؛از ايشان كه مرد رخو
ا عبادت مى+كنندادى هستند كه غير از مرم؛افراب مى+دهم.صنj دونمى+دهند و به آن+ها ثو
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هى هستند كه غير از منم؛گروار كنند.صنj سوانند فرت من نمى+توو آنان از دست قدر
ا از صلب ايشان بيافرينمادى را بدين لحاظ مهلت مى+دهم تا افرستند و من آنان را مى+پرر

٢ا عبادت كنند.كه مر

حى شان بهفيت روجه به ظرا با تود ران خوان و سفيردگار جهانيان،پيامبراين پرور بنابر
ىا به سوند و آن+ها ردم تأثير بگذاران مرح و روانند در روت أعلى سير داد تا بهتر بتوملكو

ق بخشيدن به اهدافّاى تحقگ بردان بزرق دهند.اين مرسوبندگى خداى متعال جذب و
دم روبه رو مى+شدند كه انسان+هاىى از اين صفت،آن چنان با مردارخورد،با برالهى خو

دند.اب مى+نموالل هدايت سيرد ساخته و از زا شيفته خوى رحقيقت جو
اصطالحىى والم،به معناى لغوتى در عوم سير ملكواضح شدن مفهواى واين بربنابر

دازيم.ت مى+پره ملكواژو

ت در لغت و اصطالحملكو
الم»+به معناى پادشاهى،پادشاهىت با فتح+«ميم وملكوت در لغت: ملكو�هاژ ال�:و

اح و عجائبس و اروه نفوگى و عالم غيب كه ويژچيرى،تسلط وارگوت و بزرگ،عزبزر
++و+ مالكيت٤ىدات سماول مجرمت،نام عالم عقو؛+مى+باشد.همچنين به معناى حكو٣است

ت از مصدر ملك،به معناى.+ملكو٥اى تأكيد و مبالغه مى+باشدتاء»+به آن براو وست كه اضافه+«وا
٧د.ت الهى دارقدراختصاص به ملك و.++و٦اى اختيار استتسلط تمام است كه صاحب آن دار

تر ازت است از:برع عبـارت در اصطالح شـرملكـوت در اصطالح:ه ملكـواژ ب:و
مين مى+باشد.ش و زاض بين عـرمين و آنچه از اجسام و معانى و اعـرش الهى تا زير زعر

اى اختيارگان گفته+اند:كه بندگان تا در اين جهان هستند؛دارخى از بزرچنانكه ديلمى+و بر
ند وت انتقال يابند؛همگى اختيار از دست مى+شود آن كه به عالم ملكومى+باشند و به مجر

ند خـداو{ادهاهند و به غـيـر از ارى نخـواست+«حق تعالـى»+چـيـزند كه جـز خـومجبـور شـو
دند.اده+اى نگرنه ارن هيچ گواموتعالى،پير

الماع عوانو
تل،كه عالم جبروده+اند:عالم عقوا به سه قسم تقسيم نموالم ر عده+اى از حكما عو

٨ام است.عالم ملك كه عالم اجرت مى+باشد وس كه عالم ملكواست،عالم نفو
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ت وملكوت،ت،+جبـروده+اند:الهوا چهار قسمـت كـرالم ر عده+اى ديگر از حكمـا عـو
است از مالئكه،د جوض و آنچه در آن موم ارش تا تخوق عرا كه از فوت رت.عالم ملكوناسو
+مشاهده+(ع)اهيم +ت ابرا حضرات علويه؛همه رانات،نباتات،جمادات،كر،انس،حيوّجن
٩ده+اند. مشاهده نمو(ع)صياء طاهرينش++و او(ص)م+ل اكرسودند بعد از ايشان تنها رنمو

ت اسفل،عالمت،عالم ملكـوا به؛عالم ملكـوالم رگان عـو هم+چنين بعضى از بـزر
ده+اند:عالما به پنج عالم تقسيم نمـود رجوالم وفيه،عوده+اند.صوت أعلى تقسيم كرملكو
١٠ت.ت و عالم ناسوت،عالم ملكوت،عالم جبروت،عالم الهو+هامو

اياتآن و روت در قرم ملكومفهو
ستادنند با فرگ+ ترين هديه+ الهى است كه خداوآن بزرقرآن:ت در قرم ملكوال�:مفهو

اى است كه دل+هـا رآن نورت نهاده است.قرّ،بر انسان من+(ص)مل اكـرسوآن بر قلب پاك ر
ا شفا مى+بخـشـد،مان مى+كند و سينـه+هـا را دردها رد،دارويى است كـه درشن مى+سـازرو
شانى است كه+انساند،چشمه جواب غفلت بيدار مى+سازا از خوعظه+اى است كه انسان رمو

نه اىدن،به گوست عمل كرساند و به سمت تهذيب نفس،درى و كمال مى+رستگارا به رر
حله+اى كها به مـرآن انسان رديك نمايد؛هدايت مى+كنـد.قـرا نزابطه انسان بـا خـدا ركه،ر

دن حجاب+هاىه كرد هدف از آفرينش انسان،پـارده است باال مى+برهدف از خلقت او بو
ار الهى،كه با تمسك به اين كتـابت أعلى و همنشينى در جوهيابى به ملكـوظلمانى و ر

سيد.جه ران به آن درآسمانى مى+تو
فته است:ت در آن به كار ره ملكواژآن،كه وانى قر آيه از آيات نور٤ح و تفسير  شر

١».ËÓ�ÓcÓ�p?Ó½ Ôd≈ ÍÐÚd?Ó¼«rOÓ� ÓK?ÓJÔ u?Ó��« ]LÓËU?Ó «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�OÓJ?ÔÊuÓ� sÓ�« ÚL?Ô#uM?sO«
اهيم نشان مى+داديم تا [+به حقايقا به ابرمين رت آسمان+ها و ز؛«و بدينسان ملكو)٧٥/٦(األنعام،

(ع)اهيم++ت ابرند بر حضرد».يكى از منت+هايى كه خداوت يابد] تا از اهل يقين شوعالم بصير

دجوار خلقت و خفاياى عالم وا بر اسرد.و او رمين بوت آسمان+ها و زنهاده،مشاهده ملكو
د بهت تدبير و عظمت خلق بـوار عظمت و بديع نظـام و قـولع ساخت و آنچه از اسـرّمط

احى عظمت و سنن الهى در خلقت و حكمتبه نو(ع)+اهيم+د تا ابرائه كرار+(ع)+ اهيمت ابرحضر
 حجت نمايد و به عين+اليقين،{اه اقامهكين گمراى مشرد و برگاه شواو در تدبير امور خاليق آ
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دد.ف گرد جهانيان و دستگاه اليتناهى معترا ببيند و به عظمت مقام معبوآيات الهى ر
ائه+ار+(ع)+اهيما به ابردات رجومين و موت آسمان و زدگار ملكـوبه همين بداهت،پرور

د قلبى ببينددات به طور شهوجوه موا دربارابطه تدبير آفريدگار رد كه جاذبه آفرينش و رموفر
د نه از طريـقگاه شوشن و آشكار شده و به آنهـا آهبت حقايق اشياء بـر او روو به طور مو

داس ظاهر و با فكر و خيال،بلكه به طور شـهـواسطه حـوعلل و جريان اسباب و نه بـه و
ى +جويد و لحظه+اى در صjّك تبره از شرارا بداند.تا هموادث جهان رار و حوقلبى،اسر

اهد.جه ننمايد و حاجتى از غير او نخودى توجوكان در نيايد و به جز آفريدگار به مومشر
مايد.ـ پسا بر او افاضه فرد،تا نعمت يقيـن راهيم مقدمه اى بوت به ابـرنشان دادن ملكو

ت جدا نيست ـ.قت از مشاهده ملكويقين هيچ و
ماهى پدر و قو+پى به گمر(ع)اهيم+ت ابرت باعث شد كه حضرو هم+چنين مشاهده ملكو

ستى باح دومنان از طرى موآن در دستور باز دار.+قر١١ددازد و به احتجاج با آنان بپرد ببرخو
هاا رد راه خدا تمام بستگان خونه در را نشان مى+دهد كه چگوى رى تمام عياردشمنان،الگو

دند و او با تربيت يافتگان مكتبش يكمان+هاى الهى او بواه آرى در رّد،بستگانى كه سدكر
½]Ð UÔdÓ¡¬Ô� MÚJÔrÚË Ó�L]ð UÓFÚ³ÔbÔÊËÓ� sÚœ ÔÊËK�« ]t� ÓHÓdÚ½ÓÐ UJÔrÚË ÓÐÓbÓÐ «ÓOÚM?ÓMÓU≈صدا به بستگانش گفتند:«

ËÓÐÓOÚM?ÓJÔr?Ô�« ÚFÓbÓË«Ó…ÔË Ó�«Ú³?ÓGÚC?Ó¡UÔ√ ÓÐÓbÎŠ «Ó²?]ð vÔR?Ú�MÔÐ «u?K�U]t?+«،؛«ما همگى از شـمـا)٤/٦٠(المتنـحـة
ى كه بـهار است تا روزقرت و دشمنى ميان ما و شمـا بـراريم و عداودهاى شما بيـزمعبـوو

ده اسـت.ه خورت گرصj ايمان به مشاهده ملـكـو.+كه و١٢احد ايمان بياوريـد»خداى و
هبتى است الهى كه خداى تعالى هر يك از بندگانمين موت+ آسمان+ها و زسيدن به ملكور

ا است.دم با تقواهد به آن اختصاص مى+دهد،عاقبت از آن مرا كه بخود رخو
مينت خدا در آسمان+هـا و زم نشانه+هاى قـدرت به مفهوجه به آيه مذكور ملـكـوبا تو

م تمامى+رويدادها و نشان+هايى است كه دستمين،به مفهوت آسمان+ها و زاست،و ملكو
ت بهايى بى همتاى خداى هستى است پس ملكومانروبه دست هم نشانگر ما لكيت و فر

١٣مينى است.م هر پديده آسمانى وزمفهو

٢».√ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓMÚEÔdÔ9 «Ë� wÓKÓJÔ u��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�Óš UÓKÓoÓK�« ]tÔ� sÚý ÓwÚ¡ÌË Ó√ÓÊÚŽ Ó�Óv

√ÓÊÚ¹ ÓJÔÊuÓ# Ób#« Ú²ÓdÓ»Ó√ ÓłÓKÔNÔrÚ9 Ó³QÓÍÒŠ ÓbY¹ÌÐ ÓFÚbÓÁÔ¹ ÔRÚ�MÔÊu+«؛«آيا نظر نمى+كنند)١٨٥/٧اف،(األعر
ده،از هر شيئى و اين كـه شـايـدموند خلق فـرمين و آنچه خـداوت آسمان+هـا و زدر ملكـو
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نهند».ديدگان،روزآن ايمان مى+آورگ آن+ها پس به چه حديثى بعد از قرديك شده باشد مرنز
ان و قلب انسانى از آن به صحنه جهان نظر مى+افكند وح و روى بينائى است كه روو نيرو

دهد به آثار خلقت و عالئم يگانگى آفريدگار نظر افكند،قطعا تصديق نموى خواگر با نيرو
ان نيست،آثار ود و روى بينائى بيگانگان كه بر اساس خرلى نيرود.واهد   آورو ايمان+خو

ندلى به طور ابهام به آنها مى+نگرا ديده،وآنى ردگار و آيات قرحدانيت پرورعالئم بى شمار و
ا مى+بيندنگى اجسام رى بينائى فقط چگوند؛گذشته از اين كه نيروه+اى  نمى+برو از آنهابهر

اجى رد خارجونه ديدگان مود از روزى عاقله و خرلى نمى+شناسد  و بر حسب تحليل نيروو
د وجى به عهده خـردات خارجومى+بيند و مى+شناسد  پس حقيقت بينائى و شـنـاخـت مـو

ائى است كهى شنونه و نيروش روزت انسان است نه به عهده ديدگان.همچنين گوملكو
تباطتى دانشمنـدان ارك كند و با افكار ملكـود و درا بشنوا رسان هـود صدا و نوح و خررو

اش فرآن گوت مكتب قرى و صحايj ذهنى آنان نظر افكند و به دعوبيابد و به حقايق فكر
رّد و تفكائى بر اساس خرى شنود و تصديق نمايد و اگر مانند بيگانگان پيرودهد و پند گير

اهد داشت وه اين از آن نخوگز بهرلى هرا شنيده وآن رت مكتب قرنباشد به طور ابهام دعو
ائى.نظرى شنود و مى+فهمد نه نيروا مى+شنوا رسان هود صدا و نوى خربر حسب تحليل نيرو

دگار برابطه خلقت آنها بـه پـرورت اشياء يعنـى راد بشر نسبت به ملكـوجه افربه اين+كه تـو
جه بـهل از توتبه نـازت اشياء در اين آيه مـراد از ملكوحسب افكار بشر مختلـj اسـت مـر

ت اشياء به+طور اطالق از افق فكر بشر باالترت و صفت تدبير است و گر نه ملكـوملكو
نددگاردات كه عين ربط به پرورجونگى خلقت و تدبير موجه به چگواست.به هر تقدير تو

١٤ى مى+نمايد.هبرستى را به طور حتم به خداپرانسان ر

د كه به اينمين نمـوت آسمان+هـا و زدن به ملكو در اين آيه دستور به تفكر و نظـر كـر
ابسته به غير و محتاج بهدات مستقل به ذات نيست،بلكه وجود اين موجوسد كه ونتيجه بر

ت و تدبيرست كه از حيث علم و قدر.+او١٥ه مى+كندا او ادارى ردگار است كه هر چيزپرور
ت مطلق است و در آن همگان عبد ذليل+اند،واى قدرد و دارى احاطه دارو خلقت به هر چيز

شيده نيست.هيچ چيز بر او پو
٣».#ÔqÚ� Ós?ÚÐ OÓbÁ� ÓKÓJ?Ô uÔ� ÔqÒý Ów?Ú¡ÌË Ó¼ÔuÓ¹ Ô−d?OÔË Ó¹ ôÔ−Ó—UÔŽ ÓK?ÓOÚt≈ ÊÚ� ÔMÚ²?ÔrÚð ÓFÚK?ÓLÔÊu+«

دات در دست كيست،در حالىجو مو{ايى همهمانرو؛«بگو:اگر مى+دانيد،فر)٨٨/٢٣ن،منو(المؤ
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د».داخل شدن انسان در تـحـتكه او پناه دهد و به كسى ـ از عذاب او ـ پـنـاه داده نـشـو
گاهى+هايىا به آاليت الهى و تقربش به ساحت قدس و كبريايى خداى تعالـى انـسـان رو

ىى بـه رود،دران به دست آورا با منطق و فلسفه نمـى+تـوگاهى+هـا رفق مى+كند كـه آن آمو
انا مى+بيند،كه ديگرمين باز مى+كند كه از آن در،حقائقى رت آسمان+ها و زانسان از ملكو

ت اوار جبرونه+هايى از آيات كبريايى خـدا،و انـوا ببينند،و آن حقائق نـمـوانند آنها رنمى+تـو
تت تعبير شده است كه عبـارد.كه در اين آيه از آن به ملكـوشى ندارى كه خامواراست،أنو

ّفاهد در آن+ها تصـرط و هر طور كه بخـوّند بر آن+ها مسـل از:باطن اشيا،كـه خـداواست
هاانه+هاى چيز»؛+خز¡�ÓKÓJÔ uÔ� Ôq?Òý ÓwÚا در اين آيه:«ت ره ملكواژ.و مجاهـد و١٦مى+كند

هاانه چيزها يا خزد آيه اين است كه بگو:ملك حقيقى چيزده،و مى+گويد:مقصومعنا نمو
تند،به صور»+در دنباله آيه،پناه دادن خـداوËÓ¼ÔuÓ¹ Ô−dOد از+«+و مقصو١٧به+دست كيسـت؟

١٨ى است.دائمى،مطلق و انحصار

٤».≈½]LÓ√ UÓ�ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ UÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ� ÓtÔ� ÔsÚ9 ÓOÓJÔÊuÔف*HÓ�Ô³Ú×ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁ� ÓKÓJÔ uÔ� ÔqÒ

ýÓwÚ¡ÌË Ó≈�ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊuÓ +«،تست ملكـوه است كسى كه به دست او؛«پس منز)٨٣و٨٢/٣٦(يس
گشت امور است».ى او بازى و به سوهر چيز

سيده+اىان پو+آمد و استخو+(ص) ل خدا+سود ره نزّى مى+گويد:اميل:حسن بصر شأن نزو
انند اين استخوى كه خـداو!آيا مى+پندار(ص)د+ّ+گفت:يا محـم+(ص)د و به پيامبـرد آوربا خو

ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓdÓ√ديد.«ل گرد:«بلى»،سپس اين آيه نازمواند؟فرانگيزنده كند و بره زا دوبارسيده رپو

½ù«Ú�ÓÊUÔ√ Ó½]š UÓKÓIÚMÓÁU…*#ÔqÚ¹ Ô×?ÚONOÓ�« U]c√ ÍÓ½ÚAÓQÓ¼Ó√ UÓË]‰Ó� Ód]……*�«]cł ÍÓFÓqÓ� ÓJÔrÚ� sÓA?�« ]−Ód

š_«ÚCÓd½ Ó—U?Î«…*√ÓËÓ�ÓOÚfÓ�« ]cš ÍÓK?ÓoÓ��« ]LÓËU?Ó «Ë Ó—_«Ú÷…*≈½]LÓ√ UÓ�ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓO?Ú¾Î√ UÓÊÚ

¹ÓIÔ‰uÓ� ÓtÔ� ÔsÚ9 ÓOÓJÔÊu*9Ó�Ô³Ú×ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁ� ÓKÓJÔ uÔ� ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó≈�ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊu«،١٩.)٨٣ ـ٧٧/٣٦(يس

اندانيدن استخونده گرت بر خلق جميع اشيا،اعـاده و زها و قدرپادشاهى همه چيـز
+».همهËÓ≈�ÓO?Útð ÔdÚłÓFÔÊuعده مى+دهد و مى+گويد كـه:«ا وان رسيده و ريز ريز و مقر منكـرپو

٢٠سيد.اهيد رد خودار خو قيامت به مكافات كر{شما در محكمه

ان ساالر جهانگاه كاروار،هدف نهايى و تدبير آفرينش و قـر(ص)م+اين پيامبر اكربنابر
حدتت در روز ظهـور وند سبحان مى+داند.و از اين جهت كه غبار كثـرا خـداوانسانى ر

ها از آن خداى سبحان مى+باشدد كه همه كارشن مى+شودد و در آن روز روايل مى+گرحقه ز
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استين است.حيد ركه در حقيقت روز ظهور تو
كين در مسأله معاده شده است كه:خدا از استبعادى كه مشر در نتيجه در اين آيه اشار

ى به دست خدا و درت هر چيزكين غافلند از اين+كه ملكون مشره است؛چومى+كنند،منز
تط همه چيز،به دست قـدر.++حاكميت و مالكيت بى قـيـد و شـر٢١ستت اوقبضه قـدر

ا است،و در اين+ه و مبـرانى،منـزنه عجز و نـاتـوندى از هـر گـوخداست،و چنيـن خـداو
سيده،و خاك+هاىان+هاى پـوشيدن لباس حيات بر استخـودگان،و پوت،احياء مـرصور

ن چنين است،به طور قطع همه شما بهد،چواهد كراى او ايجاد نخـواكنده،مشكلى برپر
٢٢ديد،و معاد حق است!.ى او باز مى+گرسو

حى مى+باشدت حالت روه يابى به ملكورت:د ملكومور�در�(ع)ميناياتى از معصوب:رو
ست به انجام اعمال صالح از جمله:نماز،انفاق،اطعام دادن،حسنكه انسان در اثر ممار

دمنـدهايى كه هر خرسى پيدا مى+كند.از جمـلـه آرزودم و…به آن دسترفتار و گفتار با مـرر
ست همانند به دسـتشد اين آرزو،درقفه مى+كواى دست يافتن به آن بـى ودور انديش بر

اال به+شمارحتى هدفى بسيار وشمند ودن خصائص و عادت+هاى پسنديده ديگر بسيار ارزآور
سىه+كننده+ آن قابل دسترتو خيراى صاحبان فضل در آيينه جمال و جالل پرمى+آيد،كه تنها بر

ت و محو شدن در شگفتى+هاى آفرينـش آناز ملكو�(ع)ت+است.خاندان عصمت و طهار
ه+هاىى مى+ستايند و با شيوا به+طور اعجاب انگيزگى ياد مى+نمايند و زينت شدگان به آن ربه بزر

هربارشه+اى از سخنان گوايات زير گوغيب مى+كننـد.روى آن ترن تشويقى،به سوناگوگو
اين خاندان مى+باشد.

ىده كه به هيچ پيغمبـرند به من هفت چيز عطا كرد:«خداومـوفر�+(ع)منين.أمير المؤ١
ده است و علم منايا و باليا و انساباى من گشوا براه+ها رده است،رعطا نكر�(ص)د+ّجز محم

ىدگار به سوه پرورا و من با اجـازد،به من فصل خطـاب را به من تعليم داده و عطا نمـور
قايع آينده تا روز قيامت بر مـنادث گذشتـه ودم و حومين نظر نمـوت آسمان+هـا و زملكو

ا بر آنان تمامد را كامل و نعمت خوند دين اين امت راليت من خداوديد،و به وف گرمكشو
اىاليت برقتى كه در روز غدير و تعيـيـن وديد واضى گـرد و به دين اسالم از ايشـان رنمو

ا كاملاليت و خالفت دين آنها رت كه من به وّد خبر بده به امّد:«اى محممو+فر(ص)د+ّمحم
ند به من عطا شدهدند:«تمام اينها از جانب خداوموده،فرائت نموا تا آخر قردم»+و آيه رنمو
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ده».مواز فرا سر افراهب مرا كه به اين مواست و شكر و سپاس مى+كنم چنين خدائى ر
د،غيب مطلق عالمت و ملك بر پا نمـود،يعنى:آن ملكود داننده غيب و شهـواو بو

٢٣ت شه است+.علم الهست و آن مضافى غيب ملكو

ËÓ�Óc?Ó�pÓ½ Ôd?≈ ÍÐÚdÓ¼«r?OÓ� ÓKÓJ?Ô uÓ…�sÓ�« ÚL?Ô#uM?sOÓه+«در بار��(ع)�ميـن.يكى از معـصـو٢

+در آسمان+هاى هفت+گانـه(ع)اهيم+ت ابراى حضرنه+اى بـردند:«خدا روزموفر)+٧٥/٦(األنعام،»
د و++همينمين+هاى هفتگانه گشونه+اى در زا ببيند وروزش رانست باالى عرد تا اين كه توگشو

+پس(ع)اى صاحبان و ائمه+فت و من مى+بينم كه اين كار بر+نيز انجام گر(ص)اى  محمد+كاربر
٢٤د».ايشان باد،نيز انجام مى+گيرد خدا براز او كه سالم و درو

ده است كـه:ازايت كر.شيخ مفيد در كتاب اختصاص از جابر بن يزيد جعفـى رو٣
الا سؤ+»+ر÷�ÓcÓ�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓ� ÓKÓJÔ uÓ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú+معناى آيه+:«(ع)د باقر+ّامام محم

اد را بلند كن».همين كه سر خوت ردند:«سرمودند،سپس فرا بلند كرك ردم.سر مبارنمو
تدند:«ملكومودم،به من فرى مشاهده كردم،ديدم سقj خانه شكافته شد و نوربلند نمو

ددند:«سر خومودند»،سپس فر+اين طور مشاهده نمو(ع)اهيم+ت ابرا حضرمين رآسمان و ز
د در آمدهل به حالت عادى خودم،ديدم سقj منزا پايين آورد رن سر خوا پايين بياور»+چور

ضا عود ردند و لباس+هاى خوى برفتند و از آن خانه به خانه ديگرا گراست،آنگاه دست مر
ااهيم آنها رد و ابرمين بوت زدند:«اين+ها ملكوموشيدند و به من فرى پودند و لباس ديگرنمو

ا مشاهدهت آسمان+ها را نشان نداد ـ و ملكـومين رت زملكو(ع)++اهيم+دگار به ابرنديد ـ پرور
ه كهّده عالم است و هر عالمى+مانند عالمى+است كه تو ديدى هر يك از ما أئمازد كه دوكر

++در(ص)از دنيا برويم در يكى از اين عالم+ها ساكن مى+شويم،تا آخرين ما قائم آل محـمـد+
د».اهد بون ما در آن هستيم خواين عالم كه اكنو

دند:مو++»فر÷�ÓcÓ�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓ� ÓKÓJÔ uÓ��« ]LÓËUÓË  «Ó—_«Ú+در تفسير«(ع).امام باقر++٤
ا ازا ببيند و آسمان رى آن است رمين و آنچه بر رواهيم،زا از جا كند تا ابرمين رند ز«خداو

ا حمل مى+كند و نيزشته اى كه آن رداتى كه در آن هستند و نيز فرجوا و موجاى كند تا آن ر
ا ببيند همه اين چيز+ها به صاحب شما نيز نشان داده شدهد رار دارى آن قرش و آنچه بر روعر

٢٥است.

فتمفتم و از ظلمت به نور مى+رسته از نور به ظلمت مى+رفتم وپيو.«پس از آنجا باال ر٥
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ئيل از من جدا شد،گفتم:اى خليل من!سيدم و در آنجا جبرة المنتهى رخت سدرتا به در
استىا به رندى كه تو ر آن خداوّئيل گفت:به حـقى؟جبرا تنها مى+گذاردر چنين مكانى مر

ب به اين مكـانّسل و ملك مقردى هيچ پيغمبر مـرستاده است اين مكان كه تو طـى كـرفر
م،پس ازة مى+سپار العزّبا به راى آن نيست كه از آن باالتر بيايم و تو را يارنيامده است و مر

ا از نور به ظلمت و از ظلمت به نوراج عظمت و جالل مرآنجا به دريا+هاى نور افتادم و امو
است،پسد در آن مكان كه مى+خوت خوحمان در ملكوا باز داشت خداى رمى+افكند تا مر

د بلرزيدم وا شنيدم بر خون نداى حق رد:اى احمد!بايست در خدمت من،چوا ندا كرمر
يكّدم:لبض كرسيد:يا احمد،عرت اعلى ندا رديدم.پس بار ديگر از ملكود تهى گراز خو

اند عزيز تو رسيد:خداوأم و در خدمت تو ايستاده+ام،نـدا رى و سعديك،اينك بنده توّرب
دد.مى+گرى او سالم برست سالم وبه سوست سالم و از اودم:اوض كرساند،عرسالم مى+ر

ى و سعديك.ّيك ربّدم:لبض كرسيد:يا احمد،عـرت اعلى ندا ر بار ديگر از ملكو
ساند،ا سالم++مى+رند عزيز تو رسيد:خداوام و در خدمت تو ايستاده+ام،ندا راينك بنده تو

دد.ى او سالم بر مى+گرست سالم و به سوست سالم و از اودم:اوض كرعر
الى من،د و موّيك و سعديك اى سيّدم:لبض كرسيد:اى احمد،عر بار ديگر ندا ر

ËÓ�«ÚLÔRÚ�MÔÊuÓ� Ôqy»،پس به الهام حق تعالى گفتم:«ّ ÓsÓd�« ]ÝÔ‰uÔÐ LÓ√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚt� sÚ— ÓÐÒt¬�د:«موفر

�¬ÓsÓÐ K�U]tË Ó�ÓzöJÓ²tË Ó�Ô²Ô³tË Ó—ÔÝÔKt½ ô ÔHÓdÒ‚ÔÐ ÓOÚsÓ√ ÓŠÓbÌ� sÚ— ÔÝÔKžìtÔHÚdÓ½«ÓpÓ— ÓÐ]MÓË UÓ≈�ÓOÚpÓ�« ÚLÓBdOپس.«
»،پس ôÔJÓKÒnÔK?�« ]tÔ½ ÓHÚ�Î≈ UË ôÔÝÚFÓNÓ� U?ÓNÓ� UÓ� UÓ�Ó³ÓXÚË ÓŽÓK?ÓOÚNÓ� UÓ�« UÚ²Ó�?Ó³ÓXÚ ¹د:«موحق تعالى فـر

/٢ه،+(البقـر»ÓÐ]M?Óð ô UÔRÓš«cÚ½Ó≈ U?ÊÚ½ Ó�MOÓ√ UÓËÚ√ ÓšÚD?ÓQÚ½Ó9 ìUÓ½UÚBÔd?Ú½ÓŽ UÓKÓ�« vÚIÓu?ÚÂ�« ÚJÓ9Uds¹Ó—دم+«ض كرعر

ن ازدم.و چوت تو عطا كرّدى به تو و امد:آنچه طلب كـرمو؛پس حق تعالى فر)٢٨٦-٢٨٥
مين جانشينا در زسيد كه:چه كسى رغ شدم نداى حق به من رد فاردگار خومناجات پرور

 من است بر ايشانّا كه پسر عمندا!بهترين ايشان ردم:خداوض كردى؟عرد كرو خليفه خو
ندا!تو بهتردم: خداوض+كر تو كيست؟عـرّسيد:يا احمد!پسر عمدم،پس نـدا رخليفه كر

سيدأعلى ندا رت تبه از ملكودم،پس هفت مرد كرا خليفه خومى+دانى على بن أبى طالب ر
٢٦عايت نما».ا رمت او رك كن و حركه:يا أحمد!با على بن أبى طالب نيكو سلو

اى خداى تعالىا برد و به كار بندد و آن رد:«هر كه دانش آموزمو+فر(ع).امام صادق+٦
اى خدافت،براى خدا ياد گـرانند و گويند برگش خوت+ آسمان+ها بزرتعليم دهد در ملكـو
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٢٧اى خدا تعليم داد».د،برعمل كر

ندها پرند آدم،اگر قلب تو رد:«اى فرزموايت شده است كه فررو(ع)+.از امام صادق+٧
شاند،ا مى+پوار دهند او رنى قردمك چشم تو ته سوزا سير نمى+كند،و اگر بر مرد او راى بخور

ا ببينى و بشناسـى،ايـنمين رت آسمان+ها و زاهى با آن دو،ملكـوصj تو مى+خـوبا اين و
ا از آند راست مى+گويى دو چشم خوند است اگر رشيد آفريده اى از آفريدگان خداوخور

٢٨ا تماشا كن».اسطه آن رن وپر كن،و بدو

ن حق تعالـىدند:«چومـو++فر+(ص)ل خداسوده+اند كه رايت كـررو(ع)+ت صادق+.حضر٨
د در حالى كهموحى+ها به من فـرد از عقب حجاب وت أعلى برا به ملكواج مردر شب معر

است مرلـى و دود!هر كه وّدكه:يا محـمحى+ها آن بود،و از جملـه آن وملكى+در ميان نبـو
ده است.و هر كه با من محاربه كند من با اوداند چنان است كه با من محاربه كرذليل گر

د به تود:هر كه ايمان آورمو؟فر توّلىندا!كيست ودم:خداوض كرمحاربه مى+كنم،من عر
٢٩د داند».ا امام خوندان شما و ايشان ر تو و امامان فرزّصىو و

دار اومانبرد و جميع مالئكه فـرت أعلى مطاع و امين بو+در ملكو(ع)ئيل+ن جبر.«چو٩
ئيل گفت:اىا به من بنمايد؟جبرا كه جهنم ردند گفتم به او كه:آيا امر نمى+كنى مالك ربو

اى از در+هاى آن رد و درا دور كرده+هاى جهنـم رد بنما،مالك پـرّا به محـممالك!جهنـم ر
ى آسمان بلند شد كه از نهايت شـدت آند و به سوش زد ناگاه زبانه+اى از جهنم جـوگشو

ا ببندد،پسداند و در جهنم رگرا برئيل!بگو كه اين را بربايد،گفتم:اى جبـرسيدم كه مرتر
٣٠گشت».د،و آن برگرا گفت:بر جهنم ر{مالك زبانه

تيانملكو
ا بشناسد و بهابتدا بايد هدف رتى،درحانى و ملكواى دستيابى به خصلتى روانسان بر

دار است.فراستين و استواى راقعى ناشى از تقوفقيت وگ دست يابد كه مواين حقيقت بزر
دن علم و دانش و استفاده از تجربياتىى به دست آورفقيت،بايد به سوسيدن به اين مواى ربر

فته اند،بشتابد.از آنجاا گراه+هاى مختلj فـرندگى از ران زدمند در دوركه انسان+هاى خر
ان در دين مقدسد پيشينيان و استفاده از تجربيات ديگرندگى و عملكرى از زت آموزكه عبر

تىحانى و ملكوش شده است؛بر آن شديم كه خصلت+هايى كه سبب رواسالم بسيار سفار
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اى دستيابى به اين منظور به بيان سخنان انسان+هاىا به طور مختصر بيان نماييم.برد رمى+شو
ندگىفته از البه الى صفحات زگرگ كه برفقيت دانشمندان و علماى بـزرمز موگ و ربزر

دازيم.آنان است مى+پر

تى شدنامل ملكوعو
اهيم نشان دادهمين به ابرت+ آسمان+ها و زست ملكو.«قسم به آن+كه جانم به دست او١

٣١ار به على بعد از من».ت من و اقرّار نداد؛مگر به خاطر نبود قرست خوا دوند او رنشد و خداو

ت و آمادگىار ملكوانى شدن به انونى از صفحه دل و نورگى+هاى دروفع تير.نماز:ر٢
اقعى هستند كه در متابـعـتان وگذارات الهى است نـمـازّفتن تجلـياى پذيرجان انسان بـر

ت حق،ثبتت عالم نامشان به دنبال نام حضرسيده+اند كه در ملكوت حق به حدى رحضر
تند.ان سير به عالم ملكوه كارومرديده است.و از زو ضبط گر

ند سبحان پس از آفرينشت است،چنان+كه خداو اگر انسان،خدايى و از ديار ملكو
دم در او دميدم».و اگر؛«از خو)٢٩/١٥+(الحجـر،»ËÓ½ÓH?Ó_ÚXÔ9 tO� sÚ— ÔŠËwد:«موجسم او فر

د كه قدسى و از عالم باالست و بلكه هـمـو،د انسان غير از جسم خاكى،جانـى دارجوو
ا تشكيل مى+دهد،بايد پذير فت كه:حقيقت انسان ر

امشن و آرد كه اسباب سكومسكنى دارل ونه كه جسم انسان نياز به منزالj:همان گو
ستها پيود راحت در آن،نشاط و شادابى خـودد،و با استرام گرحـش در آن آراراعضا و جو

فتن در آن،غبار خستگىام گرايى است،تا با آرل و مأومند منزح انسان نيز نيازحفظ كند،رو
دايد و نشاط و شادابىه+اش نشسته،از خويش بـزى بر چهـرّا كه از تعلقات مـادگى رو تير
د.ا،به دست آورتى خويش رملكو

ى+هاىمند به غذايى است كه انرژامش،نيازه بر آرنه كه جسم انسان عالوب:همان گو
ىان نمايد،جان او نيز نياز به غذايى+معنوا جبرداند و كاستى+هايش رگرا برفته اش راز دست ر

د.ا،به دست آ وران از دست داده رت و تود،تا با جذب آن،قوتى دارو ملكو
ا با آن شستشو دهد ود رد كه خوج.اگر جسم انسان،هر چند ساعتى،نياز به آبى دار

مندنيازح آدمى+نيز به شستشوتش دور نمايد،روا از بدن،دست و پا و صوردگى رك و آلوچر
دايد.د بزا با آن،از خودگى گناه راست كه آلو



٢٣٥ ٧٧ـ ٧٨شمار�  ملكوت از نگاه قرآن و ياسين

د،ونس و محبوبى محتاج است كه به او عشق ورزنه كه جسم انسان،به مود:همان گو
ب وتى انسان نيز،محبـوح ملكوا كند،روا نجودهاى دلـش رد،درام گيربا مالقات با او آر

سد.ح و ريحان برد و به رواهد كه با او انس گيرانيسى مى+خو
د خيمهله عموه بدن و به منزماندهى و اداركز فرد كه مرى دارهـ:اگر جسم انسان سر

من نيز،ازاند به حياتش ادامه دهد،دين انسـان مـوبدن است و بى آن،لحظه اى نمـى+تـو
ا كه بهدى رار مى+بخشد و عمـودار است كه با اتصال به آن،به حياتش استمـرخورى برسر

د.سيله آن،خيمه دينش برپا مى+شوو
د به عالم بـاالاز خوسيله پروا وسى:بايد نماز راهى به همه ى اين+ها بـرى!اگر بخوآر

دند:موى،كه++فرب به خدا بشمرج به آسمان+هاى فضيلت و قراى عرودبانى برار دهى و نرقر
٣٢من».اج المو«الصاله معر

فتهت از دست رت و قدرار دهى،تا قوا نيايش و نماز و دعا قرد رح خوبايد غذاى رو
سنگاناى گراى اهل عبادت از غذا بردانى،كه در حديث آمده است:«نماز برا بدان باز گرر

٣٣اتر است».اراى تشنگان لذيذتر و گوو آب بر

الل نماز،هر شبانه روز پنج نوبت شستشو دهى،تـاا در اين نهر زد رح خوو بايد رو
م+ل++اكرسونه كه در حديـث ردايى؛همان گوا از آن بزد و غبار معاصى و غفلت رنه گرگوهر

هاى پنج گانه امت من چنينگند!كه نمازد:«به خدا سوموفر(ع)++آمده است كه به على+(ص)
٣٤ا مى+شويد».دگى+ها رى است كه تمام آلواست:مانند نهر

د:«اگرمو+فر(ص)ل معظم اسـالم+سوى كه راغ نماز برولدى ديگر به سـراى توو بايد بر
ه ازد،گويى تـازا به پايان مى+بـربنده اى با حضور قلب به نماز ايستد،هنگامى+كـه نـمـاز ر

٣٥اهد شد».لد شده و گذشته او بخشيده خومادر متو

خيزدد،به نماز برشنى چشم تو گراهى كه ديد از آن مايه رونسى خوو اگر انيس و مو
٣٦ة عينى فى الصالة؛+نور چشمانم نماز است».د:« و قرمو+فر(ص)م+ل اكرسوكه ر

ه وى و مملو از اسـبـاب انـدوّى مـادغا و پر از هيـاهـوغوه در اين دنيـاى پـرو باالخـر
دايى و باه جان بزا از چهرت+ها را حفظ كنى و كدورح راهى شادابى روانى،اگر مى+خونگر

مت كنى،دست بهه مقاونى و مانند كوانو بـزابر مشكالت زنده باشى و در برنشاط و سرز
،(ع)منين علـى المؤال أميراى مـوگاه بر+هر(ع)ايتى از امام صادق+ن كه طبـق رودامان نماز بز
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٤٥++آيه (ع)د ـ و آنگاه امام كت مى+كرمشكلى پيش مى+آمد،به نماز مى+ايستاد ـ و سپس حر
٣٧؛از صبر و نماز كمك بگيريد».ËÓÝ«Ú²ÓFMOÔÐ «uB�U]³ÚdË ÓB�«]…öاند:«ا خوه ر بقر{هسور

د،در حقيقت عضو+ تكوينىط +شوشت انسان مخلون و گومانى كه با خوآن زآن:قر.قر٣
اى شكل دهنده  جسم++انسانن از اجزشت و خونه كه گودد؛همان+گوح و عقل او مى+گراز رو

اده،ايش،ارد.در اين هنگام گراده و قلب انسان مى+شوء تكوينى عقل،ارآن جزهستند.قر
اىاندن شيطان و هوكيب،رد.نتيجه اين اختالط و ترآنى مى+شونديشه و احساس او قرفكر،ا

حروآن باگاه قرندگى مى+كند،هرح+هاى تاريك زنفس از انسان است؛شيطان در اعماق رو
ىدراز آنگاه قرك مى+كند.هرا ترح او رد،شيطان روانى مى+شوح او نورد،قلب و روانسان بياميز

ّم جهندد و با آتشج مى+گراى نفس و فجور و شيطان از در ديگر خارد،هود خانه+اى شوارو
«بردند:مو+فر(ع) دد.امام صادق+ديكى شيطان به انسان مى+گرآن مانع نزتماس پيدا نمى+كند.قر

آنى قرآن است.روز قيامت++به  قارجات بهشت به تعداد آيات قرآن؛كه درت قرتو باد تالو
٣٨د».جه باال مى+رواند يك درآن هر آيه اى بخوى قرقى كن».قاران و ترد:«بخوگفته مى+شو

ا صدقه مى+داند،ايشانتى شدن رار ملكويكى از اسره)++(رت امام خمينى+.+انفاق:حضر٤
گ و تربيته بزرّف دنيويخارمايند:انسان با عالقه+مندى و محبت به مال و منال و زمى+فر

ديده است،و منشأ بيشتر مفاسد اخالقى و اعمالى،بلكه مفاسد دينى،هميـن عـالقـهگر
ا،اگر سلب يا كـماسطه صدقات و ايثار بر نفس،اين عـالقـه راين انسان به واست.بنابـر

ل ملكات فاضلهت و حصوف و انقطاع به عالم غيب و ملكول معاراه نيل به حصوكند،ر
٣٩ده است.ح نمود مفتواى خوا برو اخالق كامله ر

ه من ثالث جنان فـىّ.طعام دادن:«من أطعم ثالث نفر من المسلمين أطعمـه الـل٥
سهاة عدن غرّج فى جنة تخرة عدن و طوبى شجرّس و جندوض الفرات و االرموّت السملكو

ا از سه بهشت كه درند او را طعام دهد خداونا بيده؛+كسى كه سه نفر از مسلمانان رّرب
ختىس و بهشت عدن و طوبـى دردومين است طعام دهد بهشـت فـرت آسمان و زملكـو

٤٠د كاشته است».دگار ما به دست خواست در بهشت عدن كه پرور

صلة+ جعل محاسن األخالق وّجلوّه عزّ اللّلده:«إنه قال لوّأن(ع)+منين+المؤ.عن أمير٦
ابطه+ىا رند حسن خلـق ردند:«خداومود فرند خـوبه فرز(ع)+بيـنه و بين عبـاده»؛+امام علـى+

٤١ار داده است».د و بندگانش قربين خو
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ج عنه كربـته،لمّم المسلم بكلمة يلطفـه بها و فـــر:«من أكـر(ص)ه+ّل اللسو.قال ر٧
كهدند:«كسى+مو فر(ص)م+حمة ما كان فى ذلك»؛+پيامبر أكرّد عليـه الره الممدوّ اللّل فى ظليـز
دايد،تا اينابزام نمايد،و غم او رت+آميز خويش احترّا،با كلمات محبد رادر مسلمان خوبر

٤٢ند است».حمت خداو ر{سته در سايهه در او باقى است،پيوّسجي

ه و حسن الخلق»؛+پيامبرّى اللة+ تقوّاس الجنّ:«أكثر ما يدخل الن(ص)ه+ّل اللسو.قال ر٨
٤٣ى و حسن خلق است».د بهشت مى++كند تقوارا ودم رى كه مردند:«بيشترين چيزموفر(ص)+م+أكر

فة+ و أشرجات اآلخر العبد ليبـلغ بحسن خلقه عظيم درّ:«إن(ص)ه+ّل اللسو.قال ر٩
ـم»؛++پيامبرّك جهنء خلقـه أسفل در العبـد ليبـلغ من سوّه لضعيj العباد + و إنّل و إنالمناز

ت وگ آخـرجات بزرب بـه درستى كه بنده به سبـب اخـالق خـودند:«به درمو+فـر(ص)م+أكر
سد در حالى كه عبادت او ضعيj است و همانا بنده به سبب اخالقل+ها مى+رباالترين منز
٤٤سد».م مى+رّجات جهند به پايين+ترين دربدى كه دار

ن خلقـكّ:يا خليلى؛حس+(ع)اهيمه تعالى إلى ابرّحى الل:«أو(ص)ه+ّل اللسو.قال ر١٠
شـىه تحت عرّن خلقه أن أظلّ كلمـتى لمن حسّار و إنار تدخل مدخل األبرّو لو مع الكف

نددند:«خداومو++فر(ص)م+ى»؛+پيامبر اكرارو أن أسقـيه من خطيـر+ قدسـى و أن أدنـيه من جو
ار،ّب كن،و لو با++كفا خود رست من؛اخالق خود:اى دوحى كر+و(ع)اهيم+ى ابرمتعال به سو

ى كسى سبقتحمت و لطj من به سوى.همانا ران داخل شـوكارار و نيكوه ابرمرتا در ز
ادم او رش من است و خوب كند.او در سايه عردم خوا با مردش رد،كه اخالق خومى+گير

٤٥ديك مى+كنم».دم نزار خوا به جواب مى+كنم و او ردم سيراز جايگاه قدس خو

+(ع)+ه فى حسابك»؛+امام علـىjّ الـلّن خلقك يخـفّ:«حس(ع)منين+المـؤ.قال أمير١١

٤٦مايد».ا نيكو كن،كه خدا در حسابت تخفيj عنايت فردند:«اخالقت رموفر

وصيك بحسن الخلق،صـنى.قال:«أو!أو(ص)ه+ّل اللسو+قال:قلت:يا ره)(ر.عن أبى ذر١٢
نقله)+(رذر+ان»؛+از أبو األعمال على األبدان،و أثقـلها فى الميزّمت».قال:«هما أخjّالص

ششى سفارا به حسن خلق،و خامود:«تو رموا پندى ده!فرل خدا!مرسوشده است كه گفتم:اى ر
٤٧ى اعمال است».ازوهاى بدنى،و سنگين+ترين آن+ها در ترمى+كنم؛كه آن دو سبك+ترين كار

ا بها و نيكى اخالق،انـسـان ر،تقو+(ع)اهيم خلـيـلت حق،به ابرمايش حضـر طبق فـر
اىد ناشى از تقوساند.حسن خلق كه خوت مى+رجه+ها در دنيا و آخرتبه+ها و درعالى+ترين ر
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ست جهـتتى است كه در نتيجه ممـارحانى و ملكـوار است،خصلتى رواستين و استـور
دار و گفتار خويش به دست مى+آيد كه اگر انسان به آنفتار و كرى از خلق و خو و رپاسدار

اسطه اخـالقد.عنايت ديـگـر كـه بـه واهد بـوستگـار خـوت ردست يابد،در دنـيـا و آخـر
:(ع)منين علـىالمـؤده آقا أميرمواهد شد،به فـرپاك،عالى و نيكو شامل حال انـسـان خـو

دتبه است؛كه ايـن خـوگ مردگار متعال و بـزرت از جانب پـرورتخفيj در حسـاب آخـر
حمت الهى مى+نمايد.ا به سبب حسن خلق شامل رگ كه انسان رنعمتى است بزر

ى ازچشمه بسيار چه زيبا و اميد بخش است كه تنها به سبب خلقى پسنديده كه آن سر
حيم همانندحمان و رند رتى آباد+ است.خداوخوبى+ها و خصلت+هاى الهى و پيام+آور آخر

داند،گناهان و بدى+هـاىاللى تبديل مى+گـرا به آب زشيدى كه بر يخ مى+تـابـد و آن رخور
خشانا شفاف و در+،+و آن ر٤٨دا به جهت خلق نيكو از دفتر اعمال انسان از بين مى+برانسان ر

اسطهگاه حق تعالى داشته باشد،به وداند.اگر بنده+اى عبادتى ضعيj به درو سپيد مى+گر
دد و به باالترينجاتى از لطj و عنايت الهى نايل مى+گـراخالق حسنه و خلق+نيكو بـه در

تى دست پيدا مى+كند.همان بنده،در اثر اخالق بد و ناپسند،داخلل+هاى آخرمقام+ها و منز
د.جه+ى آن مى+شوم و پايين+ترين درّجهن

تامل نديدن ملكو عو
ن دل+هاى بنـى آدم دورامود كه شيطـان+هـا پـيـردند:«اگر نبـومـو+فر(ع).امام صـادق+١

٤٩ا ببينند».مين رت آسمان+ها و زانستند ملكونند،هر آينه انسان+ها مى+تومى+ز

+(ع)شـده»؛امام زين العابدين:«هلك من لـيس له حكيم ير(ع).قال زين العابدين+٢ 

٥٠د».شاد كند هالك مى+شوا اركس عالم و حكيمى+نداشته باشد كه او ردند:«هرموفر

،العسـل»؛++ّء الخـلق،يفسـد العمل،كما يفسـدالخـل:«سو(ع).االمام الصادق+٣ 
كه،ى كه++سراب مى+كند،همان طورا خردند:«بداخالقى،عمل صالح رموفر(ع)+امام  صادق+

٥١اب مى+كند».ا خرعسل ر

مامّه فى أنj صاحـبه و الزّمام من عذاب اللء الخلق ز+:«سو+(ص)ّهل اللسو.و قال ر٤
دند: «اخالقمو+فر(ص)ل خدا+سوار»؛رّه إلى النّ يجـرّـرّ و الشّـرّه إلى الشّيـطان يجـرّبيـد الش

 لجام به دسـتبد،لجامى+از عذاب الهى است كه به بينى انسان بداخالق بستـه شـده و آن
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د».م مى+اندازّا به جهنى بدى مى+كشد و بدى او را به سوشيطان است كه او ر
ده+اند كه آنايت كر+رو+(ص)ل خداسوا از راويان آن راياتى كه بيشتر ر.و نيز در ميان رو٥

د،و اگر پريشانـى وى شما انسان+ها در سخن گفتـن نـبـودند:«اگر زيـاده روموجناب فـر
ا كه من مى+بينم،و مى+شنيـديـدد،هر آينه شما هم مى+ديديد آنچـه رآشفتگى دل+هاتان نبـو

٥٢م».ا كه من مى+شنوآنچه ر

مت خويشت و حكوند در قلمرو قدرد:«خداوموكه مى+فر(ص)+ل خدا+سو.شنيدم از ر٦
م باشند به بندگانش مى+شناساند،سـپـس امـرايان معصـوا كه پيشـوش راريكى است،انـو

ا بر آنان مباح ساخته است.هر كس ازاگذار مى+كند و بهشت خويش را به آنان وخويش ر
وى+ مى+شناساند،ا به واليت على بن أبى طالب رداند وا پاك گراهد قلبش را كه بخوانس و جن ر

اليت على بن أبى طالبا از شناخت وداند او ره و تار گرا تيراهد قلبش را كه بخوهر كس ر
اند آدم رگند!آنچه باعث شد تا خداود،به آن كه جانم به دست او است سوم مى+سازمحرو

داند،فقطگرا به بهشتش بازد،و او را بپذيرح خويش بدمد و توبه+اش ربيافريند و در او از رو
ّتد.به آن كه جانم به دست او است؛به خاطر نبواليت على بن أبى طالب بوت من و وّنبو

اهيم نشان داده شد.بهمين به ابرت+ آسمان+ها و زاليت على پس از من،ملكوار به ومن و اقر
د كهت من و شناخت على پس از من بوگند!به خاطر نبوآن كه جانم به دست او است سو

ه نشان داد.به آن كه جانـم بـهه سخن گفت و عيسى بر جهانيـان مـعـجـزارسى در گهـومو
ار بهند و اقرسيد مگر بر اثر شناخت خداوت نرّى به نبوگند!هيچ پيامبردست او است سو

ديتار به عبواف و اقرا نيافت مگر با اعتراليت ما و هيچ آفريده+اى شايستگى شناخت خدا رو
٥٣اليت على پس از من!…».ار به واى خدا و اقربر

تد ه�هاى ملكوپر
ن به پايين آمدم و به آسمان دنـيـادند:«چـومواج فر ـ در شب معـر(ص).پيامبر خـدا+١

اجه شدم.د و هياهويى مود نگريستم،نا گاه با ابر و غبـار و دوسيدم،به پايين تر از خـور
خنداز چشمان آدميان مى+چرئيل اين+ها چيست؟ گفت:اين+ها شيطان+هايند كه بر فرگفتم:جبر

د شگفتى+ها مى+ديدند».مين نينديشند و اگر چنين نبوت آسمان+ها و زتا آنان در ملكو
 بعمل صالح؛++هر كسى الإلهّى يتمّماء حتّت السه فلن يلج ملكوّ اللّ.«من قال الإله اال٢
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٥٤ا با عمل صالح كامل كند».ش را،نمى+يابد تا اين كه گفتارت آسمان ره بگويد،به ملكوّ اللّاال

٥٥د.ا باال مى+برحيد بنده رجات تواتب و درمرب وّ عمل صالح است كه كلمه طي

امين رت آسمان+ها و زشا مستمندان شكيبا!آنهايند كه ملكو:«خو(ص)م+.پيامبر اكر٣
٥٦مى+بينند».

تار ملك ملكوآشنايى با اسر
د ـ در حقد،گويا نموت كامله خـوند عالم به قدر+گفته+اند كه خـداو٥٧فابعضى از عر

دند تاجومين موا كه در آسمان+ها و زه+اى رگاه و اصحاب مشاهده ـ هر ذرارباب دل+هاى آ
د استمتاعا به انكسار و عجز خـواهى ايشان را شنيدند گواين+كه تسبيح و تقديس ايشـان ر

نه عجمى،نه متضمن بانگاقع،كه نه عربى است ودند به زبان ودند كه به آنها گويا بونمو
ش و سمعان شنيد مگر به هوا نمى+تـوف و الفاظ است.و آن راز و نه مشتمل بر حروو آو

ب است مناجات نيز گوينـد و از قلـوّبا با رد رجوات وع مكالمه كه ذرتى.و اين نـوملكو
ا كه منبع آن از دريا ى محيط كالم حق است كه نهايتاى آن نهايت و انجامى+نيست،زيربر

ت است و هرار ملك و ملكوى ايشان از اسرن كه گفتگوو چو١٠٩ {ه كهj آيهد.سورندار
ادگان است و بس به اين جهت با هرار،سينه آزد بلكه قبور اسرا ندارميت آنها ركسى محر

گاه است ومان بارى ايشان با خاصان در گاه و محـركسى به تكلم در نيايند بلكه گفتـگـو
ار سلطانم اسرگز ديده اى كه محرى هران حكايت نكنند آرند با ديگرايشان نيز آنچه مى+شنو

سلطان گذشتـه زبـا نار به آنچه ميان او وچه و بـازار او بر آيد و در كودر مقام افشاى اسـر
ل مختارسوت آفريدگار؛يعنى:رار حضرم اسردى محـرا بوار روگشايد،و اگر اظهار اسر

دى وموار نفرص به بعضى اسرا مخصو+ر(ع)ار+دى و حيدر كراز نكرافشاء سر و ر++نهى از(ص)
ا من مى+دانما؛هر گاه بدانيد آنچه رلبكيتم كثيرن ما أعلم لضحكتم قليال ونگفتى:«لو تعلمو

٥٨د».اهيد كراهيد خنديد وبسيار گريه خودر آينه كم خو

ت و ازح از عالم ملكـوت»،روانيم «هى من الملكـوايت مى+خـو. در رو١:دو نكته
ه الهى استح از امر خداست ؛يعنى:خلق ويژاد از اين كه روند است .و مرت خداوقدر

.٥٩ت مى+باشدكه از عالم ملكو
ن دخالت اسبابق مستقيم الهى است كه بدوح از امر خداست ؛يعنى:مخلوپس رو
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ايات.در بخشـى از رو٢د.اه نـدارمان و مكـان در آن رد آمده اسـت،+ و زجوطبيعـى بـه و
تر ازقى بـرح به معناى مخلـوسيده است،كـه رو+در تفسير آيه مذكور،به مـا ر(ع)اهل+بيـت+

اده است و آنان ره بوار همو(ع)+و امامان++(ص)فى شده است كه با پيامبر+ئيل و ميكائيل معرجبر
ايات با آنچه در تفسير آيه.+اين رو٦٠مى+داشته استاف بازنه انحرگوشان از هردر خط سير

د،بلكه با آنها هماهنگ است.گفته شد نه تنها مخالفتى ندار

جمع بندىى و نتيجه گير
ا،به آدم أبو البشره+اى از صفات كامله را از خلقت و مسطورند متعال حقايقى ر خداو

ا نداشتند.به دستورش آن رى و آموزّت تلقّفيشتگان ظرد.در حالى كه فرمودى فرجوتعليم و
ب در ميان گذاشت آن+گاهشتگان مقرا با فرار رنه+اى از آن اسر+نمو(ع)ت آدم+دگار حضرپرور

ن بشر نهاده است و تنهادگار در كموا پرورهر امكان ردند كه يگانه گوشتگان تصديق نموفر
ت آن حقايق وّفيك و ظرشتگان شايستگـى درگز فران اختصاص داده است و هـربه پيامبر

هردگار،آن يگانه گـواهند داشت،به منظور سپاس پـرورا نخوت نيل به آن مقامـات رقدر
ا تصديقان رساطت پيامبـرده و عمال خالفت و وا سجده نمودگار رت ساحت پرورّديعبو
دند.ا به پيشگاه آفريدگار اظهار نموديت ركنى از عبودند و رنمو

د انسان+هاجود در وح خوهى و دميدن روّدن مقام خليفة اللضه نمودگار متعال با عر پرور
دگارب و تشبه به صفات پرورص و انقياد به مقاماتى از قرظايj با كمال خلوسيله اداء وبه و

د با تحتخوده اند.وك نننمواه نيافته و درب،به آن حقايق رّشتگان مقرنايل گشته اند كه فر
حانى،الم باال و روه داشتن همه عومين،و با تحت سيطرت آسمان+ها و زاختيار داشتن ملكو

الم واى سير در عوشد آن+ها برش و رعالم مادى به پرورت كامل برذ و تسلط تمام و قدرنفو
حجاب+هاىدن اين ه كراى پارد.و انسان+ها،بـرا مهيا نمواه رده+هاى ظلمانى رگسيختن پـر

به حقيقـتضيه،اقعيات+ مرشيه و واسته شدن به صفات پسنديده،كماالت عـرظلمانى،با آر
ايتده+هاى ظلمانى فقط و فقط در روسند.و كليد طاليى گسيختن ايـن پـرديت مى+رعبو

ت+ست ملكودند:«قسم به آن+كه جانم به دست اومو+فر++(ص)مذيل نهفته شده است:پيامبر اكر
ار نداد؛ مگر بهد قرست خـوا دوند او راهيم نشان داده نشد و خداومين به ابرآسمان+ها و ز

٦١ار به على بعد از من».ت من و اقرّخاطر نبو
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.٦٧ / ١١ان الحكمة،.ميز٥٦
.٢١٤ / ٤الى،م غز.احياء العلو٥٧
.١٣٢ /اج السعادة؛معر٢٤٩ / ٢الثقلين،.تفسير نور٥٨
.٢/٢١٥.تفسير نور الثقلين،٥٩
.همان.٦٠
.٥٥٣/(ص)ار آل محمد+.أسر٦١


