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  7: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد شش

  15باب 

   در آداب ركوع

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ائِِه َوأَظلَّهُ ىف ِظالِل ِكْربِياِئِه    .وََكساُه ِكْسَوَة أْصِفيائِهِ ال يـَرَْكُع َعْبٌد ِلّلِه رُُكوعاً َعَلى احلَْقيَقِة إّالَزيـَّنَـَها ِبُنوِر َ

  .ِباْألّوِل َصُلَح ِللثَّاىن  َواْلرُُّكوُع أوٌَّل َوالسُُّجوُد ثاٍن َفَمْن أتى

  .فائدِة الرَّاِكعنيَ  ما فاَتهُ ِمنْ   َعلى َفارَْكْع رُُكوَع خاِشٍع لِّلِه ِبَقْلِبِه ُمَتَذلٍِّل َوِجٍل َحتَْت ُسْلطانِِه حاِفٍظ َلُه ِجبَوارِِحِه ِحْفَظ خاِئٍف َحزينٍ 

  .آه َسَبَق اْلُمْخِلُصوَن َوُقِطَع بِنا: أنَّ الرَّبيَع ْبِن ُخَثيٍم كاَن َيْسَهُر بِاللَّيِل اْلَفْجِر ىف رُُكوٍع واِحٍد َفإذا أْصَبَح يـَْزِفُر َوقالَ   ُحيْكى

ْلِقياِم ِخبِْدَمِتِه إّال ِبَعْونِِه، َوفـَرِّ بِاْلَقْلِب ِمْن َوساِوِس الشَّْيطاِن َوَخدائِِعِه َواْستَـْوِف رُُكوَعَك ِباْسِتواِء َظْهرَِك َواْحنَطَّ َعْن ِمهَِّتَك ىف ا
ُشوِع ِبَقْدِر إطِّال  يـَْرَفُع ِعباَدُه ِبَقْدِر َتواُضِعِهْم َلُه َويـَْهديِهْم إىل  َوَمكاِيِدِه َفإنَّ الّلَه َتعاىل ُضوِع َواخلُْ ِع َعَظَمِتِه اُصوِل التَّواُضِع َواخلُْ

  .َسراِئرِِهمْ   َعلى

  8: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ائِِه َوأظَلَُّه ىف ِظالِل ِكْربِيائِِه وََكساهُ [   ]  ِكْسَوَة أْصِفيائِهِ اليـَرَْكُع َعْبٌد لِّلِه رُُكوعاً َعَلى احلَْقيَقِة إّالَزيـَّنَـَها بُِنوِر َ

   حقيقت ركوع

  .حاصل است مثر و ىب ن آن مناز باطل و ىبركوع، از اركان عظيمه مناز است و بدو 

رتين حاالت عبادتى بنده در بارگاه قدس حضرت اوست   .ركوع، حالت تواضع عبد در پيشگاه مقدس موالست و از 
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هاى جنات انسان از عذاب فرداست، چرا كه ركوع منايانگر  ركوع، جلب كننده توجه خداوند به بنده عابد و راهى از راه
  .ه عبد از آلودگى به كرب و منيت و خودخواهى و خودپرسىت پاك استاين معناست ك

ركوع، نشان دهنده اين حقيقت است كه عبد سر سرپيچى از موال را ندارد و جز طاعت و فرمانربى راهى را انتخاب 
  .نكرده است

ان كننده ذلت عبد و ركوع، اظهار ذلت ذليل به طور عملى، در برابر حضرت عزيز است، عزيزى كه با كمال كرامت جرب 
  .عزت دهنده بنده صاحل است

  .راكع، از نور ركوعش دل روشن كند و آلودگى قلب بريزد و به كسب آبروى از خاك در حمبوب نائل گردد

راكع ركوع در مناز، از افتادن به بند هوا و شياطني باطىن و ظاهرى در حدى حمفوظ و چون به سجود حقيقى رود، با متام 
   ام خطرها در امانوجود از مت

  9: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .حضرت حق قرار خواهد گرفت

  :ركوع، معاجل كرب، شكننده كمر شيطان، راهى به سوى ملكوت و نورى براى جان و آرامشى براى اضطراب خاطر است

  .»1« ] َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ [

  .گريد آرام مىها فقط به ياد خدا  دل! آگاه باشيد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در مجله اول روايت مى

اى خود، نورى و زيب و زينىت . كند عبد براى حضرت الّله به حقيقت ركوع منى مگر اين كه خداوند عامل او را به نور 
ش جاى دهد و كسوت اصفيا ا عنايت كند كه مالئكه با مهه لطافت و نورانيت از نور او در شگفت آيند و او را در سايه

  .بر او پوشاند

  .ركوع در حقيقت آن است كه راكع به وقت ركوع، حق عظمت خدا را و حقارت متام موجودات را نسبت به او نگه دارد
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در ركوع حقيقى نه تنها بدن و اعضا وابسته به آن در ركوع است، بلكه عقل و قلب و نفس هم در ركوع است كه ركوع 
هاى شيطاىن و خياالت و تصورات باطل و تصميمات غلط نسبت به  آن از اوهام و شوائب فرهنگعقل خاىل بودن 

هاى غلط و آراسته بودنش به حمبت اهلى و شؤون آن  ها و نفرت بندگان خداست و ركوع قلب خاىل بودن آن از حمبت
  .اهليه استجناب است و ركوع نفس خاىل بودن آن از سيئات اخالقى و آراسته بودنش به حسنات 

اگر بدن در ركوع وىل قلب و عقل و نفس بريون از اين مدار باشند، در حقيقت انسان در مرز تكرب نسبت به حقايق 
  !باشد جهان هسىت مى

______________________________  
  .28): 13(رعد  -)1(

  10: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   ذكر ركوع

بايد از مرض غفلت نسبت به حقيقت اين ذكر دور و با متام »  اْلَعظيِم َوِحبَْمِدهِ ُسْبحاَن َرىبَِّ «به وقت تكلم به ذكر ركوع 
وجود علماً و عمًال در حال اين ذكر بود كه وقىت نور اين ذكر و حقيقت اين واقعيت در وجود انسان جلوه كند، تنزّه حق 

  .را با زبان هسىت ادا خواهد كردرا از متام عيوب ملس كرده و عظمت حضرتش را درك منوده و محد و ستايشش 

انسان وقىت با توجه باطن و با اخالص كامل و با متام هسىت خود، ذكر ركوع را ادا كند، در حقيقت به صف ذاكران 
  .پيوسته و به درمان دردهاى روحى و اضطرابات نفسى نزديك شده است

  درمان دردهاى رواىن با ذكر

رتين طرق اين مسئله مسلم است و حقيقت آن براى  احدى قابل انكار نيست و به جتربه هم ثابت شده كه يكى از 
دهد و  درمان دردهاى دروىن و عقلى و قلىب و نفسى ذكر و ياد خداست؛ زيرا ذكر است كه قلوب را صفا و صيقل مى

  :سازد ل مىخوف موجود در آن را به امن و عداوت را به حمبت و اضطراب را به آرامش و هراس را به اطمينان مبد

ِْم َفَأنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َو أَثابـَُهْم فـَْتحاً َقرِيباً [   .»1« ]فـََعِلَم ما ِيف قـُُلِو
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دانست، در نتيجه آرامش را بر آنان نازل كرد و  در دل هايشان بود مى] از خلوص نّيت و پاكى قصد[و خدا آنچه را 
  كه پريوزى در خيرب[پريوزى نزديكى را 

______________________________  
  .18): 48(فتح  -)1(

  11: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .به آنان پاداش داد] بود

يابد كه شك و دودىل نسبت به  كند و درمى از طريق ذكر است كه روحانيت و بعد معنوى فرد بر بعد مادى او غلبه مى
گريد و مهه حاالت نابسامان  هاى شيطان ريشه مى وسوسه اى شيطاىن است و اضطراب و پريشاىن درون از حقايق، خاطره

ديد و ختويف شيطان مايه مى -برده براى اين كه انسان در جو و فضاىي از بيم و هراس بسر مى -روحى او   .گريد از 

آن گاه كه انسان در عبوديت خويش داراى اخالص باشد و در جهت اطاعت از پروردگار خويش بكوشد و در سّر وجود 
خويش نياز به موال و خداى خويش را به حقيقت احساس كند، خداوند متعال از او سرپرسىت كرده و هّم و غّم او را زايل 

برد و آن كس كه توفيق معّيت با حق پيدا كند به  سازد، در چنني وضعى فردى كه به ياد خداست در معّيت او بسر مى مى
  .مهه چيز رسيده است

  :، شيخ فخرالدين عراقىبه قول عارف شوريده حال

  منم زعشق سر از عرش برتر آورده
 

  بزير پاى سر نه فلك درآورده

  به حبر نيسىت از بيخودى فرو رفته
 

  سر خودى ز در بيخودى درآورده

 اده پاى طرب به سر سر بساط نياز
 

  گرفته دست متنا و بسر سر آورده

  مهاى مهت من باز كرده بال طرب
 

  چه درو زير يك پر آوردهدو كون و هر 

  اساس قصر جالمل عنايت ازىل
 

  بسى زكنگره عرش برتر آورده
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  براى صدر نشينان درگهم رضوان
 

  زشاخ طوىب صد چرت بر سر آورده

  

 كند از ها و آالمش بر او سنگيىن مى آورد و زندگاىن با رنج ها بر يك انسان ذاكر يورش مى آن گاه كه ابتال و گرفتارى
فهمد كه گله و شكوه  شود و مى يابد و از قناعت و رضايت خاطر برخوردار مى رهگذر ذكر به رفاه و اطمينان دست مى

  به غري خدا

  12: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

كند كه با خدا و مهراه او است و مهواره بدو نيازمند است، از اين پس  بردن، خوارى و فرومايگى است و احساس مى
سازد؛ زيرا او خود را در معّيت  گريد و هيچ غمى او را ناراحت و عبوس منى ، او را در اختيار خود منىيأس و نوميدى

  .كند كند و خويشنت را بدو واگذار كرده و مهمان او تلقى مى صاحب امر و يار و ياور و رهاىي خبش خويش احساس مى

ناله و شكايت و اضطراب و ترس و بيم، جاىي در وجود گونه  بنابراين با احساس حضور در پيشگاه خداوند مهربان، هيچ
  .يابد او براى خود منى

رسد و پاهاى انسان در طريق  بست مى شود و ابواب حيات فراسوى او به بن هاى زندگاىن انسان دچار تنگنا مى وقىت راه
اوند متعال در ظل ذكر او  آيد، خد افتد و به ستوه مى تالش و كنكاش و كاوش از روزى و هزينه زندگاىن از كار مى

گشايد و به خاطر رفتار نيك وى كه از بركت نورانيت ذكر بدست  هاى جود و خبشش خود را در برابر وى مى گنجينه
هاى غري  فهمد كه هدف منايد، در نتيجه مى رساند و با نعمت و احسان خويش به او تفضل مى آمده، بدو پاداش مى

چشد و مجال و زيباىي و خوش آيند  بوده؛ زيرا در طى ذكر و ياد خدا حالوت صرب را مى ارزش خداىي او قبًال ناچيز و ىب
  .شود گردد و نفس او از رضا و امن سرشار مى بيند و قلبش با حمبت روشن مى بودن توكل خويش را مى

ام و منزلت خويش را از اگر انسان دنيا را با متام رنج و زمحاتش بر دوش خود بيفكند و در نتيجه ببيند كه سالمت و مق
كند كه در  فهمد كه هيچ مقام و منزلىت جز مقام اهلى در ميان نيست و درك مى دست داده، سپس به ياد خدا افتد، مى

  .معّيت خداوند متعال براى جاه و مقام انسان پايگاهى وجود ندارد

شود، آن گاه كه فرد به ياد خدا  دمى دور مىها از آ ها از ميان برمى خيزد و مهه ناراحىت از طريق ذكر مهه ترس و بيم
   افتد قلبش با طمأنينه معمور و آباد گشته مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان
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  .شود، قلىب كه آكنده از ترس و يأس بوده است و ماالمال از رضا مى

رسد كه رهيدن از  ت مىدهد و انسان به اين يقني و قاطعي لطف و توجه پروردگار، قلب ذاكر را زير سايه خود قرار مى
  .ها را در هم كوبيد و ختيالت باطل را از خود بدور ساخت توان وسوسه هاى دروىن سهل و مهوار است و مى ناراحىت

اين حالت به خاطر . گردد چنني فرد ذاكرى با خداست و از هيچ امرى بيمناك نبوده و به هيچ عارضه رواىن دچار منى
م مى او اجياد مىثباتى كه خداوند متعال در دل    .رسد كند 

اِكرِيَن اللََّه َكِثرياً َو الذَّاِكراِت َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َمْغِفَرًة َو َأْجراً َعِظيماً [   .»1« ]َو الذَّ

  .كنند، خداوند آمرزش و پاداشى بزرگ براى ايشان آماده كرده است و مردان و زناىن كه بسيار ياد خدا مى

  ركوع در قرآن جميد

كلمه ركوع در قرآن جميد به نظر مفسرين گاهى به معناى ركوع و گاهى به معناى مناز و گاهى به معناى تواضع در برابر 
رت اين است كه در آيات شريفه اى كه كلمه ركوع و مشتقات آن آمده به معناى جامع آن كه عبارت از  حق آمده، وىل 
  .شود و حالت ركوع بدىن يا ركوع در مناز داللىت بر آن استسر تسليم فرود آوردن در برابر خدا است گرفته 

هاىي كه ركوع ندارند، به شدت برخورد كرده و آنان را جمرم و مكذب قلمداد   خداوند بزرگ در قرآن جميد، نسبت به انسان
  .كرده است

   َو ِإذا ِقيَل َهلُمُ * ِبنيَ َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِّ * ُكُلوا َو َمتَتـَُّعوا قَِليًال ِإنَُّكْم ُجمْرُِمونَ [

______________________________  
  .35): 33(احزاب  -)1(

  14: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ارَْكُعوا ال يـَرَْكُعونَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  ترديد به كيفر اعمالتان و ىب[خبوريد و اندك زماىن برخوردار شويد كه مشا گنهكاريد ] در اين دنيا! مشا اى كافران و مشركان[
  .]*گرفتار خواهيد شد

  .كنند ركوع كنيد، ركوع منى] در برابر خدا: [و هنگامى كه به آنان گويند!* كنندگان واى در آن روز بر تكذيب

خواهد   گونه ناخبردان و مردم منك به حرام، از ركوع كنندگان آنقدر با عظمت ياد فرموده كه از متام مكلفني مى در برابر اين
  :صف ركوع كنندگان بپيوندندكه با متام وجود به 

  .»2« ] َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو ارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ [

  ]. كه مناز خواندن با مجاعت حمبوب خداست[كنندگان ركوع كنيد  و مناز را بر پا داريد و زكات بپردازيد و مهراه ركوع

هستند كه از بركت معرفت به مقام فناى صفات و افعال خود در افعال و  فرمايد، عاشقاىن راكعاىن كه قرآن جميد مى
  .اند و واسطه رسيدن فيض از بارگاه فياض به عباد و بندگانند ها رفته اند و مافوق ارزش صفات حضرت احديت رسيده

مد باقى بالّله راكع، با درآمدن به حالت ركوع از متام صفات و افعال فاىن شده و چون فناى فعل و صفت برايش آ
  .شود كه از اين بقا در ابتداى روايت تعبري به قرار گرفنت راكع در ظل كربياىي شده است مى

______________________________  
  .48 -46): 77(مرسالت  -)1(

  .43): 2(بقره  -)2(

  15: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   ركوع، توحيد امسا و صفات

  :كند كه عروف، قاضى سعيد قمى نقل مىامام مخيىن رمحه اهللا از عارف م

ركوع در نظر من اشاره به مقام توحيد امسا و صفات است و پيش از اين دانسىت كه قيام عبارت بود از مقام توحيد افعاىل 
كند كه امسا با  و چون منازگزار به مقام توحيد فعلى متحقق شد از طرىف چون مهه افعال از آثار امسا است مشاهده مى

ها است قرار دارند و خود را نيز در حتت  كثرتى كه دارند، مهگى در حتت يك اسم واحد كه جامع حقايق آن  وجود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

شود و حقيقت خود را  بيند و فاىن از استقالل فعلى خود شده و بلكه فاىن از فعل خود مى سلطنت مهان اسم جامع مى
د و چون به اين حقيقت پى برد به عالمت خضوع خم باش بيند كه در حتت مهان اسم جامع مندرج مى مجله حقايقى مى

كند كه هرگونه فعلى را از خود نفى كند و به افتخار بقاى امسش در امسا به طور  شود و با اين خم شدن اشاره بدان مى مى
ايق از تأثري منايد، لذا اسم رب را كه به دنبال اسم جامع الّله در سوره احلمدى كه براى بيان صدور حق مربوبيت اكتفا مى

گونه بقا كرده باشد، يعىن مظهريت اين اسم   تا اشاره به اين» رىب«دهد  آورد و آن اسم را به خود نسبت مى امسا بود، مى
كه از امهات امسا است و نيز رعايت ادب اهلى را كرده باشد كه خداى تعاىل اين اسم را به كاف خطاب اضافه فرموده 

  :است، آجنا كه فرمود

  .»1« ] ْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ َفَسبِّ [

  .پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى

______________________________  
  .74): 56(واقعه  -)1(

  16: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :گويد به خاطر مهني آيه است كه عبد در ركوع، رب را به خود اضافه كرده، مى

  .كه با گفنت اين مجله در حالت ركوع، اظهار مقام فنا و بقاى بالّله كند» َوِحبَْمِدهِ ُسْبحاَن َرىبَِّ اْلَعظيِم «

 با پرتو مجالت برهان چه كار دارد
 

 با عشق زلف و خالت اميان چه كار دارد

 در بارگاه دردت درمان چه راه يابد
 

 گاه وصلت هجران چه كار دارد با جلوه

  آرى عجب نباشد گر در دمل نياىي
 

 كلبه گدايان سلطان چه كار دارد  در

  من نيز اگر نگنجم در حضرتت عجب نيست
 

 آجنا كه آن كمال است نقصان چه كار دارد

 در تنگناى وحدت كثرت چگونه گنجد
 

 در عامل حقيقت بطالن چه كار دارد
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  آرى وىل چو عاشق پوشيد رنگ معشوق
 

 آندم ميان ايشان دربان چه كار دارد

 ميانه معشوق هم نگنجدجاىي كه در 
 

 «1» مالك چه زمحت آرد رضوان چه كار دارد

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(

  

  17: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   توحيدات ثالثه

  :گويد امام مخيىن رمحه اهللا در دنباله گفتار پر مغز قاضى سعيد در مسئله ركوع مى

  :ها است صالة سه حال است كه ساير اعمال و افعال مقدمات و مهيئات آن بدان كه عمده احوال

   قيام: اّول

   ركوع: دّوم

  سجود: سّوم

اهل معرفت اين سه را اشاره به توحيدات ثالثه دانند و چون صالة، معراج كماىل مؤمن و مقرب اهل تقوا است متقّوم به 
  :دو امر است كه يكى مقدمه ديگرى است

  .دبيىن و خودخواهى كه آن حقيقت و باطن تقوا استترك خو  :اّول

  :طلىب كه آن حقيقت معراج و قرب است و لذا در روايات شريفه است كه خداخواهى و حق :دّوم

  .»1«  ألصَّالُة قـُْرباُن ُكلِّ تـَّقىٍ 
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  .مناز مايه نزديكى هر پرهيزكارى به خداست

  :نچنانچه قرآن جميد نيز نور هدايت است وىل براى متقيا

  .»2« ] ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ [

______________________________  
؛ وسائل 16، حديث 30، باب 7/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا6، باب فضل الصالة، حديث 265/ 3: الكاىف -)1(

  .4469، حديث 12، باب 43/ 4: الشيعة

  .2): 2(بقره  -)2(

  18: ، ص6 جعرفان اسالمى، 

  .هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاراْن هدايت است]  با عظمت[اين كتاِب ]  وحى بودن و حّقانّيت[در 

و باجلمله در سه مقام كه قيام و ركوع و سجود است اين دو مقام به تدريج حاصل شود، پس در حال قيام ترك خودبيىن 
وميت حق مطلق است و در ركوع ترك خودبيىن، به حسب مقام است به حسب مقام فاعليت و رؤيت فاعليت حق و قي

صفات و امسا و رؤيت امسا و صفات حق است و در سجود ترك خودبيىن است مطلقاً، خداخواهى و خداطلىب است 
مطلقاً و مجيع منازل سالكني از شؤون آن مقام ثالثه است، چنانچه بر اهل بصريت و اصحاب عرفان و سلوك واضح 

  .است

تر و  ن سالك در اين مقامات توجه به اين منود كه سر اين اعمال توحيدات ثالثه است، هر يك از مقامات كه دقيقو چو 
پس در مقام ركوع ! تر است، سالك را مراقبت بيشرت ضرورت است و البته خطر مقام باالتر و لغزشش بيشرت است لطيف

اى جز از حق نيست و اين دعوى بسيار  و حيات و ارادهچون سالك را دعوى آن است كه در دار وجود، علم و قدرت 
بزرگ و مقام بسيار دقيقى است و از امثال ما اين دعوى نشايد، به باطن ذات بايد به درگاه مقدس حق روى تضرع و 

مسكنت و ذلت آورمي و عذر قصور و تقصري خواهيم و نقصان خود را به عني عيان و شهود وجدان دريابيم، شايد كه از 
  :مقام مقدس او توجهى و عنايىت شود و حال اضطرار اسباب دستگريى او از ما بندگان شود

  .»1« ]َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوءَ [
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رتند[ دفع كند و آسيب و گرفتاريش را  اى او را خبواند اجابت مى يا آن كه وقىت درمانده] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 
  .منايد مى

______________________________  
  .62): 27(منل  -)1(

  19: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ها را فالح و رستگارى و پريوزى در دنيا و  كند و حمصول آن برنامه قرآن جميد مردم را به چهار برنامه سازنده دعوت مى
  :ها ركوع است منايد كه از مجله آن برنامه آخرت اعالم مى

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  يا[   .»1« ] أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو افْـَعُلوا اْخلَيـْ

  .ركوع به جا آوريد و سجده مناييد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك اجنام دهيد تا رستگار شويد! اى اهل اميان

داند و براى  بسيارى از آيات، پريوزى و رستگارى را معلول اجراى قوانني اهلى در جوانب خمتلف حيات مىقرآن جميد در 
كند و سالكان غري اين مسري را شقى و گمراه و اهل ضاللت و بدخبىت و هيزم جهنم  فالح و فوز راهى جز اين ارائه منى

  .داند مى

خواند و چشم بصريت آنان  دانند، كور دل مى بدون معنويت مى آنان كه سعادت را در رياست و ثروت و شهرت و علم
  .آورد داند و اين ارزيابان حمدود نگر را غافل به حساب مى را بسته مى

  .»2« ] يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن اْحلَياِة الدُّنْيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ [

كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و [شناسند و آنان از آخرت  مىاز زندگى دنيا را ]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[
  .خربند ىب]  حيات سرمدى است

هاى معنوى  به امور ظاهر زندگى دنيا آگاهند و از باطن جهان و عامل آخرت و ثواب و عقاب و حساب و كتاب و ارزش
  .خربند به كلى ىب

______________________________  
  .77: )22(حج  -)1(
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  .7): 30(روم  -)2(

  20: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .داند شناسند و مسؤول بودن او را معلول عقل او مى اسالم انسان را در ميان موجودات عامل فردى مسؤول مى

شناسد و آن  هايش مى بعثت انبيا و امامت امامان عليهم السالم را جهت آگاهى دادن به انسان نسبت به مسؤوليت
  .داند ن را براى او طبيبان معاجل مىبزرگوارا

هاى مهمى   بر انسان است كه به دامن اين طبيبان دست توسل بزند و از آن بزرگواران راه حقيقت را فرا گريد و مسؤوليت
  .كه دارد به وسيله آنان بشناسد

بندگى امكان دارد و  باالترين مسؤوليت انسان نسبت به خداست و اداى اين مسؤوليت با قرار گرفنت انسان در مدار
اند و انبيا و امامان عليهم السالم به  قواعد و شرط بندگى را در درجه اول كتب آمساىن و به خصوص قرآن جميد بيان كرده

ترين  اند، آيه هفتاد و هفت سوره مباركه حج از مهم توضيح و تبيني آن قواعد اقدام كرده و بشر را به حقايق الزم آشنا كرده
هاى حق براى اداى بندگى است و روايات باب مناز كه نزديك به چهار هزار روايت است و ابواب ديگر كه  دستورالعمل

  .در كتب رواىي ما آمده توضيح و تبيني آن آيه است

   ركوع مرمي عليها السالم

  :خوانيم در مسئله ركوع و راكعني در سوره مباركه آل عمران مى

  .»1« ] اْسُجِدي َو ارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ  يا َمْرَميُ اقْـُنِيت ِلَربِِّك وَ [

  .فروتنانه براى پروردگارت به طاعت برخيز و سجده به جاى آور و با ركوع كنندگان ركوع كن! اى مرمي

   اى معترب و داراى سالمت اميان و عمل بود، اين زن با كرامت مرمي از خانواده

______________________________  
  .43): 3(عمران آل  -)1(

  21: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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  .ها در معبد بزرگ شهر قدس در سايه تربيت زكرياى پيامرب مدارج عاىل روحى و تربيىت و بندگى را طى كرد سال

قلب اهلى او و روح پاك و نوراىن وى و شدت اخالص و عمل صاحل وى، او را در گروه مقربان و مشمول عنايات خاصه 
  .حضرت حق فرمود

عيسى مسيح بر اثر شدت پاكيش به او مرمحت شد و لياقت شنيدن وحى اهلى را از زبان مالئكه پيدا كرد، چنانچه 
  :مالئكه به او گفتند

اى مرمي فرمانربدار خدا باش و سجده براى حضرت حق جباى آر و با اهل ركوع و عبادت به ركوع و بندگى براى 
  .پروردگارت برخيز

در عبادت و اطاعت و ركوع و سجود و عبادت شدت بيشرتى به خود گرفت و راه حضرت دوست  مرمي از پى اين فرمان
هاى ديگرى در زمينه پيدا كردن ارزش بيشرت و عظمت باالتر از جانب  را آن چنان عاشقانه طى كرد كه مشرف به خطاب

  .حضرت حق شد

ادت و فرمانربدارى از حضرت دوست، به كسب هاى واقعى پيش خداست و هر كس خبواهد، بايد از طريق عب آرى، ارزش
  .ها برخيزد آن ارزش

   ركوع داود عليه السالم

  :خوانيم در قرآن جميد در باب عظمت ركوع و انابه به درگاه حق و منافع آن مى

ا فـَتَـنَّاُه َفاْستَـْغَفَر رَبَُّه َو َخرَّ راِكعاً َو أَنابَ [   .»1« ] َو ُحْسَن َمآبٍ   ذِلَك َو ِإنَّ َلُه ِعْنَدنا َلزُْلفىفـََغَفْرنا َلُه * َو َظنَّ داُوُد َأمنَّ

   امي، در نتيجه از پروردگارش آزموده]  در اين حادثه[و داود دانست كه ما او را 

______________________________  
  .25 -24): 38(ص  -)1(

  22: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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]  داورى[و ما او را در اين * به رو در افتاد و به خدا بازگشتدرنگ به حالت خضوع  درخواست آمرزش كرد و ىب
  .ترديد او نزد ما تقرب و منزلىت بلند و سراجنامى نيكو دارد آمرزيدمي، ىب

   راكعان واقعى

در عظمت ركوع حقيقى مهني بس كه قرآن جميد پس از خداوند، واليت و سرپرسىت بندگان را به عهده راكعان واقعى 
كه ركوع را با متام شرايط ظاهر و باطنش جباى آوردند و حق عبادت حق را با متام جهات و شؤون رعايت  نداند، آنا مى

  .ها على عليه السالم و آخر آنان حضرت صاحب االمر است كردند و آنان پس از پيامرب دوازده نفرند كه اول آن

ا َوِليُُّكُم اللَُّه َو َرُسوُلُه َو الَِّذيَن آَمُنو [   .»1« ] ا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعونَ ِإمنَّ

دارند و  كه مهواره مناز را برپا مى] اند طالب مانند على بن اىب[سرپرست و دوست مشا فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن 
يدستان[در حاىل كه در ركوعند    .دهند زكات مى]  به 

   قان واقعىركوع، عالمت عاش

كند، ركوع را از عالئم حتميه عاشقان حق مشرده  هاى اهل اميان را ذكر مى در سوره مباركه توبه وقىت عالئم و نشانه
  :فرمايد مى

   التَّائُِبوَن اْلعاِبُدوَن اْحلاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُرونَ [

______________________________  
  .55): 5(مائده  -)1(

  23: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِباْلَمْعُروِف َو النَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو اْحلاِفظُوَن ِحلُُدوِد اللَِّه َو َبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ 

ان، كنندگ داران، ركوع كنندگان، سجده گزاران، روزه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاس توبه]  آن مؤمنان، مهان[
به رمحت و رضوان [دهندگان به معروف و بازدارندگان از منكر و پاسداران حدود و مقّررات خدايند و مؤمنان را  فرمان
  .مژده ده] خدا
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   ركوع، نشانه مؤمن

  :مهني حقيقت را به عنوان نشانه مؤمن در سوره مباركه فتح بدين صورت دنبال كرده

نَـُهْم َتراُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َو ِرْضوا ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو الَِّذينَ [ اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحاءُ بـَيـْ ناً ِسيماُهْم ِيف َمَعُه َأِشدَّ
  .»2« ]ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُُّجودِ 

خودشان با يكديگر مهربانند، مهواره حمّمد، فرستاده خداست و كساىن كه با او هستند بر كافران سرسخت و در ميان 
شان از اثر سجود  طلبند؛ نشانه آنان در چهره بيىن كه پيوسته فضل و خشنودى خدا را مى آنان را در ركوع و سجود مى

  .پيداست

  :داند خداوند متعال، يكى از اهداف مهم بر پا كردن خانه كعبه و طهارت آن را، جهت ركوع راكعان مى

ُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلىَو ِإْذ َجَعْلنَ [    ا اْلبـَْيَت َمثابًَة لِلنَّاِس َو أَْمناً َو اختَِّ

______________________________  
  .112): 9(توبه  -)1(

  .29): 48(فتح  -)2(

  24: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]ِللطَّاِئِفَني َو اْلعاِكِفَني َو الرُّكَِّع السُُّجودِ ِإْبراِهيَم َو ِإْمساِعيَل َأْن َطهِّرا بـَْيِيتَ   َو َعِهْدنا ِإىل

:] فرمان دادمي[را براى مهه مردم حمل گردمهاىي و جاى امن وامان قرار دادمي و ]  كعبه[هنگامى كه ما اين خانه ] ياد كنيد[و 
ام را براى طواف كنندگان و  دمي كه خانهاز مقام ابراهيم جايگاهى براى مناز انتخاب كنيد و به ابراهيم و امساعيل سفارش كر 

  .پاكيزه كنيد]  از هر آلودگى ظاهرى و باطىن[گذاران  كنندگان و ركوع كنندگان وسجده اعتكاف

دارد كه ركوع داللت بر تواضع روحى انسان نسبت به حق دارد و  و مهني معىن را در آيه بيست و ششم سوره حج بيان مى
  .منايد و منافع آن تشويق مىمردم را به اين حقيقت عاىل 
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بايد گفت خوشبخىت حقيقى و سعادت ابدى از آن مردمى است كه خود را در سنگر عبادت اهلى به معناى وسيعش قرار 
  .اند داده و بدخبىت و شقاوت ابدى در خور كساىن است كه از حق روى گردانده و به آلودگى تكرب از عبادت خو گرفته

  :جهت تأمني سعادت دنيا و آخرت خويش آراسته شومي بياييد به دو خصلت اهلى،

در مسئله عبادت به خصوص ركوع و سجود و در ديندارى به ما فوق خود نظر كرده و به او اقتدا كنيم و اين مافوق  :اول
 را جز پيامرب و امامان عليهم السالم كسى ندانيم، كوشش خود را در زمينه عبادت در اين قرار دهيم كه در صف آن

  .بزرگواران قرار بگريمي و در دنيا و آخرت در طول آنان باشيم

   در دنيا و ماديت خود به مادون خود نظر كنيم، تا به آنچه كه از حالل به :دوم

______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(

  25: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

دست آرمي قناعت ورزمي و از حرص و طمع و آز و دور افتادن از ميدان پر منفعت عبادت در امان مبانيم كه اگر در اين 
زمينه به مافوق خود بنگرمي، دچار طول امل و آرزوهاى دور و دراز و حرص و طمع خواهيم شد و از عبادت به معناى 

سته شومي بنا به فرموده پيامرب صلى اهللا عليه و آله از طايفه شاكران واقعى حمروم خواهيم گشت، چون به اين دو خصلت آرا
  .و صابران خواهيم شد

ِبِه،   َمْن ُهَو فـَْوَقُه َفاقْـَتدى  ِخْصَلتاِن َمْن كانَتا فيِه َكَتَبُه الّلُه شاِكراً صاِبراً، َمْن َنَظَر ىف ديِنِه إىل: قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .ما َفضََّلُه الّلُه َعَلْيِه َكَتَبُه الّلُه شاِكراً صاِبراً   َمْن ُهَو ُدونَُه َفَحِمَد الّلَه َعلى  ىف ُدنْياُه إىلَوَنَظَر 

 الّلُه شاِكراً َوال صاِبراً  ما فاَتُه ِمْنُه َملْ َيْكتُْبهُ   َمْن ُهَو فـَْوَقهُ َفأَسَف َعلى  َمْن ُهَو ُدونَُه َوَنَظَر ىف ُدنْياُه إىل  َوَمْن َنَظَر ىف ديِنِه إىل
»1«.  

دو خصلت است، در هر كس باشد خداوند او را جزء شاكران و صابران حساب : نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .خواهد كرد
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 كسى كه در دينش به مافوقش نظر كند و به او اقتدا منايد و در دنيايش به مادونش نظر كند و خداوند را بر فضلش بر او
  .سپاس گويد

و كسى كه در دينش به مادونش نظر كند و در دنيايش به مافوقش نظر كند و بر آنچه مانند مافوقش بدست نياورده 
  .تأسف خبورد، از شاكران و صابران به حساب نيايد

ارمي از اين ها سفره حضرت اوست و ما وظيفه د بياييد به اين معىن توجه كنيم كه ما مهمان خداييم و زمني و متام نعمت
ره بگريمي   .خوان نعمت براى رشد و كمال خود 

______________________________  
  .الباب الثاىن. 87: مواعظ العدديه -)1(

  26: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  

  ايها الناس جهان جاى تن آساىي نيست
 

  مرد دانا به جهان داشنت ارزاىن نيست

 خفتگان را خرب از زمزمه مرغ سحر
 

  حيوان را خرب از عامل انساىن نيست

  داروى تربيت از پري طريقت بستان
 

  كآدمى را برت از علت ناداىن نيست

 روى اگر چند پريچهره و زيبا باشد
 

  نتوان ديد در آيينه كه نوراىن نيست

  شب مردان خدا روز جهان افروز است
 

  روشنان را به حقيقت شب ظلماىن نيست

 نفس كه در راه خداحذر از پريوى 
 

  تر از اين غول بياباىن نيست مردم افكن

  يا رب از نيست به هست آمده لطف توامي
 

  و آنچه هست از نظر لطف تو پنهاىن نيست

  

  گر براىن و گرم بنده خملص خواىن
 

  روى نوميدمي از حضرت سلطاىن نيست
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  نااميد از در لطف تو كجا شايد رفت
 

 «1»  درگاه تو را ثاىن نيستتو ببخشاى كه 

______________________________  
  ).مواعظ: (سعدى -)1(

  

  27: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   ركوع در روايات

شود، آنچه در روايات نسبت به آن  ركوع كه از واجبات حتميه مناز است، خواهى خنواهى به وسيله مكلف در مناز ادا مى
شرايط آن است كه از مجله آن وقار و ادب و طمأنينه و اداى ذكر ركوع با توجه به حقيقت  پافشارى شده جباى آوردن

  .آن است

و نيز در روايات سفارش زياد شده كه ركوع خود را طوالىن كنيد كه طول ركوع حمبوب خدا و به شدت مورد غضب و 
  :سخط شيطان است

لرُُّكوِع َوالسُُّجوِد فَإنَّ أَحَدُكْم إذا طاَل الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َهَتَف إبْليُس ِمْن َخْلِفِه َفقاَل َوَعَلْيُكْم ِبطُوِل ا: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم
  .»1«  يا َويـَْلُه أطاَع َوَعَصْيُت َوَسَجَد َوأبـَْيتُ 

ول بكشد بر مشا باد به طول ركوع و سجود كه هرگاه يكى از مشا ركوع و سجودش ط: امام صادق عليه السالم فرمود
  .واى بر من او اطاعت كرد و من معصيت كردم، او سجده كرد و من سر باز زدم: زند شيطان به دنبال او فرياد مى

  .»2« َمْن أَمتَّ رُُكوَعُه َملْ َتْدُخْلُه َوْحَشٌة ِىف اْلَقْربِ : قاَل أبُو َجْعَفُر عليه السالم

  .شود كامل باشد، دچار وحشت قرب منىكسى كه ركوعش متام و  : امام باقر عليه السالم فرمود

از مسائلى كه عاشقان خدا در ركوع داشتند، حالت پر قيمت خشوع بود، خشوعى كه از نتاجيش جارى شدن اشك از 
  چشم است، اشك در ركوع يا در
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______________________________  
  .20400، حديث 21، باب 245/ 15: ؛ وسائل الشيعة9، باب الورع، حديث 77/ 2: الكاىف -)1(

  .8، حديث 14، باب 64/ 79: ؛ حبار األنوار7، باب الركوع، حديث 321/ 2: الكاىف -)2(

  28: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :سجده از قيمت واالىي در پيشگاه خداوند مهربان برخوردار است

ُموَع   يا عيسى: عليه السالم  قاَل الّله ِلعيسى نَـْيَك الدُّ قـُُبوِر اْألْمواِت َفناِدِهْم   َوِمْن قـَْلِبَك اخلَْْشَيَة َوُقْم َعلىَهْب ىل ِمْن َعيـْ
  .»1«  ِبالصَّوِت الرَّفيِع فـََلَعلََّك َتْاُخُذ َمْوِعظََتَك ِمنـُْهْم َوُقْل إّىن الِحٌق ىف الّالِحقنيَ 

ن از خشيت پر كن، بر كنار براى من از دو ديده اشك بريز و قلب خود را براى م: خداوند به عيسى عليه السالم فرمود
من هم به آنان ملحق : قبور مردگان بايست و آنان را با فرياد رسا صدا بزن، باشد كه موعظه مؤثرى از آنان بردارى و بگو

  .خواهم شد

يا : َعْيناُه ِمْن َخْشَيِتَك؟ قالَ  إهلى ما َجزاءُ َمْن َدَمَعتْ : عليه السالم قالَ   َعْن أمريِاْلُمؤِمنَني عليه السالم َلمَّا َكلََّم الّلُه ُموسى
  .»2« أقى َوْجَهُه ِمْن َحرِّ النَّاِر َوآَمُنُه يـَْوَم اْلَفزَِع اْألْكَرب   ُموسى

جزاى كسى كه از دو ! پروردگارا: زماىن كه موسى با پروردگار سخن گفت عرضه داشت: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
اش را از آتش جهنم نگاه دارم و از فزع روز بزرگ  د چيست؟ خطاب رسيد، چهرهچشم براى خشيت از تو اشك بريز 

  .امانش دهم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

هاى چشم، به حق يك قطره آن درياىي از آتش را خاموش  چيزى نيست مگر آن كه داراى كيل يا وزىن است، مگر اشك
شود و وقىت زياد شد به آتش جهنم حرام  دچار پسىت و ذّلت منىكند و چون سرازير بر صورت گردد، آن صورت  مى
  گردد مى

______________________________  
  .8772، حديث 29، باب 76/ 7: ، العاشر البكاء حالة الدعاء؛ وسائل الشيعة168: عدة الداعى -)1(
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  .، العاشر البكاء حالة الدعاء169: عدة الداعى -)2(

  29: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  و اگر در امىت گريه كىن باشد، آن امت مورد رمحت قرار خواهند گرفت

اى حق مى پوشاند، كسوت اصفيا  شود و خداوند او را به كسوت اصفيا مى چون عبد اين چنني به ركوع رود، منور بنور 
يا راهى جز مراجعه به قرآن در اين روايت عبارت از روحيات و اخالقيات آن برگزيدگان خداست و ما براى شناخت اصف

  .و روايات ندارمي

  اصفياى اهلى در قرآن جميد

كند، تا متام مردم عامل از كرامت و اخالق و سنت و روش آن  هاىي به عنوان برگزيدگان خدا ياد مى كتاب حق، از چهره
  .بزرگواران درس بگريند

پاكى نفس و سالمت قلب و علم و دانش و علت برگزيده شدن آنان به توسط حضرت حق، اميان و عمل صاحل و 
عبادت و بندگى خالص آنان بود و بدون شك هر كسى راه آنان را طى كند در حد ظرفيت خودش از برگزيدگان خدا 

  .خواهد شد

  .»2« ] آَدَم َو نُوحاً َو آَل ِإْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلِمنيَ   ِإنَّ اللََّه اْصَطفى[

بر ] اى كه در آنان بود هاى ويژه به خاطر شايستگى[ا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را ترديد خد ىب
  .جهانيان برگزيد

ى از منكر، مناز، روزه، حج، انابه، علم،  اميان، عمل صاحل، خضوع، خشوع، حيا، صدق، صرب، امر به معروف، 
خلق خدا، بيزارى از دمشنان حق، خوف از مقام حق، درسىت، دىل، شجاعت، جهاد، خدمت به  هشيارى، بصريت، روشن

   پاكى، تزكيه نفس، ترك گناه، اقامه عدل، شهادت، امامت، توكل، توجه عميق به

______________________________  
  .20343، حديث 15، باب 227/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب البكاء، حديث 481/ 2الكاىف  -)1(

  .33: )3(آل عمران  -)2(
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  30: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .قيامت، ذكر خدا، ياد مرگ

  با اين صفات چگونه در مدار اصطفا و انتخاب قرار نگريند و چرا حمبوب حق و مهه عامل نباشند؟

اند، از قول  خداوند بزرگ در قرآن جميد به برگزيدگان از عبادش كه از شر دنيا و آخرت، به خاطر صفات پاكشان در امان
  :فرمايد گراميش سالم داده آجنا كه مى  رسول

  .»1« ] آللَُّه َخيـٌْر َأمَّا يُْشرُِكونَ   ِعباِدِه الَِّذيَن اْصَطفى  ُقِل احلَْْمُد ِللَِّه َو َسالٌم َعلى[

رت است يا آنچه شريك او . ها ويژه خداست و درود بر آن بندگانش كه آنان را برگزيده است مهه ستايش: بگو آيا خدا 
  دهند؟ قرار مى

آرى، سالمت مهه جوانب وجود برگزيدگان اهلى اقتضا كرده كه خداوند بزرگ از قول پيامربش به آن عزيزان سالم برساند، 
هاى واالى  تواند از ارزش راسىت انسان تا كجا قدرت پرواز و مهساىن و مهاهنگى با عامل ملكوت را دارد و تا چه اندازه مى

ره ا جاييكه بر اثر شدت اتصال به آن جناب اسم و رمسى و نام و نشاىن جز عني عبوديت از انسان مند گردد، ت اهلى 
  !باقى مناند

  ام به بوى تو مست چنان به روى تو آشفته
 

  كه نيستم خرب از هر چه در دو عامل هست

 باشد دگر به روى كسم ديده برمنى
 

  هاى آرزو بشكست خليل من مهه بت

______________________________  
  .59): 27(منل  -)1(

  

  31: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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  باشدم زدست خيال جمال خواب منى
 

  در سراى نشايد بر آشنايان بست

  در قفس طلبد هر كجا گرفتارى است
 

  ام خنواهم رست من از كمند تو تا زنده

  غالم مهت آمن كه پاى بند يكى است
 

  متعلق شد از هزار برستجبانىب 

  مطيع رأى توأم گر دمل خبواهى سوخت
 

 «1»  اسري حكم توام گر تنم خبواهى خست

  

  بندگان خدا

رو و مقبول و  كند، يك دسته را ظامل و دسته ديگر را ميانه خداوند بزرگ در قرآن جميد مردم را به سه دسته تقسيم مى
  .كند به عنوان عباد برگزيده معرىف مىدسته ديگر را سبقت برنده در خريات و 

ْم ساِبٌق بِاخلَْْرياِت ِبِإْذِن اللَِّه ذِلَك ُهَو ُمثَّ َأْوَرثـَْنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفِمنـُْهْم ظاِملٌ ِلنَـْفِسِه َو ِمنـُْهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمنـْهُ [
  .»2« ]اْلَفْضُل اْلَكِبريُ 

ستمكار ]  در ترك عمل به كتاب[به كساىن از بندگامنان كه برگزيدمي به مرياث دادمي؛ پس برخى از آنان  سپس اين كتاب را
گريند، اين است  پيشى مى]  بر ديگران[رو و برخى از آنان به اذن خدا در كارهاى خري  اند و برخى از آنان ميانه بر خويش

  .آن فضل بزرگ

______________________________  
  .سعدى -)1(

  .32): 35(فاطر  -)2(

  32: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   بندگان برگزيده

  .منايد اى از برگزيدگان اهلى را نام برده و آنان را به عنوان معيار و ميزان و تابلوى حيات اهلى معرىف مى قرآن جميد عده
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ارِ * اْألَْيِدي َو اْألَْبصارِ َو اذُْكْر ِعباَدنا ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب أُوِيل [ َو ِإنـَُّهْم ِعْنَدنا َلِمَن * ِإنَّا َأْخَلْصناُهْم ِخباِلَصٍة ذِْكَرى الدَّ
  .»1« ]اْلُمْصَطَفْنيَ اْألَْخيارِ 

]  صفت بسيار پرارزش[ما آنان را با .* و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد كن كه داراى قدرت و بصريت بودند
  .اند به يقني آنان در پيشگاه ما از برگزيدگان و نيكان.* ردن سراى آخرت با اخالصى ويژه خالص ساختيمياد ك

ْنيا َو ِإنَّهُ ِيف اْآل [   .»2« ] ِخَرِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ َو َمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َو َلَقِد اْصَطَفْيناهُ ِيف الدُّ

خويش را به ناداىن و سبك ] ارزش كند و خود را خوار و ىب[وكيست كه از آيني ابراهيم روى گردان شود، جز كسى كه 
  .برگزيدمي و قطعاً در آخرت از شايستگان است]  به امامت و رسالت[مغزى زند؟ يقيناً ما ابراهيم را در دنيا 

  .»3« ] ِس ِبرِساالِيت َو ِبَكالِمي َفُخْذ ما آتـَْيُتَك َو ُكْن ِمَن الشَّاِكرِينَ ِإينِّ اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّا  قاَل يا ُموسى[

  هامي و به سخن گفتنم با تو پيام]  ابالغ[من تو را به ! اى موسى: فرمود] خدا[

______________________________  
  .47 -45): 38(ص  -)1(

  .130): 2(بقره  -)2(

  .144): 7(اعراف  -)3(

  33: ، ص6 اسالمى، جعرفان 

  .گزاران باش و از سپاس] وبه كار بند[به تو دادم، دريافت كن، ]  هامي از پيام[بر مهه مردم برگزيدم؛ پس آنچه را 

  .»1« ] اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ َو  قاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َو اجلِْْسِم َو اللَُّه يـُْؤِيت ُمْلَكُه َمْن َيشاءُ [

خدا او را بر مشا برگزيده و وى را در دانش و نريوى جسمى فزوىن داده و خدا زمامداريش را به هر  : گفت]  پيامربشان[
  .كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست كس كه خبواهد عطا مى

  .»2« ] ِنساِء اْلعاَلِمنيَ   َو َطهََّرِك َو اْصَطفاِك َعلى ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكةُ يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطفاكِ [
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پاك ]  هاى ظاهرى و باطىن از مهه آلودگى[قطعاً خدا تو را برگزيده و ! اى مرمي: هنگامى كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[و 
  .ساخته و بر زنان جهانيان برترى داده است

كوع به حقيقت كند، يعىن متام هسىت و وجودش، جسم و جان و آرى، به فرموده حضرت صادق عليه السالم هر كس ر 
اى حق و پوشيده به   عقل و نفس و مهه قوايش در ركوع و اطاعت و تسليم نسبت به حضرت حق قرار بگريد منور بنور 

اخالق يعىن به مزد ركوع و اطاعت و تسليمش از آثار اهليه كه عبارت از اميان و عمل صاحل و . كسوت برگزيدگان شود
ره ها خواهد رسيد و دل و  مند خواهد شد و به درياىي از معارف و واقعيت حسنه و ساير حقايق دينيه و كماليه باشد 

  .جان و قلب و عقلش مركز جتلى انوار جانان خواهد گرديد

______________________________  
  .247): 2(بقره  -)1(

  .42): 3(آل عمران  -)2(

  34: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :به قول اهلى آن عاشق وارسته

  پرستيم عاشقيم و رندمي و مى
 

  سر خوشيم و مست از مى الستيم

  غري عشق يارى به كعبه دل
 

  هر چه بود بت بود و بت شكستيم

  جز كمند گيسوى آن پرى رخ
 

  شكر ايزد از هر كمند جستيم

  دل زهر چه جز عشق حق بريدمي
 

  بستيمديده از رخ غري يار 

  غري عشق بازى زهر گناهى
 

  توبه كرده وز هر جرميه رستيم

  در رخ نكويان وفا نديدمي
 

  وز مهه جبز يار خود گسستيم

  سالكان راه حجاز وصليم
 

  سوى كعبه احرام عشق بستيم
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  كس چه داند از نيك و بد اهلى
 

  چيستيم ازوييم هر چه هستيم

  

  35: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ] ِباْألّوِل َصُلَح لِلثَّاىن  َواْلرُُّكوُع أوٌَّل َوالسُُّجوُد ثاٍن َفَمْن أتى[

   ركوع، حقيقت اول

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ركوع حقيقت اول و سجود حقيقت دوم است، كسى كه منزل اول را با شرايط الزمش طى كرد، صالحيت براى ورود به 
  .منزل دوم را دارد

توان به پله دوم رسيد و معلوم است   عبادت حق چه در باطن چه در ظاهر مهانند نردبان است كه با طى پله اول مىآرى، 
  .كه بدون طى مرحله اول رسيدن به مرحله دوم ممكن نيست

 خواهد به نتايج و حمصوالت عاىل عبادت برسد بايد ترتيب در منازل را رعايت كند ورنه به هيچ نتيجه و كسى كه مى
  .سودى خنواهد رسيد

مثًال وضو يا غسل يا تيمم مقدمه براى ورود به عبادت است، كسى كه منزل طهارت را طى كند صالحيت ورود به منزل 
عبادت را دارد، وىل كسى كه از طهارت غفلت كرده اگر هزاران ركعت مناز خبواند، يا بدون غسل هزاران روز وارد روز ماه 

وارد طواف گردد، بدون شك به منزل با عظمت مناز و روزه و حج وارد نشده و زمحت  رمضان شود، يا بدون طهارت
  .مثر متحمل شده است نتيجه و كوشش ىب ىب

كسى كه شرايط تكبرية االحرام را رعايت نكرده به مملكت سوره محد نرسيده و آن كه حقايق اين سوره را متحقق نگشته به 
  سوره نرسيده و هر كس مهاهنگ با

  36: ، ص6 ن اسالمى، جعرفا

  .سوره نشد به ركوع وارد نگشته و آن كه ركوع به حقيقت نكرده گرچه به سجده رود به سجده نرفته است
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مهه مراحل و منازل و مسائل از مهني قبيل است، مثًال كسى كه دنيا را مقدمه آخرت يا مرزعه عامل قيامت قرار نداده به 
شت اهلى و جنت و كوثر و آثار و نتايج و حمصول عاىل قيامت ك ه رضايت حق و مالقات با عباد شايسته خدا و 

  .رسد رضوان است منى

منغمر در دنيا و آن كه دنيا برايش قبله و هدف بوده، به وقت مرگ حالىت جز حالت ماديت ندارد و در برزخ چشمى جز 
برد و  در غربت و تنهاىي و تاريكى به سر مى چشم دنيابني براى او نيست و به خاطر نداشنت وسايل مادى در عامل برزخ،

در قيامت به خاطر نداشنت وسايل زندگى مطابق آجنا، جز حسرت و اندوه و پريشاىن و اضطراب و شقاوت و عذاب 
  :جهنم حاصلى خنواهد داشت

   اعمال انسان در دنيا و آخرت

  :خوانيم راغب اصفهاىن مى» الذريعة اىل مكارم الشريعة«در ترمجه 

انسان از جهىت در دنيا مانند كشاورز است، عمل وى كشت او، دنيا كشتزار او، هنگام مرگ وقت درو كردن و عامل 
  .آخرت خرمنگاه او خواهد بود

  .او جز آنچه كاشته است درو خنواهد كرد و جز آنچه درو كرده است پيمانه خنواهد منود

ها وجود خواهد  چنان در آخرت امثال آن واهان و دفرت وجود دارد، همكه در خرمنگاه پيمانه، ترازو، امنا، حافظان، گ چنان
  :فرمايد كه خداى تعاىل مى داشت، چنان

  37: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ا َو َكفى أَتَـ َو َنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ [  ] ِبنا حاِسِبنيَ   ْينا ِ
»1«.  

هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود و اگر  يم و به هيچ كس هيچ ستمى منى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى
  .آورمي و كاىف است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردىل باشد آن را 

  :فرمايد و مى

  .»2« ] يـَْعَلُموَن ما تـَْفَعُلونَ * ِكراماً كاتِِبنيَ * َحلاِفِظنيَ َو ِإنَّ َعَلْيُكْم [
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و ضبط [دانند  دهيد، مى اجنام مى] از خري و شر[كه آنچه را * بزرگواراىن نويسنده* اند ترديد بر مشا نگهباناىن گماشته و ىب
  .].كنند مى

  :فرمايد و مى

  .»3« ] الشَُّهداِء َو ُقِضَي بـَيْـنَـُهْم ِباحلَْقِّ َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ َء ِبالنَِّبيَِّني َو  َو ُوِضَع اْلِكتاُب َو ِجي[

ند و پيامربان و گواهان را بياورند وميانشان به حّق وراسىت داورى شود، وآنان مورد ستم قرار  را مى]  اعمال[و كتاب 
  .گريند منى

اعمال حسنه و گناهان از هم جدا خواهد شد، در  شود، در آخرت نيز گاه دانه و كاه از هم جدا مى چنانچه در خرمن
  :فرمايد اين زمينه خداى متعال مى

   بـَْعٍض فـَيَـرُْكَمهُ   ِلَيِميَز اللَُّه اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َو َجيَْعَل اْخلَِبيَث بـَْعَضُه َعلى[

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  .12 -10): 82(انفطار  -)2(

  .69): 39(زمر  -)3(

  38: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

يعاً فـََيْجَعَلُه ِيف َجَهنََّم أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ    .»1« ] مجَِ

تا خدا ناپاكان را از پاكان جدا كند، وناپاكان را روى يكديگر گذارد، پس مهه را مرتاكم وانباشته سازد و يكجا در جهنم 
  .اند آنانند كه زيانكار واقعى]  به راسىت[قرار دهد؛ 

درباره كار و كوشش كافران بدخبت كه هّم و غّمى جز دنيا ندارند و ابداً به آخرت توجه نداشته و براى آجنا كارى نكردند 
  :فرمايد مى
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ْم َأْعماُهلُْم َكَرماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِيف يـَْوٍم عاِصٍف [ ٍء ذِلَك ُهَو الضَّالُل  َشيْ   ال يـَْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوا َعلىَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ
  .»2« ]اْلَبِعيدُ 

اعمالشان مانند خاكسرتى است كه در يك روز ]  گونه است اين[وصف حال كساىن كه به پروردگارشان كافر شدند 
توانند از اعمال خريى كه  آنان منى] ه كندو آن را به صورتى كه هرگز نتوان مجع كرد، پراكند[توفاىن، تند بادى بر آن بوزد 

  .به دست آورند؛ اين است آن گمراهى دور]  براى ارائه به بازار قيامت جهت كسب ثواب و پاداش[اند، چيزى  اجنام داده

  :فرمايد و نيز مى

  .»3« ]ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنُثوراً   َو َقِدْمنا ِإىل[

ها را غبارى پراكنده  پردازمي، پس مهه آن اند، مى اجنام داده] به عنوان عمل خري[هر عملى كه ]  بررسى و حسابرسى[و ما به 
  .سازمي مى

  كسى كه براى عامل آخرت عمل كند در كيل و وزن او بركت داده خواهد شد

______________________________  
  .37): 8(انفال  -)1(

  .18): 14(ابراهيم  -)2(

  .23): 25(فرقان  -)3(

  39: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد شود چنانچه خداوند متعال مى و عمل او توشه آخرتش مى

  .»1« ]َهلا َسْعَيها َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولِئَك كاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكوراً   َو َمْن َأراَد اْآلِخَرَة َو َسعى[

آن تالش  ]  به دست آوردن[براى ]  و خالصانه[خبواهند و با تالشى كامل و كساىن كه آخرت را در حاىل كه مؤمن هستند 
  .]و به آن پاداششان دهند[كنند، پس تالششان به نيكى مقبول افتد 

  :فرمايد وىل كسى كه فقط براى دنيا عمل كند، سعى او ضايع و عملش باطل خواهد بود، چنانچه خداى تعاىل مى
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ْنيا َو زِيَنَتها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعماَهلُْم ِفيها َو ُهْم ِفيها ال يـُْبَخُسونَ َمْن كاَن يُرِيُد اْحلَياَة [ أُولِئَك الَِّذيَن لَْيَس َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ * الدُّ
  .»2« ] النَّاُر َو َحِبَط ما َصنَـُعوا ِفيها َو باِطٌل ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

دهيم و در  دنيا به آنان مى]  مهني[را خبواهند، مثره تالششان را به طور كامل در  كساىن كه زندگى دنيا و زيور و زينتش
اينان كساىن هستند كه در آخرت، سهمى جز آتش براى آنان نيست و آنچه .* اينجا چيزى از آنان كاسته خنواهد شد

  .دادند، باطل است اجنام مى]  اكارانهري[شود و آنچه مهواره  اثر مى اند، در آخرت تباه و ىب كرده] در دنيا از كار خري[

است » هندوانه ابوجهل«و » خرزهره«يا » خالف«مثال كارهاى انسان براى دنياى صرف و ماديگرى حمض مانند درخت 
ار سبز و خرم ديده مى ره شوند وىل هنگام چيدن آن سودى عايد منى كه در فصل     كند و به وقت خرمن 

______________________________  
  .19): 17(اسرا  -)1(

  .16 -15): 11(هود  -)2(

  40: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .بردارى ندارد

گريد براى خدا و به عنوان مقدمه آخرت مانند درخت خرما و انگور است كه در فصل  كارهاىي كه در دنيا اجنام مى
  .انداز خواهد ماند ه كاىف از آن پسدهد و ذخري  اى ندارد وىل موقع چيدن زاد و توشه فراوان مى زمستان منظره

  :خداوند مهربان در قرآن جميد به اين دو حقيقت اشاره فرموده است

ا َو تـُْؤِيت أُُكَلها ُكلَّ ِحٍني بِِإذْ * أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ [ ِن َرِّ
  .»1« ]َو َمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمْن فـَْوِق اْألَْرِض ما َهلا ِمْن َقرارٍ * َيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ 

مانند درخت پاك است، ]  به توحيد استكه اعتقاد واقعى [آيا ندانسىت كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك 
ها  دهد و خدا َمَثل اش را به اجازه پروردگارش در هر زماىن مى ميوه.* اش در آمسان است اش استوار و پابرجا و شاخه ريشه

ك است  مانند درخت ناپا]  پايه است كه عقايد باطل و ىب[و َمَثل كلمه ناپاك .* زند تا متذّكر حقايق شوند را براى مردم مى
  .كن شده و هيچ قرار و ثباتى ندارد كه از زمني ريشه
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چون ظاهر دنيا و آرايش و زينت آن در صورتى كه مقدمه آخرت قرار نگريند، زيبا و با رونق وىل باطنش خبيث و تلخ و 
ى فرموده است   .ضرر زننده است، خداوند متعال از مغرور شدن به آن 

نَـْيَك ِإىل[ ْنيا ِلنَـْفِتنَـُهْم ِفيهِ   َو ال َمتُدَّنَّ َعيـْ    ما َمتـَّْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمنـُْهْم َزْهَرَة احلَْياِة الدُّ

______________________________  
  .26 - 24): 14(ابراهيم  -)1(

  41: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو ِرْزُق َربَِّك َخيـٌْر َو أَْبقى

]  ميوه و زيور و زينت ىب[شكوفه ]  امي آنچه به آنان داده[مند كردمي مدوز،  ره ديدگانت را به آنچه برخى از اصناف آنان را
رت و پايدارتر است   .دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و رزق پروردگارت 

شود كه از منزل ركوع گذشته باشد و گذشنت از منزل ركوع وقىت ميّسر است   در هر صورت، منازگزار وقىت وارد سجده مى
  .ه به فرموده حضرت صادق عليه السالم منازگزار ركوع به حقيقت كرده باشدك

ايت تواضع مطلوب است و بنده در آن  ركوع مقام خضوع و حمل خشوع قلب است، در اين مقام نسبت به حمبوب 
اهده حال مستغرق حبر حيا از حضرت عالم الغيوب است كه چون در قيام به مقام خطاب به اياك نعبد بود و مش

عظمت حضرت معبود جلت عظمته منود، آن گاه مرحله عجز و نقص و ذلت و قصور و خست و دنائت و معصيت و 
اختيار با روى شرمسارى سر خجلت به زير آورد و اعرتاف به تقصري كند و متذكر روايىت  فتور موفور خود پيمود، الجرم ىب

ساله پرستيدند و عجل را به الوهيت برگزيدند، ديگر بقره از شرم اسرائيل گو  شود كه در حال بقره وارد شده كه چون بىن
  .نياسود و سر از خجلت باال ننمود و پيوسته سر شرمسارى به زير دارد و چشم به عامل علوى برنيارد

ود پس اين آدم كه به اكل شجره منهيه مبغوض نظر پادشاه هسىت و رانده درگاه اله و سراپا تقصري و اسري گناه است و خ
خسارت چريده و خنزير شهرت و   »2«  بر خود گواه است كه گوساله نفس اماره پرستيده و در مراتع غفلت و معالف

   كلب

______________________________  
  .131): 20(طه  -)1(
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  .علفزارها: معالف -)2(

  42: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

وار  ى آرميده و از مضمار شريان مصاف عبوديت گوسالهشرم عقور غضب بر ملك عقل برگزيده و پيوسته در مأمن ىب
با اين حساب چرا سر شرمسارى به حالت ركوع به زير نيندازد و در خجالت از آقاى خود قرار نگريد و با متام !! رميده

  .»ُسْبحاَن َرىبَِّ اْلَعظيِم َوِحبَْمِدهِ «: نياز حمسن فرياد نزند وجود در برابر آن ىب

 ريزم كه سزاى تو بود من چه در پاى تو
 

 سر نه چيزيست كه شايسته پاى تو بود

 خرم آن روى كه در روى تو باشد مهه عمر
 

 وين نباشد مگر آن وقت كه راى تو بود

  اى در مهه اجزاى من مسكني نيست ذره
 

 كه نه آن ذره معلق به هواى تو بود

  تا تو را جاى شد اى سرو روان در دل من
 

 كه به جاى تو بود  هيچ كس مى نپسندم

  

 خوش بود ناله دل سوختگان از سر درد
 

 خاصه دردى كه به اميد دواى تو بود

  ملك دنيا مهه با مهت سعدى هيچ است
 

 «1» پادشاهيش مهني بس كه گداى تو بود

______________________________  
  .سعدى -)1(

  

  43: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ما فاَتهُ ِمْن فاِئَدِة   رُُكوَع خاِشٍع لِّلِه ِبَقْلِبِه ُمَتَذلٍِّل َوِجٍل َحتَْت ُسْلطانِِه حاِفٍظ َلهُ ِجبَوارِِحِه َحْفَظ خاِئٍف َحزيٍن َعلىَفارَْكْع [
  ] الرَّاِكعنيَ 
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   ركوع، مظهر خشوع

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

و بيم و ترس بسيار از مقام حضرت رب العزه مهراه آن باشد، مانند بيم و ترسى كه به  ركوع كن اما ركوعى كه خشوع قلب
هاى  ها را از حركت جمرمى در زير مششري سلطان دست دهد و متام اعضا و جوارحت را با خضوع و فروتىن مهراه كن و آن

  .روم نگردىلغو باز دار، تا در حقيقت شغلى جبز ركوع براى تو نباشد و از فوائد ركوع حم

با صاف نگاه داشنت خود، ركوعت را كامل كن و بدان كه تو آن مهت ندارى تا به خدمت او قيام كىن مگر با يارى او و 
هاى شيطان فرار كن كه خداوند درجه بندگانش را به هر اندازه كه براى او  ها و نرينگ ها و حيله از صميم دل از وسوسه

مقدار كه عظمت خداوند بر عمق جانشان ريشه دواند، آنان را بر اصول تواضع و خضوع  برد و به هر تواضع كنند باال مى
  :شود رهربى فرمايد، از مجالت عاىل روايت اشارات و لطايفى استفاده مى

   ركوع عبارت است از خشوع و اظهار ذلت و اقرار بر اين كه در قيام به :اول آن كه

  44: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

شود و به از دست دادن فوايدى كه  ، حق خدمت را جباى نياورده، پس با اين هيئت پناهنده به خدا مىتعاىل خدمت حق
  .كنندگان عنايت فرمايد اظهار حتسر كند خداوند به فضل خود بر ركوع

 مستحب است در ركوع پشت خود را مستوى نگه دارد و اين استوا، اشاره به آن است كه هر چند در قيام :دوم آن كه
به خدمت تقصري منوده، وىل با خضوع و ذلت و بدون اعوجاج و احنراف به خداى تعاىل اظهار نياز كرده، به پيشگاه 

  .حضرت او آمده

ها را هم چون بال مرغ باز كند و به نشاىن نفى  و نيز مستحب است عالوه بر استواى َظهر، جتنيح نيز بنمايد، يعىن آرنج
  .ه هر نريوىي، بازوها را كه در جسم مظهر قدرت است از جسم خود جدا نگاه داردهر قدرت و نفى اتكال و اتكا ب

اى است كه بود و آن مرتبه را در حال قيام براى خود انگاشته بود و در صف  احنناى ركوعى رمز احنطاط از مرتبه :سوم
اعتقاد، بر اين كه اين قيام تنها قيوميت با قيوم حقيقى ولو در اسم مشاركت كرده بود، با اظهار خضوع و ذلت و خلوص 

  .پذير نيست براى خدمت بارى تعاىل است و در عني حال به جز با حول و قوه اهلى امكان
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هاى شيطاىن فرار كند؛ زيرا ممكن است  احنناى ركوعى رمز آن است كه عابد متأله، به صميم قلب از وسوسه :چهارم آن كه
در حال قيام نوعى از استقالل و مشاركت و مدخليت در امور براى خود در دلش خطور كند كه مهگى از وساوس نفس 

ذلت به درگاه خداوند پناه برد، خداى عزوجل او را  ها فرار كرده و با خضوع و و شيطان پليد است و چون از اين وسوسه
  :برد كه دهد و به مقدار ذلتش مقام او را باال مى در حتت صفات خود قرار مى

  45: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َمْن َتواَضَع لِّلِه َرفـََعُه الّلهُ 

  .برد كسى كه براى خدا فروتىن كند خداوند مقامش را باال مى

  :عليه السالم سؤال شد، گردن كشيدن در ركوع چه معىن دارد؟ فرموداز امام على 

  :گويد تأويلش آن است كه منازگزار به زبان حال مى

  .»2« ام هر چند در اين راه گردمن با مششري زده شود من به تو اميان آورده! خدايا

، چگونه مورد لطف و احسان حضرت اش فهمد كه با اين مهه حقارت و ذلت و كوچكى انسان با توجه به اين حقايق مى
حق شده و چگونه عنايت حضرت او دستش را گرفته و چگونه حمبت او اجازه داده كه عبد براى اظهار تواضع و ذلت به 

  !پيشگاهش براى عبادت قيام كند؟

  سحر هاتفى آمد از كوى دوست
 

  مرا گفت كاى عاشق روى دوست

  توىي مرغ الهوت عرش آشيان
 

  باغ مينوى دوستتوىي بلبل 

شت   نشني بر سر سرو باغ 
 

  به ياد قد سرو دجلوى دوست

  توىي يوسف مصر از اين چه برآى
 

  بزن چنگ در تار گيسوى دوست

  دو چشم از متاشاى عامل بپوش
 

  گشا ديده بر روى نيكوى دوست

  چو من گر خطاكار و زشىت مرتس
 

  كه لطف است و عفو و كرم خوى دوست
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  مشو غافل از كار خويشاهلى 
 

 «3»  كه جان سازى آيينه روى دوست

______________________________  
  .64، حديث 265/ 16: ؛ حبار األنوار46: ؛ حتف العقول3، باب التواضع، حديث 122/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 10، باب 320/ 2: ؛ علل الشرايع927، باب وصف الصالة، حديث 311/ 1: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .8095، حديث 19، باب 325/ 6: ؛ وسائل الشيعة1

  .اى اهلى قمشه -)3(

  

  46: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ]اْلُمْخِلُصوَن َوُقِطَع بِناآه َسَبَق : أنَّ الرَّبيَع ْبِن ُخثَيٍم كاَن َيْسَهُر ِباللَّيِل اْلَفْجِر ىف رُُكوٍع واِحٍد َفإذا أْصَبَح يـَْزِفُر َوقالَ   ُحيْكى[

آورد و با وجود اين فرياد  نقل شده كه ربيع بن خثيم كه يكى از عباد و زهاد مثانيه است، شب را به يك ركوع به روز مى
  .ام دريغ كه خملصان كار خود را پيش بردند و من هنوز در اول جاده مانده: گفت كرد و مى زد و ناله مى مى

   شخصيت ربيع بن خثيم

اند مانند موال  آراى علما و دانشمندان درباره ربيع خمتلف است، گروهى او را شيعه واقعى و خملص و از موثقني مشرده
اىي بوده   .سلطان حسني واعظ اسرتآبادى كه معاصر با شيخ 

  :گويد مى» حتفة املؤمنني«او در كتاب فارسى خود موسوم به 

و چون خرب شهادت آن حضرت به او رسيد چندان گريست كه چشمانش او از اصحاب امام حسن عليه السالم است 
دعا كن تا : من مشغول از ايشامن، آن شخص گفت: چرا عالج چشمان خود نكىن؟ گفت: معيوب شد، يكى به او گفت

گفت و  ربيع بن خثيم سخن كم مى: اند اهم از اين مطلب هست كه در آن باب دعا كنم و گفته: بينا شوى، ربيع گفت
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فرمود مهه موعظه بود و نصيحت و چون خرب شهادت شاه  شد، هر چه مى به هر فضوىل در حماورات دنيا متكلم منى
   شهيدان امام

  47: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

خود افتاد و كسى ديگر تا آخر عمر او را سخنگو  حسني عليه السالم را شنيد سه مرتبه از دل پاك آه دردناك كشيد و ىب
  .»1«  نديد و احلق جاى آن بودهروى  و خنده

  .كرده است كرده و مردم را به مسائل اهليه آشنا مى و اين مهه در وقىت بوده كه در ارض طوس زندگى مى

  .داند ربيع را مردى موثق و شيعه و قابل اطمينان مى »2« »سفينة البحار«راوى بزرگوار، مرحوم حاج شيخ عباس قمى در 

كند كه صحت  ، استدالالتى ذكر مى»اهليئة واالسالم«هبة الدين شهرستاىن صاحب كتاب مرحوم آيت الّله حاج سيد 
  .منايد منايد و سخن خمالفني از علما را رد مى اميان و عمل و تشيع و وثاقت ربيع را ثابت مى

كند   نقل مى» صفني«اى است كه نصر بن مزاحم در كتاب  علت اين كه بعضى از علما روى توجه از وى برگردانند مجله
  :كه

ربيع نسبت به حقانيت جنگ امرياملؤمنني در واقعه صفني شك داشت و از حضرت درخواست كرد كه او را به جنگ با  
  !!كفار در مرزها بفرستد

تر است و  در هر صورت جنبه مثبت قضيه و به خصوص توجه بسيارى از علماى بزرگ شيعه از بار منفى قضيه سنگني
  .اميان و درسىت ربيع مطمئن شدتوان به وثاقت و  مى

توان  آمده، دو احتمال مى» مصباح الشريعة«اما اين كه نام او در ضمن چند روايت امام صادق عليه السالم در كتاب 
  :داد

اند، تا پند و درسى براى ديگران  اى از اعمالش را ذكر كرده يكى آن كه بر اساس موثق بودن ربيع حضرت نام او و گوشه
  ين نكته نسبت به اصحاب ائمه زيادباشد كه ا

______________________________  
  .، باب الراء بعده الباء293/ 3: سفينة البحار -)1(
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  .، باب الراء بعده الباء294/ 3: سفينة البحار -)2(
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  .كردند اد مىاست كه ائمه عليهم السالم براى هدايت مردم، از اميان و اعمال اصحاب خود ي

به عنوان مجله  - تر شدن مطلب روايت، از او به عنوان روشن» مصباح الشريعة«و احتمال ديگر آن كه مؤلف بزرگوار 
  .تر است والعلم عندالّله نام برده كه اين احتمال به عقيده من از احتمال اول مناسب -معرتضه

  49: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

طاِن َوَخداِئِعِه ِتواِء َظْهرَِك َواْحنَطَّ َعْن ِمهَِّتَك ىف اْلِقياِم ِخبِْدَمِتِه إّالِبَعْونِِه، َوفـَرِّ بِاْلَقْلِب ِمْن َوساِوِس الشَّيْ َواْستَـْوِف رُُكوَعَك ِباسْ [
ُشوِع ِبَقْدِر إطِّالَع َعَظَمِتِه اُصوِل التَّواضُ   يـَْرَفُع ِعباَدُه ِبَقْدِر َتواُضِعِهْم َلُه َويـَْهديِهْم إىل  َوَمكاِيِدِه َفإنَّ الّلَه َتعاىل ُضوِع َواخلُْ ِع َواخلُْ

  ] َسراِئرِِهمْ   َعلى

  :فرمايد در پايان اين روايت، حضرت صادق عليه السالم مى

پشت خود را به وقت ركوع به حالت استوا و مساوى بودن سطح پشت با يكديگر قرار بده، چنانچه اگر قطره آىب بر آن  
دهى نه به قوت و  ميل نكند و به خاطر گذران كه اين ركوع را به مدد و يارى حضرت او اجنام مىگذارند به هيچ طرف 

  .قدرت خود

تعاىل به  و با يارى گرفنت از حضرت حق، وسوسه و فريب و خدعه شيطان را از دل پاك كن چرا كه مراتب بندگان نزد حق
تر است و تواضع و خشوع دل  شرت قدرش نزد حمبوب افزونقدر تواضع و فروتىن آنان است، هر كه را عجز و انكسار بي

ها را حلاظ كند به اندازه معرفتش به عظمت حضرت حق  حمصول پاكى آن از وساوس ابليسى است، چون عبد اين واقعيت
كند، مگر اين كه  شود و عظمت حق هم در حد امكان مكلف جتلى منى به اصول تواضع و خضوع و خشوع راهنماىي مى

  .ه عجايب و اسرار و غرائب مصنوعات حضرت او پى بربدعبد ب
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   باب
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  در آداب سجود

  53: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ِحبَقيَقِة السُُّجوِد َوَلْو كاَن ىف اْلُعْمِر َمرًَّة واِحَدةً   ما َخِسَر َوالّلِه َمن أتى

اْلِبْشِر اْلعاِجِل َوراَحِة  َمْن َخال ِبرَبِِّه ىف ِمْثِل ذِلَك اْحلاِل َشبيهاً ِمبُخادٍِع ِلنَـْفِسِه غاِفٍل الٍه َعمَّا أَعدَّ الّلُه لِلسَّاِجديَن ِمنَ َوما أفْـَلَح 
  .اْالِجلِ 

  .بَداً َمْن أساَء أَدبَُه َوَضيََّع ُحْرَمَتُه َويـَتَـَعلََّق قـَْلُبُه ِبِسواهَوال بـَُعَد َعِن الّلِه أَبداً َمْن أْحَسَن تـََقرَُّبهُ ىف السُُّجوِد َوال قـَُرَب إلَْيِه أ

  .ٍة َيْستَـْقِذُرها ُكلَّ أَحٍد وَُكوَِّن وََملْ َيُكنْ َفاْسُجْد ُسُجوَد ُمَتواِضٍع لِّلِه َذليٍل َعِلَم أنَُّه ُخِلَق ِمْن ُتراٍب َيَطأُُه اْخلَْلُق َوأنَُّه اختَََّذَك ِمْن نُْطفَ 

  .ُعَد ِمْن َغْريِهِ َوَقْد َجَعَل الّلُه َمْعَىن السُُّجوِد َسَبَب التـََّقرُِّب إلَْيِه ِباْلَقْلِب َوالسِّرِّ َوالرُّوِح َفَمْن قـَُرَب ِمْنُه بَـ 

ِب َعْن ُكلِّ ما َتراُه اْلُعُيوُن َكذِلَك أراَد ىف الظَّاِهِر أنَُّه الَيْسَتوى حاُل السُُّجوِد إّالبِالتَّوارى َعْن َمجيِع اْألْشياِء َواْإلحِتجا  أال َترى
  .الّلُه اْألْمَر اْلباِطنِ 

ِء بَعيٌد َعْن َحقيَقِة ما أراَد الّلُه ِمْن َصالتِِه قاَل الّلهُ  ٍء ُدوَن الّلِه فـَُهَو َقريٌب ِمَن ذِلَك الشَّىْ  َفَمْن كاَن ظَنُُّه ُمتَـَعلِّقاً ىف َصالتِِه ِبَشىْ 
  .َعَل الّلهُ ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلبَـْنيِ ىف َجْوِفهِ ما جَ :  َتعاىل

قـَْلِب َعْبٍد َفاْعَلَم فيِه ُحبَّ اإلْخالِص ِلطاَعىت ِلَوْجهى َواْبِتغاِء   الأطَِّلُع َعلى:  قاَل الّلهُ َتعاىل: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .َمْرضاتى إّالتـََولَّْيُت تـَْقوميَُه َوِسياَسَتهُ 

  .َمِن اْشتـََغَل ىف َصالِتِه ِبَغْريى فـَُهَو ِمَن اْلُمْستَـْهزِئَني بِنَـْفِسِه َمْكُتوٌب إْمسُهُ ىف ديواِن اْخلاِسرينَ وَ 
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  ]ِحبَقيَقِة السُُّجوِد َوَلْو كاَن ىف اْلُعْمِر َمرًَّة واِحَدةً   ما َخِسَر َوالّلِه َمن أتى[
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   حقيقت سجده

  :فرمايد ادق عليه السالم مىامام ص

والّله قسم كسى كه حق سجود را به جاى آورد و سجده حقيقى كند، به هيچ عنوان زيان متوجه او نشده، گرچه در متام 
  !!مدت عمر چنني سجودى را يكبار به جاى آورد

  .انگيز و عظيمى است داستان سجده در معارف پرقيمت اهلى داستان شگفت

اى در پيشگاه اهلى به اندازه  ت، چيزى مهانند سجده مورد توجه حضرت حق قرار نگرفته و هيچ برنامهدر ميان متام عبادا
  .سجده واقعى كه با حضور قلب اجنام شود، ثواب و اجر و مزد و منفعت ندارد

اى كه مهه هسىت انسان آن را  سجده با شرايط، سجده با خضوع و خشوع، سجده با حال، سجده با حقيقت، سجده
مهراهى كند، نشانگر كمال تواضع و بندگى عبد نسبت به حضرت دوست و عالمت فناى ذات و صفات و افعال عبد، 

  .باشد در نور خداوند متعال مى

  .سجده، اظهار عبوديت و بندگى و عشق و حمبت و تذلل و ذلت به پيشگاه مقدس حضرت اوست

   نه براى جهان: دخواهد بگوي گذارد، مى عبد به هنگامى كه سر به سجده مى
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  .گومي خواهم و جز تو را منى بينم و جز تو را منى گونه استقالىل قائل نيستم و جز تو را منى و نه براى خود، هيچ

  در اين ره گر به ترك خود بگوىي
 

  تو را كو تو، تو اوىي يقني گردد

  سر موىي زتو تا با تو باقيست
 

  نگنجى گرچه موىيدرين ره در 

  كم خود گري تا مجله تو باشى
 

  روان شو سوى دريا زانكه جوىي

  چو با دريا گرفىت آشناىي
 

  جمرد شو زسر بر كش دو توىي
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 درين دريا گليمت شسته گردد
 

  اگر يكبار دست از خود بشوىي

ر آبرو يك رويه كن كار  ز
 

 «1»  كه آجنا آبرو ريزد دو روىي

  

مسئله سجود، الزم است جوانب مسئله را در درجه اول از قرآن جميد، سپس از ديدگاه روايات مورد بررسى قرار داد، در 
تا در خور فهم و ظرفيت ما ضعيفان، ارزش و منفعت مسئله روشن گردد، قبل از بررسى برنامه از طريق معارف اهلى الزم 

  .جزئى از معارف است اشاره رود است به معناى معنوى و جامع سجود كه شكل بدىن آن

  معناى معنوى سجود

شناسان معروىف مانند عالمه جملسى رمحه اهللا براى لغت سجده  اهل لغت و به خصوص مفسران بزرگ قرآن جميد و حديث
  :اند و آن عبارت است از و سجود معناى جامعى بيان فرموده

الرباب، چه اين كه با اراده و اختيار صورت گريد، يا با ايت خضوع و تذلل و انقياد، در پيشگاه مقدس حضرت رب ا
  .قهر و جرب و اضطرار

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(
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خضوع كامل اراده حمضند در انقياد و  اما مجادات عامل در هر كجاى خلقت و آفرينش كه وجود دارند، از آجنا كه ىب
  .نسبت به موالى خود و مقررات عاىل او قرار دارند

آنان بنابر اراده حضرت حق تا هستند در سجود و انقياد و تسبيح نسبت به معبودند و با زبان حال و كيفيت زيست و 
كه به شكل حيات و موضع و موقف و منافع وجودى خويش در خانه خلقت، اظهار ذلت و افتقار دارند و اما حيوانات  

اى يا درجاتى از مجادات برتر و باالترند، مهانند مجادات، وىل با معنا و مفهوم وسيعرتى در  خاطر حيات حسى به درجه
برابر حضرت حق، با متام وجود خود در حال سجود يعىن ذلت و افتقار و عجز و پريوى از دستورهاى حضرت او 

  .هستند
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ت مباىن آفرينش خويش و اصول خلقت و امورى كه در حيات از كف اراده اما صاحبان عقل و اراده، چون انسان از جه
هاى وجودى در سجده  آنان بريون است، يعىن امور تكوينيه مثل والدت، مرگ، ضربان قلب، گردش خون و ساير واقعيت

  .حمضند

  :اند و اما از جهت ارادى و جنبه تكليفى بر دو دسته

م آنان معصوم از خطا و با سراپاى وجود خود و مهه شؤون و جوانب حياتشان در اى از آنان مالئكه هستند كه متا دسته
هاى حضرت او  سجده حمضند، يعىن در برابر موالى خود، در كمال خضوع و تذلل و ذلت و افتقارند و هرگز از فرمان

  .سرپيچى و عصيان ندارند

از آنان مطيع حضرت حق و پريو فرامني و دستورهاى و اما دسته ديگر مردمند كه آنان نيز بر دو طايفه هستند، گروهى 
  .گويند اند، اينان را بندگان مؤمن و صادق، حمسن، مطيع و به فرموده قرآن ساجدان مى حالل و حرام آن جناب

   و گروه ديگر مردمى هستند كه از خضوع و تذلل و انقياد نسبت به حضرت حق
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اند كه در مسائل آينده به طور مشروح از ديدگاه  با كمال بدخبىت پريو هواى نفس و شهوات حيواىندر سرپيچى هستند و 
  .قرآن نسبت به هر دو طايفه مباحثى خواهد آمد

ايت خضوع و تواضع و فروتىن و فرمانربدارى از متام دستورهاى حق كه به وسيله كتب آمساىن و  بنابراين سجود يعىن 
ان معصوم عليهم السالم و فقهاى بزرگ اعالم شده و سجده در مناز جزئى كوچك از اين معنا و مفهوم انبياى اهلى و امام

  .وسيع است

در مباحث آينده، سجده به مهني معنا و مفهوم گسرتده مورد توجه است، اميد است خداوند مهربان، با لطف و عنايت و 
عنايت فرمايد، تا ما مهاهنگ با متام اجزاى آفرينش به سوى او  رأفت و حمبتش به مهه ما توفيق رسيدن به چنني سجودى را

  .حركت خويش را ادامه دهيم

   سجده در قرآن كرمي

  :قرآن جميد مسئله با عظمت سجود را در چند مرحله متذكر شده است
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  .سجود موجودات - 1

  .سجود اهل طاعت و عبادت - 2

  .تكرب ابليس از سجود و عاقبت شوم او - 3

  .ها معرفت از سجود به حق و عاقبت آن هاى ىب انسانتكرب  - 4

  .ى از سجود به غري خدا - 5

خبواست حضرت حق، تا آجنا كه توفيق او رفيق راه باشد و مانعى در اين مسري دقيق و راه لطيف اجياد نگردد به بررسى 
  .شود هر پنج قسمت به مهان معناىي كه ذكر شد پرداخته مى
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   سجود موجودات - 1

كند و نظام احسن و اتقن  قرآن كرمي در آيات متعددى متام موجودات عامل را در حال سجده بر حضرت حق معرىف مى
مشار و عظيم را از موجودات عامل، اعم از  عامل و گردش متام موجودات را در مدار خمصوص به خود و پخش منافع ىب

  .داند سجود آنان در برابر حضرت رب العزه مى مساوى و ارضى و حبرى و برى معلول

 اجلِْباُل َو الشََّجُر َو الدََّوابُّ َو  أَ َملْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السَّماواِت َو َمْن ِيف اْألَْرِض َو الشَّْمُس َو اْلَقَمُر َو النُُّجوُم وَ [
  .»1« ]ِه اْلَعذاُب َو َمْن يُِهِن اللَُّه َفما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل ما َيشاءُ َكِثٌري ِمَن النَّاِس َو َكِثٌري َحقَّ َعَليْ 

ها و درختان و جنبندگان  ها و هر كه در زمني است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه اى كه هر كه در آمسان آيا ندانسته
عذاب، الزم و مقّرر شده است و  ] كه از سجده امتناع دارند[يارى كنند؟ و بر بس و بسيارى از مردم براى او سجده مى

  .دهد اى براى او نيست؛ به يقني خدا هر چه را خبواهد اجنام مى كسى را كه خدا خوار كند، گرامى دارنده

  خداوند عزيز در پايان اين آيه، مترد از سجود يعىن سرپيچى از اطاعت و عبادت خودش را، سبك انگاشنت حق حساب
كرده و سبك انگارى حق، سبك كردن شخصيت انسان به دست خويش است و هر كس به خفت و خوارى و سبكى  

  .كه معلول سرپيچى از فرمان خداست گرفتار شود، راهى براى مكرمت و بزرگوارى و شخصيت ندارد
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  .18): 22(حج  -)1(
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اند در پرتو سجده آنان  عزت و نظم و منفعت دهى و تداوم حيات موجودات غري انساىن عامل، گرچه خاىل از ارادهآرى، 
  .به حضرت دوست است

اى كه در پايان آيه شريفه  اند آن دسته و چه زشت و قبيح و بدكردار و بدسريت و شقى و پست و دىن و بدخبت
  .عذاب بر آنان حتمى گشتهبه خاطر عدم سجده و اطاعتشان : فرمايد مى

هاى او سر ذلت و انقياد در برابر حضرتش به خاك عبادت و مذلت  ها و نعمت بياييد از باب شكر در برابر احسان
  .بگذارمي

  :فرمايد و باز در قرآن جميد درباره سجود موجودات مى

َو لِلَِّه َيْسُجُد ما ِيف * ِظالُلُه َعِن اْلَيِمِني َو الشَّماِئِل ُسجَّداً لِلَِّه َو ُهْم داِخُرونَ ٍء يـَتَـَفيـَُّؤا  ما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشيْ   أَ َو َملْ يـََرْوا ِإىل[
  .»1« ] نَ َخيافُوَن َربـَُّهْم ِمْن فـَْوِقِهْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرو * السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض ِمْن دابٍَّة َو اْلَمالِئَكُة َو ُهْم ال َيْسَتْكِربُونَ 

كنند، از راست و  هاى آنان در حاىل كه فروتنانه براى خدا سجده مى آيا به سوى آنچه خدا آفريده ننگريستند كه سايه
كنند و تكّرب  ها و زمني از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد، فقط براى خدا سجده مى و آنچه در آمسان* گردد؟ چپ برمى

  .دهند شوند، اجنام مى ترسند و آنچه را به آن مأمور مى شان كه بر فراز آنان است، مىاز پروردگار .* ورزند و سركشى منى

  :فرمايد و نيز در قرآن جميد مى

  َو ِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َطْوعاً َو َكْرهاً َو ِظالُهلُْم ِباْلُغُدوِّ [

______________________________  
  .50 -48 ):16(حنل  -)1(
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  .»1« ] َو اْآلصالِ 

هايشان بامداد و شام گاه  ميلى و كراهت و نيز سايه ها و زمني هستند، از روى ميل و رغبت يا ىب كساىن كه در آمسان
  .كنند براى خدا سجده مى

  .»2« ] َو النَّْجُم َو الشََّجُر َيْسُجدانِ [

  .كنند سجده مى] اوبراى [و گياه و درخت مهواره 

   سجود اهل طاعت و عبادت - 2

ره اند و در نتيجه به الوهيت حضرت حق و به  مند شده آنان كه به وادى با عظمت معرفت قدم گذاشته و از نور بصريت 
مر انبيا و بينند كه از پى اوا اند، بر خود الزم و حتم مى بندگى و مملوكيت خويش، با متام وجود به اقرار و اعرتاف برخاسته

امامان عليهم السالم به عبادت قيام كرده و از حضرت حق اطاعت منايند و به پيشگاه او سجده به معناى حقيقى برند، 
يعىن كمال انقياد و خضوع و تذلل را نسبت به عظمت و فرامني او رعايت كنند، قرآن جميد ياد آنان را گرامى داشته و از 

  :داند كند و آنان را عباد شايسته و سارع در خريات مى ان با كرامت حق ياد مىوجود مبارك آنان به عنوان بندگ

يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليـَْوِم اْآلِخِر َو يَْأُمُروَن * لَْيُسوا َسواًء ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب أُمٌَّة قاِئَمةٌ يـَتـُْلوَن آياِت اللَِّه آناَء اللَّْيِل َو ُهْم َيْسُجُدونَ [
  .»3« ] ْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيسارُِعوَن ِيف اخلَْْرياِت َو أُولِئَك ِمَن الصَّاحلِِنيَ ِباْلمَ 

______________________________  
  .15): 13(رعد  -)1(

  .6): 55(الرمحن  -)2(

  .114 -113): 3(آل عمران  -)3(
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هستند، آيات خدا را ]  و رعايت كننده حّق خدا و مردم[يستند، از اهل كتاب گروهى درستكار يكسان ن]  مهه اهل كتاب[
در سايه قرآن و نبّوت .* [كنند سجده مى]  به پيشگاه حق از روى تواضع و فروتىن[خوانند و  در ساعاتى از شب مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

دهند و از كار ناپسند و زشت  رمان مىآورند و به كار شايسته و پسنديده ف به خدا و روز قيامت اميان مى] پيامرب
  .شتابند و اينان از شايستگانند دارند و در كارهاى خري مى بازمى

كيشان خود پافشارى بر باطل نكرده، بلكه  شود كه گروهى از اهل كتاب مانند دوستان و هم از اين دو آيه استفاده مى
  .راست و صراط اهلى آمدندتسليم پيامرب صلى اهللا عليه و آله و قرآن شدند و به راه 

  :فرمايد در قرآن جميد درباره بندگان واقعى خود مى

  .»1« ]ِسيماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجودِ [

  .شان از اثر سجود پيداست نشانه آنان در چهره

  :فرمايد و نيز در قرآن جميد درباره عباد مورد رضايت خود مى

  .»2« ] اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة َربِّهِ َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آناَء [

رت است كننده آيا چنني انسان كفران[ يا كسى كه در ساعات شب به سجده و قيام و عبادتى خالصانه مشغول ]  اى 
  ترسد و به رمحت پروردگارش اميد دارد؟ است، از آخرت مى

  :فرمايد هاى عباد واقعى مى نشانهو نيز در 

______________________________  
  .29): 48(فتح  -)1(

  .9): 39(زمر  -)2(
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ْم ُسجَّداً َو ِقياماً [   .»1« ]َو الَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِِّ

  .رسانند و آنان كه شب را براى پروردگارشان با سجده و قيام به صبح مى

  :فرمايد باز در قرآن جميد مىو 
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  .»2« ]َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلْألَْذقاِن ُسجَّداً   ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإذا يـُْتلى[

  .افتند كنان به رو در مى خوانند، سجده اند، زماىن كه بر آنان مى آن معرفت و دانش يافته]  نزول[مهانا كساىن كه پيش از 

  :فرمايد اى ديگر مى در آيهو 

  .»3« ]َعَلْيِهْم آياُت الرَّْمحِن َخرُّوا ُسجَّداً َو ُبِكيا  ِإذا تـُْتلى[

  .افتادند شد، سجده كنان و گريان به رو مى رمحان بر آنان خوانده مى]  خداىِ [هنگامى كه آيات 

يابند و از پى مسىت اين  كوچكى خويش مىآرى، لذتى كه اينان از معرفت به حق و عظمت او و از معرفت به خود و  
ايت تذلل و سجده در پيشگاه او برند، براى غري اينان قابل وصف و درك نيست   .لذت، كمال تواضع و خضوع و 

   خصوصيت علمى و عملى سجده

  :مايدفر  هاى بندگان حقيقى خود دانسته مى و نيز در قرآن جميد، سجده و بعضى از حقايق عاىل اهلى را از نشانه

______________________________  
  .64): 25(فرقان  -)1(

  .107): 17(اسرا  -)2(

  .58): 19(مرمي  -)3(
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ْم َو ُهْم ال َيْسَتكْ [ ا َخرُّوا ُسجَّداً َو َسبَُّحوا ِحبَْمِد َرِِّ ا يـُْؤِمُن ِبآياتَِنا الَِّذيَن ِإذا ذُكُِّروا ِ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمضاِجِع   تـََتجاىف* نَ ِربُو ِإمنَّ
  .»1« ] َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفاً َو َطَمعاً َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ 

افتند  آورند كه وقىت به وسيله آن آيات به آنان تذكر داده شود، سجده كنان به رو در مى فقط كساىن به آيات ما اميان مى
تكّرب و ]  از سجده و سپاس و تنزيه[كنند در حاىل كه  ردگارشان را از هر عيب و نقصى تنزيه مىو مهراه با سپاس، پرو 

شود در حاىل   هايشان دور مى لوهايشان از خوابگاه]  مالزم بسرت اسرتاحت و خواب نيستند، بلكه* [ورزند؛ سركشى منى
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امي،  خوانند و از آنچه آنان را روزى داده مى]  ت و پاداشبه رمح[و اميد ]  از عذاب[كه مهواره پروردگارشان را به علت بيم 
  .كنند انفاق مى

  :فرمايد فيلسوف بزرگ اسالمى مرحوم صدر املتأهلني شريازى در توضيح اين دو آيه مى

در اين دو آيه سه خصوصيت علمى قلىب و سه خصوصيت عملى جسمى براى مؤمن ذكر شده، تا در پرتو اين شش 
كه كلمه شهادت بدون معرفت برهاىن يا كشفى موجب آزادى از شقاوت ذاتى علمى نيست و به   برنامه روشن شود

عبارت ديگر علم تنها كه حمصول يادگرفنت يك سلسله الفاظ است بدون تعمق برهاىن يا كشفى در مفهوم و حقيقت آن 
ذيب و تزكيه باطن موجب جنات از عذاب   .اليم نيست علت جنات نيست و جمرد اعمال بدىن بدون 

  :اما سه صفت علمى قلىب كه صاحبش به حقيقت آن رسيده عبارت است از

  .ذكر خدا - 1

______________________________  
  .اين آيه شريفه حاوى سجده واجبه است 16 -15): 32(سجده  -)1(
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  .تسبيح و محد به حقيقت - 2

  .آزادى از تكرب و در برابر حق - 3

  :اما سه صفت و سه خصوصيت عملى جسمى عبارت است از

  .بريون آمدن از رختخواب به وقت نيمه شب جهت عبادت - 1

  .دعا در دل تاريك شب - 2

  .انفاق از آنچه روزى شده در راه خدا - 3

  .اما شرح هر يك از اين سه خصوصيت علمى قلىب و عملى جسمى
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ورت كه عبد با درك معارف اهليه و فايده گرفنت از حقايق اميانيه و ذكر حقيقى باعث سجده واقعى است، به اين ص - 1
گردد و به طور مرتب نور مواعظ و امثال در دلش جتلى  موعظه شدن به تقوا و زهد حقيقى، داراى حالت تذكر دائم مى

رآن و تقوا كند، در اين حال از مواعظ و نصايح و ق كند و در حقيقت عقل و روح او با معارف وحدت پيدا مى مى
اى  ارزش و راه فقط راه خدا و صراط مستقيم است و در اين نقطه رسد كه ظاهر دنيا ىب ها گرفته و به اين نتيجه مى فايده

است كه بر اثر برخورد قلب صافش به معارف و فطرت پاكش به حقايق، با متام هسىت در برابر حضرت دوست به سجده 
سايد و از نقشه حيوانيت، با كمك اين سجود به مقام  بر خاك پيشگاه ربوىب مىافتاده و سر تواضع و انقياد و ذلت 

  .كند انسانيت سفر مى

و اين نتيجه دل دادن به معارف اهليه و حقايق ربانيه است و براى لقلقه زبان و علم بدون برهان و مكاشفه اين مهه اثر 
خداست و اين علم اساس دين و ريشه بقيه حسنات و  نيست، اين مراتب از آثار و خواص علم عارفان بالّله و آيات

  .هاست نيكى

پس از جتلى اين علم و آراسته شدن عبد به معرفت برهاىن يا كشفى، در مقام تسبيح و تقديس و حتميد حضرت حق  - 2
   برخواهد آمد، چرا كه از طريق اين
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ايت است،  ايت در ىب حق منزه از هر عيب و نقص و داراى كمال ىبرسد كه وجود اقدس  معرفت به اين حقيقت مى
  .پس فقط ذات او استحقاق تسبيح و حتميد دارد

اين تسبيح و محد در حقيقت عبارت از تنها منودن ذات از اوصاف مادى و اتصاف به صفات مالئكة الّله و تشبه و 
  .اند محد مؤمنان، چنانچه بزرگان از علم و عرفان اشاره فرموده ختلق به اخالق الّله است و به حقيقت اين است تسبيح و

آرى، كثرت مترين تسبيح و محد بر اساس معرفت و رسوخ در اتصاف به صفت كمال، آدمى را حقيقت آن تسبيح و 
  .كند جنس آن صفت مى

آورد، پس تعجب ندارد   گريى آهن در جماورت آتش او را به صورت يك پارچه شعله و آتش در مى آيا نديدى كثرت آتش
كه مؤمن بر اثر معرفت و تسبيح و حتميد حق موجودى خالص از عوارض ظاهر دنيا شود و مهانند مالئكه مقرب كه 

  !شأىن جز تسبيح و تقديس ندارند مسبح و حامد گردد
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كه از وجود شود   آرى، مؤمن از بركت تداوم معرفت و ذكر و تسبيح و محد حق، تبديل به يك موجود خالص اهلى مى
  .مقدس او جز انقياد و تسليم و سجده واقعى در پيشگاه با عظمت حضرت حق بروز نكند

و اين اخالق عرفا و حكماست كه حقايق را از زوايد و مشخصات خالص كنند و به تنقيح مقاصد از فضول و زوايد 
  .اقدام منايند و بني ذاتى و عرضى را در هر باب جداسازى كنند

و معرفت و تسبيح و محد اين عمل را نسبت به خود روا ندارند و خويشنت را از عوارض غري اهلى و از  چگونه با ذكر
  فضول دنيا و زوايد مادى خالص ننمايند؟

بينند و  رسند، تا جاىي كه حقيقت را با نور بصريت مى اينان بر اثر كثرت برنامه جتريد و توحيد به مرتبه جترد از خالئق مى
   متام هسىت مسبح و منزه آجناست كه با
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  .كردند و محدگو مى

  :اى دل، اهلى قمشه اهلى واقعى و متصفان به حقايق و معارف زبانيه اينانند، به قول عارف زنده

  گر پسندى غري او يارى اهلى نيسىت
 

  ور كشى جز عشق او بارى اهلى نيسىت

  كلغري آن زيباى مطلق غري آن معشوق  
 

  گر ببازى دل به ديارى اهلى نيسىت

  چون نشيىن طرف گلزارى به ياد گلرخى
 

  خاطرت گر رجند از خارى اهلى نيسىت

  گر به گنجى دهى آن اشكى كه از شوقش شىب
 

  ريزى از چشم گهربارى اهلى نيسىت

  كينه گر دارى تو از اهل دىل اى ىب سينه
 

  ور دىل از خود بيازارى اهلى نيسىت

  

  چون خليل عشقى اندر آتش منروديان
 

  آتشت گر نيست گلزارى اهلى نيسىت
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  زآتش منرود كسى ترسد خليل پاك جان
 

  نورى ار بگريزى از نارى اهلى نيسىت

  

  .حمصول معرفت برهاىن و كشفى اينان و تسبيح و محدشان خالصى از تكرب در برابر حق و شؤون حق است - 3

كنند، چرا كه وقىت انسان در مقام فناى ذات و صفت  برابر خلق هم به صفات نفس و ظهور انانيت تكرب منىاينان در 
نسبت به موال باشد و غرق در شهود حضرت رب و صفات او، چگونه تكرب كند، در برابر چشم دل اينان وجود، 

  منحصر

  67: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

تكرب كنند، در حقيقت با اين معرفت و تسبيح و محد بر مقام نيسىت  به حق و صفات و افعال اوست، پس بر كه
  !داند، در برابر كه تكرب منايد؟ اند و آن كسى كه به نيسىت رسيده و هر چه غري حق را نيست مى رسيده

را از مهه كنند، خود  اند كه در ميان هر مجعيت يا در هر شهرى كه زندگى مى اين بزرگواران در اخالق خود آنقدر متواضع
  .دانند بدتر و از مقام انسانيت دورتر مى

جتاىف از مضاجع در ظاهر، خاىل گذاشنت رختخواب از بدن و رها كردن خواب براى مناز شب است، چرا كه مردم  - 4
جد شبانه و قائم به صالة در تاريكى شبند   .مؤمن و اهل معرفت داراى 

هاى ماديت و شواغل جسمى پست و قيام از  عمليه از تاريكى و در باطن آزاد كردن ارواح است، به حسب قواى
رختخواب بدن و خروج از عامل اجسام به قطع تعلقات غري اهلى و حمو آثار غري رباىن است، يا خروج از عامل امكان به 

  .حمو صفات امكاىن و منور شدن به نور اهلى و فيض ربوىب است

  :گويد معاذ بن جبل مى

رسول الّله صلى اهللا عليه و آله بودمي، گرماى سخىت بود، در حدى كه مردم از هم جدا شده بودند، در غزوه تبوك خدمت 
شت شوم و از ! يا رسول اللّه: تر شدم و گفتم تر بودم، نزديك من از مهه به پيامرب نزديك عملى به من بياموز كه داخل 

اش آسان كند، آن گاه  است در صورتى كه خداوند بر بندهمسئله بزرگى پرسيدى، وىل آسان : آتش دوزخ دور گردم، فرمود
  .خدا را عبادت كن و به او شرك نورز، مناز واجب را ادا كن و زكات مفروضه را بپرداز و روزه ماه رمضان را بگري: فرمود
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شت آگاهى دهم؟ عرضه داشتم: آن گاه فرمود   :آرى، فرمود: تو را به درهاى 

   عطا است و برخاسنت مرد در دل تاريك شب جهتروزه سپر است، صدقه كفاره 

  68: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»2« را قرائت كرد »1« ] ُجُنوبـُُهمْ   تـََتجاىف[  كسب رضايت حق، سپس آيه شريفه

و اما دعاى آنان توجه قلب ايشان است به توحيد حقيقى يعىن ليس ىف الدار غريه ديّار و نظر به مقام عندّيت است  - 5
عبادت و دعاى آنان به مقتضاى خوف از سخط رّب و بُعد از جناب دوست و طمع به عنايت و لطف و حمبت و و 

  .اجر و ثواب اوست

هاىي است كه حضرت رب العزه در اختيار آنان گذاشته از مال، علم، آبرو،  و اما انفاق آنان مربوط به متام نعمت - 6
  .قدرت، شخصيت

   بيان قرآنتكرب ابليس از سجود در  - 3

كه امر حضرت حق به متام مالئكه بود و در حقيقت اجنام آن مأموريت، اجنام   -داستان تكرب ابليس از سجده بر آدم
در ده سوره قرآن ذكر  -»3« خواسته امر بود و واقعيت آن سجده به فرموده حضرت صادق عليه السالم بر خدا بود

  :شده

  .ه، فصلت، فرقان، صبقره، نساء، اعراف، حجر، اسراء، كهف، ط

  سوره اسراء

  :مفصل اين مسئله در سوره مباركه اسراء در آيات كرميه زير آمده

 قاَل أَ َرأَيـَْتَك هَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ * َو ِإْذ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس قاَل أَ َأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً [
  يـَْوِم اْلِقياَمةِ   َلِئْن َأخَّْرَتِن ِإىل

______________________________  
  .16): 32(سجده  -)1(
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  .6، باب 123/ 84: حبار األنوار -)2(

  .، باب السني بعده اجليم68/ 4: سفينة البحار -)3(

  69: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

َو اْستَـْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـُْهْم * اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجزاؤُُكْم َجزاًء َمْوُفوراً قاَل * َألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّيـََّتُه ِإالَّ َقِليًال 
ِإنَّ * ْيطاُن ِإالَّ ُغُروراً ُهُم الشَّ ِبَصْوِتَك َو َأْجِلْب َعَلْيِهْم ِخبَْيِلَك َو َرِجِلَك َو شارِْكُهْم ِيف اْألَْمواِل َو اْألَْوالِد َو ِعْدُهْم َو ما َيِعدُ 

  .»1« ]ِبَربَِّك وَِكيًال   ِعباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن َو َكفى

آيا براى  : پس مهه سجده كردند مگر ابليس كه گفت. براى آدم سجده كنيد: هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و 
سببش [مرا خرب ده اين كسى كه او را بر من برترى دادى : گفت]  پسس!* [كسى كه او را از ِگل آفريدى، سجده كنم؟

و به دنبال خود به عرصه هالكت و [زمن  ترديد فرزندانش را جز اندكى جلام مى اگر تا قيامت مهلتم خبشى، ىب] چه بود؟
  .]*كشم نابودى مى

از آنان هر  .* اهد بود، كيفرى سخت و كاملبرو كه از آنان هر كس تو را پريوى كند، قطعاً دوزخ كيفرتان خو : خدا فرمود
هايت بر  ها و پياده با سواره]  براى راندنشان به سوى طغيان و گناه[برانگيز و ]  به سوى باطل[كه را توانسىت با آوازت 

شريك در اوالد ] از طريق وسوسه كردنشان به زنا[در اموال و ]  از راه سوق دادنشان به حرام[آنان بانگ زن و با آنان 
شت و دوزخ خربى نيست[بده ]  دروغ[شو و به آنان وعده  و شيطان آنان را جز از روى ]  كه از قيامت، حسابرسى، 

يقيناً تو را بر بندگامن هيچ تسّلطى نيست و كاىف است كه پروردگارت ]  وىل آگاه باش كه.* [دهد باطل و دروغ وعده منى
  .باشد]  آنان[نگهبان و كارساز 

  :ن آيات به شرح زير استنتيجه اي

  .سر تافنت ابليس از سجده بر آدم كه امر حضرت حق بود - 1

  .عجب و خودبيىن شيطان نسبت به آدم كه حق او نبود - 2

______________________________  
  .65 -61): 17(اسراء  -)1(
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  .آدم و جمادله با پروردگار اسائه ادب و جرأت و جسارت نسبت به حق درباره بىن - 3

  .بريون شدن او از پيشگاه رمحت به خاطر اعراض از سجود - 4

  .حتميت به جهنم رفنت او و متام پريوانش - 5

  .هاى دروغ و فريبنده و غرورآور سرسخىت او براى فريب انسان با متام قوايش از طريق مال و اوالد و وعده - 6

آدم و اين كه مهه قدرت او فقط در وعده و نرينگ و آرايش مال و اوالد است و عدم تواناىي او در حكومت بر بىن  - 7
اين كه خداوند بزرگ با قدرت نبوت، امامت، قرآن، عقل، فطرت، وجدان، توبه، انسان را جمهز فرموده و در قيامت 

  !!االرباب ندارند نسبت به فريب خوردن از شيطان عذر موجهى در پيشگاه مقدس حضرت رب

   اعرافسوره 

  :خوانيم و در سوره مباركه اعراف مى

قاَل ما َمنَـَعَك َأالَّ * ْن ِمَن السَّاِجِدينَ َو َلَقْد َخَلْقناُكْم ُمثَّ َصوَّْرناُكْم ُمثَّ قـُْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َملْ َيكُ [
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قاَل أَنَا  قاَل َفاْهِبْط ِمْنها َفما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر ِفيها َفاْخرُْج * َخيـْ

َعثُونَ   قاَل أَْنِظْرِين ِإىل* ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِينَ  * َويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ قاَل َفِبما َأغْ * قاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ * يـَْوِم يـُبـْ
قاَل اْخرُْج ِمْنها َمْذُؤماً * َرُهْم شاِكرِينَ ُمثَّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن َأْمياِِْم َو َعْن َمشائِِلِهْم َو ال جتَُِد َأْكثَـ 

   ِمنـُْهْم َألَْمَألَنَ َمْدُحوراً َلَمْن َتِبَعَك 

  71: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ 

  :گرى كردمي، آن گاه به فرشتگان گفتيم و مشا را آفريدمي، سپس مشا را صورت

را امر   هنگامى كه تو: خدا فرمود.* كنندگان نبود درنگ مهه سجده كردند، جز ابليس كه از سجده بر آدم سجده كنيد؛ ىب
رتم، مرا از آتش پديد آورده: كردم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده نكردى؟ گفت اى و او را از ِگل  من از او 
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فرود آى؛ زيرا تو را نرسد كه در اين ]  كه عرصه فروتىن و فرمانربدارى است[از اين جايگاه و منزلتت : خدا فرمود.* آفريدى
برانگيخته شوند، ]  مردگان[مرا تا روزى كه : گفت.* ريون شو كه قطعاً از خوارشدگاىنجايگاه بلند، بزرگ منشى كىن پس ب

به سبب اين كه مرا به برياهه و گمراهى انداخىت، يقيناً بر سر : گفت.* البته تو از مهلت يافتگاىن: خدا فرمود.* مهلت ده
سپس از پيش رو و پشت سر .* خواهم نشستدر كمني آنان ] رساند كه رهروانش را به سعادت ابدى مى[راه راست تو 

بيشرتشان ]  كنم كه تا جاىي آنان را دچار وسوسه و اغواگرى مى[تازم و  و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان مى
از اين جايگاه و منزلتت نكوهيده و مطرود بريون شو كه قطعاً هر كه از آنان از : خدا فرمود.* گزار خنواهى يافت را سپاس

  .ترديد جهنم را از مهه مشا لربيز خواهم كرد و پريوى كند، ىبت

  :آيد نتاجيى كه از اين آيات به دست مى

آفرينش انسان از نظر قواى ظاهرى و باطىن كامل است، بنابراين با اين قدرت كامل حمكوم ضد خدا نيست، مگر  - 1
  .خودش خبواهد حمكوم باشد

   ده و خضوع شد، مالئكه مهه فرمانبه خاطر كمالش به مالئكه امر به سج - 2

______________________________  
  .18 -11): 7(اعراف  -)1(
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  .حق را اطاعت كردند، وىل ابليس از حكم خدا به خاطر كرب و عجب خوددارى كرد

  .عجب و كرب ابليس علت حمروميت او از دربار رمحت حضرت رب االرباب شد - 3

اش تا قيامت از خدا مهلت گرفت، تا از طول اين زمان جهت گمراهى فرزندان آدم  خاطر مزد عبادات گذشته به - 4
  .استفاده كند

گذارى كرد، به اين صورت كه فرود آمدنش را از عزت و شخصيت به حضرت  مذهب فاسد و خطرناك جرب را پايه - 5
  .يزى خنواسته و از گمراهى و بدخبىت آنان متنفر استحق نسبت داد، در حاليكه خداوند بزرگ جز عزت موجودات چ
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ديد كرد كه متام قواى بىن آدم، اعم از عقل، فطرت، وجدان، علم، شهوت، مشاعر، غرايز و احساسات آنان را به  - 6
گونه آيات هشدارى از جانب حضرت دوست به انسان است كه با كمال دقت و با تكيه بر  كشم و اين راه باطل مى

  .د اهلى و اميان به خدا و روز جزا، از خويشنت در برابر اين دمشن خطرناك حمافظت كندقواع

  .ابليس در حاليكه در معرض مذّمت و مشاتت و خوارى و سرافكندگى قرار گرفت از پيشگاه رمحت رانده شد - 7

  .خواهند بود به او وعده حتمى داده شد كه خود و پريوانش به خاطر سرپيچى از فرمان خدا اهل جهنم - 8

   سوره ص

  :خوانيم هاى شديدتر مى انگيز را با عنوان و در سوره مباركه ص اين داستان شگفت

  73: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

َفَسَجَد اْلَمالِئَكةُ  * ِدينَ َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه ساجِ * ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإينِّ خاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ [
قاَل يا ِإبِْليُس ما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم  * ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ * ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين * ُكْنَت ِمَن اْلعاِلنيَ    َو ِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإىل* قاَل َفاْخرُْج ِمْنها َفِإنََّك َرِجيمٌ *  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتهُ ِمْن ِطنيٍ قاَل أَنَا َخيـْ
َعثُونَ   قاَل َربِّ فَأَْنِظْرِين ِإىل* يـَْوِم الدِّينِ  َل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم قا* يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ   ِإىل* قاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ * يـَْوِم يـُبـْ

  .»1« ] َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ * قاَل فَاحلَْقُّ َو احلَْقَّ أَقُولُ * ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * َأْمجَِعنيَ 

پس زماىن كه اندامش را .* انا من بشرى از گل خواهم آفريدمه: هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت]  ياد كن[
مگر * پس فرشتگان مهه با هم سجده كردند؛.* درست و نيكو منودم و از روح خود در او دميدم، براى او سجده كنيد

ا دستان تو را چه چيزى از سجده كردن بر آنچه كه ب! اى ابليس: فرمود] خدا.* [ابليس كه تكّرب ورزيد و از كافران شد
  قدرت خود آفريدم، بازداشت؟

رتم، مرا از آتش آفريدى و او را از گل ساخىت: گفت* گاىن؟ آيا تكّرب كردى يا از بلند مرتبه از : گفت] خدا.* من از او 
  :گفت.* و حتماً لعنت من تا روز قيامت بر تو باد* اى؛ ترديد تو رانده شده بريون رو كه ىب]  جايگاه[آن 

تا زماىن معني و * تو از مهلت يافتگاىن،: گفت] خدا.* شوند، مهلت ده مرا تا روزى كه مردم برانگيخته مى! پروردگارا
  ]خدا* [ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، به عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى: گفت.* معلوم
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______________________________  
  .85 -71): 38(ص  -)1(

  74: ص، 6 عرفان اسالمى، ج

ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند، از مهگى پر خواهم   كه ىب* گومي سوگند به حق و فقط حق را مى: گفت
  .كرد

  :كند آيات باال ما را به اين مسائل آگاه مى

ه علت عظمت و شخصيت آدم به خاطر نفخه اهلى در اوست، كه از آن تعبري به روح اهلى شده و مهان روح است ك - 1
  .قرار گرفنت عقل و فطرت و قواى انساىن در انسان شد و آدمى به مقام علم االمساىي و خالفة اللهى مشرف گشت

  .اين عظمت و شخصيت اقتضا كرد كه مالئكه به امر حضرت رب العزه در برابر او سر تواضع و سجده فرود آرند - 2

  .رور و سر پيچى از فرمان حضرت حق شداين عظمت و كرامت، سبب حسد ابليس به آدم و ظهور غ - 3

  .عدم سجده او باعث رجم و طرد او از پيشگاه عزت ربوىب گرديد - 4

  .عدم سجده او باعث گرفتار شدنش به لعنت و سخط حق گشت - 5

ديد كرد تا روز قيامت، دست از گمراه كردن انسان  - 6 تكربش باعث ادامه نافرمانيش شد تا جائيكه قسم خورد و 
  !ردبرندا

  .با متام شدت به او خطاب شد كه جهنم را از تو و پريوانت پر خواهم كرد - 7

   عاقبت شوم ابليس

در هر صورت سر باز زدن ابليس از سجده باعث رجم و طرد او از پيشگاه حق و دچار شدنش به لعنت در دنيا و 
ازه توبه و بازگشت نداد و با علم به آخرت و به طور حتم جهنمى شدن او در قيامت گشت و صفت پليد كرب، به او اج

   اين مسئله كه دورماندن از عنايت حق باعث عذاب آخرت و خزى دنياست، به علو و كربش
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  75: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .افزايد ادامه داد و با پى گرفنت گمراهى انسان دقيقه به دقيقه بر بار سنگني گناه و معصيت و طغيانش مى

  !گر است ها جلوه ها كه در اين آيات براى متام انسان ها و پندها و موعظه تها و عرب  راسىت چه درس

خدا كند ما را ديده بصريت و گوش شنوا باشد، تا با ديدن اين آيات در قرآن جميد با ديده عقل و قلب و شنيدن امثال و 
و عيال و اطرافيان خويش را پاك نگاه ناپذير، خود و اهل  هاى قرآىن خبود آئيم و از صفات و اخالق اين دمشن آشىت عربت
  .دارمي

خدا كند، فرامني حضرت حق را در قرآن با جان و دل قبول كرده و بر اين ديو رجيم و موجود پليد و لعني تا حلظه خروج 
رده و از دنيا كفر ورزمي و در راه اميان و عشق به خدا سري خود را ادامه دهيم و از غفلت و سهو و جهل و ناداىن پرهيز ك

دل، را به نور حق منور داشته و عقل و جان و نفس و دل، از دسرتس شيطان دور نگاه دارمي كه اگر مراقب و حماسب و 
  .مواظب و بيدار نباشيم، متام هسىت ما به وسيله اين دمشن غارتگر به غارت خواهد رفت

  تا كى اى مست خواب غفلت و جهل
 

  گوش سوى مقلد نا اهل

 اين طريق تو را تا به مقصد در
 

 كى رساند دليل نابينا

  اى درگذر از اين پس و پيش حلظه
 

  اى در نگر به عامل خويش حمله

  چند ماىن تو اين چنني خفته
 

  مهره از راه منزىل رفته

  پوىي به طلب در جهان چه مى
 

  جوىي اى چه مى چو تو گم گشته

  ديده بگشاى اى كه در خواىب
 

 «1»  مگر ياىبخويشنت را طلب 

  

   هشدار قرآن پريامون شيطان
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ناپذير انسان دانسته و او را منبع هر شرى معرىف منوده و وى را مانع وصول  قرآن جميد شيطان و جنود او را دمشن آشىت
هاى او  داند و به طور مرتب آدمى را از خطرات و جنايات و خرابكارى انسان به رشد و كمال و لقاى حضرت او مى

شت منع كرده و به  برحذر داشته و هشدار مى دهد كه هدف اين موجود پست و پليد، اين است كه مشا را از رفنت به 
  .عذاب اهلى بكشاند

شت مذكور در قرآن رفتند، خداوند عزيز به آنان هشدار داد كه  از مهان زمانيكه آدم و حوا به فضل حضرت حق به 
شت است، به آيهشيطان، دمشن حتمى مشاست و متام ه   :اى از آيات كتاب اهلى توجه كنيد دف وى بريون راندن مشا از 

  .»1« ] فـَُقْلنا يا آَدُم ِإنَّ هذا َعُدوٌّ َلَك َو ِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشقى[

شت بريون نكند كه در مشقت دمشىن است براى تو و مهسرت، پس مشا ]  ابليس[مسلماً اين ! اى آدم: پس گفتيم را از 
  .و رنج افىت

به حقيقت بدان كه اين شيطان با تو و جفت تو دمشن است و هشيار باش كه مبادا مشا را از ! به آدم گفتيم، اى آدم
  .شويد شت بريون آرد كه از آن پس به ناراحىت و بدخبىت دچار مى

كه مهان بالىي كه سر پدر و مادر مشا آورد قصد حتمى دارد بر سر   دهد و در جاى ديگر به متام فرزندان آدم هشدار مى
  :مشا هم بياورد، در اين آيه دقت كنيد

  يا َبِين آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطاُن َكما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَِّة يـَْنزُِع َعنـُْهما[

______________________________  
  .117): 20(طه  -)1(

  77: ، ص6 رفان اسالمى، جع

  .»1« ] َني أَْولِياَء ِللَِّذيَن ال يـُْؤِمُنونَ ِلباَسُهما ِلُريِيـَُهما َسْوآِِما ِإنَُّه َيراُكْم ُهَو َو قَِبيُلهُ ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّياطِ 

شت بريون كرد، لباسشان را از ]  با فريبكاريش[را شيطان، مشا را نفريبد چنان كه پدر و مادرتان ! اى فرزندان آدم از 
بينيد  اش مشا را از آجنا كه مشا آنان را منى كشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند، او و دار و دسته اندامشان بر مى

  .آورند بينند، ما شياطني را سرپرست و ياران كساىن قرار دادمي كه اميان منى مى
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  .س است و ابليس و جنود و هر مانعى در راه خدا، از مصاديق آن استلغت شيطان اسم جن

مشا هر موجود ذى شر و هر جن و انسى كه با وسوسه يا با خناسى خود، يا با آرايش ظاهر دنيا خبواهد مشا را از حضرت 
  .حق جدا كند شيطان و دمشن حقيقى خود بدانيد

   وسايل شيطان براى فريب انسان

  .انسان داراى اعوان و انصارى است كه اعوان و انصارش اعم از مجاد و حيوان و انسان استشيطان براى فريب 

او از هر طريقى كه بتواند به فريب انسان اقدام كرده و آدمى را به ظواهر زندگى مغرور منوده و از راه خداى بزرگ باز 
  .دارد مى

  :فرمايد پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

   پس از هبوط از مقام عزت و نورانيت براى فريب انسان متوسل بهشيطان 

______________________________  
  .27): 7(اعراف  -)1(

  78: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :وسائلى شد از مجله

  .»كنند كنايه از اين كه گاهى افراد آجنا را براى معصيت انتخاب مى«  هاى عمومى محام - 1

  .»هت پر كردن جيب مردم از حرامج« حمل كسب و كار - 2

  .طعامى كه بر آن نام خدا برده نشده - 3

  .كليه مسكرات  - 4

  .موسيقى - 5
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  .هاى جمالس هلو اشعار بيهوده و باطل از قبيل تصنيف - 6

  .كتب ضالل  - 7

  .گوىي دروغ - 8

  .سحر و شعبده و جادو و ساحران - 9

 قدرمتندى را كه در برابر شهوت ضعيف است به زانو درآوردگرند كه هر  ترين دام او زنان طناز و عشوه خطرناك -10
»1«.  

  :فرمايد قرآن جميد درباره اقوامى كه هالك شدند مى

  .»2« ] َو َزيََّن َهلُُم الشَّْيطاُن َأْعماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل َو كانُوا ُمْستَْبِصرِينَ [

براى [باز داشت در حاىل كه ] خدا[در نتيجه آنان را از راه  آنان را برايشان آراست،]  زشت[هاى  و شيطان عمل
  .بصريت داشتند]  تشخيص حق از باطل

   بياييد به هشدارهاى حضرت حق كه حمب و عاشق و دوستدار واقعى ماست

______________________________  
  .، با كمى اختالف172، حديث 3، باب 281/ 60: حبار األنوار -)1(

  .38): 29(عنكبوت  -)2(

  79: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

يم، فريب دمشنان خدا را خنورده  توجه كنيم، بياييد سخن خداى خود را باور كنيم، بياييد به دلسوزى هاى حضرت او ارج 
و از صراط مستقيم حضرت الّله منحرف نشومي، مدت عمر كوتاه و مرگ هم چون سايه به دنبال ماست، سعى كنيم در 

خرب مرگ ما فرا رسد و  بيدار باشيم، تا بيدار مبريمي، اگر در غفلت بسر برمي، ممكن است به طور ناگهاىن و ىبمتام حلظات 
  !هاى حق كوتاه باشد دست ما از مهه برنامه
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وقت كوچ است الرحيل اى دل از اين جاى 
   خراب

  تا زحضرت سوى جانت ارجعى آيد خطاب

  قفسبال و پر ده مرغ جان را تا ميان اين 
 

  بر دلت پيدا شود در يك نفس صد فتح باب

 عقل را و نقل را هم چون ترازو راست دار
 

  جهد كن تا در ميان نه سيخ سوزد نه كباب

 چون زعقل و نقل ذوق عشق حاصل شد تو را
 

  از دل پر عشق خود آتش زن اندر نان و آب

 منايد ديگران را آب خضر گر چه عامل مى
 

  گردد پيش تو هم چون سرابتو چنان گردى كه  

 گر چنان گردى جدا از خود كه بايد شد جدا
 

  اى گردد به پيش نور جانت آفتاب ذره

  گر صواب كار خواهى اندرين وادى صعب
 

  از خطاى نفس خود تا چند بيىن اضطراب

  

  80: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  

  خرب گر عاقلى پرست ىب آخر اى شهوت
 

  ارزد به صد ساله عذابيك دمى لذت كجا 
«1» 

  

   معرفت از سجده هاى ىب تكرب انسان - 4

رو  گردانند دنباله هاىي كه از طاعت و عبادت و انقياد و تسليم و سجود در برابر حضرت حق روى قرآن جميد، انسان
  .داند شيطان و مطيع ابليس دانسته و براى آنان عاقبىت جز خزى دنيا و عذاب آخرت منى

  .داند داند و برترى او را از بركت فطرت و عقل مى جميد انسان را موجودى برتر مىقرآن 
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شت را جايگاه انسان مى   .داند قرآن جميد انبيا را براى هدايت بشر مبعوث كرده و 

و در شود  كند كه چرا متوسل به وسايل هدايت منى قرآن جميد در برابر اين مهه وسايل هدايت، از انسان سخت انتقاد مى
  !دارد؟ كند و سجده بر خداوند و عبادت او را بر خود روا منى برابر حق واضح و روشن چرا تسليم نشده و اطاعت منى

  :فرمايد قرآن جميد درباره متكربان از سجود مى

فـََبشِّْرُهْم * َو اللَُّه َأْعَلُم ِمبا يُوُعونَ * وا ُيَكذِّبُونَ َبِل الَِّذيَن َكَفرُ * َو ِإذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدونَ * َفما َهلُْم ال يـُْؤِمُنونَ [
  .»2« ] ِبَعذاٍب أَِليمٍ 

بلكه كافران !* شوند؟ و هرگاه قرآن را بر آنان خوانند، خاضع و تسليم منى!* آورند؟ شود كه اميان منى پس اينان را چه مى
  !كنند مهواره انكار هم مى

______________________________  
  ).قصايد(عطار نيشابورى  -)1(

  .24 -20): 84(انشقاق  -)2(

  81: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

پس آنان را به عذاىب .* كنند، داناتر است در دل خود مجع مى...] از انكار، كفر، نفاق، حسد و[و خدا به آنچه * 
  .دردناك بشارت ده

به ركوع و سجود بپردازد ملكه او گشته و با مهان حال در آرى، اگر انسان در دنيا تا وقت مرگ به طاعت و عبادت و 
قيامت حمشور شود و اگر به كرب و نافرماىن مشغول باشد تا مبريد و كرب و تكرب از حق، ملكه او گردد با مهان حال وارد 

  !شود حمشر شده و به عذاب اليم دچار مى

  ى از سجود به غري خدا - 5

  :دهند هاى سعادت يا شقاوت را تشكيل مى رح است كه پايهدر زندگى انسان دو مسئله مهم مط

   دهى ره - 1
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   برى ره - 2

انسان بر اثر پريوى از فرامني حضرت رب العاملني كه به وسيله پيامربان بزرگ و انبياى اهلى و امامان عليهم السالم اعالم 
تواند كمال منفعت را در اين  عطا شده، مى هاىي كه به انسان شده و با صحيح بكار گرفنت عقل و فطرت و متام نعمت

ها لذت ابدى بربد، وىل در صورت تسليم شدن به غري خدا و عبادت شيطان  عامل كسب كرده و در آخرت از آن منفعت
و تواضع و خضوع و انقياد در برابر غري الّله و در يك كلمه به فرموده قرآن جميد در صورت سجده به غري خدا تبديل به 

رهيك موج دهى خواهد شد كه متام منافع وجودى او را ديگران به نفع شكم و شهوت خود برده و در پايان كار جز  ود 
  .ها چيز ديگرى براى او خنواهد ماند اى سياه و بارى از گناهان هم چون كوه دسىت خاىل و بدىن عريان و پرونده

  82: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ها،  هاى زمان در انواع لباس هاى طاغوت و نرون و هيتلر و آتيالها، در هر لباسى و عملههاى فرعون و منرود و شداد  عمله
از مهني قبيل هستند، اينان با روح انقيادى كه از شياطني بزرگ به صورت ... وزارت، وكالت، مقامات نظامى، اقتصادى و

فع فطرى، عقلى، عاطفى، انساىن، علم و گرند، متام منافع وجودى خود، اعم از منا هاى ظامل و طاغوتى جلوه دولت
ره كشى ستمگران گذاشته و آنان با قدرت ايشان در سطح كره زمني به هر جنايت و خيانىت  قدرت را در اختيار دستگاه 
هاى مظلوم و اموال و نواميس آنان  پايان خود، بالىي نيست كه بر سر ملت حد و ستم ىب مشغول و روز و شب با ظلم ىب

  !رنددر نياو 

گذرد و نزديك به هزاران سال است از عمر استعمار بعضى  امروز نزديك به پانصد سال است از عمر استثمار غرب مى
گذرد، در طول اين مدت ستمگران و زورگويان خائن و  هايشان مى هاى ستمگر نسبت به ملت هاى شرقى و دولت قدرت

گان بر خويش و منقادان و مطيعان و متملقان و چاپلوسان، بر اى به وسيله قدرت مهني سجده كنند  پيشگان حرفه جنايت
  .اند هاى مظلوم چه بالها آورده سر اين انسان

اين كه قرآن و آيني پاك اهلى در هر زمان، پافشارى بر سجده به خدا و عدم سجده بر ديگران و بر غري خدا اعم از مجاد 
انسان تبديل به حيوان باركشى براى اهل ستم نگردد و به وسيله و نبات و حيوان و انسان دارد، به خاطر اين است كه 

  .قدرت او بر ديگران و بر مظلومان ظلم نرود

ره دهى براى زورگويان چيزى ندارد، بفرموده قرآن در شب و روز برزخ دچار آتش غضب حق و  اينان كه وجودشان جز 
  :در قيامت گرفتار عذاب شديدند
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   ْيها ُغُدوا َو َعِشيا َو يـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْونَ النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعلَ [

  83: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

* ُمْغُنوَن َعنَّا َنِصيباً ِمَن النَّارِ  َو ِإْذ يـََتحاجُّوَن ِيف النَّاِر فـَيَـُقوُل الضَُّعفاءُ ِللَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تـََبعاً فـََهْل أَنـُْتمْ * َأَشدَّ اْلَعذابِ 
  .»1« ]قاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيها ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكَم بـَْنيَ اْلِعبادِ 

فرعونيان را در :] ندا رسد[شوند و روزى كه قيامت برپا شود  آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[
كنند، پس ضعيفان به  هنگامى را كه در آتش با يكديگر نزاع و كشمكش مى]  ياد كن[و .* آوريد ترين عذاب در سخت

مستكربان * توانيد خبشى از اين آتش را از ما دفع كنيد؟ پريو مشا بودمي، آيا مى] در دنيا[ما : گويند مستكربان مى
  .ميان بندگان داورى كرده است]  و انصافبه عدالت [ترديد خدا  هم اكنون مهه ما در آتش هستيم، ىب: گويند مى

خداوند مهربان به مصلحت بندگان و براى جنات ايشان از عذاب فردا و براى رهاىي از بردگى نسبت به غري كه جز 
ى اكيد  ره دهى به نفع ظلم سودى ندارد، در قرآن جميد انسان را از پرستش غري خود و سجده بر هر شيئى و هر كسى 

  !سجده بر غري جز نكبت و خزى در دنيا و عذاب شديد در آخرت سودى نداردفرموده كه 

ِه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َو ِمْن آياتِِه اللَّْيُل َو النَّهاُر َو الشَّْمُس َو اْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َو ال ِلْلَقَمِر َو اْسُجُدوا ِللَّ [
  .»2« ] تـَْعُبُدونَ 

او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ نه براى خورشيد سجده كنيد و نه براى ماه، براى ]  ربوبيت و قدرت[هاى  از نشانه
  .خواهيد فقط او را بپرستيد خداىي كه آنان را آفريد، سجده كنيد، اگر مى

  كه تواضع به غري و اطاعت از مثر آنان و در جاى ديگر درباره عبادت غلط و ىب

______________________________  
  .48 -46): 40(غافر  -)1(

  ).در ضمن آيه شريفه حاوى سجده واجبه است( 37): 41(فصلت  -)2(

  84: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :گويد بيگانه است، مى
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  .»1« ]َظِهرياً َربِِّه   َو يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ما ال يـَنـَْفُعُهْم َو ال َيُضرُُّهْم َو كاَن اْلكاِفُر َعلى[

رساند و كافر مهواره بر ضد پروردگارش پشتيبان  دهد ونه زيانشان مى پرستند كه نه سودشان مى و به جاى خدا چيزهاىي مى
  .است]  شيطان[و يار 

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« ]نا َو زاَدُهْم نـُُفوراً َو ِإذا ِقيَل َهلُُم اْسُجُدوا لِلرَّْمحِن قاُلوا َو َما الرَّْمحُن أَ َنْسُجُد ِلما تَْأُمرُ [

دهى،  آيا براى چيزى كه تو فرمان مى! رمحان چيست؟: گويند براى رمحان سجده كنيد، مى: و هنگامى كه به آنان گويند
  .افزايد بر رميدگى و نفرتشان مى] دعوت تو[سجده كنيم؟ و 

  سجده قوم سبأ

  :در قرآن جميد آمده كه

كردند و از اين راه مسخر  بارگاه سليمان بازگشت از قومى خرب داد كه به خورشيد سجده مىوقىت هدهد از مملكت سبا به 
  .رفتند شيطان پليد بودند و به خاطر سجده بر غري خدا به راه بدخبىت و پسىت مى

ا َو قـَْوَمها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َو َزيََّن َهلُُم الشَّْيطاُن َأعْ [ ُ َأالَّ * ماَهلُْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل فـَُهْم ال يـَْهَتُدونَ َوَجْد
   َيْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي ُخيْرِجُ 

______________________________  
  .55): 25(فرقان  -)1(

  .60): 25(فرقان  -)2(

  85: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُختُْفوَن َو ما تـُْعِلُنونَ  َء ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َو يـَْعَلُم ما اخلَْبْ 

را براى آنان آراسته و در ]  زشتشان[كنند و شيطان، اعمال  او و قومش را يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى
اى تا بر ]  گونه فريب داده و شيطان آنان را اين* [يابند، بازداشته است به اين سبب هدايت منى]  حق[نتيجه آنان را از راه 
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ان در آمسان داريد و آنچه را آشكار  آورد و آنچه را پنهان مى ها و زمني را بريون مى خدا سجده نكنند، مهان كه 
  .داند كنيد، مى مى

  .هاى پرستش غري خدا، هر چه كه باشد براى حسابگران عامل قابل ارزياىب نيست ضرر و ضربه

عنايت كند و ما را به راهى كه رضا و خشنودى و عشق او در آن  خداوند مهربان به ما توفيق جنات از شرك خفى و جلى
  .است هدايت كرده و سپس ثابت قدم بدارد

  :در روايات اسالمى آمده

منفورترين معبودى كه در زمني عبادت شده، هواى نفس است و مهني هواى نفس است كه منشأ گرفتار كردن انسان به 
  .»2« باشد براى وقوع سجده بر غري خدا مىهاست و شديدترين مبدأ  عبادت انواع بت

خوشا به حال آنان كه در حد ظرفيت و استعداد خود، حقايق را شناختند و از عبادت و پرستش غري رسته، دل به 
  .عبادت حضرت حق بستند

اىن  از رهن شيطان درآمده و به بندگى حق پيوستند، از خزى دنيا و عذاب آخرت رستند و جان و دل از بندهاى شيط
  گسستند و براى مهيشه به تواضع و سجده بر

______________________________  
  .25 -24): 27(منل  -)1(

  .72/ 5: الدر املنثور -)2(

  86: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .در دوست نشستند و دست از غري حضرت او با مهه وجود شستند

گذاشتند، متام درهاى رمحت حق را به روى خود باز كرده عشقى جز عشق او خنواستند و پيشاىن جز به خاك بندگى او ن
  :و هر در شرى را به روى خويش بستند و با متام هسىت خود به پيشگاه حضرت او عرضه داشتند
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 زنده عشق تو آب زندگاىن كى خورد
 

 عاشق رويت غم جان و جواىن كى خورد

 جان چو باقى شد زخورشيد مجالت تا ابد
 

 زندان فاىن كى خورداى اندوه اين  ذره

 گر فصيح عاملى باشد به پيش عشق تو
 

 گرنه الل آيد زالل جاوداىن كى خورد

  دل كه عشقت يافت بريون آمد از بام دوكون
 

 هر كه سلطان شد قفاى پاسباىن كى خورد

  

  ام از دست دوست گر كسى گويد شراىب خورده
 

 پادشا با هر گداىي دوستگاىن كى خورد

 خوش نوش دارى غم عشق تو خوردجان ما 
 

 با يقني عشق زهر بدگماىن كى خورد

 چون دل عطار در عشقت غم صد جان خنورد
 

 «1» پس غم اين تنگناى استخواىن كى خورد

______________________________  
  ).غزليات(عطار نيشابورى  -)1(

  

  87: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   سجود عارفان

سجود عارفاىن چون انبيا و امامان عليهم السالم اطالعى ندارمي كه سجود آنان موازى با معرفت و عشق آنان ما از كيفيت 
  .به مجال و جالل حمبوب بوده

دورمناىي از سجود عارفاىن كه خالص شاگرد مكتب انبيا و امامان عليهم السالم بودند و جز به وجود مقدس آنان سر 
هاى اهل خانقاه و مراسم آنان بدور بودند تا حدى براى ما قابل  هربى نداشتند و از بازىنسپرده و غري آنان معلم و را

  .درك است
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اينان از پى انبيا و امامان عليهم السالم و چنگ زدن به دامان عاملان رباىن و عارفان عاشق چون ابن فهد، سيد حيدر 
د آقاى ملكى، مرحوم قاضى، آخوند مال حسينقلى آملى، سيد بن طاووس، شيخ حممد على شاه آبادى، حاج مريزا جوا

  ...مهداىن و

در حد خود به معرفت الّله رسيدند و از طريق نور معرفت، ديّارى جز او در عامل وجود نيافتند و آنچه در عامل وجود بود، 
موجودات، فرياد سبحان از شؤون و پرتو او ديدند، به مهني دليل با هسىت خود سر به تراب فنا گذاشته و مهاهنگ با متام 

  !رىب االعلى و حبمده سر دادند

اينان در وجود امكاىن خود، هم چون واجب الوجود كه منزه از هر عيب و نقص است به خاطر جلب عشق دوست و 
  :ها و خبث امكانيت و انانيت پاك كرده و بر اساس حمبت و نظر يار، خويش را از لوث آلودگى

َغَة اللَِّه َو َمْن [ َغًة َو َحنُْن َلُه عاِبُدونَ ِصبـْ   .»1« ] َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ

و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟ ] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] به يهود و نصارى بگوييد[
  .و ما فقط پرستش كنندگان اوييم

______________________________  
  .138): 2(بقره  -)1(

  88: ، ص6 ، جعرفان اسالمى

مالك قواى وجودى خود شده و متام غرايز و مشاعر و احساسات و هواها را حتت سلطنت سلطان دو عامل حضرت رب 
  .العزه درآوردند و به مقام با عظمت فنا و بقاى بالّله رسيدند

  .سجود آنان سجودى دائم و سجودى مهه جانبه و در مهه شؤون در برابر حضرت دوست بود

روح انقياد، تسليم، عبادت، اطاعت، بندگى، خضوع، خشوع، تواضع، وفا، صفا، درسىت، صدق، نسبت به آنان جز 
  .حضرت موال چيزى از خود باقى نگذاشتند

  روى جانان به چشم جان ديدن
 

  خوش بود خاصه رايگان ديدن
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  خوش بود در صفاى رخسارش
 

ان ديدن   آشكارا مهه 

  جز در آيينه رخش نتوان
 

  رخسار او عيان ديدن عكس

  بوى او را بدو توان دريافت
 

  روى او را بدو توان ديدن

 ديدن روى دوست خوش باشد
 

  اى چنان ديدن خاصه رخساره

  خود گرفتم كه در صفاى رخش
 

ان ديدن   نتواىن مهه 

 توان آنچه هست بود و نبود مى
 

  در رخ او يكان يكان ديدن

 در خم زلف او چه خوش باشد
 

  دل گم گشته ناگهان ديدن

  اندر آيينه جهان بارى
 

  تواىن به چشم جان ديدن مى

  كه مهه اوست هر چه هست يقني
 

 «1»  جان و جانان و دلرب و دل و دين

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(

  

  89: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   سجده و مقام توحيد ذات

  :قسمت دوم آمده» پرواز ملكوت«در 

در نزد اهل معرفت سجده، اشاره است به مقام توحيد ذات و حكم به استهالك مهه افعال و امسا و صفات در ذات و 
  .مشاهده فناى مهه موجودات به جز ذات باقى احديت كه بقاى ابدى و سرمدى دارد
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در مناز كه معراج حقيقى و نردبان وصول است، مراتب  براى عابد متأله : و توضيح اين مطلب به اختصار آن است كه
دهد، پس در حال قيام كه جتلى افعاىل حضرت معبود حاصل شود، منازگزار مشاهده  كمال يكى پس از ديگرى دست مى

منايد كه مبدء و منتهاى وجود از خدا و به سوى اوست و متام قوت و اراده خمتص ذات حضرت قيوم است و هيچ جرياىن 
  .يدادى در ملك او بدون مشيت او امكان وقوع ندارد و فعال ما يشاء در ملك هسىت فقط اوست و ال غريو رو 

  .»1«  ال ُمَؤثـَِّر ىف اْلُوُجوِد إّالاللّهُ 

  .هيچ تأثري گذارى در وجود غري از خدا نيست

يد، از اين مرتبه باالتر رفته و در اين مقام است كه توحيد افعاىل براى سالك متأله دست دهد، سپس كه جمالت ركوع رس
اى خود  مشاهده مى كند كه مهه اشيا جتلى امسا و صفات حضرت حق متعالند و متجلى در اشيا اوست كه به كمال و 

  .گرى كند در مهه اشيا جلوه

  .»2« ] َو ِللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسىن[

______________________________  
  .5باب ، 150/ 5: حبار األنوار -)1(

  .180): 7(اعراف  -)2(

  90: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .ويژه خداست]  به حلاظ معاىن[ها  و نيكوترين نام

اند و  كند كه ذوات اشيا مهه فاىن و هالك سپس از اين مقام ترقى منوده و در سجده كه مقام فنا است مشاهده مى
  :حقيقت اين است كه حقيقت ذاتشان جبز فقر و تدىل و نفس ربط چيز ديگرى نيست و

  .»1« ] ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشيْ [

  .هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است
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  عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده
 

 «2»  جبز از عشق تو باقى مهه فاىن دانست

  

كند،  است به ياى متكلم اضافه مى تعاىل، در اين حال اسم مبارك رب را كه از امهات امسا و اگر در تسبيح و تنزيه حق
از راه مراعات ادب حضور و حمضر است و تأديىب است كه رب العاملني فرموده، چنانچه نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله 

  :فرمود

  .»3«  أدََّبىن َرّىب َوأْحَسَن َتْاديىب

  .پروردگارم مرا به ادب آراست و نيكو آراست

  :اهلى را نرسد كه جترى منوده و بر خالف دستورو عابد متأله و متأدب به ادب 

  .»4« ] َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى[

  .منزّه و پاك بدار] از هرچه رنگ شرك خفى و جلى دارد[ات را  نام پروردگار برتر و بلند مرتبه

______________________________  
  .88): 28(قصص  -)1(

  .حافظ -)2(

  .17، حديث 92، باب 382 /68: حبار األنوار -)3(

  .1): 87(اعلى  -)4(

  91: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .پرده درى كند

گونه كه  و نيز گرچه سجده مقام فناى ذوات است، لكن اين اضافه رب به ياء، اشاره به آن است كه خداى سبحان مهان
  .استخالق مهه اشيا است، بر مهه موجودات نيز وكيل است و نايب مناب مهه اشيا 
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  .»1« ] ٍء وَِكيلٌ  ُكلِّ َشيْ    ٍء َو ُهَو َعلى اللَُّه خاِلُق ُكلِّ َشيْ [

  .خدا آفريننده هر چيزى است و او بر هر چيزى نگهبان و كارساز است

  :و اما ذكر صفت اعلى براى رب از آن جهت كه چون به جتلى ذاتى فناى كلى دست دهد و حقيقت

  .»2« ] ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ [

  .شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى

  :جلوه كند، علو ذاتى حضرت حق بر مهه اشيا مشهود گردد و حقيقت

  .»3« ] َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َو اْإلِْكرامِ   َو يـَْبقى[

  .ماند و تنها ذات باشكوه و ارمجند پروردگارت باقى مى

ستعالى حقيقى به حنوى كه مهه ذوات را فاىن و مستهلك منوده است خمصوص بيند كه علو واقعى و ا را درك كند و مى
  .ذات علّى اعلى است

  .»4« »فـَْوَق ُكلِّ عالٍ   فـََلُه اْلُعُلوُّ اْألْعلى«

   و اما تقارن تسبيح به محد از آن روست كه در ركوع گفته شد كه چون مرجع

______________________________  
  .62): 39(زمر  -)1(

  .26): 55(الرمحن  -)2(

  .27): 55(الرمحن  -)3(

  .369: پس براى خداست برترين مقام باالتر از هر مقامى است، مصباح املتهجد -)4(

  92: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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  .تعاىل به سعه وجودى او من مجيع اجلهات است، لذا تسبيحش عني محد و ثنا است تسبيح حق

بيند  مستشعر آن شود كه هر چه مى -تعاىل نفى كرد ذوات وجودات را جبز وجود حقكه مهه   -و نيز براى آن كه ساجد
  .حق سبحان قائم مقام اوست و او است ظاهر به نفس

  .»1«  َعَلْيكَ  َدليٍل َيُدلُّ   َحتْتاَج إىل  ِغْبَت َحّىت   َيُكوَن ُهَو اْلُمْظِهَر َلَك َمىت  أََيُكوُن ِلَغْريَِك ِمَن الظُُّهوِر ما لَْيَس َلَك َحّىت 

اى تا نيازمند به  ِكى پنهان بوده! آيا براى غري تو ظهورى هست كه براى تو نباشد، تا ظهور آن غري سبب ظهور تو باشد؟
  .دليلى باشى كه بر تو داللت كند

  .»2« ] ُهَو اْألَوَُّل َو اْآلِخُر َو الظَّاِهُر َو اْلباِطنُ [

  .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن

  :ى را به اين موهبت عظمى ثنا گويدپس خدا

  سوخته لطفى دگر است هر دمش با من دل
 

 «3» اين گدا بني كه چه شايسته انعام افتاد

  

   سجده و ترك خويشنت

  :گويد امام مخيىن رمحه اهللا در سّر وضع سجده مى

  سجده نزد اصحاب عرفان و ارباب قلوب، ترك خويشنت و چشم بسنت از ما

______________________________  
  .قسمىت از دعاى عرفه حضرت سيدالشهداء عليه السالم -)1(

  .3): 57(حديد  -)2(

  .حافظ -)3(
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  93: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

رؤيت  متحقق شدن به توجه اصل خويش ىب» كه به فرو رفنت در بطن ماهى حاصل شده«سوى و به معراج يونسى 
  .حجاب

اد   .ن اشارت به رؤيت مجال مجيل است در باطن قلب خاك و اصل عامل طبيعتو سر بر تراب 

ادن ام الدماغ كه مركز سلطان نفس است و  و آداب قلبيه آن يافنت حقيقت خويش و اصل ريشه وجود خود است و 
  .عرش الروح است به ادىن عتبه مقام قدس و ديدن عامل خاك است، عتبه مالك امللوك

چشم از خود شسنت است و ادب وضع رأس بر تراب اعلى، مقامات خود را از چشم افكندن و پس سّر وضع سجودى، 
هاست علىت باشد،  تر ديدن است و اگر در قلب از اين دعاوى كه به حسب اوضاع صالتى اشارت به آن از تراب پست

را الزم است به جبلت ذاتى و پيش ارباب معرفت نفاق است و چون خطر اين مقام باالترين خطرات است سالك اىل الّله 
فطرت متمسك به ذيل عنايت حق جل و عال گردد و با ذلت و مسكنت عفو تقصريات را طلب كند كه اين مقامى 

  .خمطور است كه از عهده امثال ما خارج است

و  و باجلمله، سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب، چشم فروبسنت از غري و رخت بر بسنت از مجيع كثرات امسا
صفات و فناى در حضرت ذات است و در اين مقام نه از مسات عبوديت و نه از سلطان ربوبيت در قلب اوليا اثرى 

  :تعاىل خود در وجود عبد قائم به امر است است و حق

  .»1« »َقِطُع اْإلشارَةُ ذِلَك اْلَمقاِم تـَنْـ   فـَُهَو َمسُْعُه َوَبَصرُُه َبْل الَمسَْع َوال َبَصَر َوال ِمساَع َوال َبصريََة َوإىل«

______________________________  
نه گوشى است و نه چشمى و نه شنواىي است و نه ] با وجود خدا[گوش و چشم اوست بلكه ] خدا[پس او  -)1(

  .گردد معنا مى بيناىي، آن گاه كه بنده به اين مقام رسيد اشارات قطع شده و ىب

  94: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

كه در سجود چون ساير اوضاع صالتى هيئىت و حاىل و ذكرى و سرى است و اين امور براى افراد كامل طورى و بدان  
است و براى متوسطني، هيئت آن ارائه خاكسارى و ترك استكبار و خودبيىن است و ارغام انف كه از مستحبات مؤكده، 
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 است و نيز توجه به اصل خويش و يادآورى از بلكه ترك آن خالف احتياط است، اظهار كمال ختضع و تذلل و فروتىن
  .نشئه خود است

و رؤساى اعضاى ظاهره كه حمال ادراك و ظهور حتريك و قدرت است كه عبارت از مهني صفت يا هشت عضو است، بر 
كم قلب از آن منفعل شده،  زمني است و خارج شدن از خطيئه آدميه و چون تذكر اين معاىن در قلب قوى شد، كم

دست دهد كه آن حالت فرار از خود و ترك خودبيىن است و نتيجه اين حالت حصول حالت انس است و دنباله  حاىل
  .آن خلوت تام حاصل شود و حمبت كلى بيايد

 زنده كدام است بر هوشيار
 

 آن كه مبريد به سر كوى يار

  عاشق ديوانه سر مست
 

 پند خردمند نيايد به كار

  سر كه بكشنت بنهى پيش دوست
 

 به كه به گشنت بنهى در ديار

  اى كه دمل بردى و جان سوخىت
 

 در سر سوداى تو شد روزگار

  شربت زهر ار تو دهى تلخ نيست
 

ى نيست بار  كوه احد گر تو 

  

  بندى مهر تو نيابد خالص
 

 غرقه عشق تو نبيند كنار

اىن دل تنگم بسوخت   درد 
 

 الجرمم عشق بود آشكار

  آرام تصور مكندر دمل 
 

 ام خواب توقع مدار وز مژده

  دل چه حمل دارد و دينار چيست
 

 مدعيم گر نكنم جان نثار

 سعدى اگر زخم خورى غم مدار
 

 فخر بود داغ خداوندگار
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  95: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   ساجدان عاشق

هاىي در شب و روز و پس از  داراى سجدهيابيم كه از شدت عشق و معرفت،  در ميان عباد عاشق حق، افرادى را مى
رود  ها اشاره مى منازهاى يوميه بودند، كه براى بعضى از ما شايد تاكنون اتفاق نيفتاده باشد، براى منونه به چند مورد از آن

  .تا تنبهى براى ما و تشويقى جهت عوض شدن وضع بندگى ما باشد

سلوك قائلند چنانچه در احاديث بسيارى نظر آن بزرگواران تاييد اهل معرفت براى طول سجود امهيت سنگيىن در باب 
  .شده است

  .»1«  َعَليُكم ِبطُوِل السُُّجوِد َفانَّ ذِلَك ِمْن ُسَنِن اْألوَّابنيَ : َعن اِىب َبِصري قَاَل ِىل ابُوَعبَدالّله عليه السالم

  .است »2«  د به طول سجود كه راه و رسم اوابنيبر مشا با: امام صادق عليه السالم به من فرمود: گويد اىب بصري مى

و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در جواب كسى كه از آن حضرت شش چيز تقاضا كرد و تقاضاى آخرش حمشور شدن 
  :با آن حضرت بود فرمود

به تو اى كه تو دارى، نياز به شش خصلت دارد و براى تقاضاى ششمت كه حمشور شدن با من است  اين شش خواسته
  .»3«  گومي سجده خود را در پيشگاه خداى واحد قهار طوالىن كن مى

______________________________  
  .18، حديث 29باب  166/ 82: حبار األنوار -)1(

  .توبه كنندگان: اوابني -)2(

  .12، حديث 29، باب 164/ 82: حبار األنوار -)3(

  96: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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حق و بلكه اولياى كمل را مواظبت تام بر طول سجود بود، هم چون وىل كامل حق امام على بن احلسني لذا بندگان واله 
اد و با  ! گويد عليهما السالم كه به سيد ساجدين لقب يافت كه راوى مى ديدم حضرت پيشاىن مبارك بر سنگ سخىت 

  :گريه و زارى هزار مرتبه به دربار حضرت رب العزه عرضه داشت

  .»1« إّالالّلُه َحّقاً َحّقا، الإلَه إّالالّلُه تـََعبُّداً َورِقّا الإله إّالالّلُه امياناً َوِصْدقاً  ال إلهَ 

خداىي جز خداى يگانه نيست و به اين حقيقت اميان دارم، خداىي جز خداى يگانه نيست در حاىل كه خود را عبد و 
  .به آن اميان و اعتقاد دارم دامن، خداىي جز خداى يگانه نيست در حاىل كه بنده او مى

هاى كوفه قدم  كند كه حضرت صادق عليه السالم را ديدم كه در بستان از حفص بن غياث نقل مى» الكاىف«و در 
زد، تا به درخت خرماىي رسيد، در نزد آن خنل وضو ساخت و سپس در ركوع رفت، آن گاه سر به سجده گذاشت  مى

  .»2« يح گفت، سپس بر خنل تكيه كرد و مشغول دعا شداش تسب پس مشردم پانصد بار در سجده

  :و درباره حضرت موسى بن جعفر عليه السالم رسيده

  .»3« َحليُف السَّْجَدِة الطَّويَلةِ 

  .پيمان سجده طوالىن بود آن جناب هم

كنيم كه به  مى از اولياى كامل حق و ائمه دين عليهم السالم كه بگذرمي، اصحاب ائمه و عبادالّله صاحلني را مشاهده
   پريوى از انبيا و اوليا مراقب اين عمل اهلى

______________________________  
  .17، حديث 29، باب 166/ 82: حباراألنوار -)1(

  .8234، حديث 23، باب 379/ 6: ؛ وسائل الشيعة111، حديث حماسبة النفس، حديث 143/ 8: الكاىف -)2(

  .10، حديث 2، باب 16/ 99: حبار األنوار -)3(
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به عراق رسيدم و ديدم كسى : بودند، مانند حممد بن اىب عمري ثقه جليل القدر كه از فضل بن شاذان روايت شده كه گويد
دارى هسىت و براى معيشت آنان به كسب و كار نياز دارى و من  تو مرد عايله: گويد كند و مى رفيق خود را سرزنش مى

  .هايت نور چشمت از دست برود دارم كه بر اثر طول سجدهبيم آن 

اگر چشم كسى در اثر سجده از دست ! مرا فراوان سرزنش كردى، واى بر تو: گونه فراوان سخن گفت، فرياد زد چون اين
 هر آينه چشم ابن اىب عمري از دستش رفته بود، چه گمان دارى به مردى كه پس از مناز صبح به سجده شكر. رفت مى
  .داشت مگر به هنگام ظهر رفت، پس برمنى مى

نزد حممد بن اىب عمري رفتم ديدم به سجده است، پس سجده را طوالىن كرد، چون سرش را برداشت و فضل : فضل گويد
  كردى؟ ديدى چه مى اگر مجيل دراج را مى: طوالىن شدن سجده را تذكر داد، گفت

اش را طوالىن منود، چون مجيل سر از سجده برداشت،   ده يافتم، سجدهبه نزد مجيل دراج رفتم، او را در سج: گويد مى
ديدى  اگر معروف بن خرَّبوذ را مى: كىن، مجيل در جواب گفت حممد بن اىب عمري مرا گفته كه سجده را طوالىن مى: گفتم

  ؟»1«  چه

  :گويد عارف واصل مرحوم حاج مريزا جواد، ملكى مى

ام، از او پرسيدم كه در  رف كامل كه من مانند او را در مراتىب كه گفته شد، نديدهمرا شيخى بود بزرگوار، عامل و عا
  اصالح و جلب معارف چه عملى را به جتربه رسانده است؟

   روزى من عملى را در اين كه گفىت مؤثرتر نديدم از اين كه در هر شبانه: او گفت

______________________________  
  .5550، حديث 7، باب 156 /5: مستدرك الوسائل -)1(

  98: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :يكبار بر سجده طوالىن مداومت شود و در آن سجده بگويد

  .»1« ] ال ِإلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإينِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ [
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  .معبودى جز تو نيست تو از هر عيب و نقصى منّزهى، مهانا من از ستمكارامن

! گفنت ذكر، خود را در زندان طبيعت زنداىن و به زجنريهاى اخالق رذيله بسته بيند، آن گاه اقرار كند كه باراهلاو به هنگام  
اينكار را تو بر من نكردى و تو بر من ستم روا نداشىت، بلكه اين من بودم كه بر خود ستم كردم و خود را به اينجا 

  .انداختم

جمذوبان كامل و عارفان واصل و زنده دالن متصل و شوريدگان از ماديت  آرى، اين است راه و رسم عاشقان واله و
  !منفصل

شت رخت اى دوست متاشا كردمي   تا 
 

  پشت بر باغ گل و سبزه و صحرا كردمي

  نوگل حسن تو ديدمي چو در باغ ازل
 

  تا ابد خون به دل بلبل شيدا كردمي

 دل زاغيار گسستيم و به گيسوى نگار
 

  ه خوش با دل شيدا كردميباز بستيم چ

 برق عشق آمد و بر خرمن جان آتش زد
 

  وه چه خوش حاصل اين مزرعه پيدا كردمي

 خواست تا مشرتى چرخ فريبد دل ما
 

  بارك الّله كه به كاالى تو سودا كردمي

______________________________  
  .87): 21(انبياء  -)1(

  

  99: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  

ن دنيا را  طوىب و سدره و سرو 
 

 «1»  به ره قامت آن نوگل رعنا كردمي
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   سجود در روايات

نظري است  در معارف و آثار اسالمى مسائلى نسبت به سجود ذكر شده كه منايشگر عظمت اين عمل اهلى و عبادت ىب
  .شود اى از آن روايات اشاره مى در اينجا به پاره

تو نيز مرا با زياد : شت را براى من به عهده بگري، حضرت فرمود: اهللا عليه و آله فرمودشخصى به رسول خدا صلى 
  .»2«  سجده كردن يارى كن

  :در روايت آمده

  .»3« ريزد از شديدترين اعمال بر شيطان سجده است و سجده گناهان انسان را هم چون برگ درخت مى

  :اند و نيز فرموده

  .»4«  پروردگار، حالت سجده استترين حاالت بنده به  نزديك

  از امام صادق عليه السالم سؤال شد، چرا خداوند ابراهيم را خليل خود ساخت؟

  .»5« كرد بواسطه اين كه زياد بر زمني سجده مى: فرمود

______________________________  
  .سعدى -)1(

  .5195، حديث 18، باب 472/ 4: ؛ مستدرك الوسائل13، حديث 29، باب 164/ 82: حبار األنوار -)2(

  .، باب السني بعده اجليم6934: سفينة البحار -)3(

، حديث 29، باب 163/ 82: ؛ حبار األنوار268، باب فضل الصالة، حديث 209/ 1: من ال حيضره الفقيه -)4(
9.  

  .7، حديث 29، باب 163/ 82: ؛ حبار األنوار1، حديث 32، باب 34/ 1: علل الشرايع -)5(

  100: ، ص6 اسالمى، ج عرفان
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  :در روايت صحيح رسيده

د، خداى تبارك و تعاىل حجاب ميان بنده و فرشتگان را  چون عبد مناز جباى آورد، سپس به شكرانه سر بر زمني 
  :فرمايد دارد، سپس مى برمى

ه با او بسته بودم متام منوده، اى را كه بر او قرار داده بودم ادا كرده و عهدى ك بنده مرا بنگريد كه وظيفه! اى فرشتگان من
فرشتگان من به نظر مشا او را چه پاداشى نزد . ام به سجده افتاده است سپس به شكرانه اين نعمت كه به او عنايت كرده

  من است؟

  پس از آن چه؟: فرمايد سپس خداوند بزرگ مى. پاداش او رمحت توست! پروردگار ما: گويند فرشتگان مى

  پس از آن چه؟: فرمايد مى. ت مهماتشكفاي: دارند عرضه مى

  پس از آن چه؟: فرمايد گويند و خداوند مى ماند، مگر آن كه فرشتگان مى چيزى از خري منى: فرمايد امام مى

گونه كه او مرا  به پاداش او، مهان: فرمايد دانيم، خداوند مى ما ديگر چيزى منى! پروردگارا: دارند پس فرشتگان عرضه مى
  !»1«  نيز او را سپاس گومي و رو به او كنم و وجه خود را به او بنمايامن سپاس گفت، من

  :بنگريد كه حضرت صادق عليه السالم فرمود» مصباح الشريعة«پس از اين مقدمات يك بار ديگر به مجله اول روايت 

  !والّله قسم آن كه سجده حقيقى گرچه در متام عمر يك بار آورد زيان نكرد

______________________________  
، حديث 44، باب 205/ 83: ؛ حبار األنوار979، باب سجدة الشكر، حديث 333/ 1: من ال حيضره الفقيه -)1(

19.  

  101: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

العاجل و و ما أفلح من خال بربه ىف مثل ذلك احلال شبيها مبخادع لنفسه غافل ال ه عما أعد اهللا للساجدين من البشر [
  ] راحة االجل

   هاى اهلى به بندگان مؤمن بشارت
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم به دنبال گفتار نوراىن خود مى

در چنني حال با عظمىت كه حال سجده و حال خلوت با حضرت رب العزه است، اگر عبدى در مقام گول زدن نفس و 
دهند و راحت قيامت كه  ه به هنگام احتضار به مؤمن مىهاى حضرت دوست ك خدعه و فريب خود باشد و از بشارت

مه امهيتش برايش بازيچه و سرگرمى باشد  حمصول عبادت خالص و بندگى با حقيقت است غافل مباند و امر سجده با آ
  !!كنندگان مقرر شده عاجز مباند به فوز و فالح و رستگارى و جنات نرسد و از جذب درجاتى كه براى سجده

خوانيم كه مؤمن به هنگام احتضار، به مزد اعمال صاحله و اميان پر قيمتش  قرآن جميد و روايات مهم اسالمى، مىآرى، در 
گردد و بر اين اساس مرگ و جان دادن براى او  هاى اهلى و ارواح طيبه پيامرب و ائمه عليهم السالم مى مشرف به بشارت

  .منايد تر مى از عسل شريين

حالل و حرام حضرت حق را كرده و واجبات خود، به خصوص مناز را بنحوى كه موال از او  انساىن كه عمرى رعايت
  خواسته به اجنام رسانده و از كبائر

  102: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

هاى حق و مالئكه و اوليا گردد و  هايش دست كشيده، بايد مشرف به شرف بشارت هاى شيطاىن يا مهه سخىت و لذت
گونه آيات و رواياتند و اينان پس از انتقال به عامل بعد به روح و رحيان و راحت  از امت مصاديق اين كنندگان حقيقى سجده

ره   .مند شوند اهلى برسند و از نعيم ابد حضرت دوست، به مزد بندگيشان 

قت ورود به هاى قرآىن و رواىي نسبت به مؤمن بوقت احتضار و راحت قيامت بو  بسيار ناجباست كه عبد، از چنني بشارت
اش بازى و خدعه و فريب نفس و  حمشر غافل و الهى مباند و بر اثر اين غفلت، از سجده حقيقى باز مانده و سجده

  !خالصه ارضاى هوس باشد

   هاى اهلى در قرآن بشارت

جه موقف هاى وارده در معارف اسالمى اشاره رود تا بيش از پيش به حمصول و نتي اى از بشارت چه نيكوست كه به منونه
  .و موضع عبادت و به خصوص سجده و درجات اهلى آن واقف شومي

  :خوانيم در قرآن جميد مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ِخَرِة ال ِيف احلَْياِة الدُّنْيا َو ِيف اْآل   َهلُُم اْلُبْشرى* الَِّذيَن آَمُنوا َو كانُوا يـَتـَُّقونَ * َأال ِإنَّ أَْوِلياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ [
  .»1« ] تـَْبِديَل ِلَكِلماِت اللَِّه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  .*شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى! آگاه باشيد

به وسيله در دنيا [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است * اند و مهواره پرهيزكارى دارند آنان كه اميان آورده
   وحى و در آخرت به خطاب

______________________________  
  .64 -62): 10(يونس  -)1(

  103: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

هيچ دگرگوىن نيست؛ اين است كامياىب ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا ]  خدا و گفتار فرشتگان
  .بزرگ

َحنُْن * ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ   ُه ُمثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختاُفوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ِإنَّ الَِّذيَن قالُوا َربـَُّنا اللَّ [
  .»1« ] نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ * َلُكْم ِفيها ما َتدَُّعونَ  أَْوِلياؤُُكْم ِيف اْحلَياِة الدُّنْيا َو ِيف اْآلِخَرِة َو َلُكْم ِفيها ما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم وَ 

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب
شىت كه وعده مى:] گويند و مى[شوند  آنان نازل مى   .دادند، بشارت باد مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 

شت براى مشا فراهم است و در آن *  ما در زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان مشا هستيم، آنچه دلتان خبواهد، در 
  .اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده.* هر چه را خبواهيد، براى مشا موجود است

   هاى اهلى در روايات بشارت

  :در روايت آمده

مرگ براى عاشقان ما، مانند آب سرد گواراىي : اسالم صلى اهللا عليه و آله به امام على عليه السالم فرمود پيامرب بزرگ
  !»2« است كه تشنه در تابستان گرم آن را بنوشد
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مثل آدم چركى كه به محام رود و خود را شستشو : مرگ براى مؤمن چيست؟ فرمود: از حضرت سيد الساجدين پرسيدند
   هاى بريون آمدن جامهدهد و پس از 

______________________________  
  .32 -30): 41(فصلت  -)1(

  .30، حديث 6، باب 162/ 6: حبار األنوار -)2(

  104: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« بو و نظيف بپوشد خوش

  :و در روايت ديگر از امام حممد باقر عليه السالم درباره مرگ سؤال كردند، فرمود

  .»2«  تر است گريد، مگر آن كه مدت آن طوالىن  است كه هر شب مشا را مىمانند خواىب

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اى بزند، بدين حنو روح از بدنش مفارقت كند و از امل  مرگ براى مؤمن مانند بوى خوشى است كه استشمام كند و عطسه
  !»3« و درد دنيا راحت شود

  :در روايت آمده است كه

ام على النقى عليه السالم به عيادت يكى از شيعيان خود آمد و حال او را مشرف به موت ديد، وىل در حضرت ام
  :اش حزن و افسردگى بود، حضرت فرمودند چهره

داىن مرگ براى مؤمن مثل آن است كه با بدن چركني وارد  ترسى و از مالقات با موت افسرده خاطرى؟ مگر منى از مرگ مى
متيز كردن بدن لباسى نظيف بپوشد، آيا كسى از متيز شدن و لباس نظيف پوشيدن ناراحت است؟  محام شود و پس از

بدان كه مرگ براى تو چنني است، آن شخص صورتش برافروخته شد و ترسش مرتفع گشت و چشم برهم گذاشت، چون 
  .»4« او را حركت دادند از دنيا رفته بود

  :در روايت آمده
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______________________________  
  .، با كمى اختالف9، حديث 6، باب 155/ 6: حبار األنوار -)1(

  .9، حديث 6، باب 155/ 6: ؛ حبار األنوار5، باب معىن املوت، حديث 289: معاىن األخبار -)2(

/ 6: ؛ حبار األنوار1352، حديث 651: ؛ األماىل، طوسى9، حديث 28، باب 274/ 1: عيون اخبار الرضا -)3(
  .50، حديث 6، باب 172

  .13، حديث 6، باب 156/ 6: ؛ حبار األنوار9، باب معىن املوت، حديث 290: معاىن األخبار -)4(

  105: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

صورت : آىي ببينم، عرضه داشت دوست دارم تو را به آن صورتى كه نزد مؤمن مى: حضرت ابراهيم به ملك املوت فرمود
رتين لباس. مرا ببني: سپس گفت. برگردان ها  چون ابراهيم وى را ديد، صورتى زيبا به مانند يك جوان مشاهده كرد كه در 

اگر براى مؤمن لذتى نباشد مگر مجال تو، سزاوار است كه تقاضاى مرگ كند تا : آراسته شده، ابراهيم عليه السالم فرمود
  .»1« مجال تو را مشاهده كند

  :، براى رفع كراهت او در حديث مهمى مسائلى ذكر شده به اينصورتمؤمن ممكن است از مرگ كراهت داشته باشد

اى كه جلوى آقاى خود حاضر شود، به بالني بنده من حاضر شو و از طرف من به او  مانند بنده: فرمايند املوت مى به ملك
قبض روح داد او را خداوند منتظر لقاى روح توست، اگر بنده من به مرگ راضى شد و اجازه : سالم برسان و به او بگو

  .به عامل بعد منتقل كن، ورنه براى عبورش از عامل مادى به عامل آخرت و جلب رضايت او وسيله ديگر فراهم كنم

ميل : گويد املوت به بالني مؤمن حمتضر آيد و سالم حق را برساند و از او اجازه قبض روح خواهد، مؤمن مى چون ملك
از : فرمايد دارد، خداوند مى املوت عرض مؤمن را به حق عرضه مى ملك. مشغول باشم دارم در دنيا مبامن و به عبادت حق

شت  شت دسته گلى چيده و براى بو كردن به او عطا كن، سپس پرده را كنار بزن تا جاى خويش را در  جاى او در 
شىت راضى به موت شد او را قبض روح كن ورنه  ببيند، اگر به مشاهده كردن مقام خود و بوييدن بوى گل از گلستان 

  .وسيله ديگرى براى رضايتش فراهم كنم

  مؤمن چون آن اوضاع را ببيند راضى به موت شود، وىل بعضى از مؤمنان كه از
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______________________________  
  .100، حديث 274/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  106: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

شت و بوييدن آن دسته گل راضى به موت منىمقامات روحى بلندترى برخوردارند ب شوند و عالقه دارند جهت  ا ديدن 
  .يه توشه بيشرت براى آخرت خود در دنيا به مانند

به بالينش حاضر شو كه اين بار براى : فرمايد كند خداوند مى املوت عدم رضايت آنان را به موت اعالم مى چون ملك
بيند پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و  آيد، مى وت براى مرتبه سوم به بالني مؤمن مىامل چون ملك! حركت به آخرت آمده است

آله از طرف راست و على عليه السالم از طرف چپ و حسن و حسني عليهما السالم از دو طرف پاى حمتضر و 
چون سلمان و ابوذر آجنا حضرت زهرا عليها السالم و ساير ائمه عليهم السالم گرداگرد او صف كشيده و روح پاك افرادى 

اند، اگر اجازه  خوشا حبال تو اى مؤمن كه پيامرب و اوصياى او مهه به ديدنت آمده: گويد املوت مى حاضر است، ملك
شت برين قدم گذارى، حمتضر مى دهى تو را قبض روح كنم كه با آن زود مرا قبض روح كن؛ زيرا با آمدن : گويد ها در 

  !»1« كند را است، پس ملك املوت در كمال حمبت و آساىن وى را قبض روح مىمواليامن موت بر من گوا

  حضور معصوم بر بالني مؤمن حمتضر

  :از حارث اعور مهداىن نقل شده است كه »2« »سفينة البحار«

در خنلستان كوفه حضور مبارك امام على عليه السالم مشرف شدم و پريمردى را حضور آن جناب ديدم، از حضرت 
  ام؟ اين پريمرد كيست كه تاكنون او را نديده: مپرسيد

كنم از عمر دنيا چه اندازه رفته و  پرسد از عمر دنيا چقدر باقى مانده و من از او سؤال مى خضر است از من مى: فرمود
  .من به آنچه از آن پرسيد داناترم

______________________________  
  .، با كمى اختالف49، حديث 7، باب 196/ 6: حبار األنوار -)1(

  .238/ 1: سفينة البحار -)2(
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  107: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

هاى آن را به دور  خورد هسته خداوند مهربان طبق رطىب براى ما فرستاد، خضر هر چه از خرماها مى! اى حارث
ها را به  حضرت هسته. به من عنايت كنيد: حارث عرض كرد. هاى آن را در كف خود مجع منودم افكند، وىل من هسته مى

  .ها را كاشتم پس از اندك مدتى تبديل به خنل بارآور شد كه هرگز مانند آن را كسى نديده بود من داد و من آن

دوست دارم به من لطف و حمبت كرده در منزل من صرف غذاىي بنماييد، : سپس به حضرت على عليه السالم عرض كردم
يه كىنآمي به شرط آن كه خود  مى: حضرت فرمود   !را به زمحت نيندازى، به طورى كه خواسته باشى از خارج چيزى 

حضرت با يك دنيا صفا و صميميت به خانه من آمد، مقدارى نان خشكيده جلوى . قبول كردم: گويد حارث مى
اگر اجازه : حضرت گذاشتم، حضرت مشغول خوردن شد، سپس مقدارى پول از آستني خود بريون آوردم، عرض كردم

يه كنمبد از خارج : گفتم. عيىب ندارد اين وجه از چيزهاىي است كه در خانه توست: فرمود. هيد با اين وجه چيزى 
شنوم خيلى ناراحت  از آنچه از مردم درباره مشا مى! اى موالى من: آن گاه عرض كردم! خودت را به زمحت نيندازى

  :فرمودند. هستم

  :اند مشا سه دستهمردم نسبت به : شنوى؟ عرضه داشتم چه مى

  !اند اى غلو كنند و نسبت به مشا قائل به الوهيت دسته - 1

  !اى مشا را به امامت و خالفت قبول ندارند دسته - 2

  .دانند و يك دسته از مردم مانند من، مشا را جانشني پيامرب و حجت خدا مى - 3

حد وسط گذارده و از افراط و تفريط در باشند كه قدم در  رتين اين سه دسته آناىن مى! اى حارث: حضرت فرمود
  .برند مانند تو و امثال تو آورند و از مقام خالفت اهلى و امامت پايني منى پرهيزند، مرا از حد بندگى خدا باال منى

  108: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .مرا خواهى ديدتو را بشارت باد كه در نزد مرگ و نزد صراط و نزد كوثر و نزد مقامسه ! اى حارث: بعد فرمود
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گومي بگري اين  كنم، به آتش مى نزد جهنم؛ زيرا من مردم را به دو قسمت تقسيم مى: عرض كردم مقامسه كدام است؟ فرمود
  .را كه دمشن من است و رها كن آن را كه دوست و وىل من است

  :گرفته بود و به من فرمودام روزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله دست مرا   چنانچه من دست تو را گرفته! اى حارث

گريى و  اندازى و دامن مرا مى گريم و تو دست مى اندازم و قائمه عرش حق را مى چون روز قيامت شود من دست مى
گريند، پس خداوند به  اندازند و دامن اوالد تو را مى گريند و شيعيان دست مى اندازند و دامن تو را مى اوالد تو دست مى
شت شوند اند امر مى هاىي كه به او متمسك نپيامرب خود را با آ   .منانيد داخل 

چون حارث اين حديث را از امام على عليه السالم شنيد، از خدمت او مرخص شد در حاىل كه از شدت خشنودى 
  !»1« ديگر مرا باكى نيست كه چه وقت مرگ به سراغم بيايد: گفت شد و مى دامن قباى او به زمني كشيده مى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمودند: آمده كه» الكاىف«در 

افتد، آيا مشا  شود، آن وقىت است كه چشم او به پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى مؤمن در وقت مرگ چشمش اشك آلود مى
  .»2« كند اختيار گريه مى ها او را نديده بيفتد ىب ايد هرگاه كسى چشمش به حمبوىب كه سال نديده

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده كه فرمود» كشف الغمة«در 

______________________________  
  .7، حديث 7، باب 178/ 6: حبار األنوار -)1(

  .10، حديث 7، باب 182/ 6: ؛ حبار األنوار6، باب ما يعاين املؤمن والكافر، حديث 133/ 3: الكاىف -)2(

  109: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

جسدى مفارقت كند تا آن كه پنج تن آل عبا، حممد و على و فاطمه و حسن و حسني عليهم  حرام است روحى از
گويند با او مدارا كن كه از مواليان ماست و اگر  املوت مى ها باشد به ملك ، اگر حمتضر از دوستان آن»1« السالم را نبيند

  !گريى كن گويند به او در قبض روح سخت از دمشنان باشد مى
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هاى او  ت از آيات قرآن و روايات معتربه در اين صفحات آمد، نتيجه اعمال خود انسان، به خصوص عبادتآنچه بشار 
  .هاى پاك و خالصانه و باحقيقت اوست و سجده

  :دارند كه اعالم مى» مصباح الشريعة«امام صادق عليه السالم در منت روايت 

اش در خلوت با رب شبيه خمادع با نفس است،  طبعاً سجده ها و غافل و الهى از اين حقايق كه خرب از اين بشارت ىب
  !چهره رستگارى و فوز و فالح را از دست داده و روى سعادت و جنات را خنواهد ديد

خربى و غفلتش از آوردن سجده حقيقى عاجز بوده و  و چه تلخ است ساعىت كه انسان ديده باز كند و ببيند به خاطر ىب
كه اگر به !  و ملكوتى و معنوى را از دست داده و از چه درجات بلندى حمروم شده استاكنون چه منافع مهم آمساىن

ره هاى عاجل و راحت آجل آگاهى داشت، سجده واقعى مى اين بشارت   .گشت مند مى آورد و از آن درجات بلند اهلى 

دانسته، در پى معرفت نسبت به  اكنون كه مهلت حيات در اختيار ماست، بياييد به توفيق خداوند اين مهلت را غنيمت
هاىي كه قرآن و روايات به مؤمن حمتضر داده برخيزمي شايد اين آگاهى در عوض  حقايق پس از مرگ و به خصوص بشارت

   شدن حال و عمل ما اثر كرده و عبادتى و سجودى در خور حضرت او به

______________________________  
  .42، حديث 7، باب 193/ 6: ؛ حبار األنوار414/ 1: ؛ كشف الغمة1293، حديث 628: األماىل، طوسى -)1(

  110: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .پيشگاه مقدسش هديه كنيم

  برخيز تا به عهد امانت وفا كنيم
 

  تقصريهاى رفته خبدمت قضا كنيم

ادمي پيش خلق ىب   مغز بود سر كه 
 

  ديگر فروتىن به در كربيا كنيم

 نبسته است در هنوزدارالشفاى توبه 
 

  تا درد معصيت به تدارك دوا كنيم

  روى از خدا به هر چه كىن شرك حاصل است
 

  توحيد حمض اگر مهه رو در خدا كنيم
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  پرياهن خالف بدست مراجعت
 

 «1»  يكتا كنيم و پشت عبادت دو تا كنيم

______________________________  
  ).مواعظ(سعدى شريازى  -)1(

  

  111: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ] ُحْرَمَتُه َويـَتَـَعلََّق قـَْلُبُه ِبِسواه َوال بـَُعَد َعِن الّلِه أَبداً َمْن أْحَسَن تـََقرَُّبهُ ىف السُُّجوِد َوال قـَُرَب إلَْيِه أَبداً َمْن أساَء أَدبَُه َوَضيَّعَ [

   سجده در كالم امام صادق عليه السالم

كند و بساط  عظمت او سجده آورد و از حقيقت سجده غفلت نداشت و بيدار بود كه چه مىآن كس كه به پيشگاه با 
كند، از حضرت او و  و خاك درگاه كه رامى بوسد و نعمت و محد و كرامت كه را به زبان گفته و با متام وجود دنبال مى

  .رمحت و عنايت و لطفش دور نيست

ارضاى ميل نفس است و كارش فقط براى اين است كه گفته شود  و هر كس كه سجودش ادب به حق نيست، بلكه براى
منازى خوانده و حرمت و عزت موالى مهربانش را با سر هم كردن چند لغت عرىب بدون توجه به صاحب عامل ضايع كرده 

از  و در حال سجده بدنش در برابر او بوده وىل دلش به هزار جا مسافرت كرده، به جناب دوست نزديك نشده و قطعاً 
  .رمحت و كرامت حضرت حق دور مانده است

  112: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ٍة َيْستَـْقِذُرها ُكلَّ أَحٍد وَُكوَِّن وََملْ َفاْسُجْد ُسُجوَد ُمَتواِضٍع لِّلِه َذليٍل َعِلَم أنَُّه ُخِلَق ِمْن ُتراٍب َيَطَأُه اْخلَْلُق َوأنَُّه اختَََّذَك ِمْن نُْطفَ [
  ] َيُكنْ 

   واضعسجده ت

  .ايت را سجده تواضع و ذلت كن ايت در ىب خداوند بزرگ آن وجود مقدس و عظمت ىب
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آرى، در آيات قرآن به خصوص در آيات مربوط به خلقت و روايات و اخبار اين باب و كتىب كه تاكنون با معلومات  
  .ه عظمت مؤثر بربىاند دقت كن تا از طريق آثار پى ب كشف شده و با وسايل بسيار جمهز علمى نوشته

اند، باز مطالعه در مهني  با اين كه آيات و روايات باب خلقت جزئى از وضع خلقت و اوضاع آفرينش را منعكس كرده
جزء اندك كه چون مشىت به عنوان منونه از خروار است، آن چنان نسبت به عظمت جان آفرين انسان را مبهوت و متحري 

شود، آن گاه در برابر عظمت خلقت به كوچكى و حقارت خود بنگر، سپس لطف  كند كه سرگشته وادى اعجاب مى مى
  .ايت او را در حق خويش توجه كن، آن گاه با متام وجودت نسبت به حضرت او سجده تواضع و ذلت برو ىب

  .اى از يك روايت براى متاشاى دور مناى عظمت حضرت دوست توجه كن به گوشه

  113: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

آمسان ملكى است به نام حزقائيل داراى هيجده هزار بال پر قدرت، ما بني هر بال او تا بال ديگر پانصد سال راه  در
  .ملكوتى است

هاى او را دو چندان كرد و به او امر به پرواز  روزى به خاطرش گذشت آيا در فوق عرش چيزى هست، خداوند قادر بال
ها و قدرت او مضاعف  هاى ملكوتى پريد جباىي نرسيد، باز بال ار سال به سالفرمود، آن ملك راه پريدن گرفت بيست هز 

مشار عرش  هاى ىب شد و به امر حق به پريدن ادامه داد، سى هزار سال ملكوتى ديگر پريد وىل به سر يك ستون از ستون
ر يك قائمه عرش خنواهى رسيد، نرسيد، خداوند عامل به او وحى كرد اگر تا قيامت دنبال پريدن خود را ادامه دهى به آخ

  :ناگهان ملك فرياد زد

  .»1«  َوِحبَْمِدهِ   ُسْبحاَن َرىبَِّ اْألْعلى

آرى، در برابر چنني خداى با عظمىت كه صاحب عرش و فرش و لوح و قلم و كرسى و هفت آمسان و ميلياردها ميليارد 
يىن است سجده تواضع و ذلت كن، سجده كسى كه در ب بيىن و غري ذره مالئكه و جن و انس و حبر و بر و موجودات ذره

ايت خضوع و خشوع است و توجه به اين نكته دارد كه از خاك آفريده شده مهان خاكى كه قبل از جسم شدن براى او 
  .فرش زير پاى انواع حيوانات و خملوقات بود

ده شدى به خاك بازگشته و در قيامت از طور كه از خاك آفري در سجده به مواد خلقت خود توجه كن و بيدار باش مهان
  !خاك بدر خواهى شد، تا كرب و خنوتت خباك رود و باد عجب و خودبيىن از دماغت بريون شود
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______________________________  
  .54، حديث 4، باب 34/ 55: ، جملس ىف العجائب؛ حبار األنوار47/ 1: روضة الواعظني -)1(

  114: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

اى كه مهه آن را آلوده و پليد و جنس و ناپاك  اى بيش نبودى، آن نطفه و آب گنديده و در وقت سجده بياد آر كه نطفه
  !دانستند و آن هم روزى نبود به اشاره اراده او به وجود آمد مى

  :فرمايد اين قسمت از روايت شايد اشاره به كالم حضرت على عليه السالم باشد كه مى

  .»1« آَدَم َواْلُعْجب َواوَُّلُه نُْطفٌة َمِذَرٌة َوآِخرُُه جيفٌة َقِذَرٌة َوُهَو بـَْنيَ ذِلَك َحيِْمُل الَعَذَرةٌ َما ِالبِن 

پسر آدم، چرا تكّرب دارد و حا ل آن كه اولش نطفه جنس و آخرش مردار جنس و بني اين دو حالت محل كننده جناست 
  .است

د، انانيت و منيت و خودبيىن و عجب و تكرب او از كمال سفاهت و محاقت كسى كه اطوار خلقت ظاهر او چنني باش
  !باكيست و ىب

  خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم
 

  ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم

  بر لوح معاصى خط عذرى نكشيدمي
 

  لوى كبائر حسناتى ننوشتيم

 ما كشته نفسيم بس آوخ كه برآيد
 

  بقيامت كه چرا نفس نكشتيماز ما 

  افسوس بر اين عمر گرامنايه كه بگذشت
 

  ما از سر تقصري و خطا در نگذشتيم

  

  دنيا كه در او مرد خدا گل نسرشته است
 

  نامرد كه ماييم چرا دل بسرشتيم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .7087: ، حديث308: غرر احلكم -)1(

  

  115: ، ص6 اسالمى، جعرفان 

  

  ايشان چو ملخ در پس زانوى عبادت
 

  مأمور ميان بسته روان بر در و دشتيم

 پريى و جواىن چو شب و روز برآمد
 

 «1»  ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم

______________________________  
  ).غزليات(سعدى شريازى  -)1(
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ىف الظَّاِهِر أنَّهُ   ُعَد ِمْن َغْريِِه أالَترىَوَقْد َجَعَل الّلُه َمْعَىن السُُّجوِد َسَبَب التـََّقرُِّب إلَْيِه بِاْلَقْلِب َوالسِّرِّ َوالرُّوِح َفَمْن قـَُرَب ِمْنُه بَـ [
  ] ْن ُكلِّ ما َتراُه اْلُعُيوُن َكذِلَك أراَد الّلُه اْألْمَر اْلباِطنِ الَيْسَتوى حاُل السُُّجوِد إّالبِالتَّوارى َعْن َمجيِع اْألْشياِء َواْإلحِتجاِب عَ 

خداوند مهربان حقيقت و معنويت سجود را سبب تقرب عبد به درگاه رمحتش قرار داده كه قلب صاىف و سرپاك و روح 
گردد، از غريش دور   اند، با اين وضع هر كس به او نزديك متصف به صفات حسنه وسيله رساندن انسان به اين تقرب

  .شود مى

ات  كند كه از متاشاى مجيع اشيا متوارى شوى و بني تو و آنچه ديده بيىن در ظاهر امر وقىت سجود حتقق پيدا مى منى
بيند حجاب برقرار گردد، ممنوع شدن از متاشاى مظاهر و قرار گرفنت حجاب بني انسان و اشيا اقتضاى كيفيت و وضع  مى

 پيشاىن و شش عضو ديگر به زمني رسيد انسان از متام اشيا حمجوب و داراى حالت توارى سجود است، چون وقىت
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طور كه شكل سجود اقتضا دارد از متاشاى مهه چيز حمروم گردى، مراد خداوند از حقيقت سجود اين است   شود، مهان مى
  !حمور گرددكه ديده باطن از غري او پوشيده شود و حضرت او در متام شؤون زندگى تو هدف و 
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ِء َبعيٌد َعْن َحقيَقِة ما أراَد الّلهُ ِمْن َصالِتِه قاَل الّلُه  ٍء ُدوَن الّلِه فـَُهَو َقريٌب ِمْن ذِلَك الشَّىْ  َفَمْن كاَن ظَنُّهُ ُمتَـَعلِّقاً ىف َصالتِِه ِبَشىْ [
  ]»1« ] ِيف َجْوِفهِ  ما َجَعَل اللَّهُ ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلبَـْنيِ [ : َتعاىل

پس هر كس در وقت مناز و سجود به حضرت دوست دلش متعلق به غري معبود باشد و دنيا و شغل دنيا وى را مشغول  
كند، گويا منازى كه وسيله قرب و نردبان رسيدن به حضرت رب العزه است، معراج تقرب به غري و وسيله نزديك شدن به 

به غري حق نزديك شود اين چنني سجده كننده از مراد اهلى دور افتاده و اين چنني  ديگرى قرار داده، گوىي قصد دارد
  .سجده حمصول ناداىن و سفاهت و عني شقاوت نفس و نافرماىن انسان از مراد و مقصود خداست

  :خداوند در قرآن جميد فرموده

گر متوجه غري گردد پس هر كس متوجه ام تا با دىل متوجه من و با دل دي كس در باطنش دو دل قرار نداده براى هيچ
  .خداست بيگانه از غري و آشناى غري بيگانه از خداست

و اين آيه به اين معىن نيست كه انسان حق ندارد چيزى جز خدا را دوست داشته باشد، بلكه متوجه اين معناست كه متام 
  .ها بايد تابع دوسىت و عشق به حضرت حق باشد دوسىت

______________________________  
  .4): 33(احزاب  -)1(

  118: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

قـَْلِب َعْبٍد َفاْعَلَم فيِه ُحبَّ اإلْخالِص ِلطاَعىت ِلَوْجهى   الأطَِّلُع َعلى:  قاَل الّلُه َتعاىل: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[
َوِسياَسَتُه َوَمِن اْشتَـَغَل ىف َصالتِِه ِبَغْريى فـَُهَو ِمَن اْلُمْستَـْهزِئَني ِبنَـْفِسِه َمْكُتوٌب إْمسُُه ىف ديواِن َواْبِتغاِء َمْرضاتى إّالتـََولَّْيُت تـَْقوميَهُ 

  ] اْخلاِسرينَ 

  :كند كه فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از حضرت احديت نقل مى
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دارد و در اطاعت من ثابت و راسخ است، من  وست مىهرگاه من مطلع شوم بر دل مؤمن و بدامن كه او بندگى مرا د
دارم و هيبت و سياست او را در نظر خالئق  شوم يعىن او را در نظر خالئق عزيز و حمرتم مى مباشر تقومي و سياست او مى

حيتاج او  اندازم، يا آن كه متكفل احوال او شده و مجيع ما دارم و هيبت و سياست او را در دل مردم مى عزيز و حمرتم مى
  .منامي را از قليل و كثري و جليل و حقري، در دنيا و آخرت برايش مقرر مى

و هر كس در مناز مشغول به غري من باشد و از ياد من در غفلت بسر برد گويا به من استهزا كرده وىل بداند كه خودش را 
خربى از حقايق مناز را در  ني غافل و ىبمسخره كرده و باعث شده از رمحت من دور مباند و نيز بايد بداند كه من چن

  .كنم نويسم و در قيامت با اهل خسران حمشور مى ديوان زيانكاران مى
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   باب

17  

  در آداب تشهد

  121: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .  السِّرِّ خاِضعاً َلهُ ىف اْلِفْعِل َكما أنََّك َلُه َعْبٌد بِاْلَقْوِل َوالدَّْعوىالتََّشهُُّد ثَناءٌ َعَلى الّلِه َفُكْن َعْبداً َلهُ ىف

َتهُ ْن ُحتَقَِّق ُعُبوِديـََّتَك َلُه َورُبُوبِيَّ َوِصْل ِصْدَق ِلساِنَك ِبَصفاِء ِصْدِق ِسرَِّك، فَإنَُّه َخَلَقَك َعْبداً َوأََمَرَك أْن تـَْعُبَدُه ِبَقْلِبَك َوِلساِنَك َوأ
  .َلكَ 

ٍء ىف َممَْلَكِتِه  َن َعْن إْتياِن أَقلِّ َشىْ َوتـَْعَلَم أنَّ َنواِصى اْخلَْلِق ِبَيِدِه، فـََلْيَس َهلُْم نـََفٌس َوال حلََْظٌة إّالِبُقْدَرِتِه َوَمِشيَِّتِه َوُهْم عاِجزو 
  .إّالبِإْذنِِه َوَمِشيَِّتِه َوإراَدتِهِ 

  .»1« ] َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َك َخيُْلُق ما َيشاءُ َو َخيْتاُر ما كاَن َهلُُم اخلِْيَـرَُة ُسْبحاَن اللَِّه َو َتعاىلَو َربُّ [ ... قاَل الّلُه َتعاىل

  .َوِصْل ِصْدَق ِلساِنَك ِبَصفاِء ِسرِّكَ   َفُكْن لِّلِه َعْبداً َشُكوراً ِباْلَقوِل َوالدَّْعوى
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 َواْلِعباَدِة ىف َتُكوَن إراَدٌة َوَمِشيٌَّة إلَحٍد إّالِبساِبِق إراَدتِِه َوَمِشيَِّتِه، َفاْستَـْعِمِل اْلُعُبوِديََّة ىف الرِّضا ِحبِْكَمِتهِ َفإنَُّه َخَلَقَك فـََعزَّ َوَجلَّ أْن 
  .التِِه َوطاَعَتُه ِبطاَعِتِه َوَشهاَدَتُه ِبَشهاَدتِهِ نَِبيِِّه ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله َفأْوِصْل َصالَتُه ِبصَ   أداِء أواِمرِِه َوَقْد أَمَرَك بِالصَّالِة َعلى

______________________________  
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َوالشَّفاَعِة فيَك، إْن أتـَْيَت بِاْلواِجِب ىف َواْنُظْر أْن اليـَُفوَتَك بـَرَكاُت َمْعرَِفِة ُحْرَمِتِه فـَُتْحَرُم َعْن فاِئَدِة َصالتِِه َوأْمرِِه بِاْإلْسِتْغفاِر َلَك 
  .اْألْمِر َوالنـَّْهِى َوالسَُّنِن َواْالداِب َوتـََعلَّْم َجليَل َمْرتـََبِتِه ِعْنَد الّلِه َعزََّوَجلَّ 
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  ]  اْلِفْعِل َكما أنََّك َلُه َعْبٌد بِاْلَقْوِل َوالدَّْعوىالتََّشهُُّد ثَناءٌ َعَلى الّله َفُكْن َعْبداً َلُه ىف السِّرِّ خاِضعاً َلهُ ىف[

  حقيقت تشّهد

امام صادق عليه السالم در اين باب، سخن از تشّهد و حقيقت آن و اين كه عبد بايد چگونه تشّهد بگويد و چسان 
اى و عالمىت جهت  نهظاهر و باطنش با تشّهد مهاهنگ شود و اين كه اين كلمات و الفاظ و اقوال فقط و فقط نشا

اى براى رسيدن و رساندن به اصل مقصود   هدايت به مفاهيم و حقايق است و خود اين الفاظ هدف نيست، بلكه وسيله
  .كه خداى متعال و اجراى اوامر اوست سخن به ميان آورده است

ه اين معىن برس كه قدرتى و كند كه به ادراك حقيقت تشّهد ب امام صادق عليه السالم در اين فصل به انسان تفهيم مى
ناور خلقت جز  اراده و مشيىت و حول و قوه اى و يار و ياورى و معني و ناصرى و معبود و مقصودى در اين صحنه 

شود و اين تو هسىت كه در درجه  است استفاده مى» ال اله اال الّله«خداى مهربان نيست و اين مهه از يك مجله تشّهد كه 
عملت بايد حقيقت را در متام شؤون حيات و زندگيت جتلى دهى، اگر خبواهى زمحت اداى كلمات را  اول با زبان سپس با

با زبان تنها متحمل شوى، وىل اتصال با مفهوم و معىن و مصداق و حقيقت آن كلمات پيدا نكىن كارى صورت نداده و 
  .اى اوردهاى يا تشّهد جباى ني عملى از تو اجنام گرفته و در حقيقت مناز خنوانده
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چون نسبت به حضرت حق داراى عرفان قلىب شدى حتميت اين مسئله : فرمايند امام صادق عليه السالم در اين روايت مى
هاى اهلى به اداى شكر عملى قيام كىن و  گردد كه بايد نسبت به متام نعمت و ضرورت اين موضوع بر تو روشن مى

ًال سپاس و ثناگوىي و نيز در اين روايت تعليم و اداى شكر واقعى، توسل به پيامرب عزيز اسالم صلى حضرت معبود را عم
اهللا عليه و آله و وصله و اتصال اعتقادى و اخالقى و عملى به آن جناب است و بدون شناخت او و نگاهداشت 

  .وجود ندارد حرمت او، امكان شناخت حق و نگاه داشت حرمت حق و جلب رضايت و خشنودى حق

  :اند خواهند بگويند، پيامرب از جانب حضرت حق نسبت به امت مأمور به دو امر مهم و هم چنني مى

  .استغفار جهت امت - 1

  .شفاعت از امت - 2

و تو اگر به حضرت او معرفت پيدا نكىن و جمذوب حوزه با عظمت نبوت او نگردى و مهاهنگ با او در حركت نباشى، 
رهبه جلب رضايت او م   !مند خواهى شد؟ وفق نگردى، از اين دو فايده عظيم چگونه 

  .اين است عظمت حقايق تشّهد و تشّهد خوان

و اين است بزرگى و جاللت و قدر و شأن رسول الّله صلى اهللا عليه و آله و جاللت قدر آن كسى كه موفق به شناخت 
  .ى و عملى آن جناب مهاهنگ كرده استحضرت شده و خويش را در حدود امكان با شؤون اعتقادى و اخالق

  :اند طور كه حضرت صادق عليه السالم در ابتداى روايت بيان فرموده واقعيت و حقيقت تشّهد مهان

البته گوينده اين ثنا و اقرار كننده به اين حقيقت وقىت در ادعاى خود راستگو و . ثنا و محد و سپاس حضرت حق است
   قصادق است كه عملش با قولش مواف
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  .هاى حق، قلب خاضع و دل راضى داشته باشد باشد و در باطن خود نسبت به متام برنامه

  .بايد با معرفت كامل و عرفان واضح و قلىب نوراىن و دىل خاضع و عقلى سامل، وارد اين فضاى نامتناهى ملكوتى شد
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و روح آلوده و نفس ظامل و هواى خائن و اعضا و جوارح عاصى، راه  با لقلقه زبان و دل خاىل از عرفان و قلب ظلماىن
  .به اين مقصد اعلى و هدف واال غري ممكن است

خواهد تشّهد خبواند و در ضمن تشّهد مورد تصديق آن شاهد عامل آرا قرار بگريد، بايد متام هويت و هسىت و  كسى كه مى
  .وجودش قائم به تشّهد شود

و معشوقى جز حضرت او نداند و متام آهله باطل و معبودهاى قالىب را با مهه جذبه و كشش  يعىن معبودى و موالىي
ظاهرى كه دارند با متام وجود با قدرت شهادتش كه برخاسته از متام هويت اوست دفع كند و فضاى با عظمت حيات را 

  .جهت حكومت تشريفى و فرمان فرماىي قانوىن حضرت او از بيگانه خاىل منايد

آلودگى به پليدى ريا كه خود خطى از شرك است، با آلودگى و ابستگى به طاغوت كه عني شرك است، با پليدى  با
جان و جاندار كه حقيقت شرك است، اگر در  هاى ىب ترين رشته شرك است، با توسل به بت اتصال به بت هوا كه سخت
از جانب معبود حقيقى و مقصود واقعى فرياد . »ُه َوْحَدُه الَشريَك َلهُ أْشَهُد أْن الإلَه إّالاللّ «: مناز با متام قدرت فرياد برآيد

جان براى  هاى جاندار و ىب كىن كه در عني شرك و اتصال به بت هوا و متسك به بت حيا منى! اى دروغگو: برخواهد آمد
از توحيد و اثرى از موحد  قيمت زندگى مادى، خود را در سلك موحدان قلمداد كرده و با اين كه خطى اين چند روزه ىب

  !!دهى شريكى خدا مى بودن در تو نيست شهادت به وحدانيت و ىب
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اى، چگونه  جان و با جان گذاشته تو كه داراى اين مهه معبود باطلى، تو كه در جنب حضرت او اين مهه شريك ىب
  .»ال َشريَك َلهُ  أْشَهُد أْن الإلَه إّالالّلُه َوْحَدهُ «: گوىي مى

  .»أْشَهُد أْن الإلَه إّالالّلُه َوْحَدُه الَشريَك َلهُ «: اگر كسى به حقيقت خبواهد بگويد

بايد متام معبودهاى باطل را عمًال نفى كند و از اين جهت به فضاى با عظمت آزادى و استقالل كامل برسد، به فضاى 
هاى ضد خدا و روح از حاالت شيطاىن و نفس از  دوگرى مكتبباز و آزادى كه عقل از شوائب و اسارت نسبت به جا

رذايل اخالقى و قلب از نفاق و ريا و عمل از گناه و معصيت به متام معىن آزاد گردند و اين مهه با متام وجود تسليم 
  .شريك شده و در مدار بندگى حضرت او به گردش آيند خداى واحد ىب
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به دنبال آيات قرآن جميد دقت كنيد كه اولياى دين متام اعمال عبادى بىن اميه و  مشا روايات وارده در اصول معتربه را 
اند و عاقبت آنان را  عباس و عمالشان و هر طاغوتى با دستيارانشان را با كمال شدت باطل اعالم كرده كارگزارانشان و بىن

دادند  شريكى او مى ت به حق و وحدانيت و ىبدانند، چرا كه در تشّهد مناز شهاد عاقبىت شوم و پايان كارشان را جهنم مى
هاى گوناگون عبادت و اطاعت  وىل در جنب عبادت و اطاعت و مالكيت حضرت حق، بىن اميه و بىن عباس و طاغوت

  .كرده و براى آنان حق مالكيت بر نفوس و اعراض قائل بودند مى

وص به ذات اقدس احديت و خداوند بدون در حاىل كه حق عبادت و اطاعت و مالكيت احنصارى است و آن هم خمص
  .شريك است ضد و ند و ىب

   رعايت اين حقوق به طور قطع با اقرار تنهاى زبان ميسر نيست، حتقق اين حقوق
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ه هم عبادت مهراه با شرايط ك آن »1«  كه به فرموده حضرت سجاد عليه السالم اكرب حقوق است به عبادت ميسر است
شرايطش عبارت است از عبادت به دستور خدا و براى خدا و صحيح جبا آوردن مسائل فقهى آن و اين عبادت داراى 

مفهوم وسيعى به وسعت حيات و زندگى است و آن عبارت از رعايت عملى متام حقوق الّله و حقوقى است كه به 
  .دستور حضرت حق نسبت به مردم بايد ادا شود

عبادت وسيعى در حد تكليف و قدرتش موفق شد، موحد است و در تشّهد خود در شهادت به چون انسان به چنني 
باشد راستگوست و به فرموده  اين كه خداىي جز خداى عامل نيست و وحدت خمصوص اوست و برايش شريكى منى

قول و ادعايش حضرت صادق عليه السالم در سّر باطن عبادت كرده و در فعل ظاهر خضوع به خرج داده و عملش با 
مساوى شده و تشّهدش تشّهد حقيقى است و باز به فرموده حضرت صادق عليه السالم آن تشّهد، ثناى خدا و سپاس و 

  .محد آن حضرت است

گردد كه اوًال از طريق قرآن و معارف و آثار عامل با عظمت  ثناى واقعى و سپاس و محد و اقرار حقيقى از كسى صادر مى
مساى حسىن و صفات عليايش را شناخته باشد، ثانياً از پس آن شناخت به اداى واجبات و ترك خلقت، حضرت حق و ا

ها و تقديرات و قضاها در حق خودش و ديگران و متام  گريى حمرمات قيام منوده، ثالثاً به اراده خداى مهربان در متام اندازه
ها بر انسان فشار وارد كند، عنايت او  به وزن كوهموجودات خشنود و راضى باشد و امتحانات و ابتالئات را هر چند 
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دانسته و علت رشد و كمال خود و رسيدن به مقام قرب حضرت جانان بداند و در اين اعتقاد و معرفت و در اين 
  جماهدت و كوشش سر از پا نشناخته و عاشقانه سر

______________________________  
  .، رسالة احلقوق255: حتف العقول -)1(
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تواضع به كوى حمبوب گذاشته و به محد و ثنا و اقرار به وحدانيت و عدل و حكمت حضرت رب العزه مشغول باشد و  
كلمات مناز به خصوص ذكر ركوع و سجود و تشّهد را با كمال معرفت و نشاط و از كانون گرم قلىب مملو از عشق و 

به ابرو نياورده و ترش نكند و آنچه ظاهرش تلخ و باطنش رشد و كمال است،  حمبت و رضايت به حضرت حمبوب خم
  .جان كند هم چون شري به شكر آميخته و عسل انگبني، از دست با حمبت حمبوب نوش

  يا رب آن لعل شكرين چه خوش است
 

  يا رب آن روى نازنني چه خوش است

  با لبش ذوق هم نفس چه نكوست
 

  چه خوش استبا رخش حسن هم قرين 

  از خط عنربين او خواندن
 

  سخن لعل شكرين چه خوش است

 افتد ور زمن باورت منى
 

  بوسه زن بر لبش ببني چه خوش است

 مهِر جانان به چشم جان بنگر
 

  در مياِن گمان يقني چه خوش است

 من زخود گشته غايب او حاضر
 

  عشق با يار هم چنني چه خوش است

 گنجد منىآن كه اندر جهان 
 

  در مياِن دل حزين چه خوش است

  تا فشاند بر آستان درش
 

  عاشقى جان در آستني چه خوش است

  بينم در جهان غري او منى
 

  دمل امروز هم برين چه خوش است
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  كه مهه اوست هر چه هست يقني
 

 «1»  جان و جانان و دلرب و دل و دين

  

   تشّهد، با معرفت به حق

حقيقى به وحدانيت او و نفى شريك از جناب او و شهادت به اين كه حضرتش مستجمع مجيع صفات كمال مگر اقرار 
   است و خالصه مگر حتقق تشّهد حقيقى

______________________________  
  .فخر الدين عراقى -)1(
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  است؟بدون قلب سليم و دل پاك و جان آراسته و نفس پرياسته ممكن 

بياييد به دور ! اى آوارگان! اى بيچارگان! اى فقريان! اى مستمندان! اى دردمندان! اى عزيزان! اى مهسفران! اى رفيقان
هم حلقه زده و مدتى با چشم سر و دل، بر حقارت و ذلت و مسكنت و آن مهه بار گناه دروىن و بروىن خود اشك 

فطرت را با اين حزن درون و اشك برون پاك كنيم و با درخواست توفيق  بريزمي و دامن آلوده جان و قلب و نفس و عقل و
يم و از اين منجالب خطرناك حمدوديت و ماديت و عصيان خود را جنات داده، به كوى  از او قدم از ميدان گناه بريون 

ره با دعا و گفتار ما يكى شود  گريى از درياى معارف اهلى به تشّهد بنشينيم، باشد كه تشّهد ما او روى آورمي و پس از 
  .اى از اين راه رضاى حمبوب و خشنودى معشوق را جلب كنيم و تا اندازه

ما را از غرقاب گناه و ظلمت ! دالن اى مونس خسته! اى جليس ذاكران! اى داروى دردمندان! اى اميد دل نا اميدان
را بر خاك آستانت فرود آر و خود با آن  عصيان جنات داده، و جان و دل ما را به نور عشقت روشن كن و سر ما

عنايت و كرم و لطف و حمبت، تشّهد را از عمق وجود ما، با زبان ما بگو كه ما را براى حتقق تشّهد حقيقى و ثناى واقعى 
  .تو غري از اين راهى نيست

آن تشّهد چه در مناز چه  هاى حق و راضى به قضا و قدر اهلى قيمت دارد و تشّهد انسان با معرفت و مهاهنگ با خواسته
  .با زبان حال و چه در هر موقعيت ديگر ثنا و سپاس اهلى است
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شب عاشورا را در نظر بياوريد، گرگان درنده صحراى ضاللت و سگان وادى ظلمت و وحشيان بيابان پسىت و دنائت،  
رتين فرزند آدم وارد كربال مى و تربيت يافتگان مكتب ربوىب قحط  شوند، در خيام عاشقان اهلى گروه گروه براى كشنت 

   هاى هاى دمشن و مناجات و گريه ها و عربده آب است، صداىي جز صداى اسلحه
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شود، بر حسني عزيز اين عارف عاشق و حمب صادق و سرحلقه شهيدان  دوستان حق و ناله زن و فرزند پيامرب شنيده منى
لوع آفتاب فردا تا بعد از ظهر قطعه قطعه خواهند شد و بدن عريان آنان در َتْف آفتاب و يارانش مسلم است كه از ط

اند به اسارات برده خواهند شد، در وسط چنني  خواهد ماند و زن و بچه آنان كه عيال و ناموس خداى جهان آفرين
يت و خشنودى از موال و حمبوب اى، در كمال انبساط و نشاط و عشق و حمبت و رضا درياى پر موج و بيابان پر حادثه

خود و ياران و زن و فرزندش تا صبح به مناز ايستادند و حىت مناز شب خود را پس از اين كه شب از نيمه گذشت به 
ترين وجه ممكن  رتين وجه ادا كردند و اين پاكان و مهاهنگان با حق و عاشقان جان بركف، در تشّهد متام ركعات به عاىل

ادت دادند كه معبودى به حقيقت جز وجود مقدس خداى عامل آفرين وجود ندارد و وحدانيت و به اين معىن شه
در اين ورطه هولناك با متام وجود و از سر : شريكى خمصوص ذات اقدس اوست و به فرموده حضرت صادق عليه السالم ىب

ه وحدانيت حق را نثار پيشگاه عشق و حمبت و سوز و ساز ثناى خدا گفتند و معرفت واال و عمل خالص و اقرار ب
معشوق كرده و با مناز اول شب تا سحرشان رضايت و خشنودى خود را نسبت به آن مهه ابتال و مصيبت كه عامل رشد 

  .و كمال آنان و بيدارى جهانيان تا قيامت بود اعالم منودند

امي، يك بار اتفاق افتاد كه بدين گونه  ندهآيا ما در متام مدت عمر خود با اين هزاران ركعت مناز واجب و مستحىب كه خوا
  .تشّهد گفته و ثناى حق را بنحو حقيقت از خود بروز داده و سپاس آن جناب را حتقق واقعى خبشيده باشيم

هاى دمشن و   امام حسني عليه السالم در شب عاشورا، آن شب پر از حادثه و آبسنت به متام حوادث، در درياىي از اسلحه
خوار، با كمال رضايت و خشنودى از حق و با روحى پاك و قلىب مملو از عشق و زباىن پر از نور و  ن آدمهاى گرگا كينه

   وجودى پر از صدق، در برابر اصحاب گراميش، آن اصحاىب كه در اولني و آخرين منونه
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  .گونه نشان داد نداشتند، موجوديت خود و يارانش را در پيشگاه خداوند عزيز اين
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أْن أْكَرْمَتنا ِبالنُّبـُوَِّة َوَعلَّْمتَـَنا اْلُقرْاَن َوفـَقَّْهَتنا ىف الديِن   اْثىن َعَلى الّلِه أْحَسَن الثَّناِء َوأْمحَُدُه َعَلى السَّرَّاِء والضَّرَّاِء أْمحَُدَك اللَُّهمَّ َعلى
  .»1«  ْلنا ِمَن الشَّاِكرينَ َوَجَعلَت َلنا أْمساعاً َوأْبصاراً َوأفِئَدًة َفاْجعَ 

ها و هر چه رنج و مصيبت و مشكل در راه  ترين سپاس بر متام خوشى گومي به نيكوترين و كامل خدا را ثنا و سپاس مى
  .گزارم رسيدن به لقاى اوست، با متام وجودم حضرت حق را شكر مى

ت و آشناىي با پيامرب و عمل به دستور او و آگاهى محد و ثنا خمصوص به وجود مقدس توست كه ما را به نور نبو ! بار اهلا
ها براى درك حقايق قراردادى و توفيق عنايت كردى   ها و قلب ها و چشم به قرآن و فهم دين گرامى داشىت و براى ما گوش

ره حمبوب  مند شومي، پس اى كه تا امشب كه شب پايان زندگى حمدود دنياىي ماست از متام اين وسايل در راه بندگى تو 
  .مهه ما را از گروه بندگان شاكرت به حساب آور! و معشوق من

راسىت مست معرفت و شيداى عمل براى حمبوب و عاشق وارسته و عارف جان باخته و عامل عامل و آگاه بصري و داناى 
ى حمبوب چه خبري و پروانه مشع وجود حق، با جان و مال و زن و فرزند و زبان و بيان و فكر در راه معشوق و برا

  كند؟ مى

گويد و جز راه او  طلبد و غري او مى شناسد و چيزى غري او مى بيند و غري معشوق مى آيا چنني انساىن جز حمبوب مى
خواهد و بس و جز او  بيند و مى پويد، به حقيقت معشوق قسم است نه، عاشق با مهه وجود، مهه وجود معشوق را مى مى
  از

______________________________  
، 392/ 44: ، جملس ىف ذكر مقتل احلسني عليه السالم؛ حبار األنوار183/ 1: ؛ روضة الواعظني91/ 2: االرشاد -)1(

  .37باب 
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خواهد براى او، به عشق او و در راه او  بيند و هر چه را مى بيند جتلى او مى زند و هر چه را در دنيا مى كسى دم منى
خواهد و مرام مقدس و عقيده پاك او، مهان است كه سر حلقه عارفان، امام عاشقان، پيشواى واصالن، امري مؤمنان،  مى

طالب عليه السالم بيان داشت، بياىن به وسعت  مظهر العجائب و مظهر الغرائب، غالب كل غالب حضرت على بن اىب
  .شايت مهه عامل و به وسعت مهه وجود و هويت و موجوديت ىب
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  .»1«  مأ َرأْيُت َشْيئاً إّالَوَرأْيُت الّلَه قـَبـَْلُه َوَمَعُه َوبـَْعَدهُ 

  !چيزى را در عامل نديدم مگر اين كه خدا را قبل از او و با او و بعد از او ديدم

از اشك و بياييد در اين زمينه اشعار عارف شيدا، فخرالدين عراقى را با هم زمزمه كنيم و با دىل پر از سوز و چشمى پر 
جاىن پر از آه به درگاهش بناليم و از حضرتش كه عطاخبش به متام موجودات است و هيچ خبلى در ذاتش وجود ندارد 

  .خبواهيم كه ما را از اين حمدوديت و ظلمت طبيعت رها كرده به مسلك آن عاشقان عارف ملحق كند

 عشق از سر كوى خود سفر كرد
 

 ها مهه گذر كرد بر مرتبه

  وجود گشت در حالصحراى 
 

 هر كتم عدم كه پى سپر كرد

 جست نشان صورت خود مى
 

 چون در دل تنگ ما نظر كرد

 وا يافت امانت خود آجنا
 

 آنگه چو نظر به بام و در كرد

  خود آن سر كوى بود كه اول
 

 زآجنا به مهه جهان سفر كرد

 جان را به امانت خود آجنا
 

 وا داشت لباس خود بدر كرد

 جان پوشيد و باز خود رادر 
 

 آن بار لباس خمتصر كرد

  

______________________________  
  .301: ، مضمون حديث؛ التوحيد34، حديث 4، باب 304/ 4: حبار األنوار -)1(
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  و آن گاه چو آفتاب تابان
 

 سر از سر هر سراى در كرد
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 اول كه خبود منود خود را
 

 انسان شد و نام خود بشر كرد

 ىف اجلمله به چشم بند اغيار
 

 ظاهر شد و نام خود دگر كرد

 تغيري صور كجا تواند
 

 در نعت كمال او اثر كرد

  تقليب و ظهور او در احوال
 

 اظهار كمال بيشرت كرد

  اى ديده تو نيز ديده بگشاى
 

 ما را چو زخويشنت خرب كرد

  بني رخ جان فزاى ساقى مى
 

 «1»  در جام جهان مناى باقى

  

  معرفت به حق در كالم مال صدرا

معرفت به حق و شناخت حضرت او و توجه به مبدأ عامل و حمبوب و معشوق واقعى جهان هسىت كه به قول حكيم متأله 
  :شود شريازى، با انديشه و دقت و پيگريى در هشت مسئله حاصل مى

  .وجود حق تعاىل - 1

  .»نظرى و عملى«او توحيد حضرت  - 2

  .تنزيه وجود مقدس او - 3

  .صفات علياى حضرت حق - 4

  .نعوت جناب او - 5

  .امساى حسناى حضرتش تقدس و تعاىل - 6

  .افعال و قضا و قدر او جّل امسه - 7
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______________________________  
  .فخر الدين عراقى -)1(

  134: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .جل جالله آثار رمحت و آيات عظمت او - 8

كه اين امور هشت گانه در رأس فرائض و هدف اصلى بعثت انبيا و نزول كتب و تنها مايه سعادت دنيا و آخرت انسان 
است كه توضيح هر يك از اين هشت خبش با كمك آيات قرآن و معارف اصيل اسالمى و حاالت و اخالق عرفاى كامل 

رت اين است كه عزيزان خواننده و عاشقان معارف با قلىب  ىولو به طور اختصار از هشت جلد كتاب هم جتاوز م كند و 
اى ماالمال از نور، اين هشت فصل را در كتاب تكوين و تشريع دنبال كرده و از اين طريق به   پاك و روحى آراسته و سينه

ت براى شخص كسب معرفت نسبت به توحيد برخاسته و خري دنيا و آخرت خويش را تأمني منايند و چون اين معرف
أْشَهُد أْن الإلَه «: حاصل شود و به دنبال آن اقدام به حكمت عملى منايد، به طور حقيقى امكان دارد در مناز خود بگويد

  .»إّالالّلُه َوْحَدُه ال َشريَك َلهُ 

 بدون اين معرفت و بدون عمل بر اساس آن معرفت البته در حد وسع و بقدر تكليف، امكان ثناى حقيقى و سپاس
واقعى وجود ندارد، راسىت انسان ثناى حقيقىت كه در نزدش جمهول است را چگونه بگويد؟ و سپاس وجودى را كه برايش 

  شناسد و از او خربى ندارد چگونه اقرار كند؟ ناشناخته است چگونه جباى آورد؟ و چيزى كه منى

توسل به انبيا و امامان عليهم السالم است، آرى، بر اثر عدم معرفت و جهل به حقيقت كه ناشى از تعطيل فكر و عدم 
آيد و انسان غرق در تاريكى و ظلمت شده به دارالبوار رهسپار   مسئله كفر، شرك و به فرموده قرآن جمادله در حق پيش مى

  !كشد گشته و اطرافيان خود را هم به هالكت و نابودى و خزى دنيا و عذاب آخرت مى

  :فرمايد قرآن جميد مى

  135: ، ص6 مى، جعرفان اسال

َو باِطَنًة َو ِمَن النَّاِس َمْن ُجياِدُل ِيف أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة [
يَل َهلُُم اتَِّبُعوا ما أَنـَْزَل اللَُّه قاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ما َوَجْدنا َعَلْيِه آباَءنا أَ َو َلْو كاَن َو ِإذا قِ * اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو ال ُهدًى َو ال ِكتاٍب ُمِنريٍ 

  .»1« ]َعذاِب السَِّعريِ   الشَّْيطاُن َيْدُعوُهْم ِإىل
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نعمت هاى آشكار و ها و آنچه را در زمني است، مسّخر و رام مشا كرده و  ايد كه خدا آنچه را در آمسان آيا ندانسته
]  بلكه از روى جهل و ناداىن[اند كه مهواره بدون هيچ دانشى  انش را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشته و برخى از مردم

از آنچه خدا نازل  : و چون به آنان گويند.* كنند و بدون هيچ هدايىت و هيچ كتاب روشىن درباره خدا جمادله و ستيز مى
آيا . كنيم امي، پريوى مى بلكه ما از آنچه پدرامنان را بر آن يافته]  كنيم پريوى منى: [گويند كنيد، مىكرده است، پريوى  

  !و هرچند كه شيطان آنان را با اين پريوى به عذاب فروزان دعوت كند؟] كنند كوركورانه از گذشتگان پريوى مى[

فكرى و عقلى و نظرى و توسل به انبيا و امامان عليهم  شود كه معرفت به خدا، با تكيه بر علم از آيه اول استفاده مى
شود و چون اين معرفت حاصل شد، ثناى انسان نسبت به او چه در  السالم و رجوع حمققانه به كتاب خدا حاصل مى

  .تشّهد چه در غري تشّهد ثناى حقيقى و سپاس واقعى و شكر صادقانه است

آورد كه  وجودات مسخر انسان، معرفت به وجود حق و امسا و صفات اهلى مىها و زمني و م اما توجه به آثار خلقت آمسان
  .بدون سري در اين سه مرحله حتصيل معرفت واقعى ميسر نيست

  در زمينه توجه به آثار و آيات خلقت مطالعه هزاران كتاب الزم است كه نظر مشا

______________________________  
  .21 -20): 31(لقمان  -)1(

  136: ، ص6 سالمى، جعرفان ا

  .كنم را به يكى از قصايد توحيديه سعدى در اين زمينه جلب مى

 فضل خداى را كه تواند مشار كرد
 

 يا كيست آن كه شكر يكى از هزار كرد

  آن صانع لطيف كه بر فرش كائنات
 

 چندين هزار صورت الوان نگار كرد

  تركيب آمسان و طلوع ستارگان
 

ر عربت نظر   هوشيار كرداز 

  حبر آفريد و بر و درختان و آدمى
 

ار كرد  خورشيد و ماه و اجنم و ليل و 

  الوان نعمىت كه نشايد سپاس گفت
 

 اسباب راحىت كه نداىن مشار كرد
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  اجزاى خاك مرده به تشريف آفتاب
 

ن و الله  زار كرد بستان ميوه و 

 ابر آب داد بيخ درختان تشنه را
 

ار كردشاخ برهنه   پريهنش نو

 چندين هزار منظر زيبا بيافريد
 

 «1» تا كيست كو نظر زسر اعتبار كرد

______________________________  
  .سعدى: مواعظ -)1(

  

  137: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

تـَْعُبَدُه ِبَقْلِبَك َوِلساِنَك َوأْن ُحتَقَِّق ُعُبوِديـََّتَك َلُه َورُبُوبِيََّتهُ َوِصْل ِصْدَق ِلساِنَك ِبَصفاِء ِصْدِق ِسرَِّك، فَإنَُّه َخَلَقَك َعْبداً َوأَمَرَك أْن [
  ] َلكَ 

   خلوص در شهادتني

راسىت ادعا و گفتارت را در اقرار به الوهيت و ربوبيت و وحدانيت حضرت او با صفا و پاكى و خلوص نيتت متصل كن  
ره و منفعت تو از توحيد از بركت  چرا كه خداوند تو را بنده و مملوك خود آفريده و : شود اين اتصال حاصل مىكه متام 

اين كه زمينه بندگى در تو قرار داده عني لطف اوست و از تو به وسيله انبيا و كتب آمساىن خواسته است كه حضرت او را 
بندگى حقيقى و عبوديت واقعى با قلب و زبانت توأماً و با روح و جسمت و با ظاهر و باطنت عبادت كىن و سعى مناىي 

نسبت به او بياورى و ربوبيت و خداوندگارى او و امسا و صفاتش را با اين بندگى در هسىت و شؤون و مهه جوانب حيات 
  .خود جتلى دهى

در مسئله عبادت و عبوديت و اين كه كنه عبوديت ربوبيت است، خبواست حضرت حق در مباحث آينده توضيح و شرح 
  .خواهد شدمفصلى داده 

  138: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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ٍء ىف َممَْلَكِتِه  وَن َعْن إْتياِن أَقلِّ َشىَوتـَْعَلَم أنَّ َنواِصى اْخلَْلِق ِبَيِدِه، فـََلْيَس َهلُْم نـََفٌس َوال حلََْظٌة إّال ِبُقْدَرِتِه َوَمِشيَِّتِه َوُهْم عاِجز [
 ] َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َو َربَُّك َخيُْلُق ما َيشاءُ َو َخيْتاُر ما كاَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة ُسْبحاَن اللَِّه َو َتعاىل[ : ّلُه َتعاىلإّالبِإْذنِِه َوَمِشيَِّتِه َوإراَدتِِه قاَل ال

»1«[  

   زمام امور در دست حق

با كفايت براى تو به طور مسلم معلوم و روشن باشد كه زمام امور متام موجودات هسىت، اعم از غيىب و شهودى به دست 
ترين حلظه نيست، مگر با كمك قدرت و مشيت حضرت او،  براى كسى تواناىي نفس زدن و نظر كردن براى كم. اوست

ترين كارى در مملكت حضرت ربوىب جز به اذن و مشيت و اراده او عاجزند، در قرآن جميد  متام موجودات از اجنام كم
  :آمده

  :و خداوند فرموده »2«  ر قدرت صاحب اختيار حقيقى اوستاى نيست مگر آن كه زمام اختيارش د جنبنده

گزيند و ديگران را در  آفريند و هر چه و هر كس را صالح بداند برمى و خداى تو قادر مطلق است، هر چه خبواهد مى
  خلقت و نظم عامل و انتخاب افرادى كه بايد

______________________________  
  .68): 28(قصص  -)1(

  .56): 11(هود  -)2(

  139: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .آورند به عنوان سرپرسىت انتخاب شوند هيچ اختيارى نيست و ذات پاك او منزه و برتر از آن است كه به او شرك

ذاتى كه مستجمع : هاى اين مجالت نوراىن فقط و فقط در كلمه الّله مجع است كه اين كلمه مباركه يعىن كه متام واقعيت
  .مال و امساى حسىن و نعوت عليا استمجيع صفات ك

اى در معارف اصيل اسالمى هست  تعاىل مباحث بسيار ارزنده البته در مسئله قدرت مطلقه و مشيت و اراده حضرت حق
هاى با عظمت  و كتب مهم كالمى و به خصوص فلسفى در مباحث وجود به معىن اخلاص و توحيد بارى، در اين زمينه
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ين و جمادالت عاىل با خمالفان دارند كه اوًال از حوصله اين كتاب كه كتاب تربيىت است خارج مقاالت مهم و مباحث شري 
  .علم از فهم دقايق اين مسائل ناتوان است باشد و ثانياً اين فقري عاجز و دردمند ىب مى

و » صولكفاية اال«و بعضى از حواشى جلد اول » االسفار«به كتب كالمى و كتب صدراملتأهلني شريازى صاحب 
رت به آيات قرآن و باب توحيد كتب اخبار و  امام على » ج البالغة«رساالت مرحوم حاج مال هادى سبزوارى و از مهه 

مراجعه مناييد و براى توضيح مشكالت اين تفسري » امليزان«عليه السالم مراجعه كنيد و در تفاسري قرآن به تفسري پر قيمت 
، جلد پنجم آن »روش رئاليسم«هاى  ى شهيد مطهرى رجوع كرده و به خصوص پاورقىگونه مباحث به كتب علم در اين

ها و توضيحات  خبش بيان» حبار األنوار«را مطالعه كنيد و براى درك مشكالت روايات در زمينه اين مباحث به كتاب 
  .نظري، عالمه جملسى رمحه اهللا مراجعه مناييد شناس ىب حديث

  140: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

َوِصْل ِصْدَق ِلساِنَك ِبَصفاِء ِسرَِّك َفإنَُّه َخَلَقَك فـََعزَّ َوَجلَّ أْن َتُكوَن إراَدٌة َوَمِشيٌَّة إلَحٍد   َفُكْن لِّلِه َعْبداً َشُكوراً ِباْلَقوِل َوالدَّْعوى[
  ] ِتِه َواْلعِباَدِة ىف أداِء أواِمرِهِ إّالِبساِبِق إراَدتِِه َوَمِشيَِّتِه، َفاْستَـْعِمِل اْلُعُبوِديََّة ىف الرِّضا ِحبِْكمَ 

براى حضرت حق بنده بسيار شاكرى باش و شكرت فقط با زبان و ادعا نباشد، بلكه بايد قول و گفتارت با پاكى نيت و 
  .حاالت عاىل درون مهاهنگ شود

خواسته حضرت او نباشد، پس چون خداوند مهربان تو را آفريده و تو مملوك و عبد اوىي، چنان كن كه خواسته تو وراى 
اى جز خواسته او نباشد،  بلكه خواسته و اراده او را برخواسته و اراده خود مقدم بدان و اصوًال براى تو خواسته و اراده
اى از حضرت او غافل مناىن،  اراده او نسبت به تو اين است كه براى مهيشه در ذكر و شكر و عبوديت او باشى و حلظه

به زبان دعوى بندگى كىن، وىل در عمل آنچه الزمه بندگى است به جا نياورى پس كاذب و منافق خداى خنواسته اگر 
  .خواهى بود و كذب و نفاق با موالى حقيقى موجب خسران دارين است

هاى آفرينش و طبيعت دانسىت كه هيچ كس قدرت بر  و چون با مطالعه معارف و آثار و نظر در آيات خلقت و برنامه
ارد و مهه چيز منوط به حكمت و مصلحت اوست و وابسته به قدرت و مشيت پروردگارى است، پس بندگى هيچ چيز ند

خواهى او نسبت به  واقعى تو و عبوديت دروىن تو بايد در رضايت و خشنودى تو به مقدرات و قضا و قدر و مصلحت
  .تو باشد و در اتيان اوامر او آنچه شرط بندگى است به جاى آرى

  141: ، ص6 مى، جعرفان اسال
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  ] نَِبيِِّه ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله َفأْوِصْل َصالَتُه ِبَصالِتِه َوطاَعَتُه ِبطاَعِتِه َوَشهاَدَتُه ِبَشهاَدتِهِ   َوَقْد أَمَرَك بِالصَّالِة َعلى[

قرآن جميد اين امر را صراحتاً  از اوامر مهم پروردگار امر به صلوات بر پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله است كه در
  :اعالم فرموده

  .»1« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسِليماً [

  .بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، تسليم او باشيد! اى اهل اميان

  .»2« ] يُوحىِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي *  َو ما يـَْنِطُق َعِن اْهلَوى[

  .شود، نيست گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل مى.* گويد و از روى هوا و هوس سخن منى

  وجوب صلوات در تشّهد

با توجه به امرى كه خداوند در مسئله صلوات بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله در قرآن دارد و با توجه به اين كه شديداً 
هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله عني وحى است و تفسري  با توجه به اين كه متام خواسته دهد تسليم او باشيد و دستور مى

  تواند چگونگى و كيفيت اوامر حق را اوامر خداوند در قرآن به عهده پيامرب و معصوم است و كسى از پيش خود منى

______________________________  
  .56): 33(احزاب  -)1(

  .4 -3): 53(جنم  -)2(

  142: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

در قرآن بيان كند، خالصه با توجه به متام اين مراتب بايد دقت داشت كه صلوات در تشّهد را به مهان صورتى ادا كرد كه 
  .اند پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله مطابق با اصح روايات شيعه و سىن توضيح داده

  :گويد اصح روايات فريقني مى

  :ر به صلوات بر نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نازل شد حضرت چگونگى صلوات را بدينگونه بيان كردندوقىت ام
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  .ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمَّدٍ   أللَُّهمَّ َصلِّ َعلى

ى كرده و فرمودند»و على آل حممد«: و وقىت شنيدند بعضى گفته بودند بني من و آل » على«با حرف : ، از اين مسئله 
  .»1«  ىي نيندازيد كه بني بني من و آل من جداىي نيستمن جدا

  :برابر با امر قرآن كه فرموده

  .»2« ]َو َسلُِّموا َتْسِليماً [

اگر كسى خبواهد مسئله تسليم را كه امر خداست نسبت به پيامرب صلى اهللا عليه و آله حتقق دهد بايد در تشّهد مناز 
  .پيامرب خداست صلوات بفرستدگونه كه حقيقت وحى خدا و كالم  مهان

  .»3« ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمَّدٍ   أللَُّهمَّ َصلِّ َعلى

   و اگر كسى در تشّهد صلوات را منحصر به پيامرب صلى اهللا عليه و آله كند بدون شك مناز او باطل

______________________________  
  .6074حديث  35، باب 356/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .56): 33(زاب اح -)2(

  .257/ 27: حبار األنوار -)3(

  143: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .است، چون از تشّهد واجب مقدارى خنوانده و هر كس از واجبات مناز چيزى كسر كند منازش باطل است

ف فتوا و عموم برادران اهل سنت هم بايد بدانند كه احنصار صلوات بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله در تشّهد مناز خال
صلوات بر پيامرب : اند ترين فقهاى اهل سنت است و بزرگان از علما و مفسران اهل سنت در فتاوى خود گفته حكم بزرگ

  .صلى اهللا عليه و آله بدون صلوات بر آلش مبطل مناز است

اهل سنت نقل  رواياتى از كتب مهم -كه از معجزات مؤلفات اسالمى است  -عالمه اميىن» الغدير«در كتاب ارزمشند 
  :»1«  شده كه در آن روايات تصريح شده كه صلوات واقعى بدينگونه است
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  .ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمَّدٍ   أللَُّهمَّ َصلِّ َعلى

   صلوات نزد علماى اهل تسّنن

  :به اين ترتيب ذكر شده» الغدير«اند كه در  ناقالن روايات از اعاظم علما و مفسران اهل سنت

بنا به اخراج  139و نيز در صفحه  »2« ] ِإنَّ اللََّه َو َمالِئَكَتهُ [  در ذيل توضيح آيه 87صفحه » الصواعق«ابن حجر در 
  :دار قطىن و بيهقى آمده كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .هر كس بر من صلوات بفرستد و بر آل من نفرستد صلواتش قبول نيست

  :فتهو بر استناد به مهني حديث شافعى گ

  .صلوات بر آل مانند صلوات بر خود پيامرب صلى اهللا عليه و آله واجب است

______________________________  
  .302/ 2: الغدير -)1(

  .56): 33(احزاب  -)2(

  144: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :تصريح كرده كه 391و فخر رازى در تفسريش جلد هفتم صفحه 

  .ات بر خود و آلش را در خامته تشّهد قرار دادهپيامرب صلى اهللا عليه و آله صلو 

  :آورده »1« ] ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب[ :نيشابورى در تفسريش در ذيل آيه

در متام منازها شرف متام كردن تشّهد به صلوات بر آل پيامرب عليهم السالم بعد از صلوات بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله 
  .آل رسول عليهم السالم است

  :گويد جابر فرموده كند و مى مهني معىن را از جابر نقل مى 19صفحه » ذخاير«حمب الدين طربى در 
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  .صلوات بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله بدون آل قبول نيست

  :ناقالن ديگر عبارتند از

و تقى الدين اسبكى در  505 -500صفحه  3خفاجى جلد ى قاضى » شرح شفا«و » شفا«قاضى عياض در كتاب 
» اوسط«و طرباىن در  163صفحه  10جلد » جممع الزوائد«و حافظ هيثمى در  187 - 181صفحه » شفاء السقام«

و  112صفحه » نوراالبصار«اند و نيز شبلنجى در  و بيهقى و ابن عساكر مهني معنا را از امام على عليه السالم نقل كرده
  :اند كه نقل كرده 107صفحه » نوراالبصار«در حاشيه » االسعاف«كتاب صاحب  

  .صلوات بدون آل مردود و باطل و در پيشگاه حق غريقابل قبول است

  :آمده» هاى پيشاور شب«در 

و ابن حجر متعصب در » ينابيع املودة«خبارى در جلد سوم صحيح و مسلم در جلد اول و شيخ سليمان بلخى در 
  :كنند عب بن عجزه نقل مىاز ك» صواعق«

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(

  145: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

طريقه سالم بر تو را دانستيم، چگونه صلوات بفرستيم ! يا رسول اللّه: نازل شد عرض كردمي ] ِإنَّ اللََّه َو َمالِئَكَتهُ   چون آيه
  :حضرت فرمودند به اين طريق

  .ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمَّدٍ   ُهمَّ َصلِّ َعلىأللَّ 

بياناتى در وجوب صلوات بر حممد و » رشفة الصادى«ضمن باب دوم كتاب  35تا  29بكر شهاب از صفحه  و سيد اىب
آل حممد دارد و داليلى از نساىي و دار قطىن و ابن حجر و بيهقى از ابوبكر طرطوسى از ابو اسحاق مروزى، از مسهودى 

  :و شيخ سراج الدين قصيمى آورده كه» تنقيح«نووى در و 

  .»1«  صلوات بر آل حممد بعد از نام مبارك حممد در تشّهد مناز واجب است
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  :اين بود نظريه مجعى از فقها و مفسران و حمدثان اهل سنت كه با روايات و داليل و فتاوى، وجوب صلوات را به اين حنو

  .ٍد َوآِل ُحمَمَّدٍ ُحمَمَّ   أللَُّهمَّ َصلِّ َعلى

اند و تسليم بودن به آن  اند و مسئله را به عنوان بيان امر جممل قرآن از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل كرده اثبات كرده
  .حضرت اقتضاى واجب دارد كه صلوات را به مهان صورتى كه دستور داده شده در تشّهد بياورند

يه و آله به پريوى از پيامرب و اولني فرد شيعه كه وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم شيعه از مهان زمان پيامرب صلى اهللا عل
هاى خدا و پيامرب و ائمه عليهم  بود، در تشّهد مناز به مهني حنو صلوات فرستاده و تا قيامت اين برنامه و ساير برنامه

  .السالم را ادامه خواهد داد

______________________________  
  .181: هاى پيشاور شب -)1(

  146: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  شهادت بر توحيد و رسالت در تشّهد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله مجله مورد شرح مى

 -به مهان حنوى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله خواسته -پس از اين كه منازت را به صلوات بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله
  :هاى خمتلف آمده كردى، دقت كن كه طاعت حق را نيز به طاعت پيامرب متصل كىن كه در قرآن جميد در سورهمتصل  

  .»1« ]* َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسولَ [

  .از پيامرب] نيز[از خدا اطاعت كنيد و 

: مرب صلى اهللا عليه و آله متصل كنگونه كه توضيح داده شد بر شهادت به رسالت پيا و نيز شهادت بر خدا را به مهان
  .»أْشَهُد أْن الإلَه إّالالّلُه َوْحَدُه الَشريَك َلُه َوأَشَهُد أنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ «

دهنده داراى معرفت نسبت به پيامرب صلى اهللا عليه و آله  البته شهادت به رسالت وقىت شهادت حقيقى است كه شهادت
  .او باشد و اطاعت از اوامر
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______________________________  
  .64): 12(، تغابن 33): 47(، حممد 54): 24(، نور 92): 5(، مائده 59): 4(نساء  -)1(

  147: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

و انظر أن ال يفوتك بركات معرفة حرمته فتحرم عن فائدة صالته و أمره باإلستغفار لك و الشفاعة فيك، إن أتيت [
  ] ىف األمر و النهى و السنن و االداب و تعلم جليل مرتبته عند اهللا عزوجل بالواجب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين مجالت پاياىن روايت چند مسئله مهم را بيان مى

  .استغفار پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى امت - 1

  .مقام شفاعت پيامرب صلى اهللا عليه و آله - 2

  .نسبت به مقام پيامرب صلى اهللا عليه و آلهوجوب معرفت  - 3

  :كه اين هر سه در ترمجه فارسى مجالت منت چنني است

ى و سنن و آداب او را به جا آورى از بركات وجود آن وجود نازنني  اگر واجبات پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امر و 
پيامرب صلى اهللا عليه و آله و شفاعت اوست و بر  حمروم نشوى، بركات مهمى كه دو قسمت آن منفعت بردن از استغفار

  .تو الزم است مرتبه عظيم و بزرگ او را نزد خداوند معرفت پيدا كىن

   استغفار پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى امت

مورد شود كه اگر گنهكار به حضرت حق رو كند قطعاً پس از توبه با شرايط،  با توجه به قرآن و معارف اهلى، معلوم مى
  گريد و كمك يك آبرومند عفو و غفران قرار مى

  148: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

واقعى در اين زمينه براى شخص گناهكار يا مؤمن مستحق غفران، براى رسيدن به مغفرت اهلى، امرى است كه خداوند 
  .بزرگ آن را پذيرفته است و استغفار ديگرى براى انسان علىت از علل آمرزش است
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كنند و خداوند استغفار آنان را  بيداران و اهل توبه استغفار مى جميد آمده كه مالئكة الّله براى اهل اميان و شبدر قرآن 
  :دهد موجب آمرزش و غفران اهل اميان و تائبان قرار مى

ْم َو يـُْؤِمُنوَن بِ [ ٍء َرْمحًَة َو  ِه َو َيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا رَبَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلهُ ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ
  .»1« ] ِعْلماً َفاْغِفْر لِلَِّذيَن تابُوا َو اتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َو ِقِهْم َعذاَب اجلَِْحيمِ 

گويند  ، پروردگارشان را تسبيح مىكنند و آنان كه پريامون آن هستند، مهراه سپاس و ستايش فرشتگاىن كه عرش را محل مى
از روى رمحت و دانش مهه چيز را فرا  ! پروردگارا:] گويند و مى[طلبند،  و به او اميان دارند و براى اهل اميان آمرزش مى

  .اند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار اند و راه تو را پريوى منوده اى، پس آنان را كه توبه كرده گرفته

شريفه دقت كنيد كه استغفار مالئكه براى مهه كس منفعت ندارد، منفعت استغفار براى اهل اميان، اهل توبه و در آيه 
  .روندگان راه رضايت است

ما بايد با حفظ شرايط دلگرم به دعا و استغفار ديگران باشيم، نه اين كه به طور مداوم غرق معصيت بوده و اميد به دعا 
  .باشيميا استغفار ديگران داشته 

  .در سوره يوسف آمده كه برادران پس از بازگشت به حق و توبه از گناه از پدربزرگوار خود درخواست توبه كردند

______________________________  
  .7): 40(غافر  -)1(

  149: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] اَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ق* قاُلوا يا أَبانَا اْستَـْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ [

  .*امي ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهامنان را خبواه، ىب! اى پدر: گفتند

  .براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است: گفت

  .طلب مغفرت كن» واجدان شرايط«دهد براى امت  صلى اهللا عليه و آله در قرآن جميد دستور مى و به نّىب بزرگوار

  .»2« ] َفاْعُف َعنـُْهْم َو اْستَـْغِفْر َهلُمْ [
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  .بنابراين از آنان گذشت كن و براى آنان آمرزش خبواه

  :فرمايد و به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

دند و روى توبه آوردند و از تو خواستند براى آنان استغفار كىن هر آينه من تواب و رحيم اگر گنهكاران به نزد تو آم
  .دهم كنم و آنان را مورد عفو و آمرزش قرار مى هستم و طلب غفران تو را براى آنان قبول كرده از گناهشان گذشت مى

  .»3« ]ا اللََّه َو اْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّاباً َرِحيماً َو َلْو أَنـَُّهْم ِإْذ َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم جاُؤَك فَاْستَـْغَفُرو [

خواستند و پيامرب هم  آمدند و از خدا آمرزش مى به خود ستم كردند، نزد تو مى]  با ارتكاب گناه[و اگر آنان هنگامى كه 
  .يافتند و مهربان مىپذير  كرد، يقيناً خدا را بسيار توبه براى آنان طلب آمرزش مى

______________________________  
  .98 -97): 12(يوسف  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  .64): 4(نساء  -)3(

  150: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

بنابراين يك منفعت پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى امت، استغفار او جهت گناهكاران تائب است، كه در سرعت جذب 
  .مغفرت خدا به سوى گناهكار بسيار مؤثر است عنايت و

اين نكته را هم فراموش نكنيد كه استغفار پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى منافق و مشرك و كافر در صورتيكه در نفاق و 
  .شرك و كفر به مانند سودى ندارد

  .»1« ] َلْن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنيَ َسواءٌ َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َهلُْم أَْم َملْ َتْستَـْغِفْر َهلُْم [

مسلماً خدا مردم فاسق را . آمرزد براى آنان يكسان است چه براى آنان آمرزش خبواهى چه خنواهى، خدا هرگز آنان را منى
  .كند هدايت منى
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روايت، اگر كسى پيامرب صلى اهللا عليه و آله را بشناسد و امر و به فرموده حضرت صادق عليه السالم در مجالت پاياىن 
ره مند خواهد  ى و سنن و آداب رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را پريوى كند از استغفار پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

دانند، گرفتار محاقت و  مىگونه حاجات را از آبرومندان درگاه خدا، منافات با توحيد  خرباىن كه درخواست اين شد، ىب
  .»2« خوار و نوكر استعمارند خردى و جهل به معارف اهلى هستند و قرآن و اسالم را نفهميده و جريه ىب

   شفاعت

   مسئله شفاعت در قرآن جميد و روايات و اخبار به عنوان يك اصل مهم اسالمى

______________________________  
  .6): 63(منافقون  -)1(

تب ساختگى وهابيت كه قسمىت از مردم امروز عربستان و حجاز پريو آن هستند، درخواست حاجت و دعا و مك -)2(
  .دانند طلب استغفار و شفاعت را از اولياى اهلى و آبرومندان پيشگاه ربوىب مناىف با توحيد مى
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و انكار هر يك از دو اصل تشريعى و تكويىن، ناشى از  و در عامل طبيعت به عنوان يك اصل مهم تكويىن مطرح است
  .اطالعى نسبت به حقايق اهلى و مسائل عاىل طبيعى و تكويىن است جهل و ىب

در عامل طبيعت چه در نظام مساوى چه در عامل مجادى، چه در جهان نبات و حيوان، موجودات مكمل يكديگرند و  
ديگر در صورتى كه موجود اول استعداد و لياقت و پذيرش خود را از  كمبود و نقص موجودى، با مايه گذاشنت موجود

  .دست نداده باشد، قابل برطرف شدن است و اين معناى شفاعت در عامل تكوين است

اى داشته باشد وقىت جفت زمني شود و مهبستگى با خاك پيدا كند با شفاعت  درخت در صورتى كه ريشه فعال و زنده
اش خشك و فعاليت تنه و ساق و برگ و پيوندها و  كند، اما اگر ريشه ت به آب و امالح تأمني مىزمني، نياز خود را نسب

  .آوندها متوقف شده باشد، شفاعت زمني براى او سودى ندارد

كند، وىل اگر  طفل با شفاعت سينه مادر، مواد الزم را جذب و از شري كه مهراه با مواد مورد نياز بدن اوست استفاده مى
  .حال و در شرف مرگ باشد، شفاعت سينه مادر نفعى به حال او ندارد نقدر مريض و ىبطفل آ
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دهيم، اما اگر دستگاه تنفس ما  ما با شفاعت هوا به وسيله دستگاه تنفس، از هواى آزاد استفاده كرده و ادامه حيات مى
  .گردد از كار بيفتد از شفاعت هوا چه سودى عايد ما مى

ما اگر از توحيد با خربمي، از حالل و حرام خدا مطلعيم و اگر از اميان به . عت از مهني قبيل استدر عامل تشريع هم شفا
ره ورمي و اگر در مسري رشد و كماليم، مهه و مهه از بركت پيامرب و امامان عليهم السالم  قيامت و مالئكه و كتب آمساىن 

ق معناىي جز اين ندارد، به عبارت ديگر اگر ما تنهاى است و شفاعت آنان در دنيا نسبت به ما در پيشگاه حضرت ح
  خرب از نبوت و امامت بودمي، از حقايق ىب
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ماندمي و راه رشد و كمال و اميان و اسالم و عمل صاحل و اخالق حسنه به روى ما بسته بود، وىل اكنون كه در كنار  مى
حسنات برخوردارمي و اين معناى شفاعت پيامرب و امامان عليهم السالم نسبت به  نبوت و امامت قرار دادمي از آن مهه

  .مرحله زندگى دنياىي ماست

در آخرت نيز قضيه شفاعت از مهني قرار است، به اين معىن وقىت ما مؤمن وارد آخرت شومي و تا حدى داراى عمل صاحل 
مان بودمي، شفاعت پيامرب و ائمه عليهم السالم به اذن خدا باشيم و وضع ما نشان بدهد كه در دنيا از گناهان خود پشي

  .دهد نصيب ما گشته، ما را از معطلى و يا هالكت جنات مى

وقىت انسان با مقام توبه وارد حمشر شود و حقيقت اميان در او جتلى داشته باشد و در حد خودش به واجبات عمل كرده 
  .د قبول حقايق در او زنده باشد، چرا شفاعت شفيعان نصيب او نگرددها و استعدا باشد و خالصه قدرت پذيرش واقعيت

  :فرمود 64در آيات استغفار كه در فصل قبل گذشت، خوانديد كه خداوند در سوره نساء آيه 

وقىت گنهكاران پشيمان به خدا رو كنند و به جانب رسول من آمده از او خبواهند برايشان مغفرت كند خدا را تواب و 
هند يافت، مگر در آيات سوره يوسف خنوانديد برادران بيدار شده و پشيمان به نزد يعقوب آمده از او خواستند رحيم خوا

  .برايشان از خدا طلب مغفرت كند، شفاعت در قيامت يا در دنيا معناىي جز اين ندارد

اش تقويت ظامل و گنهكار و  ههاى دنيا در نزد ستمگران و زورگويان نيست كه نتيج شفاعت اسالمى از قبيل پارتى بازى
ستمكار باشد و جمرم را بر ادامه جرم تشويق و ترغيب منايد، بلكه شفاعت در اسالم معاجل و سازنده و دستگري و قطع  

   كننده
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ناهكار جز روح جرم و گناه است و اگر داستان شفاعت آبروداران در پيشگاه حق چه در دنيا چه در آخرت نبود براى گ
ماند، در اينصورت بود كه گناه و گناهكار به خاطر يأس از رمحت و آمرزش  يأس و نااميدى از رمحت خدا چيزى باقى منى

بست و متام گناهكاران و  داد و فساد و آلودگى در اجتماع غوغا كرده و متام درهاى سالمت را مى به گناهش ادامه مى
آب از سر ما گذشت چه يك ىن چه صد ىن، زمني را و زندگى را تا گلو غرق در گناه و  جمرمان با تكيه بر اين مجله كه

  .كردند فساد و افساد مى

  .پس شفاعت در حقيقت داروى عالج و راه جنات و زمينه اميد و شفاى درد و باب رمحت واسعه حق است

و شفاعت خواسنت از اوليا را بدعت دانسته منكران شفاعت، به خيال خود براى عالج توحيد از شرك به انكار برخاستند 
كردند، منكر اين اصل  و اين اصل را مردود خواندند، در حاىل كه اگر در معنا و مفهوم و مصداق شفاعت انديشه مى

  .شدند اسالمى منى

آجنا كه . كند ترين شفيع ياد مى از مسئله با عظمت توبه به عنوان پر قدرت» ج البالغة«امام على عليه السالم در حكم 
  :فرمايد مى

  .»1« ال َشفيَع أْجنَُح ِمَن التـَّْوَبةِ 

  .تر از توبه نيست تر و رستگار كننده هيچ شفيعى براى گنهكار پريوزكننده

مند به ترك گناه  كرد و گنهكار تائب و عاشق اصالح و عالقه راسىت اگر شفاعت توبه نبود، گنهكار براى گناه خود چه مى
  .كرد پيامرب يا امامان عليهم السالم نبود چه مىاگر مورد قبول 

______________________________  
  .20670، حديث 47، باب 334/ 15: ؛ وسائل الشيعة371حكمت : ج البالغة -)1(
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اعت شفيع با اذن خدا در هر صورت براى شفاعت شونده شرايطى است كه اگر مهراه با آن شرايط باشد به طور قطع شف
چه در دنيا و چه در آخرت نصيب او خواهد گشت و بدون ترديد با شفاعت توبه و عمل صاحل و اميان و شفاعت پيامرب 

شت خواهد شد   .و امام معصوم از هالكت جنات يافته و اهل 

به آن شرايط توجه داشته  مندان به شفاعت عمده مسئله در باب شفاعت، شرايط شفاعت شونده است كه بايد مهه عالقه
  .باشند

  :آمده است» تفسري منونه«در 

قيد و شرط نيست بلكه قيود  دهد كه مسأله شفاعت از نظر منطق اسالم يك موضوع ىب آيات شفاعت به خوىب نشان مى
شونده از سوى ديگر و شخص  شود از يك سو، شخص شفاعت و شرايطى از نظر جرمى كه درباره آن شفاعت مى

  .سازد كننده از سوى سوم دارد كه چهره اصلى شفاعت و فلسفه آن را روشن مىشفاعت  

با مهان حيثيت «ظاملان : گويد مثًال گناهاىن مهانند ظلم و ستم به طور كلى از دايره شفاعت بريون مشرده شده و قرآن مى
  .شفيع مطاعى ندارند» اگر وارد قيامت شوند

ان كه در بعضى از احاديث بعداً خواهد آمد تفسري كنيم شفاعت منحصر به و اگر ظلم را به معىن وسيع كلمه آن چن
اى  جمرماىن خواهد بود كه از كار خود نادمند و پشيمان و در مسري جربان و اصالحند و در اين صورت شفاعت پشتوانه

يازى به شفاعت نيست كنند با وجود ندامت و توبه ن خواهد بود براى توبه و ندامت از گناه و اين كه بعضى تصور مى
  .اشتباه است
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اند و  رسيده» ارتضاء«شوند كه به مقام  ، تنها كساىن مشمول خبشودگى از طريق شفاعت مى»1« سوره انبيا 28طبق آيه 
  .هستند» عهد اهلى«سوره مرمي داراى  87طبق آيه 

شود، به معىن  از رواياتى كه در تفسري اين آيات وارد شده استفاده مىها و  گونه كه از مفهوم لغوى آن اين دو عنوان مهان
اميان به خدا و حساب و ميزان و پاداش و كيفر و اعرتاف به حسنات و سيئات و گواهى به درسىت متام مقرراتى است كه 

است كه شفاعت شونده اش اين  از سوى خدا نازل شده، امياىن كه در فكر و سپس در زندگى آدمى انعكاس يابد و نشانه
هاى  شناسد بريون آورد و به جتديدنظر در برنامه خود را از صفت ظاملان طغيانگر كه هيچ اصل مقدسى را به رمسيت منى
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خود وادارد، چنانچه در آيات مربوط به استغفار گذشت كه ستمكاران بر نفس و ظاملان بر ديگران از ستم و ظلم خود 
گرفتند و از حضرت يعقوب و پيامرب صلى اهللا عليه و آله درخواست شفاعت براى قبول   پشيمان شده و راه اصالح پيش

  .توبه در پيشگاه خدا كردند

گويند، در تفسري برهان از حضرت موسى بن جعفر از امام على عليهم السالم  روايات باب شفاعت هم بيش از اين منى
  :فرمايد نقل شده كه مى

  :ه شنيدماز پيامرب صلى اهللا عليه و آل

  .»2«  َشفاَعىت إلْهِل اْلَكباِئِر ِمْن امَّىت

______________________________  
خدا مهه گذشته آنان و » «َوُهم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ   يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى« -)1(

او هراسان و ]  عظمت و جالل[كنند و آنان از ترس  داند و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت منى شان را مى آينده
  .»بيمناكند

لس الثاىن، حديث 7: األماىل، شيخ صدوق -)2(   .20675، حديث 47، باب 335/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، ا
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  .تشفاعت من براى مرتكبان گناهان كبريه اس

  :گويد راوى حديث كه ابن اىب عمري است مى

  :فرمايد از امام كاظم عليه السالم پرسيدم چگونه براى مرتكبان گناهان كبريه شفاعت ممكن است در حاىل كه خداوند مى

  .»1« ] َو ال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتضى[

  .كنند و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت منى

  :السالم در پاسخ فرمودامام عليه 

  :شود طبعاً پشيمان خواهد شد و پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده هر فرد با امياىن كه مرتكب گناهى مى
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پشيماىن از گناه توبه است و كسى كه پشيمان نگردد مؤمن واقعى نيست و شفاعت براى او خنواهد بود و عمل او ظلم 
  .اى ندارند كننده دوست و شفاعتظاملان : فرمايد است و خداوند مى

كند كه شرط اصلى  شود، وىل ذيل حديث روشن مى مضمون اول حديث اين است كه شفاعت شامل مرتكبان كبائر مى
پذيرش شفاعت واجد بودن امياىن است كه جمرم را به مرحله ندامت و خودسازى و جربان برساند و از ظلم و طغيان و 

  .»2« شكىن برهاند قانون

  :اى به اصحابش چنني نقل شده از امام صادق عليه السالم در نامه» الكاىف«تاب در ك

  .هر كس دوست دارد مشمول شفاعت گردد، بايد خشنودى خدا را جلب كند

   خالصه شفاعت مكتب سازندگى، اميدآور، معاجل و اصالحى است نه يك

______________________________  
  .28): 21(انبياء  -)1(

  .228/ 1: سري منونهتف -)2(
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  .مسئله قراردادى و پارتى بازى

دهد كه براى اصالح اشتباهاتى كه در زمينه شفاعت براى بعضى از ياران امام خصوصاً و مجعى  حلن اين روايت نشان مى
  .در آن نفى شده است كننده به گناه از مسلمانان عموماً رخ داده است صادر شده و با صراحت شفاعت تشويق

  :فرمايد در ادامه حضرت صادق عليه السالم مى

يش را اطاعت مناىي و به آداب و سنن او مؤدب گردى و  اگر واجبات پيامرب صلى اهللا عليه و آله را ادا كىن و امر و 
ستغفار و شفاعتش اش را نزد خداوند درك كىن از فوائد صلوات بر او كه مشول ا حرمت آن حضرت را شناخته و مرتبه

  .نسبت به توست حمروم خنواهى ماند

  :گويد اهلى آن عارف روشن دل در مدح پيامرب صلى اهللا عليه و آله و عظمت مرتبت او مى
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  حد بني باز آى و فروغ حسن ىب
 

  آن شاهد مطلق جمرد بني

  از هر چه به غري يار دل بگسل
 

شت سرمد بني   وانگه رخ آن 

 ارجعى شهپربگشاى به باغ 
 

  يك شعشعه از مجال امحد بني

  از آدم و نوح تا به روح الّله
 

  دردى كش باده حممد بني

  در زير لواى محد حممودش
 

  صد موسى و عيسى جمرد بني

  

 ختم رسل و طليعه اجياد
 

  مى طلعت آن نّىب اجمد بني

  هر دل كه زهر دو عامل آزاد است
 

  در طره دلربش مقيد بني

  عامل مهه در لواى توحيدش
 

  فرزند عنايتش اب وجد بني

 آن سرور عامل جترد را
 

  حد بني خمدوم فرشتگان ىب

  اوتيت جوامع الكلم قدر است
 

  پاكان جهان اليه يصعد بني
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   باب

18  

   در آداب سالم
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  :السالمقاَل الّصاِدُق عليه 

أْمَر الّلِه َوُسنََّة نَِبيِِّه صلى اهللا عليه و آله خاِضعاً َلُه خاِشعاً ِمْنُه فـََلهُ   َمْعَىن السَّالِم ىف ُدبُِر ُكلِّ َصالٍة َمْعَىن اْألماِن، أْى َمْن أّدى
  .اْألماُن ِمْن َبالء الدُّنْيا َوَبراَءةٌ ِمْن َعذاِب اْآلِخَرةِ 

أْوَدَعُه َخْلَقُه لَِيْستـَْعِمُلوا َمْعناُه ىف اْلُمعاِمالِت َواْألماناِت َواْإلْنصافاِت َوَتصديِق ُمصاَحَبِتِهْم   ِمْن أْمساِء الّلِه َتعاىلَوالسَّالُم إْسٌم 
  .َوِصحَِّة ُمعاَشَرِِمْ 

َوْلَيْسَلْم ِمْنَك ديُنَك َوقـَْلُبَك َوَعْقُلَك أْن الُتَدنَِّسها ِبظُْلَمِة اْلَمعاصى َوإْن أَرْدَت أْن َتَضَع السَّالَم َمْوِضَعُه َوتـَُؤّدى َمْعناُه فَاتَِّق الّلَه 
  َعُدوَُّك َفإذا َملْ َيْسَلْم َمْن ُهوَ َوْلَتْسَلْم َحَفظَُتَك أْن ال تـُْربَِمُهْم َوَمتُلَُّهْم َوُتوِحَشُهْم ِمْنَك ِبُسوِء ُمعاَمَلِتَك َمَعُهْم ُمثَّ َصديُقَك ُمثَّ 

  . اْألقْـَرُب َفاْألبـَْعُد اوىل

  .َوَمْن الَيَضُع السَّالَم َمواِضَعُه هِذِه َفال َسالَم َوال َتْسليَم وَكاَن كاِذباً ىف َسالِمِه َوإْن أفشاُه ىف اْخلَْلقِ 

نْيا إمَّا ُمْبَتلى ِة لَِيْظَهَر َصبـْرُُه َواْلَكراَمةُ ىف   َيْظَهَر ُشْكرُُه َوإمَّا ُمْبَتلىِبالنـَِّعِم لِ   َواْعَلْم أنَّ اْخلَْلَق بـَْنيَ ِفَنتٍ َوِمَعٍن َوِحمٍَن ىف الدُّ ِبالشِّدَّ
  .طاَعِتِه إّالبَِتوفيِقِه َوال َشفيَع إلَيِه إّالِبإْذِنِه َوَرْمحَِتهِ   ِرْضواِنِه ِبَفْضِلِه َوال َسبيَل إىل  طاَعِتِه َواْهلَواُن ىف َمْعِصَيِتِه، َوال َسبيَل إىل

  162: ، ص6 ن اسالمى، جعرفا

أْمَر الّلِه َوُسنََّة نَِبيِِّه صلى اهللا عليه و آله خاِضعاً َلُه خاِشعاً ِمْنُه فـََلُه   َمْعَىن السَّالِم ىف ُدبُِر ُكلِّ َصالٍة َمْعَىن اْألماِن، أْى َمْن أّدى[
  ]اْألماُن ِمْن َبالء الدُّنْيا َوَبراَءةٌ ِمْن َعذاِب اْآلِخَرةِ 

  سالم در منازمعناى 

در پايان هر منازى سه سالم قرار داده شده، سالم بر پيامرب، سالم بر عباد شايسته كه عبارت از انبيا و امامان عليهم 
  .اند و سالم بر مهه اهل اسالم از متام مالئكه و عباد حقيقى حق السالم و اوليا و شايستگان

  .الم شوندگان استدر هر سه سالم، آنچه قابل توجه است، جنبه حضورى س

  .»السالم عليك ايها النىب و رمحة الّله وبركاته، السالم علينا و على عباد الّله الصاحلني، السالم عليكم و رمحة الّله و بركاته«
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داللت بر اين دارند كه منازگزار واقعى، با » عليكم«و در سالم سوم » علينا«و در سالم دوم » عليك«در سالم اول 
اميان و عمل و عبادت و اخالق داراى مقام قرب معنوى نسبت به رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و عباد رعايت شرايط 

صاحل و مهه مالئكة الّله و شايستگان از جن و انس شده و اكنون به خاطر رعايت آن شرايط در حضور مهه آنان راه پيدا  
و مهني حضور و سالم، در حقيقت مهان حصار امن اهلى كرده و از باب ادب بايد به آن بزرگواران سالم حضورى دهد 

  .است و هر كه وارد در اين حصار شود از بالى دنيا و عذاب آخرت در امان است

  163: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .معناى سالم در دنباله هر مناز عبارت از امان است: به فرموده حضرت صادق عليه السالم در منت روايت

وامر حق و سنت پيامرب صلى اهللا عليه و آله را از سر خضوع و خشوع ادا كرده، حتصيل امنيت كرده و يعىن هر كس متام ا
  .در اين وادى از بالى دنيا و عذاب آخرت مأمون خواهد بود

  :در قرآن جميد آمده

  .»1« ] ُمْهَتُدونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َو َملْ يـَْلِبُسوا ِإميانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولِئَك َهلُُم اْألَْمُن َو ُهمْ [

براى آنان است و آنان راه ]  از عذاب[نياميختند، اميىن ]  چون شرك[كساىن كه اميان آوردند و اميانشان را به ستمى 
  .يافتگانند

ٌر َأْم َمْن يَْأِيت   ِإنَّ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف آياتِنا ال َخيَْفْوَن َعَلْينا أَ َفَمْن يـُْلقى[  آِمناً يـَْوَم اْلِقياَمِة اْعَمُلوا ما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِمبا ِيف النَّاِر َخيـْ
  .»2« ]تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

و به تفسري و تأويلى نادرست متوسل [دهند  اش تغيري مى مسلماً كساىن كه معاىن و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعى
رت است يا كسى كه روز قيامت در حال اميىن افك آيا كسى را كه در آتش مى. بر ما پوشيده نيستند] شوند مى نند، 
  .دهيد، بيناست ترديد او به آنچه اجنام مى خواهيد اجنام دهيد، ىب آيد؟ هر چه مى مى

  .خواهيد اجنام دهيد كه خداوند به متام اعمال مشا آگاه است بارى امروز كه در دنيا هستيد به اختيار خود هر چه مى

   ُع اْألَْكبَـُر َو تـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمالِئَكُة هذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتمْ ال َحيْزُنـُُهُم اْلَفزَ [
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______________________________  
  .82): 6(انعام  -)1(

  .40): 41(فصلت  -)2(
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  .»1« ] ُتوَعُدونَ 

و  [به استقبالشان آيند ]  با درود و سالم[كند و فرشتگان  منىآن بزرگ ترين ترس و وامهه آنان را اندوهگني ] در آن روز[
  .دادند اين است روز مشا كه مشا را به آن وعده مى:] گويند

  .»2« ] َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َخيـٌْر ِمْنها َو ُهْم ِمْن فـَزٍَع يـَْوَمِئٍذ آِمُنونَ [

رت از آن دارند و آنان در آن روز از هول و هراسى بزرگ بياورند، پاداش]  به آخرت[آنان كه كارهاى خري و نيك  ى 
  .اند امين

در هر صورت سالم مناز هم مانند ركوع و سجود و تشّهدش بايد داراى حقيقت و صدق باشد، به سالم و امنيت 
لفظ  رسد كه داراى اميان و به طور حتم عمل صاحل و اخالق حسنه باشد، در غري اين صورت سالم، حقيقى كسى مى

كند و قلب و روح و اعضا و جوارحش در آن شركت ندارند و بر اين  خشكى خواهد بود كه منازگزار با زبانش ادا مى
  .سالم جواىب واجب نيست

بياييد در مسريى قرار بگريمي كه اوًال حتصيل قرب حضور كنيم و ثانياً سالم ما از طرف مالئكه و انبيا و عباد صاحل 
  .جواب مناند ىب

______________________________  
  .103): 21(انبياء  -)1(

  .89): 27(منل  -)2(
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 أْوَدَعُه َخْلَقُه لَِيْستَـْعِمُلوا َمْعناهُ ىف اْلُمعاِمالِت َواْألماناِت َواْإلْنصافاِت َوَتصديِق ُمصاَحَبِتِهمْ   َوالسَّالُم إْسٌم ِمْن أْمساِء الّلِه َتعاىل[
  ] َوِصحَِّة ُمعاَشَرِِمْ 

   سالم در اسالم

كند كه منظور از اين سالم كه خداوند مهربان در بني بندگانش  دقت در مجالت باال ما را به اين حقيقت متوجه مى
جهت استعمال در معامالت و امانات و اخالقيات و مصاحبت صادقانه و معاشرت صحيح قرار داده بدون ترديد اسالم 

  .است

كه ما بندگان در متام نواحى زندگى مأموريت واجب دارمي كه از اسالم پريوى كنيم و معامالت و معاشرت و چرا  
خبش مهاهنگ مناييم، تا از بركت اين  دارى خويش را با اين دين جهاىن و قوانني ابدى و سعادت مصاحبت و امانت

ت در ممات و سالمت در قيامت برسيم، حقيقت به سالمت در واليت، سالمت در حيات، سالمت در قلب و سالم
  :چنانچه درباره حضرت حيىي و عيسى عليهما السالم در قرآن جميد فرموده

  :درباره حيىي گفته

  .»1« ]َو َسالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َو يـَْوَم َميُوُت َو يـَْوَم يـُبـَْعُث َحيا[

______________________________  
  .15): 19(مرمي  -)1(
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  .شود مريد، و روزى كه زنده برانگيخته مى و بر او سالم باد روزى كه زاده شد، و روزى كه مى

  :و درباره عيسى فرموده

  .»1« ]َو السَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َو يـَْوَم أَُموُت َو يـَْوَم أُبـَْعُث َحيا[

  .شوم مريم و روزى كه زنده برانگيخته مى زى كه مىو سالم بر من روزى كه زاده شدم و رو 
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متام انبيا و امامان عليهم السالم و اوليا و پاكان به خاطر اتصال به اين امانت از سالمت كامل برخوردار بودند و برابر با 
مت معنوى آيات كتاب حق هر كس در اين دنيا از اين سالمت برخوردار باشد، بدون ترديد در عامل قيامت هم از سال

شت سرمدى مى   .باشد برخوردار خواهد بود و به خاطر اين سالمت مشمول رضاى حق و براى ابد اهل 

  .خواهد آمد» مصباح الشريعة«درباره اسالم و منافع دنياىي و آخرتى آن مسائلى در ضمن توضيح احاديث 

______________________________  
  .33): 19(مرمي  -)1(
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ُلَك أْن التَُدنَِّسها ِبظُْلَمِة َوإْن أَرْدَت أْن َتَضَع السَّالَم َمْوِضَعُه َوتـَُؤّدى َمْعناُه َفاتَِّق الّلَه َوْلَيْسَلْم ِمْنَك ديُنَك َوقـَْلُبَك َوَعقْ [
َك ِبُسوِء ُمعاَمَلِتَك َمَعُهْم ُمثَّ َصديُقَك ُمثَّ َعُدوَُّك فَإذا َملْ َيْسَلْم َمْن اْلَمعاصى َوْلَتْسَلْم َحَفظَُتَك أْن التـُْربَِمُهْم َوَمتُلَُّهْم َوُتوِحَشُهْم ِمنْ 

  ] ُهَو اْألقْـَرُب َفاْالبـَْعُد اوىل

   سالم حقيقى و آداب آن

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

معناى واقعى سالم را از خود بروز اگر خبواهى سالم را در موضع حقيقى خودش قرار دهى و دارنده سالم به حق باشى و 
  .دهى مسائل مهمى را بايد رعايت كىن

  :آن مسائل عبارت است از

  .رعايت تقوا - 1

  .حفظ سالمت دين و قلب و عقل از آلوده شدن به معاصى - 2

  .هاى زشت اند از ماللت و وحشت به سبب عمل ات كه كرم كاتبني حفظ حافظان پرونده - 3

با به اجرا گذاشنت عدالت درباره آنان كه هر يك از اين چهار مورد در ضمن احاديث   دمشنانرعايت حق دوستان و  - 4
  .آينده كتاب آمده كه در جاى خودش خبواست حضرت موال به شرح خواهد آمد
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  ] باً ىف َسالِمِه َوإْن أفشاُه ىف اْخلَْلقِ َوَمْن الَيَضُع السَّالَم َمواِضَعُه هِذِه َفال َسالَم َوال َتْسليَم وَكاَن كاذِ [

هاى ياد شده سالمت را رعايت نكند، يعىن راعى تقوا نباشد و دين و قلب و عقل را از معاصى  و آن كس كه در زمينه
هايش خشنود نسازد و با دوست و دمشن به عدالت رفتار ننمايد، سالمى  حفظ نكند و كاتبان عمل را از خود با خوىب

هاى خود چه در مناز، چه در غري مناز دروغگوست اگر چه با صداى بلند و با  ته و تسليم حق نبوده و در سالمنداش
  .روى خوش در بني مردم سالم كند

  169: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ِة لَِيْظَهَر َصبـْرُُه َواْلَكراَمةُ ىف   َيْظَهَر ُشْكرُُه َوإمَّا ُمْبَتلىِبالنـَِّعِم لِ   َواْعَلْم أنَّ اْخلَْلَق بـَْنيَ ِفَنتٍ َوِمَعٍن َوِحمٍَن ىف الدُّنْيا إمَّا ُمْبَتلى[ ِبالشِّدَّ
  ] طاَعِتِه َواْهلَواُن ىف َمْعِصَيِتهِ 

   امتحانات اهلى

كنند و آن اين كه متام مردم در اين  امام صادق عليه السالم در اين قسمت روايت به دو موضوع قابل توجه اشاره مى
  :ني دو مرحله از جانب خداوند به عنوان ابتال و آزمايش قرار دارندحيات دنيا ب

  .اند، تا از پى آن شكر حق را آشكار كنند در نعمت - 1

  .در شدت و رجنند، تا قدرت مقاومت و صربشان ظاهر گردد - 2

ريوها اوًال معلول انسان در ظرف خلقت و حياتش، از نريوها و استعدادها و قواى مرموزى برخوردار است كه وجود اين ن
  .حمبت خدا به انسان و ثانياً براى رشد و تكامل انسان است

اند، اگر باغبان  هاى نباتى است كه در ظرىف قرار داده و در جاىي گذاشته ها و حبه اين نريوها در وجود انسان مهانند دانه
ها با متام قدرت شروع به فعاليت كرده  ها و دانه حبهها را در زمني مستعد بكارد، آن  ها برود و آن ها و دانه به سراغ اين حبه

كنند تا به مثر بنشينند  و با عوامل خمالف به مبارزه برخاسته و در اين راه از هيچ كوشش و مقاومت و جماهدتى كوتاهى منى
   و متام منافع خود را آشكار كرده
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  170: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .و رشد و كمال خود را نشان دهند

ها را به  پوسد و جز آن كه آن ها كاشته نشود، پس از مدتى مى ها در سرزمني مستعد قرار نگريد و اين حبه اگر اين دانهاما 
  .اى نيست هاى فاسد كنار بريزند چاره ها و حبه عنوان دانه

ها و  و شدتنريوها و استعدادهاى عاىل انساىن حتماً و بدون شك در برخوردهاى انسان به حوادث و آالم و مصائب 
گردد و پس از اين شكوفاىي به نتايج بسيار مثبت  ها، شكوفا مى ها و نقمت ها و نعمت ها و زمحت ها و كوشش جماهدت

  .رسد دنياىي و آخرتى مى

ها و به فرموده قرآن ابتال  و چون راهى براى شكوفاىي قواى روحى و عقلى و دفاعى و نفسى بشر جز با حوادث و رنج
مهربان در قرآن جميد ابتال و امتحان را جهت انسان ضرورى و حياتى اعالم فرموده و احدى را از اين نيست، خداوند 

  .فضاى پرقيمت و پرسود استثنا ننموده است

ْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َو َليَـْعَلَمنَّ َو َلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلهِ * أَ َحِسَب النَّاُس َأْن يـُتْـرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال يـُْفتَـُنونَ [
  .»1« ] اْلكاِذِبنيَ 

مورد ]  به وسيله جان، مال، اوالد و حوادث[شوند و آنان  اميان آوردمي، رها مى: اند، مهني كه بگويند آيا مردم گمان كرده
ترديد آزمايش  پس اينان هم ىب[امي  از آنان بودند، آزمايش كردهدر حاىل كه يقيناً كساىن را كه پيش * گريند؟ آزمايش قرار منى

  .شناسد شناسد و قطعاً دروغگويان را نيز مى اند مى راست گفته]  در ادعاى اميان[ترديد خدا كساىن را كه  و ىب] شوند مى

______________________________  
  .3 -2): 29(عنكبوت  -)1(

  171: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   ه امتحانات اهلىمثر 

به اين نكته بايد توجه كنيد كه امتحان حضرت حق مانند امتحان مدارس در دنيا نيست كه براى معلم شاگردان 
امتحان به وضع ظاهر و باطن متام هسىت آگاه است، اين امتحان فقط  خوان از تنبل معلوم شوند، خداى جهان ىب درس
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اىي استعدادهاى اوست، چيزى كه هست انسان بايد با آشناىي و توجه براى خود انسان و جهت رشد و كمال و شكوف
ها برخورد كند، تا حمور  به قواعد اهلى و حالل و حرام خداوندى و روح خداىي و اخالق حسنه با ابتالئات و آزمايش

ن در برخورد به آزمايش را بر اثر اين معرفت و حوصله صد در صد به نفع خود برگرداند، در صورت جهل به معارف انسا
تواند از حادثه استفاده كند، بلكه در برابر حادثه از پاى درآمده و به شكست  حوادث چه نعمت چه شدت نه اين كه منى

دين و طاغى خواهد شد،  مفتضحانه دچار خواهد شد، اگر حادثه نعمت است از پى نعمت مست شده و ال اباىل و ىب
  .فروشى، شرف فروشى و افتادن در دامن دمشن گردد ار ديناگر شدت است براى رفع آن ممكن است دچ

اى ندارد و فكر اين كه آزمايش نشود را از خود بايد جداً دور  در هر صورت انسان از حادثه و بال و ابتال و آزمايش چاره
  .كند

  .»1« شود در هنگام امتحان است كه آدمى سربلند يا سرافكنده مى: به فرموده امام على عليه السالم

   أَ َو ال يـََرْوَن أَنـَُّهْم يـُْفتَـُنوَن ِيف ُكلِّ عاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ ال يـَُتوبُوَن َو ال ُهمْ [

______________________________  
  .1746، حديث 100: غرر احلكم -)1(

  172: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َيذَّكَُّرونَ 

شوند، وىل نه توبه  آزمايش مى] آمدهاى ديگر به وسيله جهاد يا پيش[بار يا دو بار  بينند كه در هر سال يك آيا منى
  .گريند كنند ونه پند مى مى

هاى رباىن، انسان داراى قدرت روحى و بينش عقلى و صفاى نفس و  در برخورد صحيح به ابتالئات اهلى و آزمايش
  .گردد راهنماى ديگران مىسالمت قلب و نفس مطمئنه و مالكيت بر هوا و نيز راهرب و 

  .»2« ]ِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ قاَل ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً   َو ِإِذ ابـَْتلى[

آزمايش كرد، پس او مهه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و 
  .من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[پروردگارش اجنام رسانيد، 
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   شيوه برخورد با امتحان

ها، از جانب خدا به عقل، نفس، قلب، نبوت انبيا، امامت امامان، فقاهت فقيهان، حوادث اجتماعى،  ما انسان
امتحان ... يق و دوست، اقوام و خويشان، نعمت و مصيبت وطاغوت، ثروت، فقر، مرض و صحت، زن و فرزند، رف

ها بايد رعايت كنيم برخورد صحيح ما  اى كه در اين زمينه شومي و از اين امتحانات و ابتالئات گريزى ندارمي، تنها مسئله مى
   با امتحان است كه اين برخورد صحيح

______________________________  
  .126): 9(توبه  -)1(

  .124): 2(بقره  -)2(

  173: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

توان از قرآن و تعليمات اسالمى فرا گرفت و در برخورد صحيح است كه جزء نيكان قرار گرفته و در صف صابران و  را مى
  .هاى عاىل اهلى خواهيم شد شاكران رفته و مفتخر به بشارت

الَِّذيَن ِإذا َأصابـَتـُْهْم * وِع َو نـَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َو اْألَنـُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِِّر الصَّاِبرِينَ ٍء ِمَن اخلَْْوِف َو اجلُْ  َو َلَنبـُْلَونَُّكْم ِبَشيْ [
ْم َو َرْمحٌَة َو أُولِئَك ُهُم اْلمُ * ُمِصيَبٌة قالُوا ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ    .»1« ] ْهَتُدونَ أُولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرِِّ

نباتى يا مثرات باغ [ترديد مشا را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش خبشى از اموال و كسان و حمصوالت  و ىب
مهان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد  .* كنيم و صربكنندگان را بشارت ده آزمايش مى] زندگى از زن و فرزند

آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و .* گردمي ناً به سوى او بازمىما مملوك خداييم و يقي: گويند
  .اند آنانند كه هدايت يافته

آرى، سالمت انسان به فرموده حضرت صادق عليه السالم در برخورد به نعمت و شدت به عنوان ابتال و كرامت آدمى 
صحيح به موارد ابتال و خوارى و بدخبىت و شقاوت انسان در برخورد به  در طاعت از خداست و به تعبري ديگر در برخورد

  .ابتالئات، در معصيت خدا و ختلف از مقررات اهلى است

   مزد صرب بر امتحانات اهلى
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هاى  تر از گذرگاه امتحان و ابتال نيست، انسان براى دست يافنت به قدرت تر و در عني حال لطيف گذرگاهى خطرناك
   شود و چون در اين امتحان مىعاىل معنوى 

______________________________  
  .157 -155): 2(بقره  -)1(

  174: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

گردد و به  اى سنگني و حاالتى ملكوتى و اهلى آماده مى امتحان پريوز و سربلند شد براى ورود به عامل آخرت با سرمايه
شت خدا خواهد بود ان قرار گرفته و برزخ او شعبهوقت ورود مورد استقبال ارواح طيبه صاحل   .اى از 

شود و در آجنا مورد استقبال  ترين مسابقه كه هدفش جنات اهلى است وارد مى چون قيامت گردد براى شركت در عاىل
شت خماطب به اين خطاب عاشقانه  مالئكه رمحت و خشنودى خداى مهربان قرار مى گريد و در وقت ورود به 

  :ددگر  مى

  .»1« ] َو قاَل َهلُْم َخَزنـَُتها َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوها خاِلِدينَ [

  .ايد جاودانه]  در آن[سالم بر مشا، پاكيزه و نيكو شديد، پس وارد آن شويد كه : نگهبانانش به آنان گويند

شت، مزد آن صرب و حوصله و  نيت خزنه  شت و نعمت جاويد آن و  برخورد صحيحى است كه به ابتالئات و آرى، 
  .هاى اهلى داشتند آزمايش

ارِ * َو اْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ [   .»2« ]َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصبَـْرُمتْ َفِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

در برابر عبادت، [استقامت و صربتان  سالم بر مشا به پاس:] و به آنان گويند.* [و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند
  .پس نيكوست فرجام اين سراى]  معصيت و مصيبت

مسئله حتميت امتحان و ابتال بايد به طور دائم به وسيله پدران و مادران متعهد و معلمان دلسوز و به خصوص خطيبان 
   و واعظان و ناصحان و پنددهندگان به

______________________________  
  .73): 39(ر زم -)1(
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  .24 -23): 13(رعد  -)2(

  175: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

هاى اهلى و ابتالئات رباىن آمادگى  فرزندان و جوانان و مردم گوشزد شود و به متام عباد خدا براى برخورد صحيح با آزمايش
  .داده شود

  .و خمالف با قواعد اهلى است رها گذاردن فرزندان و شاگردان كالس و مردم از تعليم اين حقيقت دور از انصاف

گردند و نريوهاى اهلى آنان در  ترين حادثه، حمكوم حادثه مى آنان كه در اين زمينه آمادگى الزم را ندارند، در برخورد به كم
گريد، امتحان گذرگاه لطيف و در عني حال گذرگاه و عقبه بسيار پرخطرى  هاى ابليسى و شيطاىن قرار مى مدار برنامه

  .است

  درين زندان فاىن زندگاىن باشدت تا
 

  كنج عزلت گري تا گنج معاىن باشدت

  اين جهان را ترك كن تا چون گذشىت زين جهان
 

  اين جهانت گر نباشد آن جهاىن باشدت

  كام و ناكام اين زمان در كام خود درهم شكن
 

  تا بكام خويش فردا كامراىن باشدت

  و غم روزكى چندى چو مردان صرب كن در رنج
 

  تا كه بعد از رنج گنج شايگاىن باشدت

  روى خود را زعفراىن كن به بيدارى شب
 

  تا به روز حشر روى ارغواىن باشدت

 گر مبريى در ميان زندگى عطاروار
 

 «1»  چون درآيد مرگ عني زندگاىن باشدت

  

  ] إّال بَِتوفيِقِه َوال َشفيَع إلَيِه إّالِبإْذِنِه َوَرْمحَِتهِ  طاَعِتهِ   ِرْضواِنِه ِبَفْضِلِه َوال َسبيَل إىل  َوال َسبيَل إىل[

   راه حتصيل رضاى اهلى

  :فرمايد در پايان اين خبش امام صادق عليه السالم مى
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اى براى حتصيل رضاى اهلى مگر توسل به فضل و كرم وى نيست و هيچ راهى براى راه بردن به طاعت  هيچ وسيله
باشد و براى ما ناقصان و بدكاران و   يا شدن وسايل معرفت و عبادت از طرف او منىحضرتش جز توفيق او و مه

هم به اذن و اجازه خود او و  گنهكاران تائب، راه فرارى از عذاب و جرميه جز شفاعت انبيا و ائمه عليهم السالم آن
  .منتهايش وجود ندارد رمحت ىب

پسندى  و ركوع و سجود و تشّهد و سالم ما را به مهان صورتى كه مى به عزتت، تكبريةاالحرام ما و محد و سوره! خداوندا
قرار بده و ما را از سسىت و كسالت و تنبلى در فراگريى معرفت و اجنام عبادت و اطاعت جنات بده كه اگر لطف تو 

ما از عذاب دوزخ زند و اگر عنايت و رمحت تو نباشد، هيچ راه جناتى براى  نباشد هيچ عمل و سخن مثبىت از ما سر منى
  .وجود ندارد

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  177: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   باب

19  

  در آداب دعا

  179: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َعاِء َوانُظْر َمْن َتْدعو وََكيَف َتدُعو َوِلَما ذاَتْدعو َوَحقِّْق َعَظَمَة الّلِه وَِكْربِياَئهُ َوعايِ  ْن ِبَقْلِبَك ِعْلَمُه ِمبا ىف َضمِريَك إْحَفْظ آَداَب الدُّ
، َويا َخيـَْر َمْن ُسِئَل، َويا اْرَحَم َمن اْستـُْرِحم، ويا واِحُد يا  طىِسرَِّك َوما َتُكنُّ فيِه ِمَن احلَْقِّ َواْلباِطِل يا اْجَوَد َمْن اعْ   َوإطِّالِعِه َعلى

، يا َمْن يـَْفَعُل ما َيشاءُ َوَحيُْكُم ما اَحُد يا َصَمُد يا َمْن مل يَِلْد وََملْ يُوَلْد وََملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأْحٌد، يا َمْن َملْ يتَِّخْذ صاِحَبًة وال َوَلداً 
َْرِء َوقـَْلِبِه، يا َمْن ُهَو بِاْلَمْنَظِر األعلىيُرِْيُد ويـَقْ 

  .ءٌ يا َمسيُع يا بصريُ  ، يا َمْن لَْيَس َكِمْثِلِه شى ضى ما اَحبَّ يا َمْن َحيُوُل بـَْنيَ امل

  : ِه َجناَتَك قاَل الّلُه َتعاىلفيِه َهالُكَك َوأْنَت َتُظنَّ أنَّ في  ٍء َعسى َواْعِرْف ُطُرَق َجناِتَك َوَهالِكَك َكْيال َتْدُعوالّلَه ِبَشىْ 
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ْنساُن َعُجوًال [ ْنساُن بِالشَّرِّ ُدعاَءُه ِباخلَْْريِ َو كاَن اْإلِ   .»1« ]َو َيْدُع اْإلِ

  .َوتـََفكَّْر ماذا َتْسَئُل َوِلماذا َتْسَئلُ 

الرَّبِّ َوتـَْرُك اْإلْخِتياِر َمجيعاً َوَتْسليُم اْألُموِر ُكلِّها ظاِهرِها َوالدُّعاءُ إْسِتجاَبةٌ ِلْلُكلِّ ِمْنَك لِْلَحقِّ َوَتْذويُب اْلُمْهَجِة ىف ُمشاَهَدِة 
  .َوباِطِنها إَىل اللّهِ 

ِتَك ِخالَف ذِلَك، ٍء َقْد َعِلَم ِمْن نِيَّ  فـََلَعلََّك َتْدُعوْه ِبَشىْ   َفإْن َملْ تَْاِت ِبَشراِئِط الدُّعاِء َفال تـَْنَتِظِر اْإلجابَُة َفإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوأْخفى
  وقاَل بـَْعُض الصَّحابَةِ 

______________________________  
  .11): 17(اسراء  -)1(

  180: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .انـُْتم تـَْنَتِظروَن اْلَمَطَر بالدَّعاِء، َوانَا انـَْتِظُر احلََْجرَ : ِلبَـْعِضهمْ 

ِبَشراِئِط   بِالدُّعاِء َلُكنَّا إذا أْخَلْصَنا الدُّعاَء تـََفضََّل َعَلْينا بِاْإلجابَِة َفَكْيَف َوَقْد َضِمَن ِلَمْن أتىَواْعَلْم أنَّهُ َلْو َملْ َيُكْن أَمرَنَا الّلُه 
  .الدُّعاءِ 

ْلَبَك َعْن ُكلِّ ما ِسواُه َواْدُعهُ ُكلُّ اْسٍم ِمْن أْمساِء الّلِه، فـََفرِّْغ قَـ : ُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن إْسِم الّلِه اْألْعَظِم قالَ 
  .ِبَأىِّ اْسٍم ِشْئَت فـََلْيَس ىف احلَْقيَقِة لِّلِه اْسٌم ُدوَن اْسٍم َبْل ُهَو اْلواِحُد اْلَقهَّارُ 

  .إنَّ الّلَه الَيْسَتجيُب الدُّعاَء َعْن قـَْلٍب الهٍ : َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  :لسالمقاَل الصَّاِدُق عليه ا

  ِدالّلِه َعزََّوَجلَّ فَإذا َعِلَم الّلُه َتعاىلإذا أراَد أَحَدُكْم أْن الَيْسَئَل رَبَُّه إّالأْعطاُه فـَْليَـْيأْس ِمَن النَّاِس ُكلِِّهْم َوال َيُكْن َرجاُؤُه إّالِمْن ِعنْ 
  .ذِلَك ِمْن قـَْلِبِه َملْ َيْسئَـْلُه َشْيئاً إّالأْعطاهُ 

  .َمْن َشَغَلُه ذِْكرى َعْن َمْسئَـَلىت أْعطَْيُتُه أْفَضَل ما اْعِطَى لِلسَّائِلنيَ   قاَل الّلُه َتعاىل: ى اهللا عليه و آلهقاَل النَّىبُّ صل
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َعْبِدِه ِعْنَد َدْعَوتِِه   َلَقْد َدَعْوُت الّلَه َمرًَّة َفاْسَتجاَب ىل َوَنسيُت اْحلاَجَة إلنَّ إْسِتجابـََتُه ِبإْقباِلِه َعلى: َوقاَل الصَّاِدُق عليه السالم
  .أْعَظُم َوأَجلُّ ِممَّا يُريُد ِمْنُه اْلَعْبُد َوَلْو كاَنِت اْجلَنَّةُ َونَعيُمَها اْألبَد

  .َولِكْن اليـَْعِقُل ذِلَك إّالاْلعاِلُموَن اْلُمِحبُّوَن اْلعارِفُوَن اْلعاِبُدوَن بـَْعَد ِصْفَوِة الّلِه َوَخواصِّهِ 

  181: ، ص6 جعرفان اسالمى، 

  ]إْحَفْظ آداَب الدُّعاِء َواْنُظْر َمْن َتْدُعو وََكْيَف َتْدُعو َوِلماذا َتْدُعو؟[

  حقيقت دعا

دعا حقيقىت است كه در متام موجودات عامل، اعم از غيىب و شهودى سريان ذاتى دارد و اگر اين حقيقت مهراه موجودات 
  .بودند ره آفرينش نبود، از عنايت و رمحت حضرت حق ىب

كند كه حقيقت موجودات و  دقت در وضع موجودات و به خصوص بافت ذاتى و معنوى آنان ما را به اين نكته واقف مى
داد، اين مهه فيض اهلى را چگونه و از چه راهى  اگر دعا حقيقت ذات آنان را تشكيل منى. اصل و ريشه آنان دعا است

  .كردند دريافت مى

نياز باز است و كليه مهمانان خلقت به طور دائم از  است نيازهايشان از مصدر ىبدهان ذات موجودات جهت درخو 
  .جناب او با زبان حال در طلب و گداىي و مسكنت هستند و اين حيثيت در موجودات عامل عبارت از دعا است

گداىي است،   هايش، عني دعا و طلب و درخواست و ها و بناى وجود ما، جهت تأمني متام نيازمندى ذات ما انسان
درخواست و گداىي از حضرت حق جهت پركردن كمبودها، مقتضاى دروىن و بروىن موجودات و در حقيقت عني دعا و 

  .تواند باشد اصل دعا و ريشه دعا و ذات دعا است و اين مسئله براى احدى قابل انكار نيست و منى

  182: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .پذير نبود نبود، ادامه حيات براى هيچ موجودى امكان اگر دعا نبود و اگر طلب و درخواست

   دعاى تكويىن و تشريعى
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وجود متام موجودات، در ظاهر و باطن خود، عني خواسنت و طلب هستند و در طبيعت خلقت هيچ موجودى از اين 
  .خلقت جدا نيست

  .تواند داشته باشد منىهيچ موجودى ذاتاً و طبعاً استعداد و لياقت و قدرت كوس استقالل زدن ندارد و 

نياز عني نياز و در برابر غىن مطلق فقر  ذات موجودات و طبع خلقت آنان و سازمان هسىت و شؤونشان در برابر ذات ىب
  .مطلق است

وقىت ثابت باشد موجودات بدون استثنا، عني ربط و تعلق و عني جتلى و حمض امكان و فقرند و يك جزء غري قابل ديدن 
نياز نيست، چه راهى براى ادعاى استقالل و عدم نيازمندى براى  يچ موجودى در هيچ نشاىن مستقل و ىبو جزء ديدىن ه

  موجودات هست؟

ترين عنصر خلقت و زيباترين چهره هسىت  ترين موجود معنوى عامل و شاخص نيازى و استقالل به روى بزرگ در ادعاى ىب
  :چه رسد به موجودات ديگر كه طفيل هسىت او و سايه مصداقحضرت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله بسته است، 

  .»1«  َلْوالَك َلما َخَلْقُت اْألْفالكَ 

  .كردم بودى جهان و جهانيان را خلق منى اگر تو منى! اى پيامرب

  .هستند

______________________________  
  .1، حديث 12، باب 405/ 16: ، فصل ىف اللطائف؛ حبار األنوار216/ 1: املناقب -)1(

  183: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

او از مهه عامل آگاهى و وقوفش به مسئله فقر ذاتى و نياز طبيعى و حتمى موجود بيشرت بود و توجه به اين نياز مهه جانبه 
دانست و باالترين مقام را براى خويش  نياز و فقر ذاتى را نسبت به غىن محيد فخر خود مى را نسبت به حضرت ىب

  :داشت آورد و در برابر حضرت دوست با متام وجودش عرضه مى فقر به حساب مىسلطنت 

  .»1«  أْلَفْقُر َفْخرى
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  .فقر، سرافرازى و افتخار من است

وقفه در زمينه  در زمينه اين نوع دعا و اين شكل درخواست و طلب، ذات موجودات يكسان است و كل عامل هسىت ىب
پرستان و مهه فاجران و فاسقان و ملحدان در حال دعايند و اگر اين خط و  و بت فقر ذاتى و امكانيش، حىت متام كفار

  .ترين حلظه براى هيچ كدامشان وجود نداشت ربط در وجود آنان نسبت به حضرت او نبود، امكان ادامه زندگى براى كم

و هيچيك را براى ادامه زندگى از اين طلب ذاتى و درخواست طبيعى كه سراسر هسىت موجودات و شؤون آنان را فرا گرفته 
شود، كه در اين دعا زبان و صدا و اشك و ناله و زارى مدخليت ندارد  اى جز آن نيست تعبري به دعاى تكويىن مى چاره

  .و نسبت به اين دعا هم دستورى نيست كه چرا اين قسم از دعا ذاتى موجودات و بافت وجودى و طبيعى آنان است

اند كه اين  دعا وجود دارد كه به آن دستور داده شده و از جن و انس و مالئكه، خواسته اما قسمىت ديگر در زمينه
  .حقيقت را باالراده به دستور حضرت رب العزه حتقق دهند

______________________________  
  .58، حديث 94، باب 49/ 69: ؛ حبار األنوار38، الفصل الرابع، حديث 39/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  184: ، ص6 ن اسالمى، جعرفا

هاى عبادش آگاه و عامل و آشناست، اما مهني خداى مهربان و آشناى به  درست است كه خداوند عزيز به متام خواسته
هاى دنيا و  هاى خود را با سوز دل و با حركت زبان و اعالم نيازمندى نيازهاى ارادى عباد از آنان خواسته، خواسته

مند به اين زارى و  سودن پيشاىن به خاك درگاه من ابراز كنيد كه من عاشق اين حال و عالقهآخرت، مهراه با اشك چشم و 
  .درخواست و اشك چشم مشامي

ها هستند و به خصوص گناهكاران از عباد كه در به در دنبال آشىت با دوست  اين معنا را بايد مهه نيازمندان كه مهه انسان
طور كه گفته شد اگر دعا و درخواست و طلب و گداىي و نيازمندى در ذات  نهستند رعايت كنند و بايد بدانند، مها

طور اگر براى آمرزش گناه و قبوىل توبه و  رسيدند، مهان ترين فيض و عنايت از جانب دوست منى موجودات نبود، به كم
يچ فيض و عنايت و  رسيدن به آنچه خري انسان است و دست يافنت به سعادت دنيا و آخرت، دعاىي در كار نباشد، ه

  .گردد كرامت و لطف و رمحت و رأفت و بسط رزق و آمرزش گناه و خري دنيا و آخرت نصيب انسان منى

  .اين نوع دعا كه در قرآن و روايات و به وسيله مهه انبيا و امامان عليهم السالم دستور داده شده دعاى تشريعى است
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وست گذاشنت روى مگردانيد و بر اين مسئله كه خدا مهه چيز ما را آگاه از اين دعا تكرب نكنيد و از جبهه بر خاك دِر د
است نياز به گفنت و اعالم كردن و درخواست منودن نيست تكيه نكنيد و العياذ بالّله در پيشگاه حضرت رب العزه كه متام 

جز گناه و جرم در برابر  كند و نيازى نگرييد كه اين حال حتقق حقيقى پيدا منى خري در يد اوست حالت استغنا و ىب
حضرت او چيزى نيست و خداوند بزرگ از اين حال شيطاىن و خط ابليسى در قرآن جميد تعبري به طغيان و استكبار 

  .فرموده است

   رسد و به گنهكار با سكوت خود و خشكى حال و اشك چشمش به جاىي منى

  185: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .گردد فيضى از طرف حضرت الّله مشرف منى

آوردن سرمايه دنياىي و آخرتى، چيزى نصيبش  خواستار سعادت دارين، با سكوت از خواسته و عدم حترك در به دست
  .شود منى

رتين عمل و قوى: اينجاست كه بايد گفت ترين حركت و برترين حالىت است كه به توفيق حضرت ربوىب انسان را  دعا 
  .رهاند يارى كرده و از مهالك وى را مى

آمدها در حال و  دعا اين رابطه معنوى و فطرى كه به طور اكثر در مواقع دردمندى و حوادث و مصائب وخألها و پيش
كند، معشوق انبيا و امامان عليهم السالم و حمبوب اوليا و عارفان بوده، اين  زبان و قيافه و اشك سوزان انسان جتلى مى

ان عامل فقط از طريق قرآن و روايات بررسى كند، از چند جلد كتاب افزون جزوه اگر خبواهد مهني حقيقت را از زندگى پاك
ها در اين بود كه آنان مهه وقت  خواهد شد، البته امتياز پاكان و عاشقان و عارفان در اين مسئله نسبت به ساير انسان

رتين آرامش، چه وقت حوادث در پيشگاه حضرت رب االرباب در حال دع ا بودند كه به دعا و چه در هنگام داشنت 
ها معموًال براى رفع حوادث و مشكالت ياد  ورزيدند، وىل بقيه انسان اظهار نيازمندى و فقر در بارگاه قدس او عشق مى

  .دهد ها خرب مى كنند و اين معىن را خداوند مهربان در قرآن جميد از انبيا و ساير انسان خدا مى

   المدعاى پيامربان و ائمه معصومني عليهم الس

كند كه توجه به وضع انبيا و دعاهاى  در هر صورت قرآن جميد از پيامربان بزرگ دعاهاىي به وقت سرّاء و ضرّاء نقل مى
  .آنان بر ما الزم است، تا اهل دعا شده و مقام و موقعيت دعا و اين كه چگونه بايد دعا كرد را دريابيم
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ها  انبيا به ترتيب زير نام برده كه وضع نامربدگان، دليل بر وضع مهه آن قرآن جميد فقط براى منونه و تعليم دادن بندگان از
  .است

  186: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .33از آدم در سوره اعراف آيه  - 1

  .28از نوح در سوره نوح آيه  - 2

  .40از ابراهيم در سوره ابراهيم آيه  - 3

  .19از سليمان در سوره منل آيه  - 4

  .88 -87انبيا آيه از يونس در سوره  - 5

  .33از يوسف در سوره يوسف آيه  - 6

  .22 -21از موسى در سوره قصص آيه  - 7

  .38از زكريا در سوره آل عمران آيه  - 8

  .113از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در سوره طه آيه  - 9

رتين مكتب تزكيه ترين داروى عالج  و تصفيه و عاىل و براى درك دعا و نيايش امامان بزرگوار شيعه كه دعاهاى آنان 
  :باشد به كتب زير مراجعه كنيد دردها مى

عالمه جملسى رمحه اهللا، كتاب دعا » زاد املعاد«، »مصباح الزائر«ابن فهد، » عدة الداعى«كفعمى، » بلداالمني«
» مفاتيح اجلنان«تر  يجو از مهه را» ج البالغة«، خبشى از »صحيفه سجاديه«، »حبار األنوار«، كتاب دعا »الكاىف«

  .حمدث قمى رضوان الّله عليه

مشا وقىت به دعاهاى نقل شده از انبيا در قرآن و دعاهاى وارده از معصومني عليهم السالم به خصوص دعاى كميل، عرفه، 
كنيد به  ابومحزه مثاىل، مناجات شعبانيه، دعاى مكارم االخالق، دعاى بعد از زيارت حضرت رضا عليه السالم مراجعه مى
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رتين عامل حركت انسان به سوى ارزش اين نكته واقف مى ها، تزكيه،  ها، پرياستگى ها، آراستگى ها، درسىت شويد كه دعا 
  .تصفيه، جتليه، ختليه و حتليه و آمرزش گناه و عالج دردهاى شيطاىن و ابليسى است

  187: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   دعا در كالم دانشمندان فرهيخته

ه امهيت و ارزش دعا و آثار آن به قدرى روشن و آشكار است كه حىت دانشمندان بيگانه از اسالم هم بر اساس مسئل
ترين نيازهاى بشر  هدايت فطرى، به اين مسئله اشاره كرده و با يك دنيا انصاف و وجدان دعا را عامل حركت و از ضرورى

هاىي هستند كه طبيبان تربيت  گذارى مطب ان ما در حال پايهو داروهاى درمان حىت براى دردهاى جسمى مشرده و در زم
  .هاى جسمى را از اين طريق معاجله كنند ترين بيمارى شده در اين فن حىت سخت

  كارل و دعا

» نيايش«كارل آن دانشمند بزرگ فرانسوى كه مورد قبول متام دانشمندان عامل است در اين زمينه كتاب مستقلى به نام 
مسائلى در اين زمينه دارد، من قسمىت از گفتار او و » انسان موجود ناشناخته«ه الى كتب ديگرش چون دارد و در الب

  :كنم براى مشا بازگو مى» دعا عامل پيشرفت يا ركود«برخى ديگر از عاملان را در زمينه دعا از كتاب 

  :گويد كارل مى

خواند، بلكه وجدان او چنان در عامل جترد و انقطاع فرو  مىدر موقع دعا نه فقط انسان يك فورمول واحدى را پيش خود 
تواند بكند، اين حالت عجيب را نبايد فقط به ترقى و پيشرفت قواى روحى نسبت داد،  رود كه خودش تصور آن را منى مى

قدرها جالب سابقه است، در روز اول آن گذارد كه در نوع خود ىب حالت دعا و مناجات اثراتى در اعضاى بدن ما جبا مى
  .كند كم وقىت كه عادى شد، هيچ لذتى در مقابل آن برابرى منى توجه نيست، اما كم

  188: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

تراش،  اى سنگ مرمر در مقابل سنگ منايد، مثل اين كه ختته انسان در اين حالت خود را به طرزى به خدا تسليم مى
  .منايد محت و ترحم را طلب مىاختيار است و در مهان حال از خداى خود ر  ىب

  كپلر و دعا
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  .مناجات زير از او نقل شده» هيئت در مكتب اسالم«كپلر سخت معتقد به دعا بود در حدى كه در كتاب 

ام تنها كارى كه مانده و بايد اجنام دهم اين است   من قبل از ترك كردن اين ميز كه متام جتسسات خود را در روى آن منوده
هاى خود را به مست آمسان بلند كرده و با خلوصى هر چه متامرت، سپاس خويش را به درگاه خالق اين   تها و دس كه چشم

  .كواكب درخشان تقدمي منامي

اى و افكار ما را با نور ابدى و وجود  اى خداوندى كه با اين جتليات جهان تاب، متام صحنه طبيعت را منور ساخته
  .دهى سرمدى خود سري مى

گزارم و اگر اتفاقاً اين بنده ناچيز، چيزى گفته باشم كه در خور مقام تو  ريننده من، من تو را سپاس مىاى مولد و آف
  .نباشد مرا آگاه ساز تا آن را حمو منامي

ام هرگز  اگر چنني است، مرا به رمحانيت و رحيميت خود ببخش و بر اين بنده منت گذار، تا كارى كه اجنام داده!! آوه
  .دپسندى من نگردد، بلكه فقط در راه كمك به شناساىي عظمت تو و راه رستگارى بكار رودموجب كرب و خو 

  گلن كالرك و دعا

چنني  -است» بسيج دعا«گر و پيشواى اردوگاه  كه از دانشمندان غرب و باصطالح مؤسس گروه نيايش  -گلن كالرك
  :گويد مى

  189: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

كنند زندگيشان  نشني، پريمرداىن كه فكر مى احتياج ما به دعا است، ارتش عظيم، مردمان گوشهترين  امروز در آمريكا بزرگ
ترين منابع  ها مهه بزرگ به سر رسيده، بيماران بسرتى كه در پى فرصىت هستند تا زندگيشان ارزش و مفهومى پيدا كند، اين

ترين جهاد روحاىن كه تاكنون در دنيا آغاز شده با  گخنورده بشريت هستند، اگر مشا آدمى منزوى هستيد، آيا در بزر  دست
  كنيد؟ ما تشريك مساعى منى

اى بر نيازمندى بشر به نيايش  دعاىي صورت گرفت كه گواه زنده 8در خلوت خانه سفينه فضاىي توسط سرنشينان آپولوى 
  :با اوست، آنان گفتند
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جهان ببينيم و عالقه به تو را با وجود خطاهاى بشرى درك  به ما بينش عطا كن تا بتوانيم اسم تو را در ! اى خداى بزرگ
  .به ما امياىن عطا كن تا با وجود ناداىن و ضعف خود به نيكى متكى باشيم! كنيم، اى خداى بزرگ

به ما دانشى عطا كن، تا بتوانيم وجودت را درك كنيم و شكرگزارت باشيم و به ما نشان ده كه براى گسرتش صلح جهاىن 
  .را بايد اجنام دهيم چه وظايفى

اى است كه خداوند به آن دستور داده و جزء حتمى اخالق  در هر صورت دعا امرى است ضرورى و فطرى و مسئله
هاى حمتاجان آگاه است وىل انسان با دعا شايستگى   انبياى اهلى قلمداد شده و با اين كه خداى بزرگ به متام خواسته

  .كند گرفنت عطاى حق را پيدا مى

كند، دعا  خواسنت است و خواسنت اگر حقيقت داشته باشد، انسان با كمال شوق دنبال حتقق دادن آن حركت مى دعا
  .اى از خواسنت و دنبال كردن و حتقق دادن و حفظ كردن است به اين نيست كه كسى فقط بگويد، بلكه دعا جمموعه

  قرآن و دعا

  :انسنت آن الزم استكند كه د قرآن جميد، دعا را در جهات خمتلفى طرح مى

  190: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  امر به دعا

خواهد، از اين خري با عظمت كه علت رسيدن به فيوضات اهليه و خري  كند و از بندگانش مى به مسئله دعا امر مى - 1
  .دنيا و آخرت است غفلت نكنند

  .»1« ] ْكِربُوَن َعْن ِعباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخرِينَ َو قاَل َربُُّكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْستَ [

مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم، آنان كه از عبادت من تكّرب ورزند، به زودى خوار و رسوا به دوزخ : و پروردگارتان گفت
  .درآيند

  .»2« ] اْلُمْعَتِدينَ اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َو ُخْفَيًة ِإنَُّه ال حيُِبُّ [
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؛ يقيناً خدا متجاوزان را ]و از آداب و شرايط دعا جتاوز نكنيد[پروردگارتان را از روى فروتىن و زارى و خمفيانه خبوانيد 
  .دوست ندارد

  .»3« ] ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْمحَن أَيا ما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْمساءُ احلُْْسىن[

كه اين دو نام [ها  نيكوترين نام] ايد ذات يكتاى او را خوانده[ا را خبوانيد يا رمحان را خبوانيد، هر كدام را خبوانيد خد: بگو
  .فقط ويژه اوست]  هاست هم از آن

   دعا علت گشايش

   داند و در ضمن دعا را علت گشايش كار و جنات از هر هّم و غم و رجنى مى - 2

______________________________  
  .60): 40(غافر  -)1(

  .55): 7(اعراف  -)2(

  .110): 17(اسراء  -)3(
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كنيد و استجابت آن را به  فرمايد، به وقت گرفتارى با كمال زارى دعا مى اين مسئله از بعضى دعاكنندگان گاليه كرده مى
بنديد در صورت جنات شكرگزار حق شويد، وىل پس از رفع   روردگار عهد و پيمان مىطلبيد و با پ سخىت از خدا مى

  .گرديد گرفتارى به شرك كه ظلم عظيم است باز مى

ُقِل اللَّهُ * الشَّاِكرِينَ  ُكوَننَّ ِمنَ ُقْل َمْن يـَُنجِّيُكْم ِمْن ظُُلماِت اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َتْدُعونَُه َتَضرُّعاً َو ُخْفَيًة لَِئْن َأْجنانا ِمْن هِذِه لَنَ [
  .»1« ] يـَُنجِّيُكْم ِمْنها َو ِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُمثَّ أَنـُْتْم ُتْشرُِكونَ 

از روى فروتىن و ] براى جنات خود[دهد؟ در حاىل كه او را  هاِى خشكى و دريا جنات مى چه كسى مشا را از تاريكى: بگو
ترديد از  جنات دهد، ىب] ها تنگناها و مهلكه[كه اگر ما را از اين ] گوييد و مى[طلبيد؛  زارى و خمفيانه به كمك مى
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ورزيد  دهد، باز مشا به او شرك مى و از هر اندوهى جنات مى] ها سخىت[خدا مشا را از آن : بگو.* گزاران خواهيم بود سپاس
  .]گراييد و به ناسپاسى مى[

   دعا نشانه مؤمن

داند و آنان را در مهه شؤون حيات با اين واقعيت عاىل مهراه و  باد صاحل مىدعا را از عالئم و كارهاى پسنديده ع - 3
  .كند مهاهنگ معرىف مى

  .»2« ] ِإنـَُّهْم كانُوا ُيسارُِعوَن ِيف اخلَْْرياِت َو َيْدُعونَنا َرَغباً َو َرَهباً َو كانُوا لَنا خاِشِعنيَ [

______________________________  
  .64 - 63): 6(انعام  -)1(

  .90): 21(انبيا  -)2(

  192: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .خواندند و پيوسته در برابر ما فروتن بودند شتافتند و ما را از روى اميد و بيم مى آنان مهواره در كارهاى خري مى

  استجابت دعا

حضرت حق داند و مسئله استجابت دعا را هم خاص  استجابت را در صورت حتقق شرايط دعا، الزمه دعا مى - 4
  .خواهد به اين معنا توجه داشته باشند دانسته و از بندگان اهلى مى

اِع ِإذا َدعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َو ْليـُْؤِمُنوا [   .»1« ] ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ َو ِإذا َسأََلَك ِعباِدي َعينِّ َفِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زماىن كه مرا خبواند اجابت :] بگو[درباره من بپرسند، هنگامى كه بندگامن از تو 
  ].و به مقصد اعلى برسند[راه يابند ]  به حّق و حقيقت[كنم؛ پس بايد دعومت را بپذيرند و به من اميان آورند، تا  مى

  ضرورت وجود دعا

  .شد دعا نبود، روى توجهى از جانب خداوند به بندگان منىدهد كه اگر  به اين نكته بسيار مهم توجه مى - 5
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  .»2« ] ُقْل ما يـَْعبَـُؤا ِبُكْم َريبِّ َلْو ال ُدعاؤُُكمْ [

  .اگر دعايتان نباشد پروردگارم به مشا ارجى ننهد: بگو

______________________________  
  .186): 2(بقره  -)1(

  .77): 25(فرقان  -)2(

  193 :، ص6 عرفان اسالمى، ج

   دعا امرى فطرى

ها و مشكالت  ها و گرفتارى داند، چه اين كه انسان در درياىي از حمدوديت دعا را براى بشر امرى فطرى و ضرورى مى - 6
اى جز دعا به پيشگاه حضرت او ندارد و دعا را در اين زمينه عامل  ها دچار است و براى رهاىي از اين امور، چاره و رنج

اى را پس از دعا نسبت به حضرت حق فراموشكار و ناسپاس  خدا دانسته، در عني اين كه عدههدايت و آشناىي با 
  .داند مى

ْم يُْشرُِكونَ َو ِإذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربـَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيِه ُمثَّ ِإذا َأذاقـَُهْم ِمْنُه َرْمحًَة ِإذا َفرِيٌق ِمنـُْهمْ [   .»1« ]  ِبَرِِّ

خوانند، سپس زماىن   اند، مى كه به مردم آسيب و گزندى برسد، پروردگارشان را در حاىل كه به سوى او روى آوردههنگامى  
به آنان بچشاند، ناگهان گروهى از آنان به پروردگارشان ]  چون نعمت، ثروت، اوالد و امنيت[كه رمحىت از سوى خود 

  .ورزند شرك مى

يَن فـََلمَّا َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ ِإذا ُهْم ُيْشرُِكونَ َفِإذا رَِكُبوا ِيف اْلُفْلِك [   .»2« ] َدَعُوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

و در وسط دريا [شوند  پس زماىن كه در كشىت سوار مى] مشركان تا در امنيت و آسايشند، بر آيني شرك تعّصب دارند،[
كنند،  خالص مى]  از هرگونه شركى[حاىل كه اميان و عبادت را براى او  خدا را در] كند امواج خطرناك آنان را حماصره مى

   دهيم به ناگاه خوانند و چون به سوى خشكى جناتشان مى مى

______________________________  
  .33): 30(روم  -)1(
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  .65): 29(عنكبوت  -)2(
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  .آورند به آيني شرك روى مى

يَن فـََلمَّا َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ َفِمنـُْهْم ُمْقَتِصٌد َو ِإذا َغشِ [ َو ما َجيَْحُد ِبآياتِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر  يَـُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
  .»1« ]َكُفورٍ 

فرو پوشد، خدا را در حاىل كه اميان و عبادت  انداز مانند ابرهاى سايه]  به دنبال موجى[موجى ] در دريا[و چون آنان را 
رساند برخى از آنان به راه ميانه  خوانند و زماىن كه آنان را به خشكى مى كنند، مى خالص مى]  از هرگونه شركى[را براى او 
اى  ر پيشهشكن خائن و كف و آيات ما را جز هر پيمان] شكنند و برخى پيمان مى[روند  مى]  كه راه توحيد است[و معتدل 
  .كند انكار منى

ْنساَن الضُّرُّ َدعانا ِجلَْنِبِه َأْو قاِعداً َأْو قاِئماً فـََلمَّا َكَشْفنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن [ ُضرٍّ َمسَُّه َكذِلَك زُيَِّن   َملْ َيْدُعنا ِإىلَو ِإذا َمسَّ اْإلِ
  .»2« ] ِلْلُمْسرِِفَني ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

لو خوابيده يا نشسته يا ايستاده ]  در مهه حاالت[ن را گزند و آسيىب رسد، ما را و چون انسا خواند،  مى]  به يارى[به 
رود كه گوىي هرگز ما را براى برطرف   پس زماىن كه گزند و آسيبش را برطرف كنيم، آن چنان به راه ناسپاسى و گناه مى

دادند،  گونه براى اسراف كاران اعماىل كه مهواره اجنام مى اين!! انده استخنو ]  به يارى[كردن گزند و آسيىب كه به او رسيده 
  .]فهمند تا جاىي كه زشىت اعمالشان را منى[آراسته شده 

______________________________  
  .32): 31(لقمان  -)1(

  .12): 10(يونس  -)2(

  195: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  روايات و دعا
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اى مهم است كه حمدث بزرگ شيعه، ثقة االسالم كليىن در كتاب با عظمت  زندگى به اندازهمسئله دعا و آثار آن در 
  .نزديك به شصت باب در زمينه دعا برنامه مطرح كرده است كه الزم است به قسمىت از آن ابواب اشاره رود» الكاىف«

  فضيلت دعا

ٍء أْفَضُل ِعْنَد الّلِه َعزََّوَجلَّ ِمْن أْن ُيْسَئُل َويُْطَلُب ِممّا ِعْنَدُه  ما ِمْن َشىْ : َفقالَ َأىُّ اْلِعباَدِة أَْفَضُل؟ : قـُْلُت ِألىب َجْعَفر عليه السالم
  .»1«  َوما أَحٌد أبـَْغُض إَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ ِممَّْن َيْسَتْكِربُ َعْن ِعباَدتِِه َوال َيْسَئُل ما ِعْنَدهُ 

  برترين عبادت كدام است؟: رض كردمبه امام باقر عليه السالم ع: گويد راوى مى

چيزى نزد خداوند افضل از اين نيست كه از او از آنچه نزد اوست در خواست شود و كسى نزد خداوند : فرمود
  .تر نيست از انساىن كه از عبادت حق كرب ورزد و از آنچه نزد اوست خنواهد مبغوض

ْيِسُر ادُْع َوال تـَُقْل إنَّ اْألْمَر َقْد فـَرََغ ِمْنُه إنَّ الّله َعزََّوَجلَّ َمْنزَِلًة التَناُل إّالِمبَْسئَـَلٍة يا مَ : قاَل ىل: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2«  أْن يـُْفَتَح ِلصاِحِبهِ  إّاليُوِشكُ  َوَلْو أنَّ َعْبداً َسدَّ فاُه وََملْ َيْسَئْل َملْ يـُْعَط َشْيئاً َفَسْل تـُْعَط يا َمْيِسُر إنَُّه لَْيَس ِمْن باٍب يـُْقرَعُ 

حضرت صادق عليه السالم به من فرمود، در پيشگاه حضرت حق دعا كن و مگو كار از كار گذشته، : گويد ميسر مى
  .شود و براى دعا اثرى نيست آنچه مقدر شده مهان مى

______________________________  
  .2، باب فضل الدعاء، حديث 466/ 2: الكاىف -)1(

  .3، باب فضل الدعاء، حديث 466/ 2: الكاىف -)2(

  196: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

اى دهان خود را ببندد  مهانا نزد خداوند عزوجل منزلت و مقامى است كه به آن نتوان رسيد مگر به دعا و گداىي، اگر بنده
نيست كه كوبيده شود مگر  شود، پس دعا كن تا به تو عنايت شود، اى ميسر هيچ درى و دعا نكند چيزى نصيبش منى

  .اين كه اميد آن هست كه به روى كوبنده باز شود
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كه از شاهكارهاى ارزنده مكتب عاىل تشيع است، در توضيح اين » مرآة العقول«عالمه جملسى رمحه اهللا در كتاب 
  :فرمايد حديث مى

ى حضرت نسبت به اين گفتا: اين كه حضرت فرموده   :ر دو وجه داردمگو كار از كار گذشته، اين 

اين گفتار باطل است؛ زيرا ريشه در كالم يهود و بعضى از حكماى جداى از نبوت دارد، بلكه بايد انسان اميان به : يكى
بداء داشته باشد و به اين كه خداوند سبحان هر روز در كارى است و هر چه را خواهد حمو و هر چه را خبواهد ثبت 

ستند، چون تغيري در لوح حمو و اثبات ممكن است، گذشته از اين كه خود دعا نيز از كند و قضا و قدر مانع دعا ني مى
  .هاست اسباب قدر و قضا است و امر به دعا نيز از مهان

ديگر اين كه درست است كه علم خداوند به هر چه تعلق گرفته مهان شود، وىل اين مانع از دعا نيست و اين كه امام 
ى از اين است كه اين كالم در جاى خود صحيح است، وىل نبايد اين كالم عليه السالم او را از اين   ى فرموده،  گفتار 

و خالصه  »1« اعتقادى به دعا گردد اش سبب ىب صحيح را به باب دعا كشيد و آن را مانع از دعا قرار داد كه نتيجه
  :گردد حاصل جواب حضرت به دو مرحله باز مى

رساند  دعا به خودى خود مطلوب است، چون عبادت بزرگى است و انسان را نزد خداوند به مقام بلندى مى :اول اين كه
  كه جز به وسيله زارى و دعا،

______________________________  
  .4/ 12: مرآة العقول -)1(

  197: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .رسيدن به آن درجه بلند ممكن نيست

  .شود و چه بسا كه به خاطر شرطى از ميان برود هى كم و زياد مىمقدرات گا :دوم اين كه

مثًال در تقدير اهلى گذشته كه عمر فالن كس سى سال باشد، به شرط اين كه صله رحم نكند و اگر كرد شصت سال 
م مقدر مقدر مشرده و روزيش در فالن روز به يك درهم مقدر شده اگر دعا نكند، وىل اگر دعا و درخواست كند، دو دره

ها شرايط و اسباىب است و خداوند  چنني ساير چيزها و حاصل اين كه براى وجود متام كائنات و عدم آن شده و هم
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سبحان خنواسته كارها بدون اسباب و شرايط اجنام گريد و از مجله اسباب براى برخى از چيزها دعا است كه اگر دعا نكند 
  .شود آن چيز به او داده منى

اوند، پس آن تابع معلوم است و علت پيدايش چيزى نيست و قضا و قدر حتمى و الزم نيستند و گرنه و اما علم خد
ى باطل گردند   .ثواب و عقاب و امر و 

  .»1« َمْن َملْ َيْسَئِل الّلَه َعزََّوَجلَّ ِمْن َفْضِلِه فـََقْد إفْـتَـَقرَ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .هر كه از فضل خداوند درخواست نكند، بيچاره و فقري گردد: سالم فرمودامام صادق عليه ال

  :فرمود از امام صادق عليه السالم شنيدم كه مى: سيف متار گويد

بر مشا باد به مالزمت دعا؛ زيرا به هيچ چيز مانند آن به خداوند نزديك نشويد و هيچ حاجت كوچكى را به خاطر  
براى آن به درگاه حق دعا كنيد؛ زيرا آن كس كه حاجات كوچك به دست اوست، مهان اش رها نكنيد، از اين كه  كوچكى

  .كس است كه حاجات بزرگ به دست اوست

______________________________  
  .4، باب فضل الدعاء، حديث 467/ 2: الكاىف -)1(

  198: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

أَحبُّ اْألْعماِل إَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ ىف اْألْرِض ألدُّعاءُ َوأْفَضُل : أْمريُاملؤِمنَني عليه السالمقاَل : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1« وَكاَن أمريُاْلُمؤِمنَني َرُجًال َدعَّاءً : اْلِعباَدِة أْلِعفاُف قالَ 

اعمال در روى زمني نزد خداوند دعا است و ترين  حمبوب: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .رتين عبادت پرهيزكارى و پارساىي است و امرياملؤمنني مردى بود كه دعايش بسيار بود

   دعا اسلحه مؤمن

الّديِن َونُوُر السَّماواِت ألدُّعاءُ ِسالُح اْلُمْؤِمِن َوَعُموُد : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالُ 
  .»2«  َواْألْرضِ 
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ها و  دعا سالح مؤمن و پايه دين و روشىن آمسان: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .زمني است

َوَخيـُْر الدُّعاِء ما َصَدَر َعْن َصْدٍر َنِقىٍّ َوقـَْلٍب َتِقىٍّ  ألدُّعاءُ َمفاتيُح النَّجاِح َوَمقاليُد الَفالحِ : قاَل أمريُاْلُمؤِمنَني عليه السالم: قالَ 
  .»3«  َوىف اْلُمناجاِة َسَبُب النَّجاِة َوِباإلْخالِص َيُكوُن اخلَْالُص َفإذا اْشَتدَّ اْلَفزَُع فَإَىل الّلِه اْلَمْفزَعُ 

   دعا كليدهاى جنات :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود: و نيز حضرت صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .، باب األول ىف احلث على الدعاء39: ؛ عدة الداعى8، باب فضل الدعاء، حديث 467/ 2: الكاىف -)1(

  .8654، حديث 8، باب 38/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث 468/ 2: الكاىف -)2(

  .12، حديث 20، باب 341/ 90: ؛ حبار األنوار2باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث  ،468/ 2: الكاىف -)3(

  199: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

رتين دعا آن دعاىي است كه از سينه پاك و دىل پرهيزكار برآيد و وسيله جنات در  و گنجينه هاى رستگارى است و 
  .تاىب سخت شود، مفزع و پناهگاه خداست ىبمناجات است و خالصى به اخالص به دست آيد و چون فزع و 

  .»1« ألدُّعاءُ أنـَْفُذ ِمَن السِّناِن احلَْديدِ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .دعا از نيزه تيز نافذتر است: امام صادق عليه السالم فرمود

 پشت در روى جهان خواهيم كرد
 

 قبله روى دلستان خواهيم كرد

  عشقش بس استسود ما رسواىي 
 

 گرچه دين و دل زيان خواهيم كرد

  خاصه عشقش را كه سلطان دل است
 

 موكىب از خون روان خواهيم كرد

  دل اگر خون شد زعشقش باك نيست
 

 كاينچنني كارى جبان خواهيم كرد
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  گر در اول روز خون كردمي دل
 

 روز آخر جان فشان خواهيم كرد

  ذره ذره در ره سوداى عشق
 

 هاى نردبان خواهيم كرد پايه

 كس جواب ما خنواهد داد باز
 

 «2» گرچه بسيارى فغان خواهيم كرد

  

  دعا موجب دفع قضا و بال

ْعُتهُ يـَُقولُ : َعْن ِمحاِد ْبِن ُعْثماَن قالَ    .»3« إْبراماً إنَّ الدُّعاَء يـَُردُّ اْلَقضاَء يـَنْـُقُضُه َكما يـُنـَْقُض السِّْلُك َوَقْد أُْبرَِم : مسَِ

______________________________  
  .8653، حديث 8، باب 38/ 7: ؛ وسائل الشيعة7، باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث 469/ 2: الكاىف -)1(

  .عطار نيشابورى -)2(

  .8646، حديث 7، باب 36/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب أن الدعاء سالح املؤمن، حديث 469/ 2: الكاىف -)3(

  200: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

مهانا دعا برگرداننده قضا است و رشته قضا را از هم واتاباند و بزند، چنانچه رشته : شنيدم فرمود: گويد محاد بن عثمان مى
  .نخ از هم باز شود، گرچه به سخىت تابيده شده باشد

ْعُت أبَااحلََْسَن عليه السالم يـَقُ : َعْن ُعَمَر ْبِن َيزيَد قالَ  َر َعَرفْـُتهُ : ولُ مسَِ ْر، قـُْلُت َوما َقْد ُقدِّ َر َوما َملْ يـَُقدَّ إنَّ الدُّعاَء يـَُردُّ ما َقْد ُقدِّ
ْر قالَ    .»1«  الَيُكونَ   َحّىت : َفما َملْ يـَُقدَّ

چه را گرداند آنچه را مقدر شده و آن مهانا دعا برمى: فرمود از امام كاظم عليه السالم شنيدم مى: گويد عمر بن يزيد مى
  .تا اين كه تقديرى درباره آن نشود: مقدر شده را دانستم مقدر نشده كدام است؟ فرمود: مقدر نشده، عرض كردم

  .»2« إنَّ الدُّعاءَ يـَُردُّ اْلَقضاَء َوَقْد نـََزَل ِمَن السَّماِء َوَقْد اْبرَِم إْبراماً : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
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گرداند، اگر چه آن قضا به سخىت مربم و حمكم  دعا قضائيكه از آمسان نازل شده برمى: م فرمودامام صادق عليه السال
  .شده باشد

  .»3«  ألدُّعاءُ َيْدَفُع اْلَبالَء النَّازَِل َوما َملْ يـَْنزِلْ : كاَن َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليهما السالم يـَُقولُ 

دعا بالىي را كه نازل شده و نازل : بن احلسني عليهما السالم فرمودحضرت على : فرمايد حضرت رضا عليه السالم مى
  .كند نشده دفع مى

   اند كه بالى اهلى تا باالى سر آنان مصداق اين روايت در قرآن جميد، قوم يونس

______________________________  
  .8647، حديث 7، باب 36 /7: ؛ وسائل الشيعة2، باب أن الدعاء يرد البالء، حديث 469/ 2: الكاىف -)1(

  .8645، حديث 7، باب 36/ 7: ؛ وسائل الشيعة3، باب أن الدعاء يرد البالء، حديث 469/ 2: الكاىف -)2(

  .8650، حديث 7، باب 37/ 7: ؛ وسائل الشيعة5، باب أن الدعاء يرد البالء، حديث 469/ 2: الكاىف -)3(

  201: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ادند و از پيشگاه خداوند در خواست رد بال   آمد وىل به راهنماىي آن عامل رباىن به بيابان رفته و سر بر خاك مذّلت 
  .كردند و درخواست آنان اجابت شد

  دعا درمان دردها

  .»1« َعَلْيَك بِالدُّعاِء َفإنَُّه ِشفاءٌ ِمْن ُكلِّ داءٍ : قاَل ىل أبُوَعْبِدالّلِه عليه السالم: َعْن َعالِء ْبِن كاِملٍ 

  .بر تو باد به دعا كه دعا درمان هر دردى است: حضرت صادق عليه السالم به من فرمود: گويد عالء بن كامل مى

وقىت دل به حضرت حمبوب بسته شود و جان آيينه انعكاس اوصاف معشوق گردد و . آرى، دعا درمان هر دردى است
اثر اتصال ماالمال از اميد گردد، روح داراى قدرت و آدمى دِر رمحت را از هر سو به سوى خود باز ببيند و قلب بر 

تسلط و مالكيت شود و به هنگام هجوم دردها على اخلصوص دردهاى معنوى، از حمبوبش به وسيله دعا درخواست رد 
  .بال و شفاى مرض كند و حمبوب هم بيمارى عاشق را هر چه باشد شفا دهد
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  .خودم در سطر اول و دوم آن هستم اشاره كنمدر اينجا مناسب است به سه قضيه بسيار مهم كه 

  :اما حكايىت كه واسطه اولش هستم

وقىت كه عمرم قريب به ده سال : دوسىت داشتم عاشق دين و دلسوز مسائل اهلى، داراى هفتاد سال عمر، به من گفت
   بود، گرفتار تب سوزنده سخىت شدم، طب

______________________________  
، حديث 11، باب 45/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب أن الدعاء شفاء من كل داء، حديث 470/ 2: الكاىف -)1(

8677.  

  202: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

و طبيب از عالجم عاجز شد، پدرم مرا در آغوش گرفت و نزد سيدى بيدار و صاحب نفسى با حال برد و داستان رنج 
او را رها  ! اى تب سوزنده: داشت، آن گاه روى به من كرد و گفتمرا براى او بازگفت، آن مرد سرى به جانب آمسان بر 

  .اى نگذشت كه تب مرا رها كرد و تا اين زمان كه هفتاد سال از عمرم گذشته تب به سراغم نيامده حلظه. كن

  :اما دو داستاىن كه واسطه دومش هستم

برامي ... و» الكىن و االلقاب«و » ح اجلنانمفاتي«، »سفينة البحار«اى چون  فرزند مرحوم حمدث قمى صاحب كتب ارزنده
نقل كرد، پدرم دچار چشم درد شديدى شد، اطباى عراق از عالجش عاجز شدند، روزى از مادرم خواست كتاب 

اين كتاب مايه از اهل بيت رسول الّله عليهم السالم : را به او بدهد، كتاب را از دست مهسرش گرفت و گفت» الكاىف«
رد خداوند به وسيله ماليدن اين كتاب به چشم مرا از درد ديده خالص نكند، چشم به حق دوخت و با دارد و امكان ندا

  .را بر چشم ماليد، ديده او از درد و امل رهاىي يافت» الكاىف«دىل سوخته كتاب 

اين : رم گفتپدرم دچار مرض سخىت شد، دارو نسبت به او از اثر افتاده بود، پس از رنج بسيار به ماد: ديگر اين كه
نويسد، اگر اثرى اهلى در اين انگشتان نباشد بايد آن را  هاست كه آثار اهل بيت عليهم السالم را مى انگشتان من سال

قطع كرد، ظرىف پاك بياورد و مقدارى آب در كنار آن بگذارد، آب و ظرف را به حضور آن مرد اهلى آورد، انگشتانش را 
رخيت و آن آب را در حاليكه به سبب آن از خداوند طلب شفا كرده بود خورد و در آن ظرف گرفت و آب بر روى آن 

  .از بيمارى برخاست
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آرى، تو دل بر او بند و از مقام دعا دست بر مدار كه در صورت رابطه با حضرت او به وقت دچار شدن به درد، در 
  .دردت را شفا دهد صورتى كه كليدهاى ظاهرى از باز كردن قفل درد عاجز باشند، با كليد دعا

 دلربا پيش وجودت مهه خوبان عدمند
 

 سروران در ره سوداى تو خاك قدمند

  شهرى اندر طلبت سوخته آتش عشق
 

 خلقى اندر هوست غرقه درياى غمند

  

  نظران رخيىت اى كعبه حسن خون صاحب
 

 قتل اينان كه روا داشت كه صيد حرمند

  گاهى بگذر بر صف دل سوختگان گاه
 

 تا ثنايت بگويند و دعاىي بدهند

  هر خم زلف پريشان تو زندان دىل است
 

 تا نگوىي كه اسريان كمند تو كمند

  جور دمشن چه كند گر نكشد طالب دوست
 

مند  گنج و مار و گل و خار و غم و شادى 

 سعديا عاشق صادق زبال نگريزد
 

 «1» سست عهدان ارادت زمالمت برمند

  

   دعا كنندگان استجابت دعاى

  .»2« ألدُّعاءُ َكْهُف اْإلجابَِة َكما أنَّ السَّحاَب َكْهُف اْلَمَطرِ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .چنانچه ابر خمزن باران است. دعا خزانه و گنجينه اجابت است: امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .ىسعدى شرياز  -)1(

  .8611، حديث 2، باب 26/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب أن من دعا استجيب له، حديث 471/ 2: الكاىف -)2(
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  204: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

َجيَْعَل   أْن يـَُردَّها ِصْفراً َحّىت ما أبـَْرَز َعْبٌد َيَدُه إَىل الّلِه اْلَعزيِز اجلَْبَّاِر إّالاْسَتْحَىي الّلُه َعزََّوَجلَّ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  َوْجِهِه َوَرأِسهِ   َميَْسَح َعلى  فيها ِمْن َفْضِل َرْمحَِتِه ما َيشاءُ فَإذا َدعا أَحدُُكْم َفال يـَُردُّ َيَدُه َحّىت 

ى عزوجل اى دست به درگاه خداى عزيز و جبار نگشايد، جز اين كه خدا هيچ بنده: حضرت صادق عليه السالم فرمود
ى برگرداند، تا اين كه از فضل و رمحت خود آن دست را پر كند، پس هرگاه يكى از مشا دعا كرد،  شرم كند كه آن را 

  .دستش را برنگرداند تا آن را به سر و روى خود بكشد

   علت عدم استجابت بعضى از ادعيه

  :فرمايد عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح اين حديث مى

گرفتگى نفس است از كار بد، به خاطر بيم نكوهش و چون به خداى بزرگ نسبت داده شود، الزمه آن ترك شرم و حيا  
  .باشد، يعىن خداوند آن كار را نكند

اى است كه بايد آن را دفع كنيم و آن شبهه اين است كه، چگونه خداوند سبحان وعده اجابت داده و  و در اينجا شبهه
غ از خداى تعاىل و حجج او ممتنع است، پس چگونه است كه بسيارى از دعاها به خلف وعده او حمال است و درو 

  .اجابت نرسد

  :جواب اين شبهه را به چند وجه ممكن است بيان كرد

بر آن  »2«  سوره انعام 41كنم كه آيه  اين كه وعده خداوند مشروط به مشيت است، يعىن اگر خبواهم اجابت مى :اول
  .داللت كند

______________________________  
؛ 8694، حديث 14، باب 51/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب أن من دعا أستجيب له، حديث 471/ 2: الكاىف -)1(

  .38، حديث 17، باب 323/ 90: حبار األنوار
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بلكه فقط خدا را ]  قطعاً چنني نيست[«  »َبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإن َشاَء َوتـَْنَسْوَن َماُتْشرُِكونَ « -)2(
]  آن زمان است كه[كند و  ايد برطرف مى خوانيد و او هم اگر خبواهد آسيب و گزندى كه به سبب آن او را خوانده مى
  .»كنيد دهيد، فراموش مى هاىي كه براى او شريك قرار مى بت

  205: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

و استماع دعا است، يعىن فوراً شنيده شود و مورد توجه قرار گريد، وىل در دادن  اين كه مقصود از اجابت، توجه :دوم
  .آنچه را كه خواهد تأخري كند، تا عبد باز او را خبواند و آواز عبد را خدا بشنود كه خدا صداى بنده را دوست دارد

حكيم به دخلواه بندگان، از آنچه اين كه اجابت مشروط به مصلحت و خري بودن براى دعا كننده است؛ زيرا خداى  :سوم
  .ها است دست برندارد خري و صالح آن

اى از  الزم نيست اجابت دعا فورى باشد و ممكن است دعا مستجاب شده باشد، وىل ظهور آثار آن روى پاره :چهارم
در حديث آمده كه ميان  89مصاحل به مدت زيادى تأخري افتد، چنانچه در تفسري گفتار خداى تعاىل در سوره يونس آيه 

و هارون براى آن دعا كرده بودند چهل سال طول   اين خطاب و ميان غرق فرعون و نابودى او و مهراهانش كه موسى
  .»1« كشيد

ْعُت أبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن ُسَلْيماِن ْبِن َعْمرٍو قالَ  إنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ ال َيْسَتجيُب ُدعاًء ِبَظْهِر قـَْلٍب ساٍه فَإذا : مسَِ
  .»2« بِاْإلجابَةِ  َدَعْوَت َفأْقِبْل ِبَقْلِبَك ُمثَّ اْستَـْيِقنْ 

خداوند دعاىي كه از روى دل غافل باشد مستجاب : شنيدم حضرت صادق عليه السالم فرمود: گويد سليمان بن عمرو مى
كند، پس هرگاه براى دعا به پيشگاه مقدس او روى آوردى به دل توجه كن و يقني داشته باش كه قلىب كه در دعا  منى

  .دشو  مشغول موالست دعايش مستجاب مى

______________________________  
  .40، حديث 127/ 2: ؛ تفسري عياشى5، باب من أبطأت عليه اإلجابة، حديث 489/ 2: الكاىف -)1(

  .8702، حديث 16، باب 53/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب اإلقبال على الدعاء، حديث 473/ 2: الكاىف -)2(

  206: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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  .زم است داراى رقت قلب باشد، قلب با قساوت دعايش مستجاب نيستو نيز دعا كننده ال

  .»1«  إنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ الَيْسَتجيُب ُدعاًء ِبَظْهِر قـَْلٍب قاسٍ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .كند ىخداوند دعاىي كه از روى دل سخت و با قساوت باشد مستجاب من: امام صادق عليه السالم فرمود

  آداب دعا

   مداومت و مصلحت، شرط استجابت

كنند، ثانياً خيلى سريع و بدون در  كنند، اوًال خيلى ساده و با شتاب و با عجله دعا مى اى از مردم دعا را سبك مى عده
رار و كنند كه اوًال در دعا اص خواهند، در اين باب ائمه عليهم السالم اعالم مى نظر گرفنت مصلحت اجابت آن را مى

احلاح و پافشارى داشته باشيد، ثانياً اجابت آن را مشروط به مصلحت خويش از جانب خدا و در گرو وقت الزم براى 
  .اجابت بدانيد

َحبَّ ذِلَك ِلنَـْفِسِه، إنَّ بـَْعٍض ىف اْلَمْسئَـَلِة َوأ  إنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َكرَِه إْحلاَح النَّاِس بـَْعُضُهْم َعلى: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2«  الّلَه َعزََّوَجلَّ حيُِبُّ أْن ُيْسأَل َويُْطَلَب ما ِعْنَدهُ 

خداوند دوست ندارد مردم در اجنام حاجت به مهديگر اصرار ورزند، وىل اين اصرار و : امام صادق عليه السالم فرمود
  احلاح را براى خودش دوست دارد، او

______________________________  
  .8704، حديث 16، باب 54/ 7: ؛ وسائل الشيعة4، باب اإلقبال على الدعاء، حديث 474/ 2: الكاىف -)1(

  .8715، حديث 20، باب 58/ 7: ؛ وسائل الشيعة4، باب اإلحلاح ىف الدعاء، حديث 475/ 2: الكاىف -)2(

  207: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .او خبواهند و آنچه نزد اوست از او خواهش كنند خواهد كه از مى

  .»1«  الَوالّلِه يُِلحُّ َعْبٌد َعلَى الّلِه َعزََّوَجلَّ إّالاْسَتجاَب الّلُه لَهُ : َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
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كه خداوند دعايش را   اى به درگاه خداى عزوجل اصرار نورزد جز اين خبدا سوگند هيچ بنده: امام باقر عليه السالم فرمود
  .مستجاب فرمايد

  ذكر حاجات در دعا

وجود مقدس حضرت حق، به متام غيب و شهود و آنچه گذشته و آنچه هست و آنچه خواهد گذشت به متام جهات 
خواهد براى حضرت او آشكار است، وىل او عالقه دارد كه  آگاه و عامل است و حاجات مشروعه بنده و آنچه را عبد مى

  .وقت دعا حاجاتش را به زبان بياوردعبد به 

يـَْعَلُم ما يُريُد اْلَعْبُد إذا َدعاهُ َولِكنَُّه حيُِبُّ أْن تـَُبثَّ إلَْيِه احلَْواِئُج َفإذا َدَعْوَت   إنَّ الّلَه َتباَرَك َوَتعاىل: َعْن أىب َعْبِدالّله عليه السالم
  .»2«  الّلَه َعزََّوَجلَّ يـَْعَلُم حاَجَتَك َوما ُتريُد َولِكْن حيُِبُّ أْن تـَُبثَّ إلَْيِه احلَْواِئجَ  إنَّ : قالَ : َفَسمِّ حاَجَتَك َوىف َحديٍث آَخَر قالَ 

خواهد، وىل دوست دارد كه  اش بوقت دعا چه مى داند كه بنده خداوند تبارك و تعاىل مى: امام صادق عليه السالم فرمود
خداوند حاجت : برخاسىت حاجتت را بگو و در روايت ديگرى آمده ها به درگاهش گفته شود، پس هرگاه به دعا حاجت

  .ات را آگاه است، وىل دوست دارد حاجات خود را به درگاهش بازگو كىن و خواسته

______________________________  
  .8716، حديث 20، باب 58/ 7: ؛ وسائل الشيعة5، باب اإلحلاح ىف الدعاء، حديث 475/ 2: الكاىف -)1(

و  8636، حديث 5، باب 33/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب تسمية احلاجة ىف الدعاء، حديث 476/ 2: الكاىف -)2(
8637.  

  208: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   ارزش دعاى پنهان

  .»1« ًة َعالنَِيةً َدْعَوُة اْلَعْبِد ِسرّاً َدْعَوًة واِحَدًة تـَْعِدُل َسْبعَني َدْعوَ : َعْن أىب احلََْسِن الرِّضا عليه السالم قالَ 

  .يك دعاى عبد در پنهاىن مساوى با هفتاد دعاى آشكار است: رت رضا عليه السالم فرمودحض

تر باشد  تر است و عمل هر چه خالص سرش اين است كه دعاى در پنهان به خلوص و اخالص و پاكى در نيت نزديك
  .قيمت و ارزشش بيشرت است
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  اوقات استجابت دعا

ِعْنَد ُهُبوِب الرِّياِح َوَزواِل اْألْفياِء َونـُُزوِل اْلَقْطِر َوأوَُّل َقْطَرٍة ِمْن َدِم : اْطلُُبوا الدُّعاَء ىف أْرَبِع ساعاتٍ : أبُوَعْبِدالّلِه عليه السالمقاَل 
  .»2« اْلَقتيِل اْلُمْوِمِن فَإنَّ أْبواَب السَّماِء تـُْفَتُح ِعْنَد هِذِه اْألْشياءِ 

در چهار وقت دعا كنيد، هنگام وزش بادها و هنگام ظهر و به وقت آمدن باران و : عليه السالم فرمود حضرت صادق
  .شود هنگام رخيته شدن خون مؤمن؛ زيرا در اين اوقات درهاى رمحت حق باز مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .8733، حديث 22، باب 63/ 7: ؛ وسائل الشيعة1ث ، باب إخفاء الدعاء، حدي476/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 23، باب 64/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب األوقات واحلاالت اّلىت ترجى فيها، حديث 476/ 2: الكاىف -)2(
8735.  

  209: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  بعد از مغرب دم و بعد از ظهر و در مناز وتر و پس از سپيده: رسد در چهار مرحله دعا به اجابت مى

  :كند حضرت صادق عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم نقل مى

در چهار مورد دعا را غنيمت بدانيد، به وقت قرائت قرآن و هنگام اذان و وقت باران و وقت برخورد صف حق عليه كفر 
  .»2« در ميدان جهاد

  .»3«  َخيُْلصَ   أَحدُُكْم فـَْلَيدُْع، َفإنَّ اْلَقْلَب الَيِرقُّ َحّىت إذا َرقَّ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .هرگاه دل يكى از مشا نرم شد، در آن حال دعا كند، چون دل تا پاك نشود رقت نكند: امام صادق عليه السالم فرمود

  :گويد عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح اين حديث مى
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رقت قلب، گريه است و حاصل اين كه رقت نشانه پاكى دل از دغلى و رقت ضد قساوت است و نشانه و عالمت 
حسد و افكار باطله و خياالتى است كه انسان را از توجه به خداى تعاىل سرگرم كند و خلوص و پاكى دل نشانه و 

  .»4«  سبب اجابت دعا است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»5«  ش كه به تو توجهى شدههرگاه بدنت لرزيد و اشكت رخيت، پس خود را با

______________________________  
، حديث 1، باب 430/ 6: ؛ وسائل الشيعة2، باب األوقات واحلاالت اّلىت ترجى فيها، حديث 477/ 2: الكاىف -)1(

8355.  

، حديث 23 ، باب64/ 7: ؛ وسائل الشيعة3، باب األوقات واحلاالت اّلىت ترجى فيها، حديث 477/ 2: الكاىف -)2(
8736.  

، 21، باب 345/ 90: ؛ حبار األنوار5، باب األوقات واحلاالت اّلىت ترجى فيها، حديث 477/ 2: الكاىف -)3(
  .9حديث 

  .36/ 12: مرآة العقول -)4(

، حديث 28، باب 72/ 7: ؛ وسائل الشيعة8، باب األوقات واحلاالت اّلىت ترجى فيها، حديث 478/ 2: الكاىف -)5(
8760.  

  210: ، ص6 رفان اسالمى، جع

  :در دعا چند برنامه الزم است: و در باىب از ابواب دعا آمده است

  .مسئلت -7استعاذه  -6ابتهال  -5تبّتل  -4تضرع  -3رهبت  -2رغبت  - 1

از رغبت به معناى ميل و شوق و رهبت به معناى ترس و بيم و تضرع به معناى فروتىن و تبّتل به معناى بريدگى و انقطاع 
غري حق و ابتهال به معناى زارى كردن و استعاذه به معناى پناه جسنت و مسئلت به معناى دعا و درخواست است، چون 

  .اين حاالت به وقت دعا در عبد جتلى كرد به اجابت دعايش اميد داشته باشد
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   تضرع به درگاه اهلى

  .اى خدا رسيده ذاتاً مطلوب استگريه براى خدا و در راه خدا و بر مصائىب كه در راه خدا به اولي

  .قرآن جميد گريه براى خدا را از عالئم عاشقان حق دانسته و آن كس كه اشك چشم ندارد مريض است

ُعوا ما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترى[  ] آَمنَّا َفاْكُتْبنا َمَع الشَّاِهِدينَ َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ يـَُقولُوَن َربَّنا   َو ِإذا مسَِ
»1«.  

اند، لربيز از  بيىن به سبب آنچه از حق شناخته و چون آنچه را كه بر پيامرب اسالم نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى
  .بنويس]  به حّقانّيت پيامرب و قرآن[اميان آوردمي، پس ما را در زمره گواهان ! پروردگارا: گويند شود، مى اشك مى

گريه به وقت دعا از ارزش خاصى برخوردار است و اشك چشم كه نشاىن از صفاى باطن است، آدمى را به رمحت 
  .كند حضرت حق نزديك كرده و از بار گناهان سبك مى

______________________________  
  .83): 5(مائده  -)1(

  211: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد مىامام صادق عليه السالم 

اش درياهاىي از آتش را خاموش سازد و چون  چيزى نيست مگر اين كه براى آن پيمانه و وزىن است مگر گريه كه يك قطره
اشك در ديده حلقه بزند، چهره صاحبش خوارى و ذلت نبيند و چون بر رخسار بريزد، بر آتش دوزخ حرام گردد و اگر 

  .»1« گريند آنان مورد ترحم قرار مى هر آينه در امىت يك نفر گريان باشد مهه

ا: َعْن أىب َجْعَفٍر قالَ    .»2«  َغيْـرُهُ  ما ِمْن َقْطَرٍة أَحبُّ إَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ ِمْن َقْطَرِة ُدُموٍع ىف َسواِد اللَّْيِل َخماَفًة ِمَن الّلِه اليُراُد ِ

از آن قطره اشكى كه در تاريكى شب از ترس خدا بريزد و جز  تر اى نزد خداوند حمبوب قطره: امام باقر عليه السالم فرمود
  .خدا چيز ديگرى منظور نداشته باشد نيست

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود
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تر از سه خصلت به من تقرب  كه مهانا بندگان من به چيزى حمبوب: خداى عزوجل به موسى عليه السالم وحى فرمود
  ست؟كدام ا! خداوندا: جنستند، عرضه داشت

پاداش دارنده اين سه ! خداوندا: زهد در دنيا، ورع و پارساىي در برابر معاصى و گريه از خوف من، عرضه داشت: فرمود
  خصلت چيست؟

شت باشند و اما آنان كه از ترس من گريه كنند در ! اى موسى: خداوند فرمود اما آنان كه در دنيا زهد ورزيدند در 
   نان در آن منازلبلندترين منازلند و احدى با آ

______________________________  
  .20343، حديث 15، باب 227/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب البكاء، حديث 481/ 2: الكاىف -)1(

/ 15: ، العاشر الدعاء حالة البكاء؛ وسائل الشيعة171: ؛ عدة الداعى3، باب البكاء، حديث 482/ 2: الكاىف -)2(
  .20345، حديث 15، باب 227

  212: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

هاى من بپرهيزند، پس من به وقىت كه در قيامت مهه مردم را تفتيش و بازرسى كنم،  ها كه از نافرماىن شريك نباشد و اما آن
  .»1«  از آنان بازرسى و تفتيش نكنم

  :گويد عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح اين حديث مى

شت بلندترين منزلرفيع اعال آن مكان بلندى است كه د هاست و آن مسكن انبيا و اولياست و مقصود از عدم  ر 
شت شدن بازرسى يعىن ىب   .»2«  حساب وارد 

مند به گريه هستند، وىل گريه براى آنان دشوار است به  بيت عالقه آنان كه در دعا و غري دعا مثل ذكر مصائب اهل
  :راهنماىي زير توجه كنند

  :گويد اسحاق بن عمار مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

آيد و چه بسا به ياد  ام منى كنم و ميل دارم گريه كنم، وىل گريه من دعا مى: به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم
ها را به  آرى، آن: ريزم، آيا اين كار درست است؟ فرمود كنم و اشك مى افتم پس رقت مى ام مى برخى از مردگان خانواده

  .»3«  ر تبارك و تعاىل را خبوان و به درگاه حضرتش دعا كنياد آر و چون رقت كردى گريه كن و پروردگا

  :بصري فرمود حضرت صادق عليه السالم به اىب: گويد على بن اىب محزه مى

اگر از وقوع چيزى ترس داشته باشى، يا حاجىت خواسىت، به نام خدا دعا آغاز كن و او را چنانچه شايسته اوست متجيد 
اهللا عليه و آله صلوات فرست و حاجت خود را خبواه و خود را به گريه وادار كن اگر چه و ستايش كن و بر پيامرب صلى 

  بسا اندازه سر

______________________________  
  .20347، حديث 15، باب 228/ 15: ؛ وسائل الشيعة6، باب البكاء، حديث 482/ 2: الكاىف -)1(

  .54/ 12: مرآة العقول -)2(

  .8764، حديث 29، باب 74/ 7: ؛ وسائل الشيعة7باب البكاء، حديث ، 483/ 2: الكاىف -)3(

  213: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ترين حاىل كه عبد به پروردگار عزوجل دارد آن زماىن است كه در سجده  نزديك: فرمود مگسى باشد، مهانا پدرم مهيشه مى
  .»1« ريزد باشد در حاىل كه اشك مى

  ثنا و ستايش اهلى قبل از دعا

َرِة قالَ عَ    :ِن اْحلاِرِث ْبِن اْلُمَغيـْ

ْعُت أبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ  يـَْبَدَء بِالثَّناِء   إيَّاُكْم إذا أراَد َأَحدُُكُم أْن َيْسَئَل ِمْن رَبِِّه َشْيئاً ِمْن َحواِئِج الدُّنْيا َواْالِخَرِة َحّىت : مسَِ
  .»2«  َوالصَّالِة َعَلى النَّىبِّ ُمثَّ َيْسَئُل الّلَه َحواِئَجهُ  َعَلى الّلِه عزََّوَجّل َواْلَمْدِح َلهُ 

مبادا چون يكى از مشا خبواهد از پروردگار خويش چيزى از : حضرت صادق عليه السالم فرمود: گويد حارث بن مغريه مى
دعايش را آغاز كند، حاجات دنيا و آخرت مسئلت كند، بدان مبادرت ورزد، مگر به ستايش او و صلوات بر پيامرب 

  .سپس حاجات خود را خبواهد
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  :حضرت صادق عليه السالم فرمود: حممد بن مسلم گويد

مهانا در كتاب امرياملؤمنني عليه السالم است كه ستايش پيش از درخواست است، پس هرگاه خداى عزوجل را خواندى و 
  :گوىي مى: م فرمودبه درگاهش دعا منودى او را متجيد كن، عرض كردم چگونه متجيدش كن

  يا َمْن ُهَو أقْـَرُب إَىلَّ ِمْن َحْبِل اْلَوريِد، يا فـَعَّاًال ِلما يُريُد، يا َمْن َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرءِ 

______________________________  
  .8767، حديث 29، باب 74/ 7: ؛ وسائل الشيعة10، باب البكاء، حديث 483/ 2: الكاىف -)1(

  .8782، حديث 31، باب 79/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب الثناء قبل الدعاء، حديث 484 /2: الكاىف -)2(

  214: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ءٌ  ، يا َمْن ُهَو لَْيَس َكِمْثِلِه َشىْ  َوقـَْلِبِه، يا َمْن ُهَو بِاْلَمْنَظِر اْألْعلى

خبواهى اجنام دهى، اى كسى كه ميان مرد و دلش ترى، اى كسى كه هر چه را  اى كسى كه از رگ گردن به من نزديك
  .حائل شوى و اى كسى كه در برترين نظر اندازهاىي و اى آن كه به مانندش چيزى نيست

  :يا َمْن َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه چند وجه فرموده: عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح

تر از  باشد؛ زيرا كسى كه حائل بني دو چيز شد، بدان چيز نزديك مىاين كه كنايه از نزديكى خداوند به بندگانش  :اول
  .ديگر است

خرب باشند و در روايىت  ها از آن ىب ها آگاه است كه شايد صاحبان آن اشاره به اين است كه او بر مكنوناتى از دل :دوم
  .و پنهان دارند ها نتوانند چيزى را از خداوند خمفى معناى اين مجله اينست كه دل: هست كه فرمود

يعىن به وسيله مرگ بني انسان و دلش جداىي اندازند و اين مجله دعا براى وادار كردن مردم است به اين كه به پاك   :سوم
  .هاشان جداىي اندازد ها و دل هاشان مبادرت ورزند، پيش از آن كه خداوند به سبب مرگ بني آن كردن دل
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ا خداست، هر تصميمى كه بندگان گرفته باشند، به هم زند و مقاصد آن را تغيري ه كنايه از اين است كه مالك دل  :چهارم
دهد و دل را به حاالت خمتلف بگرداند، از ذكر به فراموشى و از فراموشى به ذكر، از ترس به آسودگى و از آسودگى به 

  :و در دعاست »3« اندو در حديث است كه دل مؤمن ميان دو انگشت اوست، به هر سو كه خبواهد بگرد »2«  ترس

______________________________  
  .8784، حديث 31، باب 80/ 7: ؛ وسائل الشيعة2، باب الثناء قبل الدعاء، حديث 484/ 2: الكاىف -)1(

  .12، باب 302/ 84: حبار األنوار -)2(

  .، القلب و صالحه وفساده44؛ باب 39/ 67: حبار األنوار -)3(

  215: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوبِ 

  .اى دگرگون كننده قلبها

آنچه از دو حديث از تفسري عياشى آمده، معنايش اين است كه حايل شود ميان انسان و ميان اين كه باطل را از  :پنجم
  .حق متيز دهد

اىي رسيده و خود باعث  البته اين حالت در وقىت است كه گناه و ىب« حمروميت از رمحت و عنايت حق حياىي عبد به حد 
  .»شده باشد

فته است غافل كىن :ششم   .يعىن او را از آنچه در دلش 

  :و در مجله

  . يا َمْن ُهَو بِاْلَمْنَظِر اْألْعلى

  .اى كسى كه در برترين نظراندازها هسىت

مكانت و درجه رفيعه چيزى است كه بدان نگاه كىن و شايد حضرت عليه السالم » منظر«: در قاموس گفته: فرموده
هاى بلند ظاهرى تشبيه فرموده، پس اين يا كنايه از اطالع او بر متامى خملوقات است؛ زيرا كسى كه در  معنويه را به مكان
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جاى بلندى بود، مشرف بر پايني آن است و اطالع بر جوانب امر دارد و يا كنايه از تسلط و اقتدار او بر ممكنات است 
از نظر به معناى فكر باشد، » منظر«ها به ساحت معرفت اوست و حمتمل است،  دن خردها و انديشهو يا كنايه از نرسي

  .»1« يعىن او باالتر و برتر از اين است كه انديشه و افكار اين خملوقات بسيار ضعيف به حضرت او برسد

ا ِهَى اْلِمْدَحُة، ُمثَّ الثَّ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ْنِب ُمثَّ اْلَمْسئَـَلةُ إمنَّ   ناءُ ُمثَّ اْإلْقراُر ِبالذَّ

______________________________  
  ...، كيفية صالة الليل والشفع12، باب 241/ 84: حبار األنوار -)1(

  216: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« إنَُّه َوالّلُه ما َخرََج َعْبٌد ِمْن َذْنٍب إّالِباْإلْقرارِ 

جز اين نيست كه آداب دعا مهان مدح و ستايش و اقرار به گناه است، آن گاه : السالم فرمود حضرت صادق عليه
  .اى از گناه بريون نشده جز به اقرار به آن درخواست از خدا، به خدا قسم هيچ بنده

   مجعى دعاى دسته

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

ها را  خداى عزوجل را در كارى خنوانند جز اين كه خداوند دعاى آنهيچ چهل نفرى براى دعا نزد هم اجتماع نكنند و 
مستجاب كند، پس اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند نزد هم مجع شوند و ده بار خداى عزوجل را خبوانند، خداوند 

، خداى عزيز جبار دعايشان را اجابت كند و اگر چهار نفر با هم نباشند و يك نفر باشد كه چهل مرتبه خدا را خبواند
  .»2« دعايش را اجابت كند

   دعا براى مهه

  .»3« إذا َدعا أَحَدُكْم فـَْليَـُعمَّ َفإنَُّه أْوَجُب لِلدُّعاءِ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

______________________________  
  .8786، حديث 31، باب 81/ 7: ؛ وسائل الشيعة3الثناء قبل الدعاء، حديث ، باب 484/ 2: الكاىف -)1(
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  .8854، حديث 38، باب 103/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب االجتماع ىف الدعاء، حديث 487/ 2: الكاىف -)2(

  .16، حديث 26، باب 386/ 90: ؛ حبار األنوار1، باب العموم ىف الدعاء، حديث 487/ 2: الكاىف -)3(

  217: ، ص6 ن اسالمى، جعرفا

هرگاه يكى از مشا دعا كرد، مهه را دعا كند؛ زيرا : كند امام صادق عليه السالم از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .تر است به اجابت نزديك

   عدم هراس از تأخري در اجابت

  :به حضرت رضا عليه السالم عرض كردم: گويد نصر مى امحد بن حممد بن اىب

اى : ام، از تأخري اجابتش در دمل شبهه و نگراىن آمده، فرمود بانت، من چند سال است، از خداوند حاجىت خواستهقر 
  :مبادا شيطان بر دلت راهى باز كند، تا تو را به ميدان نااميدى بربد، مهانا امام باقر عليه السالم فرمود! امحد

 افتد، اين تأخري براى حمبوبيت آواز و صداى گريه او در نزد هر آينه مؤمن از خدا حاجىت خبواهد و اجابت آن تأخري
رت است براى  به خدا سوگند آنچه خداى عزوجل براى مؤمنان از آنچه خواهند پس: خداست، سپس فرمود انداز كند 

  آنان از آنچه زود عطا شود، دنيا مگر چه اندازه ارزش دارد؟

  :فرمود امام باقر عليه السالم مى

ت دعاى مؤمن در حال آسايش مهانند دعاى او در حال سخىت باشد و آنچه به او داده شد او را از دعا سزاوار اس
  .سست نكند، پس تو از دعا خسته مشو؛ زيرا دعا در نزد خدا منزلىت بس بزرگ دارد

ما خانداىن هستيم كه بر تو باد به شكيباىي و دنبال روزى حالل رفنت و صله رحم، مبادا با مردم اظهار دمشىن كىن؛ زيرا 
پيوند كنيم با هر كه از ما بربد و نيكى كنيم هر كه به ما بدى كند، پس به خدا سوگند در اين كار سراجنام نيكوىي ببينم 

  .چه در دنيا چه در آخرت

  مهانا كسى كه در اين دنيا داراى نعمت است اگر هرگاه درخواست چيزى از خدا

  218: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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به او داده شود حرصش زياد گردد و جز آن را نيز خبواهد و در نتيجه نعمت خداوند در چشم او كوچك و خوار   كند و
گردد و از هيچ چيز سري نشود و چون نعمت فراوان شود مسلمان از اين راه به خطر افتد و اين خطر به خاطر آن 

ود بواسطه اين حقوق در فتنه و آزمايش افتد و در حقوقى است كه بر او واجب شود و به خاطر آن چيزى است كه بيم ر 
  .ها كوتاهى منايد اداى آن

فدايت گردم، اگر به گفته مشا اعتماد نكنم پس به  : اگر من به تو چيزى گفتم به آن اعتماد دارى؟ عرض كردم: بگو بدامن
  .گفتار چه كسى اعتماد كنم؟ با اين كه مشا حجت خداوند بر خلق او هسىت

ها و گفتارهاى او اعتمادت بيشرت باشد؛ زيرا خداوند به تو وعده اجابت داده است، يا اين   تو به خدا و وعدهپس : فرمود
  .كه اجابت دعاى تو به موعدى واگذار شده

  :آيا خداوند نفرموده

  .»1« هرگاه بندگامن مرا از تو بپرسند، پس مهانا من نزديكم و اجابت كنم دعاى آن كه مرا خبواند

  : فرمودو هم چنني

  .»2« از رمحت خدا نوميد مباشيد

  :و در سوره بقره فرموده

______________________________  
بقره » وا ِىب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدى َعىنِّ َفِإىنِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِىلْ َوْليـُْؤِمنُ « -)1(
)2 :(186.  

  .53): 39(زمر » َال تـَْقَنُطوا ِمن َرْمحَِة الّلهَ « -)2(

  219: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« خداوند به فضل و آمرزش نويدتان دهد

  .»2« ايد پس تو به خداى عزوجل اعتمادت از ديگران بيشرت باشد و در دل خود جز خوىب راه ندهيد كه آمرزيده
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  علل تأخري اجابت دعا

عالمه جملسى رمحه اهللا آن حمدث بزرگ در ضمن شرح حديث وجوهى براى تأخري در اجابت دعا از آن استفاده كرده كه 
  .تا هشت وجه آن را ذكر كرده است

رت است :اول   .حقارت و پسىت دنيا و اين كه تأخري اجابت به عامل آخرت 

  .دست از دعا بردارد، چه در آسودگى چه در سخىتاز شرايط اجابت دعا اين است كه در هر حال عبد نبايد  :دوم

  .شكيباىي در تأخري كند :سوم

  .كسب خود را حالل منايد، يا دعاىي به اجابت رسد كه حرامى در بر نداشته باشد  :چهارم

  .قطع رحم نكند :پنجم

  .»خوش اخالق باشد«اظهار دمشىن با مردم ننمايد  :ششم

  .هاى خدا در نظرش كوچك و خوار منايد بر دنيا گردد و نعمت اگر زود به اجابت رسد موجب حرص :هفتم

ها افتد، سپس در آخر شرحش  بواسطه فراوان شدن مال و ثروت و قدرت، در خطر ادا نكردن حقوق آن :هشتم
   در اين حديث فوائد بسيار و حقايق: گويد مى

______________________________  
  .268): 2(بقره » ِمْنُه َوَفْضًال  َوالّلُه َيِعدُُكم َمْغِفَرةً « -)1(

  .1، حديث 24، باب 367/ 90: ؛ حبار األنوار1، باب من أبطأت عليه اإلجابة، حديث 488/ 2: الكاىف -)2(

  220: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« فراواىن است، براى آن كه به چشم يقني و حقيقت در آن بنگرد
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ْؤِمَن َلَيْدُعَو الّلَه َعزََّوَجلَّ ىف حاَجِتِه فـَيَـُقوُل الّلُه َعزََّوَجلَّ أخُِّروا إجابـََتُه َشْوقاً إىل :َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
ُ
َصْوِتِه   إنَّ امل

َكذا َوَدَعْوَتىن ىف َكذا وََكذا َفَأخَّْرُت َعْبدى َدَعْوَتىن َفَأخَّْرُت إجابـََتَك َوَثواُبَك َكذا وَ : َوُدعائِِه َفإذا كاَن يـَْوُم اْلِقياَمِة قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ 
ْنيا ِممَّا يَرى: إجابـََتَك َوَثواُبَك َكذا وَكذا قالَ    .»2«  ِمْن ُحْسِن الثَّوابِ   فـََيَتَمىنَّ اْلُمْؤِمُن أنَُّه َملْ َيْسَتِجْب َدْعَوٌة ِىف الدُّ

اجابت او را به : ش خبواند و خداى عزوجل فرمايدمهانا مؤمن خداوند را در حاجت: فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى
مرا خواندى و ! اى بنده من: تأخري اندازيد كه به صدا و دعاى او شوق دارم، چون روز قيامت شود خداى عزوجل فرمايد

و من اجابت دعايت را به تأخري انداختم، اكنون به جاى آن تأخري، ثواب تو چنني و چنان است و باز درباره فالن چيز 
فالن چيز مرا خواندى وىل من اجابت دعايت را عقب انداختم، اكنون پاداش تو چنني و چنان است، سپس حضرت 

شد، به خاطر آن ثواىب كه  كند اى كاش هيچ دعاىي از او در دنيا مستجاب منى مؤمن آرزو مى: صادق عليه السالم فرمود
  .بيند در آخرت مى

   شروع دعا با صلوات

 ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمَّدٍ   ُكلُّ ُدعاٍء يُْدَعى الّلُه َعزََّوَجلَّ بِِه َحمُْجوٌب َعِن السَّماِء حّىت ُيَصلَّى َعلى: الّلِه عليه السالم قالَ َعْن أىب َعْبدِ 
»3«.  

______________________________  
  .81و  80/ 12: مرآة العقول -)1(

  .8730، حديث 21، باب 62/ 7: ؛ وسائل الشيعة9حديث  ، باب من أبطأت عليه اإلجابة،490/ 2: الكاىف -)2(

، 92/ 7: ؛ وسائل الشيعة10، باب الصالة على النىب حممد واهل بيته عليهم السالم، حديث 493/ 2: الكاىف -)3(
  .8823، حديث 36باب 

  221: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

وانده شود از رفنت به آمسان حمجوبست تا صلوات بر هر دعاىي كه خداوند عزوجل به آن خ: امام صادق عليه السالم فرمود
  .حممد و آل حممد فرستاده شود

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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هرگاه كسى به درگاه خداى عزوجل حاجىت دارد، بايد با صلوات بر حممد و آلش شروع كند، سپس حاجت خود را خبواهد 
تر از آن است كه دو طرف دعا را بپذيرد  زيرا خداى عزوجل كرمي و در آخر هم به صلوات بر حممد و آل حممد پايان دهد؛

  .»1«  و وسط دعا را واگذارد؛ زيرا صلوات بر حممد و آل حممد حمجوب نيست

  مستجاب الدعوة كيست؟

ْعُت أبا َعْبِدالّله عليه السالم يـَُقولُ : َعْن عيسَى ْبِن َعْبِدالّلِه اْلُقّمى قالَ  أْحلاجُّ فَاْنظُُروا َكْيَف : ْم ُمْسَتجابَةٌ َثالثٌَة َدْعَوتـُهُ : مسَِ
  .»2«  َختُْلُفونَُه، َواْلغازى ىف َسبيِل الّلِه فَاْنُظُروا َكْيَف َختُْلُفونَُه، َواْلَمريُض َفال تُغيُظوُه َوال ُتْضِجُروهُ 

  :مستجاب استاند كه دعايشان  سه دسته: كند عيسى بن عبدالّله قمى از حضرت صادق عليه السالم روايت مى

كنيد، آن كه به جهاد در راه خدا رود، پس  آن كس كه به حج رود، پس دقت كنيد كه با بازماندگانش چگونه رفتار مى
   مواظب رفتارتان با بازماندگانش در غياب او باشيد، سوم بيمار و مريض، پس او را به خشم نياوريد و دلتنگش

______________________________  
، 95/ 7: ؛ وسائل الشيعة16، باب الصالة على النّىب حممد واهل بيته عليهم السالم، حديث 494/ 2: ىفالكا -)1(

  .8833، حديث 36باب 

  .34، حديث 4، باب 225/ 78: ؛ حبار األنوار1، باب من تستجاب دعوته، حديث 509/ 2: الكاىف -)2(

  222: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»مبادا به مشا نفرين كند«نكنيد 

  :فرمايد و نيز حضرت مى

پنج دعا است كه از پيشگاه حضرت حق برنگردد؛ دعاى رهرب و پيشواى عادل، دعاى ستمديده كه خدا در : پدرم فرمود
گريم اگر چه پس از زماىن باشد، دعاى فرزند صاحل براى پدر و مادر، دعاى پدر  حقش فرموده، هر آينه انتقامت را مى

  :ؤمن براى برادر مؤمن در پشت سر او كه خدا فرمايدصاحل براى فرزند، دعاى م

  .»1«  براى تو باد مانند آن
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  شود؟ چه كسى دعايش مستجاب منى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .چهار كس هستند كه دعايشان به اجابت نرسد

ام   آيا به تو دستور نداده: شود مىبه من روزى برسان، به وى گفته ! خدايا: گويد مردى كه در خانه خود نشسته و مى - 1
  كه دنبال روزى بروى؟

اختيار طالق و : مردى كه زىن دارد و براى راحت شدن از آزار غري قابل حتمل زن به زن نفرين كند كه به او گفته شود - 2
  .رها كردن او به دست توست، اينجا جاى دعا نيست

به . به من روزى ارزاىن ده! خدايا: گويد ده و فاسد كرده و اكنون مىمردى كه ماىل روزى او شده و او آن را از بني بر  - 3
  67روى ندادم؟ آيا به تو دستور اصالح مالت را ندادم؟ سپس حضرت به آيه  آيا به تو دستور ميانه: شود او گفته مى

______________________________  
  .16، حديث 22، باب 358/ 90: ألنوار؛ حبار ا2، باب من تستجاب دعوته، حديث 509/ 2: الكاىف -)1(

  223: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»2« استشهاد كرد »1«  سوره فرقان

مردى كه ماىل را بدون شاهد و گواه به ديگرى وام دهد، سپس به انكار مديون برخورد كند و براى دريافت طلب از  - 4
آيا به تو دستور ندادم به هنگام دادن وام : او گفته شودمديون منكر به درگاه خدا رد كند و از او استمداد جويد كه به 

  ؟»3« شاهد بگري

اين بود مسائلى در آداب دعا كه بر دعا كنندگان رعايتش الزم است و اگر انساىن در رعايت اين مسائل كوتاهى كند، به 
  .راسىت نبايد توقع استجابت دعايش را از حضرت حق داشته باشد

  :فرمايد ر مجله اول روايت باب دعا مىامام صادق عليه السالم د
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خواهى و براى چه  خواهى و چگونه مى شرايط و آداب دعا را توجه كن و دقت داشته باش كه از پيشگاه كه مى
  خواهى؟ مى

دعا كننده در درجه اول بايد نسبت به حضرت او داراى معرفت باشد و ثانياً به كيفيت دعا آگاهى داشته و بداند براى 
  .كند، آيا براى چيزى كه به مصلحت دنيا و آخرت اوست، يا چيزى كه خريى برايش ندارد مىچه دعا 

______________________________  
  .67): 25(فرقان » َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا وََملْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ ذِلَك قـََواماً « -)1(

و [كنند، نه از حّد معمول  و آنان كه وقىت انفاق مى» «ُقوا َملْ ُيْسرُِفوا وََملْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ ذِلَك قـََواماً َوالَِّذيَن ِإَذا أَنفَ « -)2(
  .»مهواره ميان اين دو در حّد اعتدال است]  انفاقشان[گريند و  گذرند و نه تنگ مى مى]  متعارف

، حديث 50، باب 124/ 7: ؛ وسائل الشيعة2يث ، باب من ال تستجاب دعوته، حد511/ 2: الكاىف -)3(
8908.  
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  ] ِسرَِّك َوما َتُكنُّ فيِه ِمَن احلَْقِّ َواْلباِطلِ   َوَحقِّْق َعَظَمَة الّلِه وَِكْربِياَئُه َوعاِيْن ِبَقْلِبَك ِعْلَمهُ ِمبا ىف َضمِريَك َوإطِّالِعِه َعلى[

  رابطه اهل معرفت با خدا

ناور گيىت قرار داده، عظمت و كربياىي او را در  با توجه عقل و قلب به قرآن و آثار با عظمىت كه حضرت او در صفحه 
وجودت حمقق كن و با چشم دلت آگاهى او را بر آنچه در ضمريت هست ببني و به طور حتم بدان كه وجود مقدس او 

عامل و دانا است، چون به اين مقام رسيدى، برايت حالت انس و  گذرد بر سّر باطن تو و آنچه در آن از حق و باطل مى
تواىن دعا كىن و به اجابت دعايت اميدوار باشى، بدون معرفت و  آيد و در اينجاست كه با اطمينان مى معاينه عظمت مى

تش خرب ندارى حتقق عظمت چگونه دعا خواهى كرد، آيا عبادت در برابر آنچه براى تو جمهول است و از كربياىي و عظم
عبادت است و دعا در پيشگاه مقدسى كه از او خرب ندارى دعا است و انس با وجود مقدسى كه هنوز از او غايىب انس 

  .است

   كالم امرياملؤمنني عليه السالم
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رابطه صحيح اهل معرفت و عشق را با حضرت حق شرح داده كه الزم است به » ج البالغة«امام على عليه السالم در 
  :نظري و عاشق وارسته اشاره رود دو قسمت از فرمايش آن عارف ىب
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  پرسد؟ در آن زمان كه ِذْعِلْب مياىن از حضرت مى - 1

  .َهْل َرأَْيَت َربَّكَ 

  اى؟ آيا پروردگارت را ديده

  :بينم؟ ذعلب پرسيد آيا عبادت كنم چيزى را كه منى: و حضرت پاسخ داد

  .»1« يابند ها با حقايق اميان او را درمى بينند، وىل دل ها با مشاهده عيىن منى خدا را چشم: بيىن؟ فرمود را مى چگونه خدا

آرى، وقىت انسان در وادى معرفت قدم گذاشت و آن معرفت را با متام اعضا و جوارح به عمل كشيد و راه تقوا پيشه كرد 
شود و حضرتش را با متام امسا و صفات، با ديده  ياىي او در دلش حمقق مىو متام حمرمات اهليه را ترك منود، عظمت و كرب 

  .بيند دل معاينه مى

  :فرمايد امام على عليه السالم مى - 2

ها با اوليائت و توىي حاضرترين حاضران براى كفايت به امور توكل كنندگان بر تو، توىي   ترين مأنوس خداوندا، توىي مأنوس
اىن درون آنان را  داىن، اسرار پوشيده آنان  هاى آنان را مى بيىن و به حال آنان در درونشان آگاهى، اندازه بيناىي مىكه 
گريند و  قرار توست، اگر تنهاىي در اين دنيا به وحشتشان اندازد، بياد تو انس مى هاشان شيفته و ىب براى تو آشكار و دل

دانند كه زمام مهه امور به دست توست و  برند؛ زيرا آنان مى مى اگر مصائب روزگار بر سر آنان فرو ريزد پناه به سوى تو
  .»2«  ها مستند به قضاى توست مباىن آن

   ، عالمه جعفرى در توضيح اين كلمات مسائلى»ج البالغة«شارح بزرگوار 

______________________________  
  .4، حديث 138/ 1: ؛ الكاىف179خطبه : ج البالغة -)1(
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  :شود دارند كه از كل آن مسائل به نقل توضيح مجله اول كه شاهد حبث است اكتفا مى

گردد؛ زيرا اين يك قاعده كلى است   تر مى هر اندازه كه بر رشد شخصيت آدمى بيفزايد، انس وى با خدا بيشرت و سازنده
  :كه

  كمالعقل گردى عقل را داىن  
 

 «1»  عشق گردى عشق را ياىب مجال

  

پذير نيست، درك زيباىي و لذت عشق، بدون  انس با عقل و عظمت و شكوه آن، بدون به فعليت درآوردن تعقل امكان
  .ورود به جاذبه معشوق حمال است

هاىي از اوصاف خداوندى  منونهاى براى انس با خداوند متعال جز برخوردارى از اوصاف عاليه انساىن كه  هيچ رابطه
انسان بايد با خدا انس بگريد يعىن انسان بايد عادل باشد، صادق و : گوييم باشد، وجود ندارد، در حقيقت وقىت مى مى

بيىن  بني و ناظر بر اعمال خويشنت و ايفاكننده به تعهدها باشد، علم و جهان راستگو و راست كردار باشد، بردبار و حق
  .معقول براى تالش تا آخرين حلظات زندگى بداندرا جزء حيات 

تكيه بر خدا دليل : گويند با توجه كاىف به اين مبناى رابطه انس است كه پوچ بودن پندار بعضى از متفكران غرىب كه مى
ند، شناس اند و نه عظمت انساىن را مى گردد، اينان نه خدا را به طور صحيح دريافته ناتواىن است، به خوىب آشكار مى

هاى آن، نريوها و ابعاد واالى  خواهند بفهمند كه خدا مانند آن كانون نور و جاذبه است كه اشعه فهمند يا منى اينان منى
  .گريد رود و با او انس و الفت مى ها در منطقه جاذبيت اهلى پيش مى سازد و با به فعليت رسيدن آن انساىن را روشن مى

دن امتيازات عاىل انساىن مانند، علم و قدرت و عدل و صدق و احساس تعهد كه پس انس با خدا يعىن به فعليت رسي
  .باشند ها عامل جذب شدن به كمال مى مهه آن

______________________________  
  .مولوى -)1(
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اگر از آنان بپرسيد آيا مشا به آنان كه در اين دنيا در جستجوى انس و الفت با خدا نيستند، مهان كساىن هستند كه 
  تواند تفسري كند، انس و الفت داريد؟ حيات معقول كه زندگى مشا و هدف آن را از روى منطق واقعى مى

پاسخى براى مشا جز اين خنواهند داد كه كجاست آن تيمارستاىن كه بدون معاجله كامل تو را رها كرده است كه امروز بياىي 
  !ندگى انتخاب شده ما را مشكوك جلوه بدهىو سؤاىل از ما بكىن كه ز 

هاىي مانند خودشان بيفتند؛ زيرا  توانند به فكر امكان انس با موجود برتر از مجاد و نبات و حيوان و انسان اينان هرگز منى
ام اند تا بفهمند كه آشناى قابل انس و الفت آن، خود كيست و بيگانه از آن خود كد هرگز درباره خودشان نينديشيده

  است؟

ها و مردم پست و  ها و رذالت كند، قوه دافعه پسىت رشد پيدا مى» خود«اين يك قاعده كلى است كه هر اندازه شخصيت 
ها  كه جاذبه عظمت كنند، چنان رذل او را از خود دفع منوده و بيگانگى خود را براى شخصيت رشد يافته بيشرت اثبات مى

  .منايند ، او را بيشرت به خود جذب مىهاى با عظمت و كمال و كماالت و انسان

ها بريده و عمرى را از  ها و رذالت تواند، از پسىت يك قاعده كلى ديگر اين است كه انسان موجودى است كه منى
ها بوده  ها روى آگاهى و نفرت از آن ها و كماالت انساىن مهجور و دور زندگى كند؛ زيرا اگر اين بريدن از پسىت عظمت

  .كشاند كند و مى ها و كماالت او را به سوى خود حتريك مى كاشف از آن است كه جاذبيت عظمتباشد، خود  

  :گويد حافظ كه مى

  سينه ماال مال درد است اى دريغا مرمهى
 

  جان زتنهاىي به لب آمد خدايا مهدمى

  

  دهد، ها و مردم پست و رذل به خوىب نشان مى ها و رذالت بريدگى او را از پسىت
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  :گويد هاى رشد يافته برآمده و مى ها و كماالت و انسان لذا در صدد قرار گرفنت در جاذبه عظمت
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  آيد به دست آدمى در عامل خاكى منى
 

  عاملى ديگر ببايد ساخت و ز نو آدمى

  

گردد و  انسان چون با طى مراحل معرفت و عبوديت به مقام انس برسد، عظمت و كربياىي در سراسر وجودش حمقق مى
كند اما دعاى  نگرد، آن وقت است كه دعا مى اوصاف و صفات و امسا حضرت او را در خود و مهه عامل به معاينه مى

گونه دعا  و دعاى بر اساس آگاهى و معرفت كه اينمهراه با آداب و شرايط و دعاى بر وفق مصلحت دنيا و آخرت 
  :دستور داده شده به فرموده حضرت صادق عليه السالم

َو َيْدُع [  فيِه َهالُكَك َوأْنَت َتُظنَّ أنَّ فيِه َجناَتَك قاَل الّلُه َعّزَوَجلَ   ٍء َعسى َواْعِرْف ُطُرَق َجناِتَك َوَهالِكَك َكْيال َتْدُعوالّلَه ِبَشىْ [
ْنساُن َعُجوًال اْإلِ    ] َوتـََفكَّْر ماذا َتْسَئُل َوِلماذا َتْسَئلُ  »1« ]ْنساُن بِالشَّرِّ ُدعاَءُه بِاخلَْْريِ َو كاَن اْإلِ

هاى جنات و هالك خود را قبل از دعا، با سري در وادى معرفت بشناس تا خدا را به چيزى كه هالك تو در آن است و  راه
  .خنواىن و به دعاىي بر عليه خودت برخنيزىكىن راه جنات توست  تو گمان مى

جويد، چه بسا به ناداىن با مهان شوق و رغبت شر و زيان  انسان با شوق و رغبىت كه خري خود را مى: فرمايد خداوند مى
  .طاقت و شتابكار است خود را دعا كند و انسان بسيار ىب

كىن، مثًال اگر  و فكر كن از جهت مشروع طلب مى خواهى فكر كن كه مشروع است بنابراين در آنچه از حضرت او مى
خواهى يا از براى شهوت و  ها را از جهت توسعه زندگى و اداى حق مى مال يا قدرت يا علم خواسىت، تأمل كن كه اين

  شهرت و زورگوىي و دنياطلىب؟

______________________________  
  .11): 17(اسراء  -)1(
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َوَتْسليُم اْألُموِر ُكلِّها ظاِهرِها الدُّعاءُ إْسِتجاَبةٌ ِلْلُكلِّ ِمْنَك ِلْلَحقِّ َوَتْذويُب اْلُمْهَجِة ىف ُمشاَهَدِة الرَّبِّ َوتـَْرُك اْإلْخِتياِر َمجيعاً وَ [
  ] َوباِطِنها إَىل اللّهِ 

  حقيقت دعا
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هاى پيامرب و امامان  ت كه در قرآن جميد و فرمايشحقيقت و واقعيت دعا، پاسخ گفنت به متام نداهاى حضرت اهلى اس
  .باشد عليهم السالم منعكس مى

حقيقت دعا گداخنت دل در آتش حمبت او براى مشاهده اوست، واقعيت دعا ترك هوا، اراده، اختيار، شهوات در راه او و 
  .تسليم متام امور ظاهر و باطن به حضرت حق است

جان و  قرآن بر آن دستور دارد، دعا و عبادت عبارت از اجراى مشىت الفاظ ىب آرى، اين است دعا و آن عبادتى كه
  .خشك نيست

برند عبادت عبارت است از مقدارى الفاظ و حركاتى معني كه با شرايطى خاص و در اوقات مشخصى  اى گمان مى عده
  .بايد اجنام بگريند

گريند،  اى يا اعتيادى يا رياىي به خود مى مواقع كه جنبه حرفه كنند كه آيا اين كارهاى ناچيز خمصوصاً در آن اينان فكر منى
  توانند هدف خلقت جهان هسىت و انسان با آن مهه اسرار و عظمت بوده باشند؟ مى

  ها ها كهكشان توان تصور كرد كه به كار افتادن گردونه هسىت و ميليون چگونه مى
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ت ميليارد حقايق و واقعيت و به وجود آمدن ميلياردها انگيز و ظهور انسان در روى زمني با آن مهه  هاى با يك نظم 
ها  ها و عدالت انگيز و دانش و بينش و خوشى ابعاد و استعدادها و تكاپوها و جريان لذايذ و آالم و ستم و جورهاى رقت

اى معدود الفاظ و حركات و سكنات ناچيزى  ههاى واال فقط و فقط براى اين بوده است كه عد گريى ها و هدف و آرمان
  .باشد هاى آنان اهلى و واقعى منى را اجنام بدهند كه يك صدم انگيزه

  :عبادت كه در آيه

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ [   .»1« ] َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريدمي
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آفرينش جن و انس معرىف شده است، آگاهى و گرايش به كمال مطلق است كه صفت خداوندى به طور صريح هدف 
هاى  نوعان خود و با جهان و مهه گفتار و كردار و فعاليت تواند مهه روابط انسان را با هم است، اين آگاهى و گرايش مى

  :مغزى و رواىن آدمى را، معناى عبادت ببخشد، اين بيت زير را دقت فرمائيد

  چيست دين برخاسنت از روى خاك
 

 «2»  تا زخود آگاه گردد جان پاك

  

  .آغاز عبادت آگاهى از جان پاك است كه شعاعى از اشعه خداوندى است و پايان آن رسانيدن اين جان به جاذبه ربوىب

جنگ با تبهكاران  ترين عامل كمال آدمى است، خواه در حمراب عبادت باشد، خواه در ميدان دوام اين آگاهى اساسى
ها،  ها و تالش براى جنات زندگى، خواه در خنده هاى معقول باشد و چه در ناگوارى ضد انسان، چه در تفريح و خوشى

  .ها خواه در گريه

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  .جاويد نامه، اقبال الهورى -)2(
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جان پاك، مغز عبادت است، اين آگاهى چه به طور آگاهانه و چه به طور ناآگاه و ارتكازى در روان، مهه  آگاهى از
  .منايد شود عبادت مى حلظات عمر آدمى را كه در جريان قانون معقول حيات سپرى مى

گريد خود  ها صورت مى ها عبادت و جاهاىي كه تكاپوى علمى در آن بنابراين از ناچيزترين حركت علمى تا فوق دانشگاه
  .معبدى است

ترين كارهاى عضالىن و فكرى عبادت  گريد، تا منظم از ناچيزترين كارى كه براى آسايش مادى و معنوى انساىن صورت مى
  .آيد خود معبدى است و كارگاهى كه كار در آن به وجود مى
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ها معابدى  شوند، مهه اين اجد ناميده مىهاىي كه براى رابطه مستقيم با خدا ساخته شده است و مس چنني جايگاه هم
اند  ايت نصب شده هستند كه كره خاكى ما را به صورت معبد كل يعىن رصدگاهى كه براى نظارت و اجنذاب به ىب

  .اند درآورده

آموز ابتداىي مهان مقدار كه بفهمد براى آگاهى از واقعيت در كالس درس حاضر شده، مانند آن حمقق بزرگ  يك دانش
خم  -دهد، ركوع يكم ت كه مشغول خواندن كتاب هسىت براى شناخت راه حيات معقول است كه دو ركوع اجنام مىاس

چه شبيه است خريه شدن يك دانش پژوه به دهان . خم شدن به روى كتاب است -شدن در حال مناز است، ركوع دوم
  .زار راستني در منازگاهش به عامل ملكوتدهد، با خريه شدن يك منازگ استاد كه چه خربى از واقعيت براى او مى

برند و خيلى با معناتر از آن است كه متفكران  بنابراين معناى عبادت خيلى واالتر از آن است كه عاميان گمان مى
  .»1« پندارند خرب از آب حيات جان آدمى مى نگر و ىب سطح

______________________________  
ج  -)1(   .44: البالغةيادنامه هزاره 
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 نشان شد هر كه در راه حقيقت از حقيقت ىب
 

 مقتداى عامل آمد پيشواى انس و جان شد

  هر كه موىي آگه است از خويشنت يا از حقيقت
 

 او زخود بر سر نيامد در پى او كى توان شد

  خرب گشت او خرب دارد از او كو در حقيقت ىب
 

 نشان شد نشاىن ىب كه او در ىب  وان اثر دارد

  تا تو در اثبات و حموى مبتالىي فرخ آن كس
 

كو از اين هر دو كنارى جست و ناگه از ميان 
 شد

  گم شدن از حمو پيدا گشنت از اثبات تا كى
 

 مرد آن را دان كه چون مردان وراى اين و آن شد

  هر كه از اثبات آزاد آمد و از حمو فارغ
 

 رزو تا چشم برهم زد عيان شدهر چه بودش آ
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«1» 

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  

  233: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ] َعِلَم ِمْن نِيَِّتَك ِخالَف ذِلكَ ٍء َقْد  فـََلَعلََّك َتْدُعوْه ِبَشىْ   َفإْن َملْ تَْاِت ِبَشراِئِط الدُّعاِء َفال تـَْنَتِظِر اْإلجابَُة َفإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوأْخفى[

  اسباب استجابت دعا

اگر شرايط دعا را به جاى نياورى، توقع اجابت مكن و به انتظار جواب منشني، چرا كه جناب عزت عز شانه عامل سر و 
اى به هم  طلبيدهاى و استعداد و قابليت از براى افاضه آنچه  داند كه تو شرايط دعا را به جا نياورده خفيات است و مى

  .اى و با فقد شرط و عدم استعداد، وجود مشروط معقول نيست نرسانده

  .پس سبب عدم اجابت تقصري خودست كه قابل باشد، نه نقصان فاعل كه جواد مطلق است

  :»1« گويد مرحوم مال عبدالرزاق الهيجى در ذيل اين مجله مى» مصباح الشريعة«مرتجم 

  زمان استجابت دعا

مثل شب مجعه يا روز مجعه،  - غري از شرايط مهمى كه بايد در دعاگو باشد -اسباب اجابت دعا، زمان دعا استاز مجله 
  حديث است كه پروردگار عامل در هر

______________________________  
  .147: مصباح الشريعة، ترمجه عبدالرزاق الهيجى -)1(

  234: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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كند به بندگان خود از فوق عرش كه آيا نيست بنده مؤمىن كه خبواند مرا در  طلوع فجر ندا مىشب مجعه از اول شب تا 
اين وقت و حاجىت از من خواهد، خواه حاجت دنيا و خواه حاجت آخرت كه تا من حاجت او را برآرم و مطلب او را 

من بازگشت منايد، تا من بيامرزم او را و  روا كنم و آيا نيست بنده مؤمىن كه در اين وقت از گناهان خود توبه كند و به
توبه او را قبول كنم، آيا نيست بنده مؤمىن كه معاش او تنگ باشد و از من خبواهد وسعت معاش را، تا من اجابت كنم او 
را و آيا نيست صاحب دردى كه از من سؤال كند صحت خود را، تا من او را صحت خبشم و عافيت كرامت فرمامي و يا 

  .باشد تا او را خالصى دهم، يا ظلم كسى به او رسيده باشد، تا او را از ظلم ظامل جنات دهمحمبوس 

و از مجله اوقات دعا اول وقت زوال مجعه است و آخر روز مجعه در هنگام غروب كه نصف قرص غايب و نصف ظاهر 
  .باشد

  مكان استجابت دعا

كه حديث است كه حضرت بارى تعاىل در آن  عرفه، چنانو نيز از مجله اسباب اجابت دعا خصوصيت مكان است مثل 
آلود از براى حمض بندگى و  كند به مالئكه آمسان كه ببينيد بندگان مرا كه از اطراف عامل سر برهنه و خاك روز ندا مى

: دگوين خواهند؟ مالئكه مى دانيد كه مطلب ايشان چيست و چه مى اند، آيا مى اطاعت فرمان من به اين مكان آمده
مشا شاهد باشيد كه من آمرزيدم ايشان را و از : مطلب ايشان نيست مگر مغفرت و آمرزش تو، حق عز امسه گويد كه

  .تقصري ايشان گذشتم

  كربال و اجابت دعا

  .هاى اجابت دعا مرقد شريف حضرت امام حسني عليه السالم است و از مجله مكان

  235: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :زت به عوض شهادت آن حضرت چهار خصلت به او كرامت فرمودحديث است كه جناب ع

  .استشفا از آن تربت مباركه - 1

  .اجابت دعا در زير قبه او - 2
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  .بودن ائمه عليهم السالم از ذريه او - 3

  .حساب نشدن مدت زيارت از عمر زوار - 4

تواند مهراه با شرايط الزم،  دعاگو مىوقىت شرايط انساىن و زماىن و مكاىن در دعا مجع باشد، اجابت دعا حتمى است و 
  .خود را به ميدان اجابت برساند

مشا منتظر بارانيد و متوقع : مردم در زمان كم آىب و قلت باران به شيخ عارىف تكليف مناز استسقا كردند، شيخ فرمود كه
  !و باريدن گرفت رمحتيد و من نظر به افعال و اعمال خود مستحق سنگ بارامن، مقارن اين حال ابر پيدا شد

  236: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ِة َفَكْيَف َوَقْد َضِمٌن ذِلَك ِلَمْن أتىَواْعَلْم أنَّهُ َلْو َملْ َيُكْن أَمرَنَا الّلُه بِالدُّعاِء َلُكنَّا إذا أْخَلْصَنا الدُّعاءَ تـََفضََّل َعَلْينا ِباْإلجابَ [
  ]ِبَشراِيِط الدُّعاءِ 

كردمي، به  نفرموده بود و ما را تشويق و ترغيب به دعا ننموده بود و ما از روى خلوص نيت دعا مىاگر حضرت او امر 
شد، چه رسد به اين كه دستورش را به دعا عمل كنيم و متام شرايط دعا را در دعا مجع   مقتضاى كرم و لطف اجابت مى

  .است گونه دعا بدون شك و ترديد ضمانت اجابت در ذاتش متجلى كنيم كه اين

  237: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ُكلُّ اْسٍم ِمْن أْمساِء الّلِه، فـََفرِّْغ قـَْلَبَك َعْن ُكلِّ ما ِسواُه َواْدُعهُ : ُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن إْسِم الّلِه اْألْعَظِم قالَ [
  ]اْسٍم َبْل ُهَو اْلواِحُد اْلَقهَّارُ  ِبَأىِّ اْسٍم ِشْئَت فـََلْيَس ىف احلَْقيَقِة لِّلِه اْسٌم ُدونَ 

هاى حضرت او مهه عظيم و بزرگ است،  نام: اسم اعظم كدام است؟ فرمود: از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله پرسيدند
تر از نام ديگر  تو خاطرت را از ما سوى الّله خاىل كن، سپس به هر امسى كه خواسىت او را خبوان كه براى او نامى عظيم

ها به اعتبار زيادتى و كمى توجه توست و تأثري و عدم تأثري دعا بستگى به توجه و عدم توجه تو  يست، تفاوت در نامن
  .دارد، او واحد قهار است

  238: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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إذا أراَد أَحَدُكْم أْن : اِدُق عليه السالمإنَّ الّلَه الَيْسَتجيُب الدُّعاَء َعْن قـَْلٍب الٍه قاَل الصَّ : َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
ذِلَك ِمْن قـَْلِبِه َملْ   إذا َعِلَم الّلهُ َتعاىلالَيْسَئَل رَبَُّه إّالأْعطاُه فـَْليَـْيأْس ِمَن النَّاِس ُكلِِّهْم َوال َيُكْن َرجاُؤُه إّالِمْن ِعْنِدالّلِه َعزََّوَجلَّ فَ 

  ] َيْسئَـْلُه َشْيئاً إّال أْعطاهُ 

  :حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود و

  .كند خداوند دعاىي را كه از دل غافل نشأت گرفته مستجاب منى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

هرگاه يكى از مشا خبواهد كه از پروردگار خود چيزى خنواهد مگر آن كه پروردگارش به او مرمحت كند، پس بايد از مهه مردم 
  .تنها اميدش به خدا باشد و بسقطع اميد كند و 

پس هنگامى كه خداى تعاىل اين حال دل كندن از خلق و دل بسنت عبد را به خود ديد متام دعا و مسئلتش را اجابت 
  .منايد مى
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إمَّا أْن يـَُعجَِّل َلَك ما َسئَـْلَت َوإمَّا . َثالثٍ   أْبِشْر ِبإْحدىَفإذا أتـَْيَت ِمبا ذََكْرَت َلَك ِمْن َشراِيِط الدُّعاِء أْخَلْصَت ِسرَُّك ِلَوْجِهِه فَ [
  ] أْن يُدَِّخَر َلَك ما ُهَو أْعَظُم ِمْنُه َوإمَّا أْن َيْصِرَف َعْنَك ِمَن اْلَبالِء ماَلْو أْرَسَلُه َعَلْيَك َهلََلْكتَ 

غري قطع اميد منودى و به جانب حضرت جانان  هرگاه شرايط دعا را آوردى و دل از رنگ كدورت و خطا پاك كردى و از
  :متوجه شدى، يكى از سه برنامه نصيب تو خواهد شد

گردد، يا به سبب دعايت،  رسى، يا به جاى مطلوبت، ثواب عظيم براى قيامتت ذخريه مى يا بدون تأخري به مطلوب مى
  .شود بالىي كه سبب هالكتت بود از تو دفع مى

  240: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ] َمْن َشَغَلهُ ِذْكرى َعْن َمْسئَـَلىت أْعطَْيُتُه أْفَضَل ما اْعِطَى لِلسَّائِلنيَ   قاَل الّلُه َتعاىل: قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
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  :كند كه فرموده رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله از جناب احديت نقل مى

اش باز مباند، من به فضل و كرم خود  دعا، از طلب خواسته هر كه به خاطر استغراق در ذكر من و ياد من به وقت
رت و برتر از آنچه به درخواست   .كنم دهم عنايت مى كنندگان مى ماحيتاجش را 

َعْبِدِه ِعْنَد َدْعَوتِِه   لىَلَقْد َدَعْوُت الّلَه َمرًَّة َفاْسَتجاَب ىل َوَنسيُت اْحلاَجَة إلنَّ إْسِتجابـََتُه ِبإْقباِلِه عَ : َوقاَل الصَّاِدُق عليه السالم[
  ]أْعَظُم َوأَجلُّ ِممَّا يُريُد ِمْنُه اْلَعْبُد َوَلْو كاَنِت اْجلَنَّةُ َونَعيُمَها اْألَبد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

 يك بار موالمي را براى مطالىب خواند، پيش از آن كه در دعامي عرض حاجت كنم از وجود مقدس او جواب شنيدم، از
تر و برتر  توجه گرديدم، چرا كه اقبال موال به عبد، به وقت دعاى عبد بزرگ لذت اين جواب، به حاجتم به امتام وجودم ىب

شت و نعيم ابد آن باشد از آن چيزى است كه عبد مى توجهى  در روايت به معناى ىب» نسيت«كلمه . خواهد، گر چه 
  !راموشىو خاىل كردن ذهن از مطلوب است نه به معناى ف
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  ] َولِكْن اليـَْعِقُل ذِلَك إّالاْلعاِلُموَن اْلُمِحبُّوَن اْلعارِفُوَن اْلعاِبُدوَن بـَْعَد ِصْفَوِة الّلِه َوَخواصِّهِ [

ايت علو شأن و رفعت مكان است، يعىن لذت جواب شنيدن، وىل دركش : فرمايد حضرت مى اين مرتبه هر چند در 
مهه كسى ميسر نيست، درك اين حقيقت براى روحى است كه متام صفات رذيله آزاد و به متام حمسنات آراسته باشد، براى 

مانند نفوس انبيا و ائمه عليهم السالم و نفوس عاملان عارف و عاشقان عابد كه غرض ايشان از عبادت تقرب به جناب 
  .اوست و اينان بندگان برگزيده و خواص حقند

  243: ، ص6 مى، جعرفان اسال

   باب

20  

   در آداب روزه
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  245: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ْنيا َوِحجاٌب ِمْن َعذاِب اْالِخرَةِ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َرٌة ِمْن آفاِت الدُّ   .ألصَّْوُم ُجنٌَّة أْى َستـْ

  .النـَّْفِس َعِن الشََّهواِت َوَقْطَع اهلِْمَِّة َعْن ُخُطواِت الشَّْيطانِ  َفإذا ُصْمَت َفاْنِو ِبَصْوِمَك َكفَّ 

  :الَتْشَتهى طعاماً َوال َشراباً ُمتَـَوقِّعاً ىف ُكلِّ حلََْظٍة ِشفاَءَك ِمْن َمَرِض الذُّنُوبِ   َو أْنزِْل نـَْفَسَك َمْنزَِلَة اْلَمْرضى

  . ٍةَوظُْلَمٍة يـَْقَطُعَك َعْن َمْعَىن اْإلْخالِص ِلَوْجِه الّلِه َتعاىلَوَطهِّْر باِطَنَك ِمْن ُكلِّ َكَدٍر َوَغْفلَ 

ُه ِبَشرِّ يـَْوٍم َطويٍل َواْلَصبـُْر َعلى: قيَل لِبَـْعِضِهْم إنََّك َضعيٌف َوانَّ الصِّياَم ُيْضِعُفَك قالَ  أْهَوُن ِمَن اْلصَّْربِ   طاَعِة الّلِه َتعاىل  إّىن اِعدُّ
  :»1«  َعذاِبهِ   َعلى

ألصَّْوُم ىل َوأنَا أْجزى بِِه، َفالصَّْوُم ُمييُت َهَوى النـَّْفِس َوَشْهَوَة الطَّْبِع وفيِه :  قاَل الّلهُ َتعاىل: َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .حياُة اْلَقْلِب َوَطهاَرُة اجلَْوارِِح َوِعماَرُة الظَّاِهِر َواْلباِطنِ 

ُشوِع َواْلُبكاءِ والشُّْكُر َعَلى النـِّ    .َعِم َواْإلحساُن إَىل اْلُفَقراِء َوزِياَدُة التََّضرُِّع َواخلُْ

______________________________  
  .باشد اين مجله در نسخه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  246: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .َوَختْفيُف احلِْساِب َوَتْضعيُف احلََْسناتِ  َوَحْبُل اْإلْلِتجاِء إَىل الّلِه َوَسَبُب إْنِكساِر الشَّْهَوةِ 

  .ما ذََكْرنا ِمْنهُ ِلَمْن َعَقَل َوُوفَِّق ِالْسِتْعاِلهِ   وََكفى  َوفيِه ِمَن اْلَفواِئِد ما الُحيْصى

ُه ِبَشرِّ يـَْوٍم َطويٍل : قيَل لِبَـْعِضِهْم إنََّك َضعيٌف َوانَّ الصِّياَم ُيْضِعُفَك قالَ  أْهَوُن ِمَن اْلصَّْربِ   طاَعِة الّلِه َتعاىل  َواْلَصبـُْر َعلىإّىن اِعدُّ
  :»1«  َعذاِبهِ   َعلى
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______________________________  
  .باشد اين مجله در نسخه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  247: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

نْيا َوِحجاٌب ِمْن َعذاِب اْالِخَرةِ ألصَّْوُم ُجنَّةٌ أْى سَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[ َرٌة ِمْن آفاِت الدُّ   ]تـْ

   حقيقت روزه

روزه پيوندى روحى و قلىب از جانب عبد با موالست و در اين پيوند، در صورتى كه به عمق آن توجه شود، جان و دل به 
  .گردد سوى تصفيه از رذائل حركت كرده و به حسنات و صفات اهلى آراسته مى

ايت حضرت حق را  كند، عشق ىب ىت با عمق روح و دل به اين حكم استوار و عظيم و پر منفعت اهلى نظر مىانسان وق
  .كند به عباد و بندگان در اين حكم مشاهده مى

بيند كه خداوند بزرگ از باب لطف و احسان و كرم و حمبتش خواسته،  نگرد، مى انسان وقىت به مسئله روزه با ديد اهلى مى
  .ايتش به روى عباد باز شود از رمحت ىبدرهاىي 

عالقه به اين حكم پر مثر در انبيا و امامان عليهم السالم به قدرى شديد بوده كه در بسيارى از ايام غري رمضان هم به 
  .گرفتند عنوان يك مستحب مؤّكد روزه مى

  .دار بودند ن روزهاولياى اهلى اول و وسط و آخر هر ماه و بعضى از آنان متام ايام رجب و شعبا

   پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله پس از سپرى كردن عيد فطر، نزديك به شش روز از ماه شوال

  248: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .گرفتند؛ زيرا طاقت اين معىن را نداشتند كه يكباره از ماه رمضان قطع رابطه كنند را روزه مى

   حقيقت ماه رمضان
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ماه بركت، ماه كرامت، ماه مغفرت، ماه توبه، ماه آمرزش، ماه آموزش، ماه پرورش، ماه تربيت و  ماه رمضان، ماه رمحت،
  .ماه پرياسته شدن از رذائل و آراسته شدن به فضائل است

كند، ماه مبارك رمضان است و اين يادآورى از ماه رمضان  در بني دوازده ماه قمرى، تنها ماهى كه قرآن جميد از آن ياد مى
ت بر عظمت آن دارد و اگر كسى بتواند با ماه رمضان به آن معناىي كه قرآن فرموده پيوند برقرار كند، خود را به خري دالل

  .دنيا و آخرت آراسته كرده است

  .»1« ] َو اْلُفْرقانِ   َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َو بـَيِّناٍت ِمَن اْهلُدى[

ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده، قرآىن كه سراسرش هدايتگر مردم است و داراى داليلى روشن و آشكار ]  اين است[
  .است]  حق از باطل[باشد و مايه جداىي  از هدايت مى

  .ماه رمضان بنابر آيه شريفه ماه قرآن، ماه هدايت، ماه بازشناخت حق از باطل است

نور قرآن منور نگردد و جانش به هدايت قرآن، آراسته نشود و عقلش قدرت تشخيص حق  اگر كسى در اين ماه دلش به
ره   اى جز از باطل پيدا نكند، از اين ماه 

______________________________  
  .185): 2(بقره  -)1(

  249: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .گرسنگى و تشنگى نربده

مند شود، جداً براى خود سپرى جهت حفظ از آفات دنيا و  ره كسى كه از خصوصيات و امتيازات معنوى رمضان
  .عذاب آخرت ساخته است

ماه رمضان ماه عظيمى است كه خداوند مهربان آن ماه و عمل در آن را به خود نسبت داده، پس متصل به معنويت و 
  .حقيقت اين ماه، متصل به حضرت اوست

الص خداىي ندارد، چرا كه اوًال يك عمل دروىن و پنهاىن است و انسان هيچ عملى از اعمال به اندازه ماه رمضان رنگ خ
جمبور نيست كسى را از اين عمل دروىن خرب كند و كسى هم قدرت تشخيص اين را ندارد كه بفهمد انسان در اين عمل 
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يعىن ... ك شهوت وهست يا نه، ثانياً روزه در متام جهاتش بر حمور ترك است، ترك خوردن، آشاميدن، فضول در كالم، تر 
  .دار، مزين به رنگ و صبغه اهلى است داراى صفات سلىب است و از اين جهت روزه

   آثار روزه

گردد، قابل  كند و منافعش در دنيا و آخرت ظاهر مى آثار معنوى روزه كه در قلب و عقل و جان و نفس جتلى مى
  .خبشد نيست مقايسه با آثارى كه به جسم مى

ها را كه معلول خوردن و آشاميدن مداوم و معلول  ها و ناراحىت آثار نيكى دارد، بسيارى از آالم و رنجروزه براى جسم 
هاى ديگر و به خصوص چاقى بيش از اندازه است مداوا  رسوبات غذاىي در معده و ازدياد چرىب و عوره و ناراحىت

دنيا اجياد نظم و تربيت و وقار و كرامت و در آخرت  كند، وىل اين منافع عاىل با منافع معنوى آن كه براى انسان در مى
  .كند قابل قياس نيست اجياد سعادت ابدى و خشنودى حضرت سرمدى مى

   اى كه براى انسان دارد، حكمى قرآن جميد روزه را به خاطر منافع فوق العاده

  250: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  !داند ىبراى متام ملل و امم و آييىن از آيني انبياى اهلى م

  .»1« ] ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ [

  .روزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم شد، تا پرهيزكار شويد

ره انسان اگر چه شاخه وجودش به اين درخت پيوند خبورد، از مند شده و به اجراى حق موفق گشته و اليق  رمحت حق 
شت اهلى شده است   .ورود به 

گرچه متام موجودات عامل مهمان حقند، وىل ماه رمضان ماه مهماىن خصوصى است و اين خيمه مهماىن را براى خاصان 
رهكنند، بايد سعى كرد كه در اين مهماىن راه پيدا كرد  و نيكان و مؤمنان سرپا مى   .مند شد و از منافع ابدى آن 

شب قدر از هزار ماه برتر و باالتر است و اين شب كه شب نزول قرآن و ظرف با عظمت وحى است در ماه رمضان 
قرار داده شده، پس ماه رمضان ظرف قرآن، ظرف هدايت و جاى تربيت و فصل پرورش و دروازه ورود به فضاى رمحت 

  .منتهاى حضرت اوست ىب
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تر از راه رمضان  تر و عاشقانه ل دل و اهل نظر و اهل عشق، به سوى دلرب و به سوى معشوق، راهى جانانهبراى اه
رسد و جان  نيست، هر كس اين راه را برابر با شرايطى كه براى رونده در آن قرار داده شده سري كند به لقاى معشوق مى

  .منايد ها پاك مى از متام آلودگى

  استكنار  ره عشاق راهى ىب
 

  از اين ره دور اگر جانت به كار است

 وگر سريى زجان در باز جان را
 

  يكى جان را عوض آجنا هزار است

  وگر در يك قدم صد جان دهندت
 

  مشار است ها ىب نثارش كن كه جان

______________________________  
  .183): 2(بقره  -)1(

  

  251: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  

  وقىت كه جاىن بر فشاىنبه هر 
 

  هزاران جان تو بر تو نثار است

  كسى كز جان بود زنده در اين راه
 

  زجرم خود مهيشه شرمسار است

  

  درآمد دوش در دل عشق جانان
 

  خطامب كرد كه امشب روز بار است

  خود بيا تا بار ياىب كنون ىب
 

  باران به بار است كه شاخ وصل ىب

  دلت اندر ره عشقچو شد فاىن 
 

 «1»  قرار است قرار عشق جانان ىب
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   روزه در آيينه روايات

بردن به ارزش اين عمل اهلى، براى  كنند كه دانسنت آن براى پى روايات عاىل شيعه مسائل مهمى را در باب روزه مطرح مى
  .عباد خدا الزم است

  :مسائل حممد بن سنان در قسمت روزه نوشتند در روايىت وارد شده كه حضرت رضا عليه السالم در جواب

علت روزه درك رنج گرسنگى و تشنگى است، تا عبد از اين طريق در پيشگاه حضرت حق ذلت و مسكنت نشان دهد و 
از عوارض سريى و سرياىب كه غفلت و غرق شدن در عيش و نوش است درآيد و از اجر و حساب حق برخوردار گشته، 

ت برسد و از اين راه مزه شدائد آخرت را درك كرده و قدرت خطرناك شهواتش را بشكند، روزه به مقام صرب و استقام
واعظ او در دنيا و دليلش به سوى رضاى حق در آخرت باشد و براى اين كه شدت اين مراحل را از اهل فقر و مسكنت 

  .»2« در دنيا و آخرت دريابد

  :السالم پرسيد، حضرت فرمودهشام بن حكم فلسفه روزه را از حضرت صادق عليه 

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

، حديث 1، باب 8/ 10: ؛ وسائل الشيعة1767، باب علة فرض الصيام، حديث 73/ 2: من ال حيضره الفقيه -)2(
12699.  

  252: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

اين معنا كه غىن تا شدت نبيند، در گذرگاه رمحت نسبت به فقري  وجوب روزه براى اجياد مساوات بني غىن و فقري است، به
گريد، اين غىن است كه هر چه خبواهد برايش فراهم است، بايد مزه سخىت را بچشد تا به عنايت خدا بني او و  قرار منى

  .»1« كند  چشاند تا بر ضعيف رقت آرد و بر گرسنه ترحم فقري فاصله كم شود، رنج گرسنگى و تشنگى را به او مى

  :در روايات مهمى آمده كه

به اين معىن كه شكمش از  - دار در ماه رمضان، بايد متام حيثيت و وجود و شؤون و اعضا و جوارحش روزه باشد روزه
  .اش داراى اعتبار و ارزش خنواهد بود ورنه روزه -آب و غذا و متام موجوديتش از گناه و معصيت
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َد أْشياَء َغيْـَر هذا قاَل َوال َيُكوُن يـَْوُم : مقاَل أبُوَعْبِدالّلِه عليه السال إذا ُصْمَت فـَْلَيُصْم َمسُْعَك َوَبَصُرَك َوَشْعُرَك َوِجْلُدَك َوَعدَّ
  .»2«  َصْوِمَك َكيَـْوِم ِفْطرِكَ 

را نيز  هرگاه روزه گرفىت بايد گوش و چشم و مو و پوستت روزه باشد، اعضا و جوارح ديگر: امام صادق عليه السالم فرمود
  .مشرد و فرمود روز روزه داشتنت مانند روز عادى و خوردنت نباشد

يا جاِبُر هذا َشْهُر َرَمضاَن َمْن صاَم : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِجلاِبِر ْبِن َعْبِدالّلهِ : َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
اَرُه َوقاَم َوْرداً ِمْن لَيِلِه َوَعفَّ  َن َبْطُنُه َوفـَْرُجُه وََكفَّ ِلسانُُه َخرََج ِمْن ُذنُوِبِه َكُخُروِجِه ِمَن الشَّْهِر َفقاَل جاِبُر يا َرُسوَل الّلِه ما أْحسَ  َ

  .يا جاِبُر ما أَشدَّ هِذِه الشُُّروطُ : هذا احلَْديِث َفقاَل َرُسوُل الّلِه َصلَّى الّلُه َعَليِه َوآلِهِ 

______________________________  
، حديث 1، باب 7/ 10: ؛ وسائل الشيعة1766، باب علة فرض الصيام، حديث 73/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1(

12697.  

  .1، باب أدب الصائم، حديث 87/ 4: الكاىف -)2(

  253: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

اين است ماه رمضان، هر  ! اى جابر: آله به جابر بن عبدالّله گفتندپيامرب صلى اهللا عليه و : امام باقر عليه السالم فرمود
كس روزش را روزه بگريد و شبش را به عبادت برخيزد و شكم و شهوتش داراى عفت باشد و زبانش را از متام گناهان 

است، پيامرب چه حديث خوىب : رود، جابر عرضه داشت زبان حفظ كند، مانند بريون آمدن از ماه از گناهانش بريون مى
  .»1«  چه شرايط شديد و سنگيىن است: فرمود

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  :روزه فقط خوددارى از خوردن و آشاميدن تنها نيست، سپس فرمود، مرمي گفت

  .»2« ]ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْمحِن َصْوماً [

  .ام نذر كرده]  سكوت[رمحان روزه ]  خداى[من براى 
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  .گرفتيد زبان را حفظ كنيد و چشم از ناحمرمان بپوشيد و از نزاع و حسد نسبت به يكديگر بپرهيزيدزماىن كه روزه  

حضرت طعام خواستند و به آن زن . دارى خدمتكار خود را ناسزا گفت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله شنيدند زن روزه
روزه فقط خوددارى از ! ىل كه به خدمتكارت ناسزا گفىت؟اى در حا چگونه روزه: ام، فرمود من روزه: خبور، گفت: فرمودند

وقىت روزه گرفىت گوش و چشمت نيز از حرام روزه : سپس حضرت صادق عليه السالم فرمود. طعام و آشاميدىن نيست
  بگريد، جدال را رها كن و خادم خود را آزار مده، وقار

______________________________  
  .13121، حديث 11، باب 162/ 10: ؛ وسائل الشيعة2أدب الصائم، حديث ، باب 87/ 4: الكاىف -)1(

  .26): 19(مرمي  -)2(

  254: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ات مانند ايام غري روزه نباشد روزه با تو باشد و سعى كن روزه

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ات روزه متام و كاملى  هست كه بايد آن را حفظ كىن تا روزهروزه، فقط روزه از خوردن و آشاميدن نيست، براى روزه شرط 
نذر كردم روزه باشم و با انساىن امروز سخن : شود و آن شرط سكوت وجود توست، نشنيدى مرمي بنت عمران گفت

 يعىن در حال سكومت، پس چون روزه گرفتيد، زبان از دروغ حفظ كنيد و چشم از ناحمرمان ببنديد، با هم دعوا. نگومي
نكنيد، به هم حسد نربيد، از هم غيبت نكنيد، با يكديگر دمشىن ننمائيد، به هم دروغ نگوئيد، مباشرت خالف نداشته 
باشيد، با هم خمالفت نكنيد، از غضب و ناسزا و مشاتت و مسخره كردن و جدال و دمشىن و ظلم و سبك سرى و زجر 

  .دادن به يكديگر بپرهيزيد

يد، صمت و سكوت از هر گناه مربوط به زبان را رعايت مناييد، بردبارى و استقامت و صدق از ياد خداو مناز غفلت نكن
چيىن را  را مراعات كنيد و دورى از شر و اجتناب از قول زور و كذب و افرتا و خصومت و ظن سوء و غيبت و سخن

  .نصب العني خود قرار دهيد

چشم داشت به وعده خدا داشته و در راه رسيدن به لقاى او قرار  خود را مشرف به آخرت ببينيد و منتظر آن ايام باشيد، 
گرييد، آرامش و وقار و خشوع و خضوع به خرج دهيد و ذلت عبد خائف از موال را در خود حتقق دهيد، در مقام 
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ته و هاى خود را از عيوب پاك كرده و درون را از حقه بازى پرياس خوف و رجا و رغبت و رهبت باشيد، به حنوى كه دل
   ها شسته باشيد، تا از ما سوى جسم را از آلودگى

______________________________  
  .13122، حديث 11، باب 162/ 10: ؛ وسائل الشيعة3، باب أدب الصائم، حديث 87/ 4: الكاىف -)1(
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ن است به واليت خدا پيوسته باشيد، گناهاىن كه خداوند الّله آزاد شده و با اين روزه كه داراى چنني سكوتى از مهه گناها
ى كرده است   .مشا را در ظاهر و باطن از آن 

ان و آشكار به جاى آر و در ايام روزه وجودت را به حق ببخش، به حنوى كه قلب را براى او  حق خشيت او را در 
دار شدى و امر مواليت را اطاعت  به حقيقت روزه فارغ كىن و دل را براى اجراى امر او منصوب مناىي، چون چنني كردى
شود، تا اين كه حضرت صادق عليه  ات كم مى كردى و هر چه از اين برنامه كم بگذارى به مقدار آن از ارزش روزه

روزه فقط خوددارى از خوردن و آشاميدن نيست، خداوند روزه را حجاب بني عبد و متام گناهان فعلى و : السالم فرمود
 اند و گرسنگان چه زيادند قرار داد، آن كس كه اين شرايط را عمل كند روزه را افطار كرده كه روزه داران چقدر اندكقوىل 

»1«.  

  :امام باقر عليه السالم فرمود

داران طلب مغفرت كنند و  اند، از روز اول ماه تا آخر آن براى روزه داران اى است كه موكل بر روزه خداوند تعاىل را مالئكه
مشا را بشارت باد كه گرسنگى كمى كشيديد و به دنبال آن سريى ! زنند، اى بندگان خدا هر شب به وقت افطار فرياد مى

بر مشا بشارت باد كه ! مشا زياد است، مبارك شديد و مبارك شد در مشا، چون شب آخر شود فرياد كنند، اى عباد خدا
  .»2« گرييد نگريد كه پس از اين ماه زندگى را چگونه از سر مىخداوند مشا را آمرزيد و توبه مشا را قبول كرد، ب

ْعُت أبا َعْبِدالّله عليه السالم يـَُقولُ : َعْن يُوُنِس ْبِن َمحْداِن الرّازى قالَ    َمْن أْفطَرَ : مسَِ

______________________________  
  .16، حديث 36، باب 292/ 93: ؛ حبار األنوار13132، حديث 11، باب 166/ 10: وسائل الشيعة -)1(

  .33: احملاسن -)2(
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  .»1«  يـَْوماً ِمْن َشْهِر َرمضاَن َخرََج ُروُح اْإلمياِن ِمْنهُ 

هر كس يك روز ماه رمضان روزه خبورد روح اميان از وجود او : كند كه يونس بن محدان رازى از حضرت صادق روايت مى
  .شود جدا مى

َشْهُر َرَمضاَن َشْهٌر فـََرَض الّلُه َعَليُكْم ِصياَمُه َفَمْن صاَمُه امياناً َواْحِتساباً َخرََج ِمْن ُذنُوِبِه  : َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آلهقاَل 
  .»2«  َكَيوٍم َوَلَدْتُه امُّهُ 

بر مشا واجب است، هر كس از روى اين است ماه رمضان، ماهى كه روزه آن : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .گردد اميان و حساب روزه بگريد، مهانند روز والدت از مادر از گناهان خارج مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

شت به روى مشا باز است و شيطان ها در  ماه رمضان آمد، ماه مبارك، ماهى كه روزه آن بر مشا واجب است، درهاى 
رت است در اين ماه است، هر كس به اين ماه ارج بگذارد به ارج گذاشته اين ماه در زجنريند، شىب كه ا ز هزار ماه 

  .»3« شود مى

َعَليُكْم ىف َشْهِر َرَمضاَن ِبَكثْـَرِة اْإلْسِتْغفاِر َوالدُّعاِء فَأمَّا الدُّعاءُ فـََيْدَفُع اْلَبالَء َعْنُكْم َوأمَّا : قاَل أمريُاملؤِمنَني عليه السالم
  .»4«  ِبِه ُذنُوُبُكمْ   فاُر فـَُتْحمىاْإلْسِتغْ 

______________________________  
  .13325، حديث 1، باب 245/ 10: ؛ وسائل الشيعة236: ثواب األعمال -)1(

  .13327، حديث 1، باب 246/ 10: ؛ وسائل الشيعة4، باب فرض الصيام، حديث 152/ 4: التهذيب -)2(

  .13328، حديث 1، باب 246/ 10: ؛ وسائل الشيعة5صيام، حديث ، باب فرض ال152/ 4: التهذيب -)3(

  .13478، حديث 18، باب 304/ 10: وسائل الشيعة -)4(
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بر مشا باد در ماه رمضان به استغفار و دعاى زياد، اما دعاى مشا دافع بال از مشاست، اما : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .ا از بني برنده گناهان استاستغفار مش

   خطبه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در شناخت ماه رمضان

كند كه يك روز پيامرب صلى اهللا عليه و آله اسالم  حضرت رضا عليه السالم از پدرانش از امام على عليه السالم نقل مى
  :براى ما سخنراىن كرد، فرمود

رتين ماه است، روزهايش برترين روزها ماه خدا با بركت و رمحت و ! اى مردم مغفرت فرا رسيد، ماهى كه نزد حضرت حق 
رتين شب و شب هاست، ساعاتش در متام ساعات مهانند ندارد، ماهى است كه مهه مشا به مهماىن خدا دعوت  هايش از 

  .ايد و در اين ماه به مهه مشا كرامت و بزرگوارى ارزاىن شده شده

  .ان تسبيح، خوابتان عبادت، عملتان قبول و دعايتان مستجاب استهايت در اين ماه نفس

  .هاى پاك خبوانيد تا مشا را به روزه اين ماه و تالوت قرآنش موفق كند خدا را با نيت صادقانه و قلب

ه بدخبت و بيچاره آن انساىن است كه در اين ماه بزرگ از غفران حق حمروم شود، با گرسنگى و تشنگى در ماه رمضان ب
  .ياد گرسنگى و تشنگى قيامت باشيد

صله رحم منوده و زبان از گناهان . ترها ترحم آريد به فقرا و مساكني صدقه دهيد و به بزرگان احرتام كنيد و به كوچك
  .مربوط به آن حفظ كنيد و چشم از حرام حق ببنديد و گوش از استماع حرام نگه داريد

ان رحم آرند، از گناهان خود به درگاه حضرت او توبه كنيد و به وقت هر مناز به يتيمان مردم رحم آريد تا به يتيمانت
رتين ساعت، وقت مناز است، وقىت است كه خداوند با ديده رمحت به  دست ها را به دعا در پيشگاه او برداريد كه 
   عبادش
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منايد  دهد و عطايش را از سائل در اين وقت دريغ منى را جواب مىكند و دعاى آنان را پاسخ داده و نداى ايشان  نظر مى
  .كند و دعوت دعاكننده را اجابت مى
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مشا در گرو اعمال بد خود هستيد، با توبه واقعى خود را آزاد كنيد، با طوالىن كردن سجده، پشت سنگني خود ! اى مردم
ياد كرده مصلني و ساجدين را عذاب نكند و روز بريون آمدن را از بار گناه سبك مناييد و بدانيد كه خداوند مهربان قسم 

  .مردم از قرب، منازگزار و ساجد را به آتش نرتساند

اگر يكى از مشا مؤمىن را در اين ماه افطار دهد، ثوابش مانند بنده آزاد كردن در راه خداست و گناهان  ! اى مردم
  .شود اش به خاطر اين عمل خبشيده مى گذشته

خود را از عذاب فردا برهانيد گرچه به نصف خرما يا : حضرت فرمود. مهه ما قدرت بر افطار دادن ندارمي: دعرضه داشتن
  .شربىت از آب باشد

گذرد و هر كس  ها به راحىت از صراط مى هر كس در اين ماه خود را به حسنات اخالقى بيارايد، روز لغزش قدم! اى مردم
، حسابش را در قيامت سبك كنند و هر كس شر خود را از مردم حفظ كند، كار خدمتكارش را در اين ماه سبك كند

  .روز جزا از غضب حق حمفوظ خواهد ماند

شود و هر كس صله رحم به جاى آرد، در  هر كس در ماه رمضان يتيمى را اكرام كند، در روز لقا از جانب حق اكرام مى
  .رمحت حق در قيامت قطع گرددقيامت به رمحت حق متصل گردد و هر كس قطع رحم كند، از 

مناز مستحب در اين ماه برائت از عذاب فرداست و اداى واجب ثوابش هفتاد برابر بيش از معادل آن در ماه ديگر 
  .است

اى از قرآن تالوت   ها سبك است و هر كس در اين ماه آيه صلوات بر من در اين ماه سنگيىن مشاست، روزى كه ميزان
  .ن در غري اين ماه استكند، مانند ختم يك قرآ

شت در اين ماه باز است، از خدا خبواهيد بر مشا نبندد! اى مردم   درهاى 
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و درهاى جهنم به روى مشا بسته است، از او خبواهيد بر مشا باز نكند، شياطني در اين ماه گرفتارند، از حق خبواهيد بر 
  .مشا سلطه پيدا نكنند
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رتين عمل در اين ماه چيست؟ ! يا رسول الّله: من از جا برخاستم و عرضه داشتم: فرمايد نني عليه السالم مىامرياملؤم
  .»1«  رتين عمل در اين ماه اجتناب از حمارم اهلى است! يا ابااحلسن: فرمود

   دعاى حضرت زين العابدين عليه السالم در ماه رمضان

السالم در هر روز ماه رمضان دعاىي داشتند كه نشانگر عظمت ماه رمضان و امام سجاد حضرت زين العابدين عليه 
رتين تعاليم و درس ها براى تربيت انسان و مؤدب شدن او به  موقعيت آن ماه در پيشگاه خداست و از طرىف داراى 

مشا واجب است در ماه  خواهد مردم را به اين حقيقت راهنماىي كند كه بر آداب اهلى است و به عبارت ديگر اين دعا مى
ره اى جز گرسنگى و  رمضان داراى يك حركت كامل روحى و عقلى و نفسى و عملى شويد ورنه از ماه رمضان هيچ 

  :تشنگى نصيب مشا خنواهد شد، ترمجه دعا بدين قرار است

آزادى از عذاب و رسيدن به اين است ماه رمضان، ماه روزه، ماه انابه، ماه توبه، ماه مغفرت و رمحت، ماه ! بارپروردگارا
  .شت

مرا براى آن سالمت بدار و آن را از من سامل قرار داده، به برترين كمكت مرا در اين ماه كمك ده، بر طاعتم ! خداوندا
  .موفق كن، براى عبادت و دعا و تالوت قرآن فراغتم خبش

  ا و بدمن را از هربركتم را در اين ماه عظيم قرار بده و عافيتم را در اين ماه نيكو فرم

______________________________  
لس العشرون، حديث 93: األماىل، صدوق -)1( ، حديث 28، باب 295/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم4، ا

  .13494، حديث 18، باب 313/ 10: ؛ وسائل الشيعة53
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  .ماه گشايشى ده و مرا در امورم كفايت فرما خطرى به سالمت بدار، روزمي را در اين

  .دعامي را مستجاب كن و به آرزومي كه رسيدن به لقاى توست برسان

دىل و غفلت و غرور را از من بردار كه متام  در اين ماه چرت و كسالت و دلگريى و دلتنگى و سسىت و سخت! پروردگارا
  .اعت استاين امور مانع از رشد و تكامل و سد راه بندگى و اط
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آمدها، دردها، خطاها، گناهان حفظ كن و مرا از بدى  ها پيش ها، حزن ها، غصه ها، مرض مرا در اين ماه از رنج! خداوندا
  .و فحشا و خستگى و بال و تعب و عنا نگهدار كه تو شنونده دعاىي

م خطرناكش و وسواس و كيد و جوىي و هرزه زباىن او و سحر و د در اين ماه مرا از شيطان رانده شده و عيب! خدايا
اش و گروه و قوم و دام و اعوانش و اتباع و اخوانش و احزاب و  مكرش و حيله و آرزويش و خدعه و غرور و فتنه

  .اشياعش و اعوان و يارانش و شركا و مهه كيدشان حمافظت كن

هاى مورد رضايت تو در آن است  ام برنامهبه روزه متام ماه رمضان مرا موفق بدار، به آرزومي كه قيام در آن و امت! خداوندا
  .مهراه با صرب و اميان و يقني حساب برسان

ها اعمامل را قبول كن، در اين ماه جديت و كوشش و قوت و نشاط و انابه و  با اجر عظيم و چند برابر شدن ثواب برنامه
اميد بر رمحتت و اطمينان به وجودت و ورع توبه و اميد و ترس و جزع و رقت و راسىت در زبان و ترس از خود و تكيه و 

  .از حمرماتت مهراه با قول صاحل و سعى مقبول و عمل مرفوع و دعاى مستجاب به من عطا فرما
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رتين رحم كنندگان   بني من و بني اين مهه امور مثبت اهليه با حادثه و مرض و غم و غصه جداىي مينداز به رمحتت اى 
»1«.  

ها كتاىب  دعاهاىي از اين قبيل كه متام آن تعليم و تربيت و راهنماىي به سوى سعادت و آخرت است زياد است كه نقل آن
حبار «، خبش ادعيه »بلداالمني«جملسى رمحه اهللا، » زاد املعاد«خواهد، به  ها جملدات بسيار مى مفصل و شرح و توضيح آن

مى مراجعه كنيد، خبوانيد و بفهميد و عمل كنيد كه خواندن تنها هيچ دردى را دوا حمدث ق» مفاتيح اجلنان«و » األنوار
كند، خواندن را مقدمه فهم و فهم را مقدمه عمل و عمل را مقدمه رسيدن به رضايت و لقاى حق قرار دهيد كه اگر  منى

رسيد و اين مهه را از  الّله به جاىي منى در ماه رمضان و بقيه ايام در برخورد به قرآن و دعاها غري از اين راهى بپماييد و
حضرت يار درخواست كنيد كه اگر با متام وجود رسيدن به فيوضات اهليه را خبواهيد، از عطاى آن نسبت به مشا دريغ 

  .خنواهد كرد

  يارم اگر يارى كند از دام نفس دون پرم
 

  يارى او چون پرم زين آهنني دام و قفس ىب

  ام ام در دام تن بنشسته بشكستهبا آن كه پر 
 

  با يارى آن ماهرو چون ماه بر گردون پرم
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 حاشا كه يار دلنواز از جان من غافل شود
 

  داند كه نتوامن من از دام قدر بريون پرم

 پايان او من در ازل حريان او در حسن ىب
 

  او تا ابد معشوق من بر كاخ وصلش چون پرم

______________________________  
، 21، باب 326/ 10: ؛ وسائل الشيعة7، باب ما يقال ىف مستقبل شهر رمضان، حديث 75/ 4: الكاىف -)1(

  .13520حديث 
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 پايان او چشم اميدم تا ابد بر لطف ىب
 

  چون پرم با ياد آن حسن ازل و آن شاهد ىب

  مهان عنقاى قدسى آشيان شهباز عشقم اى
 

  حيف است اهلى چون شهان در عامل مادون پرم
«1» 

  

   ثواب روزه

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

خداوند فرموده هر برنامه نيكى به ده برابر تا هفتصد برابر مزد دارد، مگر روزه ماه رمضان كه براى من است و جزايش بر 
  .»2«  عهده من است

  :و نيز آن حضرت فرمود
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تر از بوى مشك است، خداوند  دار در پيشگاه خدا پاكيزه به آن كسى كه جامن در قبضه قدرت اوست، بوى دهان روزه
براى خاطر من از شهوت و طعام و نوشيدىن دست برداشت، پس روزه براى من است و جزايش بر عهده من : فرمايد مى

  .»3«  است

  :و نيز آن حضرت فرمود

اىي از آن در جز روزهبر  شت درى است به نام سريآب  دار  شوند، لقاى خدا در جزاى روزه به روزه داران وارد منى اى 
  .»4«  وعده داده شده

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  .، كتاب اسرار الصيام121/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب اسرار الصيام122/ 2: بيضاءحمجة ال -)3(

  .، كتاب اسرار الصيام122/ 2: حمجة البيضاء -)4(
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  .»1«  يكى وقت افطار و ديگر وقت لقاى با حق: دار دو خوشحاىل هست براى روزه

  :و آن جناب فرمود

  .»2«  براى هر چيزى درى است و در عبادت روزه است

  .»3« َعَلى الصَّالِة َوالزَّكاِة َواحلَْجِّ َوالصَّْوِم َواْلَواليَةِ : َمخَْسِة أْشياءِ   ُبِىنَ اْإلْسالُم َعلى: َجْعَفٍر عليه السالمقاَل أبُو 

  .مناز، زكات، حج، روزه، رهربى امام معصوم: بناى اسالم بر پنج چيز است: امام باقر عليه السالم فرمود

  :و آله فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه
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  .»4« كه در حال غيبت كردن مسلمان نباشد دار در حال عبادت است گرچه خواب باشد تا وقىت روزه

  :نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله به اصحاب فرمودند

آرى، : مشا را به چيزى خرب دهم كه اگر عمل كرديد شيطان از مشا دور شود به مانند دورى مشرق از مغرب؟ عرضه داشتند
شكند، حب ىف الّله و كمك به عمل صاحل او را مستأصل و  كند، صدقه پشتش را مى روزه رويش را سياه مى: فرمودند

  .»5«  ها روزه است گريد و براى هر چيزى زكات است زكات بدن كند، استغفار رگ قلبش را مى بيچاره مى

______________________________  
  .ب اسرار الصيام، كتا122/ 2: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب اسرار الصيام122/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب اسرار الصيام122/ 2: حمجة البيضاء -)3(

  .، كتاب اسرار الصيام123/ 2: حمجة البيضاء -)4(

  .، كتاب اسرار الصيام123/ 2: حمجة البيضاء -)5(
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توجه كنيد تا مفهومش آن چنان كه هست براى مشا » مصباح الشريعة«ه مجله اول روايت يك بار ديگر با اين مهه مقدمه ب
  :فرمايند، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود روشن گردد، امام صادق عليه السالم در مجله اول مى

با شرايطى كه در روزه سپر است، يعىن حايل بني مشا و آفات دنيا و حجاب بني مشا و عذاب آخرت است، آرى، روزه 
  .روايات و دعاهاى گذشته بيان شد اگر حتقق پيدا كند سرت از آفات دنيا و حجاب از عذاب آخرت است
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  ] َفإذا ُصْمَت َفاْنِو ِبَصْوِمَك َكفَّ النـَّْفِس َعِن الشََّهواِت َوَقْطَع اهلِْمَِّة َعْن ُخُطواِت الشَّْيطانِ [

   نيت روزه
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين مجله مى

چون خواسىت روزه بگريى، نيتت در حقيقت از ورود به اين مقام با عظمت اهليه اين باشد كه نفس را از متام شهوات 
شهوت خوردن و آشاميدن خارج از حدود اهلى، شهوت جنسى شيطاىن، شهوت مقام و جاه و رياست، شهوت مال «

دارى و با   نگاه» طلىب ور و كرب و ريا، شهوت عجب و خودبيىن و خودپسندى، شهوت شهرت و سلطهپرسىت، شهوت غر 
  .گريى از روزه جلوگريى كىن كمال قدرت و اراده از جوالن نفس در ميادين خطرناك گناه با كمك

  .حفظ كىن ات را از قرار گرفنت در جاى پاى شيطان چنني به اين نيت وارد روزه شو كه مهت و اراده و هم

فرمايند نپيماىي و وقت سحر  اگر با روزه ماه رمضان عادى برخورد كىن و مسري اين مقام را بدينگونه كه حضرت صادق مى
ره گريى و از زياد خوردن بر كنار مناىن، از منافع معنوى ماه مبارك رمضان  و افطار مهانند مهه اوقات از لذيذترين غذاها 

  .حمروم خواهى شد

   ان، ماه مبارزه با شهوات غلط و هواهاى نفس و خطوات شيطانماه رمض
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هاى غري خداىي است، در اين كالس رياضت و مترين و جهد و كوشش سنگني الزم است، تا در  ها و جذبه و كشش
  .مند گردى رهپايان به قله مرتفع تقوا برسى و از عنايت و لطف او كه شامل حال پرهيزكاران است 

ذيب نفس و تزكيه جان و رشد عقل و ترغيب اميال و خواسته   .هاى خداست ها به سوى خواسته ماه مبارك رمضان، ماه 

ماه رمضان، ماه علم، ماه تعلم، ماه تعليم، ماه تالوت كتاب، ماه فهم حقايق، ماه آراسته شدن به حسنات و پرياسته 
  .س به آداب اهلى استشدن از سيئات و ماه مؤدب كردن نف

هاى شيطاىن هوا را  هاى غرائز و طغيان آمال و آرزوها را تعديل نكنيد و شعله مشا اگر ماه رمضان جتاوزات نفس و سركشى
ره   ايد؟ اى برده خاموش ننماييد و به آداب اهليه آراسته نشويد، پس از ماه رمضان با آن مهه عظمت و جاللش چه 

ات انسان به فرموده متام انبيا و امامان عليهم السالم و كتب آمساىن و عقال و صلحا و مايه سعادت و سالمت و جن
رتين  هاى حضرت حق در مهه زمينه اولياى ادب است، ادب عبارت از جمموعه خواسته ها از انسان است و ماه رمضان 

رتين زمان براى آراسته شدن به مباىن اهلى است   .كالس براى آموزش آداب و 
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  يش ارباب خرد مايه اميان ادب استپ
 

  الجرم پيشه مردان سخندان ادب است

  ادب را به مساوات بقا منزل نيست ىب
 

  در مساوات بقا منزل مردان ادب است

  دامن عقل و ادب گري كه در راه يقني
 

  بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است
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  ادب است آدم نيست ىبآدميزاده اگر 
 

  فرق در جنس بىن آدم و حيوان ادب است

  

ذيب نفس و تزكيه دل و مؤدب شدن خويش به  اولياى اهلى، عارفان عاشق، وارستگان با فضيلت، از هر فرصىت براى 
  .كردند آداب اهلى استفاده مى

كردند و آنچه را مالك كار و عمل قرار  ها مى مترينكشيدند،  هاى شرعيه مى چشيدند، رياضت ها مى در اين راه تلخى
  .دادند فقط و فقط رضايت حضرت حق بود مى

   حكايىت از مبارزه با نفس

  .هجرى مشسى در اصفهان براى سخنراىن دعوت شده بودم 1364سال 

  .دانستم اصفهان روزگارى مركز زندگى بسيارى از اولياى خدا و عاملان كامل بود مى

مان، فقيهان، فيلسوفان، عارفان، عاشقان، كامالن و شهيدان خداست، بر مهگان الزم است كه اين شهر، شهر حكي
  .هاى اين شهر را حفظ كنند حيثيات و سرمايه

  .هاى اهلى را زيارت كرده، بودم در مدت اقامتم، عاشقانه به دنبال زيارت قبور مردان اهلى، يا آنان كه چهره
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شدند   هاى عظيم از دنيا رفته بودند، در گوشه و كنار شهر به ندرت كساىن پيدا مى سرمايهبيشرت گشتم، كمرت موفق شدم، 
  .كه يا خود اهل حال بودند يا با اهل حال گذشته سر و سّرى داشتند

اى كه براى تبليغ بپا بود حضور يافت، قيافه ملكوتى او مرا جذب كرد، از احوالش  اى نوراىن در جلسه يك شب چهره
   عاملى بزرگوار و سيدى: گفتندپرسيدم،  
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. كرمي النفس و شخصيىت گمنام است كه سى سال حمضر فيلسوف بزرگ مرحوم حاج آقا رحيم ارباب را درك كرده است
  .گرچه خودم دو بار آن مرد بزرگ را ديده بودم وىل از حاالت و روحيات و اخالقياتش آن چنان كه بايد آگاه نبودم

ره بربم، هم از اوصاف و كماالت استادش . به زيارت آن مرد شتافتم، تا با يك تري دو نشان زده باشم هم از معنويت او 
  .بشنوم

معموًال يك هنرمند به خصوص يك عامل مشهور : گفت جمالسى با او نشستم، گفتگوها بني اين شرمنده و او رفت، مى
و چهره كند، طبع علم طبع خودمناىي، غرور، خودشناساندن و شهرت است، مند است بيش از پيش شناخته شود  عالقه

خواهد متام مردم از علمش، از تأليفاتش، از حسن عملش و به خصوص از قدرت درس دادنش مطلع شوند،  يك عامل مى
ر شاگردانش گردد كه درسش و حضو  تا از اين اطالع لذت بربد و نيز سبيلى از چرىب ماديت چرب كند، دنبال جاىي مى

در برابر ديدگان مردم چشمگري باشد، تا در بني مردم مشهور گردد، وىل استادم حضرت حاج آقا رحيم ارباب به مدت 
رتين فضال و طالبان علم درس مى دادند پرده كنار  گفتند، اما وقت درس اكيداً دستور مى پنجاه سال در مسجدى براى 

گفت كه فقط صدايش را طالب بشنوند، تا كسى نفهمد و  اى آرام درس مىدرب مسجد را بيفكنند و آن چنان با صد
دهد، اين اخالق مردى بود كه در زمان خودش در علوم اسالمى به خصوص  نبيند كه چه كسى در اين مسجد درس مى

كم نظري هاى اهلى و عرفاىن   فقه و تفسري و فلسفه و در عمل و اخالص و در خدمت به جهان علم و تربيت و در مايه
  !بود

آرى، اين است حقيقت عيىن كف نفس از شهوات و حفظ خويش از افتادن در خطوات شيطان و اين از بركت اميان، 
  .يقني، اخالص، عبادت و به خصوص روزه حقيقى در ماه مبارك رمضان است
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بگريد، چه سودمند است عملى كه حمض تقرب به او از راسىت چه لذت دارد، كارى كه فقط و فقط خدا براى اجنام 
انسان سر بزند، چه پرقيمت است نفسى كه از هوا و شهوات تزكيه شده و به مقامات معنوى آراسته گشته و به آداب 

انبيا و امامان عليهم السالم و اوليا مؤدب شده است، صاحب اين نفس، صاحب حقيقت و معنويت و فضيلت است و 
  .كردنش به مقام قرب و انس بسيار آسان استراه پيدا  

  .اين را بدانيد كه از هر عبادتى بايد در جهت آراسته شدن و پرياسته شدن استفاده كرد و گرنه آن عبادت، عبادت نيست

دارى از هر گناهى است، اگر در شب و روز ماه  روزه ماه رمضان براى رسيدن به تقوا و روح پرهيزكارى و قدرت خويشنت
ضان مانند بقيه ايام آلوده باشيد، اگر پس از پايان ماه رمضان به اعمال و كردار و اخالق ناپسند قبل از ماه رمضان رم

ايد و چه نفعى از ماه رمضان عايد مشا شده و با چه بركت و رمحت و مغفرت  برگرديد، چه اتصاىل به ماه رمضان پيدا كرده
  ايد؟ اى برخورد داشته و انابه و توبه

ها و غرائز  دكى در وضع زندگى اوليا بينديشيد و كمى در هدف پاك و مقدس عبادات تفكر كنيد، تا از اين حمدوديتان
سركش و شهوات بنيان كن و خطوات شيطان رهيده به فضاى معنوى ملكوت برسيد و در آن فضاى غري قابل توصيف با 

  .قرب و لقاى دوست به پرواز آييد دو بال اميان و عمل و پاكى و شايستگى براى رسيدن به مقام

  :اند به اين صورت كه امام صادق عليه السالم فرموده

نيت روزه كن و وارد ميدان صوم شو، به حقيقت وارد شو و نيت كن و معنويات و بركات اين ماه را به توفيق حق با اداى 
ترين  ن خدا يعىن شيطان است، چرا كه مهمواجبات و ترك حمرمات به خود منتقل كن كه اين چنني روزه شكننده قدرت دمش

   وسيله شيطان براى ربودن عباد از مدار بندگى حضرت جانان شهوات است
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  :گريند، به مهني خاطر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود و شهوات در وجود انسان با خوردن و آشاميدن قدرت مى

ِم َفَضيـُِّقوا َجمارِيِه بِاجلُْوعِ إنَّ الشَّْيطاَن لَ    .»1«  َيْجرى ِمْن إْبِن آَدَم َجمَْرى الدَّ

  .جريان حركت و سلطه شيطان نسبت به وضع انسان مهانند جريان خون است، راه حركت او را با گرسنگى ببنديد
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كننده جمارى  حيات انسان و تنگچون روزه واقعى ماه رمضان قلع و قمع كننده قدرت او و سّد ورود او از طرق خمتلف به 
  .آن دمشن خطرناك است به حضرت حق نسبت داده شده

  .»2«  ألصَّْوُم ىل

  .روزه براى من است

مشا روزه حقيقى بگرييد، تا به راندن و رجم شيطان قدرت پيدا كنيد، مشا خدا را با اجراى اوامرش به حنو حقيقت يارى 
  .دهيد تا وجود مقدس او مشا را يارى دهد

  .»3« ] ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َو يـَُثبِّْت أَْقداَمُكمْ [

  .كند اگر خدا را يارى كنيد، خدا هم مشا را يارى مى

  .»4« ]َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا[

  كوشيدند،]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 

______________________________  
  .، كتاب أسرار الصيام125/ 2: حمجة البيضاء -)1(

، حديث 1، باب 397/ 10: ؛ وسائل الشيعة6، باب ما جاء ىف فضل الصوم والصائم، حديث 63/ 4: الكاىف -)2(
13679.  

  .7): 47(حممد  -)3(

  .69): 29(عنكبوت  -)4(

  271: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

شت و مقام قرب[هاى خود  آنان را به راهترديد  ىب   .كنيم راهنماىي مى]  راه رشد، سعادت، كمال، كرامت، 

  .»1« ] ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما بَِأنـُْفِسِهمْ [



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

از [كه آنان آنچه را   دهد تا آن تغيري منى]  به سوى بال، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملىت را 
  .ها و گناه تغيري دهند در وجودشان قرار دارد به زشىت]  صفات خوب و رفتارشايسته و پسنديده

  .و چه تغيريى باالتر از تغيري وضع شهوات و از باطل خارج شدن به راه حق و حقيقت است

  !ببينند رها كننده نيستندشهوات چراگاه لذيذ شياطني است و تا زماىن كه در اين مرتع آب و علف زياد 

شود و عبد به  و تا اين ناكسان خطرناك در اين مرغزار در تردد و رفت و آمدند، جالل و مجال او براى عبد كشف منى
رسد و عبد در كمال بيچارگى و بدخبىت حمجوب از زيارت و لقاى اوست، به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا  مقام شهود منى

  :عليه و آله

  .»3« َمَلُكوِت السَّماءِ   قـُُلوِب َبىن آَدَم لََنَظُروا إىل  َعلى »2«   الشَّياطَني َحيُوُمونَ َلْوال

  .برد زدند هر آينه بىن آدم پى عظمت ملكوت و مسوات مى اگر شياطني دور قلبهاى بىن آدم حلقه منى

  :آفات دنيا و عذاب آخرت ياد شده استبه مهني خاطر در رواياتى كه گذشت از روزه به عنوان باب عبادت و سپر از 

______________________________  
  .11): 13(رعد  -)1(

  .به دور آن چيز چرخيد: حام، حيومُ  -)2(

  .، كتاب اسرار الصيام125/ 2: حمجة البيضاء -)3(

  272: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   اقسام روزه

  :اند وارده در معارف اهليه روزه را به سه درجه تقسيم كردهبيداران راه خدا، بر اساس آيات كتاب حكيم و روايات 

   روزه عموم - 1

   روزه خصوص - 2
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   روزه خاص اخلاص - 3

   روزه عموم

ره   .گريى از غريزه جنسى و رعايت آداب ظاهرى است حفظ شكم و شهوت از خوردن و آشاميدن و 

   روزه خصوص

  .گناهان و آثام است  حفظ گوش و چشم و زبان و دست و پا و سائر جوارح از

   روزه خاص اخلاص

روزه قلب از مهوم دنيويه و افكار پست و كّف او از ماسوى الّله است افطار اين روزه به فكر در ماسوى الّله و توجه به 
گونه دنيا زاد آخرت است و فكر در آن نيكو و مستحسن  دنيا و متاع آن است مگر دنياىي كه مقدمه دين باشد كه اين

  .شدبا مى

   ويژگى روزه خاص اخلاص

   حترك مهت در وقت روزه و روزه براى تدبري معاش: گويند ارباب قلوب مى

  273: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

گونه روزه خمصوص به انبيا و  افطار خطاى قلب است و اين خطا ناشى از عدم اطمينان به جناب موالست، البته اين
  .هاست عظمت آنصديقان و مقربان و رتبه و مقام با 

  .»1« ] ُقِل الّلُه ُمثَّ َذْرُهمْ [

  .خدا، سپس آنان را رها كن: بگو

روزه حقيقى، كشنده هواى نفس و از بني برنده شهوت غلط طبع است، روزه صفاى دل، طهارت جوارح، عمارت ظاهر 
لتجاى به حق و سبب و باطن و شكر نعم حق و وسيله احسان به فقرا و آورنده تضرع و خشوع و بكا و ريسمان ا

  .شكسنت اراده غري خداىي و ختفيف دهنده حساب و چند برابر كردن حسنات است
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ما را ياراى روزه خاص اخلاص نيست كه اين روزه در شأن و در قدرت انبياست، آنان هستند كه در مقام فناى ىف الّله و 
خواهند، موجوديت و  دانند و منى بينند و منى او منى برند و در هيچ شأىن جز حضرت او نيستند و غري بقاى بالّله بسر مى

  :حيثيت و حقيقت آن بزرگواران مرتمن به اين معناست

  آتش عشق تو در جان خوشرتست
 

  دل زعشقت آتش افشان خوشرتست

  اى هر كه خورد از جام عشقت قطره
 

  تا قيامت مست و حريان خوشرتست

  تا تو پيدا آمدى پنهان شدم
 

  معشوق پنهان خوشرتستزانكه با 

  سوزدم درد عشق تو كه جان مى
 

  گر مهه زهر است از جان خوشرتست

  درد بر من ريز و درمامن مكن
 

  زان كه درد تو زدرمان خوشرتست

 سوزى مرا مى نسازى تا منى
 

 «2»  سوخنت در عشق تو زان خوشرتست

  

   مراحل روزه خصوص

و صاحلان از عباد خداست و آن عبارت از حفظ جوارح از آثام است، با شش اما روزه خصوص كه روزه شايستگان 
  :مرحله قابل حتقق است

نگاهدارى چشم از وسعت نظر نسبت به آنچه مذموم و مكروه است و نسبت به هر چيزى كه دل را از توجه به  :اول
  .حضرت دوست باز دارد

ُة َسْهٌم َمْسُموٌم ِمْن ِسهاِم إبْليَس َفَمْن تـَرََكها َخْوفاً ِمَن الّلِه اتاُه الّلُه امياناً جيَُِد ألنَّْظرَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  َحالَوَتُه ىف قـَْلِبهِ 

نگاه تري مسمومى از تريهاى شيطان است، هر كس آن را ترك كند، خداوند امياىن : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .كند كه لذت آن اميان را در قلب خود بيابد  به او مرمحت
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  :و از آن حضرت است كه

  .»2« أْلِكْذُب َواْلغيَبُة َوالنَّميَمُة َواْلَيمُني اْلكاِذبَُة َوالنََّظُر ِبَشْهَوةٍ : َمخٌْس يـُْفِطْرَن الصَّاِئمَ 

  .چيىن، قسم دروغ، نظر به شهوت دروغ، غيبت، سخن: كند پنج چيز روزه را باطل مى

ها بايد زبان را وادار  حفظ زبان است از هذيان، دروغ، غيبت، منامى، فحش، جفا، خصومت، مراء كه در اين زمينه :ومد
به سكوت كرد، يا مشغول ذكر حق يا تالوت قرآن كه ذكر و تالوت و يا سكوت از آن مهه گناه سنگني، روزه زبان 

  .است

______________________________  
  .، كتاب اسرار الصيام132/ 2: ضاءحمجة البي -)1(

  .، كتاب اسرار الصيام132/ 2: حمجة البيضاء -)2(
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  :در خرب است كه

دار در عهد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، بر اثر گرسنگى و تشنگى موجب تلف اجازه افطار خواستند  دو زن روزه
استفراغ داد، يكى از آنان خون و گوشت تازه استفراغ كرد در حدى كه نصف حضرت قدحى نزد آنان فرستاد و دستور 

اينان از آنچه خدا : طور در حدى كه قدح پر شد، مردم تعجب كردند حضرت فرمودند قدح را گرفت و آن ديگر هم مهان
فرموده بود افطار  روزه بودند و به آنچه حضرت حق حرام » ...خوردن، آشاميدن، سر زير آب بردن و«حالل كرده بود 

  .كردند، يكى از آن كه پيش ديگرى نشست و از مردم غيبت كرد، يعىن از گوشت مردم خورد

  :كند صدوق به اسنادش از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى

  .»1«  ْسَتِحلٌّ ِلما َحرََّم اللّهُ َمِن اْغتاَب ُمْسِلما َبَطَل َصْوُمُه َونـََقَض ُوُضوُءُه َفإْن ماَت َوُهَو َكذِلَك ماَت َوُهَو مُ 

اش باطل و وضويش شكسته شده و اگر به اين حال مبريد حالل مشارنده حرام خدا  هر كس از مسلماىن غيبت كند روزه
  .مرده
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هاى حرام است و شنيدن برنامه حرام كه عبارت از شنيدن دروغ در حق مسلمان،  حفظ گوش از شنيدن برنامه :سوم
اى از نظر ديانت  در حق مؤمن و غيبت مردم است و هم چنني شنيدن موسيقى و آواز زنان، به اندازهمت و افرتا 

  :مقدسه گناهش سنگني است كه هم ترازوى با خوردن حرام مشرده شده

  .»2« ] َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّالُوَن لِلسُّْحتِ [

  .بسيار خورنده مال حرام] دروغ است ودانند  با آن كه مى[اند  العاده ِشنواى دروغ آنان فوق

______________________________  
  .، باب اسرار الصيام133/ 2: ؛ حمجة البيضاء284: ثواب األعمال -)1(

  .42): 5(مائده  -)2(

  276: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده

  .»1«  ْإلمثِْ أْلُمْغتاُب َواْلُمْسَتِمُع َشريكاِن ىف ا

  .غيبت كننده و شنونده در گناه شريك هستند

حفظ بقيه جوارح از دست و پا از مكاره و شكم از شبهات است كه معنا ندارد انسان از حالل روزه بگريد، با  :چهارم
  .حرام افطار كند

  . شهرى را خراب كنداى بسازد وىل كسى كه از حالل روزه بگريد و با حرام افطار كند، مانند شخصى است كه خانه

  .غذاى حالل اگر زياد خورده شود مضر است، روزه براى تقليل أكل حالل است، واى بر كسى كه آلوده به حرام است

اگر كسى به وسيله روزه حالل را كم كند، وىل از طرىف دچار به حرام شود، يعىن شكم را از خوردن حفظ كند، وىل اعضا 
مثل كسى است كه از خوردن دواى زياد به خاطر ضررش پناه خبوردن سم بربد، آيا اين  و جوارحش در گناه آزاد باشند،

  خردى نيست؟ عمل نتيجه جهل و ىب
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حرام، مسى است كه هالك دين در آن است و حالل داروىي است كه كم آن سودمند و بسيارش مضر است و منظور از 
حالل در آن كم خورده شود و حرام در آن بسيار اجنام اى است كه  روزه تقليل در خوردن حالل است و آنچه روزه

  !بگريد

در وقت افطار قناعت به كم خوردن از حالل كند، مواظب باشد شكم را از غذا پر نكند كه ظرىف در پيشگاه  :پنجم
نسبت باشد، تا  دار و مردم مؤمن منى تر از شكم پر آن هم از حالل نيست، حرام خوردن كه كار روزه حضرت او مبغوض
  .به آن قضاوت شود

______________________________  
  .، كتاب اسرار الصيام133/ 2: حمجة البيضاء -)1(

  277: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  اش دمشن خدا را مقهور و قدرت شهوت را بشكند؟ تواند با روزه كسى كه هر چه خبواهد به وقت افطار خبورد، چگونه مى

شكم از طعام و تعديل شهوت است، اگر بنا باشد سفره ماه رمضان رنگني شود، متام مهت مقصود از روزه، خاىل شدن 
شود، آن وقت خوراك انسان در سحر و  انسان قبل از رمضان و در رمضان معطوف مجع كردن غذاهاى رنگارنگ مى

  !واهد رسيدگردد، در اين صورت آدمى به اهداف پاك روزه خن افطار ماه رمضان بيشرت از اوقات ديگر مى

مشا در ماه رمضان بايد سعى كنيد با كم خوردن قدرت و سلطه شيطان را نسبت به خود ضعيف كنيد و نريوى شهوت را 
  .مهار مناييد و از طغيان هوا و هوس و غرائز سركش بكاهيد

ن باشد، يا مردود شده و اش قبول شده تا از مقربا داند روزه دلش پس از افطار مردد بني بيم و اميد باشد؛ زيرا منى :ششم
  .از مغضوبان است و در آخر هر عبادتى بايد مؤمن در چنني حاىل باشد

روايت شده وجود مقدس حضرت امام حسن جمتىب عليه السالم روز عيد فطر به گروهى گذشت كه در حال خنده بودند 
  :فرمود

مسابقه طاعت شركت كنند، گروهى مسابقه را  خداوند عزوجل ماه رمضان را ميدان مترين براى عبادش قرار داد، تا در
عجب است كل عجب، از خنده كننده بازيگرى كه در . اى ختلف كردند و هالك شدند بردند و رستگار شدند و دسته
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خرب است، به خدا قسم اگر پرده برگريند،  چنني روزى كه برندگان فائز شدند و بازندگان هالك گشتند، اين چنني ىب
   هايش دهد و بدكار از بدى ى اش ادامه مىنيكوكار به نيك

  278: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« شويد دست مى

  :فرمايند بيداران راه خدا مى

مقصود از صحت روزه قبوىل آن و مقصود از قبوىل وصول به مقصود و مقصود از وصول به مقصود ختلق به صفىت از 
  .باشد اوصاف حضرت حق كه صمديت است مى

  :مايندفر  و نيز مى

شود، چرا كه مالئكه منزّه از شهواتند  مقصود از روزه اقتدا به مالئكه اهلى است و اين اقتدا با كّف از شهوات حاصل مى
ائم و به خاطر داشنت شهوت مادون مالئكه است، مى و انسان كه رتبه تواند از طريق  اش به خاطر نور عقل مافوق 

  .كوشش براى تسلط به شهوت شبيه مالئكه گردد  شكسنت شهوت به وسيله روزه و جماهدت و

برد و غبار حيوانيت بر چهره انساىن او نشسته، وىل كسى   كسى كه منغمر در شهوات است در اسفل سافلني به سر مى
كه مالك نفس و مسلط بر شهوات است، تا اعلى عليني ارتفاع معنوى گرفته و به افق مالئكه رسيده و از آجنا كه مالئكه 

  .اند مقرب به مالئكه هم مقرب خداست ان مقرببندگ

  :فرمايد نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله در عظمت روزه مى

َا الصَّْوُم أمانٌَة فـَْلَيْحَفْظ أَحدُُكْم أمانـََتهُ    .»2«  إمنَّ

  .روزه امانت است، بايد هر يك از مشا به حفظ امانت اقدام كند

______________________________  
  .، كتاب اسرار الصيام135/ 2: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب اسرار الصيام136/ 2: حمجة البيضاء -)2(
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  :خواند و هر زمان اين آيه را مى

  .»1« ]َأْهِلها  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَماناِت ِإىل[

  .ها را به صاحبانش بازگردانيد امانتدهد كه  خدا قاطعانه به مشا فرمان مى

  :فرمود گذاشت و مى دست بر گوش و چشم مى

  .»2«  گوش امانت است، چشم امانت است

اش كه حضرت حق است، بازگرداند،  توان امانات را به صاحب اصلى اند مى اى كه اعضا و جوارح هم از گناه روزه با روزه
  !گر جزايش آتش است شود و خيانت نت مىدر صورت گرفتار بودن به گناه در امانت خيا

: بياييد با تضرع و خضوع و خشوع به درگاه حضرت او به انابه برخيزمي و از حضرتش با كمال صدق و صفا خبواهيم كه
متام گناهان ما را كه در گذشته از ما صادر شده و نقائص عبادات ما را ببخشد و در بقيه عمر توفيق عمل خالص در 

  .اى عبادى به ما عنايت كنده متام زمينه

  :به قول اهلى آن عارف دل سوخته

  خداوندا چو دادى گوهر جان
 

  عطا كن تاج علم و گنج اميان

  

  جبامن پرتو صدق و صفا خبش
 

  مقام صرب و تسليم و رضا خبش

  مرا خبش آنچه زيب جسم و جانست
 

  سعادت آنچه در هر دو جهان است

 اهلامن از غري تو بيزارم 
 

 بدرگاه تو زارم پادشاها
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  شد از كف رايگان عمر عزيزم
 

  سزد خون دل از چشمان بريزم

 دريغا عمر ضايع كردم اى داد
 

 شدم دور از اميد وصل فرياد

  دريغا حسرتا نقد جواىن
 

  مهه رفت از كف من رايگاىن

  

  ] طعاماً َوال َشراباً ُمتَـَوقِّعاً ىف ُكلِّ حلََْظٍة ِشفاَءَك ِمْن َمَرِض الذُّنُوبِ الَتْشَتهى   َو أْنزِْل نـَْفَسَك َمْنزَِلَة اْلَمْرضى[

  دار نفس روزه

در ماه مبارك رمضان خود را به حقيقت به منزله مريضى كه اصًال اشتهاى به طعام و آشاميدىن ندارد قرار بده، يعىن آن 
اى، در چنني حاىل هر حلظه فقط و فقط متوقع شفاى  يها بريدهچنان به روزه حقيقى متصل شو كه گويا از دنيا و ما ف

  .خود از مرض گناهان باش

گناهان عقل، قلب، روح، نفس، اعضا و جوارح كه به راسىت مريضى و نسخه تو روزه حقيقى و طبيبت خداست، در  
  :ح تو نيست ثانياً قاتل توستگرفتار بودنت به اين مرض توجه به اشتهايت نداشته باش كه توجه به اشتها اوًال به صال

فيما يـَْعَمُلهُ   َوَربُّ اْلعاَلمَني َكالطَّبيِب َفَصالُح اْلَمرضى  يا ِعباَد الّله أَنـُْتْم َكاْلَمْرضى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  :الطَّبيُب َويَُدبـِّرُُه ِبه الفيما َيْشَتهيِه اْلَمريُض َويـَْقَرتُِحهُ 

مشا مانند مريضان هستيد و پروردگار عامل براى مشا چون طبيب است، ! اى مردم: م صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب اسال
   پس صالح مريض در آن است كه طبيب عمل

______________________________  
  .58): 3(نساء  -)1(

  .، كتاب اسرار الصيام136/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  281: ، ص6 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .پسندد منايد، نه در آنچه كه مريض آن را ميل دارد و مى كند و تدبري مى مى

بيند كه عقلش دچار جهل، قلبش دچار بسيارى از امراض مانند وسوسه،  آرى، هر كس با دقت به خويش مراجعه كند مى
راى امراضى غرور، حسد، كرب، ريا، حب جاه و شهوت و ديده و گوش و دست و پا و شكم و شهوت هر يك دا

هستند و طبيب اين امراض و معاجل اين دردها قطعاً خود انسان نيست، اين خداى مهربان است كه با توجه و عنايت و 
باشد و اين انسان است كه براى درمان دردها بايد به  به وسيله انبيا و امامان عليهم السالم و كتب آمساىن معاجل انسان مى

  .ها روزه مهراه با شرايط است د كه از مجله آن نسخههاى شفاخبش اهلى عمل كن نسخه

به خود مغرور نباشيد و درباره خود تصور سالمت نداشته باشيد، تا هستيد خود را مريض و خداى مهربان را طبيب خود 
است توجه  بدانيد كه در مهه كره زمني، سامل اندك و مريض بسيار زياد است، به داستان واقعى زير كه منايشگر اين واقعيت 

  :كنيد

   مريض واقعى

شهر را بيماراىن : عيسى بن مرمي عليه السالم، شىب در شهر ناصريه بود، صاحب خانه به حمضر حضرت عرضه داشت
عيسى عليه . است كه طبيبان مادى از عالج آنان عاجزند، اگر اجازه دهيد، مهه را براى شفا به خدمت مشا بياورند

. شد، بيماران را به سر راه عيسى عليه السالم آوردند تا آنان را با دم اهلى خود شفا دهدچون صبح . السالم قبول كرد
  بيماران مشا مهني ده نفر هستند؟: تعداد آنان را حدود ده نفر ديد، فرمود

  !آور است هاى اين شهر به اين تعداد باشند برامي اعجاب اگر سامل: آرى، فرمود: عرضه داشتند
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  .ها بسيار اندكند و بيماران بسيار زياد اين است نظر يك پيامرب اولوالعزم درباره اهل سالمت و درباره بيماران كه سامل

  .شود اگر بيماران به مصلحت طبيب واقعى خود، حضرت احديت توجه كنند، سالمت آنان تضمني مى

  هر كه درين درد گرفتار نيست
 

  نيست يك نفسش در دو جهان بار

  هر كه دلش ديده بينا نيافت
 

  ديده او حمرم ديدار نيست
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 هر كه از اين واقعه بوىي نربد
 

  جز به صفت صورت ديوار نيست

  خوار شود در ره او هم چو خاك
 

  آن كه در اين واقعه خوخنوار نيست

  گرچه حجاب تو برون از حدست
 

  هيچ حجابيت چو پندار نيست

  بدانك پرده پندار بسوز و
 

 «1»  در دو جهانت به از اين كار نيست

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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لِبَـْعِضِهْم إنََّك َضعيٌف َوانَّ قيَل .  َوَطهِّْر باِطَنَك ِمْن ُكلِّ َكَدٍر َوَغْفَلٍةَوظُْلَمٍة يـَْقَطُعَك َعْن َمْعَىن اْإلْخالِص ِلَوْجِه الّلِه َتعاىل[
ُه ِبَشرِّ يـَْوٍم َطويٍل َواْلَصبـُْر َعلى: الصِّياَم ُيْضِعُفَك قالَ    ] َعذاِبهِ   أْهَوُن ِمَن اْلصَّْربِ َعلى  طاَعِة الّلِه َتعاىل  إّىن اِعدُّ

   طهارت باطن در روزه

و دقت در وضع خود، قلب و جانت را از هر   در ماه رمضان كه فرصت بسيار نيكوىي است، با رعايت شرايط روزه
  .كند پاك و طاهر كن كدورت و غفلت و ظلمىت كه تو را از حقيقت اخالص جدا مى

كند، پاسخ داد من روزه و نتيجه معنوى آن را براى جلوگريى و دفع شر و  ناتواىن و روزه تو را ناتوان مى: به بعضى گفتند
اىي و صرب بر طاعت و عبادت خدا براى من خيلى آسانرت از قرار گرفنت در كنم و شكيب سخىت روز قيامت ذخريه مى

  .عذاب اوست
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وفيِه ألصَّْوُم ىل َوأنَا أْجزى بِِه، َفالصَّْوُم ُمييُت َهَوى النـَّْفِس َوَشْهَوَة الطَّْبِع :  قاَل الّلُه َتعاىل: َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[
ُشوِع َواْلُبكاِء حياُة اْلَقْلِب َوَطهاَرُة اجلَْوارِِح َوِعماَرُة الظَّاِهِر َواْلباِطِن والشُّْكُر َعَلى النـَِّعِم َواْإلحساُن إَىل اْلُفَقر  اِء َوزِياَدُة التََّضرُِّع َواخلُْ

ما   وََكفى  يُف احلِْساِب َوَتْضعيُف احلََْسناِت َوفيِه ِمَن اْلَفواِئِد ما ال ُحيْصىَوَحْبُل اْإلْلِتجاِء إَىل الّلِه َوَسَبُب إْنِكساِر الشَّْهَوِة َوَختْفِ 
  :]ذََكْرنا ِمْنهُ ِلَمْن َعَقَل َوُوفَِّق ِالْسِتْعاِلهِ 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .روزه براى من است و جزايش بر عهده من: فرمايد خداوند تعاىل مى

ها و شرور شكم است،  كند، چرا كه مبدأ و منشأ مهه فتنه هايش را برطرف مى هاى غلط نفس و هوا و هوس روزه، خواهش
كند، آن  شود و به پرى عادت مى چون شكم پر شد و به پرى عادت كرد و بر انسان حاكم شد، كيسه شهوت هم پر مى

كنند و اگر انسان خبواهد  هاىي طلب مى ستههنگام ببينيد شكم و شهوت پر، چه توقعاتى از انسان دارند و چه خوا
  .آورند تواند، چه بالهاىي به سر انسان مى مقاومت كند كه منى

اش زنده شدن دل به نور معرفت و قرار گرفنت  هاست و پاكى جوارح، چون عمل به شرايط روزه نتيجه روزه، حيات دل
  اعضا و جوارح در مدار پاكى عمل است،
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  .آبادى ظاهر و باطن انسان مرهون روزه حقيقى است

گردد و انسان به  از فوائد ديگر روزه اين است كه با چشيده شدن طعم گرسنگى و تشنگى قدر و قيمت نعمت معلوم مى
و  شود چنني با چشيدن رنج گرسنگى و تشنگى، به رنج فقرا و مساكني آگاه مى گزارد و هم داشنت آن، منعم را شكر مى

  .آيد در صدد جربان رنج آنان و عالج درد آنان به احسان و انفاق و صدقه به آنان برمى

و از طرىف چون روزه باعث قلت كدورت و ختفيف تريگى دل و موجب صاىف جان و تزكيه نفس است، عامل پديد آمدن 
بب درهم شكسته شدن تضرع و خشوع و گريه است و روى اين حساب اجيادكننده حالت التجا نسبت به حق و س

  .قدرت شهوت است
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دار باعث ختفيف حساب قيامت و تضعيف حسنات عبد است، در روزه ماه رمضان آنقدر فائده و منفعت  روزه روزه
كنندگان از مشارش آن ناتوانند، اين مقدار كه بيان شد، براى هر كس   هست كه حسابگران از حساب آن عاجز و مشاره

  .باشد يت و آراسته به توفيق عمل است، كاىف مىكه صاحب عقل و هوش و درا
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   باب

21  

   در آداب زكات
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ُكلِّ حلََْظٍة    ُكلِّ َشْعَرٍة ِمْن َشْعرَِك، َبْل َعلى   على ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن اْجزاِئَك زَكاٌة واِجَبٌة لّلِه تعاىل، بل َعلى: قاَل الّصاِدُق عليه السالم
اْلِعْلِم َواحلِْْكَمِة َواْلُقراِن َوَفواِئِد  ِمْن اْحلاِظَك فـَزَكاُة اْلَعْنيِ النََّظُر بِاْلِعَربِ َواْلَغضُّ َعِن الشََّهواِت َوما ُيضاهيها َوزَكاُة اْالُذِن اْسِتماعُ 

ُه ِمَن اْلِكْذِب َواْلغيَبة َوأْشباُههاالّدين ِمَن اْلَمْوِعَظِة َوالنصَّيَحِة َوما فيِه َجناُتَك ِباْالعر    .اِض َعمَّا ُهَو ِضدُّ

َبْذُل َواْلَعطاءُ َوالسَّخاءُ ِمبا أنـَْعَم الّلُه َعَلْيَك َوزَكاُة اللِّساِن النُّْصُح ِلْلُمْسِلمَني َوالتـَّيَـقُُّظ لِْلغاِفلَني وََكثْـَرُة التَّْسبيِح َوَغيـْرُُه َوزَكاُة اْلَيِد الْ 
َا اْلُمْسِلُموَن ىف طاَعِة الّلِه، َواْلَقْبُض َعِن الشُُّرورِ ِبِه، وَ    .َحتْريُكها ِبِكتابَِة اْلِعْلِم َوَمناِفَع يـَْنَتِفُع ِ

رَِّحِم َواجلِْهاِد َوما فيِه َصالُح ِمْن زِياَرِة الصَّاِحلَني َوَجماِلِس الذِّْكِر َوإْصالِح النَّاِس َوِصَلِة ال  َوزَكاُة الرِّْجِل السَّْعُى ىف ُحُقوِق الّلِه َتعاىل
  .قـَْلِبَك َوَصالُح ديِنكَ 

َوُهْم   ُمْخِلُصوَن أْكثـَُر ِمْن أْن ُحيْصىهذا ِممّا َحيَْتِمُل اْلُقُلوُب فـَْهُمُه َوالنـُُّفوُس اْسِتْعمالُُه َوما الُيْشِرُف َعَلْيِه إّال ِعباُدُه اْلُمَقرَّبُوَن الْ 
  .ُهْم ُدوَن َغْريِِهمْ أْربابُُه َوُهَو ِشعارُ 
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  ] ُكلِّ حلََْظٍة ِمْن َأْحلاِظكَ    ُكلِّ َشْعَرٍة ِمْن َشْعرَِك َبْل َعلى   ، َبْل َعلى ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن أْجزاِئَك زَكاٌة واِجَبةٌ لِّلِه َتعاىل   َعلى[

   حقيقت زكات
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شود، زكات از  اند، معلوم مى درباره زكات داده» مصباح الشريعة«روايت با توضيحاتى كه قرآن و روايات و به خصوص اين 
  .مسائل بسيار مهم اهلى است

از آجناىي كه وجود مقدس حق نسبت به نياز و احتياج متام خملوقات غيب و شهود عطا و سخاى حمض است و در 
واسته است بندگانش در اين زمينه عطاى هيچ كدام از مراحل معنوى و مادى خبلى و امساكى در حضرت او نيست، خ

مهرنگ و مهراه و مهاهنگ با او باشند و اين خواسته نيز ريشه در سخا و كرم وجود و عطاى او دارد، به مهني خاطر حكم 
هاى ظاهرى و باطىن كه در  زكات را براى بندگانش وضع كرد و مفهوم آن را آن چنان وسيع قرار داد كه شامل متام نعمت

  .گان است شوداختيار بند 

هاى  بينيم، زكات حكم الزمى است كه شامل متام نعمت خورمي، مى در قرآن و روايات وقىت به مفهوم و مورد زكات برمى
باشد، به فرموده حضرت صادق عليه السالم زكات حقيقىت است كه حىت شامل هر  اهلى كه در دسرتس انسان است مى

  .شود اى از حلظات عمرت مى مويت و هر حلظه

   و مشا به حقيقت مالحظه كنيد، زكات با اين معنا و مفهوم وسيعش اگر به دست
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  !!شود هر متديىن به دين اسالم عمل شود، چه منافعى در دنيا و آخرت عايد انسان و جامعه اسالمى مى

در سايه اطاعت از دستورهاى حضرت  خوشبخىت دنيا و آخرت انسان در اين است كه مهرنگ حق باشد، اين مهرنگى
  .آيد رب العزه به دست مى

  .زكات براى قلب و روح مثر خبش و براى دنيا و آخرت انسان چراغى روشن و براى جامعه پركننده خألهاست

  .هاى مادى و معنوى است و خبل ورزى نسبت به آن عامل عذاب انسان در قيامت است زكات شامل متام نعمت

   ترين بيمارى خبل يا خطرناك

ترين خبل و امساكى  هاى الزم به اراده حضرت حق، از متام جوانب خلقت، بدون كم خيلى عجيب است كه متام نعمت
رسد، به نيازمندان برساند، وىل در  به انسان برسد و بر انسان الزم اخالقى و شرعى و طبيعى باشد كه از آنچه به او مى

  !!به نيازمندان، آدمى گرفتار امساك و خبل باشد -اش خداست كه مالك واقعى  -هاى مادى و معنوى حق رساندن نعمت
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چون نيازمند به نعم مادى و معنوى هستم بايد به من برسد، وىل وقىت خودش با اين : چه عجيب است كه انسان بگويد
از آنان امساك كند، بايد به قضاوتى كه نسبت به خود دارد در برابر نيازمندان به امور مادى و معنوى برسد، از عالج ني

كننده نعم، از عنايت و لطف به تو باز  اگر به هنگام نيازمنديت به امور مادى و معنوى متام عوامل پرداخت: خبيل گفت
  گريى و آيا متوقع اين هسىت كه به وقت احتياج به فريادت نرسند؟ بايستند در چه وضعى قرار مى

   در متام امور مادى و معنوى حمور قرار دهپس از خبل و امساك بپرهيز و خدا را 
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  .و چنگ به ريسمان حمكم عبادت و اطاعت زن و باعث زمحت و رنج خود و افتضاح و رسواييت در دنيا و آخرت مباش

   قرآن و مسئله خبل

دارد و خبيل را  خبل برحذر مىقرآن كه كتاب حكمت و ارشاد و هدايت و كتاب آموزش و پرورش است، انسان را از 
  :داند منفور حق و اليق عذاب روز قيامت مى

  .»1« ]ُعُنِقَك َو ال تـَْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوماً َحمُْسوراً   َو ال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىل[

دست و دل باز مباش ]  در انفاق[طور كامل هم و به ]  كه از انفاق در راه خدا باز ماىن[و دستت را خبيالنه بسته مدار 
ايت ] كه چيزى براى معاش خودت باقى مناند[   .درمانده گردى] و در زندگى خود[نكوهيده ]  نزد شايستگان[كه در 

  .»2« ]َو الَِّذيَن ِإذا أَنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َو َملْ يـَْقتـُُروا َو كاَن بـَْنيَ ذِلَك َقواماً [

مهواره ميان اين ]  انفاقشان[گريند و  گذرند و نه تنگ مى مى]  و متعارف[كنند، نه از حّد معمول  قىت انفاق مىو آنان كه و 
  .دو در حّد اعتدال است

ى شده، نه آن قدر بايد دست عطا باز باشد كه خود فقري و نيازمند   افراط و تفريط در اين مسئله و در متام مسائل 
شدت و سخىت قرار گريند و نه آن قدر دچار خبل و امساك باشى كه احدى از وجودت نفعى گردى و زن و فرزندت در 

  !نربد

  خبل، نتيجه افراط در حمبت و عشق به دنياست، عاشق دنيا كه عشقش از حد
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______________________________  
  .29): 17(اسراء  -)1(

  .67): 25(فرقان  -)2(
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هاى اهلى گذشته، از طرىف براى مجع مال دنيا شديداً دچار حرص و از طرف ديگر براى حفظ مال دنيا شديداً  بندىمرز 
  .دچار خبل است

تسلط اين دو مرض، انسان را از مقام قرب و انس و رشد و كمال باز داشته و اليق هم آغوش شدن با شيطان و افتادن 
  .در عذاب جهنم خواهد كرد

  .»1« ]اباً ُمِهيناً ْبَخُلوَن َو يَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َو َيْكُتُموَن ما آتاُهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َو أَْعَتْدنا ِلْلكاِفرِيَن َعذالَِّذيَن يَـ [

 دهند و آنچه را خدا از فضل خود به ورزند و مردم را به خبل فرمان مى از انفاق اموالشان در راه خدا خبل مى[كساىن كه 
  .امي و ما براى كافران عذاىب خواركننده آماده كرده] كافرند[كنند،  آنان داده پنهان مى

ُلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقياَمِة وَ َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَّ [ لِلَِّه  قُوَن ما خبَِ
  .»2« ]ِمرياُث السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

ورزند، گمان نكنند كه آن خبل به سود آنان است، بلكه آن خبل  و كساىن كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده خبل مى
ها و زمني  شود و مرياث آمسان ت طوق گردنشان مىبه زودى آنچه به آن خبل ورزيدند در روز قيام. به زيانشان خواهد بود

  .دهيد، آگاه است فقط در سيطره مالكّيت خداست و خدا به آنچه اجنام مى

______________________________  
  .37): 4(نساء  -)1(

  .180): 3(آل عمران  -)2(
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   روايات و مسئله خبل

قدر مسائل مهمى عنوان شده كه انسان از عظمت مكتب اسالم و توجه دقيقى كه  اسالمى آندر زمينه خبل در روايات 
  .گردد به تربيت مردم در مهه شؤون حيات مادى و معنوى دارد دچار شگفىت مى

َلُكْم َوَمحََلهُ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله أْن َيْسِفُكوا ِدماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا   ْم َعلىايّاُكْم َوالشُّحَّ فَإنَّهُ َأْهَلَك َمْن كاَن قـَبـْ
  .»1«  َحمارَِمُهمْ 

دارم، خبل اقوام قبل از مشا را دچار هالكت كرد و آنان  مشا را از خبل بر حذر مى: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .را بر خونريزى و حالل دانسنت حمارم نشاند

  .»2« ءُ اْلَملَكة َخبيٌل َوال ِخبٌّ َوال خاِئٌن َوال َسىِ  ال َيْدُخُل اْجلَنَّةَ : َوقالَ 

شت منى: و نيزآن حضرت فرمود   .شوند خبيل و حقه باز و خائن و بد اخالق وارد 

  .»3« اْلَبخيُل بَعيٌد ِمَن الّلِه، بَعيٌد ِمَن الّناِس بَعيٌد ِمَن اْجلَنَِّة، َقريٌب ِمَن النّارِ : َوقالَ 

اش دور از مردم است و  خبيل به خاطر خبلش منفور و دور از خداست و به خاطر دست بستگى: مودو نيز آن حضرت فر 
شت است و بعلت اين پليديش اهل آتش است،   به خاطر اين مرض خطرناكش دور از 

______________________________  
  .بيان ذم البخل 171/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .ن ذم البخل، بيا171/ 1: جمموعة ورام -)2(

  .، باب وجوب اجلود والسخاء13/ 7: ، بيان ذم البخل؛ مستدرك الوسائل171/ 1: جمموعة ورام -)3(
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  .»1«  َشحٌّ ُمطاٌع، َوَهوًى ُمتََّبٌع َوإْعجاُب اْلَمْرِء بِنَـْفِسهِ : اْلُموِبقاُت َثالثٌ : َوقالَ 
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ها سه چيز است، خبل پريوى شده، هواى متابعت شده و خود ديدن و خود بيىن و  هالك كننده: و نيز آن جناب فرمود
  !!شگفىت انسان از خودش كه به به من كيستم و چه بزرگ و با واقعيتم

  .»2«  َوقاَل إّن الّلَه يـَبـُْغُض الشَّْيَخ الزّاىن، َواْلَبخيَل اْلَمنَّاِن َواْلُمعيَل اْلُمْختالِ 

  .دار فريبكار گذار، زن و بچه خداوند دمشن سه كس است، پريمرد زناكار، خبيل منتو نيز آن حضرت فرموده 

  :و نيز آن حضرت فرمود

ها را به دروغ و ظلم و قطع رحم واداشت و آنان هم دچار اين سه بالى  از خبل بپرهيزيد كه پيشينيان مشا را هالك كرد، آن
  .خطرناك شدند

ا ُكلَّ َخبيٍل اىل النَّار أْلُبْخلُ : َوقاَل الصادق عليه السالم   .»3« َشَجَرٌة ِىف النَّاِر تـَُقْوُد بَِأْغصاِ

  .كشد هايش هر خبيلى را به سوى آتش مى خبل درخىت است در آتش كه با شاخه: امام صادق عليه السالم فرمود

  :و نيز آن حضرت فرمود

هاى روئيده شده در  درخت زقوم است كه از درخت خبل آفريده شده از دمشىن است و سر خبل استوار و پا بر جا در ريشه
اى از آن شود، آن شاخه  هاى اين درخت سركشيده در دنياست هر كس متصل به شاخه باشد، قسمىت از شاخه جهنم مى

  .كشد او را به آتش مى

______________________________  
  .11، حديث 136، باب 302/ 70: حبار األنوار -)1(

  .، بيان ذم البخل172/ 1: ورامجمموعة  -)2(

  .139/ 1: ارشاد القلوب -)3(
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! واشهيداه: از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شخصى در جبهه جهاد شهيد شد، زىن بر او نگريست و فرياد زد
معىن گفته باشد يا از آنچه كه از او كم  داىن شهيد است، شايد سخن ىب از كجا مى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  !شد خبل ورزيده باشد منى

  .»1«  إّن الّلَه يـَبـُْغُض اْلَبخيَل ىف َحياتِِه، السَِّخىَّ ِعْنَد وفاتِهِ : قاَل صلى اهللا عليه و آله

  .خداوند زنده بودن خبيل را و مرگ سخى را دوست ندارد: پيامرب فرمود

  .»2« الَجيَْتِمُع ألشُّحُّ َواْالمياُن ِىف قـَْلِب َعبٍد أبداً : و آله قالَ عن رسول الّله صلى اهللا عليه 

  .شوند خبل و اميان هرگز در دل بنده مجع منى: و نيز آن حضرت فرمود

  .»3«  أْلُبْخُل َوُسوءُ اْخلُْلقِ : ِخْصَلتاِن الَجتَْتِمعاِن ِىف ُمْؤِمنٍ : َوقالَ 

  .گريد، خبل و بد خلقى دو خصلت در مؤمن قرار منى: و نيز فرمود

  :داشتند پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در دعاهايشان به پيشگاه پروردگار عرضه مى

  .»4«  أللَُّهمَّ إّىن أُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخلِ 

  .برم از خبل به تو پناه مى! خداوندا

   برخورد شديد پيامرب صلى اهللا عليه و آله با خبيل

  :در روايت آمده

: گويد كردند، ناگهان مردى را ديدند به پرده كعبه آوخيته و مى يامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله خانه خدا را طواف مىپ
  .به حرمت اين خانه، مرا بيامرز! اهلى

______________________________  
  .7، باب 173/ 74: حبار األنوار -)1(

  ...والشح بالزكاة و، باب حترمي البخل 40/ 9: وسائل الشيعة -)2(
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  .9، حديث 136، باب 301/ 70: ؛ حبار األنوار117، حديث 75/ 1: اخلصال -)3(

  .، بيان ذم البخل172/ 1: جمموعة ورام -)4(
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  !باالتر از اين است كه براى مشا بگومي: گناهت چيست؟ عرض كرد: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند

ها؟   تر است يا كوه واى بر تو گناه تو بزرگ: گناه من، فرمود: ها؟ گفت تر است يا زمني واى بر تو گناه تو بزرگ :فرمود
  !گناه من: گفت

  !گناه من: تر است يا درياها؟ گفت گناه تو بزرگ: فرمود

  !گناه من: ها؟ گفت تر است يا آمسان گناه تو بزرگ: فرمود

  !گناه من: رش؟ گفتتر است يا ع گناه تو بزرگ: فرمود

  .تر است تر و برتر و جليل خدا بزرگ: تر است يا خدا؟ گفت گناه تو بزرگ: فرمود

اى از آتش به  مردى ثرومتندم، هرگاه نيازمندى به من مراجعه كند گوىي شعله: واى بر تو گناهت چيست؟ گفت: فرمود
  !آيد استقبامل مى

ن، به خداىي كه مرا به هدايت و كرامت مبعوث كرد، اگر قائم بني ركن مرا واگذار، به آتشت مرا دچار مك: حضرت فرمود
ها راه افتند و درختان سرياب  ات چشمه و مقام باشى و سپس هزار هزار سال مناز خبواىن و آن قدر گريه كىن كه از گريه

اى بر تو قول حق را شوند آن گاه مبريى و در لئامت و پسىت اين چنني باشى، خداوند با رويت به آتش درافكند، و 
  :»1« نشنيدى كه فرمود

ا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسهِ [   .»2« ] َو َمْن يـَْبَخْل َفِإمنَّ

   خود خبيل است]  سعادت و خوشبخىت[و هر كه خبل پيشه كند، فقط نسبت به 

  :و در قرآن فرموده
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______________________________  
  .و كتب رواىي ديگر ببينيد 85 -84/ 2: جمموعه روايات خبل را در جامع السعادات -)1(

  .38): 47(حممد  -)2(
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  .»1« ] َو َمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ [

  .اند، اينان مهان رستگارانند و كساىن را كه از خبل و حرصشان بازداشته

   زكات و انفاق در قرآن

قبل از ذكر بعضى از آيات زكات، الزم است به اين نكته توجه شود كه در اكثر آيات كتاب حق مسئله زكات مهراه با مناز 
آمده، تا مردم توجه داشته باشند كه عبادت منحصر به مسائل بدىن و روحى تنها نيست و مسلمان حق ندارد نسبت به 

تفاوت باشد، مسلمانان به نظر رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و  هاى گوناگون آنان ىب اوضاع ملت اسالم و گرفتارى
  .آيد اقدام منايند آله يك پيكرند و بر آنان واجب است در مهه امور به يكديگر كمك داده، وبه عالج دردهاىي كه پيش مى

اى از اين  ت عمدهها و مصائب نيست كه حل قسم ها و رنج ها و سخىت بافت يك جامعه جداى از مشكالت و گرفتارى
تفاوت  مشكالت با انفاق و صدقه و زكات است و اگر اهل اسالم خبواهند، نسبت به مصائب و دردهاى مسلمانان ىب

كند و بدون شك گناه فرورخينت بناى يك خانواده و  ناپذير به مردم وارد مى هاى جربان باشند، بار سنگني مصائب ضربه
  !!ى ضعيف، به گردن كساىن است كه توان عالج داشتند و به معاجله برخناستندا دست و پا زدن در رنج و مشكل عده

اند و بايد مجعى  مثًال در ثروت و فقر خمتلف. حكمت خدا چنني اقتضا كرده كه مردم از حلاظ درجه با هم دگرگون باشند
  .در سايه مجعى دگر نان خبورند و براى آنان كار كنند

   ها رو به اجتماعى است كه كارها صورت گرفته، جنبشبر مبناى يك چنني نظام 

______________________________  
  .9): 59(حشر  -)1(
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  .گريد ها صورت مى د و براى به دست آوردن تكامل و راحىت رقابت تزايد مى

فته، از اين شرط اين تزايد و تكامل اين است كه مردمان از خبل و امساك بپرهيزند ، چه خبلى كه در سرشت آدميان 
آورد كه ثرومتندان در اشتغال به  هاى آنان است، يك نوع بيمارى حادى به وجود مى تفاوتى كه در ميان استعداد و يافته

  .شوند هاى خود غافل از حال مستمندان مى ثروت و اندوخته

   ثروت و خبل در قرآن

  :يمخوان در آيات شريفه سوره تكاثر مى

كثرت مال و خويشاوند مشا را سخت به غفلت فرو برد، تا جاىي كه به بازديد گورها رفتيد، آه، چه فكر باطلى و مشا به 
كرديد و سپس به ديده قطع  دانستيد، دوزخ را به عيان مشاهده مى زودى به آن پى خواهيد برد، راسىت اگر به طور يقني مى

  !!شود هاى خدا بر مشا سؤال مى نگريستيد، آن گاه از نعمت آن را مى

كند كه براى جنات از آن به  فقري از مشاهده ثروت كالن به دست ثرومتندان خبيل، چنان در سينه خود احساس تنگى مى
  .پردازد جستجوى راهى مى

خواهد  پيچد و روزى بر اثر انفجار اين عقده، آتشى بر جان ثرومتند اش مى اما چون اين راه را نيافت، درد در سينه
  .افروخت

اى نداى الغاى مالكيت فردى ساز كنند و در نتيجه رشته اجتماع   ها سبب شد كه عده اين بيمارى در بعضى از ملت
ها نفوس بشر در  گسيخت و تعادلش را از دست داد و كار به احلاد و انكار اديان نيز كشانده شد و در اين راه ميليون

  !!خون خود غلتيدند

  .سسىت در اداى حقوق مستمندان و سودجوىي از آنان در راه تأمني منافع شخصى سبب ديگرى نداشتها جز  متام اين

  300: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

رت آمادگى درك قوانينش را پيدا كنند، زيان تضييع حقوق  اسالم در اولني مراحل دعوت خود، براى آن كه دل ها 
  .يت فردى را نيز حماسبه منودمستمندان را سنجيد، چنان كه زيان الغاى مالك
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هاىي هم  آن گاه مالكيت فردى را تثبيت منوده و در حاىل كه اين ناموس جهان را به جمراى طبيعى خود باقى گذاشت راه
  .گريى از مفاسد حبران اقتصادى پيشنهاد كرد براى پيش

ا اين روش هم قوانني جارى را حمفوظ نگاه داد، اسالم ب هاييكه به زورگوىي ارباب زر و سيم بر طبقه فقري خامته مى راه
  .داشت و هم اصول اجتماعات و حقوق فردى را رعايت كرد و هم از فتنه حبران كمونيسىت ممانعت بعمل آورد

  .اى بني افراط و تفريط در اين باب اختاذ منوده مهانسان كه رفتارش در متام قوانني اين چنني است پس اسالم حد ميانه

هاى  شت كه مال در دست ثرومتند، چيزى جز امانت خدا نيست كه او را به حفظ و اداره و توزيع در راهقرآن اعالم دا
  .خوب و مفيد موظف گردانيده

قرآن وحدت ملى را به مردم گوشزد كرد كه شامل مهكارى و هم پايندگى بوده و اين كه اگر مال بدست برخى افتد، باز 
  .نريو و ايستادگى ببخشايدبايد طورى باشد كه به متام اجتماع 

ترين آفاتى  قرآن با خبل و امساك كه مانع دلسوزى و كمك بر ضعيفان ومستمندان است مبارزه كرد و خبل را از مهم
  !!پاشد هاى عمراىن آنان را درهم مى ها و برنامه دانست كه اجتماع انساىن را متضّرر و زندگى ملت

آيد كه  كند و از آن در نفوس توده مردم، انقالىب پديد مى ال كينه كشت مىخبل مانع اظهار مهدردى و تعاون است و 
  .كشد مهه جا را به ويراىن مى

ديد مى    كند و اين كه قرآن جميد ثرومتندان را به خاطر تقصري در اداى حق فقري 
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  :گويد ند، در جاىي مىكن هاى او را به نفع منافع شخصى خود تصاحب مى چرا نيازمندى

  !نفرين فقرا بر صاحبان ثروت

  :در قرآن جميد آمده

  .»1« ايد از ربا دست بكشيد، اگر دست برنداريد به جنگ با خدا و رسول برخاسته
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هاى بدى،  نشيند و تفسري ورطه اين جنگى كه خدا در آيه شريفه بيان داشته و نفريىن كه از جانب فقرا بر جان اغنيا مى
كنيم به آنچه كه اكنون در ميان ملل متمدن از جنگ طبقاتى برپاست و اين مهه حوادث و  مهه را واگذار مىمهه و 

  .هاىي كه خود از هر ناطق زيردسىت گوياترند دشوارى

  .قرآن، عواطف و وجدان انساىن را در اين باره برانگيخته و پاداش و زندگى خوشى هم در برابر آن وعده داده است

آمدن اين موضوع كه مستمند و بيچاره چه اندازه در اسالم مورد عنايت قرار گرفته، كاىف است كه بدانيد  براى بدست
  .هاى قرآن ذكر گرديده و بر دستگرييشان تشويق و امر مؤكد شده است نامشان تقريباً در متام سوره

شود و خود آنان در دنيا و  حل مىثرومتندان، اگر به وظائف اسالمى خود عمل كنند، بسيارى از مشكالت اجتماعى 
ره كاىف خواهند برد، اما اگر به وظيفه اهلى و انساىن خود عمل نكنند، ضعيفان در رنج و مصيبت  آخرت از كارشان 

  .مانده و خود آنان از قهر اهلى در دنيا و آخرت در امان خنواهند ماند

______________________________  
  .279 -278): 2(بقره  -)1(
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   فلسفه زكات در قرآن

فلسفه عاىل اجتماعى زكات و ساير شقوقش، صدقات و كفارات و زكات فطر، توسط قرآن جميد بيان گرديده كه آن 
  .اى مال را در احنصار خود بياورند و پيوسته آن را تنها ميان خود به جريان اندازند اجتناب از خطريست كه مبادا عده

هاى خود، با حاىل عصيانگر و عصباىن ضربىت   نتيجه آن شود كه فقرا پس از مدتى انباشنت كينه و رنج حمروميت در دل و
  :فرمايد كارى بر آنان وارد آورند، خداوند در آيه تقسيم غنيمت مى

َو اْلَمساِكِني َو اْبِن السَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة   َو اْلَيتامى  ي اْلُقْرىبَفِللَِّه َو ِللرَُّسوِل َو ِلذِ   َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى  ما أَفاَء اللَُّه َعلى[
اُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ  َ   .»1« ] اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ بـَْنيَ اْألَْغِنياِء ِمْنُكْم َو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما 

ها به پيامربش بازگرداند اختصاص به خدا و پيامرب و اهل بيت پيامرب و  اهل آن آبادى]  هاى اموال و زمني[ آنچه خدا از
از اموال و احكام و معارف [يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا ميان ثرومندان مشا دست به دست نگردد و 
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ى كرد، باز ايستيد و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا سخت  آنچه را پيامرب به مشا عطا كرد بگرييد و از ]  ديىن آنچه مشا را 
  .كيفر است

  .شفقت بر حال مستمندان يكى از شؤون نيكوكارى است كه بر صدق و اميان و تقوا گواه است

  اسالم به طوركلى زبان به ستايش صدقات گشوده و آن را چه پنهاىن داده شود يا

______________________________  
  .7): 59(حشر  -)1(

  303: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .انگارد آشكار براى اجتماع خري مى

كند و اين سفارش را در سياق امر به يكتاپرسىت و احسان به پدر و مادر  اسالم درباره يتيمان و بيچارگان سفارش مى
  .اء ببينيدسوره اسر  26 -23آورده، اين معنا را در آيات 

قرآن جميد مردم را به امورى كه باعث امهال در اداى حق مستمندان است توجه داده و نام خسيسان را مهراه با عذاب 
  !كند هاى خاىل از عاطفه و شفقت آماده گرديده، ياد مى سخىت كه براى دل

ديداً نكوهش كرده و سراجنام شوم و از طرىف چون بيهوده خرج كردن مال، بر باد رفنت آن و حرمان مستمندان است، ش
  .وخلرجان را خاطر نشان ساخته است

  .»1« ]ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلرَبِِّه َكُفوراً [

  .اس استاند و شيطان مهواره نسبت به پروردگارش بسيار ناسپ ترديد اسراف كنندگان و وخلرجان، برادران شياطني ىب

هاى گرسنه مردم بيچاره و ناتوان را به گردنه دشوارى تشبيه كرده كه هرگاه آدمى توفيق عبور از  قرآن جميد، سري كردن شكم
  .»2« آميزد آن را يافت، به چنان نيكبخىت واقعى رسيده كه هرگز رنج و كدورتى به آن در منى

هيچ جاى قرآن امرى را به عنوان گردنه كه معنايش گذرگاه تنگ اين موضوع خود بايد دخلوشى مستمندان گردد كه خدا در 
  .و صعب است ياد ننموده، مگر آجنا كه سخن از رابطه فقري و غىن به ميان آمده است
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   بياييد قرآن خبوانيد و در آيات آن تدبر كنيد تا به مهرورزى نسبت به مستمندان

______________________________  
  .27): 17(اسراء  -)1(

  .16 -11): 90(بلد  -)2(
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  .و ناتوانان و بيچارگان آگاه شويد

تدبر در آيات قرآن، آفريننده معرفت و سازنده عشق حقيقى در قلب و جان است، چون معرفت و عشق آمد، به ناچار 
ر گردونه حق در مهه شؤون به گردش آيد و انسان با متام وجود، د ميوه شريينش كه عمل و حركت است به دنبال مى

  .خواهد آمد

گمارد در زمره خمالفان دين به مشار  نوايان مهت منى ببينيد قرآن جميد در سوره مباركه ماعون، چگونه كسى را كه به اطعام ىب
  .خبشد گونه مناز و عبادتى به حالشان نفعى منى آورده است، كساىن كه هيچ

كند،  راند و به غذا دادن مستمند ترغيب منى اى؟ مهانست كه يتيم را از خود مى كند ديده ىآيا كسى كه روز جزا را انكار م
  .منايند كنند و از دادن زكات منع مى واى بر آن منازگزاران كه از مناز خويش غافلند، آنان كه ريا مى

پرداخته و آن را در راه خدا » اسكناسو امروز «هاى طال و نقره  در اينجا به كالم خدا درباره افرادى كه به انباشنت گنج
  :كنند دقت كنيد انفاق منى

ا ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَِليمٍ [   َعَلْيها ِيف ناِر َجَهنََّم فـَُتْكوى  يـَْوَم ُحيْمى* َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ
ا ِجباُهُهْم َو جُ    .»1« ] ُنوبـُُهْم َو ُظُهوُرُهْم هذا ما َكنَـْزُمتْ ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ ِ

روزى كه آن .* كنند، به عذاب دردناكى مژده ده اندوزند و آن را در راه خدا هزينه منى و كساىن را كه طال و نقره مى
لو و پشتشان را به آن داغ كنند ها را در آتش دوزخ به شّدت گرما دهند و  اندوخته يب زنند[پيشاىن و  اين ] و به آنان 

  .است ثروتى كه براى خود اندوختيد، پس كيفر زراندوزى خود را بچشيد
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  :فرمايد و در سوره مباركه فجر مى

اَث َأْكًال َلما* َطعاِم اْلِمْسِكنيِ   َو ال َحتَاضُّوَن َعلى*  ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ َكالَّ َبْل ال[ بُّوَن اْلماَل ُحبا َمجا* َو َتْأُكُلوَن الرتُّ َكالَّ * َو حتُِ
ْنساُن َو َأىنَّ َلُه الذِّْكرىَء يـَْوَمئِ  َو ِجي* َو جاَء َربَُّك َو اْلَمَلُك َصفا َصفا* ِإذا دُكَِّت اْألَْرُض دَكا دَكا *  ٍذ ِجبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـََتَذكَُّر اْإلِ

  .»1« ]فـَيَـْوَمِئٍذ ال يـَُعذُِّب َعذابَُه َأَحدٌ * يـَُقوُل يا لَْيَتِين َقدَّْمُت ِحلَياِيت 

خوريد و سخت فريفته  ماً مىمناييد و مال موروث را متا كنيد و به اطعام بيچارگان كسى را ترغيب منى مشا يتيم را نوازش منى
انگارند، چون روزى كه زمني در هم متالشى شود و امر خدا و صفوف  دنيا هستيد، هرگز چنني نيست كه دنيا طلبان مى

: گويد فرشتگان به حمشر درآيند و در آن روز جهنم را بياورند آدمى متذكر كارهاى خود خواهد شد وىل چه سود، او مى
  .كنند دادم و در آن روز هيچ كس را مانند او عذاب منى دى خود كار خريى اجنام مىاى كاش براى زندگى اب

  :فرمايد و در سوره مّدثر مى

  .»2« ] َو َملْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ * قاُلوا َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ * ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ * ِيف َجنَّاٍت يـََتساَءلُونَ [

شت چه چيز مشا را به دوزخ : گويند مى]  به آنان رو كرده* [از روز و حال گنهكاران،* پرسند ها از يكديگر مى كه در 
يدستان و نيازمندان طعام منى* ما از منازگزاران نبودمي: گويند مى* وارد كرد؟   .دادمي و به 

______________________________  
  .25 - 17): 89(فجر  -)1(

  .44 -40): 74(مدثر  -)2(
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اد ثرومتندان حتريك مى هاى مهر و عطوفت خويشنت را  اى از اندوخته اختيار خبش عمده كند كه ىب اسالم، عواطفى را در 
ان فقرا اين به خاطر آن است كه كوشش طبقه ثرومتند در راه آراسنت وضع نابسام. كنند بر سر و روى مستمندان نثار مى

  .از ضروريات هر اجتماعى است، تا سراجنام منجر به آراستگى وضع عمومى آن جامعه گردد

ديد، مردم را وادار به عمل مى كند هر جا كه كار بدست مسلمانان افتد و  اسالم، براى اجراى اين منظور با ترغيب و 
  .گردند ها پذيراى قانون حق شود، مستمندان واقعى داراى حقوق جارى مى دل

حقوق جارى گاهى به صورت كفاره، گاهى به صورت صدقه، گاهى به صورت فطريه، گاهى به صورت انفاق و گاهى هم 
  .به عنوان زكات آمده كه از واجبات مهم ديىن است

  آورند بپردازند؟ آيا ثرومتندان دوست ندارند زكات امواىل كه بدست مى

شان از واجبات حتمى به مشار آمده ادا كنند و  مايلند كه اين حق را كه بر عهدهبه اين سؤال پاسخ دهيد، ببينيم آيا اينان 
ى گردد، آخر سود اين كردار  به راه سامان خبشيدن به وضع تنگ دستان بذل مال منايند، تا در نتيجه قلوبشان از كينه 

آيا اين باعث آرامش . برايش كار كندپسنديده آن است كه فقري به جاى ابراز دمشىن با او دوستش گردد و از دل و جان 
  و صلح مهگاىن در جامعه نيست؟

  گر از اين چاه طبيعت كه جهان من و توست
 

  به در آييم جهان مجله از آن من و توست

نه خواىن است ميان تو و من   آمسان 
 

  مهر و مه قرصه ناىن كه خبوان من و توست
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  فلكى روز و شبش نوبت ماستآسياى 
 

  كه تنور مه و مهر از پى نان من و توست

ن   نيست جز سرو و گل و الله در اين باغ و 
 

ار تو و من يا كه خزان من و توست   كز 
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  اين چه نام ازىل و ين چه نشان ابدى
 

  كز ازل تا به ابد نام و نشان من و توست

  ميانعقل ناحمرم عشق است نيارى به 
 

  با وى از عهد ازل آنچه ميان من و توست

  شهريارا چه كىن هجر بيان باز بيان
 

  كه عيانست و چه حاجت به بيان من و توست
«1» 

  

گذار شوند و از اين راه گامى كه احياناً  هاىي را بنيان آيا اغنيا هواى آن را ندارند كه با پرداخت زكات، كارخانه و بيمارستان
حدود امكانات بودجه دولت اسالمى نيست خريخواهانه بردارند و مردم را از عفريت بيمارى و بيكارى جنات خبشند، در 

آموزان را به  عفريىت كه در پيكر يك مشت ولگرد و بيكاره خزيده و آنان را متمرد و جاىن پروريده و حىت مجعى از دانش
  .ه استترك حتصيل و عدم موفقيت در درس و فرهنگ سوق داد

خواهند با پرداخت زكات، كار اين مهه درمانده را اصالح كنند و در ميان ملت خويش مجع كثريى را شرافتمند  آيا اينان منى
  .و فعال پرورش دهند

اده با هم سازماىن براى به مصرف رسانيدن زكات تشكيل دهند  آيا ممكن است اينان دست در دست كاركنان امور ماىل 
   از شر فقر و بيكارىتا متام كشور 

______________________________  
  .شهريار -)1(
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  رهيده و هم اجتماع به زندگى خود دلگرم و اميدوار گردد؟

چرخاند، اين است موقعيت  اين است موقعيت زكات از نظر شؤون اجتماعى كه چون آسه آسياب آن را به گرد خود مى
كاهد و  سايند مى هاى اغنيا كه بر گرده فقرا مى تشريع زكات براى خود احراز كرده و با آن از فشار گام اسالم كه توسط

  .كنند آميز پيدا مى در نتيجه اين طبقه در برابر ثرومتندان روح سازش و جنبه مساملت
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از خطر تزلزل و ترور رهاىي هاى ضد امنيىت را بر بسته و كشور را  اسالم با تشريع زكات، دريچه افكار شوم و حبران
  .خبشد مى

انگيز  جوىي براى آنچه كه از پيشامدش وامهه دارمي بسته است، مگر آن كه معماى هراس به هوش باشيد كه بر ما راه چاره
شود كه ثرومتندان وظايف اهلى را در باب زكات مراعات   رابطه فقري و ثرومتند را حل كنيم، اين معما هنگامى گشوده مى

و بدانند اگر فوائد زكات را كه خري و صالح جامعه و باعث امنيت و رفاه مهگانست به نظر آورند، اعرتاف خواهند   كنند
كرد كه زكات گرچه پرداخت مال است وىل در عوض، منابع سرشارى از رفاه و آسايش و صالح و معنويت را عايدشان 

  .»1« خواهد كرد

ده، اعراف، توبه، كهف، مرمي، انبياء، حج، مؤمنون، نور، حنل، روم، لقمان، هاى بقره، نساء، مائ قرآن جميد در سوره
احزاب، فصلت، جمادله، مزمل، بينه، به تفصيل درباره وجوب زكات، منافع دنيوى و اخروى زكات، حرمت منع زكات 

  .ارج استشود و آن هم از عهده اين اوراق خ آياتى نازل كرده كه حبث در هر يك از آيات مقاله مفصلى مى

  :يك بار ديگر به مجله اول روايت امام صادق عليه السالم دقت كنيد

______________________________  
  .100: سريى در تعاليم اسالم -)1(
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است،  اى زكاتى واجب به هر جزئى از اجزاى وجودت، به هر چه كه در اختيار توست، بر هر نعمىت كه به آن آراسته
  .اى از حلظات زندگيت زكاتى واجب است بلكه بر هر موىي از موهايت و بلكه بر هر حلظه

هاى مادى يا معنوى را بپردازيد و از  هاى اهلى اعم از نعمت با توجه به اين مجالت نوراىن، بر مشاست كه زكات متام نعمت
  .خبل نسبت به اين حقيقت بپرهيزيد

   روايات و مسئله زكات

اند،  اى است كه حمدثان بزرگ شيعه از جمموعه آن كتاىب حتت عنوان كتاب زكات ترتيب داده باب زكات به اندازه روايات
  .شود اى از روايات اشاره مى نقل مهه آن روايات در امكان اين نوشته نيست، وىل تا جاىي كه الزم باشد به پاره
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .مايش اغنيا و باز شدن در كمك و يارى به روى حمتاجان استفلسفه وجوب زكات آز 

نياز  شود و هر حمتاجى به آنچه خداوند واجب كرده ىب اگر متام مردم اداى زكات كنند، مسلمان فقري و نيازمندى پيدا منى
  .خواهد شد

اش منع كند، بر  را از داراىي فقر و احتياج و گرسنگى و برهنگى مردم معلول گناه ثرومتندان است، آن كس كه حقوق اهلى
  !خدا سزاوارست كه وى را از رمحتش حمروم منايد

رود مگر به ترك زكات و  قسم به خداىي كه خملوق را آفريد و سفره روزى را گسرتاند، در خشكى و دريا ماىل از بني منى
  .شود مگر به ترك تسبيح حق در آن روز صيدى در دريا و خشكى صيد منى

   ترين و دست بازترين آنان است ردم در پيشگاه خدا، سخىترين م حمبوب
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  .ترين مردم ادا كننده زكات مال است و سخى

  .»1«  هاست ترين انسان اش به مؤمنان خبل نورزد، سخى آن كس كه از پرداخت حقوق ماىل

  .»2« بِالصََّدَقِة َوَحصُِّنوا أْمواَلُكْم بِالزَّكاةِ داُووا َمْرضاُكْم : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

بيماران خود را با صدقه عالج كنيد و اموال خود را با زكات از خطرات حفظ : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .مناييد

  .»3« الدُّعاِء واْدفـَُعوا أْمواَج اْلَبالء بِالدُّعاءِ ُسوُسوا امياَنُكْم بِالصََّدَقِة َوَحصُِّنوا أْمواَلُكْم بِ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

اميان خود را به صدقه جلوه دهيد و اموال خويش را با زكات حفظ كنيد و امواج پر خروش : امام على عليه السالم فرمود
  .بال را با دعا دفع مناييد

أقيُموا الصَّالَة َواُتوالزَّكاَة َفَمن أَقاَم الصَّالَة وََملْ يـُْؤَت : َن الزَّكاَة ِبالصَّالِة َفقالَ قـَرَ   إنَّ الّلَه َتباَرَك َوَتعاىل: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم
  .»4« الزَّكاَة فَكأنَُّه َملْ يُِقِم الصَّالةَ 
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  :فرمايد خداوند زكات را به مناز مقرون كرده در قرآن مى: امام باقر عليه السالم فرمود

  .بپردازيد، كسى كه مناز بپا دارد وىل اداى زكات نكند مناز خنواندهمناز بپا داريد و زكات 

ْعُت أبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن أىب َبصٍري قالَ    َمْن َمَنَع الزَّكاَة َسأَل الرَّْجَعةَ : مسَِ

______________________________  
، حديث 1، باب 12/ 9: ؛ وسائل الشيعة1579حديث ، باب علة وجوب الزكاة، 7/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1(

11392.  

  .11400، حديث 1، باب 14/ 9: ؛ وسائل الشيعة55: قرب االسناد -)2(

  .146حكمت : ج البالغة -)3(

  .11421، حديث 3، باب 22/ 9: ؛ وسائل الشيعة23، باب منع الزكاة، حديث 506/ 3: الكاىف -)4(
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  .»1«  َربِّ اْرِجُعوىن َلَعّلى أْعَمُل صاِحلاً فيما تـَرَْكتُ : َداْلَمْوِت َوُهَو قـَْوُل الّلِه َعزََّوَجلَّ ِعنْ 

كسى كه منع زكات كند، وقت مرگ متناى بازگشت به دنيا : شنيدم حضرت صادق عليه السالم فرمود: گويد اىب بصري مى
  :كند و اين است قول خداى عزوجل مى

  !!مرا باز گردان تا عمل صاحلى كه ترك كردم به جاى آرم! پروردگارا

ْوَلُة َوإذا ُحِبَسِت الزَّكاةُ : َعْن أىب احلََْسِن الرِّضا عليه السالم قالَ  إذ َكَذَبِت اْلُوالُة ُحِبَس اْلَمَطُر َوإذا جاَر السُّْلطاُن هاَنِت الدَّ
  .»2«  ماَتِت اْلَمواِشى

ون واليان امر دروغ گويند، باران نبارد و وقىت حاكم كشور ستم كند، دولت و حكومت چ: حضرت رضا عليه السالم فرمود
  !!او سست گردد و وقىت مردم منع زكاة كنند چهارپايان مبريند

  .»3« َمْن َمَنَع قرياطاً ِمَن الزَّكاِة فـَْلَيُمْت إْن شاَء يـَُهوِديّاً أْو َنْصرانِّياً : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
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  !هر كس قرياطى از زكات خود را منع كند بايد مبريد يا يهودى يا نصراىن: امام صادق عليه السالم فرموده

  :فرمايد آرى، مسئله زكات به قدرى پر امهيت است كه حضرت صادق عليه السالم مى

  !اى از حلظاتت زكاتى واجب است به هر موىي از موهايت و هر حلظه

______________________________  
  .11453، حديث 3، باب 26/ 9: ، وسائل الشيعة11، باب منع الزكاة، حديث 504/ 2: الكاىف -)1(

  .11448، حديث 3، باب 31/ 9: وسائل الشيعة -)2(

  .11453، حديث 4، باب 33/ 9: ؛ وسائل الشيعة14، باب منع الزكاة، حديث 505/ 3: الكاىف -)3(

  312: ، ص6 المى، جعرفان اس

  انفاق موى سر براى جهاد

زمان رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله است، مكتب اهلى با متام قامت رو در روى كفر قرار گرفته، از هر طرف 
دمشنان غدار قصد نابودى آيني اهلى را دارند، مسلمانان با كمال قدرت و قوت و صرب و استقامت در برابر كفر مبارزه 

آمدهاى  كنند، استقامت آن روز مردم مؤمن باعث پابرجاىي دين خدا شد، اگر آن روز در برابر آن مهه حوادث و پيش مى
  .شد كردند، امروز صداى اسالم و نداى حق شنيده منى تلخ صرب منى

صلى اهللا عليه و بني مسلمانان و كفار درگريى شديدى در شرف وقوع بود، سردار رشيد اسالم ابو قدامه از جانب پيامرب 
  .آله مأمور بسيج نريو و تداركات جهت آرايش جبهه مسلمانان بود

براى اعالم برنامه و مجع نريو و فراهم آوردن تداركات در حركت بودم، زىن مرا صدا زد، امهيت ندادم، دوباره : گويد مى
  .صدا كرد گوش نكردم، بار سوم كلماتى گفت كه مرا جمبور به ايستادن كرد

دامن، دستم به كلى  كمك به جبهه حق عليه باطل را واجب مى! اى ابو قدامه: اى را به من داد، گفت كم آمد، بستهنزدي
ى است، در كمال مشقت و سخىت بسر مى برم، ياراى حتمل عدم كمك به جبهه را نداشتم، باالخره قسمىت  از مال دنيا 

اى  ام، شايد در جبهه جهت بسنت ركاب يا دهنه مركب رزمنده دهاز موى سرم را چيده و آن را هم چون طناب به هم تني
  !!به كار رود، آن را قبول كن و با خود مهراه داشته باش تا به موقع الزم از آن استفاده كىن
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ور شد، در گرماگرم محالت طرفني طفلى در حدود ده يا يازده ساله  به جبهه رفتم، آتش جنگ شعله: گويد ابو قدامه مى
   تريهامي متام شده سه: من آمد، گفت به نزد
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اهل : چوبه تري به من قرض بده، تا در قيامت در حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله حتويلت دهم، پرسيدم كيسىت گفت
ك سربازى از دمشن را  عشق خدا مرا به جبهه كشيد، سه تري به او دادم با هر ي: چرا به جبهه آمدى؟ گفت: ام، گفتم مدينه

مدينه به : اى را به من داد، گفت كشت، تريى از جانب كفر بر پيشانيش نشست، به سرعت باالى سر او آمدم، بسته
مادرم برسان، مهان زىن كه قسمىت از موى سرش را جهت كمك به جبهه به تو داد، نشاىن منزلش را گفت و در حلظات 

نه سالم مرا به رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برسان، چون به مدينه برگشتم، در آخر اصرار كرد به حمض رسيدن به مدي
ام، زىن موقر بريون آمد، به  مادر را بگو ابو قدامه: خانه او را دق الباب كردم، دخرت كوچكى از خانه در آمد به او گفتم

اگر فرزندم : ه حمضر مشا تقدمي كنم، گفتكدام يك را ب: اى، گفتم براى تربيك يا تسليت آمده: حمض ديدن به من گفت
  !!زنده برگشته تسليت بگو و اگر شربت شريين شهادت را از دست ساقى عامل نوشيده تربيك بگو

با عرض تربيك خرب شهادت عزيزش را اعالم كردم، مرا به داخل خانه دعوت كرد، اطاقى را نشان داد كه از وسايل خاىل 
اين اطاق فرزند من است، پدر او در جبهه شهيد شد، : رخيت گفت بود، در حاىل اشك مى بود، زجنريى كنار اطاق افتاده

انداخت و پس از فصلى عبادت و گريه از خداى  پس از شهادت پدر هر شب به اين اطاق آمده، زجنري به گردن مى
  !كرد و اكنون به آرزويش رسيد خودش طلب شهادت در عرصه پيكار مى

شكسته و حمتاجان پر بسته عنايىت كن كه اوًال حقيقت احكام و فرامني تو را بفهمند  ين گدايان دلاى خداى مهربان، به ا
ترين كارى  خبشت اقدام كنند كه اگر عنايت و توفيق تو نباشد از ما كم و ثانياً با كمال شوق به اجراى دستورهاى سعادت

  .براى خري دنيا و آخرت ساخته نيست
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  ]فـَزَكاُة اْلَعْنيِ النََّظُر ِباْلِعَربِ َواْلَغضُّ َعِن الشََّهواِت َوما ُيضاهيها[

   زكات چشم
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .پوشى از شهوات و هر آنچه كه مورث شهوت است زكات چشم، نظر كردن به عربت است و چشم

و مسئله غض بصر از شهوات و » مصباح الشريعة«چهارم  در مسئله نظر به عربت، با خواست حق در حديث سى و
  .شرح مفصلى خواهد آمد» مصباح الشريعة«عوامل شهوت در حديث چهل و دوم 
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ُه ِمَن  َوزَكاُة اْالُذِن اْسِتماُع اْلِعْلِم َواحلِْْكَمِة َواْلُقراِن َوَفواِئِد الّدين ِمَن اْلَمْوِعَظِة َوالنَّصيَحةِ [ َوما فيِه َجناُتَك ِباْالعراِض َعمَّا ُهَو ِضدُّ
  ]اْلِكْذِب َواْلغيَبة َوأْشباُهها

   زكات گوش

  :فرمايند زكات گوش توجه به پنج مسئله حياتى است امام صادق عليه السالم در اين خبش مهم روايت مى

  .فرا گرفنت دانش - 1

  .آموخنت حكمت - 2

  .عملشنيدن قرآن براى فهم و  - 3

  .گوش دادن به مواعظ و نصايح ديىن  - 4

مت و افرتا و شايعه - 5   .اعراض حتمى از شنيدن دروغ و غيبت و باطل و لغو و 

   زكات گوش و علم

  .طلب هر دانشى كه براى ملت اسالم داراى منفعت است، از نظر اسالم واجب كفاىي است

   و تشويق به اسالم جهت سامان يافنت معاش ملت اسالم، آنان را ترغيب
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فراگريى علم به خصوص علم طب، هيئت، صنعت، كشاورزى، دامدارى و جتارت منوده است و زمان دانش را از گهواره تا  
  !هاى سخت را براى فراگرفنت علم گرچه در چني باشد عبادت دانسته گور دانسته و پيمودن مسافت

ره از آن در راه خدمت به خلق خدا بنا به فرموده امام على عليه السالم از عالئم اهل تقوى گريى  استماع علم نافع و 
  .است

  .»1«  َوقـَُفوا أْمساَعُهْم َعَلى اْلِعْلِم النَّاِفِع َهلُمْ 

  .اند كه گوشهاى خود را وقف دانش با منفعت منوده] متقيان كساىن هستند[

   اسالم و دگرگوىن آن

سالم صلى اهللا عليه و آله، از كوه حراء براى اعالم اسالم وارد شهر مكه شد، احدى از مردم روزى كه پيامرب عزيز ا
عربستان سواد خواندن و نوشنت نداشت، كشورهاى ديگر عامل هم آن چنان كه بايد از علوم خمتلفه آگاهى نداشتند، چون 

انيان باز شد و دگرگوىن عجيىب در متام امور نور مكتب اهلى بر مغزها تابيد، درهاى علوم به روى مردم عرب و سپس جه
توان مرهون اسالم عزيز دانست؛ زيرا  زندگى براى مردم جهان پديدار گشت، بدون شك سفره دانش امروز جهانيان را مى

داد و  تشويق پيامرب صلى اهللا عليه و آله و قرآن و ائمه طاهرين عليهم السالم بود كه مردم را به فراگريى علوم و فنون حترك
  .اين چنني انسان را به لب درياى دانش رهنمون گشت

ترين دانشمندان اروپا رسيده و مهانان هستند كه با   اين مسئله كه علم و متدن امروز مرهون اسالم است به تصديق بزرگ
   هاى كمال حريت و آزادى در نوشته

______________________________  
  .184خطبه : ج البالغة -)1(
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ن شده بود نشست و بايد : اند خود آورده اروپا از قرن هيجدم به بعد بر سر سفره گسرتده دانش كه به مهت مسلمانان 
  .متام دانشمندان اروپا خود را مديون حركت علمى مسلمانان بدانند

  .پيامرب صلى اهللا عليه و آله و نزول قرآن جميد رخيتندهاى بسيارى از علوم معنوى و مادى را مسلمانان از بركت بعثت  پايه
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هاى خود  اگر پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله احنراىف در دستگاه رهربى راه نيافته بود و اگر مسلمانان نسبت به پيشرفت
گر آزاد از شدند و ا  دادند و اگر بر اثر نعمت فراوان و ثروت و مكنت زياد، غرق در شهوات منى ادامه حركت مى

فرمانروايان پست و دنياپرست و آلت دست استعمار نبودند، بدون شك وضع جهان امروز و خود مسلمانان غري از اين 
  .بود كه هست

انگيز، بر اثر فتوحات بسيار زياد كه مهراه با ثروت  هاى علمى شگفت متأسفانه مسلمانان پس از دو قرن فعاليت و حركت
تربيت بود، دچار شهوات شده و به اسارت هوا و هوس در آمدند و به تدريج حركت علمى و  فراوان وىل عدم معنويت و

مثر و   حمتوا و فتوحات ىب هاى ىب فكرى و تربيىت و معنوى خود را از دست داده و متام نريوى خود را صرف جنگ
گشتند و در نتيجه به اى و مذهىب كردند و از طرف ديگر مسحور عيش و نوش ظاهر   هاى داخلى و طايفه كشمكش

خواب سنگني غفلت و شهوت فرو رفتند و از آنچه كه بايد در راه خري دنيا و آخرت به دست آورند، حمروم شده و 
  .دستاوردها را هم به تاراج اجانىب چون مغوالن، تيموريان و استعمارگران اروپا و امريكا دادند

هاى الفهرست، الذريعه، اعيان  واع علوم اجياد كردند، به كتاببراى اين كه بدانيد مسلمانان چه حركت عظيمى در ان
   الشيعه و تاريخ متدن اسالم و نام
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  .»1« ها، مراجعه كنيد هاى گذشته مسلمانان و تعداد كتب آن كتاخبانه

   هاى مسلمانان كتاخبانه

ها مانند كتاخبانه بيت احلكمة  اى بسيار جمهز بود كه بعضى از آنه نشني داراى كتاخبانه در آن روزگار متام مراكز مسلمان
  .بغداد بيش از چهار ميليون كتاب داشت

ها و ادارات و منازل شخصى داراى كتاخبانه بود و درب آن به روى مراجعان  ها، مساجد و بيمارستان عالوه بر آن كتاخبانه
ره داشت در منزل خودش داراى كتاخبانهبه راحىت باز بود و غري از آن، هر كس از دانش و عل اى خمصوص بود كه در  م 

  .كرد هنر مربوط به خودش از آن كتب استفاده مى

نشني، كتاخبانه و دانشمند بيشرت داشت و فعاليت ايرانيان در علوم به قدرى چشمگري  ايران آن روز از متام مناطق مسلمان
  .ه دست ايرانيان تأليف شده استبود كه اكثر كتب علمى اسالمى در متام فنون ب
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  :»2« گويد جرجى زيدان مى

خراسان بيش از متام ممالك اسالمى داراى مدرسه و كتاخبانه شد و از آن رو به ديار علم و ادب معروف گشت، با اين 
هجرى در  616در سال : گويد هاى خراسان در دست نيست، فقط ياقوت محوى مى وصف اطالعات مهمى از كتاخبانه

  !شد رو شاه جهان از شهرهاى نامى خراسان ده كتاخبانه عمومى ديدم كه مانند آن در هيچ جاى دنيا يافت منىم

  ها دوازده هزار هاى بسيار عاىل در آجنا بود و تنها در يكى از آن كتاخبانه كتاب

______________________________  
  .640 -637/ 3: تاريخ متدن -)1(

  .نسانيةالصوت العدالة اال -)2(
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  .ها استفاده كردم من معلومات خود را آن كتاب: گويد اش مى جلد كتاب موجود بود، ياقوت در پايان مقاله

هاىي بوده است، از آن مجله كتاخبانه خبارا كه از قرار مشهور ابن سينا علم خود را از آجنا اقتباس  در ماوراء النهر نيز كتاخبانه
هاىي در آن كتاخبانه ديدم كه مردم نامش را هم  كتاب: گويد منود و مؤسس آن نوح بن منصور بود، شيخ الرئيس مى

  !اند و مانند آن را من نديده بودم نشنيده

  .اى داير كرد كه چهار صد هزار جلد كتاب در آن بوده است خواجه طوسى در مراغه كتاخبانه

ها   ها و مدرسه ها بوده و البته مسجدها و بيمارستان هاى عمومى اسالمى اين كتاخبانهامي   تا آجنا كه ما حتقيق كرده
هاى عمومى بوده است و از خود مديران و   تر از كتاخبانه هاىي داشتند كه بعضى از آنان از حيث مشاره كتاب مهم كتاخبانه

يه كر  هاىي براى كتاب كتابدارهاىي داشته است و فهرست و صورت   .ده بودندهاى آن 

اند از آن مجله كتاخبانه مشهور صاحب بن عباد كه  هاى مهم خصوصى داشته به عالوه بزرگان و دانشمندان نيز كتاخبانه
  .كرد چهار صد شرت آن را محل مى
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افرامي طبيب مصرى پس از مردن خود بيست هزار جلد كتاب از خود باقى گذاشت و موفق بن مطران ده هزار جلد كتاب 
كردند، در كتاخبانه امني الدوله بيست هزار جلد   بر جاى گذاشت، بعالوه سه كاتب براى او كتاب استنساخ مىاز خود 

  .هاى بسيار بوده است طور در كتاخبانه فتح بن خاقان و ابن قفطى و غريه كتاب كتاب بوده است و مهني

ها و تعداد   الزم است به نام بعضى از كتاخبانهدر اينجا براى قدرداىن از مسلمانان صدر اول و زمان كمى بعد از آنان 
  .ها اشاره شود كتب آن

  320: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  4000، 000بيت احلكمة بغداد 

  1000، 000سلطنىت قاهره 

  3000، 000طرابلس شام 

  400، 000احلكمة قرطبه 

  400، 000مراغه 

  100، 000داراحلكمة قاهره 

  10، 000شاپور بغداد 

فصل مهمى از كتابش را اختصاص به زمحات طاقت فرساى مسلمانان به تشويق پيامرب صلى اهللا عليه و آله گوستاولوبون 
  :گويد و قرآن و اولياى اسالم نسبت به علم داده و مى

زبان، فلسفه، ادب، تاريخ، رجال، رياضى، هيئت، جغرافيا، فيزيك، شيمى، ساخنت كاغذ، : مسلمانان در علومى چون
علم طب، صنعت، نقاشى، فنون متعلقه به فلزات و احجار كرميه، عمليات متعلقه به چوب و عاج، فن  انواع اسلحه،

هاى شگرىف  آالت، صنعت ساخنت اشيا و ظروف، قماش و پارچه و علوم منشعب از قرآن به پيشرفت خامتكارى، شيشه
رهنائل شدند، در حدى كه در متام علوم اروپائيان حمتاج به آنان شدند و از  ها برده و علت پيشرفت  سفره پر بركت آنان 

  !!متدن كنوىن شدند
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در هر صورت به فرموده حضرت صادق عليه السالم يك مرحله از زكات گوش، استماع علم است، علمى كه باعث 
  .ستبيدارى، اكتشاف، كمك به خلق و تنظيم معيشت و به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آبادكننده دنيا

   زكات گوش و آموخنت حكمت

   آموخنت حكمت خبشى ديگر از زكات گوش است، حكمت يعىن واقعيات - 2
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بسيار بلند و حمكمى كه براى تربيت و رشد و تكامل و رفعت مقام انسان در درجه اول، توسط وحى به انسان ارائه شده 
  :كند كه ن و قلب به صورت اهلام از درون انسان جوشش پيدا مىو در درجه دوم توسط تصفيه و تزكيه جا

  .»1«  ِلسانِهِ   َمْن أْخَلَص لِّلِه أْرَبعَني َصباحاً َظَهرَت يَنابيُع اِحلْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعلى

  .هاى حكمت از قلبش بر زبانش جارى گردد آن كس كه چهل روز براى خدا از هر جهت خالص گردد، چشمه

  .رموده قرآن جميد خري كثري است و دارنده اين خرب سعادمتند دنيا و آخرت استحكمت به ف

آموخنت حكمت از حكيمان كه به ترتيب انبيا و امامان عليهم السالم و اوليا و عرفاى حقيقى و حكيمان كه سرحلقه 
اين زمينه از خرج كردن گوش آنان لقمان است، براى حتصيل كماالت و يافنت دنيا و آخرتى آباد الزم است و هر كس در 

خويش خبل ورزد، نسبت به خود ظلم و خيانت كرده و گناه عظيم مرتكب شده و در سعادت دو سرا را به روى خويش 
  .بسته و خود و هر كس را كه در حوزه تصرف اوست از فيوضات عاىل اهلى حمروم منوده است

هاىي كه با كمك قرآن و روايات و اتصال به  واىي و حكمتهاى قرآىن و ر  هاىي از حكمت در اينجا الزم است به خبش
انبيا و ائمه عليهم السالم و تصفيه دل و جان براى اهل حكمت ظاهر گشته اشاره رود، شايد با خواندن اين سطور و 

  .ها به فيوضات ربانيه نائل شده، از غيب درهاىي به روى دل ما گشوده شود دقت در اين واقعيت

______________________________  
  ...، الفصل الثاىن واخلمسون ىف اللسان94: جامع األخبار -)1(
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   حكمت در قرآن

مسئله عطاى حكمت به لقمان و توضيح حكمت را بدينگونه بيان  19تا  12قرآن جميد در سوره مباركه لقمان آيات 
  :دارد مى

و دستور دادمي به شكر خدا برخيز كه هر كس شكر حق گويد به سود خود اوست ما به لقمان مقام حكمت عطا كردمي 
  .نياز و ستوده صفات است و هر كس ناسپاسى كند به زيان اوست كه خدا ىب

  :هاى لقمان دستورها و پندهاىي بود كه به فرزندش داد، آن مرد حكيم به فرزندش فرمود قسمىت از حكمت

هاى حضرت حق به انسان است كه در  رك مياور كه شرك ستم بزرگى است، از سفارشهرگز به خداوند ش! فرزند عزيزم
حق پدر و مادر نيكى كن، خصوصاً مادر كه چون بار محل فرزند برداشته تا مدت دو سال كه طفل را از شري باز گريد، 

شكر مرا كه خالق تو و پدر  هر روز بر رنج و ناتوانيش افزوده شده است به مهني خاطر به مادر بسيار نيكى كن، خنست
  .و مادر و جهان هسىت هستم به جاى آر، آنگه از پدر و مادر تشكر كن كه بازگشت مهه به سوى من است

و اگر پدر و مادر، تو را به شرك به خدا وادار كنند، در اين زمينه از آنان اطاعت مكن، اما در زندگى دنيا با آنان با 
اش بسيار است پريوى كن كه پس از مرگ رجوع  آن كس كه به درگاه ما رجوع و انابهحسن خلق مصاحبت منا و از راه 

  .مشا به سوى من است و من مشا را به متام اعمالتان آگاه خواهم كرد

بدان كه خداوند اعمال بد و نيك خلق را اگر چه به مقدار خردىل باشد در ميان سنگى يا در طبقات ! اى فرزند عزيزم
  .آورد كه خدا بر مهه چيز دانا و آگاه است ني پنهان باشد، مهه را در روز حماسبه مىها يا زم آمسان
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ى از منكر كن و در اين زمينه از مردم نادان هر آزارى بيىن صرب پيشه  ! فرزند عزيزم مناز را به پاى دار و امر به معروف و 
اى از عزم ثابت  قامت و صرب و پايدارى در راه تربيت مردم و هدايت آنان نشانهكن و استقامت منا كه اين حوصله و است
هرگز با تكرب و ناز از مردم رخ متاب و در زمني با غرور و تبخرت قدم برمدار كه . مردم بلند مهت در امور الزم عامل است

  .خداوند مردم متكرب خودستا را دوست ندارد
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ترين صداها صداى االغ  يار كن و سخن آرام بگو نه با فرياد بلند كه منكر و زشتروى اخت در كليه شؤون حيات ميانه
  .»هاى مردم نادان و مغالطه كار باشد گوىي شايد مراد از صداى االغ در اين حكمت هياهو و جنجال و ياوه«است 

   حكمت در روايات

اى از آن درياهاى  ه از باب منونه به گوشهاز انبياى خدا و ائمه طاهرين عليهم السالم درياىي از حكمت نقل شده ك
  :رود پايان اشاره مى ىب

َع َوإْن أْضَمْرُمتْ َعِلَم َوباِدرُوا اْلَمْوَت الَّذى إْن َهَربـْتُ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم ْم ِمْنُه أْدرََكُكْم أيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا الّلَه الَّذى إْن قـُْلُتْم مسَِ
  .»1«  ُكْم َوإْن َنسيُتُموُه ذََكرَُكمْ َوإْن أَقْمُتْم أَخذَ 

داند و بر  شنود و اگر پنهان مناييد مى تقوا پيشه كنيد خداىي را كه اگر بگوييد مى! اى مردم: امام على عليه السالم فرمود
  .آورد ا ياد مىگريد و اگر فراموشش كنيد او مشا ر  مرگ پيشى گرييد كه اگر بگريزيد مشا را دريابد و اگر بايستيد مشا را مى

  إتـَُّقوا الّلَه َتِقيًَّة َمْن َمشََّر َجتْريداً َوَجَد َتشمرياً َوأْكَمَش ىف ُمَهٍل َوباَدرَ : َوقاَل عليه السالم

______________________________  
  .6، حديث 56، باب 283/ 67: ؛ حبار األنوار203حكمت : ج البالغة -)1(

  324: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َوَجٍل َونَظَر ىف َكرَِّة اْلَمْوِئِل َوعاِقَبِة اْلَمْصَدِر َوَمَغبَِّة اْلَمْرَجعِ  َعنْ 

از خدا برتسيد ترسيدن كسى كه دامن به كمر زده و خود را جمرد و تنها ساخته و كوشش و تالش منوده و : و نيز فرمود
تاب كرده و از ترس از دست دادن فرصت پيش خويش را چست و چاالك كرده است و در مهلت عمرش به نيكوكارى ش

  .هاى الزم منوده، در رو آوردن به قرارگاهش انديشه كرده و در پايان آمد و رفتش فكر منوده است دسىت به اجنام برنامه

  :فرمايد امام على عليه السالم مى

اْلُمواِصُلوَن َوِباْالْفضاِل تـَْعُظُم اْألْقداُر َوبِالتَّواُضِع َتِتمُّ النـِّْعَمُة َوِباْحِتماِل اْلمؤِن جيَُِب ِبَكثْـَرِة الصَّْمِت َتُكوُن اْهلَْيَبُة َوِبالنََّصَفِة َيْكثـُُر 
  .»2«  السُّوَدُد َوبِالسِّريَِة اْلعاِدَلِة يـُْقَهُر اْلُمنادى َوبِاحلِْْلِم َعِن السَّفيِه َتْكثـُُر اْألْنصاُر َعَليهِ 
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هر حرف لغو و بيهوده و باطلى هيبت و بزرگى پديد آيد كه خاموشى از لغو نشانه عقل و به خاموشى و سكوت از 
  .خردمندى است

ها بزرگ شود و با فروتىن و تواضع نعمت  و با انصاف و برابرى، پيوستگان و دوستان بسيار گردند و با نيكى كردن منزلت
الزم و واجب گردد و با رفتار خوب و پسنديده دمشن ها، بزرگى  ها و سخىت حق بر انسان متام شود و با حتمل رنج

  .شوند خورد و با حلم و بردبارى در برابر سفيه و نادان، ياوران انسان بسيار مى شكست مى

  :حضرت على عليه السالم بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله وارد شد عرضه داشت

______________________________  
  .6، حديث 56، باب 284/ 67: ؛ حبار األنوار210حكمت : ج البالغة -)1(

  .126، حديث 38، باب 410/ 66: ؛ حبار األنوار224حكمت : ج البالغة -)2(
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پدر و مادرم فدايت، بر جملسى كه مربوط به قريش بود گذر كردم چنني بودند، سپس بر جملسى كه مربوط به اوس و خزرج 
  .مرا به اوصاف مؤمن آگاهى ده! چنني بودند، مهه آنان هم مؤمن هستند، اى رسول خدابود گذر كردم 

  :پيامرب سر برداشت و فرمود

  :بيست خصلت در مؤمن است، اگر در او نباشد اميانش كامل نيست

  .يا على از اخالق مؤمنان آن است در مناز حضور پيدا كنند - 1

  .در اداى زكات سرعت خبرج دهند - 2

  .ني را اطعام منايندمساك - 3

  .مهرورزى و عاطفه نسبت به يتيم داشته باشند - 4

  .پاكيزگى در لباس را رعايت كنند - 5
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  .كمر براى كار خري و اجنام دستورهاى حق حمكم بندند  - 6

  .به هنگام سخن دروغ نگويند - 7

  .خلف وعده ننمايند - 8

  .خائن در امانت نباشند - 9

  .راعات كننددر كالم راسىت و درسىت را م -10

  .اند راهبان و عابدان شب -11

  .شريان پيكار در روزند -12

  .دار روزند روزه -13

  .قائم به عبادت در شبند -14

  .آزاردهنده به مهسايه نيستند -15

  .تفاوت نسبت به امور مهسايه نيستند مهسايه از آنان راحت است و در جنب آنان خوش است و خالصه ىب -16

  .آنان در زمني متواضعانه و آسان استراه رفنت  -17
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  .گذارند به خانه بيچارگان جهت رسيدگى قدم مى -18

  .شوند به تشييع جنازه حاضر مى -19

  .»1« اهل تقوا هستند، خدا ما و مشا را در زمره پرهيزكاران قرار دهد -20
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َعْيناِن يـَْبُصُر ِِما أْمَر ديِنِه َوُدْنياُه َوَعْيناِن يـَْبُصُر ِِما أْمَر آِخرَِتِه فَإذا أراَد الّلُه ِبَعْبٍد : ُع أْعُنيٍ لِْلَعْبِد أْربَ : َعِن السَّجَّاِد عليه السالم
  .»2«  َخْرياً فـََتَح َلُه الَعيْـَنِني اللََّتِني ِىف قـَْلِبِه فَأْبَصَر ِِما اْلَغْيَب َواْمَر آِخرَتِهِ 

براى عبد چهار چشم است، دو چشم كه به وسيله آن دو دين و : العابدين عليه السالم فرمود ينحضرت سجاد امام ز 
اش  كند، پس وقىت خداوند خريى را براى بنده نگرد و دو چشم كه به وسيله آن دو آخرتش را نظر مى دنيايش را مى

  .كند تا با آن دو غيب و امر آخرتش را ببيند خبواهد، دو چشم دلش را باز مى

َثالٌث َمْن ُكنَّ فيِه ِمَن اْلُمؤِمنَني كاَن ِىف َكَنِف الّلِه َوأظَلَُّه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة ىف ِظلِّ : ِمْن َكِلماِت َمْولينا السَّجَّاُد عليه السالم قالَ 
ْم َيداً َوال رِْجًال َحّىت َمْن أْعَطى النَّاَس ِمْن نـَْفِسِه ما هُ : َعرِشِه َوآَمَنهُ ِمْن فـَزَِع اليَـْوِم اْألْكَربِ  يـَْعَلَم   َو سائُِلُهْم ِلنَـْفِسِه، َوَرُجٌل َملْ يـَُقدِّ

َمها أو ىف َمْعصَيِتِه َوَرُجٌل َملْ يَِعْب أخاُه ِبَعْيٍب َحّىت    .»3«  يـَتـُْرَك ذِلَك اْلَعْيَب ِمْن نـَْفِسهِ   أنَُّه ىف طاَعِة الّلِه َقدَّ

سه چيز است در هر مؤمىن باشد در پناه خداست و در قيامت : د عليه السالمهاى موالى ما حضرت سجا از فرمايش
  :حضرت حق سايه بر سرش افكند و از فزع روز بزرگ امانش دهد

______________________________  
  .4، حديث 276/ 64: حبار األنوار -)1(

  .16، حديث 44، باب 53/ 67: ؛ حبار األنوار90، حديث 240/ 1: اخلصال -)2(

  .3، حديث 21، باب 140/ 75: ؛ حبار األنوار282: حتف العقول -)3(
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خواهد و مردى كه دست و پا  هايش مى كه به مردم عطا كند آنچه را خود از مردم براى رفع حوائج و نيازمندى كسى
رش را عيب نگويد تا آن عيب را از حركت ندهد مگر اين كه بداند در طاعت يا معصيت خداست و مردى كه براد

  .خودش دور كند

ها اين بود كه انسان ظرف كرامت، درسىت، فضيلت، علم، هدايت و حقايق و فيوضات اهليه است و  خالصه اين حكمت
گاه اين واقعيات كند و اين چند روزه حمدود عمر را به فساد و تباهى و  بايد خود را با تصفيه از گناه و آلودگى جتلى

  .آلودگى و عيش و نوش و غفلت و جهل از دست ندهد
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  :گويد عارف بزرگوار، خواجوى كرماىن مى

  مباش غره بدين پنج روز نقد حيات
 

 كه عمر بر سر پايست و چرخ بر سر كار

  

 زبان سوسن آزاد از آن دراز آمد
 

 كند گفتار كه مهچو بلبل بيدل منى

  جماوران زواياى عامل ملكوت
 

 تو را بالعشى واالبكار ندا دهند

  كه تا برون نروى زين مضيق جسماىن
 

 چگونه بار دهندت به صدر صفه يار

  گرت به مهره فريبد زمانه چون افعى
 

 بدين فسون مشو امين زمهره بازى مار

  ترا چو سرو به آزادگى برآيد نام
 

 چو نرگس ار ننهى ديده بر زر و دينار
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  مكن به چشم حقارت نظر به مردم زانك
 

 زخوار كردن مردم شوند مردم خوار

  

حبار «، باب عشرت »اصول كاىف«، جلد دوم »حمجة البيضاء«، »الشاىف«هاى  هاى رواىي به كتاب براى يافنت حكمت
اى، مكارم و راغب اصفهاىن  قمشه» حكمت اهلى«طربسى، » مكارم االخالق«، »وسائل الشيعة«، جلد يازدهم »األنوار

  .مراجعه كنيد
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ما را براى فهم حكمت و آراسته شدن به حكمت عملى توفيق رفيق راه كن كه اگر فيض و عنايتت در اين راه ! خداوندا
  .اى از حكمت را خنواهند چشيد و در آن صورت بدخبت دنيا و آخرت خواهند شد دستگري بندگان نباشد، ذره

   امرب صلى اهللا عليه و آلهحكمت در كالم پي

  :هاى قدسى از قول پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده است در حكمت

َغْريى   ِعباَدتى َوَتْذَهُب إىل  ِذْكرى َوأْدُعوَك إىل  َعْبدى ما أْنَصْفَتىن أذُْكُرَك و تـَْنسى: ما ِمْن يـَْوٍم َميُرُّ إّالَواْلبارى َعزََّوَجلَّ يُنادى
َق ِلَوْجهى َفال ُتطيُعىن َوأفْـَتُح َعَليَك أْبوأَب الرِّْزِق َوأْستَـْقِرُضَك مِ  فـََتْجبَـُهىن َوأْذَهُب َعَلْيَك  ْن ماىلَواْرزُُقَك ِمْن َخزانىت َوآُمُرَك لِتََتَصدَّ

  .»1«  داً إذا أَجْبَتىنِفْعِل اخلَْطايا يَاْبَن آَدَم ما َيُكوُن ُجواُبَك ىل غَ   اْلَبالَء َوأْنَت ُمْعَتِكٌف َعلى

كند، بنده من با من از در انصاف نيامدى، يادت كردم وىل تو مرا از  گذرد مگر اين كه خداوند عزوجل ندا مى روزى منى
  ياد بردى، به بندگيم دعوتت كردم به سوى غري من رفىت، از خزائنم روزيت دادم و تو را امر كردم از آنچه در اختيار

______________________________  
  .، الباب الثالث عشر53/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  329: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

در «ام در راه من صدقه بده گوش نكردى، درهاى روزى را به رويت باز كردم و از مال خودم از تو قرض خواستم  اده
روزى كه ! قيم خانه گناه شدى، اى فرزند آدمكراهت نشان دادى، بال را از تو دفع كردم، تو م» جهت رفع حوائج مؤمنان

  !گوىي؟ خبواهى در دادگاه عدالت جوامب را بدهى چه مى

   حكمت در كالم داود عليه السالم

  :به حضرت داود خطاب فرمود

  .يابند جويند اما منى ام مردم آن را در پنج چيز ديگر مى پنج چيز را در پنج چيز قرار داده

ام  يابند، عزت را در طاعتم قرار داده طلبند وىل منى ام اينان در سريى و راحت مى قرار داده علم را در گرسنگى و سخىت
يابند،  خواهند، منى ام اينان در كثرت مال مى نيازى را در قناعت قرار داده يابند، ىب جويند اما منى اينان در خدمت به شاه مى
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شت قرار داده طلبند منى ر رضاى نفس مىام اينان د رضا و خشنودمي را در غضب مردم قرار داده ام  جويند، راحت را در 
  .»1« كنند جويند پيدا منى اينان در دنيا مى

آرى، آنچه هست پيش خدا است و نزد غري او چيزى نيست، جسم و جان و فكر و قلب و روح و دل را صرف غري او 
كسب عشق حق كنيد تا سعادت دنيا و آخرت نصيب نكنيد كه چيزى حتصيل خنواهند كرد، وجود خود را خرج معرفت و  

هم بر حول حمور حضرت او هيچ عمل و فكرى سود ندهد و هيچ  مشا شود كه جز عشق و معرفت و رياضت و عمل، آن
  .موجودى به حمصول شريين نرسد

______________________________  
  .21، حديث 33، باب 453/ 75: نوار، احلادى عشر اإلعرتاف بالذنب؛ حبار األ179: عدة الداعى -)1(

  330: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   حكمت در معرىف انسان كامل

  .منايند خوانند و از وجهى و مناسبىت مسمى به امسى مى پوشيده مناند كه انسان كامل را به اسامى خمتلفه مى

خبش است ميكائيلش نامند و  البان رزقرساند جربئيلش گويند و چون از معارف و مكارم به ط چون از عامل حقايق خرب مى
كند اسرافيلش خوانند و چون قطع تعلق نفس اماره از شهوات جسماىن منايد  چون مريدان را از معاد و بازگشت آگاه مى

  .عزرائيلش دانند

كه از آدمش گويند كه معلم طالبان راه هداست و نوحش گويند كه جنات دهنده از طوفان بالست، ابراهيمش خوانند چرا  
  .نار هسىت گذشته و منرود خويش را كشته و خليل حضرت حق گشته

  .اند كه فرعون هسىت را به نيل نيسىت غرق منوده و در طور قربت الّله در مناجات است او را موسى نيز گفته

اند كه غريق  ادهاند كه آب حيوان عامل لدىن خورده و به حيات جاوداىن پى برده و نيز الياس لقب  و نيز خضر نام كرده
  .منايد حبر ضاللت را به ساحل جنات داللت مى

گويند كه جالوت نفس را به قتل رسانيده و خليفة الّله شده، لقمان نيز گويند زيرا كه حكيم اهلى است و  داود زمان نيز مى
  .او را بر حقيقت اشيا آگاهى است
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  .باطىن مانند جالينوس استافالطون نيز نامند زيرا كه طبيب نفوس و در تشخيص امراض 

وار زبان مرغان داند، عيسى كردار مرده را زنده گرداند، امامش نيز گويند زيرا كه پيشواى مقتديان طريقت است و  سليمان
  اهل طاعت و عبادت حقيقت، مقلد

  331: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .آن و پريوان اويند

  .در او پيدا و عامل كون و فساد بر رأى صائبش هديه استجام جهان منايش نيز خوانند، چرا كه اسرار هسىت 

  .و اكسري اعظمش گويند، چرا كه اكسريوار وجودش كمياب و حناس قلب اهل حواس از مساسش زرناب است

  .گوگرد امحرش نيز خوانند كه وجدان وجودش مشكل و طالبان كيمياى معرفت را از عدم حتصيلش خون در دل است

  .كند خربى و غفلت را به شهرستان داناىي و آگاهى هدايت مى گان در ىب كه گم گشته  اند هاديش لقب كرده

اده ، اين است موقعيت و مقام انسان كه حكما و عرفا »1« زند اند كه دّجال جهل و شهوت را گردن مى مهديش نام 
اى آراسته شدن به اين حقايق با اند و چه پر ارزش گوشى كه اين مقامات را بشنود و صاحبش بر  در مقام بيانش برآمده

  .متام وجود بكوشد و در اين راه از سر و جان بگذرد

  :جامع علوم عقليه و نقليه امريحسني بن عامل بن احلسن احلسيىن اهلروى در بيان مقام با عظمت انسان فرموده

 اى قطره تو غافلى زدريا
 

 رود هويدا در جوى تو مى

 آيينه هر دو عاملى تو
 

 با كه مهدمى تو بنديش كه

 اى صورت خوب و زشت با تو
 

شت با تو  هم دوزخ و هم 

  در برج تو ماه و آفتاب است
 

  ليكن پس پرده سحاب است

 فاىن شو اگر بقات بايد
 

 بگذر ز خود ارخدات بايد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .24: تذكره رياض العارفني -)1(

  

  332: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  

  گر مردن تو زتو متام است
 

  حشر تو هم اندرين مقام است

 مردان كه ره خدا سپردند
 

 در عامل زندگى مبردند

 مردان مهه اصل پاك دارند
 

 نسبت نه به آب و خاك دارند

  عاليق چون آب روند ىب
 

  آميخته با مهه خاليق

  اين ره نه به خرقه و گليم است
 

  اول قدمش دل سليم است

  

  حكمت در مسئله فنا

تسليم حمض و حمض تسليم نسبت : اند ارباب يقني و سالكان طريق و عارفان وارسته و زبدگان پرياسته در معناى فنا گفته
هاى او در دل و نفس و اعضا و جوارح اظهار نكردن، مقام  هاى حضرت حق و از خود غري برنامه به متام خواسته

  .فناست

  .»1« ]َتْسِليماً َو َسلُِّموا [

  .بر او درود فرستيد
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مهه چيز را براى او و به خاطر او خواسنت، مهه كارى را براى او و به خاطر او اجنام دادن و خالصه حيات و ممات را با 
خرب شدن از انانيت و منيت، مقام فنا است و اين مقام با عظمت با  متام شؤونش براى او قرار دادن و به متام معىن ىب

راى متام حقوق حق و خلق مهسان و مهاهنگ بلكه ريشه و حمرك اجراى حقوق است كه حقوق خلق، اعم از زن و اج
ترين تعلل،  فرزند و پدر و مادر و متام مردم اعم از نيك و بد امر موالست و خواسنت امر موال و اجرا كردن آن بدون كم

  .مقام فناست

كون، طلب علم و فضل، تشكيل خانواده، شركت در اداره امور اجتماع خوردن و خوابيدن، گفنت و شنيدن، حركت و س
   و غم خوردن براى مسلمانان و مبارزه

______________________________  
  .56): 33(احزاب  -)1(

  333: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .قام فنا استبا دمشنان و منكرات و متام امور، اگر حمض خاطر او و جلب خشنودى و رضايت حضرتش باشد، م

اين مقام، اگر منحصر به دنياى ذهن و خيال و دنياى نظر و ادعا باشد به حقيقت بدان كه مرز شرك است و عني 
  .بازيگرى

  غم نشوى تا از غم هر چه هست ىب
 

  تا خاك ره مردم عامل نشوى

  تا قطع نظر از خودى خود نكىن
 

  اين نكته يقني بدان كه آدم نشوى

  

دادند،  انبيا و امامان عليهم السالم كه فقط و فقط حمض حضرت حق بود و كارى جز برابر با خواسته او اجنام منىحيات 
  .دهنده مقام فناى آنان بود و مهني فنا علت بقاى آنان تا عمق ابديت گشت نشان

  چهار مرحله فنا

  :اند سالكان راه و عاشقان مجال فنا را بر چهار مرحله مشرده
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  .آثارىفناى  - 1

  .فناى افعاىل - 2

  .فناى صفاتى - 3

  .فناى ذاتى - 4

   فناى آثارى

  :فرمايند در فناى آثارى مى

سالك در مرحله معرفت و توجه و خلوص و پاكى بايد در اين مقام قرار بگريد كه آثار متام موجودات را اعم از غيىب و 
  .و آثارى نبيندكه به غري آثار ا شهودى در آثار وجود حقيقى مضمحل ببيند، چنان

  حمقق را چو از وحدت شهود است
 

  خنستني نظره بر نور وجود است

 دىل كز معرفت نور و صفا ديد
 

 به هر چيزى كه ديد اول خدا ديد

  

  زهى نادان كه او خورشيد تابان
 

  به نور مشع جاويد در بيابان

  جهان مجله فروغ نور حق دان
 

  حق اندر وى زپيداييست پنهان

  بود در ذات حق انديشه باطل
 

  حمال حمض دان حتصيل حاصل

  عدم آيينه هسىت است مطلق
 

  كزو پيداست عكس تابش حق

 شد اين كثرت از آن وحدت پديدار
 

 يكى را چون مشردى گشت بسيار

 چو ممكن گرد امكان برفشاند
 

 «1» به جز واجب ديگر چيزى مناند
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   فناى افعاىل

  :فرمايند مىدر فناى افعاىل 

متام حركاتت و جماهدات و رياضات و كوششت بايد مضمحل در فعل حق باشد، به عبارت ديگر آن چنان خالص و 
  .مهاهنگ با خواسته او عمل كىن كه يك عمل بيشرت در بني نباشد و آن هم عمل و فعل خدا باشد

معارف اسالم ريا نوعى از شرك شناخته چون در مرحله عمل از خود باشى هنوز در بساط شركى، به مهني خاطر در 
شده، سالك به هنگامى كه كمال خلوص را در نيت و مهاهنگى با فرمان را در عمل رعايت كند به مقام فناى افعاىل 

  .رسيده است

  :سنج در مقام درخواست اين مقام از حضرت رب العزه گويد نظامى، آن حكيم نكته

____________________________________________________________  
  .گلشن راز، شيخ حممود شبسرتى  -)1(

  334: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  

  ملكا و پادشاهى روشى كرامتم كن
 

  كه بدان روش بگردم زبدى و بدگماىن

  دل و دين شكسته آنگه هوسم زنام جوىي
 

  سر و پا برهنه آنگه سخنم ز مرزباىن

  خاكمادمب مكن كه خردم خللم مبني كه 
 

اد طبعم دو دىل و ده زباىن   برب از 

  حرم تو آمد اين دل زحسد نگاهدارش
 

  كه فرشته با شياطني نكند هم آشياىن

  زگناه و عذر بگذر بنواز و رمحىت كن
 

  به خجالىت كه بيىن به ضرورتى كه داىن
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  به طفيل طاعت تو تن خويش زنده دارم
 

  زندگاىنچو نباشد اين سعادت نه من و نه 

 مهه ممكن الوجودى رقم هالك دارد
 

  تو كه واجب الوجودى ابداالبد مباىن

  

   فناى صفاتى

  :فرمايند در فناى صفاتى مى

بايد متام صفات و اخالقيات و نفسانيات و حاالت سالك مضمحل در صفات حضرت او شود، تا جاىي كه صفىت در 
معرفت به متام رذائل و فضائل و پرياسته شدن از كليه رذائل و آراسته شدن به متام سالك جز صفت الّله مناند و آن هم با 

حسنات و فضائل ميسر است و اين راه بسيار دور و پر پيچ و خم و خطرناكى است كه سالك بايد با كمك معرفت و 
   خلوص و مهت گرفنت از نور انبيا و امامان عليهم السالم

  336: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .علماى رباىن بپيمايد و به آجنا برسد كه مظهر امسا و صفات گردد و

 خورشيد آمسان ظهورم عجب مدار
 

  ذرات كاينات اگر گشت مظهرم

  ارواح قدس چيست منودار معنيم
 

  اشباح انس چيست منودار پيكرم

  اى از فيض فايضم حبر حميط رشحه
 

  اى از نور ازهرم نور بسيط ملعه

 اى بود فرش مهه ذرهاز عرش تا به 
 

  در نور آفتاب ضمري منورم

  روشن شود زروشىن ذات من جهان
 

  گر پرده صفات خود از هم فرو درم

  آىب كه زنده گشت ازو خضر جاودان
 

  كوثرم اى از حوض آن آب چيست قطره

 و آن دم كزو مسيح مهى مرده زنده كرد
 

 «1»  پرورم يك نفخه بود از نفس روح
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   ذاتى فناى

  :فرمايند و در فناى ذاتى مى

رتين  به حقيقت موجوديت و هويت و ذات و انانيت خود را به هيچ وجه در ميان مبني و در اين مسئله برترين توضيح و 
شرح فرمايش وجود مقدس حضرت سيدالشهدا عليه السالم است كه به صورت دعاى عرفه در كتب ادعيه ثبت شده 

  .زم است به قسمىت از آن اشاره روداست و در اين نوشتار ال

  .إهلى أنَا اْلَفقُري ىف ِغناَى َفَكْيَف الأُكوُن َفقرياً ىف فـَْقرى

يدست نباشم يدسىت  يدستم، پس چگونه در    .بار خدايا، در عني توانگرى 

اله من در عني دانائيم نادامن،  نيازمي سخت نيازمندم، چگونه در نيازمندمي نيازمند و ندار نباشم و اى در عني ىب! پروردگارا
  چگونه در نادانيم نادان نباشم؟

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(

  337: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

معبود من رفت و آمد تدبريت و تيزنوردى تقديراتت، بندگان عارفت را از اطمينان به خبشش و نااميدى از تو در وقت بال 
  .هباز داشت

سزد به كرمت، اله من تو خود را به مهرباىن و لطف به من  سزد به فرومايگيم و از تو مهان مى از من مهان كه مى! اهلى
  اى پيش از پيدايش ناتواىن من، پس آيا دريغ دارى آن دو را از من پس از پيدايش ناتوانيم؟ وصف كرده

شك از فضل توست و نسبت به آن بر من منت دارى و چنانچه  هاىي منايان شود، بدون چنانچه از من زيباىي! معبود من
  .هاىي منايان گردد، با من به عدلت معامله كن كه تو را بر من حجت و دليل متام است زشىت

اى و چگونه مظلوم شوم و حال آن كه تو يار مىن و  دار من شده گذارى و حال آن كه عهده چگونه مرا وامى! معبود من
ى كنم به سويت با آنچه حمال است كه آن به تو برسد، يا چگونه از حامل به حضرت تو شكايت كنم و گري  چگونه وسيله

حال اين كه بر تو پوشيده نيست، يا چگونه با گفتارم از حامل ترمجه كنم و حال آن كه از توست آشكارا به تو، يا چگونه 
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ها  شده، يا چگونه احوال مرا نيك گرداىن و حال آن كه آن آرزوهامي را نوميد كىن و حال آن كه حاجت خواهانه بر تو وارد
  با تو قائم و سرپاست؟

  .چه اندازه به من لطف دارى با وجودى كه جهلم بزرگ است و با وجود زشىت كردارم چقدر به من رحم كىن! معبود من

ن مهه آن كه مرا از تو بازداشته چقدر تو به من نزديكى و چقدر از تو دورم، آه چقدر به من مهرباىن، با اي! معشوق من
  !چيست؟

  از رفت و آمد آثار و جاجباىي تغيريات احوال دانستم كه خواسته تو از! اله من

  338: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .معرفت نباشم تا نسبت به تو در چيزى ىب »1«  من اين است كه خود را در مهه چيز به من بشناساىن

  .هايت اميدوارم منود المل كرد، كرمت مرا به سخن آورد و هرگاه صفامت آزمندم كرد، منتهر زمان فرومايگيم ! موالى من

هايش زشت نباشد و كسى كه حقايقش ادعا است چگونه  هايش زشىت است چگونه زشىت كسى كه زيباىي! معبود من
  .»2« ادعاهايش ادعا نباشد

  .نگذاشته و براى صاحب حاىل حال باقى نگذارده ات براى صاحب سخىن سخن قانون نافذ و مشيت چريه! پروردگارا

ها اعتمادم را در كنار عدالتت ويران   چه بسيار طاعىت كه بنا كردم و حالىت كه سخت و استوار منودم كه مهه آن! معبودا
  .ات عذر مرا پذيرفت كرد، بلكه فزون خبشى

امه نداشته وىل به صورت حمبت و تصميم تداوم داىن كه گرچه طاعتم به صورت كار قطعى اد حمبوب من، تو به حقيقت مى
  .داشت

  .اى در برابر قاهريت تو چگونه تصميم بگريم و چگونه تصميم نگريم در حاىل كه تو امر كننده! موالى من

  .دو دليم در آثار موجب دورى ديدار است! اهلا

  .با خدمىت كه مرا به تو بپيونددم، من را با خود قرار ده! معبود من
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   چگونه استدالل شود با موجودى كه در وجودش با متام هويت نيازمند بهبر تو 

______________________________  
  .فناى ذات -)1(

سلب منيت و انانيت و اين كه ذوات در حقيقت اويند و حقايق نيستند، حقيقت در دار وجود يكى است و ما  -)2(
  .سوى الّله سايه آن است
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  .توست

اى تا به دليلى كه به سوى تو  آيا حقيقىت غري از تو آن روشناىي را دارد كه بتواند تو را به من آشكار كند، آيا تو پنهان بوده
  .اى كه منودهاى جهان مرا به تو رساند رهنمومن گردد حمتاج باشم، از من چه وقت دور بوده

كند، كاالى آن بنده دچار خسارت شده، اگر از  ار هسىت درك منىاى كه نظارت تو را بر خود و آث كور است آن ديده
  .اى حمبت خود چيزى نصيبش نكرده

هاى جهان هسىت دقت و بررسى منامي، اكنون مرا با انوار بيناىي به سوى  اى كه در پديده به من دستور داده! معشوق من
كه اولني بار از آن موجودات به وجود تو پى برده  نانها روگردان شده به سوى تو متوجه شوم، چ خود فرا خوان، تا از آن

  .ها نداشته باشم و مهّتم از اعتماد به آن موجودات ناچيز باالتر بوده باشد بودم، ديگر نيازى به نگريسنت به سوى آن

 جويند مجعى ز كتاب و سخنت مى
 

 جويند مجعى ز گل و نسرتنت مى

 آسوده مجاعىت كه دل از مهه چيز
 

 جويند از خويشتنت مى بر تافته

  

وجه بر تو خمفى  ، موجوديت و كيفيت آن به هيچ»1« اين است ناچيزى و عدم استقالل من در مقابل تو! خداوندا
  .نيست
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كنم، با انوار فروزانت هدايتم كن و  خواهم، براى دريافت وجودت به تو استدالل مى ايتت را از تو مى وصول به بارگاه ىب
  .بندگى در كوى جالل و مجالت مقيمم فرمابا صدق 

توفيقت را شامل حامل كن تا با صدق نيت به بندگى تو قيام كنم و زندگاىن خود را در اين دنياى رو به فنا بيهوده 
  .استهالك ننمامي

   ات حمفوظم دار، وجودم پوشاننده از علم خمزونت تعليمم ده و با پرده! معبودا

______________________________  
  .فناى ذات -)1(
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  .را اى حمبوب من با حقايق اهل تقرب مزين فرما و روش اهل گرايش به سويت را به من بياموز

ره از تدبريهاى ناقصم ىب! با تدبريت اى معبود من   .مندم ساز و مرا به نقاط اضطرارم آگاه فرما نيازم كن و از اختيار خود 

  .مرا از ذلت نفس بر كنار و از اضطراب شك و كثافت شرك پاكيزه كن! معبودا

جومي ياورم باش، اعتماد و توكلم بر توست مرا به خود وامگذار، گداى توام مأيوسم مكن، رغبتم به  از تو يارى مى! اهلى
  .ام طردم مفرما ايستاده فضل و احسان توست حمروم و نااميدم منما، من به تو منسومب مرا از خود دور مكن و به درگاهت

تر از آن است كه علىت از خود براى آن وجود داشته باشد، كجا رسد كه علت رضاى تو از من  رضاى تو پاكيزه! خداوندا
  نيازتر از آن هسىت كه سودى از خود تو به تو برسد، كجا مانده كه سودى از طرف من عايد تو شود؟ بوده باشد، تو ىب

هاى حمكم شهوات اسريم منوده، ياورم باش تا يارمي كىن  كند، هوا و هوس با طناب به آرزوها وادارم مى قضا و قدر! پروردگارا
  .نياز گردم و بينائيم خبشى، با فضل و احسانت مستغنيم فرما تا از هر گونه خواهش و سؤال از ديگران ىب

هاى  ودى تا اين كه تو را شناختند و توىي كه از دلهاى اولياى خود فروزان من توىي كه انوار ربوىب خود را در دل! معبودا
  .آنان اغيار را حمو ساخىت تا به غري تو حمبت نورزيدند و به غري تو پناه نربدند

  .هاىي به وحشت افتند تو مونس و ياور آن »1«  پايگى جهان و جهانيان آن هنگام كه از آنان از ىب
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______________________________  
با متام شؤونش بيش از تعلق و ربط و سايه و موج و به قول دعاهاى مأثوره يك جتلى بيش نيستند و در دار هسىت  -)1(

حتقق غري آن حقيقت حقيقىت نيست، آنچه غري اوست در كنار او عدم و فناست و درك اين حقيقت است كه انسان را 
  .كند از متام رذائل اخالقى باملره پاك مى
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  .هاى با عظمت تو آشكار گشت آنان را رهربى كردى هنگامى كه براى آنان نشانه

  آن كس كه تو را از دست داد چه به دست آورد و كسى كه تو را پيدا كرد چه از دست داده؟

 آن كس كه غري تو را عوض از تو گرفت مأيوس شد و كسى كه غري از تو را از موجودات متغري جستجو منود خسارت
  .برد

  .پذير نيست توان اميدوار شد، در صورتى كه صفت احسان تو تبديل به غري تو چگونه مى

اى وجود مقدسى كه به حمبوبانت شرييىن مهدميت را چشاندى، پس آنان از نتيجه اين مرمحت پيشاپيشت به متلق 
  .آمرزش قيام كردند هاى هيبت پوشاندى تا در برابرت به جستجوى ايستادند، اى آن كه بر عاشقانت جامه

توىي يادكننده پيش از يادكنندگان، توىي آغازكننده به احسان پيش از روى آوردن بندگان، توىي جود كننده به عطا پيش از 
  .اى، از وام طلباىن خواسنت خواستاران، توىي بسيار خبشنده و سپس نسبت به آنچه به ما خبشيده

و مرا با منتت جذب كن تا به تو روى آرم، اهلى جدا اميدم از تو بريده نشود، گرچه مرا با رمحتت خبواه تا به تو برسم ! اهلا
  .كه ترسم از من جدا نشود گرچه اطاعت كنم نافرماىن كنم، چنان

گاه  اند، دانشم مرا به كرمت انداخته، توىي آرزوى من چگونه از تو نوميد شوم؟ و توىي تكيه جهانيان مرا به تو ناچار كرده
اى و از طرىف چگونه دعوى  ه سبك مشرده شوم، چگونه دعوى عزت كنم و حال اين كه در ذلت مركزم دادهمن چگون

  .اى عزت نكنم و حال آن كه مرا به خود نسبت داده

يدستان نشاندى و از طرىف چگونه نيازمند باشم و حال آن كه ! معبودا چگونه نيازمند نباشم و حال آن كه مرا در ميان 
  نياز گرداندى؟ ت ىبمرا با جود
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معرفت مناند، توىي  توىي كه غري تو معبودى نيست، به هر موجودى خود را شناساندى، در نتيجه موجودى نسبت به تو ىب
  .آن كه خود را در مهه چيز به من شناساندى، در نتيجه در مهه چيز منايان ديدمت

شود كه  نوراىن و با نظر كردن به حمتويات اين مسائل با ديدى اهلى و عارفانه روشن مى با توجه بسيار عميق به اين مجالت
وجود مقدس امام حسني عليه السالم در مقام فناى آثار و افعال و صفات و ذات بودند و اگر اين نبود، اين چنني  

  .شد كلمات كه حمصول نور جان و روشناىي قلب است از او آشكار منى

وظف است به دنبال انبيا و امامان، به اندازه قدرت تكليفى خود در مقام به دست آوردن اين چهار مقام و هر مكلفى م
  .برآيد

   حكمت در سري اىل الّله

آنچه حضرت معشوق از حدود و قيود بر موجوديتم قرار داده، اوًال عني دوسىت و حمبت حضرت او به من بوده، ثانياً اين 
جهت رشد و كمال من است كه به عشق او از هر قيدى با توجه به عمل به دستورهاى  حدود و قيود فقط و فقط در

  .ام حضرت او رها شوم به منزىل از كمال رسيده

مهرى كرده،  كنند عامل ملكوت به آنان ىب دانند و از اين طريق تصور مى آنان كه حدود و قيود را نسبت به خود صحيح منى
  .ه حقايق امور استداللت بر جهل كامل آنان نسبت ب

گردد كه متام آن عني حمبت حمبوب به حمب است و  اگر با ديده دل و بصريت قلىب به حدود و قيود نظر شود، معلوم مى
  .ها و مصائب باشد شكر وافر كند ترين تلخى حمب را الزم است نسبت به متام عنايات موال، گرچه سخت

  :گويد ه بيت ابن فارض مىسعدالدين فرغاىن در اين زمينه در توضيح دو س
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گومي حضرت معشوق را كه حال آن است كه هيچ دمشىن از پيش با من نكرده است، به  پس من شكر متام بسيار مى
دهد مرا نيكوىي، از جهت راسىت و درسىت و ثبات من  داشنت من مدتى در مقام حجابيت و حضرت معشوق نيز عطا مى

  .در حمبت
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دهد، به سرايت حكم وحدت و عدالت در او،  گومي حضرت معشوق را بر اين مددى كه نفس مرا اكنون مى من شكر مى
اومن تقريع و مالمت مى تا مرا نصيحت مى   .كند كند به حضرت او و بر 

رت و و چون حال آن است كه معشوق پيش از اين مدتى مرا در حجاب و قيد مراتب داشت، تا نفس من به صورت كث
نقايص پيدا شد و آن در نظر وحدت به حكم غلبه او بر احكام كثرت نسىب، عني ابعاد و اضالل بود و از اين جهت 

بود، چون به اين حضرت مجع وجودى و وحدت حقيقى و كثرت نسىب او  منود و به صورت دمشىن پيدا مى نامالمي مى
آن گاه در مراتب به صفت نقص ظاهر بودند، اكنون مهه را متحقق شدم و از اينجا نظر كردم، آن مجله صور كثرت كه 

اينجا به صورت كمال ظاهر ديدم، چه آن مجله صور كثرت و احنرافات در اين شهود مقام مجعى در بايست بودند از 
جهت كمال احاطت و پيداىي، الجرم اكنومن معلوم شد كه آن اقامت معشوق نفس مرا در حال حجاب و قيد مراتب 

  .نبوده است از او در حق من، بلكه آن را عني دوسىت يافتم، چه مدد و مكمل من بودنددمشىن 

گومي و چون اين كماالت مذكور مهه به حضرت معشوق و كمال پيداىي او عايد بودند  پس بر آن اقامتش شكر بسيار مى
من بود در حمبت و صرب بر و حصول و ظهور اين نظر كمال نيز سبب احتاد مذكور بود و احتاد مثره صدق و ثبات 

گومي بر آن نعمت، اقامت مرا در مراتب و  مقامات شدايد او و عالمت صدق من در حمبت اين شكر بسيار است كه مى
  :رؤيت آن نعمت، الجرم حضرت معشوق نيز به حكم وعده
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  .»1« ] َلِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ [

  .افزامي خود را بر مشا مى]  نعمتِ [كنيد، قطعاً   اگر سپاس گزارى

مرا به مزيد ِبّر و انعام از جهت آن خمصوص گردانيد و اين اذن رجوع باز به مقام تفرقه كه مستلزم كماالت بسيار است، 
از مجله آن انعام به جهت ارشاد طالبان و حتقق به مقام متكني و اهلام خبشيدن، تا به شرائط و آداب ارشاد متام قيام منامي، 

  .وبر است

منامي و اول درس مسرتشد آن ذكر جماهدت و حتقق به  اينك من به آن قيام مى: و از آداب ارشاد يكى آن است كه
هاى سالك شود، در سلوك  مقامات و مثرات آن بر وجهى كلى امجاىل تقدمي كنم، تا هم سبب تسهل جترع مرارات ناكامى

موجب مزيد انبعاث و قوت داعيه او گردد در آن، چه سري و سلوك عبارت از راه فنا رفنت راه فنا و حتقق به آن و هم 
  .است
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زيرا كه آدمى در مبدأ ظهور در اين نشئات عنصرى به نعت فعال ملا يريدى و مباشرت تصرفات و ظهور به صفات كثرت 
  .افتد دور مى باشد و به اين سبب از عامل وحدت و عدالت منحرف، قوًال و فعًال منعوت مى

شريعت كه معني و مبني حكم وحدت و عدالت است ىف مجيع احلركات قوًال و فعًال و ميزان آن به فناى بعضى  :پس اوًال 
  .فرمايد كند و به وحدت و عدالتش داللت مى از آن اوصاف متكثر منحرف بر وى حكم مى

گرداند، تا بعضى از آنچه شريعت به حل و اباحت آن با او  طريقت به حكم ارادت، به قيود زيادت مقيدش مى :و ثانياً 
كرد، طريقت در آن مساحمت بر وى در بندد و به ترك و فناى افعال مباح و حالل نيز بر وى حكم كند،  مساحمت مى

   چنان كه

______________________________  
  .7 ):14(ابراهيم  -)1(
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  :صديق اكرب وىل الّله االعظم، امرياملؤمنني عليه السالم فرمود كه

  .»1«  إّىن َالدَُع َسبعني باباً ِمَن احلَْالِل َخماَفًة أْن أَقَع ِىف احلَْرامِ 

  !!كنم، از ترس آن كه در حرام افتم هفتاد باب از حالل را رها مى

  .ل و مقامات بسيار است جامع ايشان دو مقام كلى است كه مشتمل بر باقى آيدو اين طريق فنا را مناز 

تسويه و آن رجوع است از كثرت اقوال و افعال و تصرفات متكثر و ظهور به صفات منحرف، به وحدت و عدالت  :يكى
  .به حكم تعيني شريعت و طريقت و عزم حتقق به حقايق اسالم و اميان

اّوًال . ن ترك و عدم تطلع و التفات است به هر چه رقم خلقيت و غرييت بر آن كشيده استمقام زهد است و آ :و دّوم
جواهرها و . و ثانياً از نعيم و حظوظ و لذات اخروى -از جواهر و اعراض دنيوى و هر خطى كه بدان متعلق است

  .جد و خالق اشياها عند الضروره بدو حمتاج شود به مو  ها، با توجه و التجا در هر چه از اين اعراض

و آخرين مقام زهد، مقام فقر است كه خاىل بودن است قلباً و قالباً و نظراً و مهت از هر چه جز حق باشد و باقى 
  .ها در اين دو مقام كلى مذكور مندرجند مقامات ديگر چون تسليم و حماسبه و مراقبه و تفويض و توكل و مثل
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ت از هر شيئى قطع كنيم، مهه چيز را با خدا ببينيم و هر چيزى را براى او چه نيكوست چشم از هر چيزى بردارمي و حمب
يم و در مقام حتصيل عشق او برآييم كه جز اين طريق سعادت دارين قابل كسب نيست   .خبواهيم، به وادى معرفت قدم 

   عمر را بيهوده صرف نكنيم و نقد ايام مفت از دست ننهيم، بازيگرى نكنيم

______________________________  
ج البالغة -)1(   .186/ 11: شرح 

  346: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

و سرگرم حتصيل آنچه منفعت ندارد نشومي، از عبادت و طاعت و خلوص و استقامت دور نيفتيم و راهى جز راه خدا 
  .نرومي كه برياهه رفنت جز ضرر و خسارت حمصوىل ندارد

  :نصيحت گويد حكيم نكته سنج، نظامى گنجوى از باب

  اين چه زبان اين چه زبان داىن است
 

  گفته و ناگفته پشيماىن است

  نقد غريىب و جهان شهرتست
 

ر توست   نقد جهان يك به يك از 

  با مهه چون خاك زمني پست باش
 

ى دست باش   وز مهه چون باد 

  اى يك درم است آنچه بدان بنده
 

  اى يك نفس است آنچه بدان زنده

  حكم چو بر عاقبت انديشى است
 

  حمتشمى بنده درويشى است

  حجله مهان است كه عذراش بست
 

  بزم مهان است كه وامق نشست

  حجله و بزم اينك تنها شده
 

  وامقش افتاده و عذرا شده

 صحبت گيىت كه متنا كند
 

 با كه وفا كرده كه با ما كند
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   حكمت در حتليه و صفات روحاىن

  :»1«  خوانيم رساله شريف لقاء الّله در باب اين حقيقت مىدر 

چون سالك در اثر جماهدت و توفيق رباىن از قسمت اول كه تنزيه و تطهري باطن از صفات خبيثه و مكروهه بود فراغت 
پيدا كرد و توانست در اين جهت تسلط و حكومت خود را بر جنود شيطاىن و قواى او به دست آورد، اتصاف به 

  .شود فات روحاىن شروع مىص

   به طورى كه معلوم گرديد، صفات رذيله خبيثه، به مناسبت و به اقتضاى زندگى

______________________________  
  .48: رساله لقاء اللّه -)1(

  347: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ا منقطع گرديد، زمينه براى گرفت و هر چه سالك از تعلق و وابستگى و حمبت حيات دني مادى حمدود، تاريك صورت مى
  .شود حيات آخرت و روحاىن و نوراىن فراهم مى

  .شود به جهان وسيع روشن روحاىن در اينجا سالك از مضيقه و حمدوديت عامل مادى ختلص پيدا كرده و وارد مى

وحى و آزادى در عمل اينجا منزل منور و آزاد و دور از ابتالئات و قيود جهان مادى بوده و مسافر آن با كمال انبساط ر 
و روشناىي حميط و امن خاطر و دور از اضطراب و وحشت و نامالئمات و ابتالئات عامل ماده زندگى كرده و مهياى 

  .آموزش و شناساىي معارف اهلى و حقايق غيىب و جذبات روحاىن خواهد شد

  .شود پديد و آشكار مى پس به مقتضاى خصوصيات و صفاتى كه براى عامل روحاىن هست صفاتى در قلب انسان

  .در اينجا مقام فتح و ظفر به جنود كفر و ابليس ظاهر شده و آغاز مرتبه عني اليقني در اميان خواهد بود

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقِ [   .»1« ] نيَ تِْلَك الدَّ

خواهند و  دهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منى آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 
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ا هِذِه احلَْياُة الدُّنْيا َمتاٌع َو ِإنَّ اْآلِخَرَة ِهَي داُر اْلَقرارِ [   .»2« ]ِإمنَّ

______________________________  
  .83): 28(قصص  -)1(

  .39): 40(مؤمن  -)2(

  348: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .ترديد آخرت سراى مهيشگى و پايدار است ارزش و زودگذر است و ىب اين زندگى دنيا فقط كاالىي ىب! اى قوم من

  .»1« ]َو َجَعْلنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َرأَْفًة َو َرْمحَةً [

  .كردند رأفت و رمحت قرار دادمي ساىن كه از او پريوى مىو در قلب ك

  .»2« ] َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِهِ [

شت و آمرزش دعوت مى   .كند و خدا به توفيق خود به سوى 

  .»3« ] داِر السَّالمِ   َو اللَُّه َيْدُعوا ِإىل[

شِت عنرب سرشت است[و امنيت  به سراى سالمت] مردم را[و خدا    .كند دعوت مى]  كه 

آرى، در عامل آخرت اثرى از خودبيىن و بزرگ منشى و تكرب نيست، در آجنا سوء نيت و قصد فساد و خرابكارى نباشد، 
  .آجنا جاى برقرار شدن و پاينده بودن و مقام گرفنت است

عطوفت و حمبت خالص رفتار كرده و اثرى از كدورت و اختالف و ها با مهديگر با كمال مهرباىن و  در آجنا قلوب و دل
هاى گذشته آمرزيده شده و از عصيان و مترد و خالف اثرى نيست، آجنا حميط  در آجنا خطاها و لغزش. نفاق نباشد

  .سالمىت و صفا بوده و هرگز كدورت و گرفتگى و ناراحىت ديده خنواهد شد

، قهراً صفات و حاالت هر انساىن نيز الزم است با وضع آن حميط سازش داشته پس به اقتضاى اين چنني حميط روحاىن
  .باشد
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______________________________  
  .27): 57(حديد  -)1(

  .221): 2(بقره  -)2(

  .25): 10(يونس  -)3(

  349: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

شود و قهراً كسى در  آخرت ظاهر و هويدا مى مالكيت مطلق و حكومت و بزرگوارى متام ذاتى پروردگار متعال در عامل
مقام خودبيىن و خودمناىي و خودستاىي و مباهات كردن و افتخار منودن و خود را باال گرفنت بر نيامده و بالطبع صفات 

  .شود فروتىن و خضوع و خشوع و تعظيم و جتليل پروردگار متعال و حقيقت خوف و خشيت در وجود او ظاهر مى

نَـُهمْ اْلُمْلُك يَـ [   .»1« ] ْوَمِئٍذ لِلَِّه َحيُْكُم بـَيـْ

  .آن روز، حاكمّيت و فرمانرواىي ويژه خداست

اِعَي ال ِعَوَج َلُه َو َخَشَعِت اْألَْصواُت لِلرَّْمحِن َفال َتْسَمُع ِإالَّ َمهْساً [   .»2« ]يـَْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّ

كنند و صداها در برابر  پريوى مى] براى ورود به حمشر[احنراىف ندارد ها دعوت كننده را كه هيچ  در آن روز مهه انسان
  .شنوى منى]  چيزى[نشيند و جز صداىي آهسته  رمحان فرو مى]  خداى[

شود كه موردى  در آجنا سرائر و بواطن آشكار است و نفوذ حق و حكم و برنامه اهلى چنان در ظاهر و باطن جارى مى
فساد باقى منانده و صفات صفا و حيا و عزم راسخ و حسن نيت و وفا و صدق و تقوا و براى نيت سوء و نفاق و قصد 

  .كند حلم جتلى مى

  .»3« ]َفما َلُه ِمْن قـُوٍَّة َو ال ناِصرٍ * يـَْوَم تـُبـَْلى السَّرائِرُ [

   نه]  در آن روز در برابر عذاب[پس انسان را .* شود روزى كه رازها فاش مى

______________________________  
  .56): 22(حج  -)1(
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  .108): 20(طه  -)2(

  .10 -9): 86(طارق  -)3(

  350: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .نريوىي است و نه ياورى

َنُكْم يـَْوَم اْلِقياَمةِ [   .»1« ]َفاللَُّه َحيُْكُم بـَيـْ

  .كند خدا روز قيامت ميان مشا داورى مى

گردد،  ترين پرده و پوشش اجرا مى پاينده ظاهر شده و حقيقت و احكام حق بدون كوچكدر آن روز حيات حقيقى و 
طاقىت از ميان برداشته  هاى باطل و عجله و ىب پس اضطراب و وحشت و تزلزل و ترديد و شك و آرزوهاى بيهوده و هوس

  .شود شده و صفات اطمينان و صرب و يقني و سرور و حيات و تفكر و ادب جارى مى

  .»2« ] اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َو [

  .در آن روز حق است؛ پس كساىن كه اعمال وزن شده آنان سنگني و با ارزش باشد، رستگارند]  سنجش اعمال[ميزان 

اَر اْآلِخَرَة هلََِي احلََْيواُن َلْو كانُو [   .»3« ] ا يـَْعَلُمونَ َو ِإنَّ الدَّ

است؛ اگر اينان ]  واقعى و ابدى[ترديد سراى آخرت، مهان زندگى  و اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست و ىب
  .].گزيدند دنيا را به قيمت از دست دادن آخرت برمنى[معرفت و دانش داشتند 

اند، مستعد لقاى پروردگار بوده و در جهان  شدهدر آن روز نفوس مطمئن كه در مقام حق و روحانيت پا برجا و برقرار 
دهند و به اقتضاى اين حالت صفات توكل و تفويض و  روحاىن با كمال توجه و عالقه و خلوص نيت ادامه زندگى مى

  تسليم و رضا

______________________________  
  .141): 4(نساء  -)1(

  .8): 7(اعراف  -)2(
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  .64): 29(عنكبوت  -)3(

  351: ، ص6 اسالمى، جعرفان 

  .و اخالص و انبساط و فنا و شهود و ارتباط پيدا خواهد شد

  .»1« ]َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [

و خشنود است، باز  به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از ت!* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
  .گرد

  :گويد حكيم شفاىي اصفهاىن در فضايل انسان كامل و اين كه هر انساىن اليق عامل ملكوت و بزم روحاىن است مى

  اى تو آيينه جتلى ذات
 

  نسخه جامع مجيع صفات

  در منود تو ذات مستور است
 

  ذات خمفى صفات مذكور است

 هم تو خمصوص لطف كرمنا
 

 عّلم االمساهم تو منصوص 

 خلقت ايزد به صورت خود كرد
 

 ساز حمبت خود كرد دست

  دادت از جامه خانه تكرمي
 

  خلقت خاص احسن التقومي

  جز تو كس قابل امانت نيست
 

  وان امانت جبز خالفت نيست

  زان تو را كار مشكل افتادست
 

  كه صفاتت مقابل افتادست

  اين ظلومى چو از تو يافت حصول
 

  كرد كردگار جهوللقبت  

 تا ابد زين خطر ملومى تو
 

 هم جهوىل و هم ظلومى تو

  بتو از ملك ماه تا ماهى
 

  نامزد شد خليفة اللهى
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  مرحبا اى خليفة الرمحن
 

  حبذا اى وديعة السبحان

  

   سلوك لقاء الّله

  كسى كه به سوى عامل لقا سلوك كرده و طالب زندگى جاويدان روحاىن است،

______________________________  
  .28 - 27): 89(فجر  -)1(

  352: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .بايد با حاالت و صفاتى كه مناسب و مالئم با زندگى آخرت باشد خود را متصف كند مى

 بايد به اختيار اين حاالت و صفات را با مقدمات و و اين جهت در اين مرحله الزم و بايستىن است و سالك مى
هاىي كه ذكر شد در نفس خود حتصيل كند، تا پيش از رسيدن به عامل آخرت خارجى در امتداد مهني زندگى  برنامه

ظاهرى، موت اختيارى از عامل ماده و توفيق وصول به عامل آخرت ماوراى ماده و بلكه شرف وصول به مقام باالى لقاء 
  .الّله را داشته باشد

  .»1« ]َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة َربِِّه َأَحداً َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء [

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام دهد و هيچ كس را در ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 
  .پرستش پروردگارش شريك نكند

ْنساُن ِإنََّك كاِدحٌ [   .»2« ] َربَِّك َكْدحاً َفُمالِقيهِ   ِإىل يا أَيـَُّها اْإلِ

در حاىل كه مقام فرمانرواىي [يقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركىت، پس او را ! اى انسان
  .كىن ديدار مى] مطلق و حكومت بر مهه چيز ويژه اوست و هيچ حكومىت در برابرش وجود ندارد،

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ َو اْسَتِعيُنوا [ َّ مْ * بِالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ   .»3« ] الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمالُقوا َرِِّ
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   ها و رسيدن به براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز 

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(

  .6): 84(انشقاق  -)2(

  .46 - 45): 2(بقره  -)3(

  353: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

.* ترديد اين كار جز بر كساىن كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران است كمك خبواهيد و ىب]  رمحت حق
  .باشد رشان مىپروردگا]  قيامت و پاداش[كساىن هستند كه يقني دارند ديدار كننده ]  دارندگان قلب فروتن[

   راههاى سلوك لقاء اللّه

  :در اين سه آيه كرميه براى طالبان و سالكان مقام لقاى رب تعاىل، چند مقدمه ذكر فرموده است

  .شود كه شامل متام آداب و فرائض و سنن عقلى و شرعى مى  :عمل صاحل - 1

باشد و حتقق اين  و آن روح عمل است و ارزش هر عملى با بودن و داشنت روح آن عمل مى :اخالص در عمل - 2
  .صفت در مهني قسمت حتليه و صفات روحاىن امجاًال معلوم گرديد

و حقيقت اخالص، خالص كردن عمل است از هر غرض و نظر و فكر و آلودگى به امرى غري از اطاعت امر پروردگار 
هاى دنيوى باشد، مانند خودمناىي و كسب  بوديت و بندگى او و آلوده بودن نيت، خواه به غرضمتعال و اجنام وظيفه ع

شت و نعمت اعتبار و عنوان و بدست آوردن فوائد مادى يا بر غرض شىت  هاى روحاىن باشد مانند در نظر گرفنت  هاى 
  .ها و آثار طبيعى عبادت از نورانيت و مكاشفه و غري آن

شود آورد و  براى خداى متعال و خالصاً لوجهه، صورت نگرفته است به حساب خود خداوند عزيز منى و تا عبادت فقط
  .توان داشت در اين صورت انتظار توقع لقاى او را منى
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  .»1« ] َأال لِلَِّه الدِّيُن اْخلاِلصُ [

  .كه دين خالص ويژه خداست! آگاه باشيد

اين كدح و جماهده به هر صورت، اختيارى يا قهرى در مسري لقا بايستىن است و تا انسان  :كردن  جماهده و كوشش - 3
ها و قيود جهان طبيعت آزاد نشود به سر منزل لقاى مقصود كه در  زجنريهاى تعلقات مادى را پاره نكرده و از حمدوديت

د ماوراى عامل دنيا است خنواهد رسيد، پس بدون جماهده و حتمل زمحت و   .رنج كسى نتواند قدم فراتر 

بايد صابر و حليم و متحمل  در اين مسري صرب و حتمل و بردبارى از اهم لوازم است و سالك در مهه حال مى :صرب - 4
باشد و در مقابل حوادث گوناگون و حتول حاالت و اختالف مردم و سخنان و نظرهاى متفاوت و ابتالئات زمان و 

گونه متأثر و متلون نبوده و تغيري شكل و رنگ و حال و عمل نداده و از  چون جبل راسخ، هيچهاى متلّون دوران،  رنگ
  .سلوك مستقيم خود هرگز توقف و تسامح و غفلىت خبود راه ندهد

  .»2« ] ال َحتَْزنُوا َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن قالُوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختاُفوا َو [

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب
شىت  :] گويند و مى[شوند  آنان نازل مى   .دادند، بشارت باد كه وعده مىمرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 

______________________________  
  .3): 39(زمر  -)1(

  .30): 41(فصلت  -)2(
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آرى، صرب مانند وجود و هسىت در ماهيات است و هر موضوع و مفهومى از ابتداى سلوك تا پايان آن، هنگامى 
  .أم با صرب باشدشود كه تو  خبش و مفيد و مؤثر مى نتيجه

  .در مقام حتقيق از مبدأ و معاد بايد صرب و حوصله به خرج داد

  .در مقام عبادات و اجنام وظائف بايد متحمل و صابر گشت
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  .ها بايد قدرت و صرب نشان داد در قسمت پرهيز از حمرمات و ترك آن

  .در منزل اجتناب و تطهري صفات ذميمه بايد استقامت و صرب داشت

چنني در جزئيات هر يك از مراحل و منازل، يا در   اتصاف به حمامد صفات بايد با صرب و تأىن رفتار كرد و همدر قسمت 
ثباتى و عدم استقامت و حتمل، چه بسا جماهدات فراوان و اعمال و عبادات و  صربى و ىب ترين ىب ها كه كوچك كليات آن

  .گريد طاعات ممتد را، يك مرتبه از دست سالك مى

خبش و مفيد  طور امجال صرب براى تكميل موضوع است و هر موضوعى تا به حد متاميت و كمال نرسد، نتيجهو به 
  .خنواهد بود، اين است كه براى صرب و صابر آثار عجيىب ذكر شده است

اين آثار به تفصيل در قرآن و معارف و حاالت صابران آمده كه با خواست حضرت حق در تشريح باب صرب در فصل 
  .خواهد آمد» مصباح الشريعة«د و يكم نو 

  .گريد ترين عملى است كه بني خملوق و خالق اجنام مى ترين عبادت و جامع مناز مهم :صالة - 5

  .در تركيب مناز مهه رقم، از اظهارات عبوديت در پيشگاه پروردگار متعال آميخته شده است

يأ براى عرض بندگى،    شود به شروع مى در مناز بعد از تطهري بدن و توجه و 
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تكبري خداوند متعال و محد و ستايش او و جتليل و توصيف او و توحيد او در عبادت و درخواست هدايت و توحيد ذات 
  .و صفات و تسبيح و خضوع و سجده كامل و تكرار اين مراتب

  .متام مراحل سلوك را عمًال جبا آورده است پس سالك اگر با شرايط و دقت توجه، اين عبادت را اجنام بدهد،

ذيب نفس و توسل و استعانت  پس با اين مقدمات روشن مى شود كه سالك در اثر جماهدات در طاعات و مراقبت در 
اى كه از زندگى دنيوى مادى منقطع و عالقه و حمبت او به دنيا كمرت باشد به مهني ميزان به زندگى  و توجه، به هر اندازه

ت گرايش و حمبت و عالقه پيدا كرده و قهراً حاالت روحاىن و صفات متناسب با زندگى معنوى نوراىن در نفس او آخر 
  .افزايش خواهد يافت
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ايت جماهدت و كوشش خود را به عمل آورده و اطمينان پيدا كند كه در اين  در اينجا سالك تا ممكن است مى تواند 
  .ب كه طهارت و صفاى دل باشد بدست آورده استمرحله تزكيه موفق شده و نتيجه مطلو 

و بايد توجه داشت كه طهارت نفس مقام بسيار ارزمشندى است و اگر سالك به اينجا مشرف گرديد، ابواب خري و رمحت 
  .و معرفت و نور براى او فتح شده و با عامل باال ارتباط پيدا خواهد كرد

   حكمت در توجه به مسائل عاىل اهلى

  :گويد سيد امحد موسوى حايرى مىعارف بزرگ 

طالب حضرت حق جّل و عال را شايسته آن است كه چون عزم به خوابيدن منايد، حماسبه اعمال و افعال و حركات و 
سكنات صادره از خود را از بيدار شدن شب سابق تا آن زمان متاماً و كماًال منوده و از معاصى و اعمال ناشايسته واقعه 

  از
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خود، پشيمان شده و توبه حقيقى منوده و تصميم بگريد كه انشاء الّله در مابعد عود ننموده، بلكه تالىف و تدارك آن را در 
  :ما بعد بنمايد و متذكر شود كه

  .»ألنـَّْوُم أُخ اْلَمْوتِ «

  .خواب برادر مرگ است

ا َو الَّ [   .»1« ]ِيت َملْ َمتُْت ِيف َمناِمهااللَّهُ يـَتَـَوىفَّ اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوِ

منرده است نيز به هنگام ]  صاحبش[گريد و روحى را كه  را هنگام مرگشان به طور كامل مى]  مردم[و خداست كه روح 
  ].گريد مى[خوابش 

خدا اسرتاحت  به نام» كما جيعل امليت ىف قربه«جتديد عهد به اميان و شهادتني و عقايد حقه منوده، با طهارت رو به قبله 
  :منوده و به مقتضاى آيه شريفه در مقام تسليم روح خود به حضرت دوست جّل و عال بر آمده بگويد
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  اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست
 

 «2»  روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم

  

ملتفت آن باشد كه چون خواب  مشغول توجه به حضرت حق جّل و عال و تسليم خود به او شده تا او را خواب بربايد و
رود به سراسر وجودش از روح و بدن در قبضه قدرت حضرت حق جل و عال خواهد بود، حبدى كه حىت از خود غافل و 

  :فرمايد شود و اگر اعاده روح به بدن نفرمايد، موت حقيقى خواهد بود، چنان كه در آيه شريفه مى شعور مى ىب

  .»3« ] َأَجٍل ُمَسمى  ِإىل  يـَْها اْلَمْوَت َو يـُْرِسُل اْألُْخرىَعلَ   فـَُيْمِسُك الَِّيت َقضى[

______________________________  
  .42): 39(زمر  -)1(

  .حافظ -)2(

  .42): 39(زمر  -)3(
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منرده است نيز به هنگام ]  صاحبش[گريد و روحى را كه  را هنگام مرگشان به طور كامل مى]  مردم[و خداست كه روح 
  ].گريد مى[خوابش 

چه بسيار كساىن كه خوابيدند و بيدار نشده، تا روز قيامت سر بر نداشتند، پس اميد برگشنت به دنيا دوباره نداشته باشد 
  :مگر به تفضل جديدى از حضرت حق جل و عال و در بر گردانيدن روح او را به بدن به لسان حال

  .»1« ] َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما تـَرَْكتُ * نِ قاَل َربِّ اْرِجُعو [

از عمر، [آنچه ] برابر[اميد است در * بازگردان؛] براى جربان گناهان و تقصريهاىي كه از من سر زده به دنيا[مرا ! پروردگارا
  .اى اجنام دهم ام كار شايسته واگذاشته] مال و ثروت در دنيا
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اى است از حضرت حق جّل و عال شده،  متذكر نعمت اعاده روح كه به منزله حيات تازههلذا چون از خواب برخيزد، اوًال 
كه حضرت رسول صلى اهللا عليه و  محد و شكر اهلى بر اين نعمت چنان كه فرموده و سجده شكرى بر اين نعمت چنان

  :ده و به غري ازآله فرمود ادا منوده، ملتفت آن شود كه چندين هزارها اين خواهش را از او درخواست منو 

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها[ َّ   .»2« ]َكالَّ ِإ

  .فايده است كه او گوينده آن است بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[اين چنني نيست :] گويند به او مى[

  .اند جواىب نشنيده

______________________________  
  .100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

  .100): 23(مؤمنون  -)2(
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كمال مرمحت از حضرت حق جّل و عال درباره او شده كه خواهش او را اجابت فرموده و او را دوباره به دنيا ارجاع 
فرموده، اين حيات تازه را غنيمت مشرده و كمال مهت بر آن گمارد كه انشاء الّله تعاىل جتارت راحبه منوده كه براى دفعه 

  .اين سفر رود او را مدد حيات ابدى بوده باشد ديگر كه به

و پوشيده مباد بر طالب حق جّل و عال كه عالوه بر اين كه ساير اشيا و موجودات غري از حضرت حق جّل و عال در 
معرض فنا و زوال هستند و هلذا شايسته مطلوبيت نيست، ممكن مبا هو ممكن را هيچ موجودى نافع و مفيد نيست جز 

ّل و عال، چه هر آنچه به حضرت او جّل و عال در قبضه قدرت اوست جّل و عال و هلذا هيچ موجودى حضرت حق ج
  .غري از او نه در زمني و نه در آمسان و نه در دنيا و نه در آخرت شايسته مطلوبيت براى شخص عاقل و دانا نيست

اليقني مطلوب بالذات خنواهد بود، بلكه و اگر فرض شود كه شخص عاقل چيزى غري از او طلب منايد، پس بالضرورة و 
مطلوب بالغري خواهد بود، مانند مطلوبيت دين و اميان و آخرت و حمبت و معرفت او جل و عال و دوستان او چون پيامرب 

و ائمه هدى عليهم السالم و عبوديت و طاعت نسبت به او و ايشان عليهم السالم و رضا و تسليم و ساير اخالق 
ها به اعتبار اضافه به حضرت اوست جل و عال نه  ت پسنديده كه حمبوبيت و مطلوبيت و مفيد بودن آنحمموده و ملكا

  .ها عالقه بالذات و ىف نفسه به آن
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  :هلذا شايسته براى عاقل چنان است كه صرف نظر و مهت طلب از مجيع اشيا غري از او منوده و به مقتضاى

  .»1« ] ُقِل اللَُّه ُمثَّ َذْرُهمْ [

______________________________  
  .91): 6(انعام  -)1(
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  .خدا، سپس آنان را رها كن: بگو

  :مهت طلب را منحصر در او منوده و او را بذاته و بنفسه قرار داده بگويد

 ما از تو ندارمي به غري از تو متنا
 

 «1»  حلوا به كسى ده كه حمبت نچشيده

  

  .ما را و مهه نعمت فردوس مشا رادوست 

پس غنيمىت در اين حيات تازه جز از طلب او جل و عال منظور نداشته باشد و در متام آنات و حلظات و حركات و 
  .سكنات نظر به او جل و عال داشته و او را حاضر و ناظر در مجيع اوقات بداند، تا وقت خوابيدن در شب آينده

ترين قبايح براى چنني كسى صرف مهت منودن است به مشتهيات و مستلذات و امور  د كه قبيحشو  و از اين بيان معلوم مى
  .معاش خود مانند بطن و فرج و غري ذلك

و لذا شايسته است باملره غفلت از امور مزبوره منوده و به هيچ وجه التفات به امورات مذكوره ننمايد و اگر از باب ضعف 
آيد،  چون نه از او و نه از غري او جز از حضرت حق جّل و عال كارى برمنى. زبوره بشودنفس قهراً التفات به امورات م

  .پس امورات خود را تسليم و تفويض به حضرت او جّل و عال منايد

  رود از پيش به جد و جهد چو كارى منى
 

 «2»  به كردگار رها كرده به مصاحل خويش
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بر عهده آقاى اوست و اقبح قبايح دست بر داشنت از بندگى و اهتمام او در بر بنده بندگيست و روزى و ساير مصاحل 
  .باشد مى) باالستقالل و بدون توكل و مهاهنگى با دستورهاى اهلى در كليه امور(امور خويش 

پس الزم و واجب بر طالب حق، كمال اهتمام است در اطاعت و بندگى و رفنت به حضور و دربار او جل و عال به  
   وق و تضرّع و تذّلل و ابتهال و چون توجهكمال ش

______________________________  
  .سعدى -)1(

  .حافظ -)2(
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گاه او جّل جالله قلب است، بلكه در متام موجودات مظهرى و  به حضرت او به قلب است و حضور و ظهور و جلوه
  :جّل و عال نيست كهجمالىي امت و اكمل از قلب مؤمن براى او 

  .»1«  ال َيَسُعىن أْرضى َوال َمسائى َولِكن َيَسُعىن قـَْلُب َعْبِدَى اْلُمؤِمنُ 

  .زمني و آمسامن، گنجايش جتلى حقيقى مرا ندارد، اما دل بنده مؤمنم داراى چنني گنجايش و وسعىت است

 آمسان بار امانت نتوانست كشيد
 

 «2» قرعه فال به نام من ديوانه زدند

  

ْنسانُ  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألَمانََة َعَلى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اجلِْباِل َفَأبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها وَ [   .»3« ] َمحََلَها اْإلِ

ها از به عهده   آنها عرضه كردمي و  ها و زمني و كوه بر آمسان]  كه تكاليف شرعيه سعادت خبش است[يقيناً ما امانت را 
  .امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند و انسان آن را پذيرفت] به سبب اين كه استعدادش را نداشتند[گرفتنش 

شود، معرفت و نفس است كه  كمال اهتمام طالب بعد از توجه به حضرت حق جل و عال كه تعبري از آن به ذكر مى
  :شود به تفكر و انفس كه تعبري مى
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  .ْفَسُه فـََقْد َعَرَف َربَّهُ َمْن َعَرَف نَـ 

  .تواند بشناسد هر كس خود را بشناسد خدا را مى

______________________________  
  .7، حديث 7/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .حافظ -)2(

  .72): 33(احزاب  -)3(

  362: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ [

  بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[وجود مشا در ] نيز[و 

  .»2« ] َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُ [

ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه
  .ترديد او حق است د كه ىبشو 

هلذا، طالب حق را به غري از دل و دلرب كارى نيست، بلى من باب املقدمه بر او الزم است تطهري و تنظيف قلب از 
شود به ختليه و  ارجاس و اجناس كه مقصود اخالق رذيله بوده باشد، بلكه از ما سواى حق جال و عال كه تعبري از آن مى

ن آن است به اطاعات و عبادات و صفات حسنه و اخالق كرميه تا قابليت ظهور حضرت حق آرايش قلب و صيقل داد
  .شود به جتليه و حتليه جل و عال را بيابد كه تعبري از آن مى

ا يُرِيُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً [   .»3« ]ِإمنَّ

كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، على، فاطمه، [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت  مهواره خدا مىجز اين نيست كه 
پاك و پاكيزه  ]  از مهه گناهان و معاصى[برطرف منايد و مشا را چنان كه شايسته است ] اند السالم حسن و حسني عليهم

  .گرداند
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رت از آن است كه عبث اظهار  اگر عمل كىن مهني قدر بس است و اگر عاملى ! فدايت نباشد، درد و غصه در دل باشد 
  .كند و كسى گوش به درد دل او نكند

______________________________  
  .21): 51(ذاريات  -)1(

  .53): 41(فصلت  -)2(

  .33): 33(احزاب  -)3(

  363: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   حكمت در حقيقت دنيا و آخرت

ارى، گرفتاران چاه طبيعت و اسريان هوا و هوس را اين چنني صاحب نفس زكيه و  انفاس قدسيه آخوند مال حسينقلى 
  :اند موعظه فرموده

اى غريق حبر دنيا و اى اسري مهومات ! اى حمبوس چاه جاه و اى مسموم مارمال! اى مهبازى اطفال و اى محال اثقال
  :اى اى و خنوانده مگر نشنيده! آمال

َا [   .»1« ]اْحلَياُة الدُّنْيا َلِعٌب َو َهلْوٌ ِإمنَّ

  .زندگى دنيا فقط بازى و سرگرمى است

  :دان، منزه از عيب و شني را كه به فرزند ارمجند خطاب كرده آن حكيم غيب: اى فرموده و نشنيده

ْنيا َحبٌْر َعميٌق َقْد َغَرَق فيَها عاَملٌ َكثريٌ    .»2« بـَُىنَّ إنَّ الدُّ

  .اند ىي عميق است كه در آن جهانياىن غرق شدهدنيا دريا! فرزندم

  .»عن حتقيق و حنن منهم«: كنم و حقري عرض مى
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و اگر خبواهى عمق درياى حكمتش را بفهمى در حقيقِت لفظ حبر عميق فكر منا، ببني چقدر از جواهر حكمت در اين 
نگ دارد، ماهى دارد، جانورهاى عجيبه صندوق كوچك براى متفكران به عنوان هديه درج فرموده، مهني قدر بدان دريا 

هاى سهمناكش چه بسيار مردمان را ناياب  مشار، جزاير هولناكش زهره شريان را آب و كوه آن بسيار، مهالك غريبه آن ىب
  .منوده، اصل و ميدان اين دريا از ظلمات جهل ناشى شده است و در اوديه اراضى قلوب اهل غفلت جا دارد

______________________________  
  .36): 47(حممد  -)1(

  .، كتاب العقل واجلهل10/ 1: الكاىف -)2(

  364: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

اده، مارهاى معاصى  ها از كشته هاى عمر را به باد داده و جبال مهوم و غمومش بسا پشته امواج آمالش بسى كشىت ها 
هاى اوصاف مذمومه آن دريا چه كسان را فرو برده و آب  نگمهلكه آن چه بسا اشخاص را به سّم خود هالك كرده، 

نور منوده، هر كه در اين دريا غرق شد سر از گريبان نار جحيم  ها را ىب حمبت تلخ و شورش چه مردمان را كور و چه چشم
  !!بريون آورده و در عذاب اليم خواهد ماند

  .ساحت وسواس استهاى اين ديار نسناس و سياحت ايشان در اين ديار به  آدم

راهزنانش جنود ابليس و اسلحه جنگشان خدعه و تلبيس است، اگر از عمق اين دريا بپرسى عرض خواهم كرد كه انتها 
ندارد و اگر باور ندارى به غواصان اين دريا، يعىن اهل دنيا از اولني و آخرين نظر منا و ببني كه مهگى در آن غرق شده، 

رت مىاحدى به قعر آن نرسيده و اگ خواهى بفهمى به حال خراب خودت نگاه كن و ببني كه هر قدر داشته باشى باز  ر 
  .كند زياده از آن را طالىب و حرصت در جاىي توقف منى

اى آقاى من، اين دنيا چگونه مردم را خباك سياه نشانده و قلوب ايشان را كه براى حمبت و معرفت خلق شده، طويله 
اى ذوق حالوت را  هاشان آىن خضوع و خشوع نديده و ذره شان از قاذورات گنديده و دلاسب و اسرت منوده، جوارح

ادشان از توبه اثرى و نه در اوهام و تفكر حنس ايشان از خداوند جّل جالله خربى   !!نچشيده، نه در 
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خاىل از ذكر و  كنند، قلوبشان پاره مى شب و روز به سيف و سنان و لسان، عرض و مال و عصمت مسلمانان را پاره
ها بر كبد دين  ها از آن دست فكر و مملّو از حيله و مكر است، دست عقل را بسته و دست هوا را گشاده، چه زخم

  .ها در شرع شريف برپا شده رسيده و چه مصيبت

  .اند هريان منودهلباس خداييان را كنده و جامه فرنگيان را پوشيده، اطعمه و اشربه اسالم را بدل به زهر و زقّوم نصارى و د

  365: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

اند، بازار كفر و شرك در بالدشان معمور و آباد و سوق اسالمشان  وظايف شرع را مرتوك و آداب كفر را مسكوك داشته
  !!عسكر در بالد وجود ما منصور و مسرور و لشگر اسالم مقتول و مأسورند! خمروب و بر باد، وافضيحتاه

هاى اهليه كه بر امم ماضيه رسيده عربتى، قضيه هايله ابابيل را شوخى و  بت كارمان فكرتى و نه از سياستنه ما را در عاق
  .ها موجود است امي، زميىن كه قارون را با گنج بسيار فرو برده با پاى كج و گنج قصه فرعون و قابيل را مزاح پنداشته

ود حال هم آن قادر حليم را مطيعند، اگر تو از اطاعت امر آن ها قوم هود را تأديب من جان من، آن بادهاىي كه به آن
  .اى، خاك و آب و باد و كلوخ و سنگ، ذليل و منقاد اويند سلطان عظيم الشأن جرأت منوده سر پيچيده

اند، از حكمراىن عظيم او غافل شده، لباس شرم و حيا را كنده، قدم جرأت را پيش   بلى، گول صرب و حلمش را خورده
بيىن چگونه حكم حمكم او در مساوات و ارضني  ه، در حضور عّز و جاللش مرتكب معصيت او شده، مگر منىگذاشت

  .شوند ها منشور مى اى كه يوم نشور آمسان جارى است، مگر خنوانده

ز هايشان ا بلى، چه گومي از شر آن روز پر آه و سوزى كه قلوب خائفان را از خوفش گداخته، چگونه گداخته نشود، دل
  .ها ريزان است ها پرّان و اشك روزى كه زمني آن، آتش سوزان و صراطش تيزتر از مششري برّان است، عقل

  .جنومش منتشر و مردمانش چون جراد منتشر، هولش عظيم و انبيا در اضطراب و بيمند

چون كوره آهنگر، مشار است، آفتاب باالى سر و زمني  اخيار مدهوش و ابرار بيهوشند، شدائدش بسيار و حمنتش ىب
  ها در عرق غرق و حلوم و عظام در سوز و حرق، جهنم دورشان را گرفته و راه فرار بر ايشان بسته، ظامل شرمسار بدن

  366: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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ها پرّان بر ميني و يسار، مردم در دهشت و انتظار، مالئك غالظ و شداد در تردد و عقوبت اهليه  و عادل اشكبار، نامه
بر مرده و عصات در تشّدد، يكى از اسامى آن روز يوم احلساب است و ديگرى يوم التناد، از طرىف منادى با خنده و 

  :كند بشارت ندا مى

  .يا أْهَل اْجلَنَِّة ارَْكُبوا

شت، سوار شويد   .اى اهل 

  :كند كه و از جاى ديگر ندا مى

  .يا أْهَل النَّاِر اْخسُئوا

  .اى اهل آتش، دور شويد

اى سرمست شراب طهور و قومى جگرهاشان قطعه قطعه از ضريع  كشند، طايفه خبشند و ديگرى را مى يكى را خلعت مى
  .و زّقوم

دامن از قهرش بيان كنم يا از مهرش بگومي، اهل قهرش خاكيان و اهل مهرش افالكيانند، يعىن اشخاصى   ام حريان، منى مانده
  .اعتناىي اصًال به اين افالك ندارند، جسمشان جان و جانشان در عرش رمحان اند، كه خود را به افالك نوريه رسانده

پايان، خود را از عامل گسسته و به عامل  شان ىب ها تابان و جاللت مرتبه اى به فداى قلوىب كه نور اهلى جل جالله در آن
نيا زده، توكلشان سر از گريبان توحيد انوار پيوسته، منور به انوار معرفت و خمّلع به خلعت حمبت، زهدشان پشت پا به د

بريون آورده، از خلق عامل رميده و به مقام قرب آرميده، فكرشان نور، ذكرشان نور و باطن و ظاهر و جسم و جان و 
  خيال و عقل و جنان مهه نور و غرق درياى نور، بس است من ناپاك كجا و مدح و وصف پاكان كجا، امثال ما بايد در

  367: ، ص6 ج عرفان اسالمى،

  .تدبري ترك معصيت باشيم، اگر اصل اميان را حمكم كرده باشيم

دامن كه  دنيا، چنان ما را فريب داده و كر و كور كرده است كه امثال اين مواعظ در قلوب قاسيه ما اثرى نكند، مهينقدر مى
  .تكليف مريض رجوع به طبيب است و اطاعت او و تكليف طبيب معاجله حال مريض
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دست اين افتادگان از راه و بيچارگان وامانده را بگري، اى رمحان دنيا ! قلوب مريض را با حكمت مداوا كن، اهلا! خداوندا
گذشته عمر به تباهى رفت، نسبت به آينده ناچيزى كه مانده عنايىت كن كه اگر نظر لطفت نباشد، دچار ! و رحيم آخرت

  .خزى دنيا و عذاب آخرت خواهيم بود

   ز زبان امام على عليه السالمحكمت ا

ترين وجه ممكن، حضرت موىل املوحدين، امام العاشقني، حمبوب العارفني، امرياملؤمنني عليه  ، به عاىل»ج البالغة«در 
رت است، در  هاى حكيمان، اين حكمت از مهه پرارزش السالم، اولياى حق را معرىف كرده كه در ميان متام حكمت تر و 

شود، امام عارفان در اين خطبه عرفاىن سى و سه عالمت براى اوليا و  قناعت مى» ج البالغة«ه ترمجه خطبه اين زمينه ب
  :كند عباد واقعى حق بيان مى

  .ترين عباد حق، آن انساىن است كه خداوند او را در شناخنت خويشنت و ساخنت آن يارى فرموده است از حمبوب - 1

وده و به شناخت و ساخت خويشنت توفيق يافته است، از اندوه و پوشاكى از بيم به لباس انساىن كه حمبوب خدا ب - 2
  .خود پوشيده است

سازد، ظهور فروغ تابناك  نتيجه شناخت و ساخت خويشنت كه انسان را به مقام واالى حمبوبيت خداوندى نائل مى - 3
  .هدايت در درون اوست

   خدا در آن روز با عظمت استاين حمبوب خدا آماده قرار گرفنت در پيشگاه  - 4

  368: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .كه قطعاً فرا خواهد رسيد

  .سازد منايد، خبود نزديك مى واقعياتى را كه براى او دور مى - 5

  .شدائد رنگارنگ روزگاران را براى خود آسان ساخته است - 6

  .نگرد در اين دنيا با بيناىي نافذ مى - 7

  .برد ذكر خداوندى به سر مى به طور بسيار فراوان در - 8
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  .شود از آب حيات حق و حقيقت كه گواراى جان است سرياب مى - 9

  .هاى ورود به آن آب حيات را بر خود مهوار منوده است مدخل -10

  .گريد خبش، راه روشن و مهوار را پيش مى ها از آن آب حيات با اولني جرعه -11

  .كند وجود خود مىهاى گوناگون شهوات را از پيكره  لباس -12

  .و از هر گونه هّم و غم رها شده، جز يك هم و نگراىن مقدس كه براى خود به تنهاىي انتخاب منوده است -13

  .او از صفت مهلك نابيناىي جنات يافته است -14

  .در حيات خود شركىت با هواپرستان ندارد -15

  .ضاللت و هالكت استاين حمبوب خدا كليد گشاينده درهاى هدايت و قفل درهاى  -16

هاى فروزان اهلى را كه سر راهش نصب شده  راهى را كه بايد سپرى كند، با بيناىي شايسته تشخيص داده، مشعل -17
  .گذارد هاى راهش را پشت سر مى ها و فرو رفنت در فراز و نشيب است، شناخته و نامهوارى

  .هاى انساىن و اهلى چنگ زده است شترين وسايل صعود به ارز  اين انسان رهرو كمال به حمكم -18

  يقيىن كه درون او به وجود آمده است مانند نور خورشيد است كه به هر -19

  369: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .سازد چيزى بتابد آن را روشن مى

با او اى كه  ترين امور، فقط براى خدا گمارده و در نتيجه عمل وى، در هر حادثه نفس خويشنت را در با امهيت -20
رتين وجه  كننده كمال او مى گردد، انعكاس كند و به او وارد مى ارتباط برقرار مى باشد و هر فرعى كه براى او پيش آيد با 
  .منايد گرداند و بر آن تطبيق مى به اصل آن برمى

  .ها هاى دنيا و بازكننده مشتبهات و تاريكى اين حمبوب خدا چراغى است فروزان در ظلمتكده -21
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  .او كليدى است براى گشودن مشكالت -22

  .راهنماى كاروانيان حيات است در زندگى -23

  .فهماند گويد آن را مى سخىن كه مى -24

  .ماند شود و سامل مى و در آن هنگام كه موقعيت مقتضى سكوت است، ساكت مى -25

  .گردد ورزد و به درجه رفيعه خملصان نائل مى اخالص به مقام ربوىب مى -26

  .اين حمبوب خدا يكى از معادن دين اهلى است -27

  .هاى انساىن در روى زمني است او از عوامل نگهدارنده ارزش -28

  .كند منايد و خود به آن عمل مى حق و حقيقت را توصيف مى -29

خويشنت هاى پليد از نفس  عدالت را بر نفس خود الزام منوده و اولني عدل و دادگرى او منتفى ساخنت هوا و هوس -30
  .است

ايىت براى خري و كمال را رها منى هيچ -31   .سازد، مگر اين كه وصول به آن را قصد كند گونه غايت و 

  .منايد چنان در جاذبه حق قرار گرفته است كه به جمرد گمان و احتمال براى وصول به آن حركت مى -32

  370: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« داند سپرده و آن كتاب اهلى را براى خود رهرب و راهنما مى مهار وجود خود را به كتاب خدا -33

اى تواناىي كه به يك طرفة ! اى بنده نوازى كه سائلى از دربارت حمروم نشده! اى خداوندى كه به متام موجودات مهرباىن
  .يان و خطاكارى برهندنشينان عنايىت كن، تا از ذلت جهل و گناه و عص به اين خاك! العني آنچه اراده كىن اجنام دهى

  حكمت در اصطالحات و كنايات عرفا
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چنان كه انبياى اهلى و كتب آمساىن و امامان معصوم عليهم السالم بعضى از اسرار را كه در طاقت عقلى و روحى  هم
زرگ و اند و اين رموز و كنايات در آن فن جنبه اصطالح گرفته، عرفاى ب مهگان نيست به صورت رمز و كنايه بيان كرده

عاشقان مجال نيز بعضى از اسرار و حقايق را به صورت رمز و كنايه بيان كرده و در مقاالت خود و به خصوص اشعار 
  .اند، هرگز تصور نكنيد خود، آن رموز و كنايات را زياد به كار برده

من پاك آن راهروان راه هاى بزرگ علمى و عرفاىن منظورشان از آن لغات معناى معموىل و عامى آن بوده، دا كه شخصيت
  .و خملصان پيشگاه موال، منزه است كه از آن الفاظ مفهوم و مصداق مادى منظور داشته باشند

كنيد الزم  گونه كنايات و رموز، زياد برخورد مى چون در طول اين شرح چه در منت، چه در مقاالت، چه در اشعار به اين
  .صطالحات و رموز و كنايات اشاره رود، تا حق مطلب ادا گرددافتاد كه در اين زمينه به معاىن آمساىن آن ا

______________________________  
  .86خطبه : ج البالغة -)1(

  371: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

   معاىن اصطالحات عرفاىن

باقى سوزاند و جز حكومت عاشقانه آن حضرت چيزى  آتشى معنوى در قلب كه ماسواى حمبوب حقيقى را مى: عشق
  .گذارد منى

 هر كه را جامه زعشقى چاك شد
 

 او زحرص و مجله عيىب پاك شد

 شاد باش اى عشق خوش سوداى ما
 

 هاى ما وى طبيب مجله علت

 اى دواى خنوت و ناموس ما
 

 وى تو افالطون و جالينوس ما

 جسم خاك از عشق بر افالك شد
 

 كوه در رقص آمد و چاالك شد

 عشق جان طور آمد عاشقا
 

 طور مست و خر موسى صاعقا
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  اى مجله معشوق است و عاشق پرده
 

 «1»  اى زنده معشوق است و عاشق مرده

  

اى  سبىب و عالقه واليت كه از معشوق به عاشق رسد، اختيارى و غري اختيارى و حمبت دوسىت باشد با حق تعاىل ىب: حمبت
  .و حركىت

  :دعاى بعد از زيارت حضرت رضا عليه السالم آمدهوجود مقدس او را گويند چنانچه در : حمبوب

  .»2«  يا َحمُْبوَب َمْن أَحبَّهُ 

  .اى حمبوب كسى كه او را دوشت داشت

  .مركز جتمع اوليا و يا خراباتى صفات بشريه را گويند :خرابات

  خراباتى شدن از خود رهاىي است
 

  خودى كفرست اگر خود پارساىي است

  خراباتاندت از  نشاىن داده
 

  كه التوحيد اسقاط االضافات

______________________________  
  .مثنوى معنوى، مولوى -)1(

  .11، حديث 5، باب 55/ 99: حبار األنوار -)2(
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  خرابات آشيان ملك جان است
 

 «1»  خرابات آستان المكان است

  

واسطه اديب و استاد،  آنچه حاصل شود دل را، از اثر مشاهده يا به علم لدّىن، علمى كه تو را نبود و حق داد ىب :شاهد
  .يا بطريق وجد يا حال يا جتلى يا شهود

  .غلبات عشق را گويند :شراب

  شراب و مشع و شاهد عني معناست
 

  كه در هر صورتى او را جتالست

  شراب و مشع باشد ذوق و عرفان
 

  ببني شاهد كه از كس نيست پنهان

  شراب و مشع و جام آن نور اسراست
 

  وىل شاهد مهان آيات كرباست

  خردى دركش زماىن شراب ىب
 

  مگر از دست خود ياىب اماىن

  شراىب خور كه جامش روى يار است
 

  پياله چشم مست باده خوار است

  ساغر و جام شراىب را طلب ىب
 

  ساقى آشامشراب باده خوار 

  

  شراىب خور ز جام وجه باقى
 

م او راست ساقى  «2»  سقاهم ر

  

  .آنات و اوقات حضور با حق تعاىل :جملس

  .تعاىل و شعور و آگاهى از لذت لذات انس است با حق :عشرت

  .تعاىل و سرور دل در آن انس با حق :طرب
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  .دوام حضور است با فراغت متام :عيش

  .حميط جتليات عامل قلوب و مهبط غلبات عشق :خم خانه

  .مقام مناجات :ميكده

  .عامل الهوت :ميخانه

  .عشق ابتداىي :باده

  .جتلى حمبت كه سبب سكر گردد :ساقى

______________________________  
  .شيخ حممود شبسرتى: گلشن راز  -)1(

  .شيخ حممود شبسرتى: گلشن راز  -)2(

  373: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .وقت :قدح

  .احوال :جام

  .مقام :صراحى

  .موقف :مخر

  .اسرار و مقامات :جرعه

  .فرو گرفنت عشق است مجيع صفات دروىن و بريوىن را :مسىت

  .هيچ آگهى از هيچ استغراق را گويند ىب :مست خراب

  .آگهى استغراق را گويند و نظر داشنت بر استغراق خود :نيم مست
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  .اقامت است از غلبه عشق صفات دروىن و بريوىن :هشيارى

  .رجعت را گويند از مقام وصول به قهر نه به طريق انقطاع :مخار

  .صفت رمحاىن را گويند كه مشوليت و عموميت دارد :غمگسار

  .صفت رحيمى خاص و ربوبيت را گويند :خوار غم

  .صفت باسط را گويند :دلدار

  .حمبت در دل :سرور

  .ى را گويند به اندوه حمبت در دلصفت قابض :دلرب

  .صفت فتاحى را گويند در مقام انس در دل :دلگشاى

صفت قيومى را گويند كه قيام مجله موجودات به اوست كه اگر اين دقيقه پيوسته موجودات را نبودى وجود بقا  :جانان
  .نيافىت

  .صفت باقى ابدى را كه فنا را بدو راه نبود :افزاى جان

  .ت اهلى بر حمبت سالكسبق حمب :دوست

  .استواى اهلى :قد

  .كس را جز حق تعاىل اين سزاوارى نيست سزاوارى پرستش كه هيچ :قامت

  374: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .غيبت هويت كه كسى را بدان راه نيست :زلف

  .ظاهر هويت :موى

  .طريق طلب به عامل هويت :گيسو
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  .كتمان اسرار اهلى را گويند  :تاب زلف

  .معضالت و مشكالت اسرار اهلى را گويند :خم زلف

  .مظهر حسن خداىي و جتليات حمض نيز گويند :رخ

  .جناب كربياىي را گويند :خط

  .عامل برزخ را گويند :خط سبز

  .مركز دور را گويند :خال

  .عامل غيب را گويند :خال سياه

  .صفت بصريت اهلى بر مجيع احوال از خري و شر :چشم

  .كالم را گويند  :لب

  .بطون كالم :ب لعلل

  .صفت مشيت اهلى :سرّ 

  .صفت حيات اهلى :فرق

  .مرآت جتليات :روى

  .جتليات كه سالك بر كيفيت آن مطلع شود :چهره

  .اعتصام خاليق به حضرت اهليت به طريق عموم :سلسله

  .صفت علم اهليت :سينه

  .صفت قدرت :دست
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  .صفت قوت :ساعد

  .صفت احاطت :انگشت

  375: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .اشارت اهلى را گويند، انبيا را به وحى و اوليا را به اهلام :سخن شريين

  .آمدها باك نداشنت از حوادث و مصائب و پيش :ال اباىل

  .نور الّله در قنديل دل افروخته :مشع

  .طلوع احوال و اوقات :صبح

  .بدايت احوال و اوقات :بامداد

  .ايت احوال :شبانگاه

  .عامل عمى را گويند و مقام غيب الغيب و عامل جربوت نيز گويند :شب

  .بازگشت از نقص و روى آوردن به كمال :توبه

  .مقدار دانش به حضرت حق تعاىل :اميان

  .اعمال و متابعت :اسالم

  .اعتقاد به واقعيات :دين

  .اعراض از زيادتى و فضوىل دنيوى :زهد

  .اجتهاد سالك :عبادت

  .به غري قطع التفات :روزه
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  .ايثار و تصفيه :زكات

  .مقام وصلت :كعبه

  .سلوك اىل اللّه :حج

  .صالحيت و سالمت ظاهر :خرقه

  .سند باطن :سجاده

  .عروج از عامل بشريت به عامل ارواح :رفنت

  .عامل ملكوت :درون

  .عامل ملك :برون

  376: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .علو مرتبه :سرو

  .نورى كه از تصفيه رياضت در دل حاصل آيد :رحيان

  .ترقى :نشو

  .عزت يافنت از پرورش ربوبيت :منا

  .غلبه احوال دل كه از فرح باشد :سيل

  .نزول رمحت :باران

  .فرح دل :آب روان

  .ضعف سلوك :زردى
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  .قوت سلوك :سرخى

  .كمال مطلق  :سبزى

  .يك رنگى به توجه طلب يار و قطع ماسوى :سپيدى

  .يادآور عنايت :نسيم

  .كننده در طريق آگاه :مطرب

  .راز حمبت :ترانه

  .آه حمبت :زار ناله

  .نبوت و واليت :هديه

  .مقام وحدت مع الّله در سرّاء و ضرّاء :وصال

  .دريافت اسرار و دوام مراقبه :كنار

  .غيبت از مقام وحدت :فراق

  .التفات به غري حق :هجران

  .بند اهتمام طلب معشوق :غم

   حاالتى كه در دل پديد آيد بعد از مفارقت و باعث طلب :فقدان و خوفوجد و 

  377: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .باشد به اهتمام متام و متأسف از مفارقت

  .وقت حزن :كلبه احزان
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  .حالىت كه بعد از مفارقت در دل پديد آيد :حزن

  .مقام مستورى :غمكده

  .مقام شهود :ميدان

  .ق جربتقدير امور به طري :چوگان

  .مقهورى سالك :گوى

  .استعانت و استعاذت بردن است به حضرت اهلى از شيطان و نفس، يا از تقصري خود :تظّلم

  .مناجات :ناله

  .ذكر جهرى :فرياد

  .عالمت مجال عشق كه زبان از بيان آن قاصر است و عالمت كمال عاشق كه زبان و بيان از شرح آن عاجز است :آه

  .ظاهر كردن احوال درون :فغان

  .وجود امرى برخالف ارادت دل :رنج

  .راندگى از حضرت حق :مردن

  .وجود امر موافق با دل :راحت

  .ظهور حاالت اهلى و ربوبيت و عدم قدرت :افتادگى

  .مقام طمس كه حمو صفات شود :بيهوشى

  .ظفر و استيالى احكام عشق بر صفات عاشق در اعمال :ديوانگى

  .استهالك ظاهر و باطن در عشق :مدهوشى
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  .مقام تكليف :بندگى

  378: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .مقام حريت :آزادى

  .ناتواىن :بينواىي

  .زمحات :حمنت

  .خلو كلى :فقر

  .خواندن ازىل :سعادت

  .راندن ازىل :شقاوت

  .شعور به معارف امسا و صفات و افعال اهلى :نزديكى

  .ل ثواب خواهد و نه در علو مرتبه، بلكه خالص خداى را گويد و خواهدتوجه خالص كه نه در اعما :پاكبازى

  .مقام وحدت :حضور

  .مقام اثنيت :غيبت

  .حرارت حمبت :گرمى

  .فناى اختيارى :خواب

  .عامل صحو جهت عبوديت :بيدارى

  .اوامر تكليفى :حممل

  .شهوات و مشتهيات نفس :علف
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  .راهنما :ساربان

  .جماهده و رياضت :زر

  .تصفيه ظاهرى و باطىن :سيم

  .ها كه از تقصري در وجود آمده باشد و صفاى حضور عاشق و معشوق برداشنت خودى :شست و شوى

  .معاىن و صفات الّله :گوهر

  379: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

آن است كه چون سلطان حق بر سر بنده غالب گردد، تا در سر او جز حق چيزى منانده از غلبه سلطنت حق  :جتّلى
  .بيند و تا يك چيز در مهه هسىت پيش دل بنده است نشايد كه دل بنده خداى را بيند چنان گردد، گوىي حق را مى

  .»1« َلْو ُكِشَف اْلِغطاءُ َما اْزَدْدُت يَقيناً : قال َعِلىٌّ عليه السالم

  .ها كنار رود بر يقينم افزوده نشود اگر پرده: امام على عليه السالم فرمود

يعىن در دمل جز خداى چيزى نيست و آنچه هست از !! كنم، از ترس آن كه در حرام افتم از حالل را رها مىهفتاد باب 
  .شؤون امساىي و صفاتى اوست

  اى اسري خود حجاب خود توىي
 

  پاك بايد راهت از گرد دوىي

  جان چو پروانه به روى مشع باش
 

  آنگهى در بزم وحدت مجع باش

  مشكل استيك دل و صد آرزو بس 
 

  يك مرادت بس بود چون يك دل است

 هر كه را دل در پريشاىن كشد
 

 زود بنيادش به ويراىن كشد

  جان عاشق مجع در عني فناست
 

  مرغ آزاد است و با يار آشناست
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  پرده راه تو هم اوصاف توست
 

  هاى خويش بر در، در خنست پرده

  دل چو از سوداى نفساىن برست
 

  جتّلى خوش نشستبر سر ختت 

 چون فنا گردى فنا را در فنا
 

 از بقاى حق رسيدى در بقا

  

  .جوينده را گويند از راه عبوديت براى رسيدن به كمال :طالب

  .حركت دل در طلب معشوق :شوق

  .مجعيت كماالت :حسن

  .ظاهر شدن بزرگى معشوق از جهت استغنا از عاشق و نفى غرور عاشق :جالل

  .ظهور معشوق، چنان كه عاشق را يقني شود كه اوست :لقا

______________________________  
  .209/ 66: ؛ حبار األنوار2086، حديث 119: غرر احلكم -)1(

  380: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .پرورش دادن معشوق عاشق را :لطف

  .ايت كماالت است :مالحت

  .ظهور انوار از راه مشاهده :ظرافت

  .التفات :كرمشه

  .واسطه عمل خري و اجتناب از شر عنايت ازىل ىب :وفا
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  .ظهور صفات قهرى :خشم

  .تسلط صفات قهرى بر عاشق :كني

  .امتحانات به انواع بالهاى ظاهرى و باطىن: جنگ

  .قبول اعمال :صلح

  .موانع ميان عاشق و معشوق و آن از لوازم طريق باشد نه از جهت عاشق و معشوق :پرده

  .موانعى كه عاشق را باز دارد به نوعى از جهت عاشق به ارادت معشوق :حجاب

  .اندك مانعى كه عاشق را باز دارد :نقاب

  .كشف حجاب  :بام

  .تقدس كنه ماهيت كه از ادراك عامليان پوشيده باشد :مستورى

  .نيازى حق ىب :تندى

  .نيازى او از اعمال ىب :تكرب

  .وجود مطلق :شهود

  .مقام عبوديت :گنج

  .علم ذوقى كه از عامل ارواح بر قلب انساىن نازل شود :سوانح

   قوتى است در دل منوره به نور قدس كه حقايق و بواطن اشيا به او ديده :بصريت

  381: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .شود و چون منور گردد به نور قدس و به هدايت حق، وهم و خيال از ديده او مرتفع گردد
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ه حضرت حق به مقتضاى عنايت اهلى و مهيا گردانيدن جمموع ماحيتاج بنده در طى منازل و قطع تقرب عبد است ب :جذبه
  .كلفت وسعى مراحل ىب

  .اجتماع مهت است در توجه به سوى حضرت حق :مجعيت

  .تقّنع خاطر است و مشغوىل به خلق :تفرقه

راضى نبود به احوال و مقامات و توقف ننمايد مهم عاليه متعلق نگردد اال به حق و ملتفت نشود به غري او و  :مهت عاىل
  .به امسا و صفات و نظر نفرمايد اال به عني ذات

  .ميل نفس به مقتضيات طبع :هوى

  .خاطر نفساىن :هواجس

  .آنچه فرود آيد به دل از عامل غيب به هر طريق كه باشد :واقعه

  .فناى عبد است از اوصاف خود در اوصاف حق :وصل

  .در دل كه مانع قبوىل جتلى حقايق بودانطباع صور  :حجاب

حريت عامه از رق شهوات و حريت خاصه از رّق مرادات به فناى ارادت ايشان در ارادت : و آن بر مراتب است :حريت
  .حق و حريت خاصة اخلاصه از رّق رسوم و آثار به فناى وجود خود در جتلى نور األنوار

  .اول چيزى كه پيدا شود از جتليات امساى اهليه بر باطن عبد و مزين گرداند اخالق و اوصافش را :طوالع

  .شىب كه سالك را به جتلى خاص مشرف گردانند، تا به آن جتّلى بشناسد قدر و رتبه خود را نسبت با حمبوب :ليلة القدر

   او را به مجيع تعاىل او را از براى خود برگزيند و برساند عزيزى كه حق :جمذوب

  382: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .مقامات و مراتب
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  .حضور دل با حق است :حماضره

  .خطاب حق است بنده را :حمادثه

  .قمع هواى نفس :موت

  .گرسنگى  :موت ابيض

  .پوشى و قناعت ترك جتمل و تكرب و كهنه :موت اخضر

  .خمالفت نفس :موت امحر

  .توجه دل به حضرت حق :سفر

  .حمادثه سر است با حق به حيثيىت كه غريى جمال نيابد :خلوت

  .»1«  اول درجات شهود حق :ذوق

در هر صورت اين اشارات و كنايات و مصطلحات در زبان عرفان داراى مفاهيم و معاىن بلند آمساىن است و هيچ عارف 
  .دو سالكى در استعمال اين كلمات در نثر و اشعار، معاىن ظاهر آن را در نظر ندار 

سالك پس از معرفت به قرآن و شناخت حالل و حرام خدا و توسل به انبيا و ائمه عليهم السالم و راهربى يك عامل رباىن 
ارى، آخوند مال حسينقلى مهداىن، مرحوم قاضى، مرحوم حاج مريزا جواد آقا  واجد شرايط، هم چون آخوند مال حممد 

امه دهد و قطع داشته باشد كه در اين مسري اگر در متام حركات و شؤونش ملكى تربيزى، بايد سريش را به سوى حمبوب اد
ره   .رسد اى براى او باشد به وصال و لقاى حمبوب مى مهاهنگى كامل با شرع و فقاهت داشته باشد و از تقواى الزم 

   و اگر از غري اين راه عبور كند، يعىن بدون معرفت و عمل و رعايت حالل

______________________________  
  .تفصيل و توضيح بيشرت اين اصطالحات را در رساله اصطالحات درويش حممد طبسى نگاه كنيد -)1(

  383: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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  .و حرام، متوقع جنات و لقا باشد، جز ضاللت و گمراهى و تباهى و هالكت نصيىب خنواهد برد

پريو شيخ و خانقاه و اوراد و اذكار غري وارد نگردد كه تربزين و  سالك با متام وجود بايد بيدار باشد كه دچار قطب و 
  .كشكول و خانقاه و قطب و مريدى و مرادى نه اين كه كسى را به جاىي نرساند، بلكه از كمال و رشد هم بازداشت

  حكمت در گشايش كار

نفساىن عالج كند، وقىت انسان  وقىت انسان با روى دل روى به سوى حمبوب كند، وقىت انسان خويش را از شوائب امراض
  با متام وجود حق را خبواهد، چرا متام درهاى خري دنيا و آخرت به رويش باز نگردد؟

  :حممد بن حسني خطيىب بلخى در اين زمينه در توضيح آيه

  .»1« ]ِإنَّا فـََتْحنا َلَك فـَْتحاً ُمِبيناً [

  .به راسىت ما براى تو پريوزى آشكارى فراهم آوردمي

مشا درهاى غيب را بزنيد تا ما گشاييم، آخر سنگ خارا توانستيم شكافنت و آب خوش از وى پديد آوردمي و : گويد مى
آتش از وى ظاهر كردمي، چون تو طالب باشى دل سنگني تو را هم توانيم شكافنت و از وى آتش حمبت و آب راحت 

  .توانيم ظاهر كردن

چنني از زمني جماهده توّهم  فزا رويانيدمي و پيدا آوردمي، هم بشكافتيم و سبزه جان كوب كرده را، آخر بنگر كه خاك تريه پى
  .توانيم گلستان آخرتى ظاهر كردن و پيدا آوردن

______________________________  
  .1): 48(فتح  -)1(

  384: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .اى اى كه چنني نوميد شده آخر بدين خوان كرم ما چه نقصان ديده

  .»1« ]اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهوَ [
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  .خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست

هاى خود بريون انداز  يعىن چون الّله يكى است تقدير او برآيد و بس، تو دل به الّله نه و اين تدبريها و آرزوها را از كتف
ترسى كه بيايد، آمده گري و اين شيشه وجود را  هاى مرادها و پيشنهادها را از خود برتاش و از هر چه مى و برو اين بيخك

  .چنني خواهد شدن، پس مشغول شدن به حضرت بارى اوىل بود شكسته گري، چو هم

هاى زر و  اگر پدر درست: سؤال كرد كه كرمي چون چيزى بدهد باز بستاند نان داد باز ستاند، جان داد باز ستاند، گفتم
د و ايشان : و گويد سيم را بيارد و پيش دخرت و پسر بريزد كه اين از آن مشاست و باز از پيش ايشان برگريد تا به جاىي 

ر آن برمى: بگريند كه چرا از پيش ما برداشىت و باز بردى، پدر گويد دارم تا روز جهاز و عروسيتان بباشد، اگر مهني  از 
زده و با تشويش مبانيد، كرم اين است كه از ساعت مشا را بدهم بنا جايگاه خرج كنيد و آن روز كه بايستتان شود شرم 

امي، چون  پيش مشا برگريم، نه آنك كار را به مشا مهمل فرو گذارم و ديگر آنك مشا را درين حجره به مهماىن فرود آورده
ن يگانگى ورزيديت به سراى خاص برم و در آجنايتان ساكن گردامن، اگر مشا را دادميى مهه را تلف كردتاىن و ربايندگا

ها را در آن عيبه  ربودندى و به غارت بردندى و به هوا و آفتاب سوخته شدندى و از سرما فرسوده گشتيديىت، پس كرباس
ادمي، تا اگر دزدان اين را بربند كليد آن گنجينه را بانيابند كه بربند و آن  پم ادمي و ابريشمني را در گنجينه ختم پيله  دانه 

  .دقفل را نتوانند كه بگشاين

______________________________  
  .255): 2(بقره  -)1(

  385: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

زند، به فرموده  پاياىن در برابر ديدگان دل موج مى ها كه هم چون درياى خروشان ىب اين بود قسمت بسيار كمى از حكمت
حكمت و عمل به آن است، تا بدينوسيله حضرت صادق عليه السالم در منت روايت، از مجله مراحل زكات گوش استماع 

  .خري كثري نصيب انسان گردد

  :فرمايد در دنباله روايت امام صادق عليه السالم مى

  .مرحله ديگر زكات گوش استماع قرآن و فوائد دين از موعظه و نصيحت و اعراض از كذب و غيبت و اشباه آن است
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واست خدا در باب هفتاد و دوم و هفتاد و سوم كتاب و كذب توضيح و تشريح استماع قرآن و موعظه و نصيحت را خب
م خواهيد خواند   .را در باب چهل و ششم و غيبت را در باب چهل و 

كنيم كه  براى مشا نقل مى» انسان كامل«در اين قسمت براى خاىل نبودن عريضه، كلماتى را در باب نصيحت از كتاب 
  .يناىي بس استدقت در مهني نصيحت خمتصر براى بيدارى و ب

   كمال انسان

اختيار خود به اين عامل آمدند، از صدهزار كس كه بيامدند و برفتند، يكى چنان بود كه خود را به  بدان كه آدميان چون ىب
رود، يعىن  آيد و به كجا مى حقيقت دانست و اين عامل را چنان كه اين عامل است بشناخت و بدانست كه از كجا مى

  .را به علم اليقني و عني اليقني بشناخت و بديدمبدأ و معاد خود 

  .باقى، مجله نابينا آمدند و نابينا رفتند

  386: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َو َأَضلُّ َسِبيًال   فـَُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعمى  َو َمْن كاَن ِيف هِذِه َأْعمى[

  .تر است و كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گمراه

اى از مراتب حيواىن فرو رفتند و به مرتبه انساىن نرسيدند، از جهت آن كه در اين عامل به شهوت بطن و  هر يك در مرتبه
ر اين بود  فرج و دوسىت فرزند مشغول بودند و از اول عمر تا آخر عمر سعى و كوشش ايشان و جنگ و صلح ايشان از 

  .ستند و نديدندو به غري از اين سه چيز، چيزى ندان

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يُـ [ ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ ْبِصُروَن ِ
  .»2« ] ونَ أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفلُ 

] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[امي  و مسلماً بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
هاىي است كه به وسيله آن  بينند و گوش منى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند و چشماىن است كه توسط آن  در منى

ازمعارف و آيات [خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه منى] سخن خدا و پيامربان را[
  .اند]  خداى
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تر از اين گرفتار شدند و از اين سه حجاب  و بعضى كسان از اين سه بت خالص يافتند و به سه بت ديگر، عظيم
  :آنتر از اين فرو ماندند و  بگذشتند و به سه حجاب ديگر، قوى

  .دوسىت آرايش ظاهر - 1

  .و دوسىت مال - 2

  .و دوسىت جاه هستند - 3

______________________________  
  .72): 17(اسراء  -)1(

  .179): 7(اعراف  -)2(

  387: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

هاى  شاخهدنيا مهني بيش نيست و اين هر شش ! تر است، اى درويش تراند و اين سه حجاب قوى و اين سه بتان عظيم
  .دنيااند و اين سه شاخه آخرين چون قوى شوند و غالب گردند، آن سه شاخه اول ضعيف شوند و مغلوب گردند

ها  اند و پناه به سايه اين شاخه اند، يا در زير مجله نشسته ها نشسته و اهل دنيا هر يك در زير سايه يكى از اين شاخه
  .نفس ايشان برسد و مراد نفس ايشان حاصل گردد اند، از جهت آن كه تا راحىت و لذتى به برده

ر يك خوشى حتمل هزار ناخوشى  منى دانند كه زير هر مرادى ده نامرادى تعبيه است، بلكه صد، بلكه هزار و كسى از 
  .چون كند

، يعىن دانا هرگز اين حتمل نكند، ترك آن يك خوشى كند، اما نادان ترك آن يك خوشى نكند، از سبب غفلت بنابر غفلت
  .نادان طلب آن يك خوشى كند و غافل باشد از آن كه اين يك خوشى را چندين ناخوشى از غفلت است

  .»1« ] أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ [

  .اند]  ازمعارف و آيات خداى[خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه
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اى دارد، از جهت آن كه دنيا  ها سايه هاى دنيا كه گفته شد خود سايه است، نه اين كه اين شاخه اين شاخه! اى درويش
منايد اما حقيقىت ندارد و از اين سايه، راحىت به كسى نرسد، بلكه از اين سايه رنج  خود سايه است و وجود ظّلى دارد، مى

  .انگيزد كند بلكه حرارت و آتش مى ن كه اين سايه خنكى ندارد و دفع گرما منىو زمحت زيادت شود، از اين جهت آ

   اى درويش به حقيقت حجاب هفت آمد، يكى دوسىت نفس و دوسىت اين شش

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  388: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

نگى هاى ىب اند، دوزخ ىچيز ديگر از براى نفس، اين هفت چيز هر يك دوزخ نگان گرسنه، هر  پايان و هر يك  اند، 
  .اند چنان گرسنه برند و هم زماىن چندين هزار كس فرو مى

آيند و اين چندين هزار بال و فتنه و  مجله اوصاف ذميمه و اخالق ناپسنديده در آدمى بواسطه اين هفت چيز باز پيدا مى
رسد، آدمى از اين مهه غافل و به غفلت روزگار  و آخرت بواسطه اين هفت چيز مى رنج و عذاب كه با آدمى رسد در دنيا

  .گذارد مى

  .»1« ] أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ [

  .اند]  ازمعارف و آيات خداى[خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه

از خواب غفلت بيدار شود و از مسىت هشيار گردد و به مرتبه انساىن به كمال عقل رسد و اين عامل را چنان كه اين چون 
عامل است بداند و ببيند، البته از اين عامل سري شود و نفرت گريد و عالمت اين آن باشد كه در اين عامل چنان باشد كه 

  .مرغ در قفس، يا كسى كه در زندان است

نْيا ِسْجُن اْلُمؤِمنِ : ُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آلهقاَل رَ    .»2«  ألدُّ

  .دنيا، زندان مؤمن است: پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(
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  .56، حديث 12، باب 238/ 64: األنوار؛ حبار 5762، باب النوادر، حديث 362/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(

  389: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :و عالمت اين آن باشد كه در وقىت كه از اين عامل خواهد كه بريون رود، سخن او اين باشد كه

  .به خداى كعبه قسم، رستگار شدم »1« »فـُْزُت َوَربِّ اْلَكْعَبةِ «

______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: ؛ حبار األنوار119/ 2: املناقب -)1(

  390: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  ] َوزَكاُة اللِّساِن النُّْصُح ِلْلُمْسِلمَني َوالتـَّيـَقُُّظ لِْلغاِفلَني وََكثْـَرُة التَّْسبيِح َوَغيـْرُهُ [

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  :براى زبان دو زكات است

  .يدار كردن غافالننصيحت مسلمانان و ب - 1

ليل  - 2   .كثرت تسبيح و ذكر و حتميد و 

   زكات زبان

ى  مسئله نصيحت مسلمانان و بيدار كردن اهل غفلت با خواست حق در باب شصت و چهارم حبث امر به معروف و 
ليل در باب پنجم    .ذكر گذشتدر رابطه با » مصباح الشريعة«از منكر مفصل خواهد آمد و مسئله تسبيح و حتميد و 

  391: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

َا اْلُمْسِلُموَن ىفَوزَكاُة اْلَيِد اْلَبْذُل َواْلَعطاءُ َوالسَّخاءُ ِمبا أنـَْعَم الّلُه َعَلْيَك ِبِه، َوَحتْريُكها ِبِكتابَِة اْلِعْلِم َوَمن[ طاَعِة الّلِه،  اِفَع يـَْنَتِفُع ِ
  ]َواْلَقْبُض َعِن الشُُّرورِ 
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   زكات دست

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

هاىي است كه خداوند به تو عنايت كرده كه توضيح مفصل اين مسئله در  زكات دست، خبشش و عطا و سخا از نعمت
  .باب پنجاه و سوم در حبث سخا خواهد آمد

و اجنام كارهاىي   ها و مقاالت علميه براى حفظ دين و بيدارى مسلمانان است و مرحله ديگر زكات دست، نوشنت كتاب
ره بربند، مانند ساخنت مسجد، مدرسه علمى، صندوق قرض احلسنه و از اين قبيل  كه مسلمانان در طاعت حق از آن 

گناه، دعواى بدون دليل، امضاى  امور و نيز زكات ديگر دست حفظ آن از اجياد شر است، مثل زدن به سر مردم ىب
  .ن امورناحق، نوشنت و پخش كردن باطل و شبيه اي

   حيات دين با تأليف كتاب

   راسىت از مجله علل مهمى كه تاكنون باعث حفظ دين اهلى از دستربد حوادث

  392: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .زمان و قرون و محالت شياطني شده، نوشنت آثار اهلى و اسالمى به وسيله عاملان رباىن است

، »اعيان الشيعة«نظري  هاى ىب حمل چه زمحاتى شدند بايد به كتاببراى اين كه بدانيد در اين زمينه بزرگان شيعه مت
  .هاى آستان قدس، جملس، ملك، وزيرى يزد مراجعه كنيد و فهرست كتاخبانه» الغدير«و » الذريعة اىل تصانيف الشيعة«

هاى شيخ متقدمني حضرت صدوق هم چون،  هاى با عظمت اصول چهارصدگانه اصحاب بزرگوار ائمه و نوشته اگر نوشته
» معاىن األخبار«، »علل الشرايع«، »االعتقادات«، »عيون اخبار الرضا«، »التوحيد«، »اخلصال«، »من ال حيضره الفقيه«

ترين  هاى مرجع كم نظري شيعه در سخت و نوشته» الكاىف«: ونهاى ثقة احملدثني حممد بن يعقوب كليىن هم چ و نوشته
و پانصد و سى جلد » اخلالف«، »التبيان«، »الرجال«، »االستبصار«، »التهذيب«: عصر، مرحوم شيخ طوسى هم چون

هاى شيخ حر عاملى و از مجله  هاى فيض كاشاىن و چندين جلد نوشته هاى عالمه حلى و سيصد جلد نوشته نوشته
و » حبار األنوار«و » مرآة العقول«تر  هاى عالمه جملسى رمحه اهللا و از مهه مهم و هفتاد جلد نوشته» ل الشيعةوسائ«

هاى شيخ انصارى  و نوشته» الشرايع«، »املسالك«، »رياض«، »جواهر الكالم«، »مستدرك الوسائل«هاىي هم چون  نوشته
  !ه نبود، امروز ما از دين خدا چه خرب داشتيم؟و ساير فقها، مفسران، ادبا، شعرا، حكما و عرفاى شيع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اينان بودند كه با زكات دست در مقام حفظ دين و حفظ امت از انواع شرور و فنت و حمن برآمدند، ورنه تاكنون يهود و 
! ودندترين اثرى از دين خدا و فرهنگ انبيا و امامان عليهم السالم در صفحه زمني باقى نگذاشته ب نصارى و يا ديگران كم

احلسنه و خرييه و ايتام كه با زكات مال و دست  هاى قرض ها و صندوق و اگر اين مهه مساجد و حمافل و مدارس و حوزه
   اهل جود و كرم بنا شده، نبود ملت اسالم با چه مشكالت

  393: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  هاىي روبرو بودند؟ و سخىت

اعمال نيك در طاعت خدا و جود و خبشش و عطا و حفظ آن از در هر صورت زكات دست، نوشنت حقايق و اجنام 
  .شرور و اجياد ضربه و ضرر نسبت به مسلمانان است

  394: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

الرَِّحِم َواجلِْهاِد َوما فيِه  ِمْن زِياَرِة الصَّاِحلَني َوَجماِلِس الذِّْكِر َوإْصالِح النَّاِس َوِصَلةِ   َوزَكاُة الرِّْجِل السَّْعُى ىف ُحُقوِق الّلِه َتعاىل[
  ] َصالُح قـَْلِبَك َوَصالُح ديِنكَ 

  زكات پا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  :زكات پا رفنت به جاىي است كه از حقوق خداست مانند

  .زيارت عباد شايسته - 1

  .جمالس علم - 2

  .جلسه اصالح و صلح بني مسلمانان - 3

  .صله رحم - 4

  .جهاد - 5
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  .جا كه صالح قلب و دين در آن استو هر  - 6

   زيارت بندگان شايسته

اى داده است، چرا كه در اين  اسالم به مسئله زيارت حق و عباد شايسته و ديدار عاملان رباىن و مؤمنان امهيت فوق العاده
ره   .شود ايت براى فرداى آخرت نصيب انسان مى هاى دنياىي و آخرتى و گاهى منافع ىب زيارات 

  395: ، ص6 ان اسالمى، جعرف

  :اند فرموده» قد قامت الصالة«امام على عليه السالم در تفسري 

  .»1«  َواْلُوُصوِل إَىل الّلِه َعزََّوَجلَ   حاَن َوْقُت الزِّياَرِة َواْلُمناجاِة َوَقضاِء احلَْواِئِج َوَدْرِك اْلُمىن

  !زو و اتصال و وصول به حضرت الّله رسيدوقت زيارت حضرت حق و مناجات با او و قضاى حوائج و درك آر 

  :در روايت آمده

روزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله نشسته بودند، در حاليكه على و فاطمه و حسن و حسني عليهم السالم اطراف حضرت 
ى ما را كس: امام حسني عليه السالم عرضه داشت. چگونه است وقىت كشته شويد و قبور مشا پراكنده باشد: بودند، فرمود

كنند، چون قيامت شود، به نزد آنان  آرى، گروهى از امتم به اميد بّر و صله من مشا را زيارت مى: كند؟ فرمود زيارت مى
  .»2« آمي و از اهوال قيامت جناتشان خواهم داد

  :و حضرت فرمودند

هاى قيامت  خواهم آمد و او را از رنجاگر كسى مرا زيارت كند، يا يكى از افراد ذريّه مرا زيارت كند، قيامت به زيارتش 
  .»3« جنات خواهم داد

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»4« هر كس در زمان حيات يا بعد از موت من مرا زيارت كند در روز قيامت در جوار من خواهد بود

______________________________  
  .24، حديث 13، باب 133/ 81: حبار األنوار؛ 1، حديث 34، باب 240: التوحيد -)1(
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  .2و  1، حديث 1، باب 10: كامل الزيارات  -)2(

: ؛ حبار األنوار19332، حديث 2، باب 331/ 14: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 1، باب 11: كامل الزيارات  -)3(
  .31، حديث 2، باب 123/ 97

  .11، حديث 2، باب 13: كامل الزيارات  -)4(

  396: ، ص6 ج عرفان اسالمى،

  :امام صادق عليه السالم فرمود

هر كس امرياملؤمنني عليه السالم را عارف به حقش بدون جترب و تكرب زيارت كند مهانند اجر صد هزار شهيد براى اوست و  
اش مورد خبشش قرار خواهد گرفت و در قيامت به حال امن وارد خواهد شد و حساب بر او سبك   گناهان گذشته و آينده

فته شود و مالئكه از او استقبال خواهند كرد، چون شيعه از زيارت به منزلش برگردد، به وسيله مالئكه عيادت شود اگر گر 
  .»1« مريض شود و مشايعت گردد اگر مبريد و تا هنگام قرار گرفنت در قرب مالئكه براى او استغفار كنند

  :و در روايت آمده

در صورت عرفان به حقش، ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول به او هر كس حسني عليه السالم را زيارت كند 
  .»2« اش آمرزيده شود داده شود و گناه گذشته و آينده

  :در روايات آمده

ها و علت  زيارت حضرت سيد الشهدا عليه السالم موجب طول عمر و حفظ نفس و مال و زيادى رزق و رفع ناراحىت
  .»3«  قضاى حاجات است

  :فرمايد ادق عليه السالم مىامام ص

اگر بر اثر مشقت و دورى خانه نتوانستيد به زيارت ما بياييد، باالى منزل رويد و دو ركعت مناز بگذاريد و با سالم به قرب 
  .»4« رسد ما اشاره كنيد كه اين سالم و زيارت مشا به ما مى
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______________________________  
  .9، حديث 23، باب 176/ 56: األنوار ؛ حبار395/ 1: كشف الغمة  -)1(

  .1، حديث 3، باب 257/ 97: حبار األنوار -)2(

  .6، باب 45/ 98: حبار األنوار -)3(

/ 98: ؛ حبار األنوار1، حديث 96، باب 286: ؛ كامل الزيارات1، باب النوادر، حديث 587/ 4: الكاىف -)4(
  .1، حديث 32، باب 365

  397: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  :اوى به حضرت صادق عليه السالم عرض كردر 

اگر نتوانسىت بياىي روز مجعه غسل كن يا وضو بگري و بر بام خانه برو و دو : وقىت قادر به زيارت مشا نباشم چه كنم؟ فرمود
ركعت مناز خبوان و به طرف من توجه كن كه هر كس مرا در حيامت زيارت كند، پس در ممامت زيارت كرده و هر كس در 

  .»1«  امت مرا زيارت كند، مانند اين است كه در حيامت زيارمت كرده استمم

در باب زيارت مهه ائمه عليهم السالم چه در حيات، چه در ممات، روايات زيادى به مضامني باال وارد شده كه داللت بر 
  .امهيت زيارت عباد شايسته چه در حيات آنان، چه در ممات آنان دارد

  :فرمايد سالم مىامام صادق عليه ال

هر كس قدرت بر صله نسبت به ما را ندارد، شايستگان از مواليان ما را صله كند و هر كس قدرت بر زيارت ما را ندارد، 
  .»2«  خوبان از مواليان ما را زيارت كند كه ثواب زيارت آنان، زيارت ماست

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اى كه با ديگرى بنشيند و در مسائل ما  گومي خدا رمحت كند آن بنده برسانيد، من مىدوستامن را از جانب من سالم 
ها ملكى است كه جهت آنان استغفار كند، در نشسنت مشا با يك ديگر و سخن در فرهنگ  سخن بگويد كه سومى آن

رتين مردم بعد از ما كساىن هستند كه در امر ما سخن بگويند و به    امرما احياى دين ماست، 
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______________________________  
؛ حبار 19856، حديث 95، باب 578/ 14: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 96، باب 287: كامل الزيارات  -)1(

  .6، حديث 32، باب 366/ 98: األنوار

، 476/ 9: ؛ وسائل الشيعة1765، باب ثواب صلة اإلمام عليه السالم، حديث 73/ 2: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .29، حديث 21، باب 354/ 71: ؛ حبار األنوار12531، حديث 50باب 

  398: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ما برگردند

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كسى كه به ديدار برادر مؤمنش در منزلش برود و نيىت جز زيارت برادر مؤمن نداشته باشد، او را از زيارت كنندگان خدا 
  .»2« بر خداست كه زائرش را اكرام كندنويسند و  مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

رت از آزاد كردن ده بنده مؤمن است و هر كس عبد مؤمىن را آزاد كند، به هر عضوش، عضوى از  زيارت مؤمن براى خدا 
  .»3« شود جهنم آزاد مى

ز او حل كند، يا حاجىت از او روا منايد، يا و اما كسى كه به زيارت برادر مؤمن برود، براى خدا، نه براى اين كه مشكلى ا
  .»4« هاى عظيم به او خواهد رسيد در مرضش از او عيادت كند، ثواب

   جمالس علم

ها و به دست آوردن معرفت، به حقيقت زكات پاى  رفنت به جمالس علم جهت رشد عقل و كمال روح و يافنت واقعيت
ره رتين    .گردد اى مادى و معنوى نصيب انسان مىه انسان است و در اداى اين زكات، 

______________________________  
، باب 380/ 10: ؛ مستدرك الوسائل31، حديث 21، باب 354/ 71: ؛ حبار األنوار110: بشارة املصطفى -)1(

  .12226، حديث 78
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  .112حديث ، 23، باب 275/ 75: ؛ حبار األنوار22354، حديث 49، باب 209/ 17: وسائل الشيعة -)2(

؛ 19880، حديث 100، باب 590/ 14: ؛ وسائل الشيعة13، باب زيارة اإلخوان، حديث 178/ 2: الكاىف -)3(
  .13، حديث 21، باب 349/ 71: حبار األنوار

  .، باب زيارة اإلخوان، احاديث متعددى در اين باب آمده است175/ 2: الكاىف -)4(

  399: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ره در متام روى زمني هيچ جملسى، ارزندهبه حقيقت كه  تر از جملس علم نيست، جملس علم جملس حق،  تر و نافع تر و پر 
شت است جملس نور و بنابر روايات باغى از باغ   .هاى 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت برد و به راس ها براى طالب علم پرها و  ىت فرشتههر كه راهى رود كه در آن دانشى جويد، خداوند او را به راه 
ند به نشانه رضايت از او و اين حمقق است كه براى طالب علم هر كه در آمسان و زمني است  بال هاى خود را فرو 

فضيلت عامل بر عابد چون فضيلت ماه است بر ستارگان در شب چهارده و . آمرزش خواهد، تا برسد به ماهيان دريا
ها علم بود و هر كس از آن برگرفت  مربانند زيرا پيامربان دينار و درمهى به ارث نگذاشتند وىل ارث آنبراسىت علما وارث پيا
  .»1«  ره فراواىن برده است

  :فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد ابوبصري مى

هم به ديگرى ياد دهد به معلم اول  اگر او: برد، گفتم هر كه كار خريى ياد بدهد، مانند كسى كه بدان عمل كند اجر مى
  اگر معلم مبريد؟: اين ثواب براى او جارى است، اگر به مهه مردم هم ياد بدهد، گفتم: رسد؟ فرمود ثواب آن عمل مى

  .»2« اگر چه مبريد: فرمود

  :امام سجاد عليه السالم فرمود

   گرچه  رفتند اى است دنبال آن مى دانستند در طلب علم چه فايده اگر مردم مى
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______________________________  
، 1، باب 164/ 1: ؛ حبار األنوار131: ؛ ثواب األعمال1، باب ثواب العامل واملتعلم، حديث 34/ 1: الكاىف -)1(

  .2حديث 

: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 2، باب 5: ؛ بصائر الدرجات3، باب ثواب العامل واملتعلم، حديث 35/ 1: الكاىف -)2(
  .21270، حديث 16، باب 172/ 16

  400: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

ها فرو شوند، براسىت خداى تبارك وتعاىل به دانيال عليه السالم وحى فرمود،  خون دل در راه آن بريزند و به گرداب
امن نزد ترين بندگ ترين بندگامن نزد من ناداىن است كه حق اهل علم را سبك مشارد و از آنان پريوى نكند و دوست مبغوض

  .»1«  من پرهيزكار طالب ثواب شايان و مالزم علما و پريو بردباران و پذيراى از حكمت شعاران است

   جلسه صلح بني مسلمانان

ها بني دو دوست مسلمان، دو ملت مسلمان،  آمدها و امور ماىل و خانوادگى و گاهى كم ظرفيىت بر اثر حوادث و پيش
پدر و مادر، فرزند و مادر، معلم و متعلم، دو شريك در كار، نزاع و اختالف پيش دو خانواده مؤمن، دو زن و شوهر، 

رت كه خود اينان در پى قوانني مثرخبش اهلى به صلح و مصاحله با هم برخيزند و اگر نشد بر ساير مؤمنان و . آيد مى چه 
فرموده امام صادق عليه السالم زكات افراد مسلمان است كه براى اصالح و صلح بني آنان حركت كنند كه اين حركت به 
  .پا است و اين حركت در پيشگاه حضرت حق از ثواب بسيار عظيم برخوردار است

خواهد براى صلح بني افرادى كه نزاع دارند  كند و از مردم مى قرآن جميد در آيات متعددى به اين حقيقت مثرخبش امر مى
  .بپا خيزند و به اين امر مهم اهلى اهتمام ورزند

  .»2« ] َفاتـَُّقوا اللََّه َو َأْصِلُحوا ذاَت بـَْيِنُكْم َو َأِطيُعوا اللََّه َو َرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ [

  ] اختالف و نزاع[از خدا پروا كنيد و ]  نسبت به انفال[پس اگر مؤمن هستيد 

______________________________  
  .109، حديث 1، باب 185/ 1: ؛ حبار األنوار5واملتعلم، حديث ، باب ثواب العلم 35/ 1: الكاىف -)1(
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  .1): 8(انفال  -)2(

  401: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .بني خود را اصالح مناييد و از خدا و پيامربش اطاعت كنيد

َأْمِر اللَِّه   َء ِإىل َفقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفي  ا َعَلى اْألُْخرىَو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيْـنَـُهما َفِإْن بـََغْت ِإْحدامهُ [
نَـُهما ِباْلَعْدِل َو أَْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َو اتـَّ * َفِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ ُقوا ِإمنَّ

  .»1« ] اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

ها صلح و آشىت برقرار كنيد و اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى  و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر جبنگند ميان آن
و  پس اگر بازگشت، ميانشان به عدالت. كند، جبنگيد تا به حكم خدا باز گردد جتاوز كند، با آن گروهى كه جتاوز مى

جز اين نيست كه مهه .* انصاف، صلح و آشىت برقرار كنيد و مهواره دادگرى را پيشه سازيد كه خدا دادگران را دوست دارد
ميان برادرانتان صلح و آشىت برقرار كنيد و از خدا پروا مناييد  ]  در مهه نزاع ها و اختالفات[مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين 

  .كه مورد رمحت قرار گرييد

  :اى فرمودند پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در خطبه

هر كس براى صلح بني دو نفر حركت كند، مالئكه تا وقت بازگشت به او درود فرستند و اجر شب قدر به او عطا شود 
بر او و هر كس براى جداىي بني دو نفر حركت كند به قدر اجر اصالح كننده، بار در پرونده او خواهد آمد و لعنت حق 

  .»2« حتم خواهد گشت تا داخل جهنم گردد و در آجنا عذابش دو چندان خواهد بود

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .10 - 9): 49(حجرات  -)1(

، باب 366/ 73: ؛ حبار األنوار24006، حديث 1، باب 441/ 18: ؛ وسائل الشيعة288: ثواب األعمال -)2(
  .30، حديث 67

  402: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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َسبيِل الّلِه َحّقاً وَكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َخيْطُوها وََكِلَمٍة  ىف إْصالٍح بـَْنيَ إْمَرَءٍة َوَزْوِجها أْعطاُه الّلُه اْجَر أْلَف َشهيٍد قُِتُلوا ىف  َمْن َمشى
اُرها َ   .»1« ىف ذِلَك ِعباَدُة َسَنٍة قياٌم لَيـُْلها َوِصياٌم 

هر كس براى آشىت بني زن و شوهر حركت كند، ثواب هزار شهيد كشته شده به حق را در راه خدا دارد و براى هر قدم و 
  .هايش به قيام و روزهايش به روزه گذشته باشد اى در اين راه ثواب يكسال عبادت براى اوست كه شب هر كلمه

ْعُت َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يـَُقولُ : السالم ِعْنَد اْلَوفاِة قالَ ىف َوِصيَِّة َمْوالنا أمريِاْلُمْؤِمنَني عليه  َصالُح ذاِت اْلبَـْنيِ : مسَِ
  .»2«   إّالِبالّلهِ أْفَضُل ِمْن إقامَِّة الصَّالِة َوالصَّْوِم، َوإنَّ اْلُمبريََة َوِهَى اْحلاِلَقُة لِلّديِن َفساُد ذاِت اْلبَـْنيِ َوال قـُوَّةَ 

رت از اقامه مناز : فرمود از رسول خدا شنيدم مى: يت امرياملؤمنني عليه السالم هنگام وفات آمدهدر وص اصالح بني دو نفر 
  .و روزه است و قطع كننده دين انسان به حقيقت فساد اجياد كردن بني دو نفر است و قوتى نيست مگر به خدا

  :در اجنيل آمده: امام كاظم عليه السالم فرمود

  .»3« ِلْلُمْصِلحَني بـَْنيَ النَّاِس اولِئَك ُهُم اْلُمَقرَّبُوَن يـَْوَم اْلِقياَمةِ   ُطوىب

  .خوشا به حال اصالح كنندگان بني مردم، اينان در قيامت از مقربان هستند

  :هاى درخت طوىب فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در آوخيتگان به شاخه

______________________________  
، باب 369/ 73: ؛ حبار األنوار21717، حديث 22، باب 343/ 16: ؛ وسائل الشيعة288: ثواب األعمال -)1(

  .30، حديث 67

/ 75: ؛ حبار األنوار197: ؛ حتف العقول7، باب صدقات النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 51/ 7: الكاىف -)2(
  .2، حديث 18، باب 99

  .1، حديث 25، باب 309/ 75: األنوار؛ حبار 392: حتف العقول -)3(

  403: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  اْألْجَنِبيَِّة فـََقْد تـََعلََّق ِمْنُه ِبُغْصنٍ َوَمْن أْصَلَح بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َواْلواِلِد َوَوَلِدِه َواْلَقريِب َوَقريِبِه َواْجلاِر َوجارِِه َواألْجَنِىبِّ وَ 
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شوهر و پدر و فرزند و دو قوم و خويش و مهسايه و مهسايه و غريبه و غريبه، اصالح كند به شاخه كسى كه بني زن و 
  .آن آوخيته است

   صله رحم

از مسائل بسيار مهم و از عبادات پر قيمت صله رحم است، الزم است انسان قسمىت از اوقات خود را وقف ديدن و 
گاهى از آنان دجلوىي منوده و مشكالت ايشان را حل   و نزديك كند و گاه زيارت پدر و مادر و برادر و خواهر و اقوام دور

ها و  كند، ترغيب فوق العاده اسالم به صله رحم نه فقط براى ديدن آنان است، بلكه بيشرت براى رفع حوائج و حل سخىت
  .رد و سر تافتدرمان دردهاى آنان است و حىت نبايد از رمحى كه با انسان قطع رحم كرده و سر تافته قطع ك

َو اتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتسائـَُلوَن ِبِه َو [ : يـَُقوُل الّلهُ َتباَرَك َوَتعاىل »2«  ِصُلوا أْرحاَمُكْم َوَلْو بِالسَّالمِ : قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .»3« ] اْألَْرحامَ 

  .يك سالم باشدصله رحم جباى آريد گرچه به : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

كنيد بپرهيزيد و درباره ارحام كوتاهى  خداىي را كه به نام او از يكديگر درخواست مى: فرمايد خداوند تبارك و تعاىل مى
  .ننماييد

  :به حضرت صادق عليه السالم وارد شدم، فرمود: گويد داود رقى مى

______________________________  
  .111، حديث 23، باب 166/ 8: حبار األنوار ؛645: تفسري االمام العسكرى -)1(

  .14، حديث 3، باب 91/ 71: ؛ حبار األنوار10، حديث 612/ 2: اخلصال -)2(

  .1): 4(نساء  -)3(

  404: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

تو  ات چيزى ديدم كه مرا خوشحال كرد و آن صله شود، در پرونده شنبه اعمال مشا بر ما عرضه مى روزهاى پنج! اى داود
پسر عموىي : گويد منايد، داود مى كند و از رزق تو چيزى كم منى درباره پسر عمويت بود، اين صله مرگ او را نزديك مى
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داشتم ناصىب كه داراى فرزندان زياد بود و احتياج به مال داشت، چون خواستم به مكه روم سفارش كردم به او از مال من  
  .»1« از اين عملم خرب دادكمك كنند، وقىت خدمت حضرت رسيدم مرا 

  :منصور دوانيقى به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت

پدرامن از جدم على عليه السالم از رسول خدا صلى : حديثى در صله رحم بگو تا مهدى پسرم را از آن خرب دهم، فرمود
آورد، خداوند آن را سى سال قرار  ىمردى سه سال بيشرت از عمرش باقى نيست صله رحم جبا م: اهللا عليه و آله نقل كردند

  .دهد كند خداوند آن را سه سال قرار مى دهد و مردى سى سال از عمرش باقى است قطع رحم مى مى

  :سپس اين آيه را تالوت فرمود

  .»2« ] َميُْحوا اللَُّه ما َيشاءُ َو يـُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ [

  .نزد اوست" اّم الكتاب" منايد و هر چه را خبواهد ثابت و پابرجا مىكند و  خدا هر چه را خبواهد حمو مى

  .اين حديث منظورم نبود: منصور عرضه داشت

  :اند گونه پدرامن از على عليه السالم از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل كرده مهان: فرمود

  خيارصله رحم آباد كننده ديار و اضافه كننده عمرهاست اگر چه اهلش از ا

______________________________  
لس الرابع، حديث 413: األماىل، طوسى -)1( ؛ 21116، حديث 101، باب 111/ 16: ؛ وسائل الشيعة929، ا

  .20، حديث 3، باب 93/ 71: حبار األنوار

  .39): 13(رعد  -)2(

  405: ، ص6 عرفان اسالمى، ج

  .و خوبان نباشند

  .را منظور نداشتمحديث خوىب است وىل اين : گفت
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  :اند پدرامن از على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آورده: فرمود

  .كند صله رحم حساب را آسان و آدمى را از بد مردن حفظ مى

  .»1«  خواستم آرى، اين حديث را مى: منصور گفت

َمْن َقَطَعىن َقَطَعُه الّلهُ َوَمْن : ْبٌل َممُْدوٌد ِمَن اْألْرِض إَىل السَّماِء يـَُقولُ ألرَِّحُم حَ : َعْن َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله إنَُّه قالَ 
  .»2«  َوَصَلىن َوَصَلُه الّلهُ 

خدا ! هر كس مرا قطع كند: گويد رحم ريسماىن كشيده از زمني به آمسان است مى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .ند خدا وصلش كندقطعش كند و هر كس مرا وصل ك

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: در حديث آمده

هر كس با جان و مال به سوى قوم خويش براى صله رحم برود، اجر صد شهيد دارد و به هر قدمى چهل هزار حسنه 
ن است كه صد شود و مانند اي گردد و چهل هزار درجه به او عنايت مى اش حمو مى براى اوست، چهل هزار سيئه از نامه

  .»3«  سال در حال صرب و احتساب خدا را عبادت كرده

  توانيد به جلد هفتاد روايات باب صله رحم و گناه قطع رحم بسيار زياد است مى

______________________________  
لس السابع عشر، حديث 480: األماىل، طوسى -)1(   .21، حديث 3باب  93/ 71: ؛ حبار األنوار1049، ا

/ 15: ؛ مستدرك الوسائل35، حديث 6، باب 187/ 47: ؛ حبار األنوار45، حديث 362/ 1: عواىل الآلىل -)2(
  .18124، حديث 11، باب 242

لس السادس والستون، حديث 431: األماىل، صدوق -)3( ؛ 6، حديث 3، باب 89/ 71: ؛ حبار األنوار1، ا
  .18140، حديث 11، باب 249/ 15: مستدرك الوسائل

  406: ، ص6 عرفان اسالمى، ج
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جلد چهارم و ساير كتب حديث » مستدرك سفينة البحار«و » حبار األنوار«و شش و هفتاد و هفت و هفتاد و هشت 
  .مراجعه كنيد

  جهاد

  .با خواست خداوند به طور مفصل خواهد آمد» مصباح الشريعة«شرح شركت در جهاد ىف سبيل الّله در باب هشتادم 

   دينصالح قلب و 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در مجله آخر روايت باب زكات مى

و زكات ديگر پايت، شركت در جاىي است كه صالح قلب و دين توست و آجنا بدون شك جمالس مذهىب و مساجد اهلى 
ى به خدا و شوند و معرفت آدم گونه حمافل شهوات مهار مى و جملس اخيار و حمفل عارفان و اولياى خداست كه در اين

  .كند گردد و در اين جمالس نفس اهل حال، روان مرده را زنده و قلب غافل را بيدار مى قيامت و معارف اضافه مى
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َوُهْم   اْلُمَقرَّبُوَن اْلُمْخِلُصوَن أْكثـَْر ِمْن أْن ُحيْصىهذا ِممّا َحيَْتِمُل اْلُقُلوُب فـَْهُمُه َوالنـُُّفوُس اْسِتْعمالُُه َوما ال ُيْشِرُف َعَلْيِه إّالِعباُدُه [
  ] أْربابُُه َوُهَو ِشعاُرُهْم ُدوَن َغْريِِهمْ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان اين روايت مهم مى

  .است آنچه در باب زكات ذكر شد به اندازه طاقت فهم مردم بود و به مقدارى كه براى نفوس مردم قابل عمل

اما آنچه از اسرار و حقايق كه براى بندگان مقرب و خملص حضرت حق معلوم است و آن بزرگواران بر آن اشراف دارند 
بيش از آن است كه به مشاره آيد كه راه بردن به كنه حقايق و اطالع بر باطن اسرار و فهم دقايق اهليه كار عباد مقرب و 

  !!تخملص است و ديگران را بر آن راهى نيس

اين قسمت از شرح در ساعات آخر عصر مجعه، با لطف و حمبت تو پايان پذيرفت، مرا جز تو اميدى ! معبودا! پروردگارا
ايت و لطف عميم و رمحت و مرمحتت مرا مهلت ده تا اين  باشد، با كرم ىب گاهى منى نيست و برامي غري عنايت تو تكيه
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اى تا آخر بپيمامي، عنايىت كن كه دنباله اين شرح تا پايان آن ادامه  گذارده  راهى كه فقط و فقط از باب فضيلت پيش پامي
  .نشني، خدمىت به دين و به خلق تو اجنام گريد يابد، شايد از توجه خاصت به اين گداى راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


