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  7: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد ده

  46باب 

   مسئله بيان و كالم و سخن گفنت

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اْلَمْرءُ َخمُْبوءٌ َحتَْت ِلسانِهِ : امرياْلُمْؤمنَني عليه السالمأْلَكالُم اْظهاُر ما يف قـَْلِب اْلَمْرِء ِمَن الصَّفاِء َواْلَكَدِر َواْلِعْلِم َواجلَْْهِل، قاَل 

ٌر ِمْنهُ َفزِْن َكالَمَك َواْعِرْضُه َعَلى اْلَعْقِل فَاْن كاَن لِّلِه َوِىف اللَِّه فـََتَكلَّْم ِبِه، َوان كاَن َغيـَْر ذِلَك فَالسُّكُ    .وُت َخيـْ

ماِئِه ُؤوَنًة َواْفَضَل َمْنزَِلًة َواْعَظَم َقْدراً ِعْنَدالّلِه ِمَن اْلَكالِم يف ِرضا الّلِه َوِلَوْجِهِه َوَنْشِر آالِئِه َونـَعْ فـََلْيَس َعَلى اجلَْوارِِح ِعباَدٌة اَخفَّ مَ 
َنهُ َوبـَْنيَ ُرُسِلِه َمْعًىن َيْكِشُف ما اَسرَّ ا  اال َترى. ىف ِعباِدهِ  لَْيِهْم ِمْن َمْكُنوناِت ِعْلِمِه َوَخمُْزوناِت انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َملْ َجيَْعْل فيما بـَيـْ

ذا انَُّه اْفَضُل اْلَوساِئِل َواْلَطُف اْلِعبادَ    .ةِ َوْحِيِه َغيـَْر اْلَكالِم وََكذِلَك بـَْنيَ الرُُّسِل َواْالَمِم، فـََثَبَت ِ

  .ِه َواَشدُّها َمالَمًة َواْعَجُلها َسْأَمًة ِعْنَد اْخلَْلِق ِمْنهُ وََكذِلَك ال َمْعِصَيَة اْشَغُل َعَلى اْلَعْبِد َواْسرَُع ُعقوَبًة ِعْنَد اللّ 

  .ُق يـَْوَم اْلِقياَمةِ َواللِّساُن تـَْرُمجاُن الضَّمِري َوصاِحُب َخَربِ اْلَقْلِب َوِبِه يـَْنَكِشُف ما ىف ِسرِّ اْلباِطِن َوَعَلْيِه ُحياَسُب اْخلَلْ 

  .ءٌ اَحقَّ ِبُطوِل السِّْجِن ِمَن اللِّسانِ  َولَْيَس َشىْ . َواْلُعقوَل ماكاَن ِمْنُه ِلَغْريِ الّلهِ  َواْلَكالُم َمخٌْر ُيْسِكُر اْلُقلوبَ 

  .اْحَفْظ ِلساَنَك َعْن َخبيِث اْلَكالِم َوىف َغْريِِه الَتْسُكْت اِن اْسَتَطْعتَ : قاَل بـَْعُض احلَُْكماءِ 

  .َحَسَنٌة َرفيَعٌة ِمْن ِعْنِد الّلِه َعزََّوَجلَّ ِالْهِلها َوُهْم اَمناءُ اْسرارِِه ىف اْرِضهِ َفامَّا السَّكيَنُه َوالصَّْمُت َفِهَى َهْيَئٌة 

  8: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  ] ْرءٌ َخمُْبوءٌ َحتَْت ِلسانِهِ اْلمَ : مأْلَكالُم اْظهاُر ما يف قـَْلِب اْلَمْرِء ِمَن الصَّفاِء َواْلَكَدِر َواْلِعْلِم َواْجلَْهِل، قاَل امرياْلُمْؤمنَني عليه السال[
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   حقيقت سخن و كالم

هاى  هاى اهلى كه در قرآن جميد به عنوان يكى از نعمت ترين نعمت در اين فصل، امام صادق عليه السالم به يكى از بزرگ
  :فرمايد ربوىب مشرده شده يعىن مسئله بيان و كالم و سخن گفنت اشاره مى

ْنسانَ * نَ َعلََّم اْلُقْرآ* الرَّْمحنُ [   .»1« ] َعلََّمُه اْلَبيانَ * َخَلَق اْإلِ

  .به او بيان آموخت* انسان را آفريد؛.* قرآن را تعليم داد* رمحان]  خداى[

دهد كه  سخن نشان مى. عّلت ظهور باطن متكّلم و گوينده است: فرمايد سخن و كالم مهان طور كه امام به حق ناطق مى
  درون گوينده در چه وضعى است؟

گونه باشد، سخنش حق و   آيا اهل صفاست، يعىن دروىن آراسته به اميان و حقيقت و فضيلت و كرامت دارد كه اگر اين
ى از منكر و وسيله نشر علم و اخالق و حسنات است   .كالمش چراغ هدايت و بيانش امر به معروف و 

   كهكند   معىن و باطل است، روشن مى و اگر كالمش لغو و بيهوده و سخنش ىب

______________________________  
  .4 -1): 55(الرمحن  -)1(

  9: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ربط به حضرت حق و نفسش آلوده به رذايل و روحش مسّخر  باطنش آلوده و درونش خبيث و قلبش قسى و دلش ىب
  .شيطان رجيم است

جلد هشتم به تفصيل مسائلى بيان شد و در مسئله زبان و ساختمان اين عضو و فضيلت صمت و سكوت در ابتداى 
شود كه توجه به آن به سود دنيا و  در ابتداى اين جلد به خواست حضرت موال مسائلى در باب سخن و كالم مطرح مى

  .آخرت ماست

هاى ملكوتى و حسنات اخالقى نباشد، چگونه  راسىت، اگر متكلم در دنياى درونش آراسته به حقايق امياىن و واقعيت
ها معلول روشىن درون و پاكى  اند سخن پاك و كالم پاكيزه و گفتار پسنديده و بيان سودمند داشته باشد؟ كه مهه اينتو  مى

  .و صفاى باطن است
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كالم چه گوهر پر ارزش و چه نعمت عظيم و چه چراغ پر فروغى است كه خداى مهربان از باب لطف و عنايتش به 
دنياىي خود را با آن برطرف كنند و هم به وسيله آن دنياى زندگى را از حمبت و بندگان مرمحت فرموده، تا هم نيازهاى 

تر از آفتاب بيفروزند، وىل هزاران حيف   عشق و سرور و صفا و وفا پر كنند و هم براى برزخ و قيامت خود چراغى روشن
و به لباس باطل پوشيده گشته  شود كه اين نعمت اهلى در دست بسيارى از مردم تبديل به خط تاريك كفر و ناسپاسى مى

مت، دروغ، پشت وسيله نفاق، كينه، دمشىن، ىب اندازى، آبروريزى،  هم مهرى، غضب، خشم، دو به هم زىن، غيبت، 
  :به فرموده قرآن جميد!! گردد هاى خائنانه و قوانني ظاملانه مى كشى، نقشه جنگ، خراىب، آدم

ُلوا نِ [   .»1« ]ْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(

  10: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت ] شكر[آيا كساىن را كه 
  ند، نديدى؟درآورد

  :گويد شنومي كه مى اگر پاى درد دل اين نعمت گرامنايه بنشينيم و با گوش جان مستمع اين سرمايه اهلى شومي مى

  ام در غبار غم از اين وحشت سرا افتاده
 

  ام ها افتاده نور مهتامب كه در ويرانه

شتم از چه گشتم صيد خاك   سايه پرورد 
 

  ام افتادهتريه خبىت بني كجا بودم كجا 

 بايد مرا جاى در بستان سراى عشق مى
 

  ام عندليبم از چه در مامت سرا افتاده

  هاى خبت پاى مال مردمم از نارساىي
 

  ام طالعم در زير پا افتاده سبزه ىب

  خوار ناچيزم مرا در بوستان مقدار نيست
 

  ام قدرم زچشم آشنا افتاده اشك ىب

 گلچني وا مبريروى   لب فرو بستم رهى ىب
 

 «1»  ام در فراق هم نوايان از نوا افتاده
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بياييد دل به خدا بسپارمي و خانه قلب را با كمك وحى و كالم گهربار انبيا و امامان عليهم السالم صفا دهيم و از اين 
انسى و جىن جنات پيدا كرده حلظه به بعد متام هسىت خود را با قرآن جميد مهاهنگ كنيم، تا از دست هواى نفس و شياطني 

و حركت و عملمان تبديل به حركت شايسته و عمل صاحل گردد و به خصوص زبامنان از كالم لغو و باطل و بيهوده 
  .خالص گردد و به كالم حق و سخن ملكوتى آراسته شود

   سخن اولياى اهلى

يقت و ناصحان دلسوز مراجعه كنيد تا به ارزش مشا به سخنان انبيا و ائمه عليهم السالم و عرفاى اهلى و حكيمان با حق
   سخىن كه از قلب پاك و درون منور به نور اميان

______________________________  
  .رهى معريى -)1(

  11: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

سعادت دنيا و كند پى بربيد، آن بزرگواران متام سخن و كالمشان دعوت به حق و راهنماىي به خري و هدايت به  ظهور مى
  .آخرت بود و حق اين است كه در متام شؤون حيات از آن بزرگواران و كالم پر ارزششان متابعت و پريوى شود

آفرين حضرت نوح، هود، صاحل، ابراهيم، لوط، شعيب،  هاى قرآن سخنان پر ارزش و كلمات سعادت قرآن جميد در سوره
گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله را بيان فرموده كه مشا با انس به   يوسف، موسى، هارون، داود، سليمان، عيسى و رسول

توانيد از آن مفاهيم بلند آمساىن كه در رابطه با توحيد، معاد، معامالت، اخالق، سياست، اجتماع، فرد،  قرآن مى
  .معاشرت، تقوا، تزكيه، عمل صاحل و امور خري است آگاه شويد

پريوى نكنيم و چرا متام شؤون زندگى را با آن بزرگواران مهاهنگ ننماييم؟ كه آنان  چرا از سخنان و كالم پاكان حقيقى
  .گاه فيض حضرت حّقند و قلبشان مركز واردات اسرار اهليه است و روح ملكوتيشان متصل به روح اعظم جتلى

  انسان و روح اعظم در كالم مال صدرا

توضيح آيه مباركه نور در اين مسئله كه حقيقت اينان جامع متام  صدر املتاّهلني در گفتارى بسيار پر ارزش در تفسري و
  :گويد حقايق است، پس گفتارشان گفتار جامع و كامل است مى
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هاىي   هاى اهلى موجود است، آن كتاب اى است از متام آنچه كه در كتاب انسان، كامل به كلمه و سخن جامع و خالصه
به دست خداوند رمحان نوشته شده و بر صفات عامل وجود نقش بسته و از هاى نوراىن است كه  كه متام كلماتش نوشته

بينش كوردالن پنهان و پوشيده است، يعىن مانند روح اعظم كه جامع و دربرگرينده است مر آنچه را كه در عامل كبري 
   است؛ زيرا آغاز موجودات و صورت

  12: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

 باشد ها از انوار معقول و حمسوس است مى و ميوه درخت افالك و آنچه در آن ها و ختم عقول و نفوس و غايت آن
»1«.  

پس اكنون اراده آن دارمي كه براى تو مراتب عامل انسان و امساى او را شرح و توضيح دهيم و بيان كنيم كه روح انساىن و 
، برابر روح اعظم و عقل اّول قرآىن در عقل آخرين اهلى در مرتبه و قرب و نزديكى نزد خداوند در قوس صعود و بازگشت

عامل آغاز و قوس نزول است و سلطنت و غلبه او روز رستاخيز و روز عمل مهانند سلطنت روح اعظم در روز ازل است، 
يعىن از جهت مشول و فراگريى هر يك از آن دو بر متام مراتب موجودات، بلكه عقل اول و روح آخرين مهان حقيقت 

يك ذات در دو مرتبه ظاهر و جلوه منوده، يك بار در برگشت به خلق، براى به كمال رسانيدن خاليق و حمّمديه است كه 
  .بار ديگر در روى آوردن به حق تعاىل براى شفاعت آنان

  :چنانچه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« خنستني آفرينش حق، نور من بود

  :و فرمود

به عزت و : برگرد؟ برگشت، فرمود: پيش بيا؟ رو كرد، سپس فرمود: بود، به او فرموداّول چيزى كه خداوند آفريد عقل 
گريم و به  كنم و به واسطه تو مى اى بزرگوارتر از تو نيافريدم، به واسطه تو عطا و خبشش مى بزرگى خود سوگند كه آفريده

  .»3«  منامي واسطه تو پاداش و به واسطه تو عقاب و شكنجه مى

______________________________  
  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار140، حديث 99/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .99/ 4: ؛ عواىل الآلىل7، حديث 2، باب 97/ 1: حبار األنوار -)2(
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، 97/ 1: ؛ حبار األنوار142، حديث 99/ 4: ؛ عواىل الآلىل1، كتاب العقل واجلهل، حديث 10/ 1: الكاىف -)3(
  .9، حديث 2 باب

  13: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

و اين حديث را شيخ بزرگوار، امني اسالم و مورد اعتماد ناقالن حديث، حممد بن يعقوب كليىن روايت منوده و آن حديثى 
  .آهنگى دارند است كه مهگان بر درسىت آن اتفاق و هم

ممكنات است هم چنني اين انسان، كامل و  پس هم چنان كه روح اعظم، چه از جهت علم و چه عني فراگرينده متام
  .گونه است ها و زمني مهني خليفه و جانشني خداوند در آمسان

تعاىل و صورت  اما اشتمال و فراگريى روح اعظم مر ممكنات را از جهت علم، آن است كه قبًال گفته شد كه او قلم حق
ها و صفحات  ه كلمات اسرار و رازهاى اهلى بر لوحدهنده حقايق، به حنوى مقدس و بر تراز كثرت و تفصيل و نويسند

َقَدرى است؛ زيرا لوح حمفوظ و آنچه در اوست از او صادر و ظاهر گرديده و هم نزد او حاضر و آماده است و او آنچه  
در  منايد، مهانند مطالعه عقل افكارى را كه از او پيدا شده و سپس در لوح نفس و بعد از آن كه در آن است مطالعه مى

هاى قدرى با آنچه در  چنني است حكم ديگر مشاعر كلى و مدارك فلكى و لوح بندد، هم صفحه خيال و حّس نقش مى
هاى زميىن كه بر  پذير آمساىن حاصل است، لذا صورت هاى مثاىل و نفوس جزئى خياىل كه در نفوس نقش ها از نوشته آن
اند، در نزد او  زيرا مهگى به اجازه پروردگار از او صادر و ظاهر گرديدهاند؛  گونه اند نيز مهني هاى هيوالىن نقش بسته لوح

ها را مشاهده  ها و زمني بدان روشن و نوراىن است، آن حاضر و آماده و او به نور پروردگار خويش، آن نورى كه آمسان
خورشيد، چشماىن بينا و  هاى حسى آمساىن و انوار ماه و منايد و هم چنني هر يك از جواهر عقلى و نفسى و صورت مى
ها اشيا ادراك و به آنچه در آمسان و زمني است، انساىن رسيده و كامياب  هاى رخشانند كه بدان هاىي تابان و آيينه درك
  .گردد مى

   اما اشتمال و فراگريى روح اعظم مر اشيا را عيىن از آن جهت است كه ذات روح

  14: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ودات است، هم چنان كه او هم عّلت فاعلى و هم نتيجه مطلوب اشيا است و صورت در حقيقِت اعظم صورت كل موج
كىن كه ختت چوىب كه مبهم و نامعلوم  تركيىب و در هر ماهّيت نوعى عبارت از متام آن ماهّيت است، آيا مشاهده منى

ت فاعلى هم متام حقيقت است و حيوان به واسطه نفس و حّسش حيوان است نه به بدن و جسمش، هم چنني علّ 
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پايان جود اوست و آن بدين جهت است كه عّلت  معلول است؛ زيرا معلول پرتوى از فيض وجود او و تراوشى از درياى ىب
اند، مهانند تابش از خورشيد و گرمى از آتش و من از درياست و آن  گونه كه حكماى اهلى در علوم اهليّات بيان كرده مهان

  .باشد متام فاعل از آن جهت كه فاعل است بوده و متام كماالت نيز در او مجع مىعّلت، فاعل تام و 

اما اشتمال و فراگريى روح عقلِى انسان كامل مر كلّيه ممكنات را، از آن جهت است كه او كتاب مبيىن است كه خالصه 
اما هنگام رسيدن و اتصال به آنان هاى وجودى بوده كه كلّيات و جزئيات و افراد آن را فرا گرفته است،  و گزيده جهان

  .تعاىل در احاطه و اشتمالش به متام موجودات نيست فرقى بني او و بني قلم حق

هاى آفرينش اهلى و از عجايب خلقت او آفرينش انسان است كه خداوند رمحان او را جهاىن مهانند جهان ربوىب  از شگفىت
  .كه در ديگر عوامل و نشآت وجودى است در آن گرد آمده استآفريده و نشأه جامعى پديد آورده كه جمموع آنچه  

گردد، از صفات مجال و  ها توصيف و تعريف مى بلكه ذاتى خلقت فرموده، موصوف به متام آنچه كه ذات احدى او بدان
بات و جالل و آثار و افعال و عوامل و نشآت و خاليق و قلم و لوح و قضا و قدر و فرشتگان و افالك و عناصر و مركّ 

  .شت و دوزخ و مالك و غريه

خالصه، آن كه انسان كامل را خداوند منونه و مثاىل از جهت ذات و صفت و فعل براى خود آفريده و شناخت اين 
   انگيز و اين نظم زيبا و لطيف پديده شگفت

  15: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

رى پوشيده و پنهان و سّر بزرگى از معرفت اهلى و درك اين حكمت پسنديده با رازهاى بسيارى كه در آن پيچيده ام
است، بلكه معرفت و شناخت اهلى جز به معرفت انسان كامل ممكن نيست؛ زيرا او باب اهلى و ريسمان حمكم و طناب 
استوارى است كه بدان، به جهان اعلى و برتر توان رفت و راه راسىت است كه به خداوند عليم و حكيم منتهى و كتاب  

  .ست كه از پروردگار رمحان رحيم نازل و وارد گرديده استكرميى ا

باشد  لذا بر هر فردى معرفت آنچه كه در اين كتاب پوشيده مكنون و فهم را از اين گنجينه خمزون است، واجب و الزم مى
  :و اين معىن ضرورت و لزوم شناخت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و امام است كه فرمود

زيرا حيات و زندگى انسان در جهان جاويد،  »1« !م زمان خود را نشناسد بر مردن زمان جاهلى مردههر كه مبريد و اما
  .هاى حكمت اهلى است و در وجود انسان كامل، حكمت بتمامه پيچيده و دفني است تنها به دانش



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

 

  :و اين حديث مفهوم فرموده پيغمرب صلى اهللا عليه و آله است كه فرمود

  :و قرآن فرموده »2«  كند، در حقيقت خداوند را پريوى و اطاعت منوده استهر كه مرا پريوى  

  .»3« ] َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ [

  .هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است

  :و هم چنني فرمود

______________________________  
  .21475، حديث 33باب ، 246/ 16: وسائل الشيعة -)1(

  .27، حديث 1، باب 476/ 22: حبار األنوار -)2(

  .80): 4(نساء  -)3(

  16: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  هر كه خود را شناخت در نتيجه، خدا را شناخته است

  : كه مقصود از آن نفس، شخص پيغمرب صلى اهللا عليه و آله است، به جهت به حقيقت پيوسنت فرموده حق تعاىل

  .»2« ] ِباْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهمْ   النَِّيبُّ َأْوىل[

  .پيامرب، نسبت به مؤمنان از خودشان اوىل و سزاوارتر است

ها را روشن و  هاى انسان زيرا حقيقت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به نور هدايت خويش نفوس مؤمنان را كامل و عقل
نورى افاضه و پخش و بديشان وجود شايسته جهان ديگر را  ت خارج منوده و برايشان دانشتابناك و آنان را از قوه به فعليّ 

  .خبشد مى

پس ذات پيغمرب صلى اهللا عليه و آله علت و اصل براى به حقيقت پيوسنت حكمت و اميان در وجود مؤمنان بوده و گوهر 
د و عّلت فاعلى شيئى به او، از ذات شيئى به رسان ذات آنان را به صورت وجود داميى و استوارى جاويد به فعليت مى
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خودش سزاوارتر است؛ زيرا شيئى با نفس خودش متصف به امكان و با عّلت و به كمال رساننده خود، متصف به وجوب 
است و وجوب و كمال به شيئى سزاوارتر از امكان و نقصان است، نيكو به فهم و در آنچه كه بر تو از معىن لزوم پريوى 

صلى اهللا عليه و آله و امام خواندمي كه آن دو، دو مقدم و بر پا دارنده ذات مؤمن از آن جهت كه مؤمن است  پيغمرب
  .»3«  باشند، درست دقت كن مى

آرى، كالم اين بزرگواران عني فيض اهلى و حمض حكمت و اميان و چراغ راه و نشانه هدايت و مبّدل قوه به فعل و 
    سيّئه بهعالمت حق و پرچم عّزت و مغّري 

______________________________  
  .22، حديث 9، باب 32/ 2: حبار األنوار -)1(

  .6): 33(احزاب  -)2(

  .87: تفسري سوره نور -)3(

  17: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

حسنه و شكوفا كننده متام استعدادهاى انساىن و عّلت سعادت دنيا و آخرت است و عقل و وجدان و فطرت و منطق 
كند كه از كلمات آنان كه منايشگر صفاى باطن ايشان است، صفاىي كه حمض جتّلى نور خداست پريوى كنيم و  حكم مى

خردان و ماديگران و بازيگران كه نشانه كدورت و تاريكى باطن آنان است به شدت پرهيز  خربان و ىب در برابر، از كالم ىب
  .مناييم

اند  د به حمضر مبارك اين كامالن و واصالن كه عّلت پاكى و ريشه حقيقتجان پاك و حقيقت مؤمن و قلب عاشق باي
  :عرضه بدارد

  خاك من زنده به تأثري هواى لب توست
 

  سازگارى نكند آب و هواى دگرم

  وه كه گر بر سر كوى تو شىب روز كنم
 

  غلغل اندر ملكوت افتد از آه سحرم

 پيچد پيچم و چون پاى دمل مى پاى مى
 

  ترم بندم و از بار فرو بسته مىبار 
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  چه كنم دست ندارم به گريبان اجل
 

  تا به تن در زغمت پريهن جان بدرم

 گر سخن گومي ِمْن بعد شكايت باشد
 

  ور شكايت كنم از دست تو پيش كه برم

  خار سوداى تو آوخيت در دامن دل
 

 «1»  ننگم آيد كه به اطراف گلستان گذرم

  

آشكار كننده باطن اشخاص است كه اشخاص در صفا و صاىف و در جال و پاكى و در اميان و عشقند، يا آرى، سخن، 
  :خربى و در قساوت و پسىت چنان كه امرياملؤمنني عليه السالم فرمود در كدورت و تاريكى و جهل و ىب

  .»2«  هر كس به زير زبان خود پنهان است، چون وارد سخن شود معلوم منايد كه كيست

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  .4020، حديث 209: ؛ غرر احلكم148حكمت : ج البالغة -)2(

  18: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ٌر ِمْنهُ َفزِْن َكالَمَك َواْعِرْضُه َعَلى اْلَعْقِل َفاْن كاَن لِّلِه َوِىف اللَِّه فـََتَكلَّْم ِبِه، َوان كاَن َغيـَْر ذِلَك فَالسُّ [ فـََلْيَس َعَلى . ُكوُت َخيـْ
. ْجِهِه َوَنْشِر آالِئِه َونـَْعمائِِه ىف ِعباِدهِ اجلَْوارِِح ِعباَدٌة اَخفَّ َمُؤونًَة َواْفَضَل َمْنزَِلًة َواْعَظَم َقْدراً ِعْنَدالّلِه ِمَن اْلَكالِم يف ِرضا الّلِه َوِلوَ 

يْـَر َعْل فيما بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ ُرُسِلِه َمْعًىن َيْكِشُف ما اَسرَّ اَلْيِهْم ِمْن َمْكُنوناِت ِعْلِمِه َوَخمُْزوناِت َوْحِيِه غَ انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َملْ جيَْ   اال َترى
ذا انَُّه اْفَضُل اْلَوساِئِل َواْلَطُف اْلِعباَدةِ    ]اْلَكالِم وََكذِلَك بـَْنيَ الرُُّسِل َواْالَمِم، فـَثََبَت ِ

   ر سخندو واقعّيت د

پاياىن از معارف اهلى است، در فرازهاى باال به دو حقيقت  امام به حق ناطق، حضرت صادق عليه السالم كه درياى ىب
دهد كه اگر انسان به اين دو حقيقت ارج بگذارد و خود را مهاهنگ با آن دو كند، به طور قطع به سعادت  مهم توجه مى

  .دنيا و آخرت دست يافته است
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  .ترازوى سنجش سخنميزان و  - 1

  .ارزش و اعتبار سخن سنجيده شده - 2

حقيقت اين است كه در جهان هسىت و در فضاى زندگى متام موجودات براى سنجش هر واقعيىت چه مادى و چه 
   معنوى، ترازوىي و ميزاىن خمصوص آن

  19: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ء و دوام و بقاى آن و آشكار كننده آثار اوست و  قعى حتقق شىگاه وا واقعيت قرار داده شده كه آن ميزان و ترازو، تكيه
رتين آيينه براى نشان دادن حق و باطل و جبا و بيجا بودن شيئى است   .آن ميزان و ترازو 

هاست نيز ترازو و ميزان قرار داده شده، تا مهه مردم قبل از  براى سخن كه كار دامي و روزمره مردم روى زمني و مهه انسان
ار كالم، با توجه كامل كالم و سخن خود را بسنجند، اگر كالمشان حق و سخنشان براى فرد و جامعه مفيد بود اظه

اما اگر ميزان نشان داد كه ظهور اين كالم عّلت رخينت خون، يا از بني رفنت مال حمرتم، يا به باد دهنده آبرو، . اظهار منايند
م زىن و يا اجياد كننده مشكل براى مردم است، از اظهار آن يا برهم زننده وحدت، يا مانع كار خري، يا  وسيله دو 

ها بيشرت است به وجود مقدس حضرت  بپرهيزند و در جانب اين كالم بسيار خطرناك كه سنگيىن گناهش، گاهى از كوه
  .حق پناه بربند

  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

خدا و در راه خدا بود بگو ورنه سكوت به خري توست، براى اعضا و جوارح اگر براى . كالمت را در ترازوى عقل بسنج
تر از كالم در راه رضاى خدا و پخش مسائل اهلى و يادآورى  تر و پر ارزش تر و با منزلت خرج تر و كم هيچ عبادتى سبك

  .هاى حق در بني بندگان نيست نعمت

هايشان، چيزى را كه وسيله آشكار كردن مكنونات و  يامربان و امتبيىن خداوند مهربان بني خود و پيامربانش و بني پ منى
رتين وسيله و لطيف خمزونات وحى جز كالم قرار نداده و به مهني مسئله ثابت مى   .ترين عبادت اوست شود كه سخن، 

معامله نكرد كه اين  العاده شود و اين سرمايه عظيم اهلى را ساده و آسان با اين معىن بايد به ارزش عبادى سخن توجه فوق
شت اهلى است و اگر بيجا و به غلط مصرف گردد حاصلش سخط نعمت اگر جبا خرج شود، نتيجه   اش رضاى خدا و 
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  20: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  !حق و عذاب سخت خداوند در قيامت كربى است

  :فرمايد امام عليه السالم مى

منظور حضرت از عقل در اين روايت در درجه اّول قرآن جميد است سخن خود را قبل از اظهار در ترازوى عقل بسنج كه 
ايت است و در درجه بعد عقل انبيا به خصوص نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله و  ايت در ىب اى از عقل ىب كه جلوه

از خطايند و عقل ائمه طاهرين عليهم السالم است كه اين عقول به حقيقت عقول فعاله و عقول كلّيه و عقول معصوم 
  .گريى با عقول جزئيه كه از درك بعضى از ضروريات نيز عاجزند نيست قابل مقايسه و نسبت

   اوصاف قول در قرآن

شود، جز  رسيم كه وقىت سخن با ترازوى قرآن سنجيده مى ايت به اين نتيجه مى بادقت در كتاب خدا اين منبع فيض ىب
اظهارش داراى سود دنياىي و آخرتى است سخن و كالم با ارزشى در يازده گونه سخن كه مورد رضايت حق است و 

دارد در كالم  اى كه قرآن براى سنجش بيان مى گانه ماند هرگاه يكى از اوصاف يازده دنياى بيان و فضاى كالم باقى منى
لودگى قلب و انسان باشد آن كالم قابل گفنت و اظهار كردن است ورنه تكلم به سخن حرام و مورث پليدى روح و آ

  .تاريكى درون و شر دنيا و آخرت است

  :دارد كه ترازوى اهلى براى سنجش سخن است بدين قرار است اوصاىف كه قرآن جميد براى قول بيان مى

   قول بليغ - 1

   قول صدق - 2

   قول عدل - 3

  

  21: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   قول حسن - 4
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   قول احسن - 5

   قول لّني  - 6

   قول كرمي - 7

   قول اميان - 8

  قول سديد - 9

   قول معروف -10

  قول ميسور -11

اكنون بايد با توجه به آياتى كه اين اوصاف را در جنب قول و سخن استعمال كرده به دّقت نشست كه موارد خرج كردن 
  اين سنخ از اقوال كجاست؟

   قول بليغ - 1

أُولِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اللَّهُ * أَْيِديِهْم ُمثَّ جاُؤَك َحيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإْن َأَرْدنا ِإالَّ ِإْحساناً َو تـَْوِفيقاً َفَكْيَف ِإذا َأصابـَتـُْهْم ُمِصيَبٌة ِمبا َقدََّمْت [
ِْم َفَأْعِرْض َعنـُْهْم َو ِعْظُهْم َو ُقْل َهلُْم ِيف أَنـُْفِسِهْم قـَْوًال بَِليغاً    .»1« ]ما ِيف قـُُلِو

اند، حادثه ناگوارى به آنان برسد، آن   ونه خواهد بود هنگامى كه به سبب آنچه مرتكب شدهچگ]  وضع و حالشان[پس 
نّيىت جز نيكى و برقرارى ]  از داورى بردن نزد طاغوت[آيند كه ما  خورند، نزد تو مى گاه در حاىل كه به خدا سوگند مى

در ]  از نّيات شوم، كينه و نفاق[آنچه را كه  اينان كساىن هستند كه خدا.* نداشتيم]  ميان طرفني نزاع[صلح و سازش 
  داند؛ هاى آنان است مى دل

______________________________  
  .63 -62): 4(نساء  -)1(

  22: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .بنابراين از آنان روى برتاب و پندشان ده، و به آنان سخىن رسا كه در دلشان اثر كند بگوى
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كنند،  وضع اهل نفاق است كه از حكم خداى و رسول روى گردانده به طاغوت اقبال مىدر اين دو آيه سخن از 
  :فرمايد خداوند مى

روى آوردن به حكم طاغوت مورث مصيبت و بدخبىت است و سببش مهان توجه به طاغوت است، اين بدخبىت هم در دنيا  
است، آن گاه به جانب پيامرب آمده و رجوع خود را گريد و هم در آخرت و اين نتيجه كار كرد خود آنان  گريبانشان را مى

خورند كه منظورشان از روى آوردن به طاغوت نيكى و آشىت بوده، خداوند از  به طاغوت عذر آورده و به خداوند قسم مى
  .ضمري آنان آگاه است، از ايشان اعراض كن و آنان را موعظه منا و در خودشان گفتارى رسا بگو

  .شود كه جاى قول بليغ به هنگام وعظ و نصيحت است مى از اين آيه استفاده

واعظ آن چنان بايد بگويد كه مستمع به زشىت كردارش و عقوبىت كه از پى دارد آگاه شود و به نيكى عملش و اجرى كه 
  .به دنبال دارد واقف گردد

   واعظ و قول بليغ

باشند كه كرسى وعظ جاى خودمناىي و ميدان زورآزماىي  آنان كه به عنوان واعظ و گوينده مشغول خدمتند بايد توجه داشته
اى در قيامت به مقدار وقىت كه  مطالب علمى و پيچيده نيست كه به فرموده رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله هر گوينده

صحيفه «و » ج البالغة«از كتاب خدا و : گوينده موظف است گفتارش را اوًال . از مستمعان گرفته مسئول است
ترين  و كتب معترب رواىي و علمى اخذ كند، سپس آن را با بياىن رسا به مسع مستمع برساند، به حنوى كه ساده» سجاديه

   افراد و حىت آنان كه

  23: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ره كم   :اى از سواد ندارند، گفتار گوينده را درك و تغيري حال پيدا كنند و ثانياً  ترين 

رت است گف   .گويد عامل و آراسته باشد تارش را با خلوص توأم منايد و به آنچه مىگوينده 

  :گويد يكى از متخصصان فن سخنورى درباره يك واعظ و سخنران مى

مردم براى اين كه به سخن كسى گوش دهند و اعتنا كنند، بايد به او اعتماد داشته باشند و او را درست و راستگو و دانا 
  .بان بدانند و ارمجند و گرامى بدارندو صميمى و خريخواه و مهر 
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ها و احساسات را  اين مسئله دليل و برهان و توضيح و بيان الزم ندارد و شك نيست كه شنوندگان هر چه اين گمان
  .درباره گوينده بيشرت داشته باشند سخن او مؤثّرتر و نافذتر است

ه مقامى برسد بايد چنان زندگاىن كند كه مردم او را به خواهد در دنيا به سخنورى كارى از پيش بربد يا ب پس هر كس مى
  .اين صفات بشناسند

گذشته از اين كه سخنور بايد نزد مردم به اين صفات شناخته شده باشد، هنگام سخنورى نيز بايد چنان سخن بگويد كه 
و آن عوامل را در مهان حال به ها را در اذهان تأييد و استوار كند  شناسند سخن او آن گمان اگر او را به اين صفات مى

شناسند از كالمش به اين عقايد و احساسات درباره او  ها بنشيند و اگر او را منى ياد آورد و حمبت و احرتام او در دل
  .نشيند رود و به دل منى دهند، يا اگر بدهند از گوش فراتر منى وگرنه به سخنش گوش منى. بگرايند

غرض و خري خواه جبا بياورند، مردم چون كسى  كه او را درست و راستگو بيابند و نيز ىبپس سخنور بايد آن چنان بگويد  
دهند؛ زيرا معتقدند كه بر نفع ايشان  غرض و خريخواه بدانند البته از روى رغبت و ميل به او گوش مى را درست و ىب

  .گويد و از شنيدن آن سود خواهند برد سخن مى

  24: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

سازد اين است كه او را در  غرضى، چيزى كه گوينده را نزد شنونده معتمد مى از درسىت و راسىت و خريخواهى و ىب پس
  .گويد دانا و بصري ببينند و با جتربه و متني جبا بياورند و جلف و سبكبارش ندانند آنچه مى

امور گواهى دهد كه سخنش معقول و از  پس بايد به اين صفات شناخته شده باشد، يا الاقل گفتار و احوالش بر اين
كند و  بيىن مى دهد و اعرتاضات را پيش آورد و سند و مدارك بدست مى روى فهم و دانش است و دليل و برهان مى

دهد و اگر جز اين باشد سخنش حمل اعتنا خنواهد بود و وقعى به آن خنواهند گذاشت، چه مردم به خوىب  جواب مى
  .نباشى كى راهرب شوىآگاهند كه تا راه دان 

  .دانند كه كورى عصا كش كور دگر نتواند شد و نيز مهه مى

گفتار كه كالمش  شرم و زشت گوى بدخوى ىب كند خوشخوىي است، سخن از چيزهاىي كه در سخنورى از مردم دلرباىي مى
  .گروند او منىسازد و اگر حرف حق هم بزند به  رجناند و خاطرها را متغّري مى ها را مى زننده باشد دل
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منش و پر حوصله و كم شهوت و خوش هلجه بيابند، خمصوصاً شكسته  بايد او را مهربان و با گذشت و كوچك و بزرگ
نفسى و فروتىن در او ببينند، چه اگر به كرب و غرور با مردم سخن بگويد و خودپسندى و خودستاىي كند، عزت نفس 

  .شوند رجناند و از او بيزار مى ايشان را مى

جهت خوار و خفيف كند و تن به ذلت و پسىت دهد وليكن وقر و سنگيىن چيز  مقصود اين نيست كه گوينده خود را ىب
  .ديگرى است و تَفرعن و گنده دماغى و خودخواهى چيز ديگر

  25: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   قول صدق - 2

  .»1« ] أُولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ [

  .راست گفتند، و اينانند كه پرهيزكارند]  دارى و پريوى از حق در دين[اينانند كه 

سخن راست، سخن آسان و سهلى نيست و مشار راستگويان هم در جهان زياد نيست، به فرموده اهل فن سخن راست، 
نچه در خارج است عبارت از سخن مطابق با حقيقت است و آن سخىن است كه دل و قلب مهراهش باشد و با آ

  .آهنگ و مهراه و مطابق باشد هم

امي در برابر حق و خلق قرار دارمي و نسبت به حضرت رّب و مردم اعم از پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و  ما تا زنده
  .دوستان و آشنايان و ساير افراد مسؤوليم

ق خدا اعم از نيك و بد به صداقت روبرو شومي و در صورتى كه در حد قدرت خويش آراسته به حقايق اهلى باشيم با خل
هيچ قصدسوىي نسبت به احدى نداشته باشيم و در متام شؤون زندگى از حّد و حق خويش جتاوز نكنيم، در اين حال  

و با مردم به وقت هر گفتارى راست و بدين معىن راستگو » اياك نعبد«گفتار و كالممان با حضرت حق به وقت گفنت 
  !!اين بيان مالحظه كنيد و حىت در خود فكر مناييد كه سخن راست چقدر كم و راستگو چه اندازه قليل استهستيم، با 

حمصولش جنات در دنيا و آخرت است و كراراً قرآن جميد منفعت قيامت را : اند راسىت، حقيقىت است كه دانايان راه گفته
  .داند وقف راستگويان و راست كرداران مى
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______________________________  
  .177): 2(بقره  -)1(

  26: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .سخن غري راست جز مكر و حيله و خدعه و فريب و ظلم و خيانت چيزى نيست

شود كه جاى سخن راست مهه جاست و البته به اين نكته بسيار مهم هم بايد توجه داشت   از آيات قرآن جميد استفاده مى
استگوىي واجب نيست، به اين معىن كه هر حرف راسىت الزم نيست مهه جا اظهار شود كه در كه دروغگوىي حرام وىل ر 

اظهار آن چه بسا اسرار مسلمانان و مملكت اسالمى به باد رفته و يا آبروى انسان حمرتمى لطمه ببيند، در اين گونه موارد 
  .سكوت و صمت واجب و خوددارى از كشف سّر الزم است

اند، دست به دامان صادقان عامل شومي و در خوى و كردار متخّلق به اخالق آنان  ور چنانچه دستور دادهبياييد در متام ام
  .شومي كه راه جناتى جز اين نيست

   قول عدل - 3

  .»1« ] َو ِإذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب[

  .باشدو هنگامى كه سخن گوييد، عدالت ورزيد هر چند درباره خويشان 

در اين فراز از آيه سخن از قول عدل است كه از مجله مواردى كه تكيه بر قول عدل به حكم اين آيه واجب است در 
  .مورد خويشاوندان و اقوام و نزديكان نسىب و حسىب است

  :»2« گويد مى» امليزان«صاحب 

  رى،براى اين اقربا را يادآور شد كه عاطفه قرابت و خويشاوندى از هر داعى ديگ

______________________________  
  .152): 6(انعام  -)1(

  .518/ 7: ترمجه امليزان -)2(
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  27: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

توان فهميد كه مقصود از قول هم آن گفتارى  دارد و از مهني جا مى بيشرت آدمى را به دفاع بيجا و جانبدارى ناروا وامى
است نفعى عايد طرف گردد و يا ضررى متوجه او شود، ذكر عدالت نيز داللت بر است كه اگر انسان آن را بگويد ممكن 

  :شود قول مزبور مانند شهادت و قضاوت و امثال آن دو قسم است اين دارد، چون معلوم مى

  .يكى ظلم و ديگر عدل

 كه براى ديگران نفع و يا هاىي شود كه بايد مراقب گفتارهاى خود باشيد، زبان خود را از حرف بنابراين معناى آيه اين مى
ضرر دارد حفظ كنيد و عاطفه قرابت و هر عاطفه ديگرى، مشا را به جانبدارى بيجا از احدى وادار نكند و به حتريف  

  .هاى ديگران و جتاوز از حق و شهادت به ناحق يا قضاوت ناروا وادار نسازد گفته

داريد باطل  ننموده و حق آن كسى را كه دوستش منىداريد رعايت  خالصه به ناحق جانب آن كس را كه دوستش مى
  .مسازيد

اين است جاى سخن عدل كه متأسفانه به خاطر عواطف خويشاوندى در بسيارى از مردم سخن ظلم است و افراد با 
رضاى خملوق را با سخط : شرمى از حدود اهلى جتاوز كرده و به فرموده حضرت سجاد عليه السالم قول ظلم در كمال ىب

  !»1«  كنند و چه معامله و جتارت پر خطرى الق معامله مىخ

   قضاوت و شهادت

ديگر از موارد بسيار مهم قول عدل، به وقت شهادت و يا قضاوت در دادگاه عدل اسالمى است كه اگر كسى در اين 
  .خواهد شدمورد از جاده عدالت منحرف گردد بنا بر آيات و روايات به عذاب سخت اهلى در روز حساب دچار 

______________________________  
  .13900، حديث 10، باب 208/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  28: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

قاضى و يا شاهد با متام وجود بايد پاسدار عدالت بوده و هيچ عاملى اگر چه به قيمت جانشان متام شود، نبايد آنان را 
  :ز دارد، به اين آيه شريفه توجه عميق كنيداز راه حق و عدل و صراط اهلى با
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َو   َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقوى  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِلَِّه ُشَهداَء بِاْلِقْسِط َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى[
  .»1« ] ٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبِ 

و نبايد دمشىن با گروهى مشا را بر . قيام كننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشيد] در مهه امور[مهواره ! اى اهل اميان
 و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه اجنام. تر است آن دارد كه عدالت نورزيد؛ عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك

  .دهيد آگاه است مى

  .ها سخن عدل و گواه عدل بسيار كم و قاضى و گواه عادل نادر است در فضاى حماكم و دادگاه: اينجا نيز بايد گفت

گريى كرده كه مبادا به اندازه سر سوزىن به حق  اسالم نسبت به امر قضا و نسبت به شخص گواه و شاهد بسيار سخت
  .مظلومى جتاوز شود

ى و گواه غري عادل هيچ ارزشى قائل نيست و بلكه با كمال شدت كار هر دو را حرام و غري شرعى و اسالم براى قاض
  .داند عملشان را جاذب عذاب سخت اهلى در قيامت مى

  .اى از مسئله قضا در اسالم اشاره رود شايد خواننده را نفعى اهلى عايد گردد در اينجا الزم است به گوشه

______________________________  
  .8): 5(مائده  -)1(

  29: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   قضا در اسالم

دامن، شجاع، صبور و حليم باشد و  قاضى از نظر مقررات فقه اسالمى بايد مؤمن، عادل، عامل، متّفرس، حاذق، پاك
را نزد خداوند عمل خويش را نوعى از عبادات بشناسد و از فشار كار، خسته و آزرده نشود و پاداش جماهده خود 

  .احتساب كند

آلودگى و در حال شادى شديد و ابتالى به هّم و غم و خشم و گرسنگى و انباشتگى شكم و  در حال كسالت و خواب
فرسا از حكومت بپرهيزد و خود مباشر خريد و فروش و ساير انواع معامله نشود تا درباره  سرماى سخت و گرماى طاقت
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اش احراز نكنند و او را مأخوذ به  گذر ارزان فروخنت به او و گران خريدن از او حّقى بر ذّمهاو تسامح روا ندارند و از ره
  :حيا نسازند؛ زيرا پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« ما َعَدَل واٍل اجتَََّر يف َرِعيَِّتِه اَبداً 

  .تواند قضاوت كند كند هرگز به عدالت منى قاضى كه در بني مردم جتارت مى

بايد طرفني دعوا را در سالم و كالم و نظر و جمامله و ساير انواع اكرام و احرتام در  قاضى از نظر مقررّات فقه اسالمى مى
نظر باشد كه خويشاوند به جانبدارى او طمع نبندد و دمشن از عدالت  يك سطح قرار داده و در حكومت خود چنان ىب

  .پروريش نوميد نگردد

______________________________  
  .، باب كراهة ان يتوىل القاضى83/ 40: املسألة السادسة؛ جواهر الكالم 67/ 17: مستند الشيعة -)1(

  30: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   قضاوت امام على عليه السالم

  :آمده است» التهذيب«و » الكاىف«در كتاب 

اى كه آن  ميهماىن آن حضرت بزيست، پس آن گاه براى حماكمهمردى بر امرياملؤمنني عليه السالم وارد شد و چند روزى در 
  .را با امرياملؤمنني عليه السالم در ميان بنهاده بود در معّيت طرف دعوى به حمضر قضا درآمد

  اى؟ آيا براى حماكمه اينجا آمده: حضرت امري عليه السالم چون او را در آن حمضر يافت فرمود

هم اكنون از ميهماىن من رخت بردار؛ زيرا رسول خدا صلى اهللا عليه و : السالم فرمودآرى، حضرت امري عليه : مرد گفت
ى فرموده است   :»1«  آله از پذيراىي يكى از متخاصمان بدون آن ديگر 

شايد حمتاج به توضيح نباشد كه راندن مهمان براى شخص كرمي تا چه اندازه دشوار و ناگوار است، آن هم براى كرميى 
  :رياملؤمنني عليه السالم كه فرمودمانند ام

م دوسرت دارم از آن كه بنده   .»2«  اى آزاد كنم يك صاع طعام پيش برادران 
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اى از امهيت است كه امرياملؤمنني عليه السالم با چنني كرم و ميهمان  وىل حرمت عدالت در قضا از نظر اسالم به درجه
راند؛ زيرا رعايت تساوى كامل ميان متداعيان  دعواست از خانه خويش مىدوسىت، ميهمان خود را چون يكى از دو طرف 

از مجله اصوىل است كه امرياملؤمنني عليه السالم در تثبيت و تأكيد آن كوشش فراوان كرده و بارزترين منونه آن كوشش، 
ج البالغة«داستاىن است كه ابن اىب احلديد در    :اين گونه آورده است» شرح 

______________________________  
ذيب األحكام4، باب أدب احلكم، حديث 413/ 7: الكاىف -)1(   .4، حديث 88، باب 226/ 6: ؛ 

  .، ركن دوم، اصل اول230: كيمياى سعادت  -)2(

  31: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  قضاوت عمر

  .السالم نيز در جملس حضور داشت مردى نزد عمر بن خطاب بر على عليه السالم اقامه دعوا كرد در حالىت كه على عليه

  .برخيز دوشادوش مّدعى بنشني! يا ابا احلسن: در اين هنگام عمر رو به على عليه السالم كرد و گفت

هاى خويش را تقرير كردند تا كار  على عليه السالم برخاست و در كنار مّدعى بنشست و طرفني دعوى، دفاع و حّجت
  .پى كار خود روان شد و على عليه السالم به جاى خنستني بازگشتحماكمه به پايان رسيد و مّدعى از 

  :در اين موقع عمر آثار خشمى در سيماى على عليه السالم ديد و براى كشف عّلت گفت

  .آمد را ناگوار داشىت آيا اين پيش

  .آرى: على عليه السالم گفت

  .عمر موجب ناگوارى را جبست

بود كه تو مرا در حضور مّدعى با ُكنيه خطاب كردى در صورتى كه حق آن  موجب ناگوارى آن: على عليه السالم گفت
  !!شدى خواندى و امتيازى ميان من و او قائل منى بود كه مرا به نام مى
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پدرم به فداى مشا  : باران كرد و گفت عمر چون اين سخن بشنيد، على عليه السالم را در آغوش كشيد و صورتش را بوسه
  .»1« و وجودتان هدايت فرمود و از ظلمت به نور آوردكه خدا ما را در پرت

  شفاىي اصفهاىن كه جامع كماالت صورى و معنوى است و حضرت مريداماد از

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .65/ 17: شرح 

  32: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

دسىت توانا داشت در مدح حضرت موىل املواىل حيدر كرار، غالب كل وى متجيد فرموده و در حكمت علمى و عملى 
  :گويد غالب على بن ابيطالب عليه السالم مى

  بعد محد حممد آن كه وىل است
 

  ثالث خالق و رسول على است

  عقل و برهان و نفس هر سه گواست
 

  كاين دو را غري او سيم نه رواست

  معبد از مقصدش نبد خاىل
 

  نعبدش حاىلبود اياك 

 ساخىت با خدا چو بزم حضور
 

 جامه تن زخود فكندى دور

  بود غفلت زسلخ پيكانش
 

  كه به تن بود آن نه بر جانش

  خنده آسا به روز بدر و حنني
 

  ضربتش رشك طاعت ثقلني

 دعوتش را كرمي اجابت كرد
 

 رّد خورشيد يك دو نوبت كرد

  

   رشوه و حرمت آن

ارباب دعوى و دفاع هديه نپذيرد؛ زيرا چنني هديه در حقيقت جز رشوه نيست و رشوه از نظر اسالم چنان قاضى بايد از 
  :نكوهيده است كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله درباره گرينده و دهنده و واسطه آن نفرين كرده و فرمود
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نَـُهما َميْشى   .»1«  َلَعَن الّلُه الرّاِشَى َواْلُمْرَتِشَى َوَمْن بـَيـْ

  .باشد خدا لعنت كند رشوه دهنده و رشوه گرينده و كسى كه بني اين دو واسطه مى

  :خوارى را كفر به خدا خواند و فرمود و امام صادق عليه السالم رشوه

  .»2«  َوامَّا الرِّشا ِىف احلُْْكِم فـَُهَو اْلُكْفُر بِاللّهِ 

  .باشد رشوه خوارى در حكم و داورى كفر به خداوند مى

______________________________  
  .21565، حديث 8، باب 355/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  .36، باب 253: ؛ فقه الرضا33647، حديث 8، باب 223/ 27: وسائل الشيعة -)2(

  33: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   آورى زكات هديه و مجع

آورى زكات فرستاد و چون آن مرد از مأموريت  را به مجع» اْزد«فه پيامرب صلى اهللا عليه و آله مردى به نام ابن اللُّْتبيَّه از طاي
خود بازگشت مبلغى از اموال را كه مهراه آورده بود تسليم پيغمرب صلى اهللا عليه و آله كرد و مبلغى را براى خود برداشت و  

  .اند اى است كه مردم به من اهدا كرده آن قسمت مال مشا و اين قسمت هديه: گفت

  !آورند يا نه؟ چرا در خانه پدر و مادرت ننشسىت تا ببيىن هديه برايت مى: لى اهللا عليه و آله فرمودپيغمرب ص

  :سپس به سخن برخاست و فرمود

  :گويند سازمي پس مى آورى زكات مى چگونه است كه ما مردماىن را مأمور مجع

نشيند تا  چنني مأمور در خانه پدر و مادرش منىاى است كه به ما اهدا شده، چرا  اين قسمت مال مشا و اين قسمت هديه
  .»1«  برند يا نه ببيند هديه برايش مى
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شود كه حتت تأثري آن  گاهى نفس انساىن در اثر جنبش و هيجان حرص و طمع دستخوش نوع خاصى از وسوسه مى
ّسر نيست؛ زيرا وقىت خواهد ميان گرفنت رشوه و رعايت جانب حق مجع كند، در صورتى كه چنني امرى هيچگاه مي مى

شخص پذيراى رشوه شد ديگر عقل او در اثر مداخله هواى نفس، قدرت حكومت را از دست خواهد داد و قادر به متيز 
  :حق از باطل خنواهد بود، چنان كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مقام اشاره به مهني حقيقت فرمود

  .»2« اً َوال ِمنَّةً اللَُّهمَّ الَجتَْعْل ِلفاِجٍر َعَليَّ َيد

  .براى فاجرى حقى و منىت بر ذّمه من احراز مكن! بار خدايا

______________________________  
موع، حمىي الدين نووى -)1(   .470/ 6: ؛ البحر الرائق130/ 20: ا

  .49، حديث 43، باب 186/ 83: حبار األنوار -)2(

  34: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   پاكى عمل

دار قضاى بغداد بود، يك روز به هنگام ظهر نزد خليفه شد و تقاضا كرد   بن يزيد كه در عصر مهدى عبّاسى عهدهعاقبة 
درنگ صندوق اسناد و حمفظه مدارك مربوطه به ارباب دعوى و  كه ديگرى را به جاى او در منصب قضا بگمارد تا ىب

  .دفاع را به او تسليم كند

كه يكى از رجال دولت با وى به معارضه برخاسته و او را آزرده خاطر و مهدى چون سخن او بشنيد، پنداشت  
  .خشمگني ساخته

اگر عّلت آزردگيت اين است كه كسى با تو معارضه كرده بازگوى تا هم : رو عّلت استعفايش را خبواست و گفت از اين
  :اكنون به تأديبش فرمان دهم، قاضى گفت

  .چنني اتفاقى نيفتاده است

  ر اين صورت علت استعفا چيست؟د: مهدى گفت
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اى دشوار به حمضر قضا حاضر شدند و هر يك  يك ماه پيش از اين، دو تن از مراجعان در خصوص قضيّه: قاضى گفت
ها آورد كه جاى تأّمل و درخور مطالعه و حتقيق  اّدله و شهودى بر صدق اظهارات خود در مورد نزاع اقامه كرد و حّجت

  .بود

ضيه دشوار فرو ماندم و چندين بار جتديد جلسه كردم و اميد داشتم كه آن قضيه را به اصالح ميان من در برابر اين ق
  .طرفني پايان خبشم، يا به وسيله حتقيق بيشرتى حقيقت امر را دريامب

رو براى جلب عواطف من در  قضا را در اين ميان يكى از طرفني دعوى خرب يافته بود كه من رطب دوست دارم، از اين
رتين قسم آن را كه من هرگز نظريش را نديده بودم و حّىت براى خليفه  چنني موسم كه فصل نوبر رطب است، مقدارى از 

  نيز در چنني فصلى ميسور نيست فراهم ساخت و با پرداخنت چند درهم رشوه،

  35: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اد و گفتدربان سراى را بر آن داشت كه طبق رطب را نزد من آورد، در  : اين هنگام دربان طبق را در برابر من بر زمني 
خاطر و خشمگني شدم، چندان كه دربان را از خدمت براندم  اين هديه فالن است، من از مشاهده آن وضع سخت آزرده

ه يك و ظرف رطب را به آورنده آن بازگرداندم وىل روز ديگر چون متداعيان حمضر قضا در آمدند نتوانستم آن دو را ب
چشم بنگرم و در دل خود به يك منزلت قرار دهم؛ زيرا طبق رطب، هر چند كه من آن را مسرتد داشته بودم اثر خود را 

  .در نفس من باقى گذاشته بود

  !اكنون بينديش تا اگر آن را پذيرفته بودم و كام خويش را با آن شريين ساخته بودم حال من بر چه منوال بود؟

اند من  در چنني روزگارى كه خلق آن بر اين گونه دستخوش فساد شده: اكى از خشم و تأثّر گفتسپس قاضى با حلىن ح
ترسم و بيم آن دارم كه از سر غفلت به دام حيله ايشان در افتم و نقد اميان و سرمايه تقواى خود را بر  بر دين خود مى
م   .سر كار قضا 

سئوليت برهان كه خداى تو را از هر بند برهاند و از ادامه اين خدمت مرا از بند اين م: آن گاه قاضى از سر تضرّع گفت
  .معذور دار كه خداى عذرهاى تو را بپذيرد

   شرايط قضا در كالم امام على عليه السالم
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ترين تعبري بيان كرده، فصلى از فرمان امرياملؤمنني عليه  ترين نّصى كه شروط و قيود و صالحيت قاضى را با دقيق جامع
  :فرمايد م به مالك اشرت است كه در آن فرمان ملكوتى مىالسال

براى تصّدى وظيفه قضا و حكومت ميان مردم، كسى را برگزين كه به عقيده تو از مهگى افراد رعيت برتر باشد، از آن  
  گونه شخصيت كه تراكم قضا او را به تنگنا

  36: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

نيفكند و ارباب دعوى و دفاع او را تنگ حوصله و كژ خلق نسازند و در لغزش و خطاىي كه از او سرزند اصرار نورزد و 
چون حقيقت امرى را بشناسد از پذيرفنت آن دلتنگ و از بازگشت به آن حقيقت، آزرده خاطر نگردد و طاير مهّتش از 

ه در وهله خنستني و نظر سطحى بفهمد از كاوش در اعماق اوج نزاهت به حضيض طمع نگرايد و در قضا يا به آنچ
تر و ماللتش  ها فزون حقايق باز نايستد و به هنگام رخ دادن شبهات براى جسنت حق، پايداريش بيشرت و متّسك به حّجت

نفيذ از آمد و شد متداعيان كمرت و در كشف حقايق امور شكيباتر و به هنگام هويدا شدن حقيقت امر، در اصدار و ت
تر باشد، از آن كساىن كه چاپلوسى و چرب زباىن ايشان را نفريبد و تشويق و حتريض به امرى، از جاّده حق  حكم برنده

  .منحرفشان نكند

كند و پس از آن، بيان خود را با يك مجله   اين جمموعه اوصاىف است كه امرياملؤمنني عليه السالم براى قاضى صاحل ذكر مى
  .خبشند پايان مىكوتاه بر اين گونه 

  .»1«  َواولِئَك َقليلٌ 

  .چنني مردمى كه واجد مهگى اين اوصاف و شرايط باشند نادر و كميابند! اى مالك

زيرا در ميان نفوس بشرى كه مفطور به ضعف و غالباً گرفتار حّب و بغض و در گرو شهوت و غضب و اسري خوف و 
خطر دام و دانه برهاند و به اوج تقوا و قّله نزاهت برآيد، خاصه در  توان يافت كه خويش را از طمعند كمرت نفسى قوى مى

كشد و   ها را از اوج به حضيض مى ترين مرغ اش، زيرك هاى فريبنده رشوه هاى حساس حيله و دانه عرصه قضا كه غالباً دام
  .سازد گرفتار قيد و بند مى

______________________________  
  .744، حديث 30، باب 604/ 33: ؛ حبار األنوار53نامه : ج البالغة -)1(
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  37: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  منا لول، خردمند ديوانه

لول آن داناى آگاه و حكيم بزرگ چون از طرف هارون عباسى به منصب قضا دعوت شد و وى را براى پذيرفنت اين 
  .اى سوار شد تا كودكان در پى او افتادند پارهشغل خطري در فشار قرار داد ناگزير خود را به ديوانگى زد و بر ىن 

مصادف با مهني ايام مردى قسم ياد كرده بود كه ازدواج نكند مگر آن كه با خنستني كسى كه در راه ببيند در اين باره 
  .منا بود اتفاقاً خنستني كسى كه در راه با او مواجه شد مهان خردمند ديوانه. مشورت منايد

اد نظرش را در كار خويش خبواست، خردمند ديوانهمرد به حكم سوگندى ك منا   ه ياد كرده بود قضيه خود را با او در ميان 
اى را اختيار   اى را به مهسرى بر گزيىن سراسر سود است و هيچ گونه زياىن ببار خنواهد آورد و اگر بيوه اگر دوشيزه: گفت

ه مهسرى بردارى سراسر زيان است و هيچ گونه سودى در بر دارى ب كىن نيمى سود و نيمى زيان است، لكن اگر زن بّچه
  .خنواهد داشت

  .از سر راه اسب من به يك سو شو كه لگد بر تو ننوازد: آن گاه مركب چوبني را به جنبش آورد و گفت

  .آميز در حريت شد و از داستان او جويا گشت مرد از مقايسه آن گفتار حكيمانه با رفتار جنون

انه كردم تا دين خود را  اين گروه مى: منا گفتخردمند ديوانه  خواستند تا دين مرا تباه كنند اّما من تباهى عقل خويش را 
  .حمفوظ دارم

دارد و ديده بصريت را چنان خريه و تريه  و امواج نامرئى وساوس و تسويالتش، دستگاه حكومت عقل را از كار بازمى
  .ماند كند كه از ديدن مجال حق عاجز مى مى

  38: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

كنيم كه حتاشى و اباى شديد  هاى مهّيجى برخورد مى به مهني مناسبت است كه در تاريخ قضاىي اسالمى با سرگذشت
  .دهد مردم پرهيزكار را از قبول مسؤوليت قضا نشان مى

   معامله نكردن دين با هواى نفس
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ا كعب بن ضّنه را به مقام قضاى آن سامان بگمارد، حاكم مصر خليفه دوم، عمرو بن العاص حاكم مصر را فرمان داد ت
  .چون فرمان خليفه را دريافت كرد عني نامه را نزد كعب فرستاد

كسى كه خداى او را از جاهليت و مهالك جنات خبشيده ! به خدا قسم: كعب چون از مضمون نامه آگاه شد گفت
  .س با كمال صراحت اقرتاح خليفه را رّد كردافكند، سپ هرگز دوباره خويش را به آن ورطه در منى

اى جز اظهار  قاسم بن وليد َمهْداىن چون از طرف يوسف بن عمر حاكم عصر و ناحيه خود به قضا فرا خوانده شد، چاره
جنون نديد و براى فرار از اين مسؤوليت در ميان كوى و برزن موى ريش خود را يك سر بكند و روغن در چشمان خود 

اين مرد ديوانه است و در خور مقام : ر چنني وضع و حالت نزد حاكم شد، حاكم چون موضوع را بديد گفترخيت و د
  !قضا نيست، سپس فرمان داد تا او را از حضور برانند

وقىت حاكم عراق ابو قالبه را براى تصّدى كرسى قضاى بغداد فرا خواند، ابو قالبه دعوت حاكم را نپذيرفت و در پنهاىن 
  .مني شام گرخيتبه سرز 

قضا را در مهان ايام قاضى شام از منصب خويش معزول شد و چون ابوقالبه از اين داستان خرب يافت احساس خطر كرد 
ها سرگردان بود تا به سرزمني ميامه درآمد و روزگارى دراز، خويش را از انظار  و از شام متوارى شد و هم چنان در بيابان

  .ن شد و خاطرش از خطر بياسود و بار ديگر آهنگ عراق كردپوشيده داشت تا اوضاع دگرگو 

  39: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

بسىت و  پذيرفىت تا عدالت را در ميان ايشان بكار مى چه بودى اگر منصب قضاى مسلمانان را مى: يكى از دوستان گفت
  .درافتد تا چند ياراى شنا كردن داردچون شناورى به دريا : اندوخىت، ابوقالبه گفت از اين رهگذر اجر و ثواب مى

  :عبدالرمحان بن ُحْجريه به سال هفتادم هجرى به كرسى قضاى مصر بنشست چون پدرش از اين انتصاب خرب يافت گفت

  .»1« ] ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ [

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى

  .را نيز به مهلكه افكند فرزندم هالك شد و خلق



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

 

قاضى شريك در روزگار مهدى عباسى به اصرار او منصب قضا را پذيرفت، نوبىت چند براى مطالبه ماهانه خود با صرّاف 
  :گريى كرد، صرّاف گفت شهر سخت

  .گريى اى كه چنني سخت مى تو در مقابل اين نقدينه قماش نفروخته

اتر از قماش فروختهقسم به خدا كاالىي گ! اى مردم: شريك گفت من در برابر اين نقدينه دين خود را ! ام، اى مرد ران 
  !!ام فروخته

اند  هاى قضا اجتناب و ابا داشته دهد كه مردم پرهيزكار تا چه اندازه از آلودگى به تبعات و مسؤوليت اين حقايق نشان مى
اند؛ زيرا مراجعه به فقه  دانسته قضا را حرام مى و اين اجتناب و پرهيز نه از آن جهت است كه اين مردم پارسا تصّدى

دهد كه مباشرت اين وظيفه واجب كفاىي است و هرگاه در عصرى از اعصار هيچ كس به آن قيام نكند  اسالمى نشان مى
  .مهگى در برابر خالق به عّلت شانه خاىل كردن از اين وظيفه مسؤول و مؤاخد خواهند بود

  :فرمايد مى» مسالك«شهيد ثاىن در كتاب 

______________________________  
  .156): 2(بقره  -)1(

  40: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

وظيفه قضا از مجله واجبات كفاىي است؛ زيرا نظام نوع انساىن متوّقف بر آن است و چون ظلم و بيداد مهيشه هست، 
ى از منكر بر اين پس اجتماع ناگزير از حاكمى است كه داد مظلوم را از ظامل بستاند و دي گر اين كه امر به معروف و 

  .»1«  وظيفه مّرتتب است

   قول حسن - 4

  .»2« ]َو ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً [

  و با مردم با خوش زباىن سخن گوييد

  .مورد سخن خوب و كالم نيك بنابر گفته اهل فن به وقت معاشرت و رو در روىي با مردم است
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اى كه باشند بايد از قول زشت و سخن نازيبا و كالمى كه در آن سّب  هر صنف و طايفه در وقت سخن گفنت با مردم از
  .و ناسزا و فحش و استهزا و از اين قبيل امور شيطاىن است پرهيز داشت

  .احرتام به مردم به خصوص براداران مؤمن دستور اكيد قرآن و پيامرب و ائمه معصومني عليهم السالم است

  .گناهى را برجناند پرهيز كرد كه در غري مورد حق، قلب كسى را بيازارد و دل ىبجداً بايد از سخىن  

  .فايده بايد دورى گزيد از اضافه حرف زدن بايد اجتناب جست، از سخن ىب

  .كالم را بايد سنجيده گفت و سخن بايد براى طرف مقابل داراى نفع دنياىي يا آخرتى يا معنوى و يا اخالقى باشد

______________________________  
  .، كتاب القضاء336/ 13: مسالك األفهام -)1(

  .83): 2(بقره  -)2(

  41: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   قول حسن در قرآن

ى  قرآن جميد از سخن ناروا و سخىن كه دل را بيازارد و قوىل كه در آن توهني به افراد يا مسخره كردن مردم باشد، مهه را 
  .منايد مى

َأْن َيُكنَّ َخْرياً ِمنـُْهنَّ َو ال   َأْن َيُكونُوا َخْرياً ِمنـُْهْم َو ال ِنساءٌ ِمْن ِنساٍء َعسى  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعسىيا [
  .»1« ] مياِن َو َمْن َملْ يـَُتْب فَأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َو ال َتنابـَُزوا ِباْألَْلقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ 

رت باشند، ونبايد زناىن  نبايد گروهى گروه ديگر را مسخره كنند، شايد مسخره شده! اى اهل اميان ها از مسخره كنندگان 
رت باشند، و از يك شايد مسخره شده] مسخره كنند[زنان ديگر را  جوىي نكنيد و با  ديگر عيبها از مسخره كنندگان 

لقب هاى زشت و ناپسند يكديگر را صدا نزنيد؛ بد نشانه و عالمىت است اين كه انساىن را پس از اميان آوردنش به لقب 
  .گذارى كنند زشت عالمت

  .توبه نكنند، خود ستمكارند]  از اين امور ناهنجار و زشت[و كساىن كه 
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اهل مراقبت و مواظبت و حماسبه نيستند و در اداى سخن خود را آزاد  راسىت عجيب است، آنان كه در سخن گفنت،
  .اند و خداوند ستمكاران را دوست ندارد پيشه ظامل و ستم: دانند به فرموده قرآن جميد مى

   قول حسن در روايات

  :در زمينه سخن گفنت روايات بسيار مهّمى در كتب معترب حديث مانند

______________________________  
  .11): 49(حجرات  -)1(

  42: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .شود اى از آن روايات اشاره مى آمده كه به پاره» حمّجة البيضاء«، »الواىف«، »وسائل«، »الكاىف«، »من الحيضره الفقيه«

  يا َرُسوَل الّلِه أىُّ اْالْعماِل اْفَضُل؟: اَخَذ َرُجٌل ِبِلجاِم دابَِّة َرُسوِل الّلِه َفقالَ 

  .»1«  اْطعاُم الطَّعاِم َواْطياُب اْلَكالمِ : َفقالَ 

كدام عمل باالتر است؟ حضرت ! اى رسول خدا: مردى مهار دابّه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را گرفت و گفت
  .خوراندن غذا و دستگريى از مستمندان و دردمندان و بيچارگان و سخن پاكيزه گفنت: فرمود

  :»2«  اْلربِِّ، َسخاءُ النـَّْفِس، َوطيُب اْلَكالِم، َوالصَّبـُْر َعَلى اْالذىَثالٌث ِمْن اْبواِب 

  .سخاوت، پاكيزگى كالم، حتمل بر آزار: سه چيز از درهاى نيكوىي است

  :پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت غرفه ها از اّمت من آنانند   آن غرفهشود، ساكنان  هاىي است كه ظاهرش از باطنش و باطنش از ظاهرش ديده مى در 
  :كه متصف به اين اوصافند

  .»3« پاكى سخن، اطعام طعام، افشاى سالم، ادامه روزه، مناز شب به وقىت كه مردم درخوابند

  :فرمود »4« ]َو ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً [  در توضيح آيه
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______________________________  
  .12، حديث 79، باب 312/ 68: ؛ حبار األنوار446يث ، حد47، باب 292/ 1: احملاسن -)1(

  .15836، حديث 85، باب 125/ 12: ؛ وسائل الشيعة14، حديث 1، باب 6/ 1: احملاسن -)2(

لس الثالث واخلمسون، حديث 328: األماىل، شيخ صدوق -)3(   :؛ حبار األنوار5، ا

  .5، حديث 23، باب 118/ 8

  .83): 2(بقره  -)4(

  43: ، ص10 اسالمى، جعرفان 

  .»1« گونه بگوييد كه دوست داريد در حق مشا گفته شود با مردم آن

َمعاِشَر الّشيَعِة ُكونُوا لَنا َزْيناً َوال : َدَخْلُت َعَلى الّصاِدِق وِعْنَدُه نـََفٌر ِمَن الّشيَعِة َفَسِمْعُتُه َوُهَو يـَُقولُ : َعْن ُسَلْيماَن ْبِن ِمْهراَن قالَ 
  :»2«  َتُكونُوا َعَلْينا َشْيناً، قُوُلوا لِلّناِس ُحْسناً، َواْحَفُظوا اْلِسَنَتُكْم، وَُكفُّوها َعِن اْلُفُضوِل َوَقبيِح اْلَقْولِ 

: شنيدم فرمود. اى شيعه نزد آن حضرت بودند بر حضرت صادق عليه السالم وارد شدم عده: گويد سليمان بن مهران مى
  .وهن ما نگرديد زينت ما باشيد و موجب

  .با مردم سخن خوب بگوييد، زبان را حفظ كنيد و زبان را از زيادى سخن و كالم قبيح نگهداريد

  .»3« قـَْوُل احلََْسِن يـُْثرى اْلماَل، َويـُْنِمى الرِّْزَق، َويـُْنِسُئ ِىف اْالَجِل َوُحيَبُِّب اَىل اْالْهِل َويُْدِخُل اْجلَنَّةَ 

اندازد،  روياند، مرگ را به تأخري مى كند، رزق و روزى را مى مال را زياد مى: منافعى استقول حسن را : حضرت فرمود
شت مى آدمى را حمبوب اهلش مى   .شود كند و باعث ورود به 

ُقوُل ما اَحبَّ اللُّه، َوامَّا الّشاِحُب فَالَّذى اْلَكالُم َثالَثٌة َفراِبٌح َوساِملٌ َوشاِحٌب، فَامَّا الرّاِبُح فَالَّذى َيْذُكرُالّلَه َوامَّا الّساِملُ فَالَّذى يَـ 
  .»4«  َخيوُض ِىف الّناسِ 

  رابح ذكر خداست، سامل گفتار: رابح، سامل، شاحب: كالم سه نوع است
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______________________________  
، حديث 20، باب 341/ 71: ؛ حبار األنوار10، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 165/ 2: الكاىف -)1(

125.  

لس اخلامس، حديث 440: األماىل، شيخ طوسى -)2( ، حديث 119، باب 193/ 12: ؛ وسائل الشيعة987، ا
16063.  

  .1، حديث 79، باب 310/ 68: ؛ حبار األنوار100، حديث 317/ 1: اخلصال -)3(

  .55، حديث 78 ، باب289/ 68: ؛ حبار األنوار16079، حديث 120، باب 199/ 12: وسائل الشيعة -)4(

  44: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .حمبوب خداست، شاحب سخىن است كه در بني مردم سرگرمى آورد و آنان را از حق و حقيقت غافل كند

َفُع وََكثريُُه قاتِلٌ : قاَل َعلىٌّ عليه السالم   .»1«  اْلَكالُم َكالدَّواِء قَليُلُه يـَنـْ

  .كم آن با منفعت و زيادش كشنده است  .سخن مانند دواست: على عليه السالم فرمود

  :در روايت مهّمى آمده

رت است؟ حضرت فرمود: از حضرت سّجاد عليه السالم پرسيدند . هر كدام را آفاتى است: كداميك از سكوت و كالم 
رت است   .وقىت هر دو از آفت سامل باشند گفتار از سكوت 

شت معلول خداى عزوجل انبيا و : چگونه؟ فرمود: عرضه داشتند اوصيا را به سكوت نفرستاد، بلكه آمدند تا بگويند، 
شت و آزادى از  سكوت نيست، واليت حق حمصول سكوت منى باشد، با سكوت رهاىي از جهنم معنا ندارد، بلكه 

  .»2«  عذاب و كسب واليت حق به سخن است

  .»3« ِسباُب اْلُمْؤِمن ُفُسوٌق َوِقتالُُه ُكْفرٌ 

  .ن فسق و جنگ با او كفر استزشت گفنت به مؤم

  .»4«  انَّ الّلَه يـُْبِغُض اْلفاِحَش اْلُمتـََفحِّشَ 
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  .خداوند بدگوى زشت زبان را دمشن دارد: رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .17907، الكالم، حديث 5248/ 11: ؛ ميزان احلكمة4081، حديث 211: غرر احلكم -)1(

  .1، حديث 78، باب 274/ 68: ؛ حبار األنوار315/ 2: االحتجاج -)2(

  .16311، حديث 152، باب 281/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، باب السباب، حديث 359/ 2: الكاىف -)3(

  .5، حديث 22، باب 176/ 75: ؛ حبار األنوار4، باب البذا، حديث 324/ 2: الكاىف -)4(

  45: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :و نيز فرمود

  .»1« اجلَْنَُّة َحراٌم َعَلى ُكلِّ فاِحٍش اْن َيْدُخَلها

شت به هر زشت گوىي حرام است   .دخول در 

  :و نيز فرمود

  .»2«  گويند حرام است گويد و در حّقش چه مى گوى كم حيا كه پروا ندارد چه مى شت بر هر فحش دهنده زشت

  .»3«  اْالْسالمِ  اْلُفْحُش َواْلتـََّفحُُّش لَْيسا ِمنَ 

  .زشت گفنت و ناسزاگوىي از اسالم نيست: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :و نيز فرمود

  .»4«  َلْو كاَن اْلُفْحُش َخْلقاً َلكاَن َشرَّ َخْلِق اللّهِ 

  .اگر فحش خملوق بود از بدترين خلق خدا بود

  :فرمايد امام عسكرى عليه السالم در باب قول حسن مى
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  .»5«  ُقوُلوا لِلّناِس ُكلِِّهْم ُحْسناً ُمْؤِمِنِهْم َوُخماِلِفِهمْ 

  .با مردم نيك بگوييد چه مؤمن آنان چه خمالفشان

______________________________  
  .15679، الفحش، حديث 4542/ 9: ؛ ميزان احلكمة110/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .20904، حديث 72، باب 35/ 16: ائل الشيعة؛ وس3، باب البذاء، حديث 323/ 2: الكاىف -)2(

  .15684، الفحش، حديث 4542/ 9: ؛ ميزان احلكمة4488، حديث 223: غرر احلكم -)3(

  .15690، الفحش، حديث 4544/ 9: ؛ ميزان احلكمة8097: كنز العمال  -)4(

/ 7: ؛ سفينة البحار79اب ، ب309/ 68: ؛ حبار األنوار40، حديث 353: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)5(
  .، باب القاف بعده الواو381

  46: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

كنيم و اگر زندگى ما  ما از زبان خود كمرت حمافظت مى! شّر زبان و خطر اين عضو چه بزرگ است، خداوندا! اهلى
از باب كرم و ! هيم شد، اهلىگونه به پايان برسد بدون شك دچار خسران و در قيامت كربى گرفتار عذاب اليم خوا اين

لطف و از دِر مرمحت و رأفت و از طريق عنايت و حمبت، دست ما ضعيفان را بگري و اين بيچارگان را از غفلت و افتادن 
  .در ورطه هالكت، چه در دنيا و چه در آخرت حمافظت فرما كه ما را يار و ناصر و مددكارى جز وجود مقدس تو نيست

   قول احسن - 5

  :كنيم زمينه قول احسن آياتى در قرآن جميد بدين پايه قرائت مىدر 

نَـُهْم ِإنَّ الشَّْيطاَن كاَن ِلْإلِْنساِن عَ [   .»1« ]ُدوا ُمِبيناً َو ُقْل ِلِعباِدي يـَُقوُلوا الَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطاَن يـَنـْزَُغ بـَيـْ

دمشىن و ]  منطق به سبب سخنان زشت و ىب[زيرا شيطان ميان آنان  سخىن را كه نيكوتر است، بگويند؛: و به بندگامن بگو
  .افكند؛ زيرا شيطان مهواره براى انسان دمشىن آشكار است نزاع مى
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  .»2« ] َو َمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدعا ِإَىل اللَِّه َو َعِمَل صاِحلاً َو قاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ [

در برابر [من از تسليم شدگان : كه به سوى خدا دعوت كند و كار شايسته اجنام دهد و گويد  و خوش گفتارتر از كسى
  هستم، كيست؟] ها و احكام خدا فرمان

______________________________  
  .53): 17(اسرا  -)1(

  .33): 41(فصلت  -)2(

  47: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِبُعوَن َأْحَسَنهُ أُولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم اللَّهُ َو أُولِئَك ُهْم أُوُلوا اْألَْلبابِ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَّ [

رتينش پريوى مى آنان كه سخن را مى   .كنند، اينانند كساىن كه خدا هدايتشان كرده، و اينان مهان خردمندانند شنوند و از 

  :شود از آيات ذكر شده در قول احسن استفاده مى

خواهد در برخورد با مردم  مورد قول احسن در يك مرحله، در گفتگوى با مردم است، به اين معىن كه خداوند از انسان مى
رتين سخن و نيكوترين كالم را انتخاب كند   .به وقت حرف زدن، 

م دستگريى از گمراه در مرحله ديگر، قول احسن به وقت هدايت بايد بكار گرفته شود، به اين معىن كه وقىت انسان در مقا
رتين كالم كه مهان كالم خدا و انبيا و ائمه معصومني عليهم السالم است به شاهراه سعادت و  برآمد الزم است وى را با 

  .سالمت هدايت كند

نه هسىت قول نيكوتر و صادق و تر  تر و حمكم در مرحله ديگر، قول احسن در ميان متام اقوال قرآن جميد است كه در متام 
  .رت و برتر از قول خدا نيست

چقدر عاىل است كه انسان با قرآن جميد، با متام وجود انس و رفاقت پيدا كند كه در متام شؤون زندگى قوىل غري از قول 
خواهد بگويد با ترازوى قرآن سنجيده، آن گاه بگويد، يا به اين معىن كه در  قرآن نداشته باشد به اين معىن كه هر چه مى

فنت با مردم جز با آيات كتاب حق با برنامه ديگر منظورش را اظهار ندارد و اين كار مشكلى نيست، چنانچه در  سخن گ
  .هاى حديث و تاريخ از اين منونه زياد ذكر شده است كتاب
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______________________________  
  .18): 39(زمر  -)1(

  48: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   السالم فّضه، خادمه حضرت زهرا عليها

  :از ابوالقاسم قشريى نقل شده

  :كيسىت؟ جواب داد: گفتم. در باديه زىن را تنها ديدم

  .»1« ] َو ُقْل َسالٌم َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ [

] سراجنام شقاوت بار خود و نتيجه كفر و عنادشان را[بگو، پس ]  را به آنان[بنابراين از آنان روى بگردان و سالم جداىي 
  .خواهند دانست

  .اول سالم كن سپس سؤال كن كه سالم عالمت ادب و وظيفه وارد بر مورود است: گويد از قرائت آيه فهميدم كه مى

  :كىن؟ پاسخ داد در اين بيابان آن هم با تن تنها چه مى: به او سالم كردم و گفتم

  .»2« ] َمْن يـَْهِد اللَُّه َفما َلُه ِمْن ُمِضلٍ [

  .اى خنواهد بود كننده را هيچ گمراه و هر كه را خدا هدايت كند، او

  .از آيه شريفه دانستم راه را گم كرده وىل براى يافنت مقصد به حضرت حق جّل و عال اميدوار است

  :جّىن يا آدم؟ جواب داد: گفتم

  .»3« ]يا َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ [

مادى و معنوى خود را متناسب با آن عمل و [مسجدى، آرايش و زينِت در هر ] هنگام هر مناز و! [اى فرزندان آدم
  .مهراه خود برگرييد]  مكان
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______________________________  
  .89): 43(زخرف  -)1(

  .37): 39(زمر  -)2(

  .31): 7(اعراف  -)3(

  49: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .از قرائت اين آيه درك كردم كه از آدميان است

  :آىي؟ پاسخ داد كجا مىاز  : گفتم

  .»1« ]يُناَدْوَن ِمْن َمكاٍن بَِعيدٍ [

  .دهند از جاىي دور ندايشان مى]  گوىي[اينانند كه 

  .آيد از خواندن اين آيه پى بردم كه از راه دور مى

  :روى؟ جواب داد كجا مى: گفتم

  .»2« ]ًال َو ِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبي[

كساىن كه ]  البته[آهنگ آن خانه كنند، ]  براى اداى مناسك حج[و خدا را حّقى ثابت و الزم بر عهده مردم است كه 
  .بتوانند به سوى آن راه يابند] از جهت سالمت جسمى و توامنندى ماىل و باز بودن مسري[

  .فهميدم قصد خانه خدا دارد

  :پاسخ داداى؟  چند روز است حركت كرده: گفتم

نَـُهما ِيف ِستَِّة أَيَّامٍ [   .»3« ] َو َلَقْد َخَلْقَنا السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

  .هاست در شش روز آفريدمي، و هيچ رنج و درماندگى به ما نرسيد مهانا ما آمسان ها و زمني و آنچه را ميان آن
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  .رود ّظمه مىفهميدم شش روز است از شهر خود حركت كرده و به سوى مكه مع

______________________________  
  .44): 41(فصلت  -)1(

  .97): 3(آل عمران  -)2(

  .38): 50(ق  -)3(

  50: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :اى؟ جواب داد غذا خورده: پرسيدم

  .»1« ] َو ما َجَعْلناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطَّعامَ [

  .].كه از دنيا نروند[قرار ندادمي، و جاويدان هم نبودند و آنان را جسدهاىي كه غذا خنورند 

  .پى بردم كه در اين چند روز غذا خنورده است

  :عجله كن تا تو را به قافله برسامن جواب داد: به او گفتم

  .»2« ]ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها[

  .كند اش تكليف منى خدا هيچ كس را جز به اندازه تواناىي

  .فهميدم كه به اندازه من در مسئله حركت و تندروى قدرت ندارد

  :بر مركب من در رديف من سوار شو تا به مقصد برومي پاسخ داد: به او گفتم

  .»3« ]َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه لََفَسَدتا[

  .شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آمسان و زمني معبوداىن جز خدا بود ىب
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ومم شد كه متاس بدن زن و مرد در يك مركب يا يك خانه يا يك حمل موجب فساد است، به مهني خاطر از مركب معل
  .پياده شدم

  .مشا به تنهاىي بر مركب سوار شو: به او گفتم

  :چون بر مركب قرار گرفت گفت

______________________________  
  .8): 21(انبياء  -)1(

  .286): 2(بقره  -)2(

  .22): 21(بيا ان -)3(

  51: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لَنا هذا َو ما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننيَ [

را براى ما مسّخر و رام كرد، در حاىل كه ما را قدرت ]  وسايل سوارى[است كسى كه اين ]  از هر عيب و نقصى[منزّه 
  .ها نبود مسّخر كردن آن

  .قرائت كرد فهميدم در مقام شكر حق برآمده و از عنايت خداوند عزيز، سخت خوشحال استچون اين آيه را 

  :در اين قافله آشناىي دارى جواب داد: وقىت به قافله رسيدمي گفتم

  .»2« ] َو ما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسلُ [

  .اند گذشته] آمده و[از او هم فرستادگاىن اى از سوى خدا كه پيش  و حمّمد جز فرستاده

  .»3« ]ُخِذ اْلِكتاَب ِبُقوَّةٍ   يا َحيْىي[

  .كتاب را به قوت و نريومندى بگري! اى حيىي
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  .»4« ] ِإينِّ أَنَا اللَّهُ   يا ُموسى[

  .يقيناً منم خدا پروردگار جهانيان! اى موسى

  .»5« ] اْألَْرضِ يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف [

  .قرار دادمي] و مناينده خود[مهانا تو را در زمني جانشني ! اى داود:] و گفتيم[

______________________________  
  .13): 43(زخرف  -)1(

  .144): 3(آل عمران  -)2(

  .12): 19(مرمي  -)3(

  .30): 28(قصص  -)4(

  .26): 38(ص  -)5(

  52: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .هاى حممد و حيىي و موسى و داود در قافله دارد قرائت اين چهار آيه دانستم چهار آشنا به ناماز 

  :چون آن چهار نفر نزديك آمدند، اين آيه را خواند

  .»1« ]اْلماُل َو اْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلَياِة الدُّنْيا[

  .مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند

  .ر پسران اويندفهميدم اين چهار نف

  :به آنان گفت

  .»2« ] يا أََبِت اْسَتْأِجْرهُ ِإنَّ َخيـَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ [
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رتين كسى كه استخدام مى! اى پدر و او داراى اين [كىن آن كسى است كه نريومند و امني باشد  او را استخدام كن؛ زيرا 
  .]صفات است

  .به اين مرد زمحت كشيده امني مزد بدهيد: گويد دم به فرزندانش مىاز قرائت اين آيه فهمي

  :چون فرزندانش به من مقدارى درهم و دينار دادند و او حس كرد كم است اين آيه را خواند

  .»3« ]َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ [

  .كند و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى

  .يعىن به مزد او اضافه كنيد

______________________________  
  .46): 18(كهف   -)1(

  .26): 28(قصص  -)2(

  .261): 2(بقره  -)3(

  53: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اين زن با كمال كه منونه او را نديده بودم و نشنيده بودم  : به فرزندانش گفتم. از وضع آن زن، سخت به تعّجب آمده بودم
زن حضرت فّضه خادمه حضرت زهرا عليها السالم است كه بيست سال است خارج اين ! اى مرد: كيست؟ جواب دادند

  !»1« !از قرآن سخن نگفته است

آرى، قرآن، احسن سخن و احسن قصص و احسن قانون است كه هر كس در متام امور زندگى مهاهنگ با اين كتاب 
  .باشد داراى احسن قول و احسن عمل و احسن اخالق و احسن اجر و مزد است

   قول كرمي - 6

  .»2« ]َو ُقْل َهلُما قـَْوًال َكرِمياً [
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  .بگو]  و بزرگوارانه[و به آنان سخىن نرم و شايسته 

يكى از موارد قول كرمي به وقت برخورد با پدر و مادر است كه در اين زمينه به خواست حضرت حق در شرح باب هفتاد 
  .ات و روايات خواهد آمدبه تفصيل مطالب پر ارزشى از آي» مصباح الشريعة«و يكم 

   قول لّني  - 7

  .»3« ] فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو َخيْشى*  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغى  اْذَهبا ِإىل[

______________________________  
  .4، باب 87 -86/ 43: حبار األنوار -)1(

  .23): 17(اسرا  -)2(

  .44 - 43): 20(طه  -)3(

  54: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .*سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او 

  .]و از سركشى باز ايستد[يا برتسد ] آيني حق را بپذيرد[پس با گفتارى نرم به او بگوييد، اميد است كه هوشيار شود و 

به وقت برخورد با مردم طاغى و ياغى است كه شايد با وزش نسيم شود كه جاى قول لّني  از آيه شريفه به روشىن معلوم مى
قول لني از طغيان و ياغيگرى آنان كاسته شود و به راه حق و حقيقت بازگردند كه اگر از ابتداى امر با خشونت با آنان 

ى از منكر حاصل نشود برخورد شود، به طغيان آنان افزوده گردد و نتيجه   .اى از امر به معروف و 

 متاب اى پارسا روى از گنهكار
 

  به خبشايندگى در وى نظر كن

  

 اگر من ناجوامنردم به كردار
 

 «1»  تو بر من چون جوامنردان گذر كن
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در اين زمينه الزم است برخورد قرآن جميد را كه در حقيقت برخورد حضرت حق است با گنهكاران و طاغيان دقت كنيد، 
ى از منكر بر مشا روشن شود تا راه برخورد با اهل   .معصيت در مرحله اّول امر به معروف و 

دهد، باشد كه با آن  كند، در دعوت خود به آنان نويد رمحت و آمرزش مى قرآن چون مردم معصيت كار را دعوت مى
  .نويد، دل سخت آنان نرم گردد و به خدا بازگشته با اهل اميان برادر و مهراه و هم سنگر شوند

م عزيز تا جاىي كه جاى جذب است اگر چه يك نفس بيشرت از اهل گناه منانده باشد در مقام جذب است، چون اسال
  .كند شوند، آن وقت دل از آنان برداشته و ايشان را دفع مى ببيند اهل طغيان به هيچ صراطى مستقيم منى

  و هردهد  اسالم به هيچ عنوان اجازه دفع مؤمن و مسلمان را از طرف مؤمن منى

______________________________  
  .گلستان، سعدى شريازى  -)1(

  55: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

كس مؤمن و مسلماىن را دفع كند در حقيقت خدا را دفع كرده و از هوا و هوسش پريوى منوده و به عبارت ديگر به 
  .حقيقتنداند در مقام دفع حق و  پرسىت پرستان درآمده كه آنان تا در بت اخالق بت

   قول اميان - 8

  .»1« ] ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَّهِ [

  .ما به خدا اميان آوردمي: بگوييد] مشا مردم مؤمن از روى حقيقت اقرار كنيد و[

  .شود كه اميان مركب از سه پيكره است از آيات قرآن و روايات بسيار مّهم كتب حديث استفاده مى

  .اميان به قلب - 1

  .رحعمل به اعضا و جوا - 2
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  .ابالغ به زبان - 3

چون از طريق كسب علم و معرفت دل آدمى به نور اميان روشن شد و اعتقاد به خدا و قيامت و حقايق اهليه در قلب 
استوار گشت و اين اميان به وسيله اعضاى بدن به مرحله عمل آمد و مسائل اهلى در هر شرطى از شرايط به وسيله زبان 

  .مؤمن شده و داراى ارزش اهلى گشته استابالغ گشت، آدمى به حقيقت 

وظيفه زبان در هر حال ابالغ مسائل امياىن در جامعه و در خانواده و در هر حمّل و منزىل است و خوددارى از بيان 
  .حقايق اهلى از ضعف اميان و يا علّتش ترس است، ترسى كه از حاالت شيطاىن و از امراض روحى و رواىن است

______________________________  
  .136): 2(بقره  -)1(

  56: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

خبش اهلى در صحنه حيات اجتماعى  هاى پاك مردان راه حق نبود، از فرهنگ سعادت اگر مسئله ابالغ اميان به وسيله زبان
  .و خانوادگى خربى نبود

ه در كنار اين گونه زبان سرهاى پرشور اولياى اين زبان ياران حق بود كه ضامن تداوم دين خدا در بسرت تاريخ گشت، گرچ
  .خدا به دار رفت كه اين دار براى آنان مقام اهلى و اين مرگ براى اولياى اهلى جز شهادت در راه دوست چيزى نبود

التر با... چه زباىن از زبان انبيا و ائمه و اوليا و مرداىن چون حجر بن عدى و رشيد هجرى و ابوذر غفارى و ميثم متّار و
  .ها تا روز قيامت و صبح حمشر است ها، چراغ پر فروغ اهلى فرا راه حيات مهه انسان و برتر كه اين زبان

وقت، آن به آن، حلظه به حلظه، سخىن جز حق و ذكرى به جز ذكر يار و يادى جز ياد  اينان روز و شب، وقت و ىب
  .دوست و حرىف جز حرف هدايت و كالمى جز كالم عشق نداشتند

  :ه قول عارف نامدار، فيض بزرگوارب

  كنم ها حديث زلف تو تكرار مى شب
 

  كنم تسبيح روز وصل تو بسيار مى

  چون دم زند صباح ز انوار طلعتت
 

  كنم جان را زعكس روى تو گلزار مى
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  شوم از پاى تا به سر مهه تن ديده مى
 

  كنم جان را بديده قابل ديدار مى

  شوم مىاز غمزه نگاه تو بيهوش 
 

  كنم دل را زچشم مست تو هشيار مى

  عكس تو چون در آيينه دل درآيدم
 

  كنم خود حديث واحد قهار مى ىب

  هر كار خوب را كه زكردار عاجزم
 

  كنم حتسني هر كه كرد به گفتار مى

  

  قول سديد - 9

  :حمّل و مورد قول سديد در دوجاست

  رعايت تقوا - 1

  57 :، ص10 عرفان اسالمى، ج

   برخورد با يتيمان مردم - 2

  :آجنا كه مربوط به رعايت تقواست در سوره احزاب آمده

  .»1« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو قُوُلوا قـَْوًال َسِديداً [

  .از خدا پروا كنيد و سخن درست و استوار گوييد! اى اهل اميان

  :فرمايد مردم است، در سوره مباركه نساء مىو آجنا كه مربوط به برخورد با يتيمان 

  .»2« ]قـَْوًال َسِديداً  َو ْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافاً خاُفوا َعَلْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اللََّه َو ْليَـُقولُوا[

از [بيم دارند، بايد ]  از ضايع شدن حقوقشان[ن گذارند، بر آنا و كساىن كه اگر فرزنداىن ناتوان پس از خود به جاى مى
درباره [از خدا پروا كنند، و ]  نسبت به شأن يتيمان[پس الزم است . برتسند] اين كه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند

  .سخىن درست و استوار گويند]  آنان



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

 

م برجاى ماند و هر كسى طبيعتاً عالقه مند انسان لزوماً بايد از مكافات عمل برتسد؛ چرا كه ممكن است از خود او يتي
  .است با يتيمانش به خوىب رفتار شود و اگر چنني خبواهد پس با يتيمان ديگران بايد به خوىب برخورد منايد

   قول معروف -10

  .حمل قول معروف در مرحله اّول در رابطه با سفيهان و در مرحله بعد با اقوام ميت و ايتام و مساكني است

____________________________________________________________  
  .70): 33(احزاب  -)1(

  .9): 4(نساء  -)2(

  58: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

  .»1« ]ِفيها َو اْكُسوُهْم َو قُوُلوا َهلُْم قـَْوًال َمْعُروفاً َو ال تـُْؤُتوا السَُّفهاَء أَْمواَلُكُم الَِّيت َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقياماً َو اْرزُُقوُهْم [

مشا گردانيده به سبك مغزان ندهيد، وىل آنان را از درآمد آن خبورانيد و ]  زندگى[و اموالتان را كه خدا مايه قوام و برپاىي 
  .لباس بپوشانيد و با آنان به صورتى شايسته و پسنديده سخن گوييد

  .»2« ]َو اْلَمساِكُني فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َو قُوُلوا َهلُْم قـَْوًال َمْعُروفاً   َو اْلَيتامى  اْلِقْسَمَة أُولُوا اْلُقْرىب َو ِإذا َحَضرَ [

چون هنگام تقسيم كردن ارث، خويشاوندان و يتيمان و مستمندان حاضر شدند، چيزى از آن را به ايشان بدهيد، و با 
  .گوييد  آنان سخىن شايسته و پسنديده

  قول ميسور -11

ى است، وىل به خاطر آبرومندى انسان از هر طرف براى   مورد قول ميسور وقىت است كه انسان دستش از مال دنيا 
منايند، وىل انسان از رفع نياز آنان عاجز است، در اين صورت با گفتار مؤدبانه و  كمك گرفنت به آدمى مراجعه مى

قرآن با قول ميسور بايد دل آنان را خوش و با چهره گشاده با آنان روبرو شد، به حنوى كه آميز و به قول  عاشقانه و حمبت
  .با رضا و خشنودى از انسان جدا گردند
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  َو ِإمَّا تـُْعرَِضنَّ َعنـُْهُم اْبِتغاَء َرْمحٍَة ِمْن َربَِّك تـَْرُجوها فـَُقْل َهلُْم قـَْوًال [

______________________________  
  .5): 4(نساء  -)1(

  .8): 4(نساء  -)2(

  59: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َمْيُسوراً 

يدسىت و فقر[و اگر  ]  و اين روى گرداىن[روى بگرداىن ]  كه به پرداخت حّقشان سفارش شدى[بايد از آنان ] به خاطر 
سخىن نرم و ] رسيدن رزق خداتا [براى طلب رزقى است كه از سوى پروردگارت رسيدن به آن را اميد دارى؛ پس با آنان 

  .اميدوار كننده بگو

اى از آيات قرآن جميد بود كه بيان داشت هركس در برخورد به هر موردى بايد قول مربوط به آن مورد را  اين آيات منونه
ه بكار گريد، تا از نظر زبان و حنوه سخن گوىي دچار گناه نگشته و بتواند رضا و خشنودى حضرت حق را به دست آورد

و مردم را از هر قوم و دسته و هر طبقه و صنفى كه هستند از شّر زبان خويش آسوده و سامل نگه دارد كه زبان به جاى 
رتين وسيله جنات و شريين   .ترين عضو وجود آدمى است ترين نعمت و در غري موردش بدتريِن وسيله هالك و تلخ خودش 

______________________________  
  .28): 17(اسرا  -)1(

  60: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َواللِّساُن تـَْرُمجاُن . َد اْخلَْلِق ِمْنهُ وََكذِلَك ال َمْعِصَيَة اْشَغُل َعَلى اْلَعْبِد َواْسرَُع ُعقوَبًة ِعْنَد الّلِه َواَشدُّها َمالَمًة َواْعَجُلها َسْأَمًة ِعنْ [
  ]ُف ما ىف ِسرِّ اْلباِطِن َوَعلَْيِه ُحياَسُب اْخلَْلُق يـَْوَم اْلِقياَمةِ الضَّمِري َوصاِحُب َخَربِ اْلَقْلِب َوِبِه يـَْنَكشِ 

   آفات زبان
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تر  هيچ معصيىت از نظر سرگرم كنندگى و سرعت در اجياد عقوبت در پيشگاه حق و شّدت ساخنت مالمت و دلگري كننده
  .در بني مردم مهانند سخن نيست

ه سّر است و در قيامت صاحب سخن از طرف حضرت حق به حماسبه سخن مرتجم درون و خمرب قلب و آشكار كنند
  .دقيق كشيده خواهد شد

  .راسىت، هركس بايد از دست زبانش به فرياد آيد و به پيشگاه حضرت ربوىب از شّر اين عضو خطرناك بنالد

اند كه هركدامش  آفت مشرده براى زبان نزديك به بيست گناه و» حمجة البيضاء«و » احياء العلوم«غزاىل و فيض بزرگوار در 
براى هالكت و نابودى انسان و خراب كردن بناى سعادت آدمى كاىف است و اين گناهان بر زبان سخت و دشوار 

  .ترين وجهى، آلوده شدن به هريك از اين گناهان بزرگ آسان است نيست و براى هر كسى به راحت

  .معىن فايده و ىب سخن ىب - 1

  

  61: ص، 10 عرفان اسالمى، ج

  .زيادى در كالم - 2

  .خوض در باطل گوىي - 3

  .مراء و جمادله - 4

  .گفتار به دمشىن و خصومت  - 5

  .تصّنع و تكّلف در گفتار و به سجع و قافيه سخن گفنت به حنوى كه مستمع نفهمد، براى خودمناىي و خودستاىي - 6

  .»1« فحش و سّب و بذاء - 7

  .مورد لعن ىب - 8

  .غنا و شعر باطل - 9
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  .مزاح بيجا به حنوى كه دل مردم را بيازارد -10

  .مسخره و استهزا -11

  .افشاى سرّ  -12

  .وعده دروغ -13

  .كذب  -14

  .غيبت -15

  .دو به هم زىن -16

  .گفتار به دوروىي و نفاق  -17

  .مورد و بيجا مدح و ذم ىب -18

  .ورود به امور ختّصصى بدون داشنت ختّصص به خصوص در معارف اهلى -19

  .مورد ل بيجا و ىبسؤا -20

______________________________  
  .سخنان زشت و ناپسند، دشنام: بذاء -)1(

  

  62: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .َواْلَكالُم َمخٌْر ُيْسِكُر اْلُقلوَب َواْلُعقوَل ماكاَن ِمْنُه ِلَغْريِ الّلهِ [

اْحَفْظ ِلساَنَك َعْن َخبيِث اْلَكالِم َوىف َغْريِِه الَتْسُكْت اِن : قاَل بـَْعُض احلَُْكماءِ . ءٌ اَحقَّ ِبُطوِل السِّْجِن ِمَن اللِّسانِ  َولَْيَس َشىْ 
  ] رارِِه ىف اْرِضهِ َفامَّا السَّكيَنُة َوالصَّْمُت َفِهَى َهْيَئٌة َحَسَنٌة َرفيَعٌة ِمْن ِعْنِد الّلِه َعزََّوَجلَّ ِالْهِلها َوُهْم اَمناءُ اسْ . اْسَتَطْعتَ 
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   بيهوده كالم

  .تر از زبان نيست كالم باطل و بيهوده مهانند شراب موجب بيهوشى و مرض قلب است و چيزى به طول زندان مستحق

  :اند بعضى از حكما گفته

  .زبانت را از كالم آلوده حفظ كن و در غري آن اگر قدرت دارى سخن بگو

يند است و دو واقعيت اهلى است، اهل اين وقار و سكوت و به تعبري ديگر آرميدگى و خاموشى صفت خوب و خوشا
  .اند دو صفت امنا و حافظان اسرار حق در روى زمني

توانيد به آن باب مراجعه كرده  مسئله با امهيت صمت در شرح حديث بيست و هفتم به حنو تفصيل توضيح داده شد، مى
  .و عظمت و امهيت آن مسئله را در آن فصل مالحظه فرماييد

   باب

47  

   و ذمدر مدح 

  65: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

مُّ ِعْنَدُه َسواًء، ِالنَّ اْلَمْمدوَح ِعْنَد الّلِه ال َيصُري َمْذموًما ِبَذمِِّهْم   َحّىت   ال َيصُري اْلَعْبُد َعْبًدا خاِلًصا لِّلِه َتعاىل َيصَري اْلَمْدُح َوالذَّ
  .وََكذِلَك اْلَمْذمومُ 

  .َلْيكَ تـَْفرَْح ِمبَْدِح اَحٍد، َفانَُّه ال َيزيُد ىف َمْنزِلَِتَك ِعْنَد الّلِه َوال يـُْغنيَك َعِن اْلَمْحكوِم َلَك َواْلَمْقدوِر عَ َوال 

  .َوال َحتَْزْن اْيًضا ِبَذمِّ اَحٍد، فَانَُّه ال يـَنـُْقُص َعْنَك َذرًَّة َوال َحيُطُّ َعْن َدَرَجِة َخْريَِك َشْيًئا

  .»1« ]ِباللَِّه َشِهيداً   َو َكفى[ : َلَك َوَعَلْيَك، قاَل الّلهُ َتعاىل  َتِف ِبَشهاَدِة الّلِه َتعاىلَواكْ 
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مِّ َعْن نـَْفِسِه َوال َيْسَتطيُع َعلى  َوَمْن اليـَْقِدْر َعلى   .َذمُّهُ   َمْدُحُه اْو ُخيْشى  َحتْقيِق اْلَمْدِح َلُه َكْيَف يـُْرجى  َصْرِف الذَّ

 اْخلَْلَق ُخِلقوا ِمَن اْلَعْجِز ِمْن َواْجَعْل َوْجَه َمْدِحَك َوَذمَِّك واِحًدا، َوِقْف ىف َمقاٍم تـَْغَتِنُم فيِه َمْدَح الّلِه َعزََّوَجلَّ َلَك َوِرضاُه، فَانَّ 
  .»2« ] ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعىَو َأْن لَْيَس [ :ماٍء َمهٍني فـََلْيَس َهلُْم اّال ما َسَعْوا، قاَل الّلُه َعزَِّمْن قاِئلٍ 

  .»3« ]َو ال َميِْلُكوَن ِألَنـُْفِسِهْم َضرا َو ال نـَْفعاً َو ال َميِْلُكوَن َمْوتاً َو ال َحياًة َو ال ُنُشوراً [

______________________________  
  .79): 4(نساء  -)1(

  .39): 53(جنم  -)2(

  .3): 25(فرقان  -)3(
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مُّ ِعْنَدُه َسواًء، ِالنَّ اْلَمْمدوَح ِعْنَد الّلِه ال َيصُري َمْذموًما ِبَذمِِّهْم   َحّىت   ال َيصُري اْلَعْبُد َعْبًدا خاِلًصا ِلّلِه َتعاىل[ َيصَري اْلَمْدُح َوالذَّ
  ] وََكذِلَك اْلَمْذمومُ 

   حقيقت مدح و ذمّ 

  .مسئله بسيار مهّمى اشاره دارند كه آن مسئله از عالمي خلوص و پاكى عبد استامام صادق عليه السالم در اين فصل به 

  :فرمايند در قسمت اّول روايت مى

تواند بنده خدا باشد، مگر اين كه تعريف و مدح و تكذيب و مذّمت مردم در برابرش يكسان و مساوى باشد و  بنده منى
نسان ممدوح حضرت حق و آن آدمى كه به خاطر اميان و عمل حال درون او با مدح و ذم كسى تغيري نكند، چرا كه ا
شود و آن كه مذموم خداست به تعريف و مدح مردم ممدوح  صاحل مورد مدح خدا است به مذّمت مردم مذموم منى

  .گردد منى

ضع مدح و ذم واقعى فقط در ارتباط با عامل ملكوت است، نه در رابطه با مردم، مردم چه خرب از حاالت درون و و 
  .روز است پرونده گذشته انسان دارند، آدمى اگر ممدوح حق باشد پسنديده ورنه بدخبت و بيچاره و سيه
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آن مهه تعريف مردم به اندازه پوست . اگر متام مردم عامل از انسان تعريف كنند، وىل حضرت دوست مكّذب انسان باشد
   ُجوى ارزش ندارد و اگر متام مردم
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  .جهان انسان را مذّمت كنند، وىل آدمى ممدوح حق باشد، آن مهه تكذيب پشيزى اعتبار ندارد

ترين مذّمت دور بود انبيا و اولياى خاص حضرت حق  آنان كه از مهه جهت قابل مدح بودند و حرمي مقدسشان از كم
  .اند ها داراى عيب و نقص بودند، بقيه انسان

  .دخلوش شوند و از مذّمت آنان دلگري گردندبدين جهت نبايد به مدح مردم 

گذارد و هم  كند و به تقدير حق نسبت به عبد اثر منى مدح مردم، منزلت انسان را در پيشگاه حضرت حق اضافه منى
  .كاهد كند و از درجه خري انسان منى چنان مذّمت مردم، چيزى از آدمى كم منى
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َوال َحتَْزْن اْيًضا ِبَذمِّ . ْدِح اَحٍد، َفانَُّه ال َيزيُد ىف َمْنزِلَِتَك ِعْنَد الّلِه َوال يـُْغنيَك َعِن اْلَمْحكوِم َلَك َواْلَمْقدوِر َعَلْيكَ َوال تـَْفرَْح مبَِ [
  : َلَك َوَعَلْيَك، قاَل الّلُه َتعاىل  َدِة الّلِه َتعاىلاَحٍد، َفانَُّه ال يـَنْـُقُص َعْنَك َذرًَّة َوال َحيُطُّ َعْن َدَرَجِة َخْريَِك َشْيئاً، َواْكَتِف ِبَشها

  ]»1« ]ِباللَِّه َشِهيداً   َو َكفى[

   مدح و ذّم ديگران

به تعريف كسى شاد مشو كه با وجود گناهان و خطاها و اشتباهاتى كه بر انسان گذشته و كسى جز خدا اطالع ندارد، 
كند و به مقدرات حق و آنچه را به  مدح مردم به مقام تو نزد خدا اضافه منىخبشد، اين مسئله را بدان كه  شادى معنا منى

  .گذارد آن براثر حكمت و مصلحت خداوند حمكومى، اثر منى

رت اين است   كاهد و از خوبيت چيزى كم منى اى از مقام و منزلتت منى و نيز به مذّمت مردم ناراحت مشو كه ذره كند، 
ادت و حكم اهلى اكتفا كىن، چرا كه شهادت و حكم حق چه به نفع تو باشد و چه بر كه در متام دوران عمر به شه
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كند و اگر مورد  عليه تو مهان حق است، آرى، به مدح حق دل خوش كن كه رضا و خشنودى او به منزلتت اضافه مى
   مذّمت خداىي، به تدارك علل مذّمت برخيز كه نارضايىت

______________________________  
  .79): 4(نساء  -)1(
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  .خبىت خواهد كشيد و ناخشنودى حق تو را به ورطه هالكت و تريه

راسىت، مهه ما بايد با توجه به پرونده عبادات ناقابل خود و گناهان زياد در برابر عظمت حق و عناياتش، در مقام شرم و 
با اين وصف اگر ما را مّداحان مدح كنند براى چه به مدحشان حيا و سرافكندگى و ذلت و خضوع و خشوع باشيم، 

شود در حقيقت ناشى از جهل مّداح است و چيزى كه  شاد شومي كه در خور مدح نيستيم و آن مدحى كه از ما مى
  حمصول جهل است خشنودى و خوشحاىل ندارد و اگر ما را مذّمت كنند نبايد حمزون گردمي كه به حقيقت در خور مذمتيم

وش  گرچه متام عبادات جن و انس را داشته باشيم كه مذّمت تازيانه اى اهلى، براى جلوگريى از طغيان و سركشى نفس 
  !است

  :به قول حضرت فيض

  ز غفلت تو تو را صد حجاب در پيش است
 

  صفاى چهره جان را نقاب در پيش است

  بسى كتاب خبواندى كتاب خويش خبوان
 

  كتاب در پيش است  هاى تو جان را ز كرده

  حساب كرده خود كن حساب در چه كىن
 

  كه ماند از پس و روز حساب در پيش است

ر مال دنىي دون   عذاب روح مكن 
 

  عذاب قرب و سؤال و جواب در پيش است

ر آنچه ز پس ماندت چه مى   سوزى ز 
 

  زمني حشر و تف آفتاب در پيش است

 ها شبزماىن ار نكىن خواب در دل 
 

  شود كه در حلدت وقت خواب در پيش است
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مِّ َعْن نـَْفِسِه َوال َيْسَتطيُع َعلى  َوَمْن ال يـَْقِدُر َعلى[   ] َذمُّهُ   َمْدُحُه اْو ُخيْشى  َحتْقيِق اْلَمْدِح َلُه َكْيَف يـُْرجى  َصْرِف الذَّ

   استحقاق مدح و ذمّ 

حتّقق علل حقيقى مدح براى خود نداشته باشد، چه اميد مدح از او توان هرگاه كسى مستحق مذّمت باشد و قدرت بر 
داشت و چرا بايد از مذّمتش ترسيد كه هر مّداحى جز خدا و انبيا و ائمه عليهم السالم بر مدح و ذّمشان هيچ اعتبارى 

  .دمى مساوى باشدنيست، از اين جهت بايد مدح و ذم اشخاص براى انسان فرقى نكند و تعريف و تكذيبشان براى آ
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اْخلَْلَق ُخِلقوا ِمَن اْلَعْجِز ِمْن  َواْجَعَل َوْجَه َمْدِحَك َوَذمَِّك واِحًدا َوِقْف ىف َمقاٍم تـَْغَتِنُم فيِه َمْدَح الّلِه َعزََّوَجلَّ َلَك َوَرضاُه، فَانَّ [
  :الّلُه َعزَِّمْن قاِئلٍ  ماٍء َمهٍني فـََلْيَس َهلُْم اّال ما َسَعْوا، قالَ 

 ]َو ال َميِْلُكوَن ِألَنـُْفِسِهْم َضرا َو ال نـَْفعاً َو ال َميِْلُكوَن َمْوتاً َو ال َحياًة َو ال ُنُشوراً [ .»1« ] َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى[
»2«[  

  مدح و ذّم بيجا

بگري كه مدح حضرت حق را مغتنم بشمارى و متوجه رضا و مدح و ذم مردم برايت يكسان باشد و در مقامى قرار 
ها از آىب سست است و براى كسى چيزى  اند و بنيان ساختماىن آن خشنودى او باشى كه خلق عامل ضعيف آفريده شده

  :نيست، مگر حمصول كوشش كه خداوند فرموده

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تالش كرده  به جاى او معبوداىن ]  مشركان[و : نيز فرموده نيست و]  اى هيچ نصيب و 
شوند و براى خودشان مالك زيان و سودى نيستند و قدرت و  آفرينند و خود آفريده مى اند كه چيزى را منى اختيار كرده

  .تسلطى بر مرگ و حيات و برانگيخنت پس از مرگ ندارند

______________________________  
  .39): 53(جنم  -)1(

  .3): 25(فرقان  -)2(
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هر كس در اين چند روزه دنيا بايد به فكر سعادت و سالمت امروز و فرداى خود باشد و وقت پرارزشش را صرف 
هاى بيجا كه  دخلوشى و نگراىن مدح و ذم ديگران نكند و نيز اوقات عزيز را صرف مدح و ذم كسى ننمايد كه مهني مدح

حسدورزى و دمشىن و كينه توزى و اعالم : مورد كه بايد گفت هاى ىب متّلق و چاپلوسى و مذّمت: گفت  جباى مدح بايد
  !ها و متوقف شدن استعدادها كه نشده عقده حقارت، چه ضررها كه به بار نياورده و باعث چه جنايت

ه خود را جباى اين كه صرف با كمال تأسف بسيارى از شعرا كه از نظر هنر شعرى بسيار عاىل بودند، مغز خدا داد
ترين  هاى خداوندى كنند، صرف مدح شاهان و امريان و دبريان و وزيراىن كردند كه يا از بزرگ معارف بلند اهلى و حكمت

  .ستمكاران و ظاملان تاريخ بودند و يا نوكر و برده و دست نشانده ظاملان روى زمني بودند

  .هيچ پيغمرب و امامى نشده استهاىي كه براى شاهان قاجار شده براى  مداحى

گسرت، خليفه اهلى، موجود مافوق موجودات،  اينان در اشعار خود آنان را سايه خدا، مالك رقاب خلق، موجود عدالت
به حساب كشيدند و از اين طريق بر غرور و كربشان افزودند و مّلت و مملكىت را به خاك سياه نشاندند، ... اسالم پناه و

گسرت و خليفه ابليس و  ن يا سايه شيطان يا خود شيطان بودند و با كمال ذلت برده نفس خويش و ظلمدر حاىل كه آنا
  !كشيد هاى منفى را به دنبال منى آمدند كه عمل و كردارشان جز اين عنوان مادون حيوان و خمّرب دين خدا به حساب مى

هاى ظلم و ستم نداشته از قول  كمى از اسطورهالزم است براى منونه، مدح يكى از شاهان را كه در ستمكارى دست  
مورد صرف شده  اى داشته، بيايد تا ببينيد مغزهاى فّعال و اصيل چه بيجا و ىب يكى از شاعران كه در شعر مقام برجسته

  .است

  !!گردد راسىت، انسان در برابر اين مهه ذلت و پسىت از يك شاعر برجسته به درياى تعّجب غرق مى

  سلطنت بر قد توست در جهاناى كه قباى 
 

  سكه به نام خود بزن خطبه به نام خود خبوان

  ملك تن و روان توىي تاج سر كيان توىي
 

  خسرو خسروان توىي افسر و افسر كيان

 جان جهان وجود تو حبر خجل ز جود تو
 

  در نفس حسود تو تفته آتش دخان

  شاه جهان جالل دين صاحب افسر و نگني
 

  ملك مصر و چني خسرو عادل جهاندر خور 
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 شاه شجاع تاجور قبله نصرت و ظفر
 

  كرده به سوى او نظر دولت و خبت هر زمان

  فرق عدو شكافىت پنجه خصم تافىت
 

  مهچو مسيح يافىت دولت و عمر جاودان

 تيغ تو هم چو الله شد اشك عدو چو ژاله شد
 

  زان كه به تو حواله شد نصرت صاحب الزمان

  

لوى ملك تو مثني   حصن جالل تو حصني 
 

  خامت جم تو را نگني ختت كيان تو را مكان

  

اى از اين مدح، زيبنده آن شاه ممدوح  در هر بيت اين قصيده دقت كنيد، سراسر دروغ و چاپلوسى و متّلق است و كلمه
آن است كه تنها در خور حضرت حّق  نيست، مطالب قصيده سراسر بوى شرك و كفر و نفاق دارد و گاهى مسائلى در

  .است و بس
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   مدح و ذم در روايات

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ابَ    :»1«  اذا رأَيُتم اْلَمّداِحَني َفاْحثوا ىف ُوجوِهِهُم الرتُّ

  .چون ستايشگران را ديديد، خاك بر صورتشان بپاشيد

  :در روايت آمده

  اين دستور پيامرب خداست: مردى نزد عثمان آمد و وى را مدح كرد، مقداد خاك برداشت و به صورت او پاشيد و گفت
»2«.  

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .»3«  دارم كه مّداحى ذبح ممدوح است مشا را از مداحى برحذر مى

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  .»4«  ِبعاِقٍل َمِن انـَْزَعَج ِمْن قـَْوِل الزُّورِفيِه، َوال ِحبَكيٍم َمْن َرِضَى ِبَثناِء اْجلاِهِل َعَلْيهِ  اْعَلُموا انَُّه لَْيسَ 

بدانيد كه هركس از قول باطل جاهل آشفته خاطر شود عاقل نيست و هركس به مدح جاهل خشنود گردد حكيم 
  .باشد منى

  :در روايت ديگر آمده

   ن مغرور مشو و تكّرب و خودبيىن و اعجاب به عمل برايتبه گفتار و به مدح نادا

______________________________  
ج احلق178: اجلمل -)1(   .304: ، فصل ىف إعرتاض أىب ذر على عثمان؛ 

  .491/ 2: ؛ طرائف304: ج احلق -)2(

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)3(   .8331: ؛ كنز العمال72/ 12: شرح 

  .58، حديث 16، باب 46/ 75: ؛ حبار األنوار14، باب النوادر، حديث 50/ 1: الكاىف -)4(

  75: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  نيايد كه برترين عمل عبادت و تواضع است

  :اى در برابر امرياملؤمنني عليه السالم حضرت را مدح كردند، امام عليه السالم به پيشگاه حق عرضه داشتند عده

رت قرار ده و از ! ترم، خدايا من بر من داناترى و من از آنان بر خود آگاه تو از! خدايا مرا به آنچه بر من گمان دارند 
  .»2«  دانند بر من ببخش آنچه از من منى

  :امام باقر عليه السالم در موعظه بسيار پرارزشى به جابر جعفى فرمودند
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اند انديشه كن، اگر آنچه  ات گفته جزع مكن، در آنچه دربارهچون تو را مدح گويند خوشحال مشو و چون مذّمت كنند 
پس بدانكه مصيبت ساقط . اند در خود يافىت و برآن در حاىل كه حق بود خشمگني شدى را از بدى در حقت گفته

ات   تر از مصيبت افتادن از چشم مردم است و اگر خالف آن بودى كه درباره شدنت از عنايت و فيض حق بر تو بزرگ
  .اى ته شده، بدون رنج و زمحت به كسب ثواب نايل شدهگف

بدان و آگاه باش كه اگر متام اهل شهر بگويند جابر آدم بدى است و يا مهه بگويند آدم خوىب است و تو بر ! اى جابر
براى مهيشه خود را بر كتاب خدا ! تكذيب مردم بد حال و بر تعريفشان خوشحال شوى دوست ما نيسىت، اى جابر

كن، اگر راه رو راه حقى، اگر نسبت به آنچه بايد زهد ورزى زاهدى و نسبت به آنچه بايد رغبت داشته باشى   عرضه
شت بشارت مى دهم،  راغىب و نسبت به آنچه بايد برتسى خايفى، پس به مهني حال ثابت باش و من تو را به جنات و 

  »3« اى مغرورى؟ هنگ قرآن نيسىت پس به چه برنامهدر اين صورت تكذيب مردم به حال تو چه ضررى دارد و اگر مها

______________________________  
  .303: حتف العقول -)1(

  .1161، حديث 35، باب 343/ 34: ؛ حبار األنوار100، حكمت 485: ج البالغة -)2(

  .1، حديث 163/ 75: ؛ حبار األنوار284: حتف العقول -)3(

  76: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :روايت آمدهدر 

  !»1« آيد وقىت فاسق را مدح كنند غضب حق به جوش مى

  :و نيز آمده

  »2«  ترين وزر و وبال تعريف از اشرار است بزرگ

  :و نيز آمده

  .»3« چون فاجر و بدكار را مدح كنند عرش به لرزه آيد و غضب رّب متوجه مّداح گردد
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تعريف و تكذيب و مذّمت بيجا پاك و حلظه حلظه وقت و عمر بياييد دل از غري حق برداشته و زبان از مدح و وصف و 
گاهى نيست و غري حضرت  را صرف ثنا و ستايش حضرت حق كرده كه جتارتى سودمندتر از اين نيست كه جز خدا تكيه

  .او جز خملوق ضعيف، چيزى نيست

  هر سو كه دويدمي مهه سوى تو ديدمي
 

  هرجا كه رسيدمي سر كوى تو ديدمي

ر عبادت  هر قبله   كه بگزيد دل از 
 

  آن قبله دل را خم ابروى تو ديدمي

  هر سرو روان را كه در اين گلشن دهر است
 

  بر رسته به بستان و لب جوى تو ديدمي

 تا مهر رخت بر مهه ذرات بتابيد
 

  ذرات جهان را به تك و پوى تو ديدمي

  در ظاهر و باطن به جماز و به حقيقت
 

  مهه رو سوى تو ديدمي خلق دو جهان را

  هر عاشق ديوانه كه در مجلگى توست
 

  بر پاى دلش سلسله موى تو ديدمي

 از مغرىب احوال مپرسيد كه او را
 

  سودا زده طرّه هندوى تو ديدمي

  

______________________________  
  .، كتاب آفات اللسان283/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .10998حديث ، 479: غرر احلكم -)2(

  .84، حديث 7، باب 152/ 74: ؛ حبار األنوار46: حتف العقول -)3(

  79: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  48باب 

   در نكوهش مراء و جدال و نزاع
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .َوِنْسَبُتهُ اْلِمراءُ داءٌ َدِوىٌّ َولَْيَس ِىف اْالْنساِن َخْصَلٌة اَشرُّ ِمْنُه َوُهَو ُخْلُق ابْليَس 

  .َفال ُميارى ىف اىِّ حاٍل كاَن اّال َمْن كاَن جاِهًال بِنَـْفِسِه َوِبَغْريِِه، َحمْروًما ِمْن َحقاِيِق الّدينِ 

ديىن، َمْكُشوفٌّ يا هذا انا َبصٌري بِ : نـََتناَظَر ِىف الّديِن َفقالَ   اْجِلْس َحّىت : ُرِوَى انَّ َرُجًال قاَل لِْلُحَسْنيِ ْبِن َعِلىٍّ عليهما السالم
  !َعَلىَّ ُهداَى َفاْن ُكْنَت جاِهًال ِبديِنَك فَاْذَهْب َفاْطلُْبُه ماىل َوِلْلُمماراِة؟

  .ناِظِر الّناَس ِىف الّديِن لَِئّال َيظُنُّوا ِبَك اْلَعْجَز َواجلَْْهلَ : َوانَّ الشَّْيطاَن َليـَُوْسِوُس ِللرَُّجِل َويُناِجيِه َويَقولُ 

  :راءُ ال َخيُْلو ِمْن اْربـََعِة اْوُجهٍ ُمثَّ اْلمِ 

  .اْنَت َوصاِحُبَك فيما تـَْعَلماِن، فـََقْد تـَرَْكُتما ِبذِلَك النَّصيَحَة َوطََلْبُتَما اْلَفضيَحَة َواَضْعُتما ذِلَك اْلِعْلمَ   اّما اْن تـََتمارى

  .اْو َجتَْهالنِِه َفاْظَهْرُمتا َجْهًال 

  .َفَظَلْمَت صاِحَبَك ِبطََلِبَك َعثْـرَتَهُ َواّما تـَْعَلُمُه اْنَت 

  .قَّ اْو يـَْعَلُمُه صاِحُبَك فـَتـَرَْكَت ُحْرَمَتُه وََملْ تـُْنزِْلهُ َمْنزِلََتُه، َوهذا ُكلُُّه ُحماٌل ِلَمْن اْنَصَف َوقَِبَل احلَْ 

  .َن َعْقَلهُ َوَمْن تـََرَك اْلُمماراَة فـََقْد اْوَثَق امياَنُه َواْحَسَن ُصْحَبَة ديِنِه َوصا

  .»1«  انَّ َمَلَكَة التـََّوثُِّب َكَمَلَكِة التََّخيُِّل ىف ايراِث اْلَوْهِن ِىف اْلُمْدَركِ 

______________________________  
  .باشد اين فراز دعا در نسخه مصباح عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  80: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

 اْالْنساِن َخْصَلٌة اَشرُّ ِمْنُه َوُهَو ُخْلُق ابْليَس َوِنْسَبُتُه َفال ُميارى ىف اىِّ حاٍل كاَن اّال َمْن كاَن جاِهًال اْلِمراءُ داءٌ َدِوىٌّ َولَْيَس ِىف [
  ] ِبنَـْفِسِه َوِبَغْريِِه َحمْروًما ِمْن َحقاِيِق الّدينِ 
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   حقيقت مراء و جدال

  :فرمايد خبش مى سالمتامام صادق عليه السالم در اين روايت آموزنده و سخنان 

مراء كه به معناى جدال و نزاع و جلبازى و خصومت در سخن است، درد بسيار سخت و خطرناكى است كه در آدميزاد 
  .شود خصلىت شرتر از آن پيدا منى

ن ايست كه آ مراء و جدال و نزاع كه زبان زباىن كردن در برابر حّق روشن و كالم مربهن است، اخالق ابليس و برنامه
  .ملعون مطرود به خود بست

كند، تا از اين طريق مردم را  قرآن جميد مكّرر به مسئله جدال و مراء ابليس در برابر يك حقيقت روشن و مسّلم اشاره مى
  .هدايت كرده و به آنان بياموزد كه در برابر حق مراء و جدال نكنيد

ين استدالل و برهان و حكمت مهراه است، بر مشا جتّلى  تر  چون حق كه در مهه شؤون منّور به نور اهلى است و با حمكم
بازى بپرهيزيد كه مراء و جدال باطل،  كرد، با كمال خضوع آن را بپذيريد و به آن آراسته شويد و از نزاع و خصومت و جل

اهليه و كرم عامل هالكت و وسيله افتضاح و عّلت حمروم ماندن از فيوضات اهليه و ربانيه و ممنوع شدن از رمحت واسعه 
  .انتهاى ربّانّيه است ىب

  81: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

وقىت يك مسئله فطرى است، هنگامى كه يك واقعيت آشكار است، زماىن كه يك حقيقت روشن است، در موقعى كه 
ابر آن يك مسأله علمى يا ديىن يا اجتماعى مهراه با دليل و برهان و حكمت است، نزاع و خصومت و مراء و جدال در بر 

  !آيا جز بكارگريى اخالق ابليسى چيز ديگرى است؟

  آيا پريوى از خصلت و خوى شيطان، برازنده يك انسان متدين عاقل با انصاف است؟

برخورد جامعه زمان نوح با نوح، جامعه هود با هود، جامعه صاحل با صاحل، جامعه منرودى با ابراهيم، جامعه فرعوىن با 
عيسى و جامعه مكه با نور اهلى، وجود مقدس خامت انبيا حممد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله و  موسى، جامعه فريسيان با

طالب عليه السالم و برخورد اهل شام و قاسطني و ناكثني  برخورد سقيفه با اسدالّله، عني الّله، يدالّله حضرت على بن اىب
  ع و جدال چيز ديگرى بود؟و مارقني با آن حضرت، جز پيمودن راه مراء و خصومت و نزا 
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ترين مصايب و شدايد  ها را به روز سياه نشاند، اولياى اهلى را به سخت مراء و جداىل كه كشورها را از هم پاشيد، مّلت
  !!دچار كرده و استعدادهاى اهلى را در بسيارى از مردم از بني برد

ذاريد، اهل خضوع و خشوع و تواضع باشيد، سهل و با حق جدال نكنيد، از مراء بپرهيزيد، نزاع در گفتار را كنار بگ
خبىت و تريه روزى نكنيد، راه حق را  خود و ديگران را دچار باطل و هالكت و فالكت و سيه. ها را قبول كنيد آسان واقعيت

  .پيموده و اخالق و كردار خود را مهاهنگ با اخالق و كردار انبيا قرار دهيد

ننماييد، نفس را به خباثت نكشيد، روح را منريانيد، بني خود و نور حق حجاب نشويد،  دل را آلوده نكيند، قلب را سياه
   بازى خواهند در امر دين و دنيا جل با خدا و انبيا و ائمه و صلحا و اهل نصيحت كه جز خري و مصلحت مشا چيزى منى

  82: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

د كه مشا ذاتاً آيينه انعكاس صفات حضرت حقيد، اين آيينه را با گناه و نكنيد، به خود آييد و بعد از آن باز به خود آيي
  .معصيت قرياندود ننماييد كه پشيماىن پس از مرگ سودى ندارد

بياييد مهانند اولياى خدا فقط به خدا فكر كنيد و تنها سخن از او بگوييد و با او بگوييد و با او باشيد و به سوى او 
  :شيد و به خاطر او خبواهيد و به پيشگاه مقدسش با زبان دل عرضه بداريدپرواز كنيد و براى او با

 كند سوداى تو آنچه با من مى
 

 كشم چون نيست كس مهتاى تو مى

  با خياىل آمد از خجلت هالل
 

 پيش پدر عارض زيباى تو

 برگشايد كار هر دو كون را
 

 يك گره از زلف عنرب ساى تو

 دم فرو بست از سخن اينجا فريد
 

 «1» تا كند غواصى درياى تو

  

چون دانسىت كه ممارات و جمادله صفت ابليس است پس بدان كه مراء ندارد در هيچ حال، مگر كسى كه خود و غري را 
نشناخته و از معارف و حقايق دينيه و اوصاف محيده حمروم باشد؛ چه هركه راه به عجز و قصور خود برد و به جهل 

اعرتاف منايد و بداند كه علم به حقيقت اشيا و واقعيت حقايق خمصوص ذات بارى و نفوس مقدسه خويش واقف گشته 
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بندد و اقدام  است و به مضمون فـَْوَق ُكلِّ ذى ِعْلٍم َعليٌم دانا و آگاه و بينا باشد، راه مراء و جمادله و منازعه را بر خود مى
  .كند به آن منى

  :در حديث است كه

ساعىت بنشني تا در مسائل ديىن مناظره و مباحثه كنيم و : حسني عليه السالم عرضه داشت شخصى به خدمت امام
   قصدش از اين دعوت يافنت حق نبود، بلكه

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  83: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .خواست راه مراء و جمادله و منازعه و خصومت با حق بپيمايد مى

  :ضرت فرمودندح

اى فالن، من به آيني و دين خود عارفم و راه حق و حقيقت بر من واضح است، اگر تو جاهلى و راه به دين خود 
اى برخيز و به طلب دين شو كه منازعه و جمادله كار من نيست و من به اين صفت شيطاىن و اخالق ابليسى راهى  نربده
  .»1«  ندارم

   جدال احسن

بازى را حرام كرده كه  اسالم عزيز در آيينه آيات و روايات مراء و جدال و نزاع و خصومت در گفتار و جلدر عني اين كه 
در خبش بعد به موارد حرمت اشاره خواهد رفت، براى روشن شدن حق در برابر كسى كه حق در نظرش جمهول است، به 

ا حجت و دليل و برهان است و به خاطر امتام حجت يعىن كالميكه در عني نرمى مهراه ب -فرموده قرآن جميد جدال احسن
  .الزم و بلكه واجب است -رود بر خصم و ملزم منودن او به پذيرفنت حقيقت بكار مى

كند، مهه جدال احسن  احتجاجاتى كه قرآن از انبيا و كتب روايىت از ائمه و اولياى اهلى در برابر خمالفان و منكران نقل مى
خربان روشن گشت و با كمال خضوع و  جمادله، حق و حقيقت براى بسيارى از منكران و ىباست و بر اثر مهني نوع 
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خشوع در برابر دين تسليم و به سعادت دنيا و آخرت رسيدند، قرآن در زمينه جمادله احسن كه يكى از طرق هدايت مردم 
  :فرمايد و روشن منودن حق در برابر آنان است مى

______________________________  
؛ منية 10244، حديث 117، باب 74/ 9: ؛ مستدرك الوسائل32، حديث 17، باب 135/ 2: حبار األنوار -)1(

  .171: املريد

  84: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َو ُهَو َأْعَلُم َسِبيِل رَبَِّك ِباحلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َو جاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ   ادُْع ِإىل[
  .»1« ] ِباْلُمْهَتِدينَ 

بپرداز، ]  و جمادله[با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به نيكوترين شيوه به حبث ] مردم را[
  .به راه يافتگان داناتر است اند و نيز يقيناً پروردگارت به كساىن كه از راه او گمراه شده

سوره مباركه يس بيانگر جدال احسن است كه خداى مهربان به پيامرب عزيزش در برابر يكى از منكران  83تا  77آيات 
  :»2«  شدن مردگان تعليم داده است زنده

در حاىل كه * ر است؟گرى آشكا امي و اينك ستيزه آفريده] پست و ناچيز[اى  آيا انسان ندانسته كه ما او را از نطفه
اند، زنده  ها را در حاىل كه پوسيده چه كسى اين استخوان: گفت] و[آفرينش خنستني خود را از ياد برده براى ما مثلى زد 

مهان كسى كه * كند و او به هر چيزى داناست اش مى زنده. مهان كسى كه خنستني بار آن راپديد آورد: بگو* كند؟ مى
ها و زمني را آفريده  آيا كسى كه آمسان.* افروزيد آفريد، كه اكنون مشا از آن آتش مى» آتش زنه«براى مشا از درخت سبز، 

.* مهانند آنان را بيافريند؟ چرا قدرت دارد؛ زيرا اوست كه آفريننده بسيار داناست]  پس از مرگشان[است، قدرت ندارد كه 
  .*شود درنگ موجود مى باش، پس ىب: گويد به آن مى شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط

______________________________  
  .125): 16(حنل  -)1(

ْنساُن أَنَّا َخَلْقناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ « -)2( َو َضَرَب َلنا َمَثًال َو َنِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن ُحيِْي اْلِعظاَم َو * أَ َو َملْ يـََر اْإلِ
الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اْألَْخَضِر ناراً َفِإذا أَنـُْتْم ِمْنهُ * مٌ ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها أَوََّل َمرٍَّة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلي* ِهَي َرِميمٌ 
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ُق اْلَعِليمُ   َأْن َخيُْلَق ِمثْـَلُهْم بَلى  أَ َو لَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِبقاِدٍر َعلى* ُتوِقُدونَ  ا أَْمرُُه ِإذا َأراَد * َو ُهَو اخلَْالَّ ِإمنَّ
  .»ٍء َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َفُسْبحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ * ْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ شَ 
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منزّه است خداىي كه مالكّيت و فرمانرواىي مهه چيز به دست اوست و به سوى او ]  از هر عيب و نقصى[بنابراين 
  .شويد مىبازگردانده 

سوره مباركه انعام جدال احسن است كه حضرت ابراهيم با مردم زمان خود داشت و آنان را در آنچه  81تا  74آيات 
  .»1« بآن معتقد بودند با مهان جدال احسن شكست داد

______________________________  
َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت * ماً آِهلًَة ِإينِّ َأراَك َو قـَْوَمَك ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ َو ِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم ِألَبِيِه آَزَر أَ تـَتَِّخُذ َأْصنا« -)1(

* ِفِلنيَ َكوَْكباً قاَل هذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قاَل ال ُأِحبُّ اْآل    فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأى* السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 
فـََلمَّا َرَأى الشَّْمَس بازَِغًة قاَل *  الضَّالِّنيَ فـََلمَّا َرَأى اْلَقَمَر بازِغاً قاَل هذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قاَل َلِئْن َملْ يـَْهِدِين َريبِّ َألَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْومِ 

ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو * ءٌ ِممَّا ُتْشرُِكونَ  رِيهذا َريبِّ هذا َأْكبَـُر فـََلمَّا أَفـََلْت قاَل يا قـَْوِم ِإينِّ بَ 
َريبِّ َشْيئاً َوِسَع َو حاجَُّه قـَْوُمُه قاَل أَ ُحتاجُّوينِّ ِيف اللَِّه َو َقْد َهداِن َو ال َأخاُف ما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيشاَء * ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

 َو َكْيَف َأخاُف ما َأْشرَْكُتْم َو ال َختاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه ما َملْ يـُنَـزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطاناً * ٍء ِعْلماً أَ َفال تـََتَذكَُّرونَ  َريبِّ ُكلَّ َشيْ 
  »تـَْعَلُمونَ  َفَأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ ِباْألَْمِن ِإْن ُكْنُتمْ 

: گفت] بيت، پدر خوانده يا عمويش بود شخصى كه بنابر روايات اهل[هنگامى را كه ابراهيم به پدرش آزر ] ياد كنيد[و 
و اين گونه .* بينم كىن؟ قطعاً من تو را و قومت را در گمراهى آشكار مى هاىي را به عنوان معبود خود انتخاب مى آيا بت

پس چون .* كنندگان شود دهيم تا از يقني ها و زمني به ابراهيم نشان مى ربوبّيت خود را بر آمسانفرمانرواىي و مالكّيت و 
اين : گفت]  براى حمكوم كردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرسىت[اى ديد  شب او را پوشانيد، ستاره]  تاريكى[

هنگامى كه ماه را در .* گان را دوست ندارممن غروب كنند : پروردگار من است؛ هنگامى كه ستاره غروب كرد، گفت
اين پروردگار من است؛ چون ماه غروب كرد،  : ، گفت] پرسىت پرستان با تظاهر به ماه براى حمكوم كردن ماه[حال طلوع ديد 

د وقىت خورشيد را در حال طلوع دي.* يقيناً اگر پروردگارم مرا هدايت نكند بدون شك از گروه گمراهان خواهم بود: گفت
تر است؛ و  اين پروردگار من است، اين بزرگ: گفت]  براى حمكوم كردن خورشيدپرستان با تظاهر به خورشيد پرسىت[

من به .* دهيد، بيزارم از آنچه شريك خدا قرار مى] با مهه وجود[ترديد من  ىب! اى قوم من: هنگامى كه غروب كرد، گفت
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ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  به سوى كسى كه آمسانگرا مهه وجودم را  دور از احنراف و با قلىب حق
كنيد  منطق و ستيز مى آيا درباره خدا با من گفتگوى ىب: منطق و ستيز برخاستند، گفت قومش با او به گفتگوى ىب.* نيستم

آن كه پروردگارم چيزى را  ترسم مگر دهيد منى و حال آن كه او مرا هدايت كرد؟ و من از آنچه كه مشا شريك او قرار مى
چگونه از آنچه * شويد؟ متذّكر منى] براى فهم توحيد[خبواهد، دانش پروردگارم مهه چيز را فراگرفته است، آيا ]  درباره من[

ايد كه خدا هيچ دليلى بر  در حاىل كه خود مشا از اين كه چيزى را شريك خدا گرفته! ايد برتسم؟ مشا شريك او قرار داده
]  خداپرستان و مشركان[كدام يك از دو گروه ] بگوييد[دانيد  ترسيد، اگر حقايق را مى ت آن بر مشا نازل نكرده منىحّقانيّ 

  سزاوارترند؟] از عذاب خدا[به اميىن 
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ان از نوع جدال مناظرات حسن بن فضال، مؤمن الطّاق، هشام بن حكم، جابر جعفى با دمشنان حق و با معاندان و منكر 
احسن بوده كه حضرت صادق عليه السالم مهيشه آن بزرگواران را به برخورد با خمالفان از طريق جدال احسن ترغيب و 

دانست و اگر به بعضى از اصحاب و ياران  كرد و بلكه مناظره كردن آنان را با خصم واجب و الزم مى تشويق مى
ظره حرام است، به خاطر اين بود كه آنان ختصصى در امر مناظره و جدال احسن با دمشن مناظره نكنيد كه منا: فرمايد مى

  .نداشتند

 :ثانياً  جدال كننده در امر مناظره با خصم داراى ختّصص كاىف باشد و :اوًال   جدال احسن در موردى است كه: خالصه
خمالف و منكر حق خبواهد به حق و حقيقت راه يابد، در غري اين صورت جدال و جمادله و مراء و نزاع مشروع نيست و 

  .ورود در آن از نظر شارع حرام است

   جدال غري مشروع

ن آجنا كه انسان ختصص در حبث ندارد و براى او از نظر علمى و ديىن قدرت رودرروىي با خمالف نيست و يا غرض انسا
از جدال و مراء اظهار فضل و كمال و خودمناىي و به عجز آوردن و ذليل كردن مردم است و پاى تعّصب جاهالنه و يا 

  ترويج باطل در كارست بدون شك جدال حرام است و اين جدال در حقيقت،
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  .برد ورزى مى پس ابرهاى تريه دمشىن و كينهشود و خورشيد واقعيت را در  حجاىب است كه بر چهره حق پوشانده مى
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اين نوع جدال در تاريخ حيات يا كار رياكاران و يا عمل جاهالن و يا اخالق اقوامى بود كه در برابر انبياى اهلى بر باطل 
خواستند به  خود پافشارى داشتند و در عني روشن بودن حقيقت، به خاطر پريوى از شهوات و تكيه بر حمسوسات منى

داند،  قرآن جميد حمصول اين گونه جمادالت را غضب رب و آتش جهنم در روز قيامت مى. ها تن دهند بول واقعيتق
  .خوانيد چنانچه در بعضى از آيات زير مى

َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َو اْألَْحزاُب ِمْن بـَْعِدِهْم َو َمهَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوهلِِْم ِلَيْأُخُذوُه [ َبْت قـَبـْ َو جاَدُلوا بِاْلباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ َكذَّ
  .»1« ] َفَأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف كاَن ِعقابِ 

تكذيب كردند، و هر امىت آهنگ پيامرب خود كردند ] پيامربانشان را[پيش از آنان قوم نوح و اقوامى كه بعد از آنان بودند 
و با توسل به باطل براى ] ا از وطن بريونش منايند، يا او را بكشندو از ابالغ دين بازش دارند، ي[تا او را دستگري كنند 

عذاب ]  بنگر كه[گرفتم، پس ]  به عذاب[نابود كردن حق و از ميان بردن آن جمادله و ستيزه كردند، پس من هم آنان را 
  .من چگونه بود

  .»2« ]تـََقلُّبـُُهْم ِيف اْلِبالدِ  ما ُجياِدُل ِيف آياِت اللَِّه ِإالَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفال يـَْغُرْركَ [

؛ پس مبادا رفت و آمدشان در ] اينان را هيچ شأن و اعتبارى نيست[كنند  تنها كافران در آيات خدا جمادله و ستيزه مى
   به خاطر قدرت[شهرها 

______________________________  
  .5): 40(مؤمن  -)1(

  .4): 40(مؤمن  -)2(
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  .تو را بفريبد]  مناىي، جتارت و ثرومتند شدنشان

  .»1« ]َو ال ُجتاِدْل َعِن الَِّذيَن َخيْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن َخوَّاناً أَثِيماً [

  .ت دوست نداردكار اس كنند دفاع مكن؛ زيرا خدا هر كس را كه خيانت پيشه و گناه و از كساىن كه به خود خيانت مى

  .»2« ]َو ِمَن النَّاِس َمْن ُجياِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو يـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطاٍن َمرِيدٍ [
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با اصرار بر يك اعتقاد [درباره خدا ]  بلكه از روى جهل و ناداىن[بدون هيچ دانشى ]  مهواره[اند كه  و برخى از مردم
  .منايند كنند، و از هر شيطان سركشى پريوى مى ى ستيزآميز مىبرخورد خصمانه و گفتگو ]  پايه ىب

  .»3« ]َو ِمَن النَّاِس َمْن ُجياِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو ال ُهدًى َو ال ِكتاٍب ُمِنريٍ [

اب و بدون هيچ هدايىت، و هيچ كت]  بلكه از روى جهل و ناداىن[و از مردمان كسى است كه مهواره بدون هيچ دانشى 
  .كند روشىن درباره خدا جمادله و ستيزه مى

  :فرمايد در دنباله آيه قبل مى

ْنيا ِخْزٌي َو نُِذيُقهُ يـَْوَم اْلِقياَمِة َعذاَب احلَْرِيقِ [   .»4« ] ثاِينَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُه ِيف الدُّ

را از راه خدا گمراه كند؛ براى او در دنيا رسواىي است و روز قيامت  با حالىت متكربانه و مغرورانه كه سراجنام مردم]  آن هم[
  .چشانيم عذاب سوزان به وى مى

______________________________  
  .107): 4(نساء  -)1(

  .3): 22(حج  -)2(

  .8): 22(حج  -)3(

  .9): 22(حج  -)4(

  89: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ا ُيساقُوَن ِإَىل اْلَمْوِت َو ُهْم يـَْنُظُرونَ ُجياِدلُوَنَك ِيف احلَْقِّ بـَْعَد [   .»1« ] ما تـَبَـنيََّ َكَأمنَّ

جمادله و ستيزه ] روشن و آشكار[روشن شد با تو در اين حّق ] هاى رفتنت به جنگ بدر بودِن انگيزه[پس از آن كه حق 
كنند؛ چنان از شركت در جنگ تا رأى خود را در ترك جنگ به عنوان اين كه جنگى نابرابر است، حتميل  [كنند  مى

  !!بينند شوند و آن را با چشم خود مى كه گويا به سوى مرگ رانده مى] ترسيده بودند

   آفات مراء و جدال
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منية املريد ىف آداب املفيد «در كتاب پرفايده  -صاحب دويست جلد نوشته علمى -فقيه بزرگ شيعه، شهيد ثاىن
  :گويد جدال مى در آفات و نتايج سوء مراء و» واملستفيد

گريد،  اى كه به منظور غلبه بر ديگران و اسكات طرف و متايل عصىب به اظهار فضل صورت مى بايد متوجه باشيم مناظره
  .ها و رفتارهاىي است كه از نظر خداوند متعال ناستوده وىل از ديدگاه ابليس ستوده است منبع و سرچشمه مهه خوى

ها خمّري باشد و شرب مخر را به خاطر ناچيز مشردن  كارى ر و ساير گناهان و زشتگونه كه اگر كسى ميان شرب مخ مهان
جرم آن، بر ديگر گناهان ترجيح دهد و در نتيجه مهني گناه به طرف گناهان ديگر كشيده شود، مهني گونه نيز اگر بر 

هات بر ديگران چريه و مستوىل  ها در مناظره و جاه طلىب و مبا روحيه كسى حس عالقه به غلبه بر ديگران و اسكات آن
  گونه متايالت او را به اظهار گردد، اين

______________________________  
  .6): 8(انفال  -)1(

  90: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .دهد و بايد دانست كه جدال غري احسن و مراء و نزاع توأم با دوازده آفت است ها سوق مى و ارتكاب علىن متام پليدى

   پذيرش حقعدم  - 1

ترين رويداد زندگى از  ترين حادثه و نامطلوب رود كه نامرغوب اين حالت ناپسند تا آجنا در روح مناظره كننده پيش مى
  .ديدگاه او، اين خواهد شد كه مبادا حق بر زبان طرف مناظره او پديدار گردد

كوشد تا به منظور  به جانب و نرينگ مىمناياند، وى با توسل به تلبيس و بيان حق  هر چند حق بدين صورت چهره مى
  .انكار حق برحسب مقدورات و تواناييش مناظره وى ادامه يابد

رسد،  اى كه هر سخىن به گوشش مى آيد، بگونه از اين پس ممارات و ستيزه جوىي به صورت عادت و طبيعت در او در مى
شود، اگرچه  هر حلظه در دلش برانگيخته مىگريى از خصم حالت اعرتاض و اشكال تراشى  براى اظهار فضل و خرده

  .آيد خواهد خودى بنماياند لذا به هيچ وجه درصدد اظهار حق برمنى طرف او برحق باشد، چون مى
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بيند، بلكه آن  كند جداىي منى بندد و ميان كسى كه حق را تكذيب مى خداوند متعال بني كسى كه به خدا دروغ و افرتا مى
  .داند ه روحى و اخالقى يكى مىدو را از نظر جرم و گنا

  .»1« ] َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْو َكذََّب بِاحلَْقِّ َلمَّا جاَءهُ   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى[

______________________________  
  .68): 29(عنكبوت  -)1(

  91: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

يا حق را زماىن كه به سويش ] كه خدا بتان را شريك خود گرفته؟[د و كيست ستمكارتر از كسى كه دروغى را بر خدا ببند
  آمد تكذيب كند؟ آيا در دوزخ جايگاهى براى كافران نيست؟

  .عدم پذيرش حق نوعى از تكّرب است و مراء و جدال مستلزم چنني حالىت است

  :از اىب دردا و واثله و انس روايت شده

بر ما وارد شد، در حاىل كه ما راجع به يكى از مسائل ديىن سرگرم حبث و جمادله و  روزى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله
  .جوىي بودمي ستيزه

  :سابقه بود، سپس فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چنان خشمگني شد كه شّدت خشم او براى ما ىب

شدند، از اين عمل دست برداريد؛ زيرا يك فرد  جوىي گرفتار احنطاط و نابودى هاىي پيش از مشا به عّلت جدال و ستيزه مّلت
جو سخت زيانكار است، جدال را كنار  جوىي نكنيد، چون ستيزه خيزد، ستيزه جوىي برمنى با اميان با كسى به جدال و ستيزه

  .كنم گر شفاعت و وساطت منى بگذاريد؛ زيرا من در روز قيامت از ستيزه

هاى  ى كه از جدال گرچه حق با اوست دست بردارد سه خانه در بوستانبا هم به ستيز برخنيزيد، چون من براى كس
پرسىت مرا از  كنم، از مراء و جدال دست برداريد؛ زيرا خنستني كارى كه خداى من پس از منع از بت شت ضمانت مى
ى فرموده ستيزه   .جوىي با مردم است آن 

  :َى الّلُه َعزََّوَجلَّ ِِنَّ َدَخَل اْجلَنََّة ِمْن اىِّ باٍب شاءَ َثالٌث َمْن َلقِ : قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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  :»1« َمْن َحُسَن ُخْلُقُه َوَخِشَى الّلَه ِىف اْلَمغيِب َواْلَمْحَضِر َوتـََرَك اْلِمراَء َواْن كاَن حمُِقا

______________________________  
  .16181، حديث 135، باب 236/ 12: ؛ وسائل الشيعة2 ، باب املراء واخلصومة، حديث300/ 2: الكاىف -)1(

  92: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

هاست  توانند از هر درى كه دخلواه آن سه گروه از مردم به هنگام روز قيامت مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
شت شوند   :وارد 

  .كساىن كه داراى اخالقى نيكو و رفتارى پسنديده باشند  - 1

  .مردمى كه در پنهان و آشكار، بيم از خداى در دل دارند - 2

  .جوىي خوددارى كنند گرچه حق با آنان باشد افرادى كه از جدال و ستيزه - 3

  :كند امام صادق عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى

را نسبت به برادران امياىن بيمارگونه جوىي و خصومت با مردم برحذر باشيد؛ زيرا اين دو حالت، قلب انسان  از ستيزه
  .»1« گذارد دواند و رو به رويش و رشد مى ها ريشه مى سازد و نفاق و دوروىي در زمينه اين دو حالت در دل مى

   تظاهر و رياكارى - 2

آنان و از آفات زيانبار مراء و جدال و مناظره، ريا و تظاهر و مالحظه از توده مردم و سعى و تالش براى جلب قلوب 
باشد، تا نظر و رأى آدمى تأييد شود و با وى مهاهنگى برقرار گردد و اين عني  معطوف ساخنت توجه ايشان به خويش مى

  .ريا و تظاهر و دغل كارى است

  :فرمايد زا و مرضى وحشتناك و ُكشنده است، قرآن مى سازى، يك نوع درد و بيمارى مشكل ريا و صحنه

  .»2« ]السَّيِّئاِت َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد َو َمْكُر أُولِئَك ُهَو يـَُبورُ  َو الَِّذيَن َميُْكُرونَ [
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______________________________  
  .16180، حديث 135، باب 236/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب املراء واخلصومة، حديث 300/ 2: الكاىف -)1(

  .10): 35(فاطر  -)2(

  93: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .شود ترديد حيله آنان نابود مى گريند، براى آنان عذاىب سخت خواهد بود، و ىب هاى زشت به كار مى حيلهو كساىن كه 

  .به خواست حضرت حق به طور مفصل به مسئله ريا اشاره خواهد شد» مصباح الشريعة«در شرح باب پنجاهم 

   خشم و غضب - 3

  .خشم و غضب است ديگر از عوارض سوء و آفت جدال و مراء و مناظره غري احسن،

تواند از تريرس خشم در امان مباند، به خصوص اگر به سخن وى ايراد و اشكال كنند و بيان او  جدال كننده غالباً منى
مورد اعرتاض و انتقاد قرار بگريد و استدالل او در حضور مردم مردود شناخته شود، در چنني شرايطى ناگزير از عصبانيت 

  .است

ديد به عذاب  از خشم و غضب به هر كيفيىت كه اتفاق افتد نكوهش كردهخداوند و مهه انبيا  اند و نسبت به آن 
  .مورد و بيجا باشد اند، به خصوص اگر منشأ غضب عصبيت ىب منوده

يََّة اْجلاِهلِيَِّة َفَأنـَْزَل اللَُّه َسِكيَنَتهُ [ ُِم احلَِْميََّة محَِ   .»1« ] َرُسوِلهِ   َعلى ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلِو

دل هايشان را از تعّصب و خشم شديد جاهلى آكنده  ]  پس از قرارداد صلح حديبيه[هنگامى را كه كافران ]  ياد كن[
  .كردند، پس خدا هم آرامشش را بر پيامربش و مؤمنان نازل كرد

______________________________  
  .26): 48(فتح  -)1(

  94: ص، 10 عرفان اسالمى، ج
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كفار به خاطر عصبيت كه بازدهش خشم است مورد نكوهش حّق و مؤمنان به خاطر آرامشى كه حق به آنان مرمحت 
  .فرموده مورد ستايش قرار دارند

  :يكى از انبيا به كساىن كه با او مصاحبت داشتند فرمود

مرتبت نبوت با من هم طراز گردد و بندد كه خشمگني نشود، تا بدين وسيله از حلاظ مقام و  چه كسى با من پيمان مى
  پس از من جانشينم باشد؟

كنم، سپس آن پيامرب سخن و پيشنهاد خود را تكرار كرد، باز  من چنني تعهدى را قبول مى: يكى از جوانان جملس گفت
قىت آن گريم و او عمًال نسبت به تعهدش وفادار ماند، و  من اين مسؤولّيت انساىن را به عهده مى: هم آن جوان گفت

پيامرب از دنيا رفت، جوان مذكور به مقام و مرتبت او نايل شد و آن جوان مهان ذوالكفل نىب است كه متكفل و متعهد 
  .شد غضب نكند و به تعهدش نيز وفادار ماند

   حقد و كينه توزى - 4

انسان وقىت خشم ديگر از آفات جمادله غري احسن، حقد و كينه توزى است كه خود بازده و زاده غضب است، چون 
گريد مسلماً قادر بر تشّفى قلب خنواهد بود، لذا اين حالت در درون او نفوذ كرده وآجنا پايدار و حمفوظ  خود را به دل مى

  .آورد ماند وباالخره سر از حقد و كينه بر مى مى

ناپسنديده را براى انسان  بنابراين اين حقد و كينه توزى، مثره تلخ وميوه ناباب خشم وغضب است كه امور زشت وحاالت
جوىي از مردم،  حسد، ناسزاگوىي در برابر حوادث ناخوشايند، عزلت و كناره: آورد كه اين امور عبارتند از به ارمغان مى

درى، نقل  دروغ، غيبت، افشاى اسرار مردم، پرده: هاى ناروا و نامشروع از قبيل بريدن از خويشاوندان و نزديكان، سخن
  .ميز و آزار رساندن با زبان و كردارمطالب استهزاآ

  95: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

كشاند و بني انسان و فضل و عنايت حق  متام اين حاالت و رفتار، درجه و پايه امياىن انسان را به احنطاط و سقوط مى
  .اندازد فاصله مى

  :توانند سه حالت را پيش بگريند مىتوز در صورتى كه قادر به جمازات طرف جمادله خود باشند  افراد كينه
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  .حق طرف خود را بدون كم و كاست و به طور كامل ادا منايند كه اين عني عدل و عدالت خواهى است - 1

  .نسبت به او از طريق عفو و گذشت احسان كنند كه چنني كارى تفضل است - 2

  .استاى جور  ناروا عمل كنند و به وى ظلم و ستم منايند كه چنني برنامه - 3

رفتار سوم شيوه اراذل و اوباش و فرومايگان است، رفتار دوم راه و رسم صديقان است و رفتار اّول اوج پايه و درجه 
  .مردمان صاحل و پسنديده است

  رشك و حسد - 5

  .ورزى است ديگر از آفات مضّر جمادله، رشك و حسد است كه نتيجه و بازده حقد و كينه

در امان نيست؛ زيرا گاهى بر طرف خود غالب و گاهى در برابر او مغلوب است و گاهى كننده از حسد  اكثراً جمادله
  .سخن وى مورد متجيد و وقىت سخن طرف وى مورد ستايش است

آمدم و از كالم من  پيچد كه اى كاش من غالب مى وقىت غلبه با او نباشد و سخنش مورد ستايش قرار نگريد، به خود مى
هاى اهلى است، وقىت  ترين نعمت و خواسته عني حسد است، چون علم و دانش از مهم شد و اين آرزو ستايش مى

كننده آرزو كند كه مزاياى دانش به طرف او باشد، معنايش اين است كه اى كاش طرف من از اين امتيازات حمروم  جمادله
   بود، پس در حقيقت سلب نعمت را از طرف

  96: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .خواست داشته و اين مهان حسد استمقابل خود در 

  .به مسئله حسد و آفات آن اشاره خواهد شد» مصباح الشريعة«به خواست حق در شرح باب پنجاه و يكم 

   جوىي از مردم كناره  - 6

توزى است؛ زيرا وقىت بني دو طرف جمادله نفرت و  آمدهاى حقد و كينه فاصله گرفنت از مردم و قطع رابطه با آنان از پى
گردد كه حق با  دهد و هر يك از دو طرف مدعى مى گريد و خشم و غضب از رهگذر آن چهره نشان مى زجار باال مىان
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ورزد البته  كند كه طرف وى روى امر باطلى اصرار مى پندارد و يا اظهار مى كند و چنني مى اوست و ديگرى اشتباه مى
  .آيد زيرا وقىت حمبت و عشق رفت، قهر و كينه مى شود و الزمه خشم، جداىي و قطع رابطه است؛ مورث خشم مى

قهر و جداىي به حنو عجيب و غريب مورد نفرت اسالم است تا جاىي كه داود بن كثري از امام صادق عليه السالم از 
  :كند كه حضرت فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

توان ميان  نمايند از حوزه اميان در اسالم بريون هستند و منىاگر دو فرد مسلمان از هم دورى گزينند و صلح و سازش ن
  .ها هيچگونه واليت و پيونِد دوسىت تصّور كرد آن

اگر هر يك از آن دو در اعاده و ارتباط پيش قدم گردند و سر صحبت را با يكديگر باز كنند آن كسى كه در اين كار 
شت رهنمون مى   .»1« ددگر  پيش قدم شود در روز حساب به سوى 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .5، حديث 60، باب 186/ 72: ؛ حبار األنوار5، باب اهلجرة، حديث 345/ 2: الكاىف -)1(

  97: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

برائت و بيزارى از خداوند و ها مستوجب  كنند مگر آن كه يكى از آن هيچ وقت دو فرد مسلمان از هم قهر و دورى منى
  .مستحق لعنت اوست و گاهى هر دو مستحق چنني كيفرى هستند

اين يكى كه قهر كرد و در قطع رابطه پيش قدم شد ظامل و متجاوز است، پس بنابراين به چه دليل آن : راوى عرض كرد
  :فرمود! ديگرى كه مظلوم است بايد كيفر ببيند؟

اگر دو : فرمود آشىت دعوت نكرد و از سخنش چشم پوشى ننمود، از پدرم شنيدم كه مى چون او برادرش را به ارتباط و
ها به ديگرى چشم زمخى وارد سازد بايد مظلوم به رفيق خود  فرد با هم درگري شوند و با هم به نزاع برخيزند و يكى از آن

وسيله خأل قهر و قطع رابطه ميان او و رفيقش برادر من به تو ستم كردم و مرا عفو كن، تا بدين : بازگردد و به او بگويد
  .»1« ستاند جربان گردد؛ زيرا خداوند متعال داور عادل و دادگسرتى است كه حق مظلوم را از ظامل مى

  :ابو بصري از امام صادق عليه السالم روايت كرده
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رسند و  است و وقىت به هم مىجويند شيطان مهواره خرسند و شادمان  تا آن وقىت كه دو فرد مسلمان از هم دورى مى
تواند در جاىي قرار بگريد و رگ و پيوندش  اى كه منى گردد به گونه كنند زانوهاى شيطان سست مى دوسىت خود را جتديد مى

  .»2«  واى بر من كه نابود شدم: زند شود و فرياد مى از هم گسيخته مى

______________________________  
  .16253، حديث 144، باب 261/ 12: ؛ وسائل الشيعة1ب اهلجرة، حديث ، با344/ 2: الكاىف -)1(

  .7، حديث 60، باب 187/ 72: ؛ حبار األنوار7، باب اهلجرة، حديث 346/ 2: الكاىف -)2(
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   گفتارهاى حرام  - 7

ا است كه از لوازم كينه توزى است؛ زيرا مراء ه هفتمني آفت جمادله و مراء، سخنان ناروا از قبيل دروغ و غيبت و امثال آن
  .شود خاىل نيست و جمادله هرگز از كالمى كه به منظور نكوهش و توهني به طرف ايراد مى

گردد و گاهى نيز  كند و در نتيجه مرتكب دروغ و افرتا و دغل كارى مى گاهى مناظره كننده سخنان طرف را حتريف مى
  .كند ق قلمداد مىآشكارا طرف خويش را جاهل و امح

ديد شده است كه مى اى در قرآن و حديث نسبت به آن مهه رفتار سابق الذكر از گناهان كبريه است و بگونه توان   ها 
  .از حد احصا بريون است: گفت

  :مفضل بن عمر از امام صادق عليه السالم روايت كرده كه فرمود

وسيله آبروى او را از ميان بربد و حيثيت او را لكه دار سازد تا آن   اگر كسى راجع به مؤمن مطالىب را بازگو كند كه بدان
راند و در حوزه  كه از ديدگاه مردم سقوط كند، خداوند متعال وى را از حدود مرزهاى واليت و دوسىت خود بريون مى

  .»1« كند سازد و شيطان هم از او استقبال منى واليت و دوسىت شيطان وارد مى

  :كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود باقر عليه السالم روايت مىابوبصري از امام 

ناسزا گفنت به مؤمن فسق و گناه، كشنت او كفر و خروج از اميان، غيبت كردن او معصيىت ناخبشودىن و حرمت مالش 
  .»2«  مهسان با حرمت خون اوست
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  :كند فضيل از امام باقر عليه السالم روايت مى

مريد و حق اين است   وى طعنه زند و شخصيت او را خمدوش سازد به بدترين وضع مى هر انساىن در پيش روى مؤمىن به
  .»1« كه درخور اين وضع باشد، مگر آن گاه كه به خري و نيكى روى آرد

   تكّرب و برترى جوىي - 8

  .جدال و مراء و مناظره معموًال با تكّرب و اظهار برترى بر ديگران مهراه است

كند آراى آنان را نپذيرد   خواهد زير بار حرف حِق ديگران نرود و سعى مى گريد كه انسان مى ىمناظره در شرايطى صورت م
گرچه حقانيت آنان بر جمادله كننده ثابت و روشن گردد، چون از آن بيم دارد كه مبادا غلبه و پريوزى آنان بر ديگران 

  .ثابت شود

ز و علىن شود، حاضر نيست صرحياً به اشتباه خويش اعرتاف كند حىت اگر عجز و ناتواىن و مغلوبيت او نيز بر ديگران حمر 
  .گويد حق مهان است كه طرف مقابل مى: و بگويد

بيىن كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در  اى منايانگر تكرب و خود بزرگ بيىن است، مهان كرب و خود بزرگ چنني روحيه
  :مقام نكوهش از آن فرموده

شت راه ندارد بيىن حىت به مقدار ذره بزرگاگر كرب و خود    .»2« اى در قلب كسى باشد به 

  :هاى ناخبردانه را به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله ضمن حديثى كرب و منش
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  .»1«  َبَطُر احلَْقِّ َوَغْمُص الّناسِ 

  .تعبري فرموده

حمرز بودن آن است منظور از َبَطُر احلَْق، مردود ساخنت سخن به گوينده آن و عدم اعرتاف به حّقانّيت آن پس از اثبات و 
  .باشد و منظور از َغْمُص الّناس پست و حقري مشردن مردم مى

چنان مناظره كننده كذاىي در صدد است كه حق و حقيقت، با وجود اين كه كامًال براى وى واضح است، از نظر ديگران 
پندارد تنها خودش حمق است و طرف او  خمفى مانده تا بتواند آن را بر گوينده رد كرده و احياناً وى را حتقري كند، چون مى

كند كه طرف او فاقد ملكه و نريوى علمى و قابليت شناخت  انديشد و خيال مى به حق آشناىي ندارد و به باطل مى
  .آورد قوانيىن است كه علم و دانش را براى انسان به ارمغان مى

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل است كه خداوند فرمود

منايد، اگر كسى در اين دو مست و صفت اهلى با  دهد و كربيا و بزرگى ردا مرا مى و عظمت، پوشش مرا تشكيل مىشكوه 
  .»2«  سازم من به نزاع و مهاورى برخيزد او را درهم شكسته و نابودش مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .ِق َوَسَفُه احلَْقِّ استترين كرب، عبارت از َغْمُص اْخلَلْ  ترين و پرخماطره عظيم

  :معناى اين دو مجله را سؤال كردم، حضرت فرمود: گويد راوى مى

  ها را جهت آن گريى كرده و ىب آن است كه تو حق را نشناسى و از اهل حق خرده
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اى با افراد جامعه رفتار كند در حقيقت با خداوند متعال به نزاع و درگريى  مورد انتقاد قرار دهى، اگر كسى با چنني روحيه
  .»1«  و بزرگيش مهاوردى و مهتاىي دست يازيده استبرخاسته و با او در عظمت و كربياىي 

   كنجكاوى از عيوب مردم  - 9

  .هاى افراد جامعه است گريى و جتّسس از عيوب و زشىت مني آفت و عارضه زيان خبش مراء و جمادله، پى

باشد تا آن را  مىهاى ديگر در بياِن طرف خود  شخص جمادله كننده درصدد يافنت و جستجوى لغزش زباىن و يا لغزش
اى براى حتكيم مباىن و شخصيت خود و پاكى خويش  براى روز مبادا براى خود عليه طرف ذخريه و آماده ساخته و وسيله

  .قرار دهد و يا احياناً كمبود و نقايص خود را بدين وسيله جربان و دفع منايد

جوياى دنيا هستند، در عني نفوذ و گسرتش، استمرار  خربان و افرادى كه از جمراى علم و دانش، حىت چنني حالىت براى ىب
منايند تا  كند تا آجنا كه از كم و كيف حاالت و عيوب و نقايص طرف مقابل خود حتقيق و كنجكاوى مى و ادامه پيدا مى

حياناً ها را در برابر او مطرح سازند و ا در پى آن، چنني عيوب و نواقص را در حضور وى به رخ او كشيده و شفاهاً آن
ديديد چگونه طرف را : گويند كوشند اين عيوب را دليل و دستاويزى براى كوباندن طرف قرار داده و به اطرافيان مى مى

اى كه ىب خربان از دين و اميان و رهروان طريقه شيطان  و از اين قبيل افكار و رفتار ناستوده!! آبرو ساختيم؟ شرمسار و ىب
  :باشند، در حاىل كه خداوند متعال فرموده آن مىو ابليس مآبان دچار و گرفتار 

______________________________  
  .20816، حديث 60، باب 6/ 16: ؛ وسائل الشيعة9، باب الكرب، حديث 310/ 2: الكاىف -)1(
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  .»1« ]َو ال َجتَسَُّسوا[
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  .جوىي نكنيد تفحص و پى] در امورى كه مردم پنهان ماندنش را خواهانند[و 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

ها و طرز زندگاىن مردم   از عيوب و زشىت! اى مؤمنان كه زبان مشا گوياى اميان است، وىل در قلب مشا نفوذ نكرده است
نواقص او را  ها و هاى ديگران برآيد، خداوند متعال نيز خرده جوىي از عيوب و خرده كاوش نكنيد، اگر كسى درصدد پى

  .»2« كند اش رسوا مى كند و كسى كه خداوند در صدد كنجكاوى عيوب وى برآيد، او را حىت در دل خانه جوىي مى پى

  :از امام صادق عليه السالم است

سازد اين است كه كسى با فردى ديگر طرح  عّلت و عاملى كه بيش از هر عامل ديگر، انسان را از خداوند متعال دور مى
ها وى را  هايش را ذخريه كند تا در روز و فرصت مناسىب به وسيله آن و برادرى بندد و درصدد آن باشد كه لغزشالفت 

  .»3« مورد مالمت و سرزنش قرار دهد و شخصيت او را درهم بريزد و آبروى او را از ميان بردارد

  :امرياملؤمنني عليه السالم در طى سخناىن فرمود

را به نيكوترين وجه محل كن، مگر آن كه دليل قاطعى برخالف توجيه خداپسندانه تو برايت پديدار  رفتار برادر امياىن خود 
تواىن براى سخِن بظاهر نادرست برادر ديىن خود در جهت خري و خوىب توجيه نيكوىي به دست  گردد و تا آجنا كه مى

  .»4« آورى، نسبت به آن گفتار گمان بد مرب

______________________________  
  .12): 49(حجرات  -)1(

  .10، حديث 65، باب 214/ 72: ؛ حبار األنوار241: ثواب األعمال -)2(

  .، الفصل الثاىن331: ؛ منية املريد7، حديث ...، باب من طلب عثرات املؤمنني355/ 2: الكاىف -)3(

، حديث 161باب ، 302/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، باب التهمة وسوء الظن، حديث 362/ 2: الكاىف -)4(
16361.  
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   ها در اندوه ديگران ها و واكنش كنش  -10

ها رجنور و  كند و از خوشى و سعادت آن جمادله كننده در غري حق با بيچارگى و بدخبىت ديگران احساس شادى مى
  .گردد اندوهگني مى

واهان حالت و كيفيىت نباشد كه خود احساس عالقه به آن اگر يك مسلمان نسبت به برادر امياىن خود، دوستدار و خ
منايد، چنني مسلماىن از حلاظ امياىن دچار نقص و گرفتار كمبود بوده و از ُخلق و خوى و راه و رسم اهل دين سخت  مى

  .به دور است

ار فضل بر برادران امياىن بر بينيم كه اشتياق و عالقه به اسكات و كوباندن مهگان و اظه اين حالت را غالباً در افرادى مى
  .قلبشان چريه شده است

بينيم كه هر فرد مسلمان نسبت به فرد مسلمان ديگر داراى حقوق و وظايفى است كه  در احاديث متعدد و ىب مشارى مى
وند ها امهال و كوتاهى كند و آن حق را ادا ننمايد، از حدود و مرزهاى واليت و دوسىت خدا اگر نسبت به هر يك از آن

  .متعال و طاعت او جتاوز كرده است

  :كند از معّلى بن خنيس از حضرت صادق عليه السالم روايت مى» الكاىف«شيخ كليىن در 

  يك فرد مسلمان نسبت به فرد ديگر چه حّقى دارد؟: به حضرت عرضه داشتم: گويد معلى مى

  :فرمود

االجرا است و اين حقوق از نظر ضرورت  حتمى اى است كه واجب و هر يك نسبت به ديگرى داراى حقوق هفت گانه
   ها اجحاف كند و در اداى آن سهل انگارى منايد از حوزه اجرا در حّدى قرار دارد كه اگر نسبت به هر يك از آن

  104: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .واليت خداوند بريون است

  :دهد؟ فرمود چه چيزهاىي اين حقوق هفتگانه را تشكيل مى: عرضه داشتم
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منامي و بيم آن دارم كه مبادا اين حقوق را تباه سازى و نتواىن از آن صيانت و  من نسبت به تو احساس دلسوزى مى! معلى
  .مراقبت كىن و با بيان من به اين حقوق آگاهى پيدا كرده، وىل در به كار بسنت آن ناتوان باشى

اميدوارم در سايه مشيت حق و با استمداد از حول و قّوه او قدرت اداى چنني ، »ال َحْوَل َوال قـُوََّة اّال ِبالّلهِ «: عرض كردم
  :حقوقى را به دست آورم، امام صادق عليه السالم فرمود

ترين و ناچيزترين حق يك مسلمان بر مسلمان ديگر آن است كه تو خواهان مهان چيزهاىي براى او باشى كه  ساده - 1
سىت و درباره او از مهان چيزهاىي احساس گريز و تنفر مناىي كه خود از آن متنفر و  خود جويا و دوستدار آن براى خويش ه

  .گريزان هسىت

  .از خشمگني ساخنت او برحذر بوده و پويا و جوياى مراتب رضا و خشنودى او باشى و از دستور او فرمان برى - 2

  .بايد به او با جان و مال و دست و زبان مدد رساىن - 3

  .ا و رهنمود پرداز و آيينه او باشىبايد چشم بين - 4

  .پوش داشته باشى او برهنه نبايد تو سري باشى او گرسنه، تو سرياب باشى او تشنه، تو تن - 5

باشد كه خادم خود را در جهت خدمت به او  اگر تو داراى خادم و نوكر هسىت و او فاقد آن است، بر تو الزم مى - 6
  .يد و غذاى او را فراهم آورد و بسرتش را آماده سازدنزد وى گسيل دارى تا جامه او را بشو 

   بايد سوگند او را باور داشته باشى، دعوت او را بپذيرى، هنگام بيمارى - 7

  105: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اش حاضر شوى، اگر احساس كىن به  عيادتش كىن، از اموات منسوب به او تشييع مناىي، پس از مرگش در كنار جنازه
زمند است در تأمني آن مبادرت و پيشدسىت كىن و نبايد در تأمني حوايج او تعويقى روا دارى تا وى را ناگزير چيزى نيا

  .سازى كه درخواستش را با تو درميان گذارد و دچار شرم سؤال گردد

دوسىت خود مربوط اگر بدين شيوه با وى رفتار كىن رشته واليت و دوسىت خود را با او پيوند داده و دوسىت او را با رشته 
  .»1«  اى ساخته
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   تزكيه نفس و خودستاىي -11

  .اى از صدمه آن در امان نيست كننده ديگر از آفات مراء و جمادله، تزكيه نفس و خودستاىي است كه هيچ جمادله

  .اين خودستاىي ممكن است با صراحت هلجه و با اميا و اشاره و يا به صورت تعريض و كنايه اظهار شود

خواهد كالمش را درست و صحيح جلوه دهد و گفتار طرف مقابل را موهون و نادرست وامنود سازد و  كننده مى جمادله
گونه  من از آن افرادى نيستم كه امثال اين: گويد غالباً حالت دروىن و خودستاىي خود را آشكارا به زبان آورده و مى

  :ل فرمودمطالب برامي ناآشنا و مبهم باشد، در حاىل كه خداى متعا

  .»2« ] َفال تـُزَكُّوا أَنـُْفَسُكمْ [

  .پس خودستاىي نكنيد

______________________________  
، حديث 122، باب 205/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، حديث ...، باب حق املؤمن على أخيه169/ 2: الكاىف -)1(

16097.  

  .32): 53(جنم  -)2(

  106: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

چنني : باشد كدام است؟ گفت آن سخن راست و درسىت كه اظهار آن زشت ونادرست مى: بزرگان گفتندبه يكى از 
  .باشد، اين است كه آدم زبان به خود ستاىي بگشايد سخن راسىت كه على رغم صدق و راستيش زشت مى

   نفاق و دوروىي -12

  .شوند الىت كشيده مىاز آفات جمادله و مراء نفاق است كه اهل جمادله به ناچار به چنني ح

گردند، درحاىل كه  آنان با مهاوردان و رقبا و پريوان خود از نظر حالت دروىن با وضعى دردناك و خاطرى آشفته مواجه مى
منايند در مهان  شوند، در مهان حاىل كه تظاهر به خوشحاىل مى از نظر ظاهر و با اظهار حمبت و اشتياق با آنان روبرو مى

  .لرزد ها مى دهد، اعضا و اندام آن ها را رنج مى اى كه در درون، آن وكينهحال به علت بغض 
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  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

كنند وىل  بندند و با زبان نسبت به هم اظهار دوسىت مى گريند وىل آن را به كار منى آنگهى كه مردم علم و دانش را فرا مى
گسلند، مهانگاه  كنند و رشته ارتباط با خويشان و نزديكان را از هم مى و قطع رحم مىقلباً كينه يكديگر را به دل دارند 

  .»1« سازد ها را كور و كر مى خداوند متعال آنان را از رمحت خويش طرد منوده و آن

شت و باز شدن هفت در! اهلا و پروردگارا جهّنم  ما را از اين مهه آلودگى و پليدى كه حمصوىل جز بسته شدن هشت در 
   ترين قدرتى براى به روى ما ندارد در پناه لطف و كرمت حفظ فرما كه اگر عنايت و حمبت و رأفت تو نباشد، براى ما كم

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 418/ 2: ، الفصل الثاىن؛ روضة الواعظني334: منية املريد -)1(
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  .به سوى تو خنواهد بودحركت 

  :گونه نوا داشته است اين فقري به پيشگاه مقدس دوست، بدين

  ام اى تو صفاى دل افسرده
 

  ام بني ز گنه خسته و پژمرده

  بسته فرتاك تو جان من است
 

ان من است   ظاهر و پيدا و 

  روى متاب از من زار اى حبيب
 

  اى تو دواى من و بر من طبيب

  لطف درى سوى منباز كن از 
 

  احسن احوال منا خوى من

  بر من آزرده مياور عتاب
 

  جرم مرا پاك منا از كتاب

  غرق غم عشق منا اين دمل
 

  روضه رضوان بنما حاصلم

 مفتخرم كن به عنايات خود
 

 ام خبش ز آيات خود روشىن
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  ذات مرا جلوه اوصاف كن
 

  ام را ز كرم صاف كن آينه

  

  تو ز پيشم مرانروز قيامت 
 

شت رخ خويشم خموان   جز به 

  در گذر از عبد خطاكار خويش
 

  برگ براتش بده از نار خويش

  غري خود از خانه دل پاك كن
 

  پس قدم روح تو چاالك كن

  حبر كرم را تو بياور به جوش
 

  اى ز كرم بر مهگان پرده پوش

  شام سياه تو مرا روز كن
 

  پرسوز كناى دل ديوانه تو 

  بر من مسكني نظرى اى حبيب
 

  درد مرا كن تو دوا اى طبيب

  

   منشأ مراء و جدال

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در دنباله روايت باب مراء مى

كند بني مردم و دانشمندان برو و با هر طايفه مناظره و  منشأ جمادله و مراء وسوسه شيطان است كه به انسان تلقني مى
  .جمادله كن تا نگويند از حبث و جدل عاجزى و از علم و دانش ىب خربى

  108: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :جمادله و مراء خاىل از چهار احتمال نيست

اى است كه هر دو طرف به آن آگاهى دارند، در عني حال با هم منازعه  مباحثه و جمادله و نزاع و مراء در مسئله - 1
  .اند به نصيحت حق و انبيا منوده و براى اظهار فضيلت به بازار فضيحت آمدهكنند، اينان پشت  مى
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خربى چيزى نيست و پافشارى در  يا هر دو جاهل به حّقند و نزاع آنان و مراء و جدالشان جز اظهار جهل و ىب - 2
  .جهل از گناهان است

ف تسّلط و تفوق ياىب و اين تفّوق و يا شخص تو عامل به حق است، وىل جدال و مراء براى اين است كه بر طر  - 3
  .تسّلط ناشى از علو و كرب نفس است كه در پيشگاه حق به سخىت مذموم و حمكوم است

يا طرف تو بر حّق است و جدال تو براى شكسنت حرمت و آبروى اوست و اين ظلم و جور است و از خصايل  - 4
انصاف و آنان كه حّق را قبول دارند حمال است كه اهل حق ابليسى و شيطاىن است و رو كردن به هر چهار مورد بر اهل 

  .اهل حقند

  :فرمايند آن گاه در پايان روايت اين باب امام صادق عليه السالم مى

هركه ترك جمادله كند اميانش را حمكم منوده و صحبت دين را نيكو داشته و عقل را از آلوده شدن به هواى نفس حفظ كرده 
  .است

  :اند حكما گفته

  .چنان كه ملكه ختّيل موجب نابودى عقل است، ملكه جمادله نيز عّلت وهن و سسىت انديشه و قّوه درك است

   باب

49  

   در مسئله غيبت

  111: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ُكلِّ ُمْسِلٍم، َمْأثُوٌم صاِحُبها ىف ُكلِّ حالٍ    اْلغْيَبُة َحراٌم َعلى

  .اْلغْيَبِة اْن َتْذُكَر اَحًدا ِمبا لَْيَس ُهَو ِعْنَد الّلِه َعْيٌب َوَتُذمَّ ما َحيَْمُدُه اْهُل اْلِعْلِم فيهِ َوِصَفُة 
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عَ َوامَّا اْخلَْوُض ىف ذِْكِر غاِئٍب ِمبا ُهَو ِعْنَد الّلِه َمْذموٌم َوصاِحُبُه فيِه َملوٌم فـََلْيَس ِبغْيَبٍة َواْن َكرَِه صا ِبِه وَُكْنَت اْنَت  ِحُبُه اذا مسَِ
و آله َولِكْن ِبَشْرِط اْن ال َيكوَن ُمعاًىف َعْنُه خاِلًيا ِمْنُه َوَتكوُن ىف ذِلَك ُمبَـيـًِّنا لِْلَحقِّ ِمَن اْلباِطِل بَِبياِن الّلِه َوَرسوِلِه صلى اهللا عليه 

  . ِه َتعاىلِلْلقاِئِل ِبذِلَك ُمراٌد َغيـُْر بَياِن احلَْقِّ َواْلباِطل ىف ديِن اللّ 

  .َوُهَو َمْأخوٌذ بَِفساِد رَْأِى ُمراِدِه َواْن كاَن َصوابًا  َواّما اذا اراَد ِبِه نـَْقَص اْلَمْذكوِر ِبِه ِبَغْريِ ذِلَك اْلَمْعىن

  ]. له[َفاْستَـْغِفِر الّلَه َفاِن اْغَتْبَت فـَبَـَلَغ اْلُمْغتاَب َفاْسَتِحلَّ ِمْنُه، َواْن َملْ يـَبـُْلْغُه وََملْ يـَْلَحْقهُ ِعْلُم ذِلَك 

اْلُمْغتاُب اذا تاَب فـَُهَو : موَسى ْبِن ِعْمراَن عليه السالم  اْلغْيَبةُ َتْأُكُل احلََْسناِت َكما تَْأُكُل الّناُر احلََْطَب، اْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ اىل
  .ْدُخُل النّارَ آِخُر َمْن َيْدُخُل اْجلَنََّة َواْن َملْ يـَُتْب فـَُهَو اوَُّل َمْن يَ 

  أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً [ :قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ 
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  .»1« ] َفَكرِْهُتُموهُ 

: َواْصُل اْلغيَبِة تـَتَـنَـوَُّع بَِعْشَرِة اْنواعٍ . َواْلَمْذَهِب َواجلَْْهِل َواْشباِههِ َوُوجوُه اْلغْيَبِة تـََقُع ِبذِْكِر َعْيٍب ِىف اْخلَْلِق َواْخلُْلِق َواْلِفْعِل َواْلُمعاَمَلِة 
ْخرِيٍَّة، َوتـََعجٍُّب، َوتـَبَـرٍُّم، َشفاِء َغْيٍظ، َوَمساَءِة قـَْوٍم، َوَتْصديِق َخَربٍ، َوتـُْهَمٍة، َوَتْصديِق َخَربٍ َبال َكْشِفِه، َوسوِء َظنِّ، َوَحَسٍد، َوسُ 

  .ْزينيٍ َوتَـ 

َرًة َوَمكاَن اْالمثِْ ثَوا   .بًاَفاْن اَرْدَت السَّالَمَة فَاذُْكِر اْخلاِلَق َالاْلَمْخلوَق فـَُيصَري َلَك َمكاَن اْلَغْيَبِة ِعبـْ

َّ . َكَذَب َمْن َزَعَم انَُّه ُوِلَد ِمْن َحالٍل َوُهَو يَْأُكُل ُحلوَم الّناِس ِباْلغْيَبةِ    !!ا اداُم ِكالِب الّنارِ اْجَتِنِب اْلغْيَبَة َفا

______________________________  
  .12): 49(حجرات  -)1(
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  .ُكلِّ ُمْسِلٍم، َمْأثُوٌم صاِحُبها ىف ُكلِّ حالٍ    اْلغْيَبُة َحراٌم َعلى[
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  ] َوَتُذمَّ ما َحيَْمُدُه اْهُل اْلِعْلِم فيهِ  َوِصَفُة اْلغْيَبِة اْن َتْذُكَر اَحًدا ِمبا لَْيَس ُهَو ِعْنَد الّلِه َعْيبٌ 

   گناه غيبت

ترين معاصى كه بار سنگني آن  در اين باب، وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم به يكى از بدترين گناهان و عظيم
  .منايد مى تر است، يعىن گناه بسيار خطرناك غيبت و پشت سر مردم حرف زدن، اشاره ها گران در پرونده انسان از كوه

غيبت از رذايل اخالقى و از اوصاف ناپسند و از گناهان كبريه و از عالمي ضعف اميان و نشانه شيطنت و به فرموده 
  .»1«  نان خورش سگان دوزخ است: حضرت زين العابدين عليه السالم

حمرتمى را كه غيبت بر باد  اى را كه زبان پليد غيبت كنندگان درهم نشكسته، چه آبروهاى هاى بسيار ارزنده چه شخصيت
اى را كه غيبت از دست  نشني نكرده، چه اموال پاك و ارزنده هاى با منفعت و فعاىل را كه غيبت خانه نداده، چه انسان

هاىي كه به وسيله غيبت برپا نشده، چه  ها و نزاع صاحبش بريون نربده و مالكش را به خاك سياه ننشانده، چه جنگ
  بر باد نداده، هاىي كه غيبت خامنان

______________________________  
  .43، حديث 66، باب 256/ 72: ؛ حبار األنوار4، باب الزيادات، حديث 88: صحيفة الرضا -)1(

  114: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اثر غيبت بر  ها كه بر ها و بيدادگرى ها و ستم هاى تلخ مبدل نساخته، چه ظلم هاى شرييىن را كه غيبت به دمشىن چه دوسىت
  !سر بشر نيامده؟

ها آگاهند كه غيبت معصيت مساوى با خوردن گوشت مرده برادر مؤمن است، وىل با كمال تعجب و با يك  مهه مسلمان
  !اند دنيا تأّسف اكثر آنان به اين گناه خطرناك آلوده

كنندگان به حقايق اهلّيه و فيوضات رباىن و  پشتغيبت كنندگان در حقيقت پاميال كننده زمحات انبيا و امامان و اوليا و 
  .دفاعند دوستان شيطان و رفيقان ابليس و راهرو راه جهنم و ستمكاران بر مردم مظلوم و ىب

شود، مهه ما اين مسئله را امتحان   با ارتكاب هر گناه در حقيقت تيشه به ريشه كمال و سعادت و حركت اهلى زده مى
كنيم كه درون ما را ابرى از تاريكى و ظلمت گرفته و آثار آن ظلمت  گردمي، حس مى آلوده مى امي كه چون به گناهى كرده
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شومي و اين  اين است كه از خود و مردم و معارف حقه و عبادت و طاعت و خدمت و كرامت منزجر شده و دلسرد مى
امي، در باطن خويش احساس سبكى و  هامي كه هرگاه به ترك گناهى به لطف حضرت حق موفق شد معنا را نيز امتحان كرده

نور و روشناىي كرده و گوىي دو بال پر قدرت براى پرواز به سوى حضرت دوست پيدا كرده و از عبادت و طاعت و 
  .برمي خدمت و اجنام فرايض اهلّيه لّذت مى

وزد و  انسان مىدهد و نسيم جانبخش فضاى الهوتى به سوى  در حلظاتى كه حاالت عاىل ملكوتى به انسان دست مى
شود، آدمى با متام وجود مرتّمن به اين غزل فيض، آن شوريده عاشق  دِر رمحت واسعه دوست به روى انسان گشوده مى

  :گردد مى

  حلقه آن در شدمن آرزوست
 

  بر در او سر زدمن آرزوست

ر ياد پريشان شوم   چند 
 

  خاك در او شدمن آرزوست
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 ها خاك درش بوده سرم سال
 

  باز هواى وطنم آرزوست

  تا كه به جان خدمت جانان كنم
 

  دامن جان بر زدمن آرزوست

 ر متاشاى سراپاى او
 

  ديده سراپا شدمن آرزوست

 ام از فرقت او شد سفيد ديده
 

  بوىي از آن پريهنم آرزوست

 مرغ دمل در قفس تن مبرد
 

  آرزوستبال و پر و جان زدمن 

  بر در لب قفل مخوشى زدم
 

  سوى مخوشان شدمن آرزوست
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 عشق مهل فيض كه با جان رود
 

  زندگى در كفنم آرزوست

  

آرى، هر كس به هر كجا رسيد از ترك گناه و اداى واجبات رسيد و براى پرواز به سوى ملكوت و جلب خشنودى 
  .و اداى فرايض وجود ندارد حضرت دوست راهى جبز تسليم به حضرت او و ترك گناه

چون به ترك معاصى موفق شوى و واجبات و فرايض اهليه را جبا آورى به مقامات عاىل اهلى و انساىن از مجله مقام با 
عظمت كشف و شهود و تأثري در نفوس و رابطه گرفنت با وراى عامل رسى و آن گاه از زندگى خود لّذتى بربى كه اهل 

شىت مى ز نعمتشت در فرداى قيامت ا   .برند هاى 

  :و اينك چند منونه از حاالت مردان راه دوست

  مقامى از مقامات اوليا

موال حممد تقى بن مقصود على جملسى از اعاظم علما و داراى كرامات و خوارق عادات بوده است و استجابت دعايش 
  .بوده مشهور آفاق استنظري  درباره فرزندش مال حممد باقر جملسى كه در تاريخ بشر موجودى كم

  :نويسد مرحوم مريزا حممد تنكابىن مى

  :نوشته است» مقابيس«شيخ اسدالّله كاظميىن در مقدمه 
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كند كه در شرح فقيه فرموده است و  آن بزرگوار را كرامات باهره است، آن گاه شرح حاىل از خود ايشان حكايت مى
  :حاصلش اين كه

وند مهربان توفيق زيارت حضرت امرياملؤمنني عليه السالم را به من عنايت فرمود، از بركات آن حضرت چون خدا
بني خواب و : مكاشفات بسيارى مرا روى داد كه عقول ضعيفه را حتّمل آن نيست و اگر خبواهم توضيح دهم بايد بگومي

ايت عظمت و زينت است و بر روى قرب عسگريني  بيدارى بود، ناگاه ديدم كه در سامرّا هستم و بارگاه عسگريني در
شىت انداخته شده بود كه در دنيا مثل آن را نديده بودم، در آن حال موالمي  عليهما السالم پارچه سبزى از پارچه هاى 

االمر را ديدم كه روى بر جانب در نشسته و بر قرب تكيه زده است، پس چون چشمم بر آن حضرت  حضرت صاحب
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خوب زيارتى : صداى بلند، مانند مّداحان به خواندن زيارت جامعه شروع كردم، چون متام كردم آن حضرت فرمود افتاد با
بلى : جامن به فدايت، زيارت جّد مشاست و اشاره به سوى قرب كردم، آن حضرت فرمود! است، عرض كردم موالى من

  :ا، عرضه داشتمپيش بي: داخل شو، چون داخل شدم نزديك در ايستادم، حضرت فرمود

  :آن جناب فرمود!! ترس آن دارم كه ترك ادب شود و به خاطر ترك ادب كافر شوم

  .لرزيدم چون ما اذن دهيم ترك ادب نيست، پس اندكى پيش رفتم در حاىل كه از شدت ترس و هيبت بر خود مى

  .پيش بيا و من پيش رفتم تا نزديك آن حضرت رسيدم: باز آن جناب فرمود

مرتس بنشني، من هم چون غالمى كه در مقابل مواليش بنشيند نشستم، آن : ترسم، فرمود مى: عرض كردم. نيبنش: فرمود
اى و باجلمله از آن جناب  اى و پياده و پاى برهنه آمده راحت باش و چهار زانو بنشني كه تو زمحت كشيده: بزرگوار فرمود

د كه اكثر آنرا فراموش منودم، چون از آن حالت به خود آمدم نسبت به اين بنده الطاف عظيمه و مكاملات لطيفه واقع ش
  مهان روز اسباب زيارت و تشّرف به سامرّا
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فراهم شد با آن كه مّدتى بود كه راه مسدود بود، پس من با پاى برهنه و پياده به زيارت آن جناب مشرف شدم و شىب در 
  !!هاى عظيمه و معجزات غريبه ظاهر شد جامعه را خواندم و در اثناى راه كرامتروضه مقّدسه مكرر زيارت 

توان به مقام قرب رسيد  راسىت، مگر بدون اداى واجبات و به خصوص ترك حمّرمات و منهاى تزكيه نفس و جتليه وجود، مى
  و شرييىن وصال را چشيد؟

  دم عيسوى اوليا

  :گويد فاضل تنكابىن مى

هنوز آخوند مال حممد تقى جملسى شهرت كاىف نداشت، شخصى از ارادمتندان آن جناب نزد ايشان در ابتداى امر كه 
ها دوستان نااهل خود را مجع كرده و تا  ام، شب شكايت برد كه من مهسايه بدى دارم و از سوء خلق او به تنگ آمده

ر ممكن است در اين زمينه عالجى كنيد، اند، اگ اند و آسايش مرا سلب كرده خوارى و هلو و لعب مشغول صبح به شراب
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آمي شايد خداى تعاىل بدين وسيله او را  ات به ميهماىن دعوت كن، من نيز مى امشب مهه آنان را به خانه: ايشان فرمودند
  .هدايت فرمايد

رگه ما و چه شد كه تو نيز به ج: اش كه سردسته اشرار و اوباش بود گفت آن مرد ايشان را به مهماىن خواست، مهسايه
فعًال چنني پيش آمده، آنان از دعوتش به گرمى استقبال كردند، پس آن شخص، آخوند مال : حلقه ما درآمدى؟ گفت

  !اى قرار گرفت حممد تقى را خرب كرد و آخوند پيش از مهه آنان به خانه آن شخص رفت و در گوشه

اى نشسته ناراحت شد، چرا كه  د كه در گوشهمهني كه سردسته اوباش با دوستانش وارد شد و چشمش به آخوند افتا
   آخوند هم مسلك آنان نبود و وجودش باعث

  118: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

شد، اما به حكم اجبار با دوستانش نشستند و براى اين كه آخوند را از آن جملس براند سر  منغص شدن عيش آنان مى
رت است يا شيوه يش گرفتهراهى كه مشا در پ: صحبت را اين چنني باز كرد و گفت   اى كه ما دارمي؟ ايد 

براى روشن شدن اين مطلب بايد هر كدام خواص و لوازم كار خود را بيان كنيم تا ببينيم كدام يك از اين : آخوند فرمود
رت و خوش   تر است؟ دو 

ما منك كسى را انصاف دادى و سخن به حّقى گفىت، يكى از اوصاف ما اين است كه چون : سردسته اشرار گفت
گوىي نيست و  اين چنني كه مى: مناييم، آخوند فرمود شكنيم و به صاحب منك خيانت منى خوردمي به اصطالح منكدان منى

  :آن شخص گفت. من حرف تو را به هيچ وجه قبول ندارم كه مشا اين چنني هستيد

  :د فرمودمورد است؛ زيرا اين امر از مسّلمات اين طايفه است، آخون انكار مشا ىب

  !ايد؟ پرسم آيا مشا هرگز منك خدا را خورده اگر چنني است من از مشا مى

  .آن شخص چون اين سخن بشنيد سر به زير انداخت و پس از اندكى از جملس برخاست و با مهراهانش بريون رفت

فعًال كه كار به : فرمود كار بدتر شد؛ زيرا اينان به قهر از خانه من رفتند، آن جناب: صاحب خانه به آخوند عرض كرد
  شود؟ اينجا كشيد، صرب كن ببينيم در آينده چه مى
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: چون صبح شد رئيس اشرار به در خانه مال حمّمد تقى جملسى آمد و با دنياىي عجز و التهاب و البه و ناله عرضه داشت
ام  و به خدمت آمده كارم، غسل كرده سخن ديشب مشا سخت در من اثر گذاشت و خواب از چشمم ربود، اكنون توبه

   يافتگان به راه تا شرايع دين را به من بياموزى و پس از آن از خملصان حّق و هدايت

  119: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« خدا گرديد

  سخن عشق جز اشارت نيست
 

  عشق در بند استعارت نيست

  دل شناسد كه چيست جوهر عشق
 

  اى بصارت نيست عقل را ذره

  مهى نگنجد عشقدر عبارت 
 

  عشق از عامل عبارت نيست

  هركه را دل ز عشق گشت خراب
 

  بعد از آن هرگزش عمارت نيست

  عشق ِبستان و خويشنت بفروش
 

  كه نكوتر از اين جتارت نيست

  

  عشق اى ىب گر شود فوت حلظه
 

  هرگز آن حلظه را كفارت نيست

 دل خود را ز گور نفس برآر
 

  اين زيارت نيستكه دلت را جز 

  تن خود را به خون ديده بشوى
 

 «2»  كه تنت را جز اين طهارت نيست

  

   جملسى در كالم عارىف سرتگ

در سال هزار و سيصد و پنجاه مشسى در ايام والدت موال امام عصر عّجل الّله تعاىل فرجه الشريف در شهر مهدان جهت 
ار از عمرم نگذشته بود، جذبه مهمى كه مرا به آن شهر  در آن زمان بيش از . تبليغ دين دعوت شدم بيست و شش 

كشاند وجود مبارك مردى چون حضرت آيت الّله آخوند مالعلى معصومى كه به حقيقت از اولياى اهلى بود، او در آن 
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احلسنه و  ق قرضشهر منشأ آثار بسيار مهمى از قبيل مسجد، كتاخبانه، مدرسه علوم دينيه، درمانگاه، بيمارستان، صندو 
  منود و در دارااليتام بود و وجودش براى مردم آن ناحيه مشعى پرفروغ در راه هدايت اهلى مى

______________________________  
  .33: اربعني حديث -)1(

  .عطار نيشابورى -)2(
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علمى و اخالقى رسيدند كه هر كدام به هر ناحيه كه جنب مدارس علميه آن جناب، صدها حمصل علوم ديىن به كماالت 
رفتند منشأ بركات شدند، آن مرد بزرگ به سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت به جوار رمحت حّق شتافت و سراسر آن 

  .نواحى را از وجود مقدسش حمروم كرد رمحة الّله عليه رمحة واسعة

آن حضرت اجازه علمى و رواىي مفّصلى كتباً . بوسى و زيارتش رفتم رفتم براى دست در مهان سال كه در آن شهر منرب مى
و شفاهاً به من مرمحت فرمود و اين مسئله براى من كه فاقد هر نوع صالحّيت بوده و هستم جز عنايت و رمحت اهلى 

  .چيزى نبود

ان معارف اهلّيه و مسائل ربانّيه و شد به بي اش برقرار مى آن مرد بزرگ در هر جملسى كه از اهل علم و غري اهل علم در خانه
پرداخت، تا نشستگان در حمضرش از فيض آن مطالب به قيام روحى و  احاديث مأثوره و شرح حاالت اوليا و بزرگان مى

قلىب اقدام كرده و خانه هسىت خود را به نور معرفت و عمل بيارايند، در آن جملسى كه اين فقري فيض حضور آن جناب را 
ى از منكر مردى شديد، دلسوز، دلسوخته و برافروخته بود: دداشت فرمودن   .موىل حمّمد تقى جملسى در امر به معروف و 

ى از منكر دست  رسيد و هر موضوعى را مى گذاشت، به هركس كه مى به هرجا قدم مى ديد، از امر به معروف و 
كنندگان ترس و اضطراب و رجنى به خود راه  متداشت و در اين زمينه از هيچ كس پروا نداشت و از مالمت مال برمنى
  .داد منى

چندين بار به سردسته اوباش و اشرار حمّلى برخورد و عاشقانه و جانانه وى و مهراهانش را نصيحت و امر به معروف و 
  .ى از منكر كرد
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طرح كردند و آن اين بود كه اى  آنان از برخورد موال حمّمد تقى سخت آزرده و آشفته بودند، براى ساكت منودن وى نقشه
يكى از مريدان خملص او را وادار كنند كه در شب مجعه او را به مهماىن دعوت كند، وىل از افشاى داستان خوددارى منايد  

   كه خانه در آن شب بدون صاحب خانه بايد در اختيار اوباش باشد، چنانچه افشاى

  121: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

دچار گردد، صاحب خانه ترسو براى شب مجعه از آن مرد بزرگ اهلى دعوت كرد و خود از خانه سّر كند به بالى سخت 
  .رفت

جملسى به دعوت آن مرد مؤمن به آن خانه آمد، اما صاحب خانه را نديد، جلسه از اشرار و سردسته آنان تشكيل شده 
 نقشه اين بود كه چون جملس آراسته اى جهت او كشيده شده، از نقشه خرب نداشت وىل بود، جملسى دانست كه نقشه

گر و مطربه با روى باز و لباس رقص وارد جملس شود و با زدن و كوبيدن آالت موسيقى به رقص مشغول  شد، زىن عشوه
شود، آن گاه يكى از اوباش مردم حمّله را خرب كند تا بيايند وضع آن روحاىن را ببينند، چون مردم بيايند آبرويش برود و 

ى از منكر بسته شودزبانش ا   !!ز امر به معروف و 

  :جملس آماده شد، ناگهان زن وارد گشت و با خواندن اين شعر شروع به رقصيدن كرد

 در كوى نيكنامان ما را گذر ندادند
 

 «1» پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

  

مشاهده كرد با دىل سوخته و چشمى گريان  چون آن مرد وارسته و آن عبد خالص و آن منور به نور معرفت آن اوضاع را
  :به وجود مقدس حضرت روى آورد و عرضه داشت

  پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

ناگهان ديدند آن زن پرده اطاق را به در آورد و بر خود پيچيد و به خاك افتاد و به يارب يارب مشغول شده و در مقام 
وباش سر به خاك گذاشته و به درگاه دوست ناليدند و مهه آنان به دست آن مرد اهلى توبه و انابه برآمد و به دنبال او مهه ا
  !توبه كردند و از صلحاى زمان شدند
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______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(
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  هر ديده كه بر تو يك نظر داشت
 

ره برداشت   از عمر متام 

  ديدن توستسرمايه عمر 
 

  وان ديده تو را كه يك نظر داشت

  كورست كسى كه هر زماىن
 

  در ديد تو ديده دگر داشت

  در شوق رخ تو بيشرت سوخت
 

  هر كو به تو قرب بيشرت داشت

  در عشق رخ تو يك سر موى
 

  ننهاد قدم كسى كه سر داشت

  بس مرده كه زنده كرد در خاك
 

 «1»  داشتبادى كه به كوى تو گذر 

  

   رابطه اوليا با عامل غيب

  :گويد جملسى اّول موال حمّمد تقى مى

اىي به زيارت قرب بابا ركن الدين در مقربه ختت فوالد اصفهان رفته بودمي كه ناگاه شيخ صداىي  روزى به مهراه استادم شيخ 
نه، شيخ شروع به گريه و ناله كرد، پس از : گفتيماين صدا را شنيديد؟  : شنود، شيخ رو به من كرد و گفت از قرب بابا مى

به من هشدار داد كه مرگم نزديك است وبايد آماده سفر آخرت : اين كه اصرار فراواىن كردمي كه چه صداىي شنيديد؟ فرمود
  .باشم و اين جريان شش ماه پيش از وفات آن بزرگوار اتفاق افتاد

  :گويد حمّدث نورى مى

  .در فكر خود باش! شيخنا: آنچه شيخ شنيده بود اين مجله بوده است: طّالع شنيدم كه گفتاز بعضى از افراد با ا



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

 

  :به فرموده فيض آن شوريده با حال

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  123: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  

  عمر عزيز تا به كى صرف در آرزو كنم
 

  كنم  هاى بيا كه آرزو مجله فداى هو

 چند خجل كند مرا توبه آبروى بر
 

  سزد ار زتو به خون ريزم و آبرو كنم مى

  چند تنم به گرد تن خبيه زمن برين بدن
 

  بفكنم اين تن و به جان روى به جستجو كنم

  

  قدرت معنوى اوليا

بهاىن براى اين فقري نقل كرد كه يكى از نواده   :هاى عامل بزرگ، آقا باقر 

هاى مفّصلى براى جناب آقا باقر به جنف فرستاده شد كه آن حضرت براى زندگى و به دست   بزرگان ايران نامهاز طرف 
گرفنت متام امور مذهىب و فكرى رخت اقامت به ايران كشد، حىت براى حتّقق اين امر به سالطني و امراى زمان متوسل 

  .شدند، وىل آن مرد بزرگ از آمدن به ايران خوددارى كرد

  :گويد گرد او، عّالمه حبرالعلوم مىشا 

چون استاد از طريق آن مهه نامه حتت فشار شديد قرار گرفت، از ميان شاگردان شش نفر اهل حال و مورد اعتماد را 
  .انتخاب كرد كه من هم يكى از آنان بودم

من مشا را به ! د، اى يارانما شش نفر را به حرم مطهر حضرت امرياملؤمنني عليه السالم برد و به ما شش نفر خطاب كر 
ام را بپرسم چنانچه مرا امر به رفنت  ام تا در حضور مشا از حضرت موال وظيفه عنوان گواه عادل به اين حرم مقدس آورده

  .هاى ايران بنويسم خواهم گواهى مشا را در پاسخ نامه فرمودند بروم ورنه مبامن و من مى
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! گاه دنيا و آخرت من اى سيد من و موالى من و تكيه: عرضه داشت. كردآن گاه به طرف حضرت موىل املوحدين توجه  
   هاى زيادى براى من آمده از ايران نامه

  124: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اى جز  و مصرّانه از من درخواست شده به آن ناحيه بروم و من در مسئله تكليف و وظيفه خود مرّدد و دودل هستم، چاره
  نديدم، تكليف من چيست كه سخت سرگردامن؟رجوع به باب علم نىب 

  :ناگهان صداىي از قرب مطهر آمد كه مهه ما شش نفر شنيدمي كه: گويد عالمه حبرالعلوم مى

  .يا َشْيُخ ال َختْرُْج ِمْن ِبالِدنا

  .از منطقه ما بريون مرو! اى مرد بزرگ

گواه باشيد كه طبق : آرى، فرمود: فرمود؟ عرضه داشتيمشنيديد موالى من چه : آقا باقر به ما شش نفر روى آورد و فرمود
فرمان موال وظيفه من ماندن در اين منطقه است، آن گاه براى اين كه مردم ايران از فيض اهلى حمروم نباشند به فرزند ارمجند 

در شهر كرمانشاه و عاملش آقا حممد على امر كرد به طرف ايران حركت كند و آن جناب به امر پدر به سوى ايران آمد و 
  .اقامت جست و در آن ناحيه منشأ آثار و خدمات مهم علمى و اجتماعى شد

  .توان به مقامات عاليه اهلّيه رسيد آرى، با ترك گناه و اداى فرايض به شرطى كه نور خلوص در عمل جتّلى داشته باشد مى

   غيبت، مانع وصول به حق

نشيىن از مقام قرب و  يك گناهى كه از انسان صادر شود يك قدم عقب خبشى است، هر گناه، مانع خطرناك و سّد زيان
وصال و يك گام دور شدن از حمبوب و نزديك شدن به ابليس ملعون و شيطان رجيم است و از مجله گناهاىن كه در 

   تاريكى درون و عقب راندن انسان از مقام قرب عجيب اثر دارد غيبت است، به

  125: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد مهني خاطر حضرت صادق عليه السالم در ابتداى روايت باب غيبت مى

  .غيبت بر هر مسلماىن حرام است و صاحب غيبت در هر حال، اهل گناه و از طايفه معصيت كاران است
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غيبت آن است كه سخن گوىي از كسى به صفىت كه آن صفت نزد حضرت حّق عيب نباشد، اما تو آن صفت را به  
اى ذكر كىن كه بوى مذّمت بدهد، يا وصفى از كسى بگوىي كه آن وصف نزد آگاهان مذموم نيست، وىل حنوه گفتار  گونه

  .تو به صورتى باشد كه مستمع از سخنانت معناى مذّمت بفهمد

خالصه، نسبت دادن كسى به صفىت به عنوان ذم و بدى غيبت است، هر چند آن صفت نزد خداوند و عقال عيب 
  .نباشد

ا ذكر صفىت كه آن صفت نزد حق مذموم است و صاحبش بني مردم به آن صفت مشهور باشد و عّلت شهرتش به آن ام
عيب آن است كه خود حرمت خود را نگاه نداشته به اين معىن كه متظاهر به فسق و فجور و گناه علىن است و از 

گونه مردم غيبت نيست،  گفنت در حّق اين گونه سخن مانع است؛ زيرا كه اين كند و شرم و حيا ندارد ىب جناياتش باك منى
  .هرچند صاحب آن اوصاف از شنيدن آنچه پشت سرش گفته شده دلگري شود

اّما توجه داشته باش كه خود از آن اوصاف پاك باشى و قصد و غرضت از گفنت اوصاف او بيان حّق باشد و اين كه 
گونه  نش بر كنار به مانند و مواظب توطئه و نقشه او باشند كه غيبت اينمردم، خود را از شّر او در امان بدارند و از زيا

مردم و جاسوسى عليه آنان جايز بلكه الزم است كه اگر مردم از وضع اينان مطّلع نشوند به آنان و به كشورشان و به 
  .اموال و به دينشان ضربه غريقابل جربان وارد خواهد شد

   تار حّق و حقيقت نباشد، گرچه در گفتارتوىل اگر غرض و قصدت از آنگونه گف

  126: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .اى صادقى وىل دچار امث و گناه شده

گونه يادشدن از  سوره حجرات از غيبت به عنوان خوردن گوشت مّيت برادر مؤمن ياد كرده و اين 12قرآن جميد در آيه 
  .اين گناه دليل بر سنگيىن بار اين معصيت است

   اب غيبتروايات ب

  .»1«  ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحراٌم َدُمهُ َومالُُه َوِعْرُضهُ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .خون و مال و آبروى هر مسلماىن بر هر مسلمان ديگر حرام است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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اندازى به  ندازى به جان و مال و آبروى مسلمان را ندارد و غيبت دستا معناى روايت اين است كه هيچ كس حق دست
  .پسندند اندازى را خداوند بزرگ و انبيا و ائمه عليهم السالم منى آبروى مسلمان است و اين دست

  .»2« َد الّلِه اْخواناً ال َحتاَسدوا، َوال تَباَغضوا، َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا وَكونوا ِعبا: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

به يكديگر حسد نورزيد و نسبت به هم خشمگني نشويد و از يكديگر غيبت ننماييد و با هم : و نيز آن حضرت فرمود
  .در مهه امور برادر باشيد

   الرَُّجَل َقْديـَْزىنايّاُكْم َواْلغيَبَة فَانَّ اْلغيَبَة اَشدُّ ِمَن الزِّنا َفانَّ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .، الفصل الثاىن327: ، باب الغيبة؛ منية املريد115/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .10408، حديث 132، باب 118/ 9: ، باب الغيبة؛ مستدرك الوسائل115/ 1: جمموعة ورام -)2(

  127: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  يـَْغِفَر َلُه صاِحبُهُ   َعَلْيِه َوانَّ صاِحَب اْلغيَبِة ال يـُْغَفُر َلُه َحّىت  ويـَُتوُب فـََيتوُب الّلهُ 

كند و از عملش  از غيبت برحذر باشيد كه غيبت از زنا شديدتر است، مرد زنا مى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
كننده تا غيبت شونده را راضى نكند  غيبت پذيرد، اما گردد و خدا وى را مى سخت پشيمان شده به خداوند باز مى

  .شود آمرزيده منى

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

به جربائيل  . دهند زنند و روى خود را خراش مى هاى خود چنگ به صورت مى شب معراج گروهى را ديدم كه با ناخن
  .»2« دادند و عرض مردم را به باد مىكردند  كساىن هستند كه از مردم غيبت مى: اينان كيانند؟ گفت: گفتم

  :گويد سليم بن جابر مى
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چيزى از خوىب را كوچك : چيزى به من بياموز كه نفع خداىي برم، حضرت فرمود: به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرض كردم
غايب شد از مشمار گرچه رخينت جرعه آىب از دلوت در ظرف تشنه باشد و با برادرت با ُحسن خلق روبرو شو و چون 

  .»3«  وى غيبت مكن

   روزه اهل غيبت

  :گويد انس بن مالك مى

  روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله امر به روزه فرمود و دستور داد كسى بدون اجازه من افطار

______________________________  
  .1حديث ، 66، باب 222/ 72: ، باب الغيبة؛ حبار األنوار115/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .1، حديث 66، باب 222/ 72: ، باب الغيبة؛ حبار األنوار115/ 1: جمموعة ورام -)2(

  .10411، حديث 132، باب 119/ 9: ، باب الغيبة؛ مستدرك الوسائل115/ 1: جمموعة ورام -)3(

  128: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .نكند

  .فطار به حمضر آن جناب آمد و آن حضرت اجازه افطار داددارى براى اجازه ا مردم روزه گرفتند، چون غروب شد هر روزه

كنند اجازه  اند و از آمدن به حمضر مشا حيا مى دو دخرت دارم تاكنون افطار نكرده: در آن وقت مردى آمد و عرضه داشت
  اش را تكرار كرد، حضرت پاسخ نگفت، چون بار سوم دهيد هر دو افطار منايند حضرت جواب نداد، آن مرد گفته

اند، به خانه برو  روزه نبودند، چگونه روزه بودند در حاىل كه گوشت مردم را خورده: گفتارش را تكرار كرد، حضرت فرمود
و به هر دو بگو استفراغ كنند، آن مرد به خانه رفت و دستور استفراغ داد، آن دو استفراغ كردند در حاىل كه از دهان هر 

آن مرد در حال تعجب به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و داستان را  اى از خون بسته بريون آمد،  يك قطعه
 !به آن كسى كه جامن در دست اوست اگر اين گناه غيبت بر آنان باقى مانده بود اهل آتش بودند: گفت، حضرت فرمود

»1«!  

  غيبت و ربا
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يك : زرگى آن گناه را يادآور شد سپس فرمودپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در يك سخنراىن از زنا سخن گفت و ب
  !»2«  ترين ربا رخينت آبروى انسان مسلمان است درهم ربا گناهش پيش خدا از سى و شش زنا باالتر است و سخت

زماىن كه رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله زناكارى را رجم كرد مردى در آن حمل نزد دوستش از كسى غيبت كرد، حضرت  
كارى  : اين جيفه بد بو را؟ حضرت فرمود: عرضه داشتند. نيش بزنيد: اى را آورد و به هر دو گفت گنديدهگوشت مردار  

  كه مشا كرديد گند

______________________________  
  .8: كشف الريبة  -)1(

  .1، حديث 66، باب 222/ 72: ، باب الغيبة؛ حبار األنوار116/ 1: جمموعة ورام -)2(

  129: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  !»1« !و بويش از اين بدتر بود

  :آمده »2« ]َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة لَُمَزةٍ [  در تفسري آيه

  .ُمهزه، طعنه زننده به مردم و ملزه، غيبت كننده از مردم مسلمان است

شدند و  منىكردند و در جلسه غيبت حاضر  صحابه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله با خوشروىي با يكديگر برخورد مى
  .آوردند دانستند و خالف آن را عادت منافقان به حساب مى اين عدم حضور در جملس غيبت را باالترين عمل مى

  :اند بعضى از بزرگان گفته

  .ديدند، عبادت بزرگ نزد آنان خوددارى از غيبت بود گذشتگان از اهل اميان عبادت را در روزه و مناز تنها منى

  :گويد ابن عباس مى

  .»3«  چون خواسىت عيب ديگران را بگوىي مسري سخن را به گفنت عيوب خود برگردان

  :گويد مالك دينار مى
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هاى  عجب دندان: عجب بوى بدى دارد، عيسى فرمود: عيسى با حواريون بر مرده سگى گذشتند، حواريون گفتند
رده و به آنان تعليم دهد كه مهيشه خواست حواريون را از بدگوىي از سگ منع ك سفيدى در دهان اوست، انگار مى

  .»4« هاى خلق را بگوييد خوىب

______________________________  
  .10415، حديث 132، باب 120/ 9: ؛ مستدرك الوسائل9: كشف الريبة  -)1(

  .1): 104(مهزه » !جوى بدگوى واى بر هر عيب« -)2(

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)3(   .61/ 9: شرح 

ج البالغة، ابن اىب احلديد116/ 1: موعة ورامجم -)4(   .61/ 9: ، باب الغيبة؛ شرح 

  130: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   معناى غيبت

علماى دين به خصوص متخصصان در مسائل عاىل اخالقى بر اساس آيات و روايات حّد و حدود و مرز غيبت را اين 
  :اند چنني بيان كرده

كند كه اين گفتار و سخن درباره نقص  چون به برادرت برسد ناراحت شود و فرقى منى غيبت، عبارت از گفتارى است كه
  .بدن يا نسب يا اخالق، يا عمل، يا قول، يا دين يا دنيا يا لباس يا خانه و يا مركب او باشد

گ و هر چشم ضعيف، لوچ، كچل، قد كوتاه، قد بلند، سياه چهره، زرد رن: در نقص بدن مثل اين كه پشت سرش بگوىي
  .صفىت كه او را ناخوش آيد

پدرش هندى است، دهاتى است، نفهم است، فاسق و خسيس است، پينه دوز و كارگر و : در نسب مثل اين كه بگوىي
  .محال است و از قبيل اين مسائل كه قصدى جز حقارت اشخاص بدين صورت نيست

  .اكار، ترسو، خشمگني، عاجز و ضعيف استفالىن بدخلق، خبيل، متكّرب، ري: در اخالق مثل اين كه گفته شود
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مناز، بد ركوع و سجود، ال اباىل در  خوار، خائن، ظامل، سست فالىن دزد، دروغگو، مشروب: در عمل مثل اين كه بگوىي
  .ادب، پرخواب و پرخور است جناسات، عاق پدر و مادر و اهل فسق و فجور است و يا پرحرف، ىب

  .ني بلند، آستني گشاد، چرك لباس و داراى كاله بزرگ استآست: در لباس مثل اين كه بگوىي

حرمت متام اين امور كه مربوط به دين يا دنيا يا اخالق است به وقىت است كه عيوب مسلمان نزد كسى آشكار نيست و 
  .شددر بني مردم داراى احرتام است و از فسق علىن دور است و قصد انسان از بيان اين صفات رخينت آبروى مردم با
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اين را هم بايد دانست كه غيبت منحصر به زبان نيست، بلكه با اشاره و با فعل و با حركات اعضاى بدن هم امكان 
  .غيبت وجود دارد

ما را  از خداوند بزرگ خبواهيم كه براى مهيشه ما را از افتادن در اين گناه خطرناك حفظ كند و تا وقت بريون رفنت از دنيا
  .از شّر اين معصيت در امان بدارد

   موارد جواز غيبت

  :اند كه عبارت است از در كتب رواىي مواردى را از حرمت غيبت استثنا كرده

  .غيبت هواپرست بدعت گذار - 1

  .سلطان و حاكم متجاوز و ستمگر - 2

  .فاسقى كه فسقش آشكار و علىن است - 3

  .حيا نداردكسى كه در اجنام امور خالف شرم و   - 4

  .قاضى و حاكم دادگاهى كه در حكم خود جاير و ستمگر است - 5

  .منافق - 6

  .فاجرى كه حتماً بايد به مردم معرىف شود - 7
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  .كنند، مشورت در جهت شركت، يا رفاقت يا ازدواج بيان اوصاف كسى كه درباره او از انسان مشورت مى - 8

  .هلى استشهادت در دادگاه در حق كسى كه مستحق حدود ا - 9

  .جرح و تعديل راوى روايت -10

  .شود ذكر عيىب كه شخص به آن مشهور است و با شنيدن آن عيب ناراحت منى -11

   كمك گرفنت از صاحب قدرت براى جلوگريى از عمل منكر اهل منكر كه  -12

  132: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  نيستراهى براى رّد آن جز بازگو كردن وضع اهل منكر نزد اهل قدرت 

در غري اين موارد پشت سر مردم مؤمن و مسلمان حرف زدن خمالف با دين و حرام و معصيت اهلى و باعث عذاب جهنم 
  .در فرداى قيامت است

______________________________  
  .، كتاب آفات اللسان270/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  133: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  ]. له[َلَغ اْلُمْغتاَب فَاْسَتِحلَّ ِمْنُه، َواْن َملْ يـَبـُْلْغُه وََملْ يـَْلَحْقهُ ِعْلُم ذِلَك َفاْستَـْغِفِر الّلَه َفاِن اْغَتْبَت فـَبَـ [

تاُب اذا تاَب فـَُهَو اْلُمغْ : موَسى ْبِن ِعْمراَن عليه السالم  اْلغْيَبةُ َتْأُكُل احلََْسناِت َكما تَْأُكُل الّناُر احلََْطَب، اْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ اىل
أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً [ :آِخُر َمْن َيْدُخُل اْجلَنََّة َواْن َملْ يـَُتْب فـَُهَو اوَُّل َمْن َيْدُخُل النّاَر قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ 

  ]»1« ] َفَكرِْهُتُموهُ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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كسى غيبت كردى و به لوث اين گناه ملّوث شدى و اين مسئله به گوش طرف رسيد و فهميد كه از او غيبت    هرگاه از
اى، پس عالج تو از اين درد جهنمى، اين است كه از او حالليت خبواهى و الزم است آن قدر دنبال او باشى تا تو  كرده

  .است كه از حضرت حق طلب آمرزش و مغفرت كىن را ببخشد و اگر به گوش او نرسيد پس راه خالصى تو از آن اين

  .كند خورد، چنانچه آتش هيزم را خاكسرت مى ها را مى و اين حقيقت را بدان كه غيبت خوىب

  :خداوند عّزوجل به موسى بن عمران فرمود

______________________________  
  .12): 49(حجرات  -)1(
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شت مىغيبت كننده اگر  شود و اگر توبه نكند اول كسى است كه به آتش جهنم  توبه كند آخرين كسى است كه وارد 
  :رود، خداوند در قرآن جميد فرموده مى

  !آيا يكى از مشا دوست دارد گوشت مرده برادرش را خبورد؟

در خلقت انسان و گوىي  جوىي و عيب مسئله غيبت چنانچه در صفحات گذشته توضيح داده شد عبارت است از عيب
  .خلق او و فعل او و معامله و مذهب و جهل او و امثال اين امور

  135: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َظنِّ،  َشفاِء َغْيٍظ، َوَمساَءِة قـَْوٍم، َوَتْصديِق َخَربٍ َوتـُْهَمٍة، َوَتْصديِق َخَربٍ َبال َكْشِفِه، َوسوءِ : َواْصُل اْلغيَبِة تـَتَـنَـوَُّع ِبَعْشَرِة اْنواعٍ [
  ] َوَحَسٍد، َوُسْخرِيٍَّة، َوتـََعجٍُّب، َوتـَبَـرٍُّم، َوتـَْزينيٍ 

   ريشه انواع غيبت

  :ريشه و حقيقت غيبت يكى از ده مورد است

  .عالج خشم و غضب به غيبت افراد - 1
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  .مورد پشت سر آنان رجناندن و غمگني كردن مردم با سخن بيجا و ىب - 2

مت بدهدتصديق مطلىب كه متضمن غيبت ديگ - 3   .ران باشد و بوى 

  .تصديق خربى كه مشتمل بر نقص كسى باشد بدون حتقيق و كشف - 4

  .گمان بد در حق افراد  - 5

  .حسد بردن كه مورث غيبت است - 6

  .سخريه و استهزا پشت سر مردم - 7

  .تعجب كردن از ذكر كسى و استبعاد در حق او - 8

  .ماللت و كراهت كردن از اوبه وقت سخن به ميان آمدن از كسى، اظهار  - 9

  .زينت دادن حرىف كه مشتمل بر معايب غري باشد -10
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َرًة َوَمكاَن اْالمثِْ َثوابً [ ُوِلَد ِمْن  َكَذَب َمْن َزَعَم انَّهُ . اَفاْن اَرْدَت السَّالَمَة فَاذُْكِر اْخلاِلَق َالاْلَمْخلوَق فـَُيصَري َلَك َمكاَن اْلغْيَبِة ِعبـْ
ا اداُم ِكالِب الّنارِ . َحالٍل َوُهَو يَْأُكُل ُحلوَم النّاِس بِاْلغْيَبةِ  َّ   !!]اْجَتِنِب اْلغْيَبَة َفا

   سالمت دنيا و آخرت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان روايت مى

رت حق بگو كه سخن از خدا گفنت اگر عالقه دارى دنيا و آخرتت سامل باشد جباى سخن از مردم بيا و سخن از حض
مقدمه بصريت و راه يافنت به فضاى با عظمت ملكوت و به دست آوردن رشد و كمال است و جباى گناه ثواب و اجر و 

  .جلب رضاى دوست است
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خور جز  خورد كه آدم حالل آن كس كه بنيان روح و جسمش از مال حالل پرورش يافته، گوشت مردم را با غيبت منى
خورى است، از غيبت بپرهيزيد كه غيبت نان خورش  اى ندارد كه طاعت و بندگى اقتضاى حالل عبادت برنامهطاعت و 

  .سگان جهنم است

در ضمن به اين حقيقت هم توّجه داشته باشيد كه مستمع غيبت در اين گناه عظيم با غيبت كننده شريك است و روايات 
  .اند متعّددى به اين برنامه تذّكر داده

اى را به ما ارزاىن خبش و به خصوص ما  با لطف و عنايت و با كرم و مرمحتت توفيق ترك هر گناه صغريه و كبريه! داخداون
  .را از شّر متام گناهان زبان در پناهت حفظ فرما

   باب

50  

  در ريا و تظاهر

  139: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ال ُحيْىي َوال ُمييُت َوال يـُْغىن َعْنَك َشْيًئاال ُتراِء ِبَعَمِلَك َمْن 

ُخْذ َثواَبَك َوثَواَب َعَمِلَك ِممَّْن اْشرَْكَتُه َمعى : َوالرِّياءُ َشَجَرٌة ال تـُْثِمُر اّال الشِّْرَك اخلَِْفىَّ َواْصُلَها النِّفاُق، يُقاُل ِلْلُمرائى ِعْنَد اْلميزانِ 
  .َتْدُعو، َوَمْن تـَْرُجو َوَمْن َختافُ َفاْنُظْر َمْن تـَْعُبُد، َوَمْن 

ُخياِدُعوَن اللََّه َو الَِّذيَن [ :ٍء ِمْن باِطِنَك َعَلْيَك َوَتصُري َخمْدوًعا ِبنَـْفِسَك، قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ  اْخفاِء َشىْ   َواْعَلْم انََّك ال تـَْقِدُر َعلى
  .»1« ] َيْشُعُرونَ آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َو ما 

َوالصَّالِة، َواحلَْجِّ، َواجلَْهاِد، َوِقراَءِة َواْكثـََر ما يـََقُع الرّياءُ ِىف اْلَبَصِر، َواْالْكِل، َواْلَكالِم، َواْلَمْشِى، َواْلُمجاَلَسِة، َواللِّباِس، َوالضَّْحِك، 
  .اْلُقْراِن، َوساِئِر اْلِعباداِت الظّاِهَرةِ 
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َلُه   نـَْفَسُه ُمَقصِّرًا بـَْعَد بَْذِل ُكلِّ َجمْهوٍد َوَجَد الشُّْكَر َعَلْيِه حاِصًال فـََيكوُن ِممَّْن يـُْرجى  لِّلِه باِطَنُه َوَخَشَع َلُه ِبَقْلِبِه َوَرأىَوَمْن اْخَلَص 
  .ذِلَك ىف ُكلِّ حالٍ   اخلَْالُص ِمَن الرِّياِء َوالنِّفاِق اَذا اْسَتقاَم َعلى

______________________________  
  .9): 2(بقره  -)1(
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  ] خلَِْفىَّ َواْصُلَها النِّفاقُ ال ُتراِء ِبَعَمِلَك َمْن ال ُحيْىي َوال ُمييُت َوال يـُْغىن َعْنَك َشْيئاً، َوالرِّياءُ َشَجَرٌة ال تـُْثِمُر اّال الشِّْرَك ا[

  حقيقت ريا و تظاهر

هاى قلىب يعىن ريا و تظاهر به عمل  دق عليه السالم به يكى از بدترين رذايل اخالقى و آلودگىدر اين فصل حضرت صا
  .كنند اشاره مى

  :فرمايند امام عليه السالم مى

هاست و نه ممات ونه از دست آنان براى تو در دنيا و آخرت كارى برمى  آمد كساىن كه نه حيات دست آن براى خوش
  .آيد، عمل مكن

گرداند، بلكه زمحت و رنج انسان را ضايع و در  وش آمدى مردم نه اين كه سودى به انسان عمل كننده برمنىعمل براى خ
  .گذارد كار، جز حسرت و ندامت چيزى براى آدمى باقى منى پايان

  .ريا درخىت است كه ميوه آن شرك خفى است و ريشه وپايه ريا نفاق و دوروىي است

پرستان  شرك در عبادت است و در حقيقت رياكار، مهسو و مهراه و هم سفر با بت دهد اين شركى كه روايت تذكر مى
  .است

العاده بكشد و انواع درختان و گياهان را به عمل  ريا در واقع امر به اين معناست كه انسان روى زمني پر قيمىت، زمحت فوق
   آورد، چون متام درختان و گياهان به

  141: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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مرحله مثرآوردن برسند، انسان ارّه تيزى را بردارد و به شخصى التماس كند كه بيا هر چه درخت و گياه در اين زمني است 
  !!از بيخ و بن بر كن

كند كه عملش از قبوىل و رضايت حضرت حق قطع گردد و به مثر  دهد اصرار مى رياكار با ارّه ريا كه به دست مردم مى
  .واقعى و حقيقى نرسد

  .ريا كردن، كارى است امحقانه و رياكار در حقيقت محّال و عمله شيطان است: ا اين معنا بايد گفتب

هاى سخت شرعى الزم است و اگر كسى در مقام معاجله اين مرض هولناك بر  ها و رياضت براى دور ماندن از ريا مترين
نيايد به خسران ابدى دچار خواهد شد، توجه به حقيقت امسا و صفات اهلى مانند رّب، قابل، رمحان، رحيم، خالق، 

ين كه متام موجودات مملوك حّقند و از خود حيثّيت و هويت و اعتبار الّدرجات و توجه به ا ودود، غفور، كرمي، اللّه، رفيع
ندارند و توجه به اين كه روزى خواهد آمد كه احدى قدرت ندارد براى جنات انسان كارى صورت بدهد و توجه به اين كه 

  .شود، داروهاى عالج ريا هستند عبادت جز براى حضرت حق واقع منى

   پرونده حركات انسان

  .سان در هر حركىت سه پرونده هستبراى ان

  :در احاديث مرويه از اولياى اهلى آمده

  ؟»الّديواُن اْالوَُّل ِملَ َوالثّاىن َكْيَف َوالثّاِلُث ِلَمنْ : يـُْنَشُر لِْلَعْبِد ىف ُكلِّ َحرََكٍة ِمْن َحرِكاتِِه َواْن َصُغَرْت َثالَثُة َدواوينَ «

چگونه؟  -2براى چه؟  -1: شود د كوچك و كم باشد سه پرونده تشكيل مىبراى عبد در هر حركىت از حركاتش هر چن
  براى كه؟ - 3

   آن است كه براى چه منظور اين حركت را اجنام» براى چه«معناى پرونده اّول 

  142: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

س اگر در اين مرحله از دادى؟ آيا منظورت اين بود كه مواليت تو را امر كرده يا به خاطر هواى نفس و شهوت بود، پ
رسد كه عمل را چگونه اجنام دادى كه خداى را در هر عمل، شرايط و  رسيدگى سامل درآمد نوبت به پرونده دوم مى
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شود كه آيا تشخيص حدود و شرايط از روى علم و حتقيق بوده يا از  حدودى است كه بايد رعايت گردد و رسيدگى مى
گردد كه براى چه كسى  حله بازرسى نيز به سالمت بگذرد پرونده سوم مطرح مىروى جهل و گمان؛ پس اگر از اين مر 

كه بر زبان داشىت » ال اله اّال اللّه«اجنام دادى، آيا در عمل اخالص داشىت و تنها براى خدا اجنام دادى و به حمتواى 
دن به خملوقى مهانند خودت بود كه بايد يا آن كه براى ريا و تزوير ونشان دا. وفادار بودى؟ تا اجر و پاداشت بر خدا باشد

اجر و پاداشت را از مهان خملوق بگريى، چنان كه در روايات متعدد اين مضمون آمده و يا آن كه عملى كه اجنام دادى 
ره اى و يا آن كه از روى سهو و غفلت بوده كه اجر و  ات را در دنيا برده براى رسيدن به مزد و پاداش دنيوى بوده كه 

  .اشى ندارىپاد

كند تا هر چه خبواهد اجنام دهد  ها در پيش دارد نفس خود را رها منى باجلمله، اگر آدمى متوجه باشد كه اين چنني بازپرسى
كند تا نفس از راه حق  كشد و از او بازخواست مى و پيش از آن بازخواست شود، خودش را به دادگاه وجدان مى

  .ر نگرددمنحرف نشود و به خسران و زيان گرفتا

  :گويد يكى از عرفاى بزرگ در سخىن عميق و با معنا مى

ا يـََتَحقَُّق ِباْلُمراقـََبِة َمْن َخياُف َعلى«   .»فـَْوِت َحظِِّه ِمْن َربِّهِ   امنَّ

ره مراقبت از نفس در كسى حتقق مى   .اش از پروردگار برتسد يابد كه بر فوت 

رهغفلت ما از مراقبه از آن روست كه ندانستيم ب هاى اهلى حمروم  ا ترك مراقبه چه از دست داده و خواهيم داد و از چه 
   بوده و خواهيم بود و ندانستيم كه حّظ رّب چيست؟ و چگونه آن حّظ با خمالفت با حضرت او منافات دارد، افسوس كه
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ىن خوش داشتيم و حمكمات آيات و روايات را ناديده گرفتيم هاى پوچ شيطا در اثر سوء تعليم و تربيت دل خود را با وعده
  !و اكنون بر ماست كه در آتش حرمان و هجران بسوزمي تا فردا با ما چه رفتار كنند؟

بيند، گرچه آن بيننده طفل صغري باشد به مالحظه بر  اى آنان را مى چه عجيب است كه گاهى اهل گناه اگر بدانند بيننده
پرستان در مقام عصيان از بت خود مالحظه  اند كه گاهى بت ها آورده يده شده و يا در كتابخيزد و حىت شن مى
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اى از مردم كه ادعاى اميان واسالم دارند در حركات و سكنات و در اعمال و رفتار خود از حضرت  كردند، اما عده مى
  !خبىت انسان روزى و سيه و از تريهكنند و اين عدم مالحظه از ذّلت و پسىت وبيچارگى نفس است  حق مالحظه منى

  :گويد غزاىل مى

  كىن؟ حيا منى: جواىن شب هنگام به دامن زىن در آوخيت، زن گفت

  .از كه؟ كه جبز ستارگان چشمك زن آمسان كسى چشم بر ما ندوخته است: گفت

  !!پس ستاره آفرين كجا شد؟: زن گفت

و رزاق و خداى خود را حلاظ كنيم كه مهه كاره اوست و به  خبش بياييد در هر عملى وجود مقدس خالق و مالك و حيات
شت و جهنم در اختيار اوست و قبوىل و رّد عمل با حضرت اوست   .مهه جا و به مهه كس ناظر اوست، وكليد 

   اى تكان دهنده نامه

خمصوصاً برنامه عبدالّله قطب در بيان عذاب حرمان و هجران از حق كه معلول گناه و معصيت به خصوص معاصى قلب 
  :نويسد اى به دوستش مى زشت ريا است در نامه
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سزد كه آدمى ضعيف كه تاب گزيدن مورچه ندارد از عذاب خداى و گزيدن حيات و عقارب دوزخ و شكنجه و : اما بعد
  .مصروف نيستداغ آن جهان خود را نگاه دارد كه عذاب حّق است، وسطوت و بطش او از جمرمان 

  و اگر آدمى انديشد كه خداى كرمي و رحيم است، كجا بنده را چنني عذاب كند؟

بردارى قيوم  بايد بينديشد كه آنچه حال خداى با بنده جمرم كرده كه او را حمّل معصيت آفريدگار خويش و به جفا و نافرمان
رباب مهم و اهل معرفت، اين زيادت است، چنان مساوات مبتال كرده است از ابتالى به عذاب كمرت نيست، بلكه نزد ا

تر دارد از ابتالى به معصيت   چه اگر يكى از ايشان را خمّري سازند ميان عذاب و يا ابتالى به معصيت، عذاب را دوست
شود و يا  شناس معصيت را براى آن كه معصيت است دمشن دارند با قطع نظر از آن كه سبب عذاب مى كه بندگان حق

  :، چنانچه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله كه در شأن صهيب فرمودشود منى
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  .»1«  ِنْعَم اْلَمرء ُصَهْيٌب َلْو َملْ َخيَِف الّلَه َملْ يـَْعِصهِ 

  .كرد ترسيد باز معصيت خدا را منى نيكو مردى است صهيب، برفرض اگر از خداى منى

د مبتال شوند اين اهون است از آن كه به نافرماىن و عقوق و جفا و بنده مستبصر داند كه اگر العياذ بالّله به عذاب جاوي
در كار آفريدگار تبارك امسه موصوف گردند، چون خداى عّزوجّل اين خذالن به بنده پسنديد كه او به چنني موصوف گردد  

  .شناسكه نافرماىن خداست، چه عجب اگر او را به عذاب مبتال گرداند كه اهون از آن است نزد مستبصر حق 

  و چون درآخرت، جالل و بزرگوارى خداى بر جمرمان ظاهر شود چنان كه آن را

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .150/ 12: شرح 
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ميّسر نباشد و  »1«  كه از آن تعامى  انكار نتوانند كرد و بينند كه چنان نافرماىن و سوء معامله با چه كسى كرده، بينشى
اى كه جتاهل با آن نتوان ورزيد، ايشان را حالىت روى منايد از خجالت كه عذاب  از زشىت كردار خود آگاه شوند آگاهى

آتش با شّدت و حّدت كه آن راست اهون از آن باشد و اگر ايشان را به عذاب آتش مشغول كنند و آن خجالت ايشان 
اد و واى بر كسى و بدا به حال او كه را فراموش شود ، يا ساعىت از آن ذاهل و غافل گردند گوىي بر ايشان منىت توان 

  ...عذاب آتش با آنچه اوست اهون احلالني او باشد

 در آتشم بيفكن و نام گنه مرب
 

  كآتش به گرمى عرق انفعال نيست

  

  .عذاب و حمروميت از قرب و وصال بدترين شكنجه استترين  آرى، براى اهل بينش حرمان و هجران از او سخت

  كالم غزاىل درباره ريا

  :»2« گويد بر اساس آيات و روايات درباره ريا مى» كيمياى سعادت«غزاىل در باب مهلكات 



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

 

تر  هاى حق تعاىل از كباير است و به شرك نزديك است و هيچ بيمارى بر دل پارسايان غالب بدان كه ريا كردن به طاعت
از اين نيست كه چون عبادتى كنند، خواهند كه مردمان از آن خرب يابند و برمجله ايشان را پارسا اعتقاد كنند و چون 

مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود، خود عبادت نبود كه پرستيدن خلق بود و اگر آن نيز مقصود باشد با پرستيدن حق 
  :رده باشد اندر عبادت خويش و حق تعاىل مهى گويدتعاىل شرك بود و ديگرى را با حق تعاىل شريك ك

______________________________  
  .پوشى چشم: تعامى -)1(

  .، اصل هشتم571: كيمياى سعادت  -)2(
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  .»1« ]َربِِّه َأَحداً َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة [

  .و هر كه به ديدار حق تعاىل اميد دارد گو اندر عبادت حق تعاىل هيچ شركت ميفكن

  ريا در مناز

  :گويد و خداى تعاىل مهى مى

  .»2« ] َو َميْنَـُعوَن اْلماُعونَ * الَِّذيَن ُهْم يُراُؤنَ * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِْم ساُهونَ * فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ [

  .*انگارند كه از منازشان غافل و نسبت به آن سهل* پس واى بر منازگزاران

دريغ ]  و زكات، هديه و صدقه به نيازمندان[وسايل و ابزار ضرورى زندگى ]  دادن[و از * كنند مهانان كه مهواره ريا مى
  .ورزند مى

  .واى بر كساىن كه ايشان را مناز با شهوت و ريا كنند

  :ول خدا صلى اهللا عليه و آله كه رستگارى چيست؟ گفتيكى پرسيد از رس
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چه طاعت دارى؟  : روز قيامت يكى را بياورند و گويند: اندر آن كه طاعت خداى تعاىل كىن و رياى مردمان نكىن و گفت
فالن : وينددروغ گوىي براى آن كردى تا گ: ام تا اندر غزا مرا بكشتند، گويند جان خود اندر راه حق تعاىل فدا كرده: گويد

  .مرد مردانه است، بگرييد و وى را به دوزخ بريد

______________________________  
پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام دهد و هيچ كس را ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار  -)1(

  .110): 18(كهف . در پرستش پروردگارش شريك نكند

  .7 -4 ):107(ماعون  -)2(
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دروغ گوىي براى آن بكردى تا : هر چه داشتم به صدقه بدادم، گويد: چه طاعت دارى؟ گويد: ديگرى را بياورند و گويند
  .»1« فالن مرد سخى است، بگرييد وى را به دوزخ بريد: بگويند

دروغگوىي، براى آن : بياموختم و رنج بسيار بردم، گويندعلم و قرآن : چه طاعت دارى؟ گويد: ديگرى را بياورند و گويند
  .فالن مرد عامل است، بگرييد وى را به دوزخ بربيد: آموخىت تا گويند

آن چيست : از اّمت خويش از هيچ چيز چنان نرتسم كه از شرك كهني، گفتند: و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت
  يا رسول الّله؟

  .ريا: گفت

قيامت حق تعاىل گويد با مرائيان، نزديك آن كساىن شويد كه عبادت براى ايشان كرديد و جزاى خود طلب  روز : و گفت
  .كنيد

: چيست؟ گفت» جّب احلزن«يا رسول خدا : يعىن غار اندوه، گفتند» ُجبُّ احلزن«به حق تعاىل پناه كنيم از : و گفت
هر كه عبادتى كرد و ديگرى را با من : عّزوجّل مهى گويد حقّ : وادىي است اندر دوزخ ساخته براى قرّاء مرائى و گفت
  .شركت داد من از شريك ىب نيازم مجله بدان مهباز دادم
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چرا : معاذ مهى گريست، عمر گفت. خداى نپذيرد كردارى كه اندر وى يك ذره ريا بود: رسول صلى اهللا عليه و آله گفت
مرائى را روز قيامت ندا كنند و آواز : م اندك ريا شرك است و گفتاز رسول صلى اهللا عليه و آله شنيد: مهى گرىي؟ گفت

كردارت ضايع شد و مزدت باطل شد برو و مزد از آن كس طلب كن كه كار براى وى  ! دهند يا مرائى يا نابكار يا غّدار
  .»2«  كردى

______________________________  
  .، كتاب ذم اجلاه والرياء139/ 6: حمجة البيضاء -)1(

  .50، حديث 116، باب 303/ 69: ، الفصل الثاىن؛ حبار األنوار318: منية املريد -)2(
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  :شداد بن اوس گويد

  چرا مهى گرىي؟! يا رسول اللّه: گفتم. رسول صلى اهللا عليه و آله را ديدم كه مهى گريست

  .»1« تند يا ماه و آفتاب ليكن عبادت بر او به ريا كنندمهى ترسم كه امت من شرك آورند نه آن كه بت پرس: گفت

اندر ظّل عرض آن روز كه هيچ ظّل نباشد جز آن مردى خنواهد بودن كه بدست راست صدقه بداد و خواست : و گفت
  .كه از دست چپ پنهان دارد

   عبادت خالصانه

  :رسول صلى اهللا عليه و آله گفت

تر از   هيچ چيز نيافريد حق تعاىل قوى: كوه را بيافريد تا وى را فروگرفت ماليك گفتند  چون حق تعاىل زمني را بيافريد بلرزيد
  .كوه

تر است، آتش را بيافريد تا آهن را بگداخت، پس آب را بيافريد تا آتش  آهن قوى: پس آهن رابيافريد تا كوه رابربيد، گفتند
بپرسيم از حق تعاىل كه : خالف كردند و گفتندپس ماليك . را بكشت، پس باد را بفرمود تا آب را برجاى بداشت

آدمى كه صدقه بدهد به دست راست كه دست چپ : تر نيست؟ گفت هاى تو كه هيچ چيز از آن قوى چيست از آفريده
  .»2«  ام تر از وى نيست و نيافريده اى قوى وى خرب ندارد، هيچ آفريده
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   عبادت ناخالص

______________________________  
  .113، حديث 11، باب 109/ 1: ؛ مستدرك الوسائل233/ 2: موعة ورامجم -)1(

  .، كتاب ذم اجلاه والرياء142/ 6: حمجة البيضاء -)2(
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  :معاذ مهى گويد كه رسول صلى اهللا عليه و آله گفت

ها بيافريد و هر يك را كرد موّكل بر آمساىن و  نها بيافريد، پس از آن آمسا كه حّق عّزوجّل هفت فرشته پيش از آفريدن آمسان
  .درباىن آن آمسان به وى داد

اند عمل بنده كه از بامداد تا شب كرده باشد رفع كنند تا آمسان  چون فرشتگان زمني كه كردار خلق نويسند و آنان حفظه
ون نور آفتاب بود آن فرشته كه اول برند و بر طاعت وى ثناى بسيار گويند و چندان عبادت كرده باشد كه نور وى چ

مرا حق تعاىل فرموده . اين طاعت بربيد و بر روى وى باز زنيد كه من نگهبان اهل غيبتم: موكل بود بر آمسان اول گويد
  .است كه هر كه غيبت كند مگذار كه عمل وى بر تو بگذرد

  :دپس عمل ديگر رفع كنند كه غيبت نكرده باشد تا به آمسان دوم آن فرشته گوي

اند كه عمل  بربيد و بر روى وى باز زنيد كه اين براى دنيا كرده است و اندر جمالس بر مردمان فخر كرده است و مرا فرموده
  .وى را منع كنم

پس عمل ديگرى رفع كنند كه اندر وى صدقه باشد و روزه و مناز و حفظه عجب مبانده باشند از نور روى و چون به 
  .من موكّلم بر كرب كه من عمل متكربان را منع كنم و وى بر مردمان تكرب كردى: ويدآمسان سيم رسد آن فرشته گ

من موكل ُعجبم و عمل وى بر عجب نبودى نگذارم كه : پس عمل ديگرى رفع كنند تا به آمسان چهارم آن فرشته گويد
  .عمل وى از من بگذرد
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تسليم خواهند كرد تا به آمسان پنجم برند آن فرشته  پس عمل ديگرى رفع كنند و آن عمل چون عروسى بود كه به شوهر 
يد كه من موّكل حسدم هر كه در علم و عمل به درجه وى رسيدى : گويد آن عمل بر روى وى باز زنيد و برگردن وى 

  !!او را حسد كردى

  :پس عمل ديگرى رفع كنند و هيچ منع نبود تا به آمسان ششم آن فرشته گويد

   روى وى باز زنيد كه وى بر هيچ كس كه وى را بالىي و رجنىاين عمل بربيد و بر 
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  .رحم منع كنم اند تا عمل ىب رسيدى رمحت نكردى بلكه شادى كردى و من فرشته رمحتم مرا فرموده

يچ كس منع نتواند كرد ها افتاده باشد و ه پس عمل ديگرى رفع كنند كه نور وى چون نور آفتاب بود و بانگ آن در آمسان
اين عمل بر روى وى باز زنيد كه وى بدين عمل خداى را خنواست بلكه : چون به آمسان هفتم رسد آن فرشته گويد

مقصود وى حشمت بود نزديك علما و نام و بانگ بود اندر شهرها و هر چه چنني بود ريا باشد و خداى تعاىل عمل 
  .مرائى نپذيرد

و از آمسان هفتم بر گذرانند و اندر وى مهه ُخلق نيكو بود و ذكر و تسبيح ومهه فرشتگان پس عمل ديگرى رفع كنند 
مشا نگهبان عمليد و من نگاهبان دل، وى : آمسان گواهى دهند كه اين عمل پاك است و به اخالص است حق تعاىل گويد

امي بر وى باد، فرشتگان مهه لعنت  اين عمل را نه براى من كرده است و اندر دل نّيت ديگرى داشت، لعنت من كه خد
  .لعنت تو و لعنت ما بر وى باد: گويند و گويند

لعنت ما بر وى باد و هفت آمسان و هر چه اندر هفت آمسان است بر وى لعنت كنند و امثال اين اندر : ها گويند آمسان
  .»1«  ريا بسيار است

شود كه ريا عمل بسيار پليد و آتش سوزنده و سخىت است   مىانسان با دقت در روايات و معارف اهلى به اين نكته متوجه 
  .گذارد سوزاند و از آدمى چيزى باقى منى كه هم چون آتش جهنم متام زمحات انسان را مى

  كىن ريا ريشه

  :كنند كه نقل مى
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  .20، حديث 54، باب 246/ 67 :، كتاب ذم اجلاه والرياء؛ حبار األنوار142/ 6: حمجة البيضاء -)1(
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ديدند، پس  عالمه حبرالعلوم بيست و پنج سال خنده نكرد و شاگردان آن بزرگوار در مهه حال وى را مغموم و مهموم مى
م پس از از بيست و پنج سال تبّسمى بر لبان مباركشان نقش بست، يكى از شاگردان كه حمرم سّر بود از سبب آن تبسّ 

بيست وپنج سال براى ريشه كن كردن ريا از خانه قلب در تالش بودم تا : بيست وپنج سال پرسيد؛ آن جناب جواب داد
امروز به توفيق خدا و به كمك عنايت و رمحت او متوجه شدم كه ريشه اين رذيلت از قلبم كنده شده، بدين سبب از 

  .شّدت خوشحاىل خنديدم

شود و چه  شود، چه دنياى عجيىب براى آدمى پيدا مى هاى ظاهر و پنهان پاك مى از آلودگى راسىت، وقىت وجود انسان
دهد، درآن وقت است كه انسان جز او  لذت روحى و معنوى كه قابل مقايسه با هيچ لّذتى نيست به انسان دست مى

  .برد گويد و از غري حضرت او لذت منى خواهد و جز او منى بيند و جز او منى منى

  اى واكنم از تو به رويت نگرم يدهد
 

  زان كه شايسته ديدار تو نبود نظرم

  چون ترا هر نفسى جلوه به حسىن دگر است
 

  هر نفس زان نگران در تو به چشمى دگرم

  توىي از منظر چشمم نگران برزخ خويش
 

  كه توىي مردمك ديده و نور بصرم

 رسم و اثر گشت به كويش پى برد هر كه ىب
 

  نربم رسم و اثر ناشده پى مى ىبمن 

  بوى جانبخش تو مهراه نسيم سحر است
 

  زان سبب مرده انفاس نسيم سحرم

  مغرىب آينه دل زغبار دو جهان
 

 «1»  نگرم پاك بزداى كه پيوسته در او مى

______________________________  
  .مغرىب تربيزى -)1(
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. ُخْذ َثواَبَك َوَثواَب َعَمِلَك ِممَّْن اْشرَْكَتهُ َمعى فَاْنُظْر َمْن تـَْعُبُد، َوَمْن َتْدعو، َوَمْن تـَْرجو َوَمْن َختافُ : يُقاُل ِلْلُمرائى ِعْنَد اْلميزانِ [
ُخياِدُعوَن اللََّه َو الَِّذيَن [ :قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ . ِبنَـْفِسكَ ٍء ِمْن باِطِنَك َعَلْيَك َوَتصُري َخمْدوًعا  اْخفاِء َشىْ   َواْعَلْم انََّك ال تـَْقِدُر َعلى

  ]»1« ] آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َو ما َيْشُعُرونَ 

  مزد رياكار

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

و ثواب و مزد عملت را از آن كس خبواه كه وى را با من در اجر : گويند روز قيامت به پاى ميزان اعمال به رياكار مى
  .عملت شريك كردى

  ترسى؟ خواىن، و به كه اميد دارى و از كه مى كىن، و كه را مى دقت كن كه چه كسى را عبادت مى! پس اى بنده حق

تو گول خور نفسى،  تو قدرت پوشيده داشنت باطنت را بر خود ندارى، از فريب نفس اّماره خالصى براى تو نيست و 
تواىن چيزى را از حضرت او پنهان دارى و به آن جناب كه آگاه بر ظاهر و باطن متام هسىت  گمانت اين است كه مى

  :فرمايد است فريب آورى، خداوند در قرآن جميد مى

  .معنا شعور ندارندكنند و به اين  دانند كه جز با خود خدعه منى منافقان و دورويان با خداى و مؤمنان خدعه كنند منى

______________________________  
  .9): 2(بقره  -)1(
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، َوالصَّالِة، َواحلَْجِّ، َواجلَْهادِ َواْكثـََر ما يـََقُع الرّياءُ ِىف اْلَبَصِر، َواْالْكِل، َواْلَكالِم، َواْلَمْشِى، َواْلُمجاَلَسِة، َواللِّباِس، َوالضَّْحِك، [
  ]َوِقراَءِة اْلُقْراِن، َوساِئِر اْلِعباداِت الظّاِهَرةِ 

  موارد ريا
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  :كند امام صادق عليه السالم مى فرمايند ريا اكثراً در اين امور راه پيدا مى

جهاد  - 10حج  -9مناز  - 8خنده  - 7لباس  -6جمالست  -5راه رفنت  -4حرف زدن  -3خوردن  -2چشم  - 1
   عبادات ظاهرهقرائت قرآن و ساير  -11

   رياى چشم

گونه نگاه بر خوىب باطن  رياى چشم مانند نظر به عجز و انكسار و نگاه با حالت از روى سالوسى كه مردم از طريق اين
  .خواب است و از اولياى خداست و داراى حاالت معنوى و ملكوتى است آدمى حكم كنند و يا بگويند فالىن كم

   رياى در اكل

ردن مانند اين كه انسان در برابر مردم كمرت از حد معمول خودش خبورد تا مردمان بگويند آدم  رياى در اكل و خو 
  .خورى است، خوشا به حال او كه بر شكم مسّلط است و از اين راه به كسب نور معرفت مشغول است كم
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  :گويد سعدى در گلستان مى

پدر مگر در : گفت. ام سفره غذا بياور كه گرسنه: ز مهماىن برگشت به فرزندش گفتعابدى مهمان امري شهر شد، چون ا
پدر به قضاى متام عباداتت اقدام كن كه در جملس كم : گفت. چرا وىل به اندازه خنوردم: خانه امري غذا خنوردى؟ گفت

مسري جز زيان و خسارت سودى خور است و زياد عبادت كردى تا بگويند عابد است و تو در اين  خوردى تا بگويند كم
  !اى نربده

   رياى در كالم

گوىي و سخن نيكوگوىي و سخن با حالت از خدا و انبيا گوىي تا بگويند خوشا به  رياى در كالم اين است كه سخن كم
  !شود فهمد و چه زبان پاكى دارد كه جز سخن حق بر آن جارى منى حالش كه عجب مى

   رياى در راه رفنت
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رفنت به اين است كه آهسته قدم بردارى و سر به زيراندازى و مواظب حركات بدن باشى تا بگويند مشى او رياى در راه 
  .مشى اوليا و حركاتش حركات عباد خداست

   رياى در جمالست

رياى در جمالست به اين است كه در يك جلسه در برابر بينندگان به خود فرو روى و از حرف زدن با اين و آن بپرهيزى و 
ز سخن گفنت مردمان با هم روى درهم كشى، يعىن من از اين جمالست و رفاقت و نشست و برخاست بيزارم تا مهه برتو ا

  .حسرت خورند و بر تو غبطه برند واز تو پيش ديگران تعريف كنند
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   رياى در لباس

كىن و خود را سخت به زمحت اندازى تا بگويند خوشا به رياى در لباس اين است كه كهنه بپوشى و لباس خشن برتن  
  .حالش كه عجب زاهدى است و در بندگى چه موجود موفقى است

   رياى در خنده

ات تلخ باشد و يا خنده متسخر به اهل دنيا و اهل غفلت باشد تا بگويند عجب آدم  رياى در خنده اين است كه خنده
  .با حساب استهايش  متوجه و بيدارى است كه حىت خنده

  رياى در مناز و حج و جهاد

  .رياى در مناز و حج وجهاد و قرائت قرآن وساير عبادات ظاهره هم معلوم است و نيازى به شرح وتوضيح ندارد

ترين سود و حاصلى  اى است كه عمرى را در مشقت و زمحت است و كم نامه روز و سياه راسىت، رياكار آدم بدخبت و تريه
ره ابدى  كنند داراى برگ برنده نصيب او نيست، وىل آنان كه براى خدا كار مى از آن مهه زمحت اند و در روز قيامت از 

  .و منفعت مهيشگى برخوردارند
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  َجمْهوٍد َوَجَد الشُّْكَر َعَلْيِه حاِصًال فـََيكوُن ِممَّْن يـُْرجىنـَْفَسُه ُمَقصِّرًا بـَْعَد بَْذِل ُكلِّ   َوَمْن اْخَلَص لِّلِه باِطَنُه َوَخَشَع َلُه ِبَقْلِبِه َوَرأى[
  ] ذِلَك ىف ُكلِّ حالٍ   َلُه اخلَْالُص ِمَن الرِّياِء َوالنِّفاِق اَذا اْسَتقاَم َعلى

   اخالص در عمل

  :فرمايند امام عليه السالم درپايان روايت مى

دم خشوع به سوى آجنناب حركت كند و بعد از اجنام متام هركس باطن خويش را براى حضرت حق خالص كند و با ق
ها جتاوز نكرده و بايد   عبادات بدىن و ماىل و اخالقى، خود مقّصر در پيشگاه آن حضرت بداند، از جاده شكر نعمت

 براى وى اميد جنات از ريا و نفاق هست، اگر اين واقعيت را ادامه دهد و بر اين احواالت اهليه در هر حال: گفت
  .استقامت ورزد

  :كرد يكى از دوستان اهل علم نقل مى

در شهر مقدس مشهد مسجدى بنا شد و در آن مسجد مناز و جلسات مذهىب بر پاگشت، وىل مسجد از فرش الزم و 
وسايل مورد نياز جلسات خاىل بود، در يك نيمه شب كه متام مردم حمل، خواب بودند و خادم مسجد در آن شب در 

رتين فرش زينت كرده و به اندازه نياز چهارصد نفر وسايل در آن  صى مىمسجد نبود، شخ آيد و متام مسجد را با 
   رود و عاقبت هم بر كسى معلوم گذارد و مى مسجد مى
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  !نگشت كه اين عمل خري كار كدام خّري خالص و بنده خملص بوده؟

 يار اگر آشنا شود چه شود
 

 ار ما شود چه شودخبت اگر ي

  گر زُخم خانه مى وصلش
 

 جرعه قسم ما شود چه شود

  گر دل خسته مرا اى جان
 

 ات غمزدا شود چه شود غمزه

 نفسى گر برآورم با تو
 

 تا دل از غصه واشود چه شود
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 چون حجاب من از منست اگر
 

 «1» اين من از من جدا شود چه شود

  

  روايات باب ريا

انسان عملى را اجنام ميدهد : پرسيدند فرمود »2« ] َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء رَبِّهِ [  صلى اهللا عليه و آله معناى آيهاز رسول خدا 
نيت و قصدش وجه الّله نيست بلكه براى اين است كه مردم از او تعريف كنند و در بني مردم پاك و خوب جلوه منايد، 

  .»3«  دند، اين انسان مهان است كه به عبادت پروردگارش شرك ورزيده استمند است مردم از وضع او آگاه گر  عالقه

كسى كه مناز : فرمودند. را پرسيدم »َفَمْن كاَن يـَْرُجوا«  از حضرت صادق عليه السالم تفسري آيه: گويد عالء بن فضيل مى
م باشد، مشرك در عمل شده اما اين شرك اى را آزاد كند يا حج جبا آورد و قصدش تعريف مرد بگزارد يا روزه بگريد، يا بنده

  .»4«  اگر به دايره توبه كشيده شود قابل آمرزش و عفو حق است

   يَا َرُسوَل اللّهِ : ِإنَّ النّاَر َوأْهَلَها يَِعجُّوَن ِمْن أهِل الرِّياِء َفِقيلَ : قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .اشاىنفيض ك -)1(

  .110): 18(كهف   -)2(

  .159، حديث 12، باب 71/ 1: ؛ وسائل الشيعة4، باب الرياء، حديث 293/ 2: الكاىف -)3(

  .40، حديث 116، باب 301/ 69: ؛ حبار األنوار92، حديث 352/ 2: تفسري العياشى -)4(
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َاِمن َحرِّ : وََكْيَف َتِعجُّ النَّاُر؟ قَالَ    .»1« النَّاِر الَّىت يـَُعذِّبُوَن ِ

فرياد آتش چگونه : آيند، عرضه داشتند آتش و اهل آن از اهل ريا به فرياد مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .حرارت و داغى آن كه مردم به آن معّذبند: است؟ فرمود
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َبْل َصلَّْيَت لُِيقاَل ما : يا َربِّ َصلَّْيُت ابِْتغاَء َوَجِهَك َفقاَل َلهُ : فـَيَـُقولُ   قد َصّلىُجياءُ ِبَعْبٍد يـَْوَم الِقياَمِة : قال الصادق عليه السالم
  .اْحَسَن َصالَة ُفالٍن اْذَهُبوا ِبِه اَىل الّنارِ 

براى ! رماى پروردگا: دارد آورند كه داراى مناز است، عرضه مى اى را روز قيامت مى بنده: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
 نه، تو مناز خواندى براى اين كه مردم بگويند فالن كس چه مناز نيكوىي دارد: شود رضاى تو مناز خواندم، به او گفته مى

»2«.  

  عالمت رياكار

  :امرياملؤمنني عليه السالم مى فرمايد

  :براى رياكار سه عالمت است

  .چون تنها باشد از عبادت كسل و سست است - 1

  .اشد در عبادت با نشاط استچون در مجع ب - 2

  .»3« كند و اگر در معرض تعريف قرار نگريد از عملش كم مى. افزايد مى اگر از او تعريف كنند بر عملش - 3

______________________________  
  .109، حديث 11، باب 107/ 1: ؛ مستدرك الوسائل52، حديث 116، باب 305/ 69: حبار األنوار -)1(

  .44، حديث 116، باب 301/ 69: ؛ حبار األنوار166، حديث 11، باب 62: الزهد -)2(

  .، كتاب ذم اجلاه والرياء143/ 6: ، بيان ذم الرياء؛ حمجة البيضاء187/ 1: جمموعة ورام -)3(
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  رضايت قلىب بعد از عمل خري
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دهد و جز رضاى حق قصدى از آن  و كار مثبىت اجنام مىبه اين نكته هم بايد توجه داشت كه گاهى انسان عمل خري 
ريزد، اين برنامه بنا بر روايات از مسئله  شوند در قلبش شادى و سرور مى عمل ندارد، وىل وقىت مردم از عملش باخرب مى

  .ريا استثنا شده است، چرا كه خوشحاىل بعد از عمل طبيعى هر قلىب است

  :رسيدزراره از حضرت باقر عليه السالم پ

شود، اين چه معناىي  شوند، بر اثر آگاهى مردم آن مرد خوشحال مى كند، ديگران از آن كار آگاه مى مردى كار خريى مى
مند است دربني مردم به خري و خوىب شناخته شود، وقىت اصل عمل  مانعى ندارد، هر كسى عالقه: است؟ حضرت فرمود

  .»1«  مانع است كردن اجنام نداده باشد ىببراى خدا باشد و انسان به قصد مردم يا چهره  

  :به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفتند

اين خري گوىي مردم بشارت دنياىي : ستايند، حضرت فرمودند دهد و مردم وى را به آن خري مى مردى عمل خريى اجنام مى
  :»2«  اوست، بشارت آخرتش دراين آيه شريفه است

ارُ ُبْشراُكُم اْليَـْوَم [ ْ   .»3« ]َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

______________________________  
  .168، حديث 15، باب 75/ 1: ؛ وسائل الشيعة18، باب الرياء، حديث 297/ 2: الكاىف -)1(

  .18، حديث 116، باب 294/ 69: حبار األنوار -)2(

  .12): 57(حديد  -)3(
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شت:] گويند به آنان مى[ رها جارى است]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  امروز مشا را مژده باد به    .آن 

  :گويد راوى مى
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آورد و قصدش اين است كه  شود منازش را عاىل و نيكو جبا مى مردى وارد مناز مى: به امام صادق عليه السالم عرضه داشتم
از ريا خارج است و اين يك نوع هدايت مردم به سوى : ن چه منازى است؟ فرمودديگران را به چنني منازى وادار كند اي

  .»1«  خري است

  دل من آينه توست مّصفا دارش
 

  از پى عكس رخ خويش مهّيا دارش

 بايد اى مى رخ زيباى تو را آيينه
 

  از براى رخ زيباى تو زيبا دارش

  حيف باشد كه براى نقش من و مادروى
 

  توىي نقش من و ما دارشاز پى نقش 

 چو متاشاى رخ خويش در او خواهى كرد
 

ر نظرگاه و متاشا دارش   پاك از 

  مغرىب مفرد و يكتا دالرام مدام
 

 «2»  مظهر اوست دلت مفرد و يكتا دارش

  

______________________________  
  .39حديث  ،116، باب 301/ 69: ؛ حبار األنوار632: مستطرفات السرائر -)1(

  .مغرىب تربيزى -)2(
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  51باب 

  در مذّمت حسد

ليه السالم اْحلاِسُد َيُضرُّ ِبنـَْفِسِه قـَْبَل اْن َيُضرَّ ِباْلَمْحسوِد َكاْبليَس اْوَرَث ِحبََسِدِه ِلنـَْفِسِه اللَّْعَنَة َوِآلَدَم ع: قاَل الّصاِدُق عليه السالم
  .َحمَلِّ َحقاِئِق اْلَعْهِد َواْالْصِطفاءِ   َوالرَّْفَع اىل  َواْهلُدىاْالْجِتباَء 

  .َفُكْن َحمْسوًدا َوال َتُكْن حاِسًدا، َفانَّ ميزاَن اْحلاِسِد اَبًدا َضعيٌف بِِثْقِل ميزاِن اْلَمْحسوِد َوالرِّْزُق َمْقسومٌ 
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َفُع احلََْسُد اْحلاِسَد َوماذا ُيِضرُّ اْلَمْحس وَد احلََْسُد؟ احلََْسُد اْصُلُه ِمْن َعَمى اْلَقْلِب َوُجحوِد َفْضِل الّلِه َوُمها َجناحاِن َفماذا يـَنـْ
  .ِلْلُكْفرِ 

  .َوبِاحلََْسِد َوَقَع اْبُن آَدَم ىف َحْسَرِة اْالَبِد َوَهَلَك ِبذِلَك َمْهَلًكا ال يـَْنجو ِمْنُه اَبًدا

َوالطَّْبُع ال يـَتَـَغيـَُّر َعِن اْالْصِل َواْن . ْيِه ُمْعَتِقٌد بِِه، َمْطبوٌع فيِه يـَْبُدو ِبال ُمعاِرٍض َلُه َوال َسَببٍ َوال تـَْوَبَة لِْلحاِسِد ِالنَّهُ ُمِصرٌّ َعلَ 
  .ُعوِلجَ 
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َوالرَّْفَع   ْفِسِه اللَّْعَنَة َوِآلَدَم عليه السالم اْالْجِتباَء َواْهلُدىاْحلاِسُد َيُضرُّ ِبنـَْفِسِه قـَْبَل اْن َيُضرَّ ِباْلَمْحسوِد َكابْليَس اْوَرَث ِحبََسِدِه ِلنَـ [
  ]َحمَلِّ َحقاِئِق اْلَعْهِد َواْالْصِطفاءِ   اىل

   ضرر حسادت

امام صادق عليه السالم دراين خبش مهانند خبش قبل به يكى ديگر از رذايل اخالقى كه ريشه در وجود ابليس دارد و 
  .كنند زقوم جهنم است يعىن حسد اشاره مى اى از شجره شاخه

بعضى مردم كم ظرفيت و پست چشم ندارند كه علم و يا مال و يا جاه و يا شهرت به حق، و يا مجال و جالل اهلى  
كوشند با وسايل خمتلف و خدعه و حيله و مكرر و دغل كارى، آنچه نعمت از عنايت حضرت  كسى را ببينند، و مى

  !ه سلب كنند و حىت حاضرند جان اشخاص را در اين زمينه از بني بربندحق به اشخاص داده شد

مت، قتل، غارت و از بني بردن عرض و آبروى مردم است،  حسد، گناه بسيار بزرگى است واين گناه، موّلد گناه غيبت، 
ود از حسد او زيان حقيقى ها متوّجه خود اوست و حمس ها و خسارت ها و زيان وىل حسود بايد بداند در اين راه متام ضربه

  .بيند، بلكه توليد بال به وسيله حسد براى حمسود، ثواب اهلى و ترفيع درجه ومقام دارد منى
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دانند، واين  علماى شيعه، امثال عالمه جملسى رمحه اهللا حسد را برابر با آيات و روايات نوعى اعرتاض به حضرت حق مى
  .آورند وجه حكمت و عدل خدا و نوعى كفر به حساب مىاعرتاض را مت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم درابتداى روايت مى

رسد و اگر متوجه حمسود شود آن ضرر براى او نردبان ترقى است، مهانند حسد  ضرر حسد در مرحله اول به حمسود مى
آورد و براى آدم اجتبا و هدايت و رفعت به حقايق ابليس به حضرت آدم، كه آن حسد براى ابليس لعنت داميى به بار 

  .عهد و نبّوت به بار آورد
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َفُع احلََْسُد . َفُكْن َحمْسوًدا َوال َتُكْن حاِسًدا، فَانَّ ميزاَن اْحلاِسِد اَبًدا َضعيٌف بِِثْقِل ميزاِن اْلَمْحسوِد َوالرِّْزُق َمْقسومٌ [ َفماذا يـَنـْ
  .ُكْفرِ ِسَد َوماذا ُيِضرُّ اْلَمْحسوَد احلََْسُد؟ احلََْسُد اْصُلُه ِمْن َعَمى اْلَقْلِب َوُجحوِد َفْضِل الّلِه َوُمها َجناحاِن لِلْ اْحلا

  ]َوبِاحلََْسِد َوَقَع اْبُن آَدَم ىف َحْسَرِة اْالَبِد َوَهَلَك ِبذِلَك َمْهَلًكا ال يـَْنجو ِمْنُه اَبًدا

  حسد حاسد

گران باشى ىب مانع است، متام عيب و نقص دراين است كه دچار حسد باشى، ميزان حمسود در پيشگاه حق حمسود دي
ارزش است، آنچه از طرف حضرت حق از امور مادى و يا معنوى بايد به افراد عنايت  سنگني و كّفه حاسد سبك و ىب

  .باشد تواند مانع لطف و مرمحت حضرت دوست شود و حسد حاسد منى شود عنايت مى

منايد، اصل حسد از ىب معرفىت و كوردىل وانكار عنايت  دهد و كدام ضرر را متوجه حمسود مى حسد چه نفعى به حاسد مى
  .خداست، وبايد به اين معنا توجه داشت كه كوردىل وانكار فضل حق دوبال كفرند

  .ابد جناتى برايش نيستبه سبب حسد، فرزند آدم دچار حسرت ابدى شد و به چاهى از هالكت افتاد كه تا 
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َوالطَّْبُع ال يـَتَـَغيـَُّر َعِن اْالْصِل َواْن . َوال تـَْوَبَة ِلْلحاِسِد ِالنَّهُ ُمِصرٌّ َعَلْيِه ُمْعَتِقٌد ِبِه، َمْطبوٌع فيِه يـَْبُدو ِبال ُمعاِرٍض َلُه َوال َسَببٍ [
  ] ُعوِلجَ 
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  توبه حسود

به حسد و اعتقادش به اين حالت ابليسى واين كه بر اثر تداوم دادن به اين رذيلت، جبلى و طبيعت  حسود براثر اصرارش
او شده، وامياىن كه معارض آن باشد كسب و تغيري اين وضع براى او مشكل است و اگر در مقام عالج برآيد گاهى ريشه  

  .گردد شود، اكثراً موفق به توبه منى كن منى

تواند توبه كند وىل حركت دراين مسري براى او كارى طاقت فرسا و سخت است، وىل  داشته باشد مىالبته اگر عشق توبه 
  .در عني سخىت و مشقتش نبايد از رمحت حضرت حق نااميد بود كه نوميدى از رمحت عني كفر است

عناست كه اين گناه براى حسود توبه نيست معنايش نفى كّلى مسئله نيست، بلكه به اين م: فرمايند اين كه حضرت مى
  .آنقدر بزرگ و عظيم و سنگني است كه به دست آوردن توفيق توبه نسبت به اين گناه كار مشكل و سخىت است

   حسد در قرآن

ى مى   :فرمايد كند و مى قرآن جميد به شدت متام مردم را از حسد 
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  .»1« ]اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه فـََقْد آتـَْينا آَل ِإْبراِهيَم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو آتـَْيناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً  ما آتاُهمُ   َأْم َحيُْسُدوَن النَّاَس َعلى[

به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا كرده، حسد ] كه در حقيقْت پيامرب و اهل بيت اويند[بلكه آنان به مردم 
  .هيم كتاب و حكمت دادمي، و به آنان فرمانرواىي بزرگى خبشيدميحتقيقاً ما به خاندان ابرا. ورزند مى

منايد كه حسود تا  كند و نه از عنايت و فضل حق نسبت به حمسود كم مى حسد حسود نه چيزى به حسود اضافه مى
  .داراى حسد است در رنج است و حمسود هم غرق در عنايت دوست

  .پليد ما را امان بده كه ما را جز حضرت تو تكيه گاهى نيست ما را از حسد مصون بدار و از شّر حسودان! اهلى

  باراهلا راستان را در حرميت بارده
 

  جان آگاهى كرامت كن دل بيدار ده

  روح پاكى را كه شد آلوده لوث گنه
 

  باده ناب طهور از جام استغفار ده
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  واصالن را حموكن اندر مجال خويشنت
 

  بيدار دهسالكان را جان هشيار و دل 

  يك نظر كن در جهان آب و گل از روى لطف
 

  دوستان را ُگل برافشان دمشنان را خار ده

  فيض را چون ره منودى سوى خود از روى لطف
 

  مرمحت فرما زعشقش مركب رهوار ده

  

چنان دچار حاالت كثيف  آنقدر رذل و پستند و  هاى شرقى وغرىب زمان ما آن حسودان نسبت به امت اسالم مانند دولت
خواهند مسلمانان از اسالم دست برداشته و مهانند آنان كافر جهنمى شوند در اين  كوشند و مى ابليسى هستند كه مى

  :زمينه به خرب حضرت حق از قلب حسودان به خصوص يهود ونصارى توجه كنيد

بـَْعِد ِإمياِنُكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد ما تـَبَـنيََّ َهلُُم احلَْقُّ َفاْعُفوا َو َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْو يـَرُدُّوَنُكْم ِمْن [
  .»1« ]ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    اْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بِأَْمرِِه ِإنَّ اللََّه َعلى

ن شد به سبب حسدى كه از وجودشان شعله كشيده، دوست بسيارى از اهل كتاب پس از آن كه حق براى آنان روش
روى ]  از آنان[درگذريد، و ]  از ستيز و جدال با آنان[هم اكنون . دارند كه مشا را پس از اميانتان به كفر بازگردانند

  .اعالم كند؛ يقيناً خدا بر هر كارى تواناست]  به جنگ يا جزيه[بگردانيد، تا خدا فرمانش را 

َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا * َو ِمْن َشرِّ النـَّفَّاثاِت ِيف اْلُعَقدِ * َو ِمْن َشرِّ غاِسٍق ِإذا َوَقبَ * ِمْن َشرِّ ما َخَلقَ * وُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ ُقْل َأعُ [
  .»2« ]َحَسدَ 

و از * رسانند، ضرر مى]  انبا احنرافشان از قوانني اهلى به انس[از زيان خملوقاتى كه * برم، دم پناه مى به پروردگار سپيده: بگو
هاى فاسق و فاجر براى ضربه  كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و انسان[اش درآيد  زيان شب هنگامى كه با تاريكى

   كه[و از زيان زنان دمنده ]* اند زدن به انسان در كمني

______________________________  
  .109): 2(بقره  -)1(

  .5 -1): 113(فلق  -)2(
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و ]* آورند دمند و با اين كار شيطاىن در زندگى فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار مى مى[ها  در گره] افسون و جادو
  .ورزد از زيان حسود، زماىن كه حسد مى

   حسد در روايات

كند كه توجه به آن  پرارزشى درباره حسد عنوان مىمسائل » غرر احلكم«امرياملؤمنني امام على عليه السالم بنا به نقل 
  .مسائل راه عالج اين درد خطرناك است

  .»1«  احلََْسُد َمَرٌض ال يـُْؤسى

  .حسد، مرض سخت عالجى است

  .»2«  احلََْسُد َدْأُب السُّفَِّل َواْعداِء الدَُّولِ 

  .هاست حسد، اخالق اهل سفله و مردم پست و دمشنان نعمت

  .»3«  ِمْقَنَصُة ابْليَس اْلُكْربىاحلََْسُد 

  .ترين مركز شكار دمشىن چون ابليس است حسد، بزرگ

  .»4«  احلََْسُد َحْبُس الّروحِ 

______________________________  
  .13401، حديث 55، باب 22/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6818، حديث 300: غرر احلكم -)1(

  .13401، حديث 55، باب 22/ 12: ك الوسائل؛ مستدر 6797، حديث 299: غرر احلكم -)2(

  .13401، حديث 55، باب 21/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6796، حديث 299: غرر احلكم -)3(

  .6790، حديث 299: غرر احلكم -)4(
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  .حسد، باعث جلوگريى روح از پرواز به سوى ملكات اخالقى و حسنات اهلى است

  .»1«  َشرُّ اْالْمراضِ احلََْسُد 

  .حسد، زيانبارترين مرض است

  .»2«  فاِدٌح ال َيْشِفى صاِحَبُه اّال بُلوُغ اَمِلِه فيَمْن َحيُْسُدهُ ]  شجى[احلََْسُد َعْيٌب فاِضٌح َوُشحٌّ 

شود مگر آرزويش كه آرزوى ابليسى است در حّق  حسد، عيب رسواكننده و اندوهى سنگني است، صاحبش راحت منى
  !سودش برآورده شودحم

ْنيا َواْآلِخَرةِ    .»3« َمثََرُة احلََْسِد ِشقاءُ الدُّ

  .ميوه حسد، بدخبىت دنيا و آخرت است

  .»4« َويـَْغَتمُّ بِالسُّرورِ ] بِالشَّرِّ [اْحلاِسُد يـَْفرَُح بِالشُُّرور 

  .گردد حسود با ديدن رنج مردم خوشحال و با مشاهده سرور مردم ناراحت مى

  :فرمايد مى -كه در حقيقت متام عبادش را موعظه منوده  -كند رگ به موسى بن عمران نصيحت مىخداوند بز 

ها  ام حسد مرب و چشم طمع و تعجب به آنچه در دست مردم است مدوز، در اين زمينه بر آنچه از فضلم به مردم داده
   رو نفس مباش كه حسود بر نعمت من دنباله

______________________________  
  .6815، حديث 300: غرر احلكم -)1(

  .13401، حديث 55، باب 22/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6799، حديث 300: غرر احلكم -)2(

  .13401، حديث 55، باب 23/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6857، حديث 301: غرر احلكم -)3(
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  .»1«  ام ام بني بندگامن تقسيم كرده خشمناك است و بر قسمت من مانع، قسمىت كه به اراده

  .»2«  انَّ احلََْسَد لََيْأُكُل اْإلمياَن َكما َتْأُكُل الّناُر احلََْطبَ : قاَل اْلباِقُر عليه السالم

  .خورد خورد، چنانچه آتش هيزم را مى اميان را مىحسد، : فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  .»3« آَفُة الّديِن احلََْسُد َواْلُعْجُب َواْلَفْخرُ : قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .فخرفروشى به ديگران - 3خودبيىن  - 2حسد  -1: آفت دين سه چيز است: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

نَـُهُم احلََْسَد َواْلبَـْغَى َفانـَُّهما يـَْعِدالِن ِعندالّلِه الشِّْركَ : ابْليُس ِجلُنوِدهِ يَقوُل : قاَل الّصاِدُق عليه السالم   .»4«  اْلُقوا بـَيـْ

بني مردم حسد و جتاوز از حدود اهلى بيندازيد كه اين دو : گويد ابليس به لشگرش مى: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .سنگ شرك است صفت نزد خداوند هم

  :فرمايد جمتىب عليه السالم مىامام 

  :از سه خصلت بپرهيزيد

   حرص - 1

  كرب  - 2

______________________________  
  .6، حديث 131، باب 249/ 70: ؛ حبار األنوار6، باب احلسد، حديث 307/ 2: الكاىف -)1(

  .20755، حديث 55، باب 365/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب احلسد، حديث 306/ 2: الكاىف -)2(

  .5، حديث 131، باب 248/ 70: ؛ حبار األنوار5، باب احلسد، حديث 307/ 2: الكاىف -)3(
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  حسد - 3

شت رانده شده، به خاطر كرب بود كه ابليس ملعون و رجيم شد، به خاطر حسد بود كه   به خاطر حرص بود كه آدم از 
  .»1«  گناهش هابيل را كشت قابيل برادر ىب

انسان وقىت حضرت را مالكى حكيم و خداىي عادل و پروردگارى عامل و كرمي بداند و معتقد باشد كه حضرت او در 
نعمت مادى به انسان داده  كند و عالوه توجه داشته باشد كه هر عنايات و فضلش مصلحت عبادش را حلاظ مى

  .ماند پذير است، در قلبش براى حسد جاىي منى شود، زوال مى

: حسد ناشى از ضعف اميان، ضعف شخصيت، حقد و كينه، رذالت و پسىت و به فرموده حضرت صادق عليه السالم
كند و   ى و جنايىت وادار مىناشى از كوردىل و انكار عنايت خداست و چون بر قلب كسى سايه بياندازد او را به هر گناه

  .گاهى جنايىت كه تا ابد قابل جربان نيست

  :به حديثى عجيب در اين زمينه عنايت كنيد

از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم، مردم زمان امام على عليه السالم پس از مرگ پيامرب : گويد هشام بن حكم مى
ه عنوان اعلم و اقضى و اعدل و احكم و اشجع و اعبد و ازهد صلى اهللا عليه و آله تا شهادت موال آيا آن جناب را ب

  شناختند؟ منى

چرا، وجود مقدس حضرت موال در كماالت معنوى و اهلى براى متام مردمان زمان از سقيفه : امام صادق عليه السالم فرمود
روان به طور كامل شناخته شده بود، هشام مى پس چرا اين مهه بال و : ه داشتمبه امام صادق عليه السالم عرض: گويد تا 

مصيبت كه در حقيقت مصيبت و بال براى اسالم و مردم تاريخ تا روز قيامت بود به سر آن حضرت آوردند؟ حضرت در 
  !»2« حسد: پاسخ من گفتند

______________________________  
  .6، حديث 19، باب 111/ 75: ؛ حبار األنوار571/ 1: كشف الغمة  -)1(
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   باب

52  

   در نكوهش طمع

  177: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  :ما اْالْصَلُح ِىف الّديِن َوَما اْالْفَسُد؟ َفقالَ : بـََلَغىن انَُّه ُسِئَل َكْعُب اْالْحبارِ 

  .َصَدْقَت يا َكْعَب اْالْحبارِ : َفقاَل َلُه الّساِئلُ . الطََّمعُ اْالْصَلُح اْلَورَُع، َواْالْفَسُد 

  .اَوَرِة ساقيهِ َوالطََّمُع َمخُْر الشَّْيطاِن َيْسَتقى ِبَيِدِه ِخلَواصِِّه، َفَمْن َسَكَر ِمْنُه ال َيْضحو اّال ىف اليم َعذاِب الّلِه ِوجمُ 

ْنيا َلكاَن َعظيًماَوَلْو َملْ َيُكْن ىف الطََّمِع َسَخٌط اّال ُمشارا   .ُة الّديِن ِبالدُّ

  .»1« ]َو اْلَعذاَب ِباْلَمْغِفَرةِ   أُولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْهلُدى[ : قاَل الّلُه َتعاىل

َت َفاْنَت َنظريُُه، َوافْـَتِقْر اىل َمْن ِشْئَت َمْن ِشْئَت َفاْنَت امريُُه، َواْستَـْغِن َعمَّْن ِشئْ   تـََفضَّْل َعلى: َوقاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .َفاْنَت اسريُهُ 

يا صاِحىب خزاِئُن : طََّمِع ِىف اْخلَْلِق فـََيقولُ َوالطّاِمُع ِىف اْخلَْلِق َمْنزوٌع َعْنُه اْالمياُن َوُهَو الَيْشُعُر، ِالنَّ اْالمياَن َحيُْجُز بـَْنيَ اْلَعْبِد َوبـَْنيَ ال
دُُّه اَىل التـَّوَكُِّل ٌة ِمَن اْلِكراماِت َوُهَو ال ُيِضيُع اْجَر َمْن اْحَسُن َعَمًال، َوما ِىف اْيِدى الّناِس فَانَُّه َمشوٌب بِاْلِعَلِل، َويـَرُ الّلِه َممُْلوَّ 

  .َواْن َملْ يـَْفَعْل ذِلَك تـَرََكُه َمَع ُشْؤِم الطََّمِع َوفارَقَهُ  َواْلَقناَعِة َوَقْصِر اْالَمِل َولُزوِم الطّاَعِة َواْلَيْأِس ِمَن اْخلَْلِق، فَاْن فـََعَل ذِلَك َلزَِمهُ 

______________________________  
  .175): 2(بقره  -)1(
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: َفقاَل َلُه الّساِئلُ . ْلَورَُع، َواْالْفَسُد الطََّمعُ اْالْصَلُح ا: ما اْالْصَلُح ِىف الّديِن َوَما اْالْفَسُد؟ َفقالَ : بـََلَغىن انَُّه ُسِئَل َكْعُب اْالْحبارِ [
  ]َصَدْقَت يا َكْعَب اْالْحبارِ 

   صالح و فساد دين

امام صادق عليه السالم در اين فصل نيز به يكى از رذايل اخالقى و صفات ابليسى كه خمّرب دنيا و آخرت آدمى است 
  .در مقابل صفت ملكوتى قناعت است فرمايند و آن طمع و حرص و آزمندى است كه اشاره مى

  .كنند نقل مى -عامل يهودى -اى را از كعب االحبار امام در ابتداى روايت مجله

ره ندارد، اما نقل قول اين گونه اشخاص در  گرچه كعب االحبار از نظر اسالمى مورد اطمينان و وثوق نيست و از اعتبار 
  .ما سابقه زياد داردحاىل كه قول حق و سخن صحيح باشد در روايات 

، از قول خمالفان است و مهه بزرگان دين جهت »عبقات األنوار«و » الغدير«و » احقاق احلق«ترين روايات كتاب  بيش
ترين روايات اسالمى در باب واليت است تكيه دارند، بنابراين نقل يك مجله صحيح  اثبات حق، بر آن روايات كه از مهم

  .رساند عتبار روايت مورد شرح منىاز كعب االحبار زياىن به ا

  :فرمايند حضرت صادق عليه السالم مى

   در قوانني دين جهت جنات دنيا و آخرت كدامش: از كعب االحبار پرسيدند
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  اصلح و فاسدترين برنامه در جهت خراىب دنيا و آخرت چيست؟

پاكدامىن و فاسدترين برنامه كه موّلد خراىب دين و دنيا و آخرت است طمع ترين برنامه جهت جنات،  صاحل: پاسخ داد
  .راست گفىت: باشد، پرسش كننده گفت مى

كنند و به مهسر قانوىن و حالل خود قانع هستند و به مهني خاطر از خطر  آنان كه نظر طمع به روى ناحمرمان بازمنى
  .و پاكدامىن تأمني كننده خري دنيا و آخرت خويش هستند شهوات حمفوظند پاكدامن و اهل ورعند و در سايه ورع
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توانند به خاطر طمع جلوى اميال و غرايز  آنان كه نظر طمع به زنان ناحمرم و به اموال مردم و به حقوق جامعه دارند و منى
شوند و بر اثر  و شهوات خود را بگريند، به هر گناهى اعم از گناهان غريزى و ماىل و خانوادگى و اجتماعى دچار مى

  .زنند طمع، تيشه به ريشه سعادت دنيا و آخرت خود مى

   قرآن و طمع

كند و ملكوت وجود آدمى را به  كشد و از رمحت واسعه حق حمروم مى طمع، حالىت است كه انسان را به ورطه حمرمات مى
و آخرت را براى بشر به ارمغان سازد و شقاوت دنيا  منايد و از انسان منبع شّر و خطر مى ظلمت و تاريكى آلوده مى

  .آورد مى

   طمع را مثره مرض قلب »1«  قرآن جميد در آيه سى و دوم سوره مباركه احزاب

______________________________  
. »الَِّذي ِيف قـَْلِبِه َمَرٌض َو قـُْلَن قـَْوًال َمْعُروفاً  يا ِنساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ َفال َختَْضْعَن ِباْلَقْوِل فـََيْطَمعَ « -)1(

مانند هيچ يك از زنان نيستيد، پس در گفتار ]  از نظر منزلت و موقعيت[مشا اگر پرهيزكارى پيشه كنيد ! اى مهسران پيامرب
است طمع كند، و سخن نداشته باشيد تا كسى كه بيمار دل ]  چنان كه عادت بيشرت زنان است[خود، نرمى و طنّازى 

  .پسنديده و شايسته گوييد
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قلىب كه از نور معرفت و اميان به خدا و انبيا و اوليا حمروم است، خواهى خنواهى گرفتار حاالت ابليسى گوناگون . داند مى
  .از مجله حاالت خطرناك طمع است

  :فرمايد قرآن جميد در سوره مباركه مدثّر مى

هاى ماّدى برخوردار شوند باز سري نشده و طمع در اضافه شدنش دارند كه البته اين طمع  گونه افراد هرچه از نعمت ينا
  !شود، آدمى از حدود و مرزها و مقررات اهلى جتاوز كرده و دست تعدى به حقوق حّقه مردم دراز كند باعث مى

  .زند داند و به هر كارى كه شهوت او اقتضا كند دست مى رتم منىشناسد و قانوىن را حم كار حد و مرزى براى خود منى طمع

  .»1« ]َكالَّ إِنَُّه كاَن ِآلياتِنا َعِنيداً * ُمثَّ َيْطَمُع َأْن َأزِيدَ * َو َمهَّْدُت َلُه َمتِْهيداً * َو بَِنَني ُشُهوداً * َو َجَعْلُت َلُه ماًال َممُْدوداً [
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را به ]  ى مادى و وسايل زندگى[و نعمت ها * و فرزنداىن كه نزدش حاضرند* دم،و برايش ثروت گسرتده و فراوان قرار دا
  ورزد، اين چنني نيست؛ زيرا او مهواره به آيات ما دمشىن مى.* باز هم طمع دارد كه بيفزامي* طور كامل براى او فراهم آوردم

   اقسام طمع در قرآن

  .ها طمع مثبت و برخى طمع منفى هستند ز آنكند، بعضى ا قرآن جميد طمع را به چند مرحله تقسيم مى

طمع به زنان ناحمرم، طمع به مال مردم، طمع به حقوق اجتماعى جامعه، طمع به بيش از مقدرات حق كه در رابطه با 
   سعى و كوشش انسان است از قبيل طمع

______________________________  
  .16 -12): 74(مدثّر  -)1(

  181: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .منفى است كه مورث بدخبىت دنيا و آخرت است

شت، طمع به آمرزش و عفو حضرت حق بدون عمل و بدون اجنام  طمع به رمحت و عنايت حق، طمع به دخول در 
واجبات و بدون ترك حمّرمات و بدون توبه و استغفار حقيقى طمعى شيطاىن و حالىت غلط است كه قرآن كرمي از اين 

  .يقت يك حالت دروىن وىل متوّجه به جهات گوناگون است منع فرموده استها كه در حق طمع

  .»1« ] أَ َيْطَمُع ُكلُّ اْمرٍِئ ِمنـُْهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة نَِعيمٍ * َعِن اْلَيِمِني َو َعِن الشِّماِل ِعزِينَ * َفما ِل الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَـَلَك ُمْهِطِعنيَ [

آيا هر يك از آنان طمع * از راست و چپ، گروه گروه،* چشم دوخته به سويت شتابانند؟كافران را چه شده كه به تو 
شت پرنعمت درآورند؟   !دارد كه او را در 

شت و مغفرت حضرت حق در جنب عمل و اجراى دستورها و پياده كردن  طمع به عنايت و رمحت خدا، طمع به 
رتين حاالت اهلى و ملكوتى مقّررات و ترك حمرّمات و طمع به استجابت دعا به ش رط دعاى با شرايط طمع، مثبت و از 

است و هم چنني طمع به خبشوده شدن گناه به شرط توبه حقيقى طمع مثبت و در حقيقت مهان اميدى است كه  
  .گنهكار تائب بايد به حضرت موال داشته باشد

  .»2« ] َنْطَمُع َأْن يُْدِخَلنا َربُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِنيَ  َو ما لَنا ال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َو ما جاَءنا ِمَن احلَْقِّ وَ [
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انه    اى به خدا و آنچه از حق براى ما آمده اميان و بر پايه چه عذر و 

______________________________  
  .38 - 36): 70(معارج  -)1(

  .84): 5(مائده  -)2(

  182: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .آن كه اميد دارمي كه پروردگارمان ما را در زمره شايستگان درآورد نياورمي؟ و حال

َر ِإنَّا ِإىل[ َقِلُبونَ   قاُلوا ال َضيـْ   .»1« ] ِإنَّا َنْطَمُع َأْن يـَْغِفَر لَنا َربُّنا َخطايانا َأْن ُكنَّا أَوََّل اْلُمْؤِمِننيَ * َربِّنا ُمنـْ

قطعاً * گردمي، نيست، يقيناً ما به سوى پروردگارمان باز مى] بر ما[ى هيچ زيان و باك]  در اين شكنجه و عذاب: [گفتند
  .بودمي، پروردگارمان خطاهاى ما را بيامرزد]  از اين قوم[ما اميدوارمي كه چون خنستني اميان آورندگان 

  :كند قرآن جميد از قول حضرت ابراهيم نقل مى

  .»2« ] يـَْوَم الدِّينِ َو الَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت [

  .و آن كه اميد دارم روز جزا خطامي را بر من بيامرزد

ْم َو ُهْم ال َيْسَتكْ [ ا َخرُّوا ُسجَّداً َو َسبَُّحوا ِحبَْمِد َرِِّ ا يـُْؤِمُن ِبآياتَِنا الَِّذيَن ِإذا ذُكُِّروا ِ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمضاِجِع   تـََتجاىف* ِربُونَ ِإمنَّ
  .»3« ] َربـَُّهْم َخْوفاً َو َطَمعاً َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ  َيْدُعونَ 

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[كه كنند در حاىل   و مهراه با سپاس، پروردگارشان را از هر عيب و نقصى تنزيه مى

شود در حاىل   هايشان دور مى لوهايشان از خوابگاه]  مالزم بسرت اسرتاحت و خواب نيستند، بلكه* [ورزند؛ سركشى منى
   كه مهواره پروردگارشان

______________________________  
  .51 -50): 26(شعراء  -)1(
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  .82): 26(شعراء  -)2(

  .16 -15): 32(سجده  -)3(

  183: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .كنند امي، انفاق مى خوانند و از آنچه آنان را روزى داده مى]  به رمحت و پاداش[و اميد ]  از عذاب[را به علت بيم 

آرى، پس از عمل و پس از تقوا و ترك حمّرمات و بعد از توبه واقعى از گناهان طمع به رمحت و عنايت و مغفرت بسنت  
رى اهلى و عملى عقالىي است و چه نيكوست كه انسان حالت طمع خويش را كه يك حالت فطرى و طبيعى است كا

  .به اين جهات مثبت هدايت كند و تا زنده است فقط به حضرت دوست طمع بندد

و  آن كس كه گداى پيشگاه اوست، آن كس كه نيازمندى خود را متوجه عنايت او كرده، آن كس كه با تكيه بر عشق
  عمل طمع به عنايت او دارد چه موجود پر ارزش و چه گوهر گرانبهاىي است؟

 سرير سلطنت جاودان گداى تو باد
 

 كه سر فداى تو كردست و جان براى تو باد

  گناه اگر خون يار خويش بريزى تو ىب
 

 كه راست زهره و يارا كه ماجراى تو دارد

  زمال و ملك ندارند خسروان زمانه
 

 كه زعشق تو مبتالى تو داردمتّتعى  

  خالف شرط وفا باشد ار بيان كند اشكم
 

 شكايىت كه دل خسته از جفاى تو دارد

  عماد سوخته در بوته حمّبت و اخالص
 

 مس وجود به اميد كيمياى تو دارد

  

   روايات طمع

  .»1« اْلطََّمُع َسِجيٌَّة َسيَِّئةٌ : قال أبو احلسن الثالث عليه السالم

  .طمع، اخالق ناپسندى است: حضرت هادى عليه السالم فرمود
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  .»2« اْلطََّمُع يُْذِهُب احلِْْكَمَة ِمْن قـُُلوِب اْلُعَلماءِ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .3، حديث 28، باب 368/ 75: حبار األنوار -)1(

  .7576: كنز العمال  -)2(

  184: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .زدايد طمع، حكمت را از دل دانشمندان مى: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  قَليُل الطََّمِع يـُْفِسُد َكثَري اْلَورَعِ : قاَل عليٌّ عليه السالم

  .كند طمع اندك، ورع بسيار را فاسد مى: على عليه السالم فرمود

  .»2«  ما َهَدَم الّديَن ِمْثُل اْلِبدَِع َوال اْفَسَد الرَُّجَل ِمْثُل الطََّمعِ : السالمَوقاَل عليه 

  .اى چون طمع فاسد كننده انسان نيست چيزى مهانند بدعت خراب كننده دين و برنامه: و نيز آن حضرت فرمود

ْنيا َواْآلِخَرِة َفاْقَطِع الَطمََّع َعّما يف اْيدِى الّناسِ اْن اَرْدَت اْن تـََقرَّ َعيـُْنَك َوتَناَل : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم   .»3«  َخيـَْر الدُّ

ات روشن باشد و به خري دنيا و آخرت برسى طمع خود را نسبت به  خواهى ديده اگر مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .آنچه در اختيار مردم است قطع كن

ُة احلِْْرِص َوَخيِْتُم َعلَى اْلُقُلوِب ِبطاِبِع ُحبِّ  :قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله ايّاُكْم َواْسِتْشعاَر الطََّمِع َفانَّهُ َيُشوُب اْلَقْلَب ِشدَّ
ْنيا، َوُهَو ِمْفتاُح ُكلِّ َسيَِّئٍة َوَرْأُس ُكلِّ َخطيَئٍة َوَسَبُب اْحباِط ُكلِّ َحَسَنةٍ    .»4« الدُّ

دهم كه قلب را به حرص شديد آلوده  مشا را از افتادن در بند طمع هشدار مى: رمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله ف
  زند، طمع كليد كند و ُمهر عشق به دنيا را به قلب مى مى

______________________________  
  .13541، حديث 67، باب 71/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6707، حديث 297: غرر احلكم -)1(
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  .98، حديث 16، باب 91/ 75: ؛ حبار األنوار350/ 1: كنز الفوائد  -)2(

  .3، حديث 129، باب 168/ 70: حبار األنوار -)3(

  .40، حديث 2، باب 27/ 100: ، الرابع والعشرون؛ حبار األنوار339: أعالم الدين -)4(

  185: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .است هر گناهى است و ريشه هر اشتباهى است و از بني برنده هر عمل خوىب

  .»1«  َمْن اراَد اْن َيعيَش ُحرّاً ايّاَم َحياِتِه َفال ُيْسِكِن الطََّمَع قـَْلَبهُ : َقاَل علىٌّ عليه السالم

  .هر كس خبواهد متام دوره زندگيش آزاد زندگى كند، طمع را در قلب جاى ندهد: على عليه السالم فرمود

  .»2« الدُّنْيا وِشقاءُ اْآلِخَرةِ َمثََرُة الطََّمِع ُذلُّ : َوقاَل عليه السالم

  .ميوه طمع، ذلت دنيا و بدخبىت آخرت است: و نيز آن حضرت فرمود

  .»3«  َمْن َملْ يـُنَـزِّْه نـَْفَسُه َعْن َدناَئِة اْلَمطاِمِع فـََقْد اَذلَّ نـَْفَسُه َوُهَو ِىف اْآلِخَرِة اَذلُّ َواْخزى: َوقاَل عليه السالم

تر  تر و بدخبت ر كس وجودش را از مراحل طمع پاك نكند نفسش را ذليل كرده و در آخرت ذليله: و نيز آن جناب فرمود
  .است

  .»4«  بِْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َلهُ َطَمٌع يـَُقوُدهُ : قاَل الباقر عليه السالم

  .اى كه رهربيش بدست طمع باشد اى است بنده چه بد بنده: حضرت باقر عليه السالم فرمود

  :ى آمدهدر حديث قدس

______________________________  
  .، باب الطمع49/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .6724، حديث 298: غرر احلكم -)2(
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  .13541، حديث 67، باب 72/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6729، حديث 298: غرر احلكم -)3(

  .20865حديث ، 67، باب 24/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، باب الطمع، حديث 320/ 2: الكاىف -)4(

  186: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« »ما اَقلَّ َحياَء َمْن َيْطَمُع ىف َجنَّىت ِبَغْريِ َعَملٍ «

شت من دارد؟   چه كم حيا است آن كسى كه بدون عمل، طمع در 

  :و در حديث ديگر قدسى آمده

  .»2« »َمْن يـَْبُخُل ِبطاَعىت؟  َكْيَف اجوُد ِبَرْمحَىت َعلى«

  ورزد؟ م را نصيب كسى كنم كه از اطاعت من خبل مىچگونه رمحت

______________________________  
  .170/ 3: تفسري الثعلىب -)1(

  .170/ 3: تفسري الثعلىب -)2(

  187: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اّال يف اليِم َعذاِب الّلِه َوُجماَوَرِة ساقيِه َوَلْو َملْ َيُكْن ِىف َوالطََّمُع َمخُْر الشَّْيطاِن َيْسَتقي ِبَيِدِه ِخلَواصِِّه َفَمْن َسَكَر ِمْنُه ال َيْضُحوا [
نْيا َلكاَن َعظيماً  َو اْلَعذاَب   أُولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة ِباْهلُدى[ : قاَل الّلُه َتعاىل. الطََّمِع َسَخٌط اّال ُمشاراة الّديِن بِالدُّ

  ].»1« ]ِباْلَمْغِفَرةِ 

   انشراب شيط

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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شود و هر كس از اين شراب  طمع، شراب شيطان است كه به دست آن دمشن خطرناك به كام دوستان خاّصش رخيته مى
آيد تا در جهنم و عذاب اليم حق، در كنار شيطان ديده بگشايد و به هوش آيد و معلومش   مست شود، به هوش منى
  .بل جرباىن بسرش آمدهگردد كه چه بالى غري قا

كشاند و اين  در عيب طمع مهني مسئله بس كه طمعكاران را به خريدن دنيا و فروخنت آخرت و از دست دادن دين مى
  .مسئله در جاى خود مسئله كوچك و كمى نيست

  :فرمايد خداوند متعال مى

  .اند اينانند كه گمراهى را به جاى هدايت و عذاب را به عوض آمرزش خريده

______________________________  
  .175): 2(بقره  -)1(

  188: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َمْن ِشْئَت   َمْن ِشْئَت َفاْنَت امريُُه، َواْستَـْغِن َعمَّْن ِشْئَت فَاْنَت َنظريُُه، َوافْـَتِقْر اىل  تـََفضَّْل َعلى: َوقاَل امريُاْلُمؤِمنَني عليه السالم[
  ] َفاْنَت اسريُهُ 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

به هر كه خواهى احسان كن كه بر اساس قاعده االنسان عبيد االحسان امري او گردى و از غري حضرت عّزت استغنا جو 
تا نظري او باشى و به هر كه خواهى اظهار حاجت كن به قصد چشم داشت احسان از او تا اسري او گشته و دچار 

  .خّفت شوى

   ريشه طمع

  :فرمايد ام صادق عليه السالم در پايان روايت مىام

داند دچار چه زيان خطرناكى است اميان وقىت  كه از اين معىن خرب ندارد و منى اميان انسان طمعكار ناقص است در حاىل
هاى  خزانه! اى مؤمن و اى صاحب من: گويد گريد و به انسان مى جتّلى در قلب داشته باشد بني انسان و طمع قرار مى

كند، آنچه در دست مردم  حضرت اهلى از كرامت و نعمت مملّو است و او خداىي است كه مزد نيكوكار را ضايع منى
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ها و حالل و حرام است و به دست آوردن يك قرياط از  ورزند آميخته به زمحات و رنج است و طمعكاران به آن طمع مى
   ين هشدار روى عبد را به جانب توّكلبا ا. خفت و مّنت و زمحت ميّسر نيست آنان ىب

  189: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

منايد، اگر عبد به اين حقايق آراسته شود، اميان  و قناعت و كوتاهى آرزو و لزوم عبادت و طاعت و نا اميدى از خلق مى
  .بندد ن از دلش رخت برمىها روى نياورد دچار شومى طمع گشته و اميا تا ابد مالزم او خواهد بود و اگر به اين واقعيت

طمع، حالىت است كه هر كجا وطن كند، سلسله و زجنري شرك و نفاق را به حركت آورد و اگر قّوت : اند حكما فرموده
  .كشد يابد آدمى را به كفر مى

  :گويد مى» مصباح الشريعة«مّال عبدالّرزاق الهيجى مرتجم كتاب شريف 

  :بايد دانست كه

ردم سر بر زند نتيجه حرص باشد و آن را در كلّيات و جزئيات از عام و خاّص مردم معلوم طمع كه از باطن م :اّول
  .توان ديد توان كرد، بلكه حمسوس مى مى

 نه از حرص كودك برآرد نفري
 

 پس آن گه طمع دارد از دايه شري

 روند جوانان و پريان كه ره مى
 

ر طمع مى  روند هم از حرص 

  

  .توان كرد خنست از نفس حيواىن است اثر او را در مجيع حيوانات مشاهده مىو چون اين معىن 

تر است؛ زيرا كه منبع او نفس انساىن است و ساير حيوانات را در اين  طمع از ريا در وجود آيد و اين نوع خاص :دّوم
د يا به كار خريى اقدام معىن مدخلى نيست و اين طمع از اين حاصل آيد كه شخصى ماىل نفقه كند يا طاعىت جباى آر 

منايد و مقصودش اين نباشد كه ثواب آخرت حاصل كند يا در طلب رضاى حّق جّل وعال كوشد، بلكه نفس او را طمع 
قبول خلق و زيادتى شهرت و ذكر خري و نشر حمامد و امثال اين باشد، چنان كه اكثر خلق از خاّص و عام و وضيع و 

اىل ماشاء الّله و سرچشمه نفاق را نيز از اينجا مشاهده ميكن و طلب منصب و جاه و  اند شريف مبتال به اين معىن شده
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ها زنّارى است على حده مهه را نتيجه  رغبت رياست و فوقّيت و امارت و حكومت كه به نزد اهل معرفت هر يكى از اين
   طمع ميدان و اگر به

  190: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

شوند حضرت حّق جّل وعال  خيزد و چون اين دو صفت الزمه يكديگرند و از هم منفك منى حتقيق بنگرى ريا نيز از طمع
  :طمعى آن جناب فرمود رياىي و ىب در شأن حضرت امري و خلوص و پاكى و ىب

ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً [   .»1« ]ِإمنَّ

  .كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي فقط براى خشنودى خدا اطعام مىما مشا را :] گويند و مى[

شود و آن را تعّلق به نفس انساىن است؛ زيرا كه اين نه از روى احتياج است، بلكه از راه فرط  طمع از عجب ظاهر مى
ى كه داشت و در خلقت او متمّكن شود چنان كه فرعون لعني كه از غلبه عجب خود را بدان كرب  خنوت و كرب ناشى مى

ادب صادر شد و  و مركوز بود، خود را مستحق آن دانست كه طاعت او بر مهه واجب است تا چنان ترك ادىب از آن ىب
ديد كرد كه   :از جهل نفس و غرور دنيا و خنوت ُملك، كليم الّله را بدين نوع 

  .»2« ] نََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننيَ قاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإهلَاً َغْريِي َألَْجَعلَ [

  .قرار خواهم داد] اند ترين شكنجه كه زير سخت[اگر معبودى جز من بگريى، قطعاً تو را از زندانيان : گفت]  فرعون[

  .و اين هر سه نوع كه تقرير كرده شد در اصطالح طمع است و از مجله مهلكات است

______________________________  
  .9): 76(انسان  -)1(

  .29): 26(شعراء  -)2(

  191: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   طمع و قناعت



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

 

  .بدان كه طمع از مجله اخالق مذموم است و مذّلت اندر حال نقد بود و خجلت به آخر كار

هر كه به كسى طمع دارد با وى مداهنت كند و نفاق كند و به عبادت ريا كند و بر استخفاف و باطل وى صرب كند و 
  .اند كه بدان كه دارد هرگز قناعت نكند و جز به قناعت از حرص و طمع نرهد را حريص آفريدهآدمى 

  :و رسول صلى اهللا عليه و آله گفت

  .»1« اگر آدمى را دو وادى پر زر بود وادى خواهد و جز خاك اندرون آدمى پُر نگرداند

  .»2« وى دادند و بدان قناعت كردُخنك آن كس كه راه اسالم به وى منودند و قدر كفايت به : و فرمود

  :عوف بن مالك گفت

بر چه بيعت  : بيعت كنيد با رسول خداى، گفتيم: نزديك رسول صلى اهللا عليه و آله بودمي هفت يا هشت كس گفت
بيعت كنيد كه خداى را بپرستيد و پنج مناز بپاى داريد و هر چه فرمايد به مسع و طاعت پيش رويد و يك : كنيم؟ گفت

و از هيچ كس سؤال مكنيد و اين قوم پس از آن چنان بودند كه اگر تازيانه از دست ايشان بيفتادى : هسته گفتسخن آ
  .»3«  فراكس نگفتندى كه به من ده

______________________________  
  .، كتاب ذم املال50/ 6: ؛ حمجة البيضاء429/ 2: روضة الواعظني -)1(

  .، كتاب ذم املال51/ 6: ذم احلرص والطمع؛ حمجة البيضاء ، بيان163/ 1: جمموعة ورام -)2(

  .، كتاب ذم املال52/ 6: ، بيان احلرص والطمع؛ حمجة البيضاء164/ 1: جمموعة ورام -)3(

  192: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :موسى عليه السالم گفت

آن كه انصاف : تر؟ گفت كه عادل: گفتآن كه قناعت بكند بدانچه من دهم،  : يا رّب از بندگان تو كه توانگرتر؟ گفت
  .»1« از خود بدهد
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گفىت كه هر كه بدين قناعت كند از مهه خلق  خوردى و مى حمّمد بن واسع رمحة الّله عليه نان خشك در آب كردى و مى
  .نياز بود ىب

  :گويد يكى از حكما مى

تر از  قانع نبود و هيچ كس اندوهگنيتر از  هيچ كس به رنج صبورتر از حريص ُمطمع نبود و هيچ كس را عيش خوش
 تر از عامل بدكردار نبود بارتر از آن كس نبود كه به ترك دنيا بگويد و هيچ كس پشيمان حسود نبود و هيچ كس سبك

»2«.  

  كار عربت از طمع

  :شعىب رمحة الّله عليه مهى گويد

از خوردن من چيزى نيايد، اگر مرا  :بكشم و خبورم، گفت: مرا چه خواهى كرد؟ گفت: صيادى گنجشكى بگرفت، گفت
رت از خوردن من، گفت يك سخن در دست تو بگومي و : بگوى، مرغ گفت: رها كىن سه سخن به تو آموزم كه تو را 

هر چه از دست تو بشد بدان : اّول بگوىي، گفت: گفت. يكى آن وقت كه مرا رها كىن و يكى آن وقت كه بر كوه شوم
  :درخت نشست گفت حسرت خمور، رها كرد و بر

اگر مرا بكشىت اندر شكم ! اى بدخبت: حمال هرگز باور مكن و پريد بر سر كوه نشست و گفت: گفت. ديگرى بگوى
  من دو دانه مرواريد بود هر يكى بيست مثقال،

______________________________  
  .كتاب ذم املال،  51/ 6: ، بيان ذم احلرص والطمع؛ حمجة البيضاء163/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .، كتاب ذم املال52/ 6: حمجة البيضاء -)2(

  193: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .شدى كه هرگز درويشى به تو راه نيافىت توانگر مى

  .بارى بگوى: مرد انگشت در دندان گرفت و دريغ و حسرت مهى خورد و گفت
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دوه خمور و حمال باور مكن، بدان كه پر و بال و  بر گذشته ان: تو آن دو سخن فراموش كردى چه كىن؟ تو را گفتم: گفت
گوشت من ده مثقال نباشد اندر شكم من دو مرواريد چهل مثقال چگونه صورت بندد و اگر بودى چون از دست تو 

اين بگفت و بپريد و اين َمَثل براى آن گفته مهى آيد تا معلوم شود كه چون طمع پديد آيد مهه . بشد غم خوردن چه فايده
  .ت باور كندحماال

  :ابن السماك رمحة الّله عليه گويد

  .»1« رسن از گردن خود بريون كن تا بند از پاى برخيزد. طمع، رسىن است بر گردن و بندى است بر پاى

در هر صورت راه عالج مرض خطرناك طمع، توجه به حضرت حّق و بيدارى نسبت به قيامت كربى و چشم پوشى از 
  .موال و حقوق مردم و قناعت به داده حّق و حمصول كار خويش استناحمرم و ديده بسنت از ا

چون به عنايت و كرامت او نظر داشته باشى و به داده جناب او قناعت ورزى از ذّلت طمع رهاىي ياىب و به خري دنيا و 
  .آخرت و عّزت امروز و فردا رسى

  :به قول جناب فيض آن عارف با كرامت

  مناست منوش ساغر دنيا كه ُدرد ناب
 

  درونش خون دل است از برون شراب مناست

 هر آنچه در نظر آيد ز زينت دنيا
 

  به نزد اهل بصريت سراب آب مناست

  

______________________________  
  .541: كيمياى سعادت  -)1(

  194: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  

  به بر مگري عروس جهان كه غّدار است
 

  پري شاب مناست مرو به جامه خوابش كه
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  مدوز كيسه نفعش كه نفع او ضرر است
 

  خمور فريب خطايش جهان صواب مناست

  در اين سرا دل اشكسته بيت معمور است
 

  بصر خراب مناست اگر چه در نظر ىب

  

  196: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   باب

53  

   در مدح جود و سخاوت

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ٍة عالَِيٍة ِالنَّ السَّخاَء ِمْن اْخالِق اْألنِْبياِء َوُهَو ِعماُد اْالمياِن َوال َيُكوُن ُمْؤِمٌن اّال َسِخّياً َوال َيُكوُن َسِخىٌّ اّال ذا َيقٍني َوِمهَّ السَّخاءُ 
  .نُوِر اْلَيقِني، َوَمْن َعَرَف ما ُقِصَد هاَن َعَلْيِه ما َبَذلَ  »1«  ُشعاعُ 

نْيا   ما ُجِبَل َوِىلُّ الّلِه اّال َعَلى السَّخاِء َوالسَّخاءُ ما يـََقُع َعلى: ى اهللا عليه و آلهَوقاَل النَِّىبُّ صل   .ُكلِّ َحمُْبوٍب اقـَلُُّه الدُّ

ْنيا َوَمْن َمَلَكها، ُمْؤِمٌن أْو كاِفٌر، عاٍص أْو ُمطيٌع، َشريٌف    .َوضيعٌ  أوْ َوِمْن َعالماِت السَّخاِء أْن ال تُباِىلَ َمْن اَكَل الدُّ

َرُه َوَجيُوُع، وَيْكُسو َغيْـَرُه َوَميَْتِنُع ِمْن قـَُبوِل َعطاِء َغْريِِه، َوُميَنُّ ِبذِلَك َوال َميُنُّ، َولَ  ْنيا بِاْمجَِعها َملْ يـََر نـَْفَسُه فيها ُيْطِعُم َغيـْ ْو َمَلَك الدُّ
  .ما َملَّ  اّال اْجَنِبيّاً، َوَلْو َبَذهلا ىف ذاِت الّلِه ىف ساعٍة واِحَدةٍ 

السَِّخىُّ َقريٌب ِمَن الّله، َقريٌب ِمَن النّاِس، َقريٌب ِمَن اجلَنَِّة بَعيٌد ِمَن النّاِر، َواْلَبخيُل بَعيٌد : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .ِمَن اللِّه، بَعيٌد ِمَن الّناِس بَعيٌد ِمَن اجلَنَِّة َقريٌب ِمَن الّنارِ 

السَِّخىُّ ِمبا : قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله. َسِخّياً اّال اْلباِذُل ىف طاَعِة الّلِه ِلَوْجِهِه َوَلْو كاَن ِبَرغيٍف أْو َشْرَبِة ماءٍ   َوال ُيَسّمى
   َميِْلُك َواراَد ِبِه َوْجَه الّلِه، َوامَّا اْلُمَتَسّخى ىف
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______________________________  
  .آمده است» شعار«عبدالرزاق الهيجى در نسخه مصباح  -)1(

  198: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .َوخاَلَف اْمَر الّلهِ َمْعِصَيِة الّلِه َفَحّماٌل ِلَسَخِط الّلِه َوَغَضِبِه َوُهَو اْخبَُل الّناِس لِنَـْفِسِه َفَكْيَف ِلَغْريِِه اتـََّبَع َهواُه 

اْبَن آَدَم ُمْلكى : يـَُقوُل اللّهُ : َوقاَل الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله. »1« ] َو لََيْحِمُلنَّ أَْثقاَهلُْم َو أَْثقاًال َمَع أَْثقاِهلِمْ [ :قاَل الّله َعزََّوَجلَّ 
فْـنَـْيَت َولَِبْسَت َفابـَْلْيَت اْو ُمْلكى َوماىل ماىل، يا ِمْسكُني اْيَن ُكْنَت َحْيُث كاَن اْلُمْلُك وََملْ َتُكْن؟ َوَهْل َلَك اّال ما اَكْلَت َفأَ 

ْقَت فَابـَْقْيَت امَّا َمْرحوٌم ِبِه اْو ُمعاَقٌب َعَلْيِه، َفاْعِقْل اْن الَيكوَن ماُل َغْريَِك اَحبَّ اَلْيَك ِمْن م   .اِلكَ َتَصدَّ

ْمَت فـَُهَو لِْلماِلكَني، َوما اخَّرْ : فـََقْد قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم َت فـَُهَو ِلْلوارِثَني، َوما َمَعَك َفماَلَك َعَلْيِه َسبيٌل ِسَوى ما َقدَّ
نْيا وََكْم تـَْرعى  َكْم َتْسعى. اْلُغروِر بِهِ    !؟ افـَُرتيُد اْن تـُْفِقَر نـَْفَسَك َوتُغِىنَ َغيـَْرَك؟ ىف َطَلِب الدُّ

______________________________  
  .13): 29(عنكبوت  -)1(

  199: ، ص10 جعرفان اسالمى، 

قٍني َوِمهٍَّة عالَِيٍة ِالنَّ السَّخاءَ السَّخاءُ ِمْن اْخالِق اْألْنِبياِء َوُهَو ِعماُد اْالمياِن َوال َيُكوُن ُمْؤِمٌن اّال َسِخّياً َوال َيُكوُن َسِخىٌّ اّال ذايَ [
ما ُجِبَل َوِىلُّ الّلِه اّال َعَلى السَّخاِء : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آلهُشعاُع نُوِر اْلَيقِني، َوَمْن َعَرَف ما ُقِصَد هاَن َعَلْيِه ما َبَذَل، وَ 

نْيا   َوالسَّخاءُ ما يـََقُع َعلى   ]ُكلِّ َحمُْبوٍب اقـَلُُّه الدُّ

   حقيقت سخاوت

و ترين فضايل اخالقى و صفات ملكوتى و حقيقىت كه مصدر  امام صادق عليه السالم در اين فصل به يكى از مهم
  .كنند االرباب است يعىن سخاوت اشاره مى منشأش حضرت ربّ 

  :فرمايد امام مى
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گاه اميان است و چون سخاوت اقتضاى اميان است، پس مؤمىن  سخاوت از اخالق انبياى اهلى است و آن ستون و تكيه
مهّتش اعال ّمهت  نيست مگر اين كه سخى است و كسى سخاوت ندارد مگر اين كه صاحب يقني به حقايق اهلّيه است و

باشد، سخاوت و كرم لباس و شعاع نور يقني است و هر كس آگاه شود كه مقصود از سخاوت، رسيدن به مقام قرب  مى
  .شود و لقاى حضرت اوست امر سخاوت براى او بسيار آسان مى

  :در حديثى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمده

  200: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

جبّلى و فطرى و طبيعى عاشقان خداست كه هر چه ربط به مبدأ بيشرت باشد رابطه انسان با امور مادى   سخاوت و كرم
داند و به اين معىن باور و يقني دارد و صرف آنچه در  كه ماميلك اوست كمرت است، چرا كه سخى آنچه دارد از خدا مى

  .دست اوست براى او در راه حمبوب سخت و مشكل نيست

ها دلبستگى  شود كه حمبوب و معشوق انسان است نه بر اشياىي كه انسان الزم ندارد و به آن زى واقع مىسخاوت بر چي
  :نيست چنان در قرآن آمده

  .»1« ] َلْن تَنالُوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّونَ [

  .يقيناً خدا به آن داناست] رياخوب يا بد، كم يا زياد، به اخالص يا [كنيد  و آنچه از هر چيزى انفاق مى

  :فرمايد در اينجا بسيار مّهم است كه حضرت صادق عليه السالم مى

اقّل مرحله سخاوت بذل مال دنياست و اين مجله به خاطر اين است كه اكثر مردم غرق در عشق به مال و منالند و چون 
اند در حاىل كه اينطور نيست چون امور مادى  هكنند كار بسيار بزرگ و مهمى كرد چيزى در راه خدا بدهند تصّور مى

نسبت به امور معنوى امرى ناچيز است، پس عمل در امور مادى هم در مقابل امور معنوى مسئله مهّمى نيست، اين 
  .است كه بذل مال اقّل سخاوت و بذل جان در راه خدا سخاوت اعظم در اين عامل است

  سخاوت انبيا

  .ات به رسالت و نبّوت انبياى گرامى نيازى فطرى و ضرورى استنياز انسان در متام شؤون حي
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______________________________  
  .92): 3(آل عمران  -)1(

  201: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .شدند اثرى از سعادت دنيا و آخرت براى احدى نبود اگر پيامربان اهلى به رسالت مبعوث منى

  .شد هاى واقعى در عرصه زندگى ديده منى كردند، آثارى از ارزش جتّلى منى اگر رسوالن خدا در فضاى حيات انساىن

خداوند مهربان از باب عنايت و لطف و عشق و حمبت به انسان و براى اين كه اين موجود زميىن تبديل به موجود 
و نيكوكارترين و دلسوزترين ترين  ترين و عاقل ملكوتى و آمساىن شود و از وجود او منبعى از خري و بركت به وجود آيد، پاك

  .ها را به نام پيامرب و رسول مبعوث به رسالت كرد انسان

داشت براى جنات انسان از مهالك در كمال سخاوت و جود به فعالّيت  ترين چشم اين بزرگواران در بني جوامع بدون كم
  .پرداختند

اى كه در راه رشد انسان بود  هيچ برنامهآنان در بني مردم به خاطر رضاى حمبوب و خشنودى حضرت دوست از بذل 
  .دريغ نكردند

آنان از حمصول كوشش مادى خود كه در جهت كشاورزى يا دامدارى، يا صنعت و يا جتارت بود، براى هدايت انسان 
  .مايه گذاشتند

ّعاليت، در آنان از خرج كردن دانش خود به هر صورتى كه ممكن بود دريغ نورزيدند، آنان از بذل زمحت و كوشش و ف
هاى سخىت از پى داشت اعراض نكردند، آنان براى هدايت انسان در آخرين برنامه  ها و رنج حاىل كه براى آنان مشّقت

خود به بذل جان خود كه عزيزترين گوهر خزانه آفرينش بود اقدام كردند و در اين راه به شرف نوشيدن شربت شهادت 
  .موّفق شدند

ايت  كماالت و آراسته به حقايق ملكى و ملكوتى بودند و دانش و علمشان متصل به علم ىبآنان به خاطر اين كه منبع  
اى در عمل و اخالق نداشتند و در جهت فكر و روح و نفس و عمل از مقام با عظمت عصمت  ترين سيّئه بود و كم
  برخوردار
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  .مت بر متام مرد و زن واجب گشت و سرپيچى از آنان به عنوان كفر اعالم شدبودند، اطاعت و فرمانربداريشان تا روز قيا

  .»1« ] ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َو الرَُّسوَل َفِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلكاِفرِينَ [

  .را دوست ندارد يقيناً خدا كافران]  بدانند كه[پس اگر روى گردانيدند . از خدا و پيامرب اطاعت كنيد: بگو

  .»2« ] ِمِننيَ ِإنَّ َأْوَىل النَّاِس بِِإْبراِهيَم َللَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َو هَذا النَِّيبُّ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو اللَُّه َوِيلُّ اْلُمؤْ [

پريوى كردند، و  از او]  از روى حقيقت[اند كه  كساىن]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[ترين مردم به ابراهيم  مسلماً نزديك
  .و خدا ياور و سرپرست مؤمنان است] ترند از مهه به او نزديك[اند  اميان آورده] به او[اين پيامرب و كساىن كه 

آرى، اگر كسى خبواهد حمبوب خدا شود كه راسىت در متام هسىت مقامى باالتر از اين نيست، راهش آشناىي با انبيا و 
  .ستاطاعت و پريوى از آن بزرگواران ا

انبياى اهلى از طرف حضرت معبود، در جهت اصالح قلب و نفس و عمل، مسائل و معارىف ارائه كردند كه هر انساىن 
رسد و در اين جهان و آن جهان حمبوب حضرت حّق  علماً و عمًال به آن مسائل آراسته شود به خري دنيا و آخرت مى

  .شود مى

ْم ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـُْهْم َو َحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ   َو ِعيسى  ُموسى َو يـَْعُقوَب َو اْألَْسباِط َو ما أُوِيتَ [ َو َمْن يـَْبَتِغ * َو النَِّبيُّوَن ِمْن َرِِّ
ْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبلَ     َغيـَْر اْإلِ

______________________________  
  .32): 3(آل عمران  -)1(

  .68): 3(آل عمران  -)2(

  203: ، ص10 ن اسالمى، جعرفا

  .»1« ] ِمْنُه َو ُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلاِسرِينَ 
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ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و امساعيل و : بگو]  از جانب خود و پريوانت به مهه! اى پيامرب[
وسى و عيسى و پيامربان از سوى پروردگارشان فرود آمده، و آنچه به م]  داراى مقام نبوتشان[اسحاق و يعقوب و نوادگان 

تسليم ] ها و احكام او و فرمان[گذارمي، و ما در برابر او  داده شده اميان آوردمي، و ميان هيچ يك از آنان فرق منى
  .*هستيم

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسالم، ديىن طلب كند، هرگز از او پذيرفته منى

مهان راه انبيا و پيامربان است، راهى را كه در آن راه، عقايد و اعمال و دنيا و آخرت انسان به اصالح   آرى، اسالم
شت ابدى است كشيده مى ره آدمى در آن راه سعادت دنيا و آخرت و خشنودى حّق و    .شود و 

لياست، با متام وجود به حمضر آن بزرگواران پريو حقيقى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و قرآن كه در حقيقت پريو مهه انبيا و او 
  :بايد عرضه بدارد

  دردمند غم عشق تو دوا يافته است
 

  وان كه بيمار تو بودست شفا يافته است

 يابد هر كماىل كه تن از صحت جان مى
 

  دل ما از نظر لطف مشا يافته است

 طلبند گنج هر كام كه شاهان جهان مى
 

  يافته استمهه در گوشه ويرانه گدا 

  

 َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقنيَ [
  .»2« ]َرِفيقاً 

   زمره كساىن از پيامربانو كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در 

______________________________  
  .85 -84): 3(آل عمران  -)1(

  .69): 4(نساء  -)2(

  204: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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داده؛ و اينان نيكو ]  اميان، اخالق و عمل صاحل[و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه خدا به آنان نعمت 
  .رفيقاىن هستند

پريوى از خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله چه منفعت عجيب و چه سود كالىن دارد، غري از اين كه اين پريوى  راسىت،
منايد كه لذت دوسىت با آنان در  دوستاىن چون انبيا و صديقان و شهيدان و صاحلان نصيب انسان مى. مزد ابدى دارد

شت نيست   .فرداى قيامت كمرت از لّذت 

َرُسوِلِه َو اْلِكتاِب الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َو َمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َو   لَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو اْلِكتاِب الَِّذي نـَزََّل َعلىيا أَيـَُّها ا[
  .»1« ]َمالِئَكِتِه َو ُكتُِبِه َو ُرُسِلِه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالًال بَِعيداً 

از روى صدق و [به خدا و پيامربش و كتاىب كه بر پيامربش نازل كرده و به كتاىب كه پيش از اين فرستاده ! اى اهل اميان
هاى آمساىن و پيامربان او و روز قيامت كافر شود، يقيناً به   و هر كه به خدا و فرشتگان و كتاب. اميان بياوريد]  حقيقت

  .ستگمراهِى دور و درازى دچار شده ا

در هر صورت از قبيل اين آيات درباره عظمت انبيا و نياز انسان به نبّوت و سود پريوى از آن بزرگواران كه در برنامه جنات 
  .هاى قرآن جميد مراجعه كنيد توانيد در اين زمينه به سوره ترين مردم روزگار بودند زياد است، مى انسان از سخى

______________________________  
  .136): 4(نساء  -)1(
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ْنيا َوَمْن َمَلَكها، ُمْؤِمٌن أْو كاِفٌر، عاٍص أْو ُمطيٌع، َشريٌف [   ] أْو َوضيعٌ َوِمْن َعالماِت السَّخاِء أْن ال تُباِىلَ َمْن اَكَل الدُّ

   هاى سخاوت نشانه

و به خاطرش هم نگذرد كه اين مقدار ناچيز دنيا از عالمي صفت بسيار مهم سخاوت اين است كه باك نداشته باشد 
  .لقمه و ملك كيست، طرف مؤمن است يا كافر، عاصى است يا مطيع، بزرگ است يا كوچك

  :اقتضاى رمحانيت حّق اين است كه به موجود زنده در جهت نيازهاى مادى لطف و عنايت كند به قول سعدى
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  ادمي زمني سفره عام اوست
 

  چه دمشن چه دوستبر اين خوان يغما 

  

مسئله خورد و خوراك و مسكن و پوشاك ضرورى هر انساىن است و عنايت حّق در اين زمينه فقط مشروط به حيات 
  .موجود است و بس، نه اميان شرط جذب است و نه كفر عّلت منع

در دست فالىن، در حاىل كه غصه اين مسئله كه چرا اين خانه در اختيار فالن است و آن لباس بر تن فالن و اين مال 
  .اى امحقانه و دور از كرامت روح انسان است متام موجودات زنده روزى خور حضرت اويند، غصه

كنند، او مهه را گرسنه اين  گذرد كه مردم در امور مادى چه دارند و به چه كيفيت زندگى مى سخى و كرمي به خاطرش منى
   داند و از اين كه متام مردم سفره مى

  206: ، ص10 ان اسالمى، جعرف

جداى از مشكالت مادى باشند شاد و خّرم و دلشاد است، كرمي و سخى روحش از اين معاىن باالتر و نفسش از اين 
مراحل برتر وبلكه متام دنيا را اگر در دست كسى ببيند اثرى در قلبش ندارد، چرا كه شخص سخى نظرش به عامل قدس و 

  .شناسد اى منى بندى و بازدارنده وتى است و در اين زمينه براى خود پاىحركت به آن جهان با عظمت ملك

  :به قول عارف شيدا مرحوم رفعت

 كشاندم، شهر به شهر و كو به كو عشق تو مى
 

نه سو به سو مهر تو مى نه به   دواندم، 

  بافته با حمبتم، رشته تار و پود جان
 

 پوتار به تار نخ به نخ، رشته به رشته پو به 

 كند آنچه دل از فراق او، كرد به من منى
 

 آتش هجر من به من، آب وصال او به او

سيل سرشك و خون دل، از دل و ديده شد 
   روان

قطره به قطره شط به شط، حبر به حبر و جو به 
 جو
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نْيا ِباْمجَِعها َملْ يـََر نـَفْ ُيْطِعُم َغيْـَرُه َوَجيُوُع، وَيْكُسو َغيْـَرُه [ َسُه فيها َوَميَْتِنُع ِمْن قـَُبوِل َعطاِء َغْريِِه، َوُميَنُّ ِبذِلَك َوال َميُنُّ، َوَلْو َمَلَك الدُّ
  ] اّال اْجَنِبيّاً، َوَلْو َبَذهلا ىف ذاِت الّلِه ىف ساعٍة واِحَدٍة ماَملَ 

پوشاند، هديه و احسان  در عني احتياجش به لباس به ديگرى مى خوراند و سخى در عني نيازش به طعام، به ديگرى مى
قبول كردن برايش بسيار مشكل، وىل هديه و احسان به ديگران برايش بسيار آسان است، از نيكى ديگران در حق خويش 

اشد، خود و غري ممنون وىل بر احسانش به ديگران منت ندارد، اگر مالك مهه دنيا باشد و كليد خزائن عامل در اختيار او ب
اى پيش آيد كه متام  داند و اگر بر فرض زمينه بيند و بلكه خويش را نسبت به متام آن اموال اجنىب مى را در آن مساوى مى

  .ترين اثرى در دلش خنواهد كرد آنچه را دارد به يك ساعت در راه خدا بدهد، كم

سيار است كه قسمىت از آن را با خواست خداى كرمي در حكاياتى كه از سخاوت و كرم انبيا و ائمه و اوليا ذكر شده ب
  .شرح باب شصت و نه كه در معرفت ائمه طاهرين عليهم السالم است ذكر خواهيم كرد

  208: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

يل بعيد السخى قريب من اهللا، قريب من الناس، قريب من اجلنة بعيد من النار، و البخ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله[
  ]من اهللا، بعيد من الناس بعيد من اجلنة قريب من النار

   سخى و خبيل

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت دور  شت نزديك و از آتش جهنم دور است، در مقابل خبيل از خدا و مردم و  سخى به پروردگار و به مردم و به 
  .و به جهّنم نزديك است

  ]اّال اْلباِذُل ىف طاَعِة الّلِه ِلَوْجِهِه َوَلْو كاَن ِبَرغيٍف أْو َشْرَبِة ماءٍ  َسِخّياً   َوال ُيَسّمى[

  .گويند مگر به آن كه در راه اطاعت خدا ببخشد، گر چه خبشش او گرده نان يا شربت آىب باشد سخى به كسى منى

  209: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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ِمبا َميِْلُك َواراَد ِبِه َوْجَه الّلِه، َوامَّا اْلُمَتَسّخى ىف َمْعِصَيِة الّلِه َفَحّماٌل ِلَسَخِط الّلِه  السَِّخىُّ : قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
  ] َوَغَضِبِه َوُهَو اْخبَُل الّناِس لِنَـْفِسِه َفَكْيَف ِلَغْريِِه اتـََّبَع َهواُه َوخاَلَف اْمَر الّلهِ 

   سخاوت با مال حالل

  :عليه و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا 

كند، اما مصرف مال نامشروع در كار خري سخاوت نيست كه  سخاوت با مال حالل آن هم به قصد قربت حتقق پيدا مى
ترين مردم است به  پا زند خبيل اى محّال سخط و غضب خداست و كسى كه به سعادت خود پشت چنني مصرف كننده

  .ى نفس و خمالف با امر خداستنفس خود چه رسد به غري كه چنني كسى پريو هوا

  :در قرآن جميد آمده

  .»1« ] َو َلَيْحِمُلنَّ أَْثقاَهلُْم َو أَْثقاًال َمَع أَْثقاِهلِمْ [

مهراه با بارهاى خود محل ] از گناهان كساىن كه گمراهشان كردند[خود را با بارهاى ديگرى ]  گناهان[و مسلماً بارهاى 
  .خواهند كرد

______________________________  
  .13): 29(عنكبوت  -)1(

  210: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اْبَن آَدَم ُمْلكى ُمْلكى َوماىل ماىل، يا ِمْسكُني اْيَن ُكْنَت َحْيُث كاَن اْلُمْلُك وََملْ : يـَُقوُل الّلهُ : َوقاَل الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
ْقَت َفابـَْقْيَت امَّا َمْرحوٌم ِبِه اْو ُمعاَقٌب َعَلْيِه، َفاْعِقْل انْ َتُكْن؟ َوَهْل َلَك اّال ما ا  الَيكوَن  َكْلَت فأفْـنَـْيَت َولَِبْسَت فَابـَْلْيَت اْو َتَصدَّ

  ] ماُل َغْريَِك اَحبَّ اَلْيَك ِمْن ماِلكَ 

   مالك حقيقى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
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ها و اموال كه در تصّرف مشاست و مشا به حسب ظاهر مالك آنيد از من است  ين مهه ِملكْ ا: گويد خداوند به انسان مى
فكر كنيد كه وقىت اين امور مادى به صورت حقايق طبيعى در ! ها ها منم، اى بيچاره و مالك حقيقى و صاحب واقعى اين

گر نه اين است كه متام حيثيت مشا بسرت خلقت بود مشا كجا بوديد؟ و پس از سپرى شدن عمرتان كجا خواهيد بود، م
خوريد  دارى است، امروز در اختيار مشا و فردا در دست ديگران است، زياده بر آنچه مى نسبت به مال فقط و فقط امانت

مناييد،  دهيد و براى فرداى خود ذخريه مى كنيد و يا در راه خدا مى پوشيد و كهنه مى تر از آنچه مى كنيد، اضافه و فاىن مى
  !آيد؟ گر چه كارى از دست مشا نسبت به ملك و مال برمىدي

   آهنگ با دستورهاى حق باشد، در فرداى قيامت غرق رابطه مشا با مال اگر هم

  211: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

هاى اهلى باشد به عذاب دچار خواهيد شد، به هوش باشيد كه مال ديگران  رمحت حق خواهيد بود و اگر خمالف با فرمان
تر نباشد، به اين معىن كه به داده و عنايت حق از راه حالل قناعت كنيد و پس از رفع نياز  مشا از مال خودتان حمبوب نزد

  .خويش از حالل، بقيه را با خدا معامله كنيد، به ملك و مال خود قانع باشيد و از چشم داشنت به اموال ديگران بپرهيزيد

  212: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ما َقدَّْمَت فـَُهَو ِلْلماِلكَني، َوما اخَّْرَت فـَُهَو ِلْلوارِثَني، َوما َمَعَك َفما َلَك َعَلْيِه َسبيٌل ِسَوى : اَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالمفـََقْد ق[
نْيا وََكْم تـَْرعى  َكْم َتْسعى. اْلُغروِر بِهِ    !]َغيـَْرَك؟؟ افـَُرتيُد اْن تـُْفِقَر نـَْفَسَك َوتُغِىنَ  ىف َطَلِب الدُّ

   ذخريه مال براى وارث

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

آنچه از مال دنيا در راه خري و براى حضرت حق مصرف كىن و پيش از مرگ براى آخرت ذخريه مناىي براى خود تو باقى 
  .شود خواهد ماند و آنچه را نگه دارى و براى بعد از خود بگذارى نصيب وارثانت مى

دهى، تنها سودش براى تو  نقول و غري منقول كه در دست تو حبس است و آن را در راه حضرت حق قرار منىاموال م
  .اجياد غرور و خودمناىي و فخر و تكرب است
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كشى،  اندازى، چقدر اين دنيا را به سوى خود مى چه اندازه براى اين دنياى دىن و مغروركننده، خود را به زمحت و رنج مى
يدست و بيچاره و وارث را صاحب ثروت و مال كىن؟ وه كه چه خواهى با  مى مجع ثروت خود را در پيشگاه حّق 

  .بدخبىت

درباره قناعت و حرص و زهد و دنيا در جلد  32و  31و  30و  29براى توضيح بيشرت در اين مسئله به شرح حديث 
  .هشتم مراجعه كنيد

  213: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   سخا در روايات

  .»1«  السَّخاءُ ُخُلُق الّلِه اْالْعَظمُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .ترين ُخلق اهلى است سخاوت، بزرگ: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْنيا َفَمْن كاَن َسِخّياً تـََعلََّق ِبُغْصٍن ِمْن انَّ السَّخاَء َشَجَرٌة ِمْن اْشجاِر اْجلَنَِّة َهلا اغصاٌن ُمَتَدلَِّيٌة ىف : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله الدُّ
ا فساَقُه ذِلَك اْلُغْصُن اَىل اْجلَنَّةِ    .»2« اْغصاِ

شت است كه براى آن شاخه: و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود هاىي است آوخيته در  سخا درخىت از درختان 
شت مى اى از دنيا، هر كس سخى است چسبيده به شاخه شىت است كه آن شاخه او رابه    .برد آن درخت 

  .»3«  َرِضَى َلُكْم اْالْسالَم ديناً َفاْحِسُنوا ُصْحَبَتهُ ِبالسَّخاِء َوُحْسِن اْخلُْلقِ   انَّ الّلَه تـََباَرَك َوَتعاىل: قاَل الّصاِدُق عليه السالم

را به عنوان دين براى مشا پسنديد، مصاحبت با اين مكتب را خداى تبارك و تعاىل اسالم : امام صادق عليه السالم فرمود
  .با سخاوت و ُحسن خلق نيكو بداريد

  .»4«  السَّخاءُ َوالشَّجاَعُة َغراِئُز َشريَفٌة َيَضُعها الّلُه ُسْبحانَُه فيَمْن اَحبَُّه َواْمَتَحَنهُ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

  غرايز شريف است كه خداوند هر دو را در سخا و شجاعت از: على عليه السالم فرمود

______________________________  
  .15926: كنز العمال  -)1(
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لس السابع عشر، حديث 474: األماىل، شيخ طوسى -)2( ، حديث 87، باب 352/ 68: ؛ حبار األنوار1036، ا
9.  

لس السادس واالربعون، حديث 270: األماىل، شيخ صدوق -)3( ، حديث 87، باب 350/ 68: ر األنوار؛ حبا3، ا
2.  

  .8443، حديث 375: غرر احلكم -)4(

  214: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .اش قرار داد بنده حمبوب امتحان شده

  .»1« َعَلْيُكْم بِالسَّخاِء َوُحْسِن اْخلُْلِق َفانـَُّهما َيزيداِن الرِّْزَق َويُوِجباِن اْلَمَحبَّةَ : وَقاَل عليه السالم

  .بر مشا باد به سخا و ُحسن خلق كه هر دو اضافه كننده روزى و باعث جلب حمبتند: نيز آن حضرت فرمودو 

اى اسري شدند، نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمان اعدام اسريان را داد، چون نوبت اعدام به يكى از  در جنگى عده
سخا، صدق : نج صفت كه در اوست او را خبشيداو را نكشيد كه خداى من به خاطر پ: اسرا رسيد، حضرت فرمود

  .لسان، ُحسن خلق، غريت بر ناموس، شجاعت

اميان بر من تعليم كن، حضرت وى را به : اسري از اين معنا تعجب كرد، به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت
الم صلى اهللا عليه و آله به شرف ها در ركاب پيامرب بزرگ اس عرصه اسالم هدايت كرد، پس از مدتى در يكى از جنگ

  .»2« شهادت نايل شد

  .»3« ُكلِّ ُسوءٍ    اْلُبْخُل جاِمٌع ِلَمساِوِئ اْلُعُيوِب َوُهَو زِماٌم يُقاُد ِبِه اىل: َوقاَل عليه السالم

  .هاست خبل، مركز متام عيوب و راهرب به سوى متام بدى: و نيز على عليه السالم فرمود

  :ر عليه السالم روايت شده كه فرموده استاز وجود مقدس امام عص

______________________________  
  .8528، حديث 378: غرر احلكم -)1(
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لس السادس واالربعون؛ حبار األنوار7، حديث 271: األماىل، شيخ صدوق -)2( ؛ 92، باب 384/ 68: ، ا
  .25291، حديث 77، باب 155/ 20: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 282/ 1: اخلصال

  .36، حديث 136، باب 307/ 70: ؛ حبار األنوار378حكمت : ج البالغة -)3(

  215: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

شت را براى برادر ديىن خود از او خبواهم وىل نسبت به دينار و درهم در حّق او خبل ورزم،  از پروردگارم حيا مى كنم 
ش: چون قيامت شود حضرت حّق به من بگويد تر از آن درهم و دينار  تر، خبيل تر، خبيل ت از تو بود هر آينه خبيلاگر 

  .نسبت به برادرت بودى

  :فرمايد رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  :مردان چهار نفرند

  .لئيم -4خبيل،  - 3كرمي،   -2سخى،  - 1

دهد، خبيل كسى است كه  مىخوراند، كرمي كسى است كه نياز خود را به ديگران  خورد و مى سخى كسى است كه مى
  .»1« خوراند خورد و منى خوراند، پست آن آدمى است كه منى خورد و منى مى

______________________________  
  .18، حديث 87، باب 356/ 68: ؛ حبار األنوار69، فصل 113: جامع األخبار -)1(

  216: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   باب

54  

   در گرفنت و عطا كردن

  219: ، ص10 اسالمى، ج عرفان
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .َمْن كاَن اْالْخُذ اَحبَّ اَلْيِه ِمَن اْلَعطاِء فـَُهَو َمْغُبوٌن ِالنَّهُ يـََرى اْلعاِجَل ِبَغْفَلِتِه اْفَضَل ِمَن اْآلِجلِ 

  .ِحبَقٍّ َوِمْن َحقٍّ َففى َحقٍّ وَ   َويـَْنَبغى لِْلُمْؤمِن اذا اَخَذ اْن يَْأُخَذ ِحبَقٍّ َواذا أْعطى

ْخِذ َواْالْعطاِء َولِكْن ِىف َفَكْم ِمْن آِخٍذ ُمْعٍط ديَنُه َوُهَو يـَْعَلُم، وََكْم ِمْن ُمْعٍط ُموِرٍث نـَْفَسهُ َسَخَط اللَّه، َولَْيَس الشَّْأُن ِىف اْال 
  .ِحبَْبِل اْلَورَعِ  الّناجى، َوالّناجى َمِن اتـََّقى الّلَه ِىف اْالْخِذ َواْالْعطاِء َواْعَتَصمَ 

يـَتَـيَـقََّن انَُّه َحالٌل َواذا اْشَكَل َعَلْيِه   َوالّناُس ىف هاتـَْنيِ اخلَْْصَلتَـْنيِ خاصٌّ َوعامٌّ، فَاْخلاصُّ يـَْنُظُر ىف َدقيِق اْلَورَِع َفال يـََتناَوُل َحّىت 
  .ال بَْأَس ُهَو ىل َحاللٌ :  جيَِْدُه َوال يـَْعَلُمهُ َغْصباً َوال ِسْرَقًة تَناَوَل، َوقالَ َتناَوَل ِعْنَد الضَُّرورِة، َواْلعامُّ يـَْنُظُر ِىف الظّاِهِر َفما ملَْ 

  .َواْالمُني ىف ذِلَك َمْن يَْأُخُذ ِحبُْكِم الّلِه َويـُْنِفُق ىف ِرضاهُ 
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َمْغُبوٌن ِالنَُّه يـََرى اْلعاِجَل ِبَغْفَلِتِه اْفَضَل ِمَن اْآلِجِل، َويـَْنَبغى ِلْلُمْؤمِن اذا َأَخَذ اْن َمْن كاَن اْالْخُذ اَحبَّ اَلْيِه ِمَن اْلَعطاِء فـَُهَو [
  ] َففى َحقٍّ َوِحبَقٍّ َوِمْن َحقٍ   يَْأُخَذ ِحبَقٍّ َواذا أْعطى

   اخذ و عطاى نادرست

بت به مال دنيا نبود، نظام زندگى بشرى از مسئله مال دوسىت و عشق به درهم و دينار فطرى هر انسان است و اگر حم
هاى اهلى از قبيل ورع و تقوا و قوانني حالل و حرام  گسست، چيزى كه هست اگر حمبت به مال مقّيد به بازدارنده هم مى

خداىي نباشد آدمى را دچار مرض بسيار خطرناك استكبار، استغنا و طغيان خواهد كرد و در جّو اين امراض است كه 
ها در مهه شؤون حيات  گرى و پاميال كردن حقوق انسان آورى شده و دچار جتاوز و ياغى تبديل به غول وحشتآدمى 

  .خواهد شد

  :انسان در درجه اّول بايد متام سعى و كوشش او بر اين باشد كه از راه مشروع
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مال هم قوانني اهلى را  دامدارى، كشاورزى، صنعت، جتارت و شؤون اين چهار اصل، به كسب مال بپردازد و در خرج
  .مراعات كند

دارنده مال و يا خواهنده مال اگر عامل بيت املال است و يا عامل شخصى به حكم آيات و روايات بايد از اهلّيت كامل 
  .و امانت و حفظ و صالحيت علمى و بصريتى برخوردار باشد

   تيار چننيگونه افراد باشد و يا مال و ثروت در اخ كه اگر بيت املال دست اين
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گريد، تا جاىي كه   شود و هنر انسان بودن اوج مى ها ظاهر مى افتد و ارزش استعدادها به كار مى. هاىي قرار گريد انسان
شت و مّلت منونه ماليكه اهلى مى   .گردند كشور منونه 

  .آورد هاى غري قابل جربان براى فرد و جامعه به بار مى زيانمسئله به دست آوردن مال اگر از طريق غري حق صورت گريد، 

  .پرسىت از بدترين موانع در راه رشد و تكامل و سعادت و تعاىل انسان است شهوت پول

هاست، به صورتى كه انسان را به  مال و ثروت و عشق به پول گاهى منبع طغيان هواها و غرايز و اميال و خودخواهى
  .كند جنات را بر وى مسدود مى هالكت انداخته و راه

ترين و  ترين و امني در صدر اول اسالم پس از احنراف خسارت بارى كه در مسئله خالفت به وجود آمد و دست پاك
ترين امت، يعىن حضرت امرياملؤمنني عليه السالم از مقام اهلى و خداييش كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله مأمور ابالغ  آگاه

حساىب كه از فتح بالد در اختيار مردم و بيت املال قرار گرفت و اخذ و عطاهاى  مت قطع شد، ثروت ىبآن بود از حكو 
ناجباىي كه اجنام گرفت بالهاىي به سر قرآن و حديث و مملكت و مّلت و تربيت و اخالق و عقايد آورد كه بدون شك تا 

  .بر پا شدن صبح حمشر قابل جربان نيست

مسلمانان و بالها و مصايىب كه در متام شؤون زندگى، بعد از مرگ پيامرب صلى اهللا عليه و آله من ريشه متام اختالفات 
  .دامن تاكنون به سر جامعه اسالمى آمده معلول مهان اخذ و عطاى غلط مال مى

اميه و  حتريف در تفسري آيات كتاب حق و به خصوص حتريف در حديث در سايه اخذ و عطاى خلفا و به خصوص بىن
   اى به ريشه عباس كه هر درمهش تيشه بىن
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ها در برابر صراط مستقيم اهلى در پوشش اسالم شد كه از اين رهگذر نه تعداد   ها و مسلك گذار مكتب حقيقت بود، پايه
  .رد آمد بر ما روشن استهاى مادى و معنوى و تربيىت كه بر پيكر انسان وا گمراهان تاكنون بر ما معلوم است و نه ضربه

پيشگان بر  نشني شدند، ستم امامان معصوم و راستني كه امامتشان انتخاب خدا بود و رسول حق مأمور ابالغ آن خانه
مت گرفتند و ناپاكان را پاك جلوه دادند،  متام شؤون حيات مردم حاكميت يافتند، بازرگانان حديث چهره هاى پاك را به 

ترين افراد اموى و عباسى تفسري كردند و به نفع آنان هزاران حديث جعل منودند، اولياى  خطرناك قرآن را بر اساس ميل
ها و سعيدها تبعيد شده و عاقبت بر دار شهادت رفتند و  ها و كميل اهلى هم چون ابوذرها و حجرها و رشيدها و ميثم

بازگشته و مهه كاره اسالم شدند، اطفال اموى در   كه تبعيدشدگان خدا بودند به مدينه... ها و ها و مروان حكم بن عاص
ترين وضعى  هاى بند طال خوابانده شدند و مردان و زنان و كودكان اهلى در سرزمني كربال نشسته و گرسنه با فجيع گهواره

  .به شهادت رسيدند

و مأمون و متوكل عباسى  هاى معاويه و يزيد و مروان و عبدامللك و هشام و وليد اموى و مهدى و هادى و هارون زندان
هاى دولىت  ها بودند، وىل در رأس دستگاه از اهل حقيقت پر بود و آنان به جرم اميان و آگاهى از قرآن زير بدترين شكنجه

  .املال و عطاهاى بيجا مشغول كندن درخت اسالم از ريشه بودند دينان واقعى با پول بيت ىب

پرست با اخذ پول كالن از بانيان فساد و  السالطني، دبريان و معلمان شكمقاضيان آلوده، روحاىن منايان فاسد، وعاظ 
  .تباهى، دو اسبه به هدم بنيان اسالم تاختند

   اخذ و عطا چه بالها كه بر سر پاكان و مظلومان! پول، اخذ و عطا آرى! پول آرى
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  .آمساىن و حديث نياوردو نيكان و اولياى حق و انبيا و امامان و كتب 

اگر پول دست پاكان بود و يا گريندگان مال از پاكان بودند اسالم و مّلت اسالم به اين مهه تفرقه و جداىي و مصيبت 
  .شد دچار منى

هاى به ظاهر اسالمى امروز كه ننگ تاريخ هستند با دادن و گرفنت پول، آن هم از جيب مردم و حق مردم و نفت  دولت
هاى جاسوسى ندارند، چه  كنند، چه روابط نامشروعى كه با استعمار و سازمان دم و بيت املال مردم چه مىو معادن مر 
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ن  رانند، چه سفره كنند، چه پاكاىن را كه از صحنه حيات منى سرها كه از تن جدا منى هاىي كه از فساد و شهوت 
  !!شوند؟ مرتكب منى ها كه آورند و چه خيانت ها كه به بار منى كنند، چه جنايت منى

ها كه  فروشى و از دست دادن شرف انساىن مشغولند چه ظلم فروشى و غريت عّمال اينان كه با اخذ مثن جنس به دين
  !منايند؟ هاى مظلوم منى ها كه بر عليه ملت كنند و چه جاسوسى منى

  :آمده »مقامات محيدى«ترين مال است در  ترين پول و جنس درباره اين چنني پول كه كثيف

  تر از صورت زحل اى طلعت تو حنس
 

  وىل نيك تو بدل «1»  وى خوى تو نفايه

  احباب را ز مهر تو با يك ديگر نفاق
 

  زهاد را زعشق تو با يك ديگر جدل

 هر مرد را توىي به هوا سايق قضا
 

  مر خلق را توىي به هوس رهرب اجل

  

______________________________  
  .قيمىت به دور انداخته شود هر چيزكه به سبب فساد و پسىت و ىب: نفايه) 1(
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  ثباتى و دلدار شوم پى دلبند ىب
 

  وفاىي و مرغوب مبتذل حمبوب ىب

  مسجود امحقان شده چون نار و چون صليب
 

  معبود ابلهان شده چون الت و چون هبل

  اهل عقل در چشم اهل دانش و در دست
 

 «1»  حمل وزن هم چو بادى و چون خاك ىب ىب

  

در گري و دار اين اخذ و عطاهاى نامشروع كه هدىف جز هدم اسالم و آثار آن نداشت اگر ائمه معصومني عليهم السالم 
شيعه از جاده تبعيد و رسيدند و اگر بزرگان دين  از على عليه السالم تا امام عصر و ياران با وفايشان به فرياد اسالم منى
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گذشتند، امروز و فردا از اسالم جز امسى باقى نبود و باور كنيد كه مهان اسم خشك  شهادت و رنج و زمحت و خون منى
شد، از اين جهت امام صادق عليه السالم در اين  هم از دين خدا باقى منانده بود و به عمر پر بركت دين خامته داده مى

  :فرمايد ا متذكر شده و مىفصل مسئله اخذ و عطا ر 

تر از خبشش باشد مغبون است، چه او منفعت دنيا را بر اثر غفلت از  هر كس گرفنت چيزى از مردم در نزدش حمبوب
رت دانسته است   .خبشش و عطاى در راه خدا كه نفع آخرت است 

  .راه حق و به حق و از حق باشد خبشد در گريد به حق و موافق شرع باشد و هرگاه مى سزاوار است انسان آنچه را مى

كند كه اين بدترين معامله است و چه بسا عطاكننده كه بر اثر  چه بسا كه اخذ كننده در برابر اخذش دينش را معامله مى
هاى ستم و  گريد كه مصداق امت و اكمل اين مجله مهان دستگاه عطايش در معرض سخط و غضب حضرت حق قرار مى

   ر مرحله بعد آنان كه بدون استحقاق از مخس و زكاتعمل كثيفشان هستند و د

______________________________  
  .محيدالدين عمر بن حممود -)1(
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  .دهند كنند و يا اينگونه حقوق را در راه شهرت و شخصيت خود به افراد غري مستحق مى و صدقات استفاده مى

  اهل جنات در اخذ و عطا

  :فرمايد س حضرت مىسپ

من در اصل موضوع سخن ندارم، سخنم در اين است كه در اخذ و عطا اهل جنات كيانند و اهل هالكت و بدخبىت كدام 
  اند؟ طايفه

  .زنند كنند و به حبل ورع و پاكدامىن چنگ مى اهل جنات آنان هستند كه در اخذ و عطا جانب تقوا را رعايت مى

  :فرمايند نباله روايت مىامام صادق عليه السالم در د

  .خاص و عام: مراتب آدمى در تقوا و ورع منقسم به دو قسم است
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برند و تا صد در صد يقني به حالل بودن مال و مورد نداشته باشند از   مجاعىت در مسئله اخذ، كمال دّقت را به كار مى
  .آورند دن روى منىورزيدند و به وقت ضرورت هم به بيش از سد جوع و پوشش ب گرفنت امتناع مى

منايند و مهني كه بر حسب ظاهر علم  كنند و تفّحص زيادى منى اى هستند كه تنها به ظاهر مسئله اكتفا مى و ديگر دسته
  .كنند به غصب و سرقت و حرمت ندارند اكتفا كرده و دست خويش را براى گرفنت دراز مى

   ورع و عفت نفس

ى بود از فقر شديد خانواده حمرتمى باخرب شدم، به در ايّام حتصيل به وسيله يكى از نيك  مردان كه دستش از مال دنيا 
  .كردم توّسط آن نيك مرد، ماه به ماه يا چند هفته به چند هفته كمك ناچيزى به آن خانواده مى
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كرد براى آن خانواده به توسط آن  را اداره مىيك روز مبلغ بيست و پنج تومان كه در آن روز خمارج چند روز يك خانواده 
دانستم با داشنت عايله سنگني به آن حمتاج  مرد پاك فرستادم وىل پس از چند حلظه آن مقدار را برگرداند، در حاىل كه مى

 من خمارج امروز و فردا را: سرپرست خانواده فقري گفت: است، سبب برگشت دادن پول را از واسطه پرسيدم پاسخ گفت
  .دارم اين مقدار پول را به كسى بدهيد كه خرج امروز و امشبش را ندارد

  .منايد اى را در زندگى ايفا مى كند و چه نقش پاك و ارزنده راسىت، پاكدامىن و ورع و عفت نفس و ديگر دوسىت چه مى

ها به عنوان  آن جميد از آناند و مهانانند كه خداى مهربان در قر  گونه افراد داراى اخالق حسنه و صفات پسنديده اين
اوليايش ياد فرموده است كه هدىف جز حق و حقيقت و صرب در برابر پيش آمدها براى كمال نفس ندارند و مهينانند كه با 

  :دارند متام وجود به پيشگاه مقدس حضرت دوست عرضه مى

  ات اهلى به مستان ميخانه
 

  ات به عقل آفرينان ديوانه

  ده به ميخانه وحدمت راه
 

  دل زنده و جان آگاه ده

 دماغم زميخانه بوىي شنيد
 

 حذر كن كه ديوانه هوىي شنيد

 بزن هر قدر خواهيم پا به سر
 

 سرمست از پا ندارد خرب
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  به ميخانه آى و صفا را ببني
 

  مبني خويشنت را خدا را ببني

  جهان منزل راحت انديش نيست
 

 «1»  ازل تا ابد يك نفس بيش نيست

  

   عّزت نفس

ها و  هاى اين روزگار بود، در بناى بسيارى از مساجد و بيمارستان گشاىي از زبده دوسىت داشتم كه در كار خري و گره
   ها براى مستحّقان سازى مدارس و خانه

______________________________  
  .آريتماىن -)1(
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هر شب مجعه براى رسيدگى به بناهاىي كه در : گفت هاى علميه سهم به سزاىي داشت، مى حوزهو مشاهد مشرفه و 
ها خانواده مطلع شدم، براى هر يك به فراخور حالشان  رفتم، در اين رفت و آمد از فقر ده جهت خري داشتم به قم مى
گرفت، يكى از خادمان حرم وى را به  را مىزىن سراغم  اى نزديك حرم نشسته بودم، پريه شنبه سهمى قرار دادم، عصر پنج

هاىي هستم كه از اعطاى  من از آن خانواده: چيست؟ پاسخ داد: سوى من هدايت كرد، يازده لایر به من داد، به او گفتم
خرجى بودم، ديروز پسرم از سربازى آمد و مهان ديروز  مشا سهم دارد، با زمحت به شناخت مشا نايل شدم، تا ديروز ىب

ر رفت و شب با گرفنت مزد به خانه آمد اين يازده لایر از كمك مشا باقى مانده بود كه من با كمك پسرم نسبت به آن سركا
  !!نياز شدم، خرج كردن آن را حرام دانستم، به اين خاطر پس آوردم تا به مستحق ديگر برسد ىب

  خلق را حق چو ساخت در ظلمت
 

  نورشان رخيت بر سر از رمحت

اد گوهرهااندر ايش  ان 
 

 از صفات قدمي و علم و سخا
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  تا تو خود در صفات او بيىن
 

  هايش ذات او بيىن در صفت

 پس تو در خود ببني صفات خدا
 

 گرچه اندك بود بدان زصفا

 كز چه سان است آن صفات ضمري
 

 سري كن زين قليل سوى كثري

  زين صفات قليل رو سوى اصل
 

  فصلمكن اندر ميان هر دو تو 
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   باب

55  

   در آداب برادرى

  231: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

الرَّشيُد، َوَمْن اصاَب اْحَدى َوَلُد َثالثَُة اْشياَء ىف ُكلِّ َزماٍن َعزيَزٌة َوِهَى اْالخاءُ ِىف الّله، َوالزَّْوَجُة الّصاحلَِة اْألليَفُة ىف ديِن اللّه، َوالْ 
اَو َخْوٍف اْو اْكٍل أْو ُشْرٍب َواْطُلْب  الثَّالَثِة فـََقْد اصاَب َخيـَْر الّدارَْيِن َواحلَْظُّ اْالْوفـََر ِمَن الدُّنْيا َواْحَذْر أْن ُتواِخَى َمْن اراَدَك ِلَطَمعٍ 

َوْجِه اْالْرِض اْفَضَل ِمنـُْهْم بـَْعَد   نَـْيَت ُعْمَرَك ِلطََلِبِهْم َفانَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َملْ َخيُْلْق َعلىُمؤاخاَة اْالْتِقياِء َوَلْو ىف ظُُلماِت اْالْرض َواْن افْـ 
ءُ [ :ِتِهْم قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ ْوفيق ِلُصْحبَ النَّبيَِّني َصَلواُت الّلِه َعَلْيِهْم َواْالْولِياِء َوما انـَْعَم الّلُه َعَلى اْلَعْبِد ِمبِْثِل ما انـَْعَم ِبِه ِمَن التـَّ  اْألَِخالَّ

  .»1« ] يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ 

  .َواُظنُّ أنَّ َمْن طََلَب ىف َزمانِنا هذا َصديقاً ِبال َعْيٍب بَِقَى ِبال َصديقٍ 
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ا  أنَّ اوََّل َكراَمٍة اْكَرَم الّلُه َتعاىل  اال َترى اْنِبياَءُه ِعْنَد اْظهاِر َدْعَوِِْم َتْصديُق امٍني أْو َوىلٍّ وََكذِلَك ِمْن اَجلِّ ما اْكَرَم الّلُه ِبِه  ِ
لصُّْحَبِة ِىف الّلِه ِمَن ا  َواْطَيُب َوازْكى  أنَّ ما ِىف الَداَرْيِن ِنْعَمٌة اْحلى  اْصِدقاَءُه َواْوِلياَءُه َواَمناَءُه ُصْحَبُة انِْبيائِِه َوُهَو َدليٌل َعلى

  .َواْلُمؤاخاِة ِلَوْجِههِ 

______________________________  
  .67): 43(زخرف  -)1(
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ُد الرَّشيُد، َوَمْن اصاَب اْحَدى َولَ َثالَثُة اْشياَء ىف ُكلِّ َزماٍن َعزيَزٌة َوِهَى اْالخاءُ ِىف الّله، َوالزَّْوَجُة الّصاحلَِة اْألليَفُة ىف ديِن اللّه، َوالْ [
اَو َخْوٍف اْو اْكٍل أْو ُشْرٍب َواْطُلْب  الثَّالَثِة فـََقْد اصاَب َخيـَْر الّدارَْيِن َواحلَْظُّ اْالْوفـََر ِمَن الدُّنْيا َواْحَذْر أْن ُتواِخَى َمْن اراَدَك ِلَطَمعٍ 

َوْجِه اْالْرِض اْفَضَل ِمنـُْهْم بـَْعَد   افْـنَـْيَت ُعْمَرَك ِلطََلِبِهْم َفانَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َملْ َخيُْلْق َعلى ُمؤاخاَة اْالْتِقياِء َوَلْو ىف ظُُلماِت اْالْرض َوانْ 
ءُ [ :ْحَبِتِهْم قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ ْوفيق ِلصُ النَّبيَِّني َصَلواُت الّلِه َعَلْيِهْم َواْالْولِياِء َوما انـَْعَم الّلُه َعَلى اْلَعْبِد ِمبِْثِل ما انـَْعَم ِبِه ِمَن التـَّ  اْألَِخالَّ

  ]»1« ] يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيَ 

   نعمت برادرى و اخّوت

م در  در اين فصل حضرت صادق عليه السالم به مسئله با عظمت برادرى در راه حق اشاره دارند كه در اواخر جلد 
در شرح معاشرت به دقايق و لطايف اين حبث اقدام شد و در اين باب تنها به ذكر ترمجه حتت اللفظى  باب چهل و پنجم

  .شود روايت اكتفا مى

______________________________  
  .67): 43(زخرف  -)1(
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  :سه چيز در هر زمان بسيار اندك و كم و عزيز الوجود است

  .اخّوت در راه خدابرادرى و  - 1
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مهسر صاحله كه الفت به شوهر داشته باشد و در فنون اطاعت تقصري نكند و در حفظ سريت خود و مال شوهر   - 2
  .كوشا باشد

  .فرزند رشيد صاحل - 3

  .ها را داشته باشد، به حقيقت كه به خري دنيا و آخرت رسيده است هر كس يكى از اين

طمع، يا براى ترس يا براى خوردن و آشاميدن است بپرهيز كه البته شناخت اينان در از برادرى با كسى كه برادريش براى 
  .حني برادرى و دوسىت ممكن است

برادرى را انتخاب كن كه اهل تقواست و در تفحص از اين گونه افراد هر چند در ظلمات باشد و عمرت را بر باد دهد 
رت از مرد م با تقوا و پرهيزكار آفريده نشده و هيچ نعمىت به مانند نعمت برادرى با كوشا باش؛ زيرا بعد از انبيا و اوليا 

  :ايشان به بندگان عطا نشده، چنانچه در قرآن جميد آمده

  .برادران و مصاحبان در دنيا در آخرت دمشن يكديگرند مگر اهل تقوا و پرهيزكاران

   اخّوت در بىن آدم

  :گويد مىدر اين قسمت از روايت، مالعبدالرزاق الهيجى 

دو وجه آن مستحسن است و مثمر سعادت سرمدى و : بدان كه خّلت و دوسىت در بىن آدم از چهار وجه بريون نيست
  .دو وجه ديگر مذموم و منتج شقاوت ابدى

  234: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :آن دو كه مستحسن است

به تناسب ارواح است و تعارف آن، چون حمبت خّلت حقيقى است كه آن را حمّبت روحاىن خوانند و استناد به آن  :يكى
  .انبيا و اوليا با يكديگر

حمبت قلىب است و آن مستند است به تناسب اوصاف كامله و اخالق فاضله چون حمبت صلحا و اتقيا در حق  :دوم
  .يكديگر و دوسىت امم به انبيا و ائمه هدى عليهم السالم
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  :و اما آن دو كه مذموم است

  .به سبب تيسري مصاحل است چون حمبت جتّار و صناع و دوسىت خّدام با خمادمي و ارباب حاجات با اغنيا :يكى

حمبت نفسانيه است و استناد آن به لّذات حّسّيه و مشتهيات نفسّيه است و چون در قيامت اسباب اين دو نوع  :دوم
ذيرد و به دمشىن مبدل گردد، پس بايد كه مقصود حمبت مفقود باشد و غرض و غايت آن به حصول نرسد آن حمبت زوال پ

اهل اميان از خّلت و حمبت با يكديگر حمض رضاى اهلى باشد و مشوب به اغراض دنيوى نباشد تا در قيامت به خطاب 
  :مستطاب

  .»1« ] يا ِعباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َو ال أَنـُْتْم َحتْزَنُونَ [

  .شويد امروز نه بيمى بر مشاست و نه اندوهگني مى! اى بندگان من :]خدا آن روز به آنان گويد[

  .سرافراز گردند

______________________________  
  .68): 43(زخرف  -)1(
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ا اْنِبياَءُه ِعْنَد   َل َكراَمٍة اْكَرَم الّلُه َتعاىلأنَّ اوَّ   اال َترى. َواُظنُّ أنَّ َمْن طََلَب ىف َزمانِنا هذا َصديقاً ِبال َعْيٍب بَِقَى ِبال َصديقٍ [ ِ

أنَّ   َءُه ُصْحَبُة انِْبيائِِه َوُهَو َدليٌل َعلىاْظهاِر َدْعَوِِْم َتْصديُق امٍني أْو َوىلٍّ وََكذِلَك ِمْن اَجلِّ ما اْكَرَم الّلُه ِبِه اْصِدقاَءُه َواْوِلياَءُه َواَمنا
  ] ِمَن الصُّْحَبِة ِىف الّلِه َواْلُمؤاخاِة ِلَوْجِههِ   َواْطَيُب َوازْكى  ْعَمٌة اْحلىما ِىف الَداَرْيِن نِ 

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

  .گمان من اين است كه هر كس در اين زمان دنبال چنني رفيقى كه از هر عيىب پاك باشد بگردد، يافتنش ميّسر نباشد

اّول كرامت و عزّتى كه كرامت فرمود كرمي على االطالق به پيامربان خود، وجود اصدقا و اوليا بوده كه ايشان  بيىن كه آيا منى
در وقت اظهار نبوت انبيا و وصايت اوصيا، پيش از مهه تصديق انبيا و اوصيا كردند و باعث رونق و رواج نبوت و 

فرمود به اصدقا و اوليا و امنا، صحبت و معاشرت پيامربان  ترين نعمىت كه خداوند كرامت وصايت شدند و هم چنني عظيم
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تر از  تر و خوش با آنان بود و اين هر دو دليلى هستند واضح و برهاىن قاطع بر اين كه در دنيا و آخرت نعمىت شريين
  .صحبت ىف الّله و برادرى با برادران مؤمن در راه خدا نيست

 گر آسايشى خواهى از روزگار
 

 غنيمت مشار مجال عزيزان

  به مجعيت دوستان روى نه
 

 «1»  پراكندگى را به يك سوى نه

  

______________________________  
  .امري خسرو دهلوى -)1(
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  56باب 

   در مشورت

  239: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

عقٌل َوِعْلٌم َوَجتْرَِبٌة َوُنْصٌح َوتـَْقوى فاْن َملْ جتَِْد َفاْستـَْعِمِل اخلَْْمَسَة َواْعزِْم : يـَْقَتضى الّديُن َمْن فيِه َمخُْس ِخصالٍ شاِوْر ىف اُمورَِك ِممّا 
  .َوتـَوَكَّْل َعَلى الّلِه فَانَّ ذِلَك يـَُؤدِّيَك اَىل الصَّوابِ 

نْيا الَّىت ِهَى َغيـُْر  عاِئَدٍة اَىل الّديِن َفاْرَفْضها َوال تـَتَـَفكَّْر فيها فَاّنَك اذا فـََعْلَت ذِلَك اَصْبَت بـَرََكَة اْلَعْيِش َوما كاَن ِمْن اُموِر الدُّ
  .َوَحالَوَة الطّاَعةِ 

  .ُصوِل ِمَن اْلُمرادِ َوِىف اْلَمْشَوَرِة اْكِتساُب اْلِعْلِم، َواْلعاِقُل َمْن َيْسَتفيُد ِمْنها ِعْلماً َجديداً َوَيْسَتِدلُّ ِبِه َعَلى اْلَمحْ 

ِالنَُّه ُكلَّما تـََفكََّر فيها  »1« ْلَعَمدِ َوَمَثُل اْلَمْشَوَرِة َمَع اْهِلها َمَثُل التـََّفكُِّر ىف َخْلِق السَّماواِت َواْالْرِض َوَفناِئِهما َوُمها َغِنّياِن َعِن ا
  .َوَيقيناً غاَص ىف ُحبُوِر نُوِر اْلَمْعرَِفِة َواْزداَد ِِما اْعِتباراً 
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ُقُه قـَلْ  ُبَك َفال ُختاِلْفُه فيما ُيشُري ِبِه َعَلْيَك َوال ُتشاِوْر َمْن ال ُيَصدِّقُُه َعْقُلَك َواْن كاَن َمْشُهوراً ِباْلَعْقِل َواْلَورَِع َواذا شاَوْرَت َمْن ُيَصدِّ
، َقاَل الّلُه تـََعاىلَواْن كاَن ِخبَالِف ُمراِدَك َفانَّ النـَّْفَس َجتَْمُح ِمْن قـَُبوِل احلَْ    : ِق، َوِخالفُها ِعْنَد احلَْقاِئِق ابـَْنيُ

نَـُهمْ   َو أَْمُرُهْم ُشورى[ :، وقَاَل تـََعاَىل »2« ]َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ [   .»3« ] بـَيـْ

______________________________  
  .آمده است» القيد«در نسخه عبدالرزاق  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  .38): 42(شورى  -)3(
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  :شاِوْر ىف اُمورَِك ِممّا يـَْقَتضى الّديُن َمْن فيِه َمخُْس ِخصالٍ [

  ] يـَُؤدِّيَك اَىل الصَّوابِ فَانَّ ذِلَك َعْقٌل َوِعْلٌم َوَجتْرَِبةٌ َوُنْصٌح َوتـَْقوى فاْن َملْ جتَِْد َفاْستَـْعِمِل اْخلَْمَسَة َواْعزِْم َوتـَوَكَّْل َعَلى الّلِه 

   مشورت در اسالم

امام صادق عليه السالم در اين باب به يكى از مسائل مّهم كه گاهى خري دنيا و آخرت انسان در آن است يعىن مسئله 
  .فرمايند مشورت با صاحبان صالحيت اشاره مى

  :دارند امام عليه السالم بيان مى

  :است، با كسى كه داراى پنج خصلت است مشورت كندر امورى كه اقتضاى دين و امر آخرت 

  .از عقل و انديشه پاك و روشىن برخوردار باشد - 1

  .داراى علم و دانش باشد - 2

  .از عرصه با عظمت جتربه در متام امور برخوردار باشد - 3
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  .در او روح نصيحت و خريخواهى و راهنماىي به حق قوت داشته باشد - 4

  .دارى باشد ر پرهيز بوده و صاحب تقوا و خويشنتاز حمرمات و منهيّات د - 5

ها احاطه كامل داشت، نياز به  اگر انديشه و عقل انسان بر مهه امور و حقايِق الزم و به خصوص عواقب كارها و برنامه
   مشورت نبود، وىل سازمان و ساختمان عقل
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هر برنامه و كارى را درك كند، نورافكن عقل قوى نيست و حمدوده درك و فهم و اى نيست كه بتواند عاقبت واقعى  به گونه
  .بينش انسان بسيار كم است

انسان اگر خبواهد با تكيه بر عقل تنهاى خود به هر امرى وارد گردد به هر كارى دست بزند، بدون شك ضرر و خسارت 
  .انسان بيش از منفعت او خواهد بود

هاى غري قابل جربان  دهد كه حركت در مسري زندگى به مهراهى عقل تنها خسارت تاب نشان مىتر از آف تاريخ بشر روشن
  .نصيب انسان كرده است

  .هاى بشر در طول تاريخ معلول مهني داستان است روزى ها و تريه اى از بدخبىت قسمت عمده

گريى از عقول سفريان  ه خصوص از كمكهاى اهلى و تفكرات خداىي و ب گريى از عقول باالتر و انديشه آنان كه از كمك
  .حق و امامان معصوم عليهم السالم تكرب كردند به چاه مذّلت و هالكت افتادند

گذارى، جمالس مشورتى، مهه و مهه دليل قاطع و برهان ساطعى بر اين حقيقت  ها، جمالس قانون تشكيل مسينارها، كنفرانس
  .باشد باز نياز به مشورت دارداى كه  است كه عقل و علم انسان به هر درجه

كنند و انسان را به مشورت با عقول عاليه در امر دين و  آيات و روايات بسيار مهم اسالمى هم اين معنا را تصديق مى
  .دهند دنيا و امروز و فردا توجه مى

  :حضرت موسى بن جعفر عليه السالم به هشام فرمودند
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ُحجٌَّة ظاِهَرٌة َوُحجٌَّة باِطَنٌة فَامَّا الظّاِهَرٌة فَالرُُّسُل َواْالنِْبياءُ َواْالِئمَُّة عليهم السالم َوأمَّا : جَّتَـْنيِ انَّ لِّلِه َعَلى الّناِس حُ ! يا ِهْشامُ 
  .»1«  اْلباِطَنُة فَاْلُعُقولُ 

______________________________  
  .20291، حديث 8، باب 206/ 15: ؛ وسائل الشيعة12، كتاب العقل واجلهل، حديث 15/ 1: الكاىف -)1(

  242: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ان، حجت آشكار رسوالن و پيامربان ! اى هشام به حقيقت كه خداوند بر مردم دو حّجت دارد، حجت عيان و حّجت 
ان عقل است   .و امامانند و حجت دروىن و 

نباشد راه استفاده او از انبيا و امامان عليهم السالم گونه استفاده كرد كه اگر در انسان عقل  توان از اين روايت بدين مى
رابطه با انبيا و امامان عليهم السالم زندگى كند از خسارت و ضرر مصون خنواهد بود؛ زيرا  مسدود است، اگر انسان ىب

است و بر تواند در مهه شؤون راهنماى انسان باشد، نياز عقل به عقول عاليه يك نياز طبيعى و ضرورى  عقل تنها منى
  .گريى از عقول اهليه تكرب نكند انسان است كه از كمك

توجه به اين نكته الزم است كه انسان اگر طالب خري و سعادت در امور دين و دنيا و آخرت است بايد در درجه اّول از  
سپس از آنان كه از كتاب خدا و درجه بعد از انبيا و به خصوص خامت رسوالن و آن گاه از ائمه طاهرين عليهم السالم و 

عقل بيدار و علم و جتربه و تقوا و روح نصيحت برخوردارند مشورت كند كه سري اين مسري آدمى را به مقام قرب و عرصه 
شت برين رهنمون مى   .گردد ملكوت و رضايت حق و 

  .دستور بگريدمشورت با خدا به اين است كه به كتاب حق، علم و معرفت پيدا كند و از آيات قرآن براى زندگى 

مشورت با انبيا و ائمه عليهم السالم به اين است كه به روايات صحيحه مراجعه كند و راه خود را بر اساس دستورهاى آن 
  .بزرگواران تنظيم منايد

گانه به اين است كه امر خود را با آنان در ميان بگذارد و از آنان خبواهد كه وى را  مشورت با صاحبان اوصاف پنج
  .ىي كنندراهنما

ره گريى از آيات و روايات الزم است دست در دست عامل ربّاىن   اگر كسى عارف به قرآن و روايات نيست، براى 
ره بگريد   .گذاشته و از دانش او نسبت به آيات و روايات 
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خري و سعادت است باز است و ديدن  در هر صورت راه خري و سعادت در متام شؤون زندگى به روى هر كس كه عاشق
  .ضربه و خسارت معلول تنها سفر كردن در جاده زندگى است

اگر انسان مهراه با كتاب خدا و دستورهاى انبيا و ائمه عليهم السالم و حمصول عقل عاقالن حقيقى، طى راه كند بدون 
  .شك به سعادت ابدى خواهد رسيد

  در جهان حمرم رازى نبود اال دوست
 

  غّصه با يار توان گفت و غم دل با دوست

  گردم سر و پا گرد جهان مى تا من ىب
 

  به مقامى نرسيدم كه نبود آجنا دوست

 جاى ما در دل صاحب نظران كى باشد
 

  به عنايت نظرى گر نكند با ما دوست

د از سر صدق   گر دل ما قدمى پيش 
 

  نيم گامى نبود فاصله از ما تا دوست

  امروز در آتش زغم و درد فراقمنم 
 

  با من سوخته تا خود چه كند فردا دوست

 دولت اين است كه در ُكنج دل تنگ عماد
 

  هيچ كس رخت اقامت ننهد اّال دوست

  

   قرآن و مشورت

آن عالقه اى عالقه داشت به دنبال  قبل از قرآن جميد مسئله مشورت در بني مردم امهيىت نداشت، هر كس به هر برنامه
  .اش را بسنجد كرد، بدون اين كه بتواند نفع و ضرر مورد عالقه حركت مى

  .ترغيب و تشويق منود قرآن جميد اين مسئله مهم را در ميان مردم زنده كرد و مسلمانان را به اين امر مهمّ 

َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهْم َو اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر  َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلبِ [
  .»1« ] َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 
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______________________________  
  .159): 3(آل عمران  -)1(

  244: ، ص10 جعرفان اسالمى، 

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش خبواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و  پريامونت پراكنده مى

  .توكل كنندگان را دوست دارد چون تصميم گرفىت بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا

ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَْمُرُهْم ُشورى[ نَـُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ   َو الَِّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّ   .»1« ] بـَيـْ

ه مشورت است و و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و مناز را برپا داشتند و كارشان در ميان خودشان بر پاي
  .كنند امي، انفاق مى از آنچه روزى آنان كرده

كمرت دچار . بعد از اين آيات بود كه مسئله مشورت در بني مردم مسلمان زنده شد و آنان كه بر اين امر مهم تكيه كردند
  .خسارت و ضرر شدند

   روايات و مشورت

يا َعِلىُّ ما حاَر َمِن اْسَتخاَر َوال :  عليه و آله َعَلى اْلَيَمِن َفقاَل َوُهَو يُوصيىنبـََعَثىن َرُسوُل الّلِه صلى اهللا: قاَل َعلىٌّ عليه السالم
  .»2« َنِدَم َمْن اْسَتشارَ 

آن كس كه طلب خري كند : رسول خدا مرا به مين فرستاد و به عنوان وصّيت به من فرمود: فرمايد على عليه السالم مى
  .شود پشيمان منى شود و هر كس مشورت كند سرگردان منى

______________________________  
  .38): 42(شورى  -)1(

لس اخلامس، حديث 136: األماىل، شيخ طوسى -)2(   .13، حديث 48، باب 100/ 72: ؛ حبار األنوار220، ا

  245: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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  .»1«  بِاْنواِر اْلُعُقولِ َمْن شاَوَر َذِوى اْلُعُقوِل اْسَتضاَء : َوقاَل عليه السالم

ره مى هر كس با صاحبان عقل و بينش مشورت كند، از روشناىي: و نيز آن حضرت فرمود   .گريد هاى عقول 

  .»2«  َطَرِف النَّجاحِ   اْلُمْسَتشُري َعلى: َوقاَل عليه السالم

  .مشورت كننده در جهت رستگارى است: و آن جناب فرمود

  .»3«  ِبَرأْيِهِ   ْسِتشاَرُة َعْنيُ اهلِْداَيِة َوَقْد خاَطَر َمِن اْستَـْغىناْال : َوقاَل عليه السالم

  .مشورت كردن عني هدايت است و هر كس مستقل به رأى باشد خود را به خطر انداخته است: و آن حضرت فرمود

  .»4« اَىل الرُّْشدِ  َماِمْن َرُجٍل ُيشاِوُر اَحداً اّال ُهِدىَ : َوقاَل َرُسوُل اللَّه صلى اهللا عليه و آله

  .رسد كند، مگر اين كه به رشد و عاقبت نيكو مى مرد با كسى مشورت منى: رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»5« ِعْلِمِه ُعُلوَم احلَُْكماءِ   َرأِيِه َرأَى اْلُعَقالِء َوَيُضمَّ اىل  َحقٌّ َعَلى اْلعاِقِل أْن ُيضيَف اىل: قاَل َعلّى عليه السالم

  .انصاف اين است كه عاقل راى عقال را به رأى خود اضافه كند و علوم حكما را به علمش بيفزايد

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم فرمود

______________________________  
  .10080، حديث 442: غرر احلكم -)1(

  .10069، حديث 442: غرر احلكم -)2(

  .38، حديث 48، باب 104/ 72: ؛ حبار األنوار211حكمت : البالغة ج -)3(

  .584/ 4: نور الثقلني -)4(

  .496، حديث 55: غرر احلكم -)5(

  246: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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كند با خبيل مشورت منما كه تو را از رسيدن به هدف باز  با ترسو مشورت مكن كه راه خروج از مشكل را بر تو تنگ مى
  .»1« دهد دارد، با حريص مشورت مكن كه شّر و بدى را در برابرت جلوه مى مى

  :فرمايد على عليه السالم مى

  .»2« مناياند با دروغگو مشورت مكن كه او مانند سراب است دور را نزديك و نزديك را دور مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3«  با آنان كه خدا ترسند مشورت كن تا به رشد برسى

  :فرمايند ول اسالم صلى اهللا عليه و آله مىرس

مشورت با عاقل ناصح، رشد و بركت و توفيق اهلى است، چون عاقل ناصح راهنماىي كرد، خمالفت مكن كه در آن 
  .»4« خمالفت رنج و سخىت خواهد بود

  :فرمايد حضرت زين العابدين عليه السالم مى

  .»5«  حق نعمت استمشورت كننده را راهنماىي كن كه اين امر اداى 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اگر قاتل على مرا بر چيزى امني خبواهد، يا از من طلب نصيحت كند، يا مرا طرف مشورت خود قرار دهد و من در 
   هايش اراده قبول داشته باشم مقابل خواسته

______________________________  
  .11، حديث 48، باب 99/ 72: ؛ حبار األنوار1، حديث 350، باب 559/ 2: علل الشرايع -)1(

  .10092، حديث 442: غرر احلكم -)2(

  .4، حديث 48، باب 98/ 72: ؛ حبار األنوار19، حديث 3، باب 601/ 2: احملاسن -)3(

  .27، حديث 48، باب 102/ 72: ؛ حبار األنوار25، حديث 3، باب 602/ 2: احملاسن -)4(
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  .3، حديث 21، باب 141/ 75: ؛ حبار األنوار283: حتف العقول -)5(

  247: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  كنم حق امانت را نسبت به او مراعات مى

  :فرمايد على عليه السالم مى

  .»2«  هر كس در مشورت نسبت به مسلمانان حيله كند از او بيزارم

  :فرمايد و نيز مى

 كننده در امر مشورت است كه باعث عذاب سخت اهلى خواهد بود مشورتترين امور و بدترين شرور، خيانت به  زشت
»3«.  

______________________________  
  .24183، حديث 2، باب 74/ 19: ؛ وسائل الشيعة5، باب أداء األمانة، حديث 133/ 5: الكاىف -)1(

  .8، حديث 48اب ، ب99/ 72: ؛ حبار األنوار296، حديث 31، باب 66/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .10102، حديث 443: غرر احلكم -)3(

  248: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َت ذِلَك اَصْبَت بـَرََكَة اْلَعْيِش َوما كاَن ِمْن اُموِر الدُّنْيا الَّىت ِهَى َغيـُْر عاِئَدٍة اَىل الّديِن َفاْرَفْضها َوال تـَتَـَفكَّْر فيها فَاّنَك اذا فـََعلْ [
  ]َوَحالَوَة الطّاَعةِ 

   مشورت در امور دنياىي

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اگر در كارى كه مربوط به دنياست و در نتيجه و عاقبت آن در ترديدى، از آن بگذر و فكرت را نسبت به آن مشغول 
  .مكن كه در گذشت تو از آن برنامه، بركت زندگى و شرييىن طاعت حضرت حق است
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ببينيد در مسئله مشورت در امور مربوط به وضع دنياىي آن هم دنياىي كه به قيمت از دست  مشا تاريخ را مالحظه كنيد و
هايش با فرزندش عبدالّله و عمر سعد در  هايش با عمرو عاص خائن و زبري در مشورت رفنت آخرت بود، معاويه در مشورت

  .مشورتش با يكى از فرزندانش به كجا كشيده شدند

در اين زمينه به اثر جاوداىن . ها با عمرو عاص از نظر كردار و رفتار روى تاريخ را سياه كرد مشورتمعاويه از پس آن 
  .هاى پر قيمت عالمه عسكرى مراجعه كنيد و متام نوشته» الغدير«

  .زبري در پس مشورت با فرزندش عبدالّله دچار جنگ مجل و هالكت ابدى خود و بسيارى از مردم بصره شد

  249: ، ص10 ، جعرفان اسالمى

عمر سعد مرتكب جنايىت گشت كه تاريخ بشر نظري آن را به ياد ندارد، فاجعه عظيم كربال با هيچ ترازوىي و ميزاىن قابل 
رمحى را در اين صحنه از خود به  سنجش نيست، بشر در آن فاجعه انواع شرور و جنايات را از خود بروز داد و كمال ىب

  .يادگار گذاشت

  250: ، ص10 ، جعرفان اسالمى

َوَمَثُل اْلَمْشَوَرِة . وِل ِمَن اْلُمرادِ َوِىف اْلَمْشَوَرِة اْكِتساُب اْلِعْلِم، َواْلعاِقُل َمْن َيْسَتفيُد ِمْنها ِعْلماً َجديداً َوَيْسَتِدلُّ ِبِه َعَلى اْلَمْحصُ [
اِئِهما َوُمها َغِنّياِن َعِن اْلَعَمِد ِالنَُّه ُكلَّما تـََفكََّر فيها غاَص ىف ُحبُوِر نُوِر َمَع اْهِلها َمَثُل التـََّفكُِّر ىف َخْلِق السَّماواِت َواْالْرِض َوَفن

  ]اْلَمْعرَِفِة َواْزداَد ِِما اْعِتباراً َويَقيناً 

   نتيجه مشورت

كه از   و در مشورت با اهل اميان و آنان كه از نور تقوا برخوردارند، كسب دانش است و عاقل و انديشمند كسى است
  .طريق مشورت به علم جديد دست پيدا كند و از آن علم به مقصد و مقصود خود راه يابد

هاست كه بدون  ها و زمني و پايان يافنت روزگار آن مشورت كردن با مردم دانا و افراد بينا مانند انديشه در آفرينش آمسان
ها موجب شنا در درياهاى نور معرفت  انديشه در آنستون در اين فضاى اليتناهى به دنبال امر حضرت حق درحركتند و 

و كسب يقني نسبت به حضرت حق است، به مهني گونه مشورت با دانايان موجب به دست آوردن يقني به حق بودن  
  .خواهد اجنام دهد كارى است كه انسان مى
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ُقُه َعْقُلَك َوانْ [ ُقُه قـَْلُبَك َفال ُختاِلْفُه فيما ُيشُري ِبِه   َوال ُتشاِوْر َمْن ال ُيَصدِّ كاَن َمْشُهوراً ِباْلَعْقِل َواْلَورَِع َواذا شاَوْرَت َمْن ُيَصدِّ
  ] َعَلْيَك َواْن كاَن ِخبَالِف ُمراِدَك َفانَّ النـَّْفَس َجتَْمُح ِمْن قـَُبوِل احلَِْق، َوِخالُفها ِعْنَد احلَْقاِئِق ابـَْنيُ 

مؤمن مهانند آينه است و قدرت منعكس كردن قسمىت از حقايق را دارد، حضرت صادق عليه السالم  از آجناىي كه دل
  :فرمايد مى

كند مشورت مكن، گرچه در بني مردم به عقل و ورع مشهور باشد و هرگاه مشورت   با كسى كه عقلت وى را تصديق منى
و خمالفت مكن و خالف گفته او را جايز مدان، چرا كه كند با ا پذيرد و تصديق مى كردى، با انساىن كه قلبت او را مى

وش است و به آساىن قبول حق منى   :اند كند، چنان كه گفته نفس آدمى سركش و 

حق تلخ است، وىل بايد بداىن كه رشد و كمال در خمالفت با نفس است و اين معىن نزد دانايان راه روشن و به جتربه 
  .ثابت شده است
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   باب

57  

   در مدح حلم
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ِجوارِِه، َوال َيكوُن َحليماً اّال اْلُمَؤيَُّد ِباْنواِر اْلَمْعرَِفِة َوالتـَّْوحيدِ   ءُ ِبِه صاِحُبُه اىل احلِْْلُم ِسراُج الّلِه َيْسَتضى

  :َمخَْسِة أْوُجهٍ   َواحلِْْلُم َيُدوُر َعلى
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، أْو َيُكوَن صاِدقاً فـَيُتـََّهَم، أْو َيْدُعَو اَىل احلَْقِّ فـَُيْسَتَخفَّ ِبِه، أْو اْن يـُْؤذى ِبال ُجْرٍم، أْو أْن يُطاِلَب بِاحلَْقِّ   أْن َيُكوَن َعزيراً فـََيِذلَّ
  .فـَُيخاِلُفوُه فيِه، َفاْن أتـَْيَت ُكّالً ِمْنها َحقَُّه فـََقْد اَصْبتَ 

  .َقْد َوَضَع احلََْطَب َعَلى النّارِ َوقاِبِل السَّفيَه ِباْالعراِض َعْنهُ َوتـَْرِك اجلَْواِب َيُكِن الّناُس اْنصاَرَك ِالنَُّه َمْن جاَوَب السَّفيَه َفَكأَنَُّه 

  .ها َواذاُهْم َعَلْيهاَمَثُل اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل اْالْرِض َمناِفُعُهْم ِمنْ : قاَل رسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

  .َمُشوٌب ِجبَفاِء اْخلَْلقِ   ِالنَّ ِرَضى الّلِه َتعاىل  ِرَضى الّله َتعاىل  َجفاِء اْخلَْلِق الَيِصْل اىل  وَمْن ال َيْصِربْ َعلى

  .أنَا َعْنَك أْحَلمُ : ايّاَك اْعىن، قالَ : َوُحِكَى أْن َرُجًال قاَل ِلْألْحَنِف ْبِن قـَْيسٍ 

ُسوُل بُِعْثُت لِْلِحْلِم َمرَْكزاً َولِْلِعْلِم َمْعِدناً َولِلصَّْربِ َمْسَكناً بُِعْثُت ِالَمتَِّم َمكارَِم اْالْخالِق، َصَدَق رَ : الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آلهقاَل 
  :الّلِه صلى اهللا عليه و آله
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  :ْن اساَء الَْيَك َوخاَلَفَك َواْنَت اْلقاِدُر َعلَى اْالنِتقاِم ِمْنُه َكما َوَرَد ىف الدُّعاءَوَحقيَقُة احلِْْلِم أْن تـَْعُفَو َعمَّ 

  .»1«  اهلى اْنَت اْوَسُع َفْضًال َواْوَسُع ِحْلماً ِمْن اْن ُتواِخَذىن ِبَعَملى َوَتْسَتِذلَّىن ِخبَطيَئىت

______________________________  
  .باشد سخه مصباح عبدالرزاق الهيجى منىاين فراز دعا در ن -)1(
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  ]ِجوارِِه، َوال َيكوُن َحليماً اّال اْلُمَؤيَُّد ِباْنواِر اْلَمْعرَِفِة َوالتـَّْوحيدِ   ءُ ِبِه صاِحُبُه اىل احلِْْلُم ِسراُج الّلِه َيْسَتضى[

   حقيقت حلم و بردبارى

ترين اوصاف پسنديده و موارد محيده يعىن شكيباىي و بردبارى و  فصل، از يكى از مهم امام صادق عليه السالم در اين
  .گويند حوصله و حلم سخن مى

  :فرمايند در ابتداى روايت مى
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كند  شكيباىي و بردبارى چراغ پر فروغ اهلى است كه انسان در سايه نور آن چراغ به جوار رمحت حضرت حق راه پيدا مى
  .گردد ضات نامتناهى حضرت دوست مستفيض مىو به سبب آن از فيو 

  .حلم و بردبارى، حوصله و شكيباىي براى كسى ميّسر نيست، مگر اين كه مؤيد به انوار معرفت و توحيد باشد

آرى، حقيت اين است كه اگر كسى آگاه به آيات قرآن و عامل به اخالق انبيا و ائمه و اوليا و بيناى نسبت به روايات 
 در عرصه با عظمت توحيد يعىن پيوند قلىب و عملى با حضرت حق باشد و از آن جناب در مسئله باشد و از طرىف

گردد و از  اوصاف و صفات نفسى كسب نور كند، بدون ترديد به صفت پاك و پر ارزش بردبارى و حوصله متصف مى
  .حقايق موفق خواهد گشتها و  اين طريق از بسيارى از گناهان در امان مانده و به كسب بسيارى از واقعيت
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  .حلم در مرحله اّول از اوصاف حضرت حق و در مرحله بعد از خصوصيات انبيا و ائمه و اولياى اهلى است

  .منّور به نور حلم در حقيقت مهرنگ با حضرت حق و انبيا و اوليا و ائمه طاهرين عليهم السالم است

  .و شكيباىي به خرج دهيددر متام برخوردها حوصله 

اى ندارد، چرا كه از ابتداى خلقتش مدىن الطبع و اجتماعى آفريده شده و ادامه  انسان از زندگى كردن با ديگران چاره
  .حيات در ظلمت تنهاىي براى او ميّسر نيست

ز علم و معرفت و امانت ها ا انسان در زندگى خانوادگى و اجتماعى خويش بايد بداند كه آنان كه طرف او هستند مهه آن
و صداقت و ظرفيت و حقيقت و اميان و اسالم كامل و اخالق پسنديده و اوصاف محيده برخوردار نيستند و به خاطر 

خربى و  اين كمبودها ممكن است در حق انسان مرتكب اشتباهاتى شوند و يا انسان اگر در برابر اين حوادث كه معلول ىب
به ناچار دچار شر . ان است از كوره در برود و بر كرسى خشم و غضب و عصبانّيت بنشيندمعرفىت و كم ظرفيىت ديگر  ىب

  .منايد و ظلم و گناه و معصيت شده و از رمحت واسعه حق خود را حمروم مى

اما اگر حلم و حوصله و شكيباىي و بردبارى پيشه سازد اّوًال به طرف مقابل درس حق و حقيقت آموخته و ثانياً او را از  
  .گردد كرده خود پشيمان ساخته و به راه فضيلت رهنمون مى
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حلم در وجود انسان منبع جاذبه براى جذب مردم به سوى حق است و اين واقعيىت است كه در انبيا و ائمه طاهرين 
  .دندعليهم السالم جتّلى داشت و از اين راه بسيارى از مردم به حقيقت گرايش پيدا كرده و به اميان و عمل آراسته ش

قرآن جميد در آيه صد و پنجاه و نه سوره مباركه آل عمران گرايش مردم صدر اسالم به دين خدا را معلول بردبارى و حلم 
   و شكيباىي و اخالق پيامرب بزرگ
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  .داند اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ها و امواج آزاردهنده زمان نبود كجا چرخ با  آن مهه حوادث و طوفان اگر بردبارى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در برابر
  شد؟ گري مى افتاد و چگونه موج آيني اهلى عامل عظمت اسالم به حركت مى

آفريىن امم و حوصله و شكيباىي ائمه عليهم السالم در برابر مردم كم ظرفيت زمان خود  اگر بردبارى انبيا در برابر حادثه
  .خدا و فضايل اخالقى و حقايق ملكوتى اثرى و خربى در جهان منانده بودنبود، از آيني 

آراسته بودن مؤمن به حلم كه راه به دست آوردنش مترين حوصله در برابر حوادث و دورى وى از غضب و خشم 
  .باشد، از واجبات اخالق اسالمى است مى

كنندگان سود  ات اشاره رود، باشد كه براى متام مطالعهدر اينجا الزم است به مسئله حلم و غضب از ديدگاه آيات و رواي
  .دنياىي و آخرتى ببار آورد

  حلم در قرآن جميد

هاىي حليم ياد كرده و اين مهه براى اين  قرآن جميد حلم را از اوصاف حضرت حق دانسته و از پيامربان اهلى به عنوان انسان
به نور حلم و بردبارى مّتصف شوند كه راه جنات مهرنگى با است كه مردم از حضرت حق و انبياى اهلى درس گرفته و 

  .خدا و انبياى اهلى است

  .»1« ] َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ما ِيف أَنـُْفِسُكْم َفاْحَذُروُه َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ [

  او] خمالفت با[داند؛ بنابراين از  و بدانيد كه خدا آنچه در دل داريد مى
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______________________________  
  .235): 2(بقره  -)1(
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  .بپرهيزيد، و بدانيد كه خدا بسيار آمرزنده و بردبار است

  .»1« ] ُه َغُفوٌر َحِليمٌ ال يُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِيف َأْمياِنُكْم َو لِكْن يُؤاِخذُُكْم ِمبا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َو اللَّ [

] شود كه جدى و حقيقى نيست و عادتاً بدون قصد قلىب بر زبان جارى مى[خدا مشا را به خاطر سوگندهاى لغوتان 
كند؛ و خدا  مرتكب شده مؤاخذه مى]  از سوگند جدى و حقيقى[هايتان  كند، وىل مشا را به خاطر آنچه دل مؤاخذه منى

  .ستبسيار آمرزنده و بردبار ا

  .»2« ] قـَْوٌل َمْعُروٌف َو َمْغِفَرٌة َخيـٌْر ِمْن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعها َأذًى َو اللَُّه َغِينٌّ َحِليمٌ [

يدستان[گفتارى پسنديده  رت از خبششى است كه ]  ى كرميانه نسبت به خشم و بد زباىن مستمندان[و عفو ]  در برابر 
  .ر استنياز و بردبا دنبالش آزارى باشد، و خدا ىب

ُُم الشَّْيطاُن ِببـَْعِض ما َكَسُبوا َو لَ [ َا اْستَـَزهلَّ  ] َقْد َعَفا اللَُّه َعنـُْهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمعاِن ِإمنَّ
»3«.  

با هم روياروى شدند، به دمشن پشت كردند، ]  و مشرك مؤمن[كه دو گروه ] در نربد احد[قطعاً كساىن از مشا روزى كه 
جز اين نيست كه شيطان آنان را به سبب برخى از گناهاىن كه مرتكب شده بودند لغزانيد، و يقيناً خدا از آنان در  

  .گذشت؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و بردبار است

______________________________  
  .225): 2(بقره  -)1(

  .263): 2( بقره -)2(

  .155): 3(آل عمران  -)3(
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  .»1« ] ِإنَّ ِإْبراِهيَم َألَوَّاٌه َحِليمٌ [

  .يقيناً ابراهيم بسيار مهربان و بردبار بود

  .»2« ] ِإنَّ ِإْبراِهيَم َحلَِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيبٌ [

  .بود] به سوى خدا[به راسىت كه ابراهيم بسيار بردبار و دلسوز و روى آورنده 

  .»3« ]َك َألَْنَت اْحلَِليُم الرَِّشيدُ قاُلوا يا ُشَعْيُب أَ َصالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـُْرَك ما يـَْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن نـَْفَعَل ِيف أَْموالِنا ما َنشُؤا ِإنَّ [

يدند رها كنيم؟ يا از اين كه در امواملان به پرست دهد كه آنچه را پدرامنان مى آيا منازت به تو فرمان مى! اى شعيب: گفتند
خواهى در  پس چرا مى[اى  يافته بردبار و راه]  انساىن[بردارمي؟ به راسىت كه تو  خواهيم تصرف كنيم دست هر كيفيىت كه مى

  !]پرسىت وهزينه كردن امواملان به هر كيفيىت كه خبواهيم بايسىت؟ برابر آزادى ما نسبت به بت

  .»4« ] فـََبشَّْرناُه ِبُغالٍم َحِليمٍ *  ِمَن الصَّاحلِِنيَ َربِّ َهْب ِيل [

  .پس ما او را به پسرى بردبار مژده دادمي.* مرا فرزندى كه از صاحلان باشد عطا كن! پروردگارا

در اين آيات دقت كرديد كه مسئله حلم از چه ارزش واالىي برخوردار است كه حلم، اخالق حضرت حق و از اوصاف 
  .انبياى اهلى استپسنديده 

   اگر حلم خدا در برابر مردم عاصى و كم ظرفيت نبود، اگر انبيا از حلم و بردبارى

______________________________  
  .114): 9(توبه  -)1(

  .75): 11(هود  -)2(

  .87): 11(هود  -)3(

  .101 - 100): 37(صافات  -)4(
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  262: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ماند و  شدند و از عنايىت به عنوان توبه آثارى برجاى منى متام گنهكاران به سرعت به عذاب دچار مىبرخوردار نبودند، 
آمدند كه  بسيارى از صاحلان كه از نسل عاصيان گذشته بودند با معذب شدن عاصيان و از بني رفنت آنان به وجود منى

  .و صاحلان روزگار هم به لباس حيات آراسته گردندحلم خدا و انبيا باعث شد بسيارى از عاصيان موفق به توبه شوند 

حلم مانع از مؤاخذه حق و نفرين انبيا در حق عاصيان بود و اين عاصيان و سركشان بودند كه از بركت حلم موفق به 
  .جلب عفو و آمرزش گشته و عّلت حتّقق نسل صاحل شدند

زيد و يعقوب بزرگوار از نفرين در حق فرزندانش خودداررى  خداوند بزرگ در برابر گناه بسيار بزرگ فرزندان يعقوب حلم ور 
كرد و اين حلم حق و يعقوب باعث گشت كه فرزندان گنهكار يعقوب موفق به توبه شدند و با زنده ماندنشان باعث به 

نسل وجود آمدن نسل صاحلى چون انبياى بعد از يعقوب گشتند كه متام انبياى بىن اسرائيل تا عيسى عليه السالم از 
  .فرزندان حضرت يعقوب به وجود آمدند و اين مهه نتيجه حلم و بردبارى حق و حضرت يعقوب درباره آن گنهكاران بود

ها  چه نيكوست كه ما هم در مقابل برخورد نامناسب پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و دوستان و متام مردمى كه با آن
م بورزمي و از خشم و غضب و عصبانيت خوددارى كنيم كه منافع حلم سر و كار دارمي مهانند حضرت حق و انبيا حل

  .گريى نيست هاى غضب و خشم قابل اندازه قابل ارزياىب و خسارت

آنان كه از حلم و شكيباىي و صرب و حوصله برخوردارند، درونشان منّور به نور امنّيت و قلبشان متصف به صفت آرامش 
صايب ارضى و مساىي و اجتماعى و خانوادگى براى آنان حتّملش ساده و آسان و راحت و و طمأنينه و از مهه باالتر متام م

  .سهل است

  263: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ايت از طرف حضرت حق برخوردارند و به حق كه حمبوب خدا  اينان به خاطر حلم و شكيباىي از ثواىب عظيم و اجرى ىب
  .و انبيا و امامان بزرگوار هستند

  بال نيست شق جانان ىبصالى ع
 

  بال بودن روا نيست زماىن ىب

 اگر صد تري بر جان تو آيد
 

  چو تري از شصت او آيد خطا نيست
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 از آجنا هر چه آيد راست آيد
 

  تو كژ منگر كه كژ ديدن روا نيست

 داىن از اين سر سر موىي منى
 

  مبني خود را در آجنا و رضا نيست

  

  بيىنبالكش تا لقاى دوست 
 

  بال مرد لقا نيست كه مرد ىب

 ميان صد بال خوش باش با او
 

  كه در آن جايگه هرگز بال نيست

 ز حريت چون دل عطار امروز
 

 «1»  درين گرداب خون يك مبتال نيست

  

   حلم در روايات

  :فرمايد مىائمه معصومني عليهم السالم در اين زمينه روايات متعددى دارند، امام على عليه السالم 

  .»2« احلِْْلُم َسِجيٌَّة فاِضَلةُ 

  .بردبارى اخالق برتر است

  .»3«  احلِْْلُم ِغطاءٌ ساتٌِر َواْلَعْقُل ُحْساٌم باتٌِر َفاْستـُْر َخَلَل ُخْلِقَك ِحبِْلِمَك َوقاِتْل َهواَك ِبَعْقِلكَ 

بارى خود بپوشان و هواى نفست را با قدرت بردبارى پرده پوشاننده و عقل مششري برّاىن است، خلل اخالقت را به برد
  .عقل از ميان بردار

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  .78، حديث 93، باب 428/ 68: ؛ حبار األنوار319/ 1: كنز الفوائد  -)2(

  .76، حديث 93، باب 428/ 68: ؛ حبار األنوار424حكمت : ج البالغة -)3(
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  264: ، ص10 ج عرفان اسالمى،

  .»1«  احلِْْلُم ِحجاٌب ِمَن اْآلفاتِ 

  .بردبارى و شكيباىي مانعى از آفات و بليات است

  .»2« احلِْْلُم َرأُس الرِّياَسةِ 

  .بردبارى ريشه آقاىي و رياست است

  .»3« احلِْْلُم َعشريَةٌ 

  .بردبارى براى انسان قبيله است

  .»4«  احلِْْلُم ِنظاُم أْمِر اْلُمْؤِمنِ 

  .شكيباىي نظام حيات مؤمن است

  .»5«  ال ِعزَّ انـَْفُع ِمَن احلِْْلمِ 

  .تر از بردبارى نيست سربلندى با منفعت

  .»6«  َوَجْدُت احلِْْلَم َواالْحِتماَل اْنَصَر ىل ِمْن ُشْجعاِن الرِّجالِ : قاَل على عليه السالم

  .تر از مردان شجاع ديدم آمدها را براى خود يارى كنندهبردبارى و شكيباىي و حتمل پيش : حضرت على عليه السالم فرمود

  .»7«  اْحلَليمُ : ، قالَ  أىُّ اْخلَْلِق أقَوى: ُسِئَل أمرياملؤمنني عليه السالم

  .بردبار و شكيبا: ترين انسان را پرسيدند فرمود از امام على عليه السالم قوى

______________________________  
  .794حديث ، 64: غرر احلكم -)1(

  .7814، حديث 342: غرر احلكم -)2(
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  .418حكمت : ج البالغة -)3(

  .6382، حديث 285: غرر احلكم -)4(

  .78، حديث 93، باب 428/ 68: ؛ حبار األنوار92: حتف العقول -)5(

  .6467، حديث 287: غرر احلكم -)6(

  .52، حديث 93، باب 420/ 68: حبار األنوار -)7(

  265: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َا احلِْْلُم َكْظُم الَغْيِظ َوِمْلُك النـَّْفسِ    .»1«  امنَّ

  .بردبارى فرو خوردن خشم و مالكيت بر نفس است

  .»2«  الَّذى ال يـَْغَضب: ُسِئَل عليه السالم َعْن اْحَلِم الّناِس َفقالَ 

  .شود از حضرت از بردبارترين مردم پرسيدند فرمود، كسى است كه خشمگني منى

  .»3« احلِْْلُم زيَنةٌ : َل اُحلَسُني عليه السالمقا

  .حلم و بردبارى زينت انسان است: امام حسني عليه السالم فرمود

  .»4« ِباحلِْْلِم ناِصراً   َكفى: قاَل الصادق عليه السالم

  .حلم و بردبارى ياورى كاىف است: ام صادق عليه السالم فرمودام

  .»5« َيُكوَن َحليماً   الرَُّجُل عاِبداً َحّىت الَيُكوُن : قاَل الرضا عليه السالم

  .مرد بنده نيست مگر بردبار باشد: امام رضا عليه السالم فرمود

   قرآن و غضب
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  .مندان به حضرت حق به حساب آورده است كتاب خدا فرو خوردن خشم را از اوصاف حمسنني و مردم با اميان و عالقه

______________________________  
  .6407، حديث 286: رر احلكمغ -)1(

  .52، حديث 93، باب 420/ 68: ؛ حبار األنوار5833، حديث 383/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .5، حديث 20، باب 122/ 75: حبار األنوار -)3(

  .20469، حديث 26، باب 266/ 15: ؛ وسائل الشيعة6، باب احللم، حديث 112/ 2: الكاىف -)4(

  .12، حديث 93، باب 403/ 68: ؛ حبار األنوار1، باب احللم، حديث 111/ 2: الكاىف -)5(

  266: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .قرآن جميد فرو خوردن غضب را از اخالق و اوصاف انبيا و اوليا و پاكان از عباد خدا دانسته است

حوادث خشمگني شده و عصباىن قرآن جميد رضايت ندارد، مردم مؤمن در برخورد با يكديگر و به خصوص در برخورد با 
  .و غضبناك شوند

الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َو الضَّرَّاِء َو * َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ   َو سارُِعوا ِإىل[
  .»1« ] النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن 

نايش  شىت كه  شىت كه براى  آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ها و زمني است بشتابيد؛ 
برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگ دسىت انفاق مى* پرهيزكاران آماده شده است؛

  .گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [

يََّة اْجلاِهلِيَِّة َفَأنـَْزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلى[ ُِم احلَِْميََّة محَِ َو    َرُسوِلِه َو َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َو أَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقوى  ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلِو
ا َو أَْهَلها َو كاَن اللَّهُ ِبُكلِّ َشيْ كا   .»2« ]ٍء َعِليماً  نُوا َأَحقَّ ِ
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دل هايشان را از تعّصب و خشم شديد جاهلى آكنده  ]  پس از قرارداد صلح حديبيه[هنگامى را كه كافران ]  ياد كن[
مالزم ]  يقت و جان توحيد استكه حق[كردند، پس خدا هم آرامشش را بر پيامربش و مؤمنان نازل كرد و روح تقوا را 

  .سزاوارتر و شايسته آن بودند؛ و خدا مهواره به هر چيز داناست] روح تقوا[آنان منود، و آنان به 

______________________________  
  .134 -133): 3(آل عمران  -)1(

  .26): 48(فتح  -)2(

  267: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ن دين، از كفار به خاطر آتش خشم بيجايشان مذّمت شده و از رسول و مؤمنان به خاطر در آيه شريفه بنا به تفسري بزرگا
  .وقار و حلم و آرامششان توصيف شده است

   روايات و غضب

  .»1« اْلُغَضُب ِمْفتاُح ُكلِّ َشرٍّ : قاَل الّصادُق عليه السالم

  .خشم و عصبانيت، كليد هر شّرى است: امام ششم عليه السالم فرمود

  :گويد عبداالعلى مى

ره مرا موعظه: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم   .مند شوم اى كن كه از آن 

  :مردى خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و مهني سؤال را كرد حضرت فرمود: فرمود

مشو، دوباره آمد مهان سؤال را  برو و عصباىن مشو، برگشت و دوباره سؤالش را تكرار كرد، حضرت فرمود؛ برو و عصباىن 
  .»2« كرد حضرت بار سوم مهان پاسخ را داد

  .»3«  اْلَغَضُب َممَْحَقٌة ِلَقْلِب احلَْكيمِ : َوقاَل عليه السالم

  .عصبانيت از بني برنده دل حكيم است: و نيز آن حضرت فرمود
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  .»4«  هُ َمْن َملْ َميِْلْك َغَضَبُه َملْ َميِْلْك َعْقلَ : َوقاَل عليه السالم

______________________________  
  .20733، حديث 53، باب 358/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، باب الغضب، حديث 303/ 2: الكاىف -)1(

  .5، باب الغضب، حديث 303/ 2: الكاىف -)2(

  .33، حديث 132، باب 278/ 70: ؛ حبار األنوار13، باب الغضب، حديث 305/ 2: الكاىف -)3(

  .20741، حديث 53، باب 360/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، باب الغضب، حديث 305/ 2: الكاىف -)4(
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  .تواند عقلش را حفظ كند هر كس خود را از خشم و عصبانيت حفظ نكند منى: نيز آن جناب فرمود

عصبانيت و خشم، به هر كار دهد و در فضاى تاريك  آرى، آدم عصباىن قدرت انديشه و تفّكرش را از دست مى
  .زند خطرناكى دست مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

مؤمن هر گاه غضب كند، خشم و غضبش وى را از مرز حق بريون نربد و چون خشنود گردد، خشنوديش سبب ورودش 
  .»1« گردد و چون قدرت يابد چيزى را خارج از حدود حّقش قبول نكند به باطل منى

  .»2« اْلَغَضُب يُثُري َكواِمَن احلِْْقدِ : ىٌّ عليه السالمقاَل َعلِ 

  .هاى دروىن و پنهاىن است عصبانيت برانگيزنده كينه: على عليه السالم فرمود

  .»3« اْلَغَضُب َشرٌّ اْن أَطْعَتُه َدمَّرَ : َوقاَل عليه السالم

  .كند مىعصبانيت شّرى است كه اگر مطيِع او باشى هالك : و نيز آن حضرت فرمود

  .»4«  اْلَغَضُب َمرَْكُب الطّيشِ : َوقاَل عليه السالم
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  .عصبانيت مركب آدم كم عقل و انسان گيج است: و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .20731، حديث 53، باب 358/ 15: ؛ وسائل الشيعة11، باب املؤمن وعالماته، حديث 233/ 2: الكاىف -)1(

  .6897، حديث 303: احلكم غرر -)2(

  .13376، حديث 53، باب 11/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6891، حديث 302: غرر احلكم -)3(

  .6888، حديث 302: غرر احلكم -)4(
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، َويُباِعدُ : َوقاَل عليه السالم   .»1« اْخلَيـْرَ  بِئَس اْلَقريُن اْلَغَضُب، يـُْبِدى اْلَمعاِئَب َويُْدِىن الشَّرَّ

غضب چه دوست بدى است، آشكار كننده معايب و نزديك كننده شر و دور كننده خري و خوىب : و نيز آن جناب فرمود
  .است

  .»2«  ِمْن َطبايِع اجلُّْهاِل التََّسرُُّع اَىل اْلَغَضِب ىف ُكلِّ حالٍ : َوقاَل عليه السالم

  .شدن در هر حال است از سرشت نادانان زود عصباىن: و آن حضرت فرمود

  .»3«  اْلَغَضُب ناُر اْلُقُلوبِ : َوقاَل عليه السالم

  .هاست خشم و عصبانيت آتش دل: و نيز آن جناب فرمود

  .»4«  ايّاَك َواْلَغَضَب َفاوَُّلُه ُجنوٌن َوآِخرُُه نََدمٌ : َوقاَل عليه السالم

  .و آخرش پشيماىن است از خشم و عصبانيت بپرهيز كه اولش ديوانگى: و آن حضرت فرمود

ُة اْلَغَضِب تـَُغيـُِّر اْلَمْنِطَق َوتـَْقَطُع مادََّة احلُْجَِّة َوتـَُفرُِّق اْلَفْهمَ : َوقاَل عليه السالم   .»5«  ِشدَّ

  .منطق صحيح را تغيري دهد و ريشه دليل را قطع كند و پريشاىن فهم آورد: خشم زياد: و آن حضرت فرمود
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  .»6«  نـَْفِسِه َمْن َقَمَع َغَضَبُه َواماَت َشْهَوتَهُ   ُم الّناِس ُسْلطاناً َعلىاْعظَ : َوقاَل عليه السالم

______________________________  
  .13376، حديث 53، باب 13/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6893، حديث 302: غرر احلكم -)1(

  .6875، حديث 302: غرر احلكم -)2(

  .6859، حديث 301: غرر احلكم -)3(

  .13376، حديث 53، باب 12/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6898، حديث 303: غرر احلكم -)4(

  .78، حديث 428/ 68: ؛ حبار األنوار319/ 1: كنز الفوائد  -)5(

  .13376، حديث 53، باب 12/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6866، حديث 302: غرر احلكم -)6(

  270: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .طرتين مردم بر نفس، كسى است كه خشم را مقهور كرده و شهوت غلط و بيجا را از بني بربدمسلّ : و آن جناب فرمود

  .»1«  اْلَغَضُب َمجَْرُة الشَّْيطانِ : قاَل رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

  .آتشى از شيطان است خشم پاره: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

 ُجرَعُة َغْيٍظ تـَُردُّها ِحبِْلٍم َوُجْرَعُة ُمصيَبٍة تـَُردُّها ِبَصْربٍ : بِّ السَّبيِل اَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ ُجْرَعتانِ ِمْن احَ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله
»2«.  

جرعه غيظى كه با بردبارى كنار زده : ترين راه به سوى خدا دو جرعه است حمبوب: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .ه با صرب برطرف گرددشود و جرعه مصيبىت ك

ْوَلِة : ِمْن ِكتاِب امريِاْلُمؤمنَني عليه السالم اَىل اْحلاِرِث اْهلَْمداىنِّ  َواْكِظِم اْلَغْيَظ َوَجتاَوْز ِعْنَد اْلَمْقَدَرِة َواْحُلْم اْلَغَضَب َواْصَفْح َمَع الدَّ
  .»3« َتُكْن َلَك اْلعاِقَبةُ 
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مهداىن نوشت، خشم خود را فرو خور و به وقت قدرت بر انتقام گذشت منا و در اى به حارث  على عليه السالم در نامه
  .برابر عصبانيت حلم ورز و با داشنت زور چشم بپوش تا برايت عاقبت خوشى باشد

  :تر است؟ گفت چه چيزى از هر چيز سخت: از عيسى عليه السالم بپرسيدند

  :جّل است، گفتندها غضب و خشم خداى عّزو  ترين برنامه شديدترين و سخت

  .»4«  به دورى از عصبانيت و خشم: چگونه خود را از آن حفظ كنيم؟ فرمود

______________________________  
  .15، حديث 132، باب 265/ 70: ؛ حبار األنوار124، فصل 160: جامع األخبار -)1(

  .16005، حديث 114اب ، ب176/ 12: ؛ وسائل الشيعة9، باب كظم الغيظ، حديث 110/ 2: الكاىف -)2(

  .69نامه : ج البالغة -)3(

  .20745، حديث 53، باب 362/ 15: ، ىف احللم؛ وسائل الشيعة11، فصل 219: مشكاة األنوار -)4(

  271: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

نشني و در قدرت حضرت حق بر بندگانش و گذشىت كه در عني قدرت از عصباىن مشو، چون خشمگني شدى ب
عبادتش دارد انديشه كن و هرگاه طرف مقابل به تو بگويد از خدا برتس، غضبت را رها كن و به فضاى با بركت حلم قدم 

  .»1« بگذار

  :سليمان عليه السالم به فرزندش فرمود

  .»2«  ث خوارى قلب استاز بسيارى خشم بپرهيز كه زياد عصباىن شدن باع

  :گويد مى »3« ]َسيِّداً َو َحُصوراً [  عكرمه مفسر قرآن در سوره آل عمران در تعريف حيىي به وصف

  .»4« سيد كسى است كه خشم بر او تسّلط ندارد



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

 

  :ابو دردا به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

شت باشد فرمود   .»5« عصباىن مشو: مرا به عملى هدايت كن كه عاقبتش 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»6« كند كند مگر اين كه خود را بر جهنم مشرف مى كسى غضب منى

َمْن َكفَّ نـَْفَسُه َعْن اْعراِض النّاِس اقاَل الّلُه نـَْفَسُه يـَْوَم : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم
   َعْنهُ   اْلِقياَمِة، َوَمْن َكفَّ َغَضَبُه َعِن النّاِس َكفَّ الّلُه َتباَرك َوَتعاىل

______________________________  
  .6، باب، حديث 68/ 74: ؛ حبار األنوار13: حتف العقول -)1(

  ...، كتاب آفة الغضب291/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .39): 3(آل عمران  -)3(

  ...، كتاب آفة الغضب291/ 5: ، الفصل الثاىن؛ حمجة البيضاء319: يدمنية املر  -)4(

  .21، حديث 132، باب 267/ 70: ، كتاب آفة الغضب؛ حبار األنوار291/ 5: حمجة البيضاء -)5(

  .21، حديث 132، باب 267/ 70: ، الفصل الثاىن؛ حبار األنوار320: منية املريد -)6(

  272: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َعذاَب يـَْوِم اْلِقياَمةِ 

زدن به آبروى مردم حفظ   هر كس خود را از ضربه: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  .كند پوشى مى كند، خداوند در روز قيامت از وى چشم

  .كند مت حفظ مىو هر كس نسبت به مردم جلوى خشمش را بگريد، خداوند وى را از عذاب قيا
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  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

  .برو و عصباىن مشو: چيزى به من ياد بده، حضرت فرمود: مردى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت

به مهان موعظه اكتفا كرده به سوى اهلم روانه شدم، مدتى گذشت براى قبيله آن مرد جنگى پيش آمد، : گويد آن مرد مى
دند، آن مرد هم سالح برداشته به ميان قوم آمد، ناگهان سخن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به يادش آماده كارزار ش
سالح را گذاشت و به ميان دمشن آمد و فرياد زد، از زخم و قتل و زدن اثر و . از خشم و غضب بپرهيز: آمد كه فرمود

: به مشا بدهم، تا دست از درگريى برداريد، دمشن گفتگريم كه از مال و منامل  سودى براى طرفني نيست، من بر ذمه مى
  .»2« گوىي ما به آن سزاوارترمي، آن گاه هر دو قوم با هم آشىت كرده و آتش غضب بني آنان خاموش شد آنچه تو مى

______________________________  
  .20736ديث ، ح53، باب 359/ 15: ؛ وسائل الشيعة14، باب الغضب، حديث 305/ 2: الكاىف -)1(

  .31، حديث 132، باب 277/ 70: ؛ حبار األنوار11، باب الغضب، حديث 304/ 2: الكاىف -)2(

  273: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   كالم خواجه طوسى در غضب

  :گويد مى» اخالق ناصرى«خواجه نصري طوسى در 

ف بود آتش خشم افروخته شود و غضب حركىت بود نفس را كه مبدأ آن شهوت و انتقام بود و اين حركت چون به عن
خون در غليان آيد و دماغ و شريانات از دخاىن مظلم ممتلى شود تا عقل حمجوب گردد و فعل او ضعيف، چنان كه 

  :اند حكما گفته

بنيه انساىن مانند غار كوهى شود مملو به حريق آتش و حمتنق به هلب و دخان كه از آن غار جز آواز و بانگ و مشغله و 
شتعال چيزى ديگر معلوم نشود و در اين حال معاجله اين تغّري و اطفاى اين نايره در غايت تعّذر بود، هر چه در غلبه ا

اطفاى اشتعال استعمال كنند ماده قوت گريد و سبب زيادت اشتعال شود، اگر به موعظت متسك كنند خشم بيشرت شود 
در اشخاص به حسب اختالف امزجه اين حال خمتلف درافتد، و اگر در تسكني حيله منايند هلب و مشعله زياده گردد و 

چه تركيىب باشد مانند تركيب كربيت كه از كمرت شررى اشتعال يابد و تركيىب باشد به مناسبت تركيب روغن كه اشتعال آن 



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

 

آن در  را سبىب بيشرت بايد و هم چنني تركيىب بود مانند تركيب چوب خشك و چوب تر، تا به تركيىب رسد كه اشتعال
  .غايت تعّذر بود و اين ترتيب به اعتبار حال غضب بود در عنفوان مبدأ حركت

اما آن گاه كه سبب متواتر شود، اصناف مراتب متساوى منايند، چنان كه از اندك آتشى كه از احتكاكى ضعيف متواتر كه 
م در شده، چه خشك و چه تر سوخت در چوىب حادث شود، بيشه ه گردد و تأمل بايد كرد در هاى عظيم و درختان 

هاى  حال ميغ و صاعقه كه چگونه از احتكاك و خبار رطب و يابس بر يكديگر اشتعال بروق و قذف صواعق كه بر كوه
   هاى خاره گذر يابد حادث سخت و سنگ

  274: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

يج غضب نكابت او اگر چه به سبب كمرت كلم مى   .ه بود رعايت بايد كردشود و مهني اعتبار در حال 

  :و بقراطيس حكيم گويد

هاى عظيم مشتمل بود و بر  من به سالمت آن كشىت كه باد سخت و شّدت آشوب دريا به جله افكند كه بر كوه
هاى سخت زند، اميدوارترم از آن كه به سالمت غضبان ملتهب، چه مالحان را در ختليص آن كشىت جمال استعمال  سنگ

زند نافع نيايد و چندان كه وعظ و تضرع و خضوع  هيچ حيله در تسكني شعله غضىب كه زبانه مى لطايف حيل باشد و
  .بيشرت به كار دارند مانند آتشى كه هيزم خشك بر او افكند تيزى بيشرت منايد

   اسباب غضب

  .و اسباب غضب ده است

  ضيم :م غدر، :هشتم استهزا، :هفتم كّرب،ت :ششم مزاح، :پنجم جلاج، :چهارم مراء، :سّوم افتخار، :دّوم عجب، :اّول
طلب نفايسى كه از عزت موجب مناقشه و حماسده شود و شوق به انتقام غايت اين اسباب بود و بر سبيل  :دهم ،»1«

  :اشرتاك و لواحق غضب كه اعراض اين مرض بود، هفت صنف باشد

 مشاتت اعدا، :پنجم استهزاى اراذل، :چهارم ان،مشّقت دوست :سّوم توقع جمازات عاجل و آجل، :دّوم ندامت، :اّول
تأّمل ابدان هم در حال، چه غضْب جنون يك ساعت بود، امرياملؤمنني على َكرم الّله وجهه  :هفتم تغيري مزاج، :ششم
  :فرمود
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______________________________  
  .ستم كردن، جور و جفا كردن، بيداد كردن: ضيم -)1(

  275: ص، 10 عرفان اسالمى، ج

ُة َضْرٌب ِمَن اْجلُُنوِن ِالنَّ صاِحَبها يـَْنَدُم فَاْن َملْ يـَْنَدْم َفُجنونُُه ُمْسَتْحَكمٌ    .»1«  احلِْدَّ

  .اى است شود و اگر پشيمان نشد، پس جنون او ريشه غضب و خشم نوعى از ديوانگى است؛ زيرا غضبناك پشيمان مى

و از آن امراض عظيم كه مؤدى باشد به تلف تولد كند و عالج اين اسباب و گاه بود كه به اختناق، حرارت دل ادا كند 
عالج غضب بود چه ارتفاع سبب موجب ارتفاع مسّبب بود و قطع مواد مقتضى ازاله مرض و اگر بعد از عالج سبب به 

  .نادر چيزى از اين مرض حادث شود به تدبري عقل دفع آن سهل بود

   عالج اسباب غضب

  :غضب اين استو معاجله اسباب 

و آن ظّىن كاذب بود در نفس، چون خويشنت را استحقاق منزلىت مشرد كه مستحق آن نبود و چون بر عيوب و  اّما عجب،
نقصانات خويش وقوف يابد و داند كه فضيلت ميان خلق مشرتك است، از عجب امين شود، چه كسى كه كمال خود 

  .به ديگران يابد معجب نبود

مباهات بود به چيزهاى خارجى كه در معرض آفات و اصناف زوال باشد و به بقا و ثبات آن وثوقى  و آن و اما افتخار،
ب آن امين نباشند و اگر به نسب كنند صادق ترين اين نوع آن گاه بود   نتواند بود چه اگر فخر به مال كنند از غضب و 

د كه آن پدر فاضل او حاضر آيد و گويد كه اين كه شخصى از پدران او به فضل موسوم بوده باشد، پس چون تقدير كنن
كىن بر سبيل استبداد مرا است نه تو را و تو را به نفس خويش چه فضيلت است كه بدان مفاخرت  شرف كه تو دعوى مى

  .تواىن كرد از جواب او عاجز آيد

______________________________  
ج ال6861، ذم الغضب، حديث 301: غرر احلكم -)1(   .255حكمت : بالغة؛ 

  276: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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  :و حكايت كنند كه

هاى نيكوست   اگر موجب مفاخرت تو بر من اين جامه: يكى از رؤساى يونان بر غالم حكيمى افتخار منود، غالم گفت
كه بر او اى، حسن و زينت در جامه است نه در تو و اگر موجب فضل تو اين اسب را است   كه خويشنت را بدان آراسته

اند نه تو و  اى، چابكى و فراهت در اسب است نه در تو و اگر فضل پدران است، صاحب فضل ايشان بوده نشسته
چون از اين فضايل هيچ كدام حق تو نيست، اگر صاحب هر يكى حّظ خويش اسرتداد كند بلكه خود فضيلت هيچ  

  تو كه باشى؟كدام از او به تو انتقال نكرده است تا بر او حاجت افتد پس 

  :و هم چنني گويند كه

حكيمى نزد صاحب ثروتى بود كه به زينت و جتمل و كثرت مال و عّدت مباهات منودى، در اثناى حماوره خواست كه 
آب دهن بيفكند از راست و چپ نگريست موضعى نيافت كه آن را شايد بزاقى كه در دهن مجع كرده بود به روى 

ادب نه چنان بود كه آب دهن به اخس و اقبح : و مالزمت منودند، حكيم گفت صاحب خانه افكند، حاضران عتاب
تر از روى اين شخص كه جهل  تر و قبيح مواضع افكنند، من چندان كه از چپ و راست نگاه كردم هيچ موضع خسيس

  .موسوم است نيافتم

قوام عامل به الفت و حمبت است موجب ازاله الفت و حدوث تباين و تباغض و خماصمت باشد و  و اما مراء و جلاج،
  .چنان كه بعد از اين شرح آن داده آيد

  .ترين اوصاف رذايل است پس مراء و جلاج از فسادهاىي بود كه مقتضى رفع نظام عامل باشد و اين تباه

  .اهل هزل نبودكرد وىل  اگر به قدر اعتدال استعمال كنند حممود بود، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مزاح مى و اما مزاح،

  277: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

و اّما وقوف بر حد اعتدال به غايت دشوار بود و اكثر مردمان قصد اعتدال كنند وليكن چون شروع منايند به جماوزت حد 
ها راسخ گرداند پس مزاح بر كسى كه  را ظاهر كند و چقدر در دل »1«  تعدى كنند تا سبب وحشت شود و غضب كامن

  .حديثى بود مايه كارزار: اند نتواند نگاه داشت حمظور بود چه گفتهاقتصار 

گويد، به گماىن كه بدو دارد و  تر است و فرق آن بود كه معجب با نفس خود دروغ مى به عجب نزديك و اما تكرب،
  .گويد و اگر چه از آن گمان خاىل بود و عالج اين نزديك بود به عالج عجب متكرب با ديگران دروغ مى
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و آن افعال اهل جنون و مسخرگى باشد و كسى بر آن اقدام كند كه به احتمال مثل آن مباالت ننمايد و  و اّما استهزا،
مذّلت و صغار و ارتكاب رذايل ديگر كه موجب ضحك اصحاب ثروت و ترفّه بود وسيله معيشت خويش سازد و كسى  

از آن دارد كه در معرض يك سفاهت سفيهى آرد و  تر كه به حريت و فضل موسوم بود نفس و عرض خويش را گرامى
  .اگر چه در مقابل آنچه در خزاين پادشاهان بود بدو دهند

را وجوه بسيارى بود، چه استعمال آن هم در مال و هم در جاه و هم در موّدت و هم در حرم اتفاق افتد و  و اّما غدر،
انيت بود حممود نباشد و از اينجا است كه هيچ كس بدان هيچ وجه از وجوه غدر نزديك كسى كه او را اندك مايه انس

  .معرتف نشود

و آن تكليف حتمل ظلم بود غري را بر وجه انتقام، هم قبح او به قبح ظلم و انظالم كه گفته شده است معلوم  و اما ضيم،
د شد و آن بعد از مشاورت عقل شود و عاقل بايد كه بر انتقام اقدام ننمايد تا داند كه به ضررى بزرگرت از آن عايد خنواه

  .و تدبري رأى بود و حصول اين حال بعد از حصول فضيلت حلم تواند بود

______________________________  
  .پنهان شونده، پوشيده شونده: كامن  -)1(
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كه موجب مناقشه و منازعت بود مشتمل باشد بر خطاى عظيم از كساىن كه به سعت و قدرت   و اما طلب نفايس،
  .»1« موسوم باشند تا به اوساط الناس چه رسد

شود كه غضب  هاى اولياى حق و حكيمان استفاده مى در هر صورت از آيات قرآن جميد و روايات و اخبار و فرمايش
طاىن است و اين رذيلت در هر كسى باشد از رمحت حق حمروم و در بني خلق مرضى مهلك و رذيلىت ابليسى و صفىت شي

ره گرفته و از غضب و خشم . خدا از اعتبار عارى است چه نيكوست كه انسان در متام برخوردهايش از حلم و بردبارى 
  .به دور باشد كه حلم موجب نورانيت و غضب علت تاريكى درون و ظلم و ستم بر مردمان است

ها  اى خدا كه غرق در معرفت حق و منور به نور عشق حضرت دوست بودند از اين رذايل راحت و از اين آلودگىاولي
  .مصون بودند
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كردند و لقا و وصال را در پرياستگى از اوصاف ابليسى و آراستگى به حسنات  آنان جز لقاى حق و وصال يار طلب منى
  .دانستند اهلى مى

  :اى ى قمشهبه قول عاشق عارف مرحوم اهل

  نور عشق نتوان رخسار يار ديدن ىب
 

  عاشقى نشايد بر وصل او رسيدن ىب

  عشق است بال انسان اى مرغ باغ سبحان
 

  بال عشق نتوان بر عرش جان پريدن ىب

 عشق ار به كوه و صحرا آواره ساخت ما را
 

  از اين شرر توان هم بر طور دل رسيدن

  عشقگر جرعه مى وصل خواهى زكوثر 
 

  بايد به وجد و مسىت جام بال كشيدن

  ما و هزار زارى از عشق روى آن گل
 

  وز گل به ناله ما صد پريهن دريدن

 هاى باغ عامل بوى وفا ندارد گل
 

  اّال گل وصالش از باغ عشق چيدن

______________________________  
  .138: اخالق ناصرى -)1(
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   حلم و بردبارى خواجه نصريالدين طوسى

  :گويد مى» سفينة البحار«حمّدث قمى در كتاب پر ارزش 

افضل حكما و متكّلمني، سلطان علما و حمّققان بزرگ وزير خواجه نصري املّلة والدين قدس الّله روحه در اخالق و بردبارى 
جناب   م كرده، آجنا كه يك مرد نصراىن در رهگذر به آنو در حلم و حوصله اقتداى به حضرت باقر العلوم عليه السال

تو پسر زىن هسىت كه شغلش نانواىي است، حضرت : نه، من بقر نيستم باقرم، گفت: انت بقر؟ حضرت فرمود: گفت
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گوىي خدا مادرم را رمحت   اگر راست مى: تو فرزند زن سياه چهره بد زباىن، حضرت فرمود: گفت. اشتباه كردى: فرمود
  .»1« گوىي خدا تو را بيامرزد، نصراىن از شّدت حلم و بردبارى حضرت مسلمان شد اگر دروغ مىكند، 

اى برايش آمد، در آن نامه به خواجه  خواجه به پريوى از اين حلم است كه وقىت در زمان قدرت و سطوت و وزارتش نامه
اى صحيح نيست؛ زيرا  من نوشتهجناب جواب نوشت اين موضوعى كه براى  آن! پسر سگ! خطاب شده بود اى سگ

هاى بزرگ است وىل من قامتم موزون، پوستم روشن، ناخنم   سگ از حيوانات چهار پاست و پارس كننده و داراى ناخن
كوتاه و داراى نطق و ضحكم و اين از امتيازات انسان است، خواجه در جواب آن مرد يك كلمه زشت ننوشت، به مهني 

  :اش براى خواجه نوشت بزرگ مرد جهان دانش در اجازهخاطر است كه عالمه حلى آن 

شيخ ما خواجه طوسى برترين فرد اهل زمان در علوم عقليه و نقليه است، در علوم فلسفى و احكام شرعى بر وفق مذهب 
  اماميه داراى تأليفات زيادى است،

______________________________  
  .12؛ حديث 6، باب 289/ 46: ؛ حبار األنوار207/ 4: املناقب -)1(
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  .»1« ام اوست، خداوند قربش را نوراىن كند ترين كسى كه در اين زمان در اخالق ديده شريف

  در توفيق زن اى دل كه گشاد تو از اوست
 

  جلوه شاهد مقصود و مراد تو از اوست

  عشق بر كشورت از شش جهت آورده هجوم
 

  تسخري بالد تو از اوستبر حذر باش كه 

 شكوه و شكر تو از عشق سزد زانكه به دهر
 

  دل تنگ تواز او خاطر شاد تو از اوست

  كارفرماى تو عشق است يقني دان طالب
 

  كه صالح تو از او بلكه فساد تو از اوست

  

   حلم و بردبارى آيت الّله اصفهاىن
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از مراجع بزرگ تقليد و مقيم جنف اشرف بود، از شاگردان آن جناب  حضرت آيت الّله العظمى سيد ابواحلسن اصفهاىن
  .ام كه دانستنش براى مهه سودمند است سه داستان در حلم و بردبارى و كرامت نفسش شنيده

از هندوستان از آن حضرت عاملى فقيه و دانشمندى بصري جهت سرپرسىت شيعيان آن سامان درخواست كردند، سيد  - 1
ف را خواست، براى او اجازه مفّصلى در علم و دانش و فقه و بينش نوشت و از شيعيان آن سامان يكى از فضالى جن

اى جّدى رو به سيد   درخواست كرد كه وجود آن عامل بزرگ را مغتنم بشمارند، آن عامل منت اجازه را خواند، سپس با چهره
   بدان كه من از جانب تو به: كرد و گفت

______________________________  
  .422/ 1: سفينة البحار -)1(
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كنم؛ زيرا مشا را اعلم  روم اما اگر از من مسئله مرجع تقليد را بپرسند من ديگرى را براى مرجعيت معرىف مى بالد هند مى
  !دامن منى

فرستم نه براى  حرام خدا به هندوستان مىسيد با كمال متانت و بردبارى فرمودند، من مشا را جهت تبليغ اسالم و حالل و 
  .تبليغ شخصيت و مرجعيت خودم

  اى خوش آن سر كه در او نشئه سوداىي هست
 

  داغ آشوب از او بر دل شيداىي هست

  نيكبخت آن دل آشفته كه از روزن داغ
 

  بر گلستان غمش چشم متّناىي هست

 مژده اى خار ره عشق كه اين شيفته را
 

  اگر نيست كف پاىي هستطرف داماىن 

 طلبد اجل اينك بسرم تاخته جان مى
 

  نا اميدش نكنم گر زتو امياىي هست

 جلوه حسىن نكشد ناز وجود عشق ىب
 

  يوسفى هست به هر جا كه زليخاىي هست
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مناز عشاى  جناب رجوع كرد، آن حضرت به او وعده كمك داد، در بني اى فقري براى رفع نيازمندى خود به آن طلبه - 2
ور شد و سر او را از بدن جدا كرد، فرداى آن روز براى  رحم با خنجرى تيز به فرزند جوان سيد محله آن شب، ستمگرى ىب

من هم در : گويد تشييع جنازه متام شهر جنف تعطيل شد، سيد بزرگوار به دنبال جنازه فرزندش حركت كرد، آن طلبه مى
اموش كرده بودم عبور جنازه به رهگذرى تنگ افتاد كه جاى عبور دو سه نفر بيشرت تشييع شركت داشته و درد خود را فر 

نبود، ناگهان با سّيد بزرگوار كه داغى سنگني بر جگرش نشسته بود مواجه شدم، بدون اين كه كسى بفهمد كمك الزم را 
   نسبت به من رعايت فرمود، از قدرت صرب و حوصله

  282: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

مقاومت و بردبارى آن حضرت تعجب كردم كه با چنني مصيبت سنگيىن چگونه آرامش و حلم خود را حفظ كرده و 
  !!است؟

تواند بني آنان و  اى منى آرى، جتّلى اميان و قدرت معرفت و اوصاف حسنه در اولياى اهلى چنان قوى است كه هيچ حادثه
  !بني حقايق حجاب شود

  مبا مهرش از دام عاليق دل گسست
 

  وز شهپر جان اين قفس درهم شكستم

  در عرصه باغ ابد پرواز كردم
 

  وز دام پر پيچ و خم گردون جبستم

  

  ديدى درآمد يوسف جامن از اين چاه
 

  وز مكر اخوان حسود تن برستم

  ديدى كه چون رنج مخارم ديد ساقى
 

  داد از كرم جامى زصهباى الستم

 روا كردديدى كه لطفش حاجت ما را 
 

  داد اختيار نفس سركش را بدستم
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سواد به حمضر مقدس سيد آمد و با تندى از آن حضرت طلب كمك كرد، آن جناب با كمال متانت  عرىب خشن و ىب - 3
اكنون چيزى در بساط من براى كمك به تو نيست، عرب به آن حضرت پرخاش كرد و ناسزا گفت و در عني : به او فرمود

  .خانه سيد را ترك كردخشم و غضب 

چند روزى از اين ماجرا گذشت، سيد در شب تاريك و در حال تنهاىي به در خانه عرب رفته و دق الباب كرد، مهسر 
  كيست؟: عرب به پشت درآمد و گفت

بزرگ را اى با او كار دارم، زن پيغام آن مرد  ابواحلسنم، اگر آقاى مشا در خانه هست به او بگوييد چند حلظه: سيد فرمود
رساند، عرب به در خانه آمد و با سيد با تندخوىي برخورد كرد، سيد اجازه ورود خواست، به تلخى به سيد اجازه ورود 
داد، سيد پس از چند حلظه، كمك قابل توجهى به او منود و از نداشنت آن روز عذرخواهى كرد، عرب از خواب غفلت 

شكافم، سيد  ام را مى پاى كفشدار بر صورمت بگذار يا با اين خنجر سينهيا با : بيدار شد، خنجرى آورد و به سيد گفت
   آنچه اصرار كرد، عرب نپذيرفت براى حفظ جان عرب آهسته به صورتش پاى گذاشت

  283: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  !!آن گاه از خانه او رفت

تواند  د و هيچ علىت بني آنان و حمبوبشان منىكنن آرى، مردان خدا جز به ياد خدا و براى خدا و به دستور خدا زندگى منى
  .حايل گردد

  بردبارى عالمه كاشف الغطا

ترين فقهاى شيعه و از علماى به نام مكتب اسالم است، او در دانش فقه مردى كم نظري و  كاشف الغطا از بزرگ
  .فقيه بزرگ و عامل سرتگ هستندشدگان آن  بسيارى از فقها و دانشمندان از شاگردان و تربيت. بديل بود دانشمندى ىب

روز عيد فطر با هزاران نفر مناز عيد را در صحن مطهر حضرت موىل املوحدين جباى آورد، فقريى دل شكسته كه از شّدت 
اى كه مردم نزد مشا  از فطريه: فقر و ندارى كارد به استخوانش رسيده بود به حمضر او آمد و اظهار حاجت كرد و گفت

  .كمك كن كه سخت حمتاجم  اند به من آورده
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ها را به حمّل خودش رساندم و اكنون از آن پول چيزى نزد من نيست، نيازمند دچار  من متام فطريه: جناب فرمود آن
تو كه از كمك به هم چون مىن عاجزى چرا بر اين : عصبانيت شد، آب دهن به روى آن مرجع بزرگ انداخت و گفت

  !اى؟ مسند نشسته

ان آن مرد را به روى و به حماسن خود كشيد، آن گاه برخاست و عبا از دوش خويش برداشت و كاشف الغطا آب ده
  :روى به جانب منازگزاران كرد و گفت

هر كس مرا دوست دارد به اندازه وسعش در اين عبا پول بريزد، آن گاه خود آن جناب در صف منازگزاران گشت و براى 
رت است معجزه اخالقى بگوييم  ! !آن فقري كمك قابل توجهى از مردم گرفت راسىت، جباى اين كه اين موارد را حلم بناميم 

  .كه اين گونه اخالق هم سوىي با اوليا و انبياى اهلى است

  من اهلى بنده عشقم كه آزاد از جهامن
 

  آشيامن در گلستان طبيعت بلبلى ىب

  عاشقى آواره كوى حبيىب دلفريبم
 

  دلستامنعاقلى ديوانه وصل نگارى 

  روز و شب در خلوت دل با خيالش هم نشينم
 

  نشامن آفرين بر دل كه بنمودى نشان زان ىب

  كرده لطفش امين از جور سپهر كج مدارم
 

  داده مهرش پرتوى افزون زماه آمسامن

  

   حلم و بردبارى مال مهدى نراقى

هاى آن در مناطق  اخالق نوشت و نسخه را در» جامع السعادات«پس از آن كه مال مهدى كتاب با ارزش 
اى از آن كتاب به دست بزرگ مرد شيعه، جامع فضايل و كماالت سيد مهدى حبرالعلوم   نشني پخش شد، نسخه مسلمان

  .كه در جنف اشرف حمور علم و تقوا و زهد و عبادت و كياست و مرجعيت بود رسيد

  .پر قيمت موفق گردد ديدار مؤلف آن گنجينه سيد از ديدن آن كتاب در شگفت شد و آرزو كرد روزى به

خواست كه به اعتاب  سوخت، از خداى بزرگ مى مال مهدى نراقى در آتش اشتياق زيارت ائمه طاهرين عليهم السالم مى
  .مقدسه مشرف شود، حضرت حق توفيق زيارت عتبات عاليات را نصيب آن عبد صاحل كرد
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اساس رسوم ديرينه متام مراجع و علما و دانشمندان و طّالب، از آن حضرت  آن انسان واال و وارسته وارد جنف شد، بر
  !!ديدن كردند و آن جناب به بازديد مهه شتافت، تنها كسى كه از آن جمّسمه اخالق ديدن نكرد سيد مهدى حبرالعلوم بود
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  !پرسيدند كه عّلت اين كه حبرالعلوم به ديدن نراقى نرفت چه بود؟ مىجنف از اين واقعه شگفت زده شده بود، مهه از هم 

  :نراقى بزرگوار احوال سيد را پرسيد و از خانه او نشاىن خواست و سپس فرمود

  .بر ما الزم است از اين بزرگ مرد علم و عمل ديدن كنيم

اب به منزل سيد رفت، در آجنا مجعى از علما خواست به ديدن حبرالعلوم برود مهه تعجب كردند، آن جن از اين كه نراقى مى
و طّالب حضور داشتند، نراقى وارد جملس شد مهه ورود او را گرامى داشتند وىل حبرالعلوم به نراقى توجهى نكرد و حىت از 

  !!دجهت احرتام در برابر او از جاى خود برخناست و تا پايان جملس نسبت به نراقى از رعايت احرتام و ادب خوددارى كر 

نراقى با رعايت دقت و موقعيت جملس بدون اين كه خم به ابرو بياورد از سيد خداحافظى كرد و به خانه خود رفت، قضيه 
برخورد حبرالعلوم با نراقى در جنف اشرف با اعجاب بسيار شديد علما و طالب روبرو شد، آرى، براى مهگان اين موضوع 

  .ترين اثرى برنداشت نراقى بزرگ بود از آن جملس كمسابقه بسيار سنگني بود، تنها كسى كه  ىب

پس از چند روز كه از بازديد حبرالعلوم خربى نشد، باز وجود مبارك نراقى به ديدار او شتافت و سيد به گونه جملس اّول و 
هم سيد به  شايد كمى سردتر با نراقى برخورد كرد، جملس دوم هم بدون اين كه در نراقى اثر سوء بگذارد متام شد، باز

  .بازديد نراقى نرفت

ت و حريت بود، نراقى در روزهاى آخر سفر باز هم به ديدار سيد  سفر نراقى رو به پايان بود، جنف از آن پيش آمد در 
ميل كرد و براى بار سوم به زيارت آن مرد اهلى شتافت، چون وارد منزل شد علما و طالب ديدند سيد حبرالعلوم با حاىل 

  اى در برابر ب منزل به استقبال نراقى شتافت و آن جناب را چون بندهعجيب تا در 
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موال در آغوش گرفت و عجيب و غريب نسبت به آن حضرت رعايت ادب و احرتام كرد و وى را تا داخل منزل برد و 
  .ز آن حضرت پذيراىي كردچون شاگردى در برابر استاد مقابل نراقى نشست و در كمال خضوع و تواضع ا
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من كتاب : پس از پايان جملس سبب برخوردهاى اول و برخورد اخري را از عّالمه حبرالعلوم پرسيدند، آن جناب جواب داد
نظري ديدم، آرزو داشتم مؤلف آن را ببينم و وى را آزمايش كنم  را مطالعه كردم و آن را در نوع خود ىب» جامع السعادات«

آن كتاب در باب فضايل اخالقى نوشته در خود او هست يا نه كه وى را در آن دو جملس امتحان كردم كه آيا آنچه در 
بيىن باالىي برخوردار است و از اين جهت در جملس سّوم كمال  و ديدم از اميان و اخالق و حلم و تواضع و صرب و عاقبت

مرد دين و پيكره اخالق و جمسمه عمل صاحل احرتام و ادب و خشوع و خضوع را نسبت به وى مراعات كردم كه او 
  .است

  :به قول اهلى آن جمّسمه عرفان و اخالق

  پرسند اهلى كيسىت ديوانه عشق
 

  مسىت خراىب ساكن ميخانه عشق

 بر ما فقريان غري آن سلطان كه خبشيد
 

  گنج شهود و افسر شاهانه عشق

 بر ما گدايان سر كويش عطا كرد
 

  دانه عشقآن شاه شاهان گوهر يك 

  گنجى است عشقت اى مجال آراى عامل
 

  پنهان به كنج اين دل ويرانه عشق

  عني است و شني و قاف و بس درس و كتامب
 

  ناموختم درس ديگر فرزانه عشق

  گيىت مسافرخانه عشق است و خوش باش
 

  اين يك دو روز اندر مسافرخانه عشق

 وقف گدايان سر كوى تو كردند
 

  شادى شاهانه عشقملك رضا و 
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، أْو َيُكوَن صاِدقاً فـَُيتـََّهَم، أْو َيْدُعَو اَىل احلَْقِّ فـَُيْسَتَخفَّ ِبِه، أْو اْن يـُْؤذى: َمخَْسِة أْوُجهٍ   َواحلِْْلُم َيُدوُر َعلى[   أْن َيُكوَن َعزيراً فـََيِذلَّ
َوقاِبِل السَّفيَه بِاْالعراِض َعْنُه َوتـَْرِك اجلَْواِب . بِاحلَْقِّ فـَُيخاِلُفوُه فيِه، َفاْن أتـَْيَت ُكّالً ِمْنها َحقَُّه فـََقْد اَصْبتَ ِبال ُجْرٍم، أْو أْن ُيطاِلَب 

َمَثُل : الّله صلى اهللا عليه و آلهقاَل رسوُل . َيُكِن النّاُس اْنصاَرَك ِالنَُّه َمْن جاَوَب السَّفيَه َفَكأَنَُّه َقْد َوَضَع احلََْطَب َعَلى الّنارِ 
  .]اْلُمْؤِمِن َكَمَثِل اْالْرِض َمناِفُعُهْم ِمْنها َواذاُهْم َعَلْيها
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   هاى حلم موقعيت

  :فرمايد امام به حق ناطق حضرت صادق عليه السالم در دنباله روايت باب حلم مى

عزت داشته و اكنون خوار و كوچك شده، در در موقعى كه بزرگى و : گريد حلم و بردبارى در پنج موقعيت صورت مى
كرده اهانت شده و در  اى كه دعوت به سوى حق مى گفته و اكنون متهم به دروغ گشته، در مرحله حاىل كه راست مى

وقىت كه جرم و گناهى نداشته از سوى مردم آزار و اذيت ديده، در زماىن كه مطالبه حق منوده وىل با او خمالفت شده، در 
  .مورد كه نقطه جوشيدن غضب است جاى حلم ورزيدن و نشان دادن بردبارى است اين پنج

كند و  ترين تزلزل و حالت ناراحىت پيدا منى شخص حليم در اين پنج صورت با كمال حوصله و وقار بردبارى ورزيده و كم
  بردبار بودن انسان از اين موارد
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  .گردد معلوم مى

ر است كه انسان حليم با شخص سفيه به سؤال و جواب نپردازد، بلكه از او اعراض منايد و چون اعرتاض به اهل و سزاوا
جاهل را پاسخ نگويد از ديگران يارى و موافقت بيند، اما جواب دادن و حبث كردن با نادان مانند هيزم گذاردن در آتش 

  .تر خواهد كرد است كه شعله آتش را بيشرت و برافروخته

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

برند و آزار و اذيت و مزامحت آنان نيز در روى مهني زمني صورت  مؤمن مانند زمني است كه مهه از آن استفاده مى
  .گريد مى

   تقابل حلم و غضب

  :آمده» شرح مصطفوى«در 

گردد  وع و فروتىن حاصل منىشود و خض صفت حلم در مقابل غضب است و در اثر صرب تواضع و خضوع حاصل مى
مگر پس از حتقق حقيقت توحيد و معرفت به عظمت و جالل و قدرت پروردگار متعال و چون انسان، خداوند توانا را 
مؤثر و حميط و حاكم مطلق و سلطان حقيقى بر مهه موجودات ديد، قهراً از خودبيىن و خودپسندى و خودخواهى دور  
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و خضوع و خشوع و اطاعت و ذلت و تسليم و تفويض و رضا و صرب زندگى خواهد  گشته و پيوسته با حالت بندگى 
شود، يعىن علمى كه توام با خضوع و خشوع بوده و از  كرد، اين است كه در روايات شريفه علم توام با حلم ذكر مى

  .خودپسندى و خودخواهى و خودبيىن دور باشد
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َوُحِكَى أْن َرُجًال قاَل . َمُشوٌب ِجبَفاِء اْخلَْلقِ   ِالنَّ ِرَضى الّلِه َتعاىل  ِرَضى الّله َتعاىل  َجفاِء اْخلَْلِق الَيِصْل اىل  َعلى وَمْن ال َيْصِربْ [
ْلِم َمرَْكزاً َولِْلِعْلِم َمْعِدناً َولِلصَّْربِ بُِعْثُت لِْلحِ : قاَل الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله. أنَا َعْنَك أْحَلمُ : ايّاَك اْعىن، قالَ : ِلْألْحَنِف ْبِن قـَْيسٍ 

َوَحقيَقُة احلِْْلِم أْن تـَْعُفَو َعمَّْن اساَء الَْيَك : َمْسَكناً بُِعْثُت ِالَمتَِّم َمكارَِم اْالْخالِق، َصَدَق َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
اهلى اْنَت اْوَسُع َفْضًال َواْوَسُع ِحْلماً ِمْن اْن تُواِخَذىن ِبَعَملى : ما َوَرَد ىف الدُّعاءَوخاَلَفَك َواْنَت اْلقاِدُر َعلَى اْالنِتقاِم ِمْنُه كَ 

  ] َوَتْسَتِذلَّىن ِخبَطيَئىت

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم در پايان روايت مى

ودى حق آميخته و توام با آن كس كه صرب و حتمل بر جفا و آزار مردم نكند، به رضاى پروردگار نايل نشود؛ زيرا خشن
  .جفاى خلق است

  :حكايت شده كه

هاى زشت  من در برابر تو و حرف: منظورم توىي، احنف در پاسخ گفت: مردى با احنف بن قيس درشىت كرد و گفت
  .دهم بردبارى نشان مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .ى دانش معدمن و مسكن و حمل صربمام و براى بردبارى مركز و مركبم و برا برانگيخته شده
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و حقيقت حلم اين است كه از كسى كه در حق تو بدى كرده درگذرى در حاىل كه قدرت بر انتقام دارى، چنان كه در 
  :دعا وارد شده
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ه خطاى من مرا خوار و تر و حلم تو برتر از آن است كه به سبب سوء عمل مرا مؤاخذه كىن و ب فضل تو وسيع! خدايا
  .ذليل مناىي

   باب

58  

   در تواضع
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اِت اْلَعواِقبِ  َحقاِئِق ما ىف َخمِْفيّ التَّواُضُع اْصُل ُكلِّ َشَرٍف َنفيٍس َوَمْرتـََبٍة َرفيَقٍة َوَلْو كاَن ِللتَّواُضِع لَُغةٌ يـَْفَهُمَها اْخلَلُق َلَنَطَق َعنْ 

َكثٍري ِمْن ِعباِدِه، َوِالْهِل التَّواُضِع سيمآءٌ يـَْعرُِفها    َوالتَّواُضُع ما َيُكوُن ِىف اللَِّه َوللَِّه، َوَما ِسواُه َفِكبـٌْر، َوَمْن َتواَضَع للَِّه َشرََّفُه اللَُّه َعلى
  .] َو َعَلى اْألَْعراِف رِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكال ِبِسيماُهمْ [ : عارِفَني، قاَل اللَُّه تَعاىلاْهُل السَّمآِء ِمَن اْلَمالِئَكِة، َواْهُل اْالْرِض ِمَن ال

اَحٍد،   اَحٌد َعلى  اَحٍد، َوال يـَْبغى  اليـَْفَخَر اَحٌد َعلى  اَىلَّ اْن َتواَضُعوا َحىتَّ   اّن اللَّه اْوحى: قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله
ِهْم ِلَكماِل َتواُضِعِه، َضَع اَحٌد للَِّه اّال َرفـََعُه اللَُّه، وَكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله اذا َمرَّ َعَلى الصِّْبياِن َسلََّم َعَليْ َوما َتوا

ِعباَدٌة يـَْقبَـُلها َويـَْرضاها اّال َوبابـَُها التَّواُضُع، َوال يـَْعِرُف  َوَهْيَبِتِه َوَعَظَمِتِه، َولَْيَس للَِّه َعزَّ َوَجلَّ   َواْصُل التَّواُضِع ِمْن اْجالِل اللَِّه َتعاىل
َُقرَّبُوَن ِمْن ِعباِدِه، اْلُمتَِّصُلوَن ِبَوْحدانِيَِّتِه، قاَل اللَّهُ َتعاىل

َو ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض [ : ما ىف َحقيَقِة التَّواُضِع اّال امل
  .]ناً َو ِإذا خاَطبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً َهوْ 

َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن [ :َعزَّ َوَجلَّ  َوَقْد اَمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اَعزَّ َخْلِقِه َوَسيَِّد بَرِيَِّتِه ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله ِبالتَّواُضِع، َفقالَ 
  .] اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

ُضوِع َواخلَْْشَيِة َواحلَْيآِء؛ َوانـَُّهنَّ اليـَْنُبْنتَ اّال ِمْنها َوفيها، َوال ُشوِع َواخلُْ َيْسَلُم الشََّرُف التّامُّ احلقيقيُّ اّال بِالتَّواُضِع  َوالتَّواُضُع َمْزَرَعُة اخلُْ
  . ىف ذاِت اللَِّه َتعاىل
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  ] ِفّياِت اْلَعواِقبِ لِّ َشَرٍف نَفيٍس َوَمْرتـََبٍة َرفيَقٍة َوَلْو كاَن ِللتَّواُضِع لَُغٌة يـَْفَهُمَها اْخلَلُق لََنَطَق َعْن َحقاِئِق ما ىف خمَْ التَّواُضُع اْصُل كُ [

   حقيقت تواضع و فروتىن

دهند،  توجه مىدر اين فصل وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم به مسئله بسيار مهم و سودخبش تواضع و فروتىن 
اى بس بلند و رفيع است، اين صفت نيكو كه  اى كه ريشه هر شرف نفيس و در پيشگاه حضرت حق داراى مرتبه مسئله

داد كه  عامل سعادت دنيا و آخرت است اگر زبان داشت هر آينه متام مردم را از فوايد عظيمه و منافع كثريه خود خرب مى
عث جلب خشنودى حق و استكمال نفس و رشد انسان در مهه امورم و به من در وجود هر كس باشم با! اى مردم

  !شود خاطر من است كه عاقبت خوشى در دنيا و آخرت نصيب مردم مى

تواضع و فروتىن يك حالت عاىل و روحى و رواىن است كه از بركت معرفت انسان به حّق و به خود و به خلق و به دنيا به 
  .آيد دست مى

ء و رّب عامل و روزى خبش متام  حقيقت آشنا شومي كه وجود مقدس حضرت حق خالق كل شى آرى، وقىت به اين
موجودات و حافظ مهه هسىت و بصري خبري به متام امور و مسيع به متام اصوات و قادر بر هر چيز است، بدون شك در 

   برابر عظمت و هيبت و جالل و كمال او به تواضع برخاسته و از بركت آن تواضع مطيع
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و فرمانرب او خواهيم شد و به دايره با عظمت بندگى و به ميدان پر منفعت عبوديت قدم گذاشته و جمذوب و شيداى آن  
كمال مطلق خواهيم شد كه تواضع در برابر حق جز فاىن شدن در عظمت او و در متام امور بنده و مطيع و فرمانرب او 

  .داردبودن، معناى ديگر ن

شود، تواضع حقيقى در برابر حضرت او  تنها به اين كه بگومي به وجود او معتقدم و او را دوست دارم تواضع حاصل منى
  .معرفت واقعى به او و پريوى از دستورهاى اوست

  .عبادت و عبوديت معناىي جز اين ندارد، عبد يعىن آشناى با موال و مطيع و سر به فرمان ارباب

خدا دوسىت و خدا اعتقادى دارند، وىل عامل به قرآن و دستورهاى حضرت دوست كه از جانب انبيا و  آنان كه ادعاى
  .ائمه و اوليا اعالم شده نيستند متكّربند و خداى عزيز متكربان را دوست ندارد
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شت برين به آد   .مى استتواضع، روزنه سعادت دنيا و آخرت و عامل دور شدن آتش عذاب از انسان و نزديك كننده 

  .هاست ها و پسىت تواضع، باعث آراسته شدن انسان به حسنات و دور ماندن آدمى از سّيئات و بدى

تواضع، خورشيد جان و حيات روان و چشمه جاودان و روح خبش به انسان و كامل كننده آدم در راه خداوند مّنان 
  .است

  .سعادت و آراسته كننده انسان به كرامت استتواضع، مقدمه معرفت، عالج كسالت، دور كننده شقاوت، آورنده 

گشاى عاشق، كوبنده منافق و جلب كننده خشنودى خالق  تواضع، ريشه حقايق، چراغ قلب صادق، اميد دل شايق، راه
  .است
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   تكرب در برابر هواى نفس

  .ت خزى دنيا و عذاب آخرت استكرب در برابر حضرت حق از اعظم گناهان و از بدترين مفاسد و علّ 

در هر صورت، چون از طريق آيات اهلى چه آيات آفاقى و چه آيات انفسى و چه آيات قرآىن، داراى معرفت به الّله 
شوى و رّب و خالق خود را بشناسى و به موقعيت و موقف خود و جهاىن كه در آن هسىت واقف گردى و به اين نتيجه 

كسب رشد و كمال معرفت است، به حالت عاىل تواضع دست ياىب و از پى آن به اجراى برسى كه تنها راه سعادت و  
ترين دمشنان توست در مملكت  االرباب اقدام كىن و به تدريج قدرت خطرناك هواى نفس را كه دمشن دستورهاى حضرت رب

يش را در اين مرحله وجودت به ضعف كشاىن و حكومت باطل او را از دستش گرفته به دست حق بسپارى و وجود خو 
آيينه جتلى امسا و صفات كىن و به معناى حقيقى عبد و بنده او گشته و از هر قيدى رهاىي ياىب و از بند هر اسارتى برهى 

و به جلب رضاى دوست نايل شوى و نفس و حواسش را باركش بندگى و عبادت حضرت حق مناىي و به مفهوم عاىل 
  .تواضع حتّقق عيىن خبشى

به كرب ورزى در برابر هواى نفس شومي و سركشى غرايز و شهوات و اميال و خياالت و آرزوها را با توّجه به  اگر موفق
حضرت حق و عمل به دستورهاى جناب او مهار كنيم به عرصه با عظمت تواضع راه يابيم كه حقيقت تواضع تكرب كردن 

تواضع و فروتىن در برابر هوا و شياطني است و اين با شياطني و هواى نفس است، چنانچه تكرب در برابر حق حمصول 
  .تواضع در برابر هوا و تكرب در برابر حق فقط به ضرر خود انسان است
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  :»1« گويد مى» مثنوى«شارح 

از خود دوسىت ها ناشى  جوىي كند كه در دنيا اغلب پيكارها و ستيزه پس از آن كه جالل الدين اين مطلب را بيان مى
افراطى و نفس پرسىت است و اگر انسان بتواند نفس خود را مهار كند نه با كسى دمشىن خواهد داشت و نه كسى به او 

شود كه اگر اين اصل صحيح بود، چرا پيامربان اهلى دمشنان فراوان  خصومت خواهد ورزيد، اين اعرتاض را متذكر مى
  .س خويش را به كّلى از پا در آورده بودندداشتند، با اين كه آنان بدون ترديد نف

ها  مشا گمان مربيد كه خصومت با پيامربان دمشىن با آن: گويد دهد و مى جالل الدين به اين اعرتاض پاسخ بسيار عاىل مى
گرفتند،  مىها را از دستشان  ها بودند، يا پيامربان لذايذ آن بوده است، مثًال براى آن بوده است كه پيامربان مانع زندگى آن

ها علت دمشىن با پيامربان نبوده است،  رخيتند، يا پيامربان قيافه زشىت داشتند، هيچ يك از اين يا پيامربان خون ناحقى مى
  گفتند؟ بلكه بايد ببينيم كه پيامربان مطابق دستورهاى اهلى چه مى

  .شود منىموجودّيت انساىن در خور و خواب و خشم و شهوت خالصه : گفتند آنان مى

  .پذيرد موجودّيت انساىن در تنفس و جنبش حيواىن پايان منى: گفتند آنان مى

تواند از متام طبيعت باالتر برده و به مقامى برساند   اين موجود بزرگ داراى گوهر روحاىن است كه او را مى: گفتند آنان مى
دكه جزئى از ابديت گردد و در بارگاه اهلى از هر گونه ماّده و ماديا   .ت گام فراتر 

  هاى آن را حمدود براى به مثر رسيدن چنني موجودّيت بايسىت نفس و خواسته

______________________________  
  .401/ 3: شرح مثنوى -)1(
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  .برقرار ساختكرد و بايسىت در روابط افراد با يكديگر عدالت ورزيد، بايسىت رابطه بندگى را ميان خود و خدا 

كرد، لذا مردم  خيال و ناخود آگاه آنان جلوگريى مى هاى حيواىن بوده و از زندگاىن ىب چون اين مقررات خمالف هوا و هوس
خواستند شهوات  خاستند، اين دمشىن در حقيقت با شخص پيامربان نبوده است، بلكه آنان منى به دمشىن با پيامربان برمى
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خواستند نقد را به نسيه بفروشند، در نتيجه آنان با  خرب منى و به اصطالح، ساده لوحان ىب چند روزه خود را رها كنند
  :گويد تكامل و رهسپار شدن به ابديت و سعادت مطلق خويش در نربد بودند، به مهني جهت است كه جالل الدين مى

  اند آن منكران دمشن خود بوده
 

  زدند ايشان چنان زخم بر خود مى

  

اين مطلب مهان است كه امرياملؤمنني عليه السالم روزى به نزد عالءالدين زياد حارثى رفت و خانه وسيع او را ديد و   نظري
  :گفت

تواىن با  تر احتياج ندارى؟ بلى مى كىن؟ مگر تو در آخرت به خانه وسيع با اين خانه وسيع در اين دنيا چه مى! اى عالء
رگريى، مهمانان را پذيراىي كىن، خويشاوندان را رسيدگى كىن و حقوق آنان را اين خانه براى آخرت خود نيز توشه ب

  .بپردازى، در اين صورت تو با اين خانه به آخرت خواهى رسيد

عاصم : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود. كنم از دست برادرم عاصم بن زياد به تو شكايت مى! يا امرياملؤمنني: گويد عالء مى
او را نزد من بياوريد، هنگامى كه عاصم به : فرمود. عباىي پوشيده و از دنيا كناره گرفته است: رض كردچه كرده است؟ ع

   آيا به خانواده! اى دمشن جان خود: نزد امرياملؤمنني عليه السالم آمد حضرت فرمود

  299: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ردهها سرباز زدى، شيطان تو را گيج ك خود رحم نكردى از خدمت آن

شود كه امرياملؤمنني عليه السالم ختّلف عاصم را از دستورهاى خداوندى موجب دمشىن با خويشنت معرىف  مالحظه مى
  .كند، بدين مضمون آيات و روايات فراواىن وجود دارد مى

هاست، چنان كه  انسانشود كه مسئله توجه به خدا و عمل به اوامر او تنها و تنها به سود خود  از مهني اصل روشن مى
  .باشد ختّلف از اوامر او به ضرر خود انسان مى

اگر انسان به جهت مساحمه كارى يا به جهت اشباع هوا و هوس خمالف احكام عقلى و وجداىن خود عمل كند اين ختّلف 
  .گردد رساند و نه ضررى، بلكه ضرر آن به خود انسان متخّلف از قانون برمى نه سودى به ديگران مى
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  :گويد فيض آن حكيم بزرگ در شكايت از هواى نفس مى

  خويشنت را در هوا كردمي گم
 

  جاده در راه خدا كردمي گم

 از عدم ما تا به اقليم وجود
 

  آمدمي و راه را كردمي گم

 منزل و مقصود و راه و راه رو
 

  مجله را در ابتدا كردمي گم

  سالك مسلوك و مسلوٌك اليه
 

  ما كردمي گم مجله ما بودمي و

 هر چه ما را بود زاجناس و نقود
 

  ها كردمي گم مجله را در راه

  

  زابتدا كردم چون آهنگ راه
 

  گام اول خويشنت را كردمي گم

  بر در شه چون عطا جويان شدمي
 

  شاه را اندر عطا كردمي گم

  يافتيم آخر درون خويشنت
 

  هر چه را در هر كجا كردمي گم

  

   عبوديت نفس

اگر حالت عاىل تواضع در نفس ما جتلى كند، نفس بدون ترديد عالوه بر عشق به حق، باركش عبوديت متام وجود ما 
گردد و بر اين باركشى افتخار كرده و رو به سوى رضايت دوست به حركت خواهد آمد تا جاىي كه جز دوست را  مى

  .فرمان غري او را نربد نشناسد و جز او را نبيند و غري او را خنواهد و

ساختمان طبيعى ما به طورى است كه وسيله آشناىي ما با جهان طبيعى مهني حواس ظاهرى است كه به اندازه حمدودى به 
  .ما داده شده است

  .دهد باز براى مهني وضع طبيعى است كه لذايذ ما منحصر به مهان مقدار است كه غرايز حمدود ما اجازه مى
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ها براى ما  باشيم، يعىن هر چه كه آن ل بديهى اين است كه ما تابع و پريو حواس خويشنت مىپس نتيجه اين اص
ره امكان كند و فعاليت روحى ما وسعت و  بردارى خواهيم كرد، وىل آن گاه كه شخصيت ما اعتال پيدا مى پذير بسازند 

  .شود يابد حواس تابع مى عمق خود را در مى

  چه؟ شود يعىن حواّس تابع ما مى

توانيم براى اثبات اين  ممكن است براى اشخاص سطحى اين مطلب تا حدودى غري قابل قبول جلوه كند وىل ما مى
  .ها استفاده كنيم حقيقت از آشكارترين پديده

بينيم، آن احتياج در اشخاص رشد يافته وجود ندارد؛ زيرا  آن احتياجى كه كودك براى متاس به منودهاى زندگاىن دارد مى
شود وانگهى شخصيت و حافظه و انديشه او آن چنان رشد نيافته تا با نبودن حوادث  ان براى كودك تدرجياً مطرح مىجه

  .ها را به حماسبه درآورده و نتايج منطقى را اختاذ منايد رو، آن در پيش

   رسد و تواناىي جتريد و انتزاع هنگامى كه مغز انساىن به رشد طبيعى خويش مى

______________________________  
  .200خطبه : ج البالغة -)1(
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خواهد  آورد، در اين موقع بديهى است كه به ديدن متام حوادث و موضوعات كه مى كلى و غري ذلك را به دست مى
بيند،  جهان را در خود مىرسد كه گوىي انسان و  ها حكم كند نيازى خنواهد داشت، اين رشد مغزى تا جاىي مى درباره آن

ورزد؛ زيرا  ايت است و عرصه هسىت بيكران، لذا به يافنت انسان و جهان در خويشنت قناعت منى وىل چون فعاليت روح ىب
ايت كوشش  باشند، اين است كه رو به ىب آيند مشخص مى هاىي كه در آن به وجود مى نه جهان حمدود است و نه انسان

  .كند خود را آغاز مى

ليس ىف «كند  خرب شده و تنها متوجه حضرت حق گشته به طورى كه حس مى در اينجاست كه از خود و حوادث ىب
  .»1« »الّدار غريه ديّار
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ورزمي، گوىي  گريد غفلت مى امي كه در هنگام متركز قواى مغز از حوادثى كه در پريامون ما صورت مى مهه ما مالحظه كرده
  .اتفاق نيفتاده است اصًال آن حوادث پريامون ما

  .كند گذارند احساس منى رسد كه انسان حوادثى را كه در بدن او تأثري مى گاهى مهني حالت متركز به حّدى از شدت مى

رسد كه لذت  كند شدت اين جلب توجه به جاىي مى اى توجه ما را جلب مى ترين لذت، نقطه در حال چشيدن عاىل
گريد وىل يك حادثه يا يك مسئله ناگهان  هم چنني گاهى متام وجود ما را درد فرا مى شود و تدرجياً از درك ما بركنار مى

  .شود دارد كه درد به كّلى فراموش مى چنان ما را به خود مشغول مى

ره مند است گاهى اين مشغوليت به حدى است كه هيچ  در حاالت عشق، هنگامى كه درون عاشق از معشوق 
  وجودّيت او سر و كاراى اگر چه با متام م حادثه

______________________________  
  .اى نيست غري از او در خانه صاحب خانه -)1(
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  .تواند او را از آن حالت منصرف كند داشته باشد منى

، ديگر براى انسان شود توان حالت تسليم به خدا را جمسم كرد، هنگامى كه اين عشق حقيقى پيدا مى به مهني قياس مى
پيچد  ماند، او به قول عارف رومى مانند كوهى است كه هزاران صدا در او مى عاشق احساسى درباره موجودّيت خود منى

  .ها ندارد ها و عكس العمل ترين آگاهى به اين عمل سازد وىل كوچك ها را منعكس مى و او آن

  :گويد حكيم صفاى اصفهاىن در اين زمينه چه خوش مى

  طان سرير عشق ماييمسل
 

  هم پادشهيم و هم گداييم

 بر خسروگاه افسر سر
 

  بر سالك راه خاك پاييم

  بر دست سكندر واليت
 

  آيينه قطب حق مناييم
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  ما مالك ملك و گنج فقرمي
 

  ما صاحب افسر فناييم

  درياى وجود را آلىل
 

نگ الييم   در حبر عدم 

  در فلك جنات ناخدا كيست
 

  سر ناخدا خداييم ما بر

  مابنده مصطفاى مطلق
 

  سلطان سرير اصطفاييم

  

در سطور گذشته به اين نكات بسيار عظيم قرآىن و عيىن واقف شديد كه وجود مقدس او خالق، رّب، رزّاق، حافظ، 
شهادت احاطه قادر، بصري، خبري و مسيع است و ذات مقدسش نسبت به مهه امور هسىت از ظاهر و باطن و غيب و 

دارد و هيچ چيزى از دايره حكومت و عنايت او بريون نيست و وقوف و معرفت به اين حقايق از طريق قرآن و انبيا و 
ى آن  اوليا و ائمه عليهم السالم بدون ترديد پديدآورنده تواضع به معناى تسليم در برابر او و اطاعت از قوانني و امر و 

واضع حاىل و عملى، يا قلىب و عيىن در معرفت نسبت به آن وجود مقدس و ذات جناب است و در حقيقت ريشه ت
  .ها توجه كنيد ايت است در اين جا الزم است به آياتى از قرآن جميد در آن زمينه ايت در ىب ىب
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  تواضع در برابر خدا

  .ها است و بازگو كننده واقعيتقرآن كرمي منبع حقايق و سرچشمه معارف و كتاب حسنات 

  .توجهى به خدا و غفلت از عوامل رشد و كمال است توجهى به كتاب خدا، در حقيقت ىب ىب

رتين حاالت ملكوتى در دنياى نفس و قلبش  هاىي است كه اگر انسان به آن قرآن جميد مبّني واقعيت ها توجه كند، از 
  .گردد محيده و اوصاف پسنديده آراسته مى برخوردار شده و به متام اعمال صاحله و صفات

يك قسمت از قرآن جميد منايشگر اوصاف و امساى اهلى است كه راه شناخت حضرت او بسته به معرفت اين اوصاف و 
امسا است كه چون با دقت در آن آيات معرفت حاصل شود به دنبال آن معرفت تواضع قلىب كه مهان تسليم در برابر 

كند، به اين صورت كه چون  دنبال تواضع قلىب فروتىن تن كه مهان عبوديت و بندگى است جتلى مىآيد و به  اوست مى
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قلب و يا نفس به حالت تواضع آراسته شود، چشم و گوش و زبان و دست و پا و شكم و شهوت در مدار اطاعت قرار  
  .د ر مىگرفته و به متام احكام عبادى و فقهى و اخالقى و اجتماعى و آخرتى و معنوى س

  اى گر كسى يابد در اين كو خانه
 

  اى هر دمش واجب شود شكرانه

  هر كه او بوىي ندارد زين حديث
 

  اى هر بن مويش بود بت خانه

 هر كه در عقل جلوج خويش ماند
 

  اى زين سخن خواند مرا ديوانه

 هر كه اينجا آشناى او نشد
 

 «1»  اى او مباند تا ابد بيگانه

  

  .»1« ] ْم يـَْعِدلُونَ احلَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض َو َجَعَل الظُُّلماِت َو النُّوَر ُمثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ [

كه گواهى ها   با اين مهه نشانه. [ها و روشىن را پديد آورد ها و زمني را آفريد و تاريكى ها ويژه خداست كه آمسان مهه ستايش
  .دهند شريك و مهتا قرار مى] ها و معبودهاى باطل را بت[باز كافران براى پروردگارشان ]  بر يكتاىي و قدرت اوست

پوشند و هزاران سال است  تر است پرده مى اند و بر حقيقىت كه از هر چيز روشن آنان كه به انكار حضرت او برخاسته
اى بر ادعايشان  كننده و مزخرفات خود كرده، چرا تاكنون دليل و برهان قانع قلوب و مغزهاى عادى را جوالنگاه اباطيل

هاى اصلى منكران حق را چه آن   اند در كدام كتاب و جمله علمى است؟ من خود كتاب اند و اگر اقامه منوده اقامه نكرده
اند  آنان درباره مبدأ عزيز عامل نوشته ام، آنچه اند و چه در خارج مطالعه كرده هاىي كه در داخل ممالك اسالمى نوشته كتاب

اند و بسيارى از آنان در  فقط ادعاى حمض است و تاكنون استطاعت و قدرت اثبات آن اّدعا را حىت با يك دليل نداشته
بازى چيزى ندارند و سخىن كه عقل و وجدان را آرام و راحت منايد و به قلب اطمينان  هاى خود جز عصبيت و جل نوشته

اند  اند، بافته مغز عليل را يافته حساب كرده و مرض را سالمت و ظلمت را نور و مرگ را حيات قلمداد منوده وردهدهد نيا
مبدأ ماده ازىل و يا طبيعت و يا تصادف است : گويند اند، آنان مى و از اين راه به خود و مريدانشان خسارت سنگني زده

مشا كه : كنند، بايد به اينان گفت تاكنون اقامه نكرده و بعد هم منى و بر اين مّدعا حكمت و برهان و استدالل منطقى
   باالخره قائل به مبدأ هستيد، چرا اسم حقيقى او را كه الّله است

______________________________  
  .1): 6(انعام  -)1(
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كند و   ازىل يا طبيعت و يا تصادف، چه دردى از مشا و جهان دوا مىنويسيد، اين كه او را بگوييد ماده  ها منى در نوشته
  كند؟ كدام مشكل را حل مى

بند و  خياىل و ىب خواهيد در ىب فرار مشا از آن حضرت، عّلىت جز هواى نفس و اميال و غرايز و شهوات آزاد ندارد، مشا مى
وحشت داريد، مشا از ممنوعيت زنا و حرمت ربا و ظلم و قيدى زندگى كنيد و از مقّيد كردن آزادى شيطاىن خود  بارى و ىب

ها و   بند و بارى دانيد اگر به حوزه توحيد و اميان روى آوريد به ىب ترسيد و مى گرى و شهوات غلط مى جتاوز و سلطه
د آسوده  ها و متام شهوات غلط جنسى بايد خامته بدهيد و مردم جهان را از شر خو  ها و دزدى ها و غارتگرى كارى كثافت

كنيد، از اين جهت از اين حوزه پاك فرارى هستيد و براى سرپوش گذاشنت بر فرار خود مارك انكار حق به خود زده و زير 
حياىي آزادى از خرافات گذاشته و حمصول مغز مريض خود را به  شرمى و ىب پوشش كفر و شرك رفته و نام آن را با كمال ىب

ايد و با شركت يهوديت صهيونيسم و  حمتواى ديگر خوانده و تبليغ كرده ا با كلمات ىبعنوان ماترياليسم يا كمونيسم و ي
ايد، چرا؟ چون به خاطر پريوى از  مسيحيت غرىب متام روى زمني را به فساد و ناپاكى و آلودگى و بدخبىت دچار كرده

حاىل كه با آن علم و دانش ايد در برابر حضرت حق كه آشكارترين آشكارهاست تواضع كنيد، در  شهوات خنواسته
  .سرشارتان از حق خرب داشته و بودن او هم چون روز برايتان روشن است

چون به اين معنا توجه كردى كه وجود مقدس او خالق مساوات و ارض و قرار دهنده نور و ظلمات است و حمصول اراده 
اى از ذراتش از حيث نظم و  ت و هر ذرهايت از نظم و عدل و علم و حكمت اس او كه جهان هسىت است دنياىي ىب

دقت و موقعيت و موقف متحري كننده عقول و مست كننده درون است، آيا اقتضا ندارد كه در برابر عظمت و كمالش 
   به تواضع آىي و سر عبادت بر خاك پيشگاهش
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ييش اعرتاف كىن و از در تواضع به بستان سعادت وارد شده ى و به عجز و تقصري و ذلت و كوچكى خود در برابر كربيا
  !و خري دنيا و آخرت خود را تأمني مناىي؟

دست ما را بگري و از چاه جهل و غرور و عجب و خودبيىن بدر آر و ما را از بند اسارت هواى نفس جنات ده و ! خدايا
  .در سعادت دارين را به روى ما بگشا
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 نگارا نگاهى زمهر و وفا
 

 كه درد من خسته سازى شفا

  ام تو داىن كه در كويت آواره
 

  ام كرم كن كه مسكني و بيچاره

  صف آراسته دنىي و نفس دون
 

  كه ريزد خباك از دامن زار خون

  مرا دوزخى خواهد اين نفس زشت
 

شت   نگارا زروى تو خواهم 

 كرميا غفورا رحيما شها
 

 ر زشت و زيباى خلق آگها

  اگر در گنه زيستم مهه عمر
 

  در آن عفو نامنتها چيستم

  

 مشار مرا جرم اگر قطره ىب
 

 ترا حبر خبشش ندارد كنار

  بياموز ما را ره بندگى
 

  زعشقت به جان خبش فرخندگى

  

   ربوبّيت در قرآن

كنيم با نام  رّب برخورد مىاى كه با نام حضرت حق حتت عنوان  در قرآن كرمي و روايات و دعاهاى اسالمى، به اندازه
  .ديگر برخورد ندارمي

رّب به معناى مالك است و در جهت حضرت حق جّل و عال به مفهوم مالك عادل و عامل و حكيم و متصرف در متام 
موجودات به مصلحت واقعى موجودات است، تصّرىف كه باعث بروز استعداد موجودات و عّلت ظهور كماالت در متام 

  .تاجزاى هسىت اس

مقام ربوبيت آن جناب اقتضا دارد كه پس از خلق موجود و آفرينش شيئى او را در مسري تربيت الزم قرار دهد تا به 
   جايگاهى كه در خانه هسىت دارد رسيده
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  .و منفعىت كه بايد از خود به ظهور برساند آشكار منايد

  .»1« ] ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى يْ ُكلَّ شَ    َربـَُّنا الَِّذي َأْعطى[

به وى عطا كرده، ] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت
  .سپس هدايت منود

  .»2« ] اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ [

  .پروردگار عرش بزرگ استخداى يكتا كه معبودى جز او نيست، 

  .»3« ] ِإينِّ أَنَا اللَُّه َربُّ اْلعاَلِمنيَ   يا ُموسى[

  .يقيناً منم خدا پروردگار جهانيان! اى موسى

ُر اْلُمْنزِِلنيَ [   .»4« ] َو ُقْل َربِّ أَْنزِْلِين ُمنْـَزًال ُمبارَكاً َو أَْنَت َخيـْ

رتين فرودآورندگاىنمرا در جايگاهى پرخري و بركت ف! پروردگارا: و بگو   .رود آور كه تو 

  .»5« ]ءٍ  ُقْل أَ َغيـَْر اللَِّه أَْبِغي َربا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشيْ [

  !آيا جز خدا پروردگارى جبومي در حاىل كه او پروردگار هر چيزى است؟: بگو

به طور متصل به متام آرى، وجود مقدس او مالك متام هسىت و مرّىب مهه موجودات است و عنايت و لطف و كرمش 
   رسد و هيچ موجودات غيىب و شهودى مى

______________________________  
  .50): 20(طه  -)1(

  .26): 27(منل  -)2(
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  .نياز از ربوبيت حضرت او نيست شيئى ىب

رب العاملني، رب مساوات و ارض، رب عرش عظيم، رب بلد حرام، رب آباِء اولني، رب مشرق و «: فرموده قرآناو به 
  .است» ء مغرب و رب كل شى

مشا بگوييد و با فكر و انديشه و دقت هم بگوييد، آيا كرب و روگرداىن از وجودى كه مهه كاره مهه موجودات و حاكم على 
  مهه آفرينش است جايز است؟ االطالق و مرّىب هسىت و مالك

رتى براى كسب كمال و رشد وجود دارد؟   آيا جز تواضع و فروتىن در برابر حضرت او و اطاعت از دستورهايش راه 

خربى افتاده و از پى اين خواب سنگني مشغول تيشه زدن به  بيچاره آنان كه از حقيقت غافل شده و به راه جهل و ىب
  !ريشه خود هستند

   ر دعاى عرفهربوبّيت د

آيا اين مجالت نوراىن و بيدار كننده و بيناىي خبش را در دعاى عرفه حضرت سيد الشهدا، اباعبدالّله احلسني عليه السالم، 
  .خواند و مانند دو چشمه آب اشك از ديدگان مباركش بر چهره نورانيش جارى بود ايد كه در صحراى عرفات مى ديده

َتىن ْلَت ِفْطَرتى، َربِّ ِمبا أْنشْأَتىن َفاْحَسْنَت صوَرتى، َربِّ ِمبا اْحَسْنَت اَىلَّ َوىف نـَْفسى عافـَْيَتىن، َربِّ ِمبا َكَألْ َربِّ ِمبا بـََرْأَتىن فـََعدَّ 
اْطَعْمَتىن َوَسَقْيَتىن، َربِّ ِمبا اْغنَـْيَتىن  َوَوفـَّْقَتىن، َربِّ ِمبا انـَْعْمَت َعَلىِّ فـََهَديـَْتىن، َربِّ ِمبا اْولَْيَتىن َوِمْن ُكلِّ َخْريٍ اْعَطْيَتىن، َربِّ ِمبا

  .»1« ..ْلكاىفَواقْـنَـْيَتىن، َربِّ ِمبا اَعْنَتىن َواْعَزْرَتىن، َربِّ ِمبا اْلَبْسَتىن ِمن ِسْرتَِك الّصاىف َوَيسَّْرَت ىل ِمْن ُصْنِعَك ا

______________________________  
  .دعاى عرفه: مفاتيح اجلنان -)1(
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ادى، پروردگارا! پروردگارا به اين كه آفرينشم را آغاز منودى، و صورمت ! به اين كه مرا پديد آوردى، پس در خلقتم تناسب 
ادى، پروردگارا! را نيكو منودى، پروردگارا به اين كه حمافظتم ! به اين كه به من احسان كردى، و در خويشتنم عافيت 

به اين كه سزاوار احسامن  ! ام منودى، پروردگارا به اين كه بر من نعمت خبشيدى و راهنماىي! قم داشىت، پروردگارامنودى و موف
نيازم ساخىت و  به اين كه ىب! به اين كه مرا خوراندى و نوشاندى، پروردگارا! كردى و از هر چيزى عطامي كردى، پروردگارا

به اين كه به من پوشاندى، از پوشش با ! ام منودى و ِعزَّمت خبشيدى، پروردگارا يارى به اين كه! ام خبشيدى، پروردگارا اندوخته
  .ات صفايت، و بر من آسان منودى از رفتار كفايت كننده

ترين و راستگوترين انسان نقل شده چه جاى تكرب نسبت به آن جناب  پس بعد از توجه به اين حقايق كه از قول پاك
  !احوال دستگري متام ذرّات پيدا و ناپيداى هسىت است؟است كه ربوبيّتش در مهه 

در اينجا چه جباست كه دست حاجت به سوى حضرت او دراز كرده و در كمال فقر و ذلت و زارى و نيازمندى، از 
جنابش خبواهيم از ما دستگريى كن و امراض باطىن ما را كه بدترين برنامه در وجود انسان است عالج فرما و ما را به 

  .هاى زندگى رهنمون شو ى خشوع و خضوع و تواضع و فروتىن در مهه زمينهسو 

اش و  آرى، اوست خالق و رب متام موجودات و منبع روزى خبش به جز او وجود ندارد، اوست كه مهيشه با قدرت كامله
دارد از خزانه رمحتش  با لطف و عنايت و حمبّتش به موجودات، سفره روزى مهه را پر نگاه داشته و به هر كس هر چه الزم

   خوار حضرت كند، به عبارت ديگر متام موجودات عامل روزى عنايت مى

  310: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

خورند وىل منكدان  خور آن وجود مبارك، اما چه جاى تأسف است كه در ميان آدميان، گروهى منك او را مى اويند و منك
گريند و به  كنند و آن قدرت را عليه حضرت او به كار مى و نريو مى شكنند، اينان از سفره حضرت او كسب قدرت مى

خورند و چون سري و سرياب شدند سر به طغيان و عصيان  خواهند مى تعبري ديگر از منابع روزى در هر حدى كه مى
و عصيان و آلودگى  اند يا بر گناه دامن مست رسد، منى دارند و در كنار هر گناهى صداى قهقهه خنده آنان به فلك مى برمى

  منايند؟ خود افتخار كرده، سينه سپر مى

رتين راه تواضع    انديشه در آيات توحيد، 
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ِمَن احلَْيِّ َو ْلَميِِّت َو ُخيْرُِج اْلَميَِّت ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء َو اْألَْرِض أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو َمْن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن ا[
  .»1« ] َفذِلُكُم اللَُّه َربُُّكُم احلَْقُّ َفما ذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّالُل َفَأىنَّ ُتْصرَفُونَ * َمْن يَُدبـُِّر اْألَْمَر َفَسيَـُقولُوَن اللَُّه فـَُقْل أَ َفال تـَتـَُّقونَ 

ها مالكّيت و حكومت دارد؟ و   ها و چشم ه بر گوشدهد؟ يا كيست ك كيست كه مشا را از آمسان و زمني روزى مى: بگو
كند؟ به  را تدبري مى]  جهان هسىت[آورد؟ و كيست كه مهواره امور  كيست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده بريون مى

، بنابراين اين است خدا، پروردگار حقيقى مشا!* پرهيزيد؟ منى] از پرستش غري او[آيا : پس بگو! خدا: زودى خواهند گفت
  گردانند؟ بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضاللت وجود دارد؟ پس چگونه مشا را از حق بازمى

______________________________  
  .32 -31): 10(يونس  -)1(

  311: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

آيات را در قرآن كرمي ببيند  انصاىف و ناجوامنردى است كه انسان عاقل اين گونه از آيات عجيب قرآن جميد است، كمال ىب
رتين راه را براى به دست آوردن تواضع جز انديشه در آيات  و در برابر حق به تواضع برخنيزد، من در طول مطالعامت، 

  .ام اند نديده توحيد قرآن و دقت در روايات و دعاهاىي كه معارف اهليه را توضيح داده

   منبع روزى

  .»1« ] ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكمْ [

باران، برف، نور خورشيد، مهتاب و بسيارى امور : منبع روزى موجودات زنده به خصوص انسان از آمسان عبارت است از
  .شود ديگر كه در كتب علمى ضبط شده و امورى كه در آينده نزديك يا دور به وسيله دانشمندان حمقق كشف مى

ت حبرى و برى و هواىي كه براى توضيح اين امور تاكنون معادن، نباتات، حيوانا: منبع روزى از زمني عبارت است از
  .هزاران كتاب پر ارزش علمى نوشته شده است

   انديشه در گوش و چشم

  .»2« ]َأمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َو اْألَْبصارَ [
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  :توان اشاره كرد درباره گوش و چشم، در توضيح اين آيه به چهار مطلب بسيار مهم مى

______________________________  
  .31): 10(دهد؟؛ يونس  كيست كه مشا را از آمسان و زمني روزى مى: بگو -)1(

  .31): 10(ها مالكّيت و حكومت دارد؟؛ يونس  ها و چشم يا كيست كه بر گوش -)2(

  312: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

دهد تا به   را در وجود مشا از هزاران كانال و مرحله عبور مىها  ها و آشاميدىن چه نريوىي است كه روزى مشا و خوراكى - 1
كمالش كه شنواىي و بيناىي است برساند؟ آيا در سايه قدرتى جز قدرت حق اين حركات عظيم و اين مسائل عجيب اجنام 

رى و معده انگيز است كه حمصول آب و نان و ميوه و سبزى و حّبه و دانه پس از عبور از م گريد؟ راسىت چه اعجاب مى
  .شود تبديل به شنواىي و بيناىي مى... و روده و

گوش و چشم دو عضو بسيار لطيف و ظريف هستند كه هسىت و هويت گوش عبارت از يك پرده نازك و هسىت و   - 2
ترين  پذير هستند و در برابر كم هويت چشم عبارت از يك مردمك بسيار ريز است كه اين پرده و مردمك عجيب آسيب

كنند، كيست كه در برابر اين مهه حادثه و فعل و انفعال  افتد و عمرى انسان را به كرى و كورى مبتال مى از كار مىحادثه 
در كره زمني و اين مهه حشرات موذى و سر و صداها و مناظر عجيب و غريب و نور شديد و ضعيف و سرما و گرماى 

ر نيست در برابر اين مهه عنايت او سر تعظيم فرود آورده كند؟ آيا سزاوا سخت، گوش و چشم مشا را از آسيب حفظ مى
  خبش آن جناب پريوى كنيد؟ به حضرتش عشق بورزيد و از دستورهاى سعادت

گوش و چشم دو وسيله بسيار مهم براى كسب علم و دانش و معرفت و بينش، چرا از اين دو عضو براى شنيدن   - 3
ره منى با بازبودن گوش، خود را به كرى زده و با باز بودن چشم، خويش را به   گرييد و يا چرا حقايق و ديدن عجايب 

  كنيد؟ بينيد وىل از اين شنواىي و بيناىي براى درك حق استفاده منى شنويد و مى ايد، مى كورى زده

برسيد،   توانيد از كمك گرفنت از گوش و چشم به صراط مستقيم حق راه يابيد و به مقام قرب و لقا و وصال حمبوب مشا مى
  كدام قدرت بود كه گوش شنوا به مشا

  313: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  گذاريد؟ كنيد و سر فقر و ذلت در پيشگاه او به عبادت منى عنايت كرده، چرا در برابر او تواضع منى
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ود و در قيامت ش ها مسئول است و براى آنچه شنيده و آنچه ديده بازپرسى مى ها و ديدىن انسان در برابر متام شنيدىن - 4
كند بشنود يا ببيند،  خواهد و نفسش اقتضا مى شود، انسان حق ندارد هر چه را مى هاى بس عجيب برايش برپا مى دادگاه

شنيدن و ديدن بايد بر اساس مقررات حق باشد و مهاهنگ با رضايت حضرت رب االرباب، گوش را براى شنيدن حق و 
شويد از طريق ديده قلب كه حق شنيدن گوش قلب  اند، اگر حق بشنويد حق مى چشم را براى ديدن آثار حق عنايت كرده

شويد و اگر ناصحيح ببينيد از ديدن  كند و حق ديدن چشم دل را، اگر ناصحيح بشنويد از شنيدن حق كر مى را باز مى
  .گرديد، راه باز شدن گوش دل و چشم قلب، حق شنيدن و حق ديدن است حق كور مى

مت و دروغ و باطل و لغو و موسيقى بپرهيزيد و چند روزى از چشممشا چند روزى ا چراىن و نظر به  ز شنيدن غيبت و 
  .شود ناحمرم خوددارى كنيد تا ببينيد چگونه گوش جان و چشم دل باز مى

   منبع حيات

  .»1« ] َو َمْن ُخيْرُِج احلَْيَ [

كشد و  آورد و يا نطفه مرده و ختم و بذر را از زنده بريون مى مىو كدام قدرت موجود زنده را از نطفه و ختم و بذر بريون 
آورد و كدام  به تعبري ديگر كدام قدرت انسان عاقل متدين و زنده به معنا را از پدر و مادرى كافر و مشرك به وجود مى

   اراده انسان

______________________________  
  .31): 10(؛ يونس و كيست كه زنده را از مرده بريون آورد؟ -)1(

  314: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

و كيست كه تدبري متام جهان به دست اوست، مهه ! آورد مشرك و كافر را از انسان مؤمن و زنده به حيات اهلى بريون مى
  داريد؟ كنيد و در برابرش تعظيم نكرده و تواضع روا منى مشا اقرار داريد كه اوست پس چرا تقواى او را مراعات منى

او كه متام اين امور به يد اوست خداى بر حق مشاست آيا بعد از حق غري گمراهى و ضالل چيزى هست، كجا رو 
  كنيد و چرا پس از اين كه حق براى مشا معلوم شد به باطل تكيه زديد؟ مى

  دوران عمر ما به هجر يار بگذشت
 

  ناديده روى حضرت دلدار بگذشت
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 فرياد اگر روز لقا دستم نگريد
 

  اكنون كه بنمودم مجال آن يار بگذشت

  هر گه زدم دسىت به دامان نيازش
 

  با ناز و قهر آن دلرب عّيار بگذشت

  گفتم صبا روزى به سلطان حقيقت
 

  عرضم رساند آن هم از دلدار بگذشت

  

  .»1« ] َو اْألَْرِض أَ ِإلٌه َمَع اللَِّه ُقْل هاُتوا بـُْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ َأمَّْن يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َو َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء [

رتند[ و  ! گرداند؟ بازمى]  پس از مرگشان[آفريند، آن گاه آنان را  يا آن كه خملوقات را مى] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 
كه شريك در قدرت و ربوبيت او [با خدا معبودى ديگر هست دهد؟ آيا  كيست آن كه از آمسان و زمني مشا را روزى مى

  .اگر راستگوييد دليل خود را بياوريد: بگو] باشد؟

و آل عمران  16و جاثيه آيه  70و اسراء آيه  21و ملك آيه  3و فاطر آيه  24در زمينه مسئله روزى به سوره سبا آيه 
ب آياتى است و دقت در آن آيات بدون شك آفريننده روح مراجعه كنيد كه عجي 40و روم آيه  3و طالق آيه  27آيه 

  .تواضع و فروتىن در انسان است

______________________________  
  .64): 27(منل  -)1(

  315: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  تواضع در برابر خلق خدا

عباد اوست و راه به دست آوردن پس از اداى تواضع و فروتىن نسبت به جناب او نوبت تواضع كردن در برابر بندگان و 
توانيد با دقت در يك روايت كه از قول حضرت سجاد عليه السالم نقل شده آراسته  اين تواضع هم مشكل نيست، مشا مى

  .به تواضع در برابر خلق حق شويد

ه عمرش از چون به بندگان خدا برسى به كوچك و بزرگشان احرتام كن و در برابر كسى كه عمرش از تو كمرت و كسى ك
تو بيشرت است تواضع كن؛ زيرا آن كه عمرش از تو كمرت است، به احتمال قوى گناه و معصيتش از تو كمرت است، چرا  
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رت بودنش در برابرش فروتن باشى و آن   رت است و الزم است به خاطر  كه وقت كمرتى در اختيار او بوده پس او از تو 
تر است، چرا كه وقت بيشرتى در اختيار او بوده و به احتمال قوى يك  افزون كه عمرش از تو بيشرت است طاعتش از تو

رت از خود احرتام و تواضع كىن» ال اله اّال الّله« رت است و تو الزم است در برابر    .از تو بيشرت گفته پس از تو 

گردد و آدم  م بر انسان آشكار مىاين جاست كه لزوم رعايت حق پدر و مادر و اقوام و دوستان و زن و فرزند و مهه مرد
  .بيند كه در برابر مهه از خدا تا خلق خدا تواضع كند با انصاف خود را از جانب حضرت حق ملزم مى

ما كه مالك حيات و موت و بود و نبود و نفع و ضرر خود نيستيم، چرا در برابر خدا و بندگانش تكرب كنيم، علت كرب 
  .بلكه هر چه علت ميدان حيات ما را حماصره كرده، علت تواضع است و بسدر ظاهر و باطن ما وجود ندارد، 

 تا چند از اين خاك مبرييد و بزاييد
 

 گامى بگذاريد و بر افالك برآييد

  

  316: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  

 يكبار مبرييد و دوم بار منرييد
 

 يك بار بزاييد و دوم بار بزاييد

 مشا راباز آمدن و رفنت از اين خانه 
 

 از چيست بپرسيد كه چونيد و چراييد

 بر دولت و بر مال فزايش نكند سود
 

 «1» آن سود بود سود كه بر خود بفزاييد

  

   روايات تواضع

  .»2«  ال َحَسَب اّال بَِتواُضعٍ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .نيست مگر به فروتىناصل و تبارى : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :»3«  َوما َحالَوُة اْلِعباَدِة؟ قاَل التَّواُضعُ : َعَلْيُكْم َحالَوَة اْلِعباَدِة؟ قاُلوا  ماىل ال ارى: َوقالَ 
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  يامب؟ چرا لذت و شرييىن عبادت را در مشا منى: و نيز آن حضرت به ياران و اصحاب فرمود

  .ىنفروت: شرييىن عبادت چيست؟ فرمود: عرضه داشتند

  .»4« َعَلْيَك بِاْلتَّواُضِع َفانَُّه ِمْن اْعَظِم اْلِعباَدةِ : قاَل ِعلىٌّ عليه السالم

  .ترين عبادات است بر تو باد به فروتىن كه تواضع و فروتىن از بزرگ: فرمود: على عليه السالم

______________________________  
  .مولوى -)1(

ل590: األماىل، شيخ طوسى -)2( ، حديث 5، باب 48/ 1: ؛ وسائل الشيعة1223س السادس عشر، حديث ، ا
91.  

  .، بيان فضيلة التواضع201/ 1: جمموعة ورام -)3(

  .13079، حديث 28، باب 296/ 11: مستدرك الوسائل -)4(

  317: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد آن حضرت در وصف انبيا مى

متنّفر بوده و سخت گريزان بودند كه حضرت حق فروتىن را بر آنان رضايت داده آنان از پرتو عنايت حق از كرب و منّيت 
ساييدند و صورت ذلت بر خاك  بود، به خاطر اين حالت عاىل رواىن بود كه چهره در پيشگاه حضرتش به خاك مى

  .»1« ادند و در برابر مردم مؤمن كمال فروتىن و تواضع داشتند درگاهش به خاك مى

  :هدر حديث آمد

دو برادر مؤمن يك پدر و يك پسر به عنوان مهمان وارد بر امرياملؤمنني عليه السالم شدند، با آنان غذا خورد و اين برنامه 
اى آورد، تا مهمانان دست خود را  چون از غذا فارغ شدند، قنرب طشت و ابريق و حوله. در عصر رياست حضرت بود

  :ز قنرب گرفت و به طرف پدر آمد و فرمودبشويند، حضرت از جا برخاست و ظرف آب را ا
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تو با اين عظمت و من با اين مسكنت، چگونه ! يا على: دستت را بشوى، آن مرد سر به زير انداخت و عرضه داشت
  ؟»2«  دستم را بگريم و تو آب بريزى

رخاسته و به اين بنشني و دستت را بشوى كه خداوند ناظر اين معناست كه برادرى به خدمت برادرش ب: حضرت فرمود
شت به خدمتش برخيزند شت ده برابر مزد برايش معني فرموده كه كارگران    .خاطر در 

داىن كه آن چنان دست  شناسى و بزرگ مى دهم به آن حقى كه مى تو را به عظمت حقى كه دارم قسم مى: سپس فرمود
ضرت موال دست خود را شست، سپس ابريق و ريزد، باالخره آن مرد با كمك ح بشوى كه انگار قنرب بر دستت آب مى

  اگر پسر به تنهاىي مهمامن بود دستش را: طشت را به حمّمد حنفيه داد و فرمود

______________________________  
  .192خطبه : ج البالغة -)1(

  .13079، حديث 28، باب 296/ 11: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 51، باب 119/ 72: حبار األنوار -)2(

  318: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

شستم اما خداوند دوست ندارد بني پسر و پدر فرقى نگذارم، پدرت دست آن پدر را آب رخيت، تو دست پسر را  مى
  .آب بريز

  :فرمايد كند مى امام عسكرى عليه السالم كه اين داستان را نقل مى

  .»1«  قعى استهر كسى در تواضع و فروتىن از على پريوى كند به حق كه شيعه وا

  ما َحدُّ التَّواُضِع؟: َسَأْلُت الرِّضا عليه السالم فـَُقْلُت َلهُ : َعْن اْبِن اجلَْْهِم قالَ 

  .»2«  اْن تُعِطَى الّناَس ِمْن نـَْفِسَك ما حتُِبُّ اْن يـُْعطُوَك ِمثْـَلهُ : قالَ 

  :دحّد تواضع چيست؟ فرمو : از حضرت رضا عليه السالم پرسيدم: گويد ابن جهم مى

  .آن را در حق مردم داشته باشى كه دوست دارى مردم در حقت داشته باشند
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  :گويد و نيز ابن جهم مى

  دهد در زمره متواضعان باشد؟ حد تواضع چه اندازه است كه وقىت انسان اجنام مى: از حضرت پرسيدم

  :براى تواضع درجاتى است: حضرت فرمود

  .به قلب سليم و دل پاك، خود را در جاىي كه اندازه اوست قرار دهد انسان قدر خود را در مهه جهات بشناسد و - 1

  .آن را براى مهه دوست داشته باشد كه دوست دارد از مهه به او برسد - 2

  اگر از مردم بدى ديد به خوىب دفع كند، غيظ خود را فرو خورد، از مردم گذشت منايد كه خدا عاشق نيكوكاران است - 3
»3«.  

______________________________  
  .1، حديث 51، باب 117/ 72: ؛ حبار األنوار173، حديث 325: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)1(

  .، الفصل الثاىن، ىف التواضع226: ؛ مشكاة األنوار382/ 2: روضة الواعظني -)2(

  .36حديث  ،51، باب 135/ 72: ؛ حبار األنوار13، باب التواضع، حديث 124/ 2: الكاىف -)3(

  319: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َمْن القـَْيَت َواْن تـَتـُْرَك اْلِمراَء َواْن    ِمَن اْلَمْجِلِس ِبُدوِن َشَرِفَك َواْن ُتَسلَِّم َعلى  اْلتَّواُضُع اْن تـَْرضى: قاَل الّصاِدُق عليه السالم
ّقاً، َوَرْأُس اخلَْْريِ التَّواُضعُ    .»1«  ُكْنَت حمُِ

اى از جمالس عمومى بدون حلاظ كردن موقعيت قرار  تواضع به اين است كه در هر جلسه: عليه السالم فرمودامام صادق 
بگريى و هر جا در آن جلسه جاى خاىل بود بنشيىن و حساب نكىن كه باالى جملس و يا جاى خاص آن در خور شأن 

شينم و اين كه به هر كس برخوردى، سالم كىن و من است، من نبايد در بني مردم و يا در آخر جملس و يا نزديك درب بن
  .بازى و داد و فرياد و جدال در حبث بپرهيزى گرچه حق با تو باشد، رأس خري فروتىن و تواضع است از جل

  .»2« اْفَضُل الّناِس َمْن َتواَضَع َعْن رِفْـَعةٍ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله
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برترين مردم كسى است كه در عني رفعت و مقام و واالىي و شخصيت فروتن : فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
  .باشد

  :فرمايد امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليه السالم مى

جاى روييدن گياه در زمني مستعد است، زميىن كه واجد شرايط نيست ضايع كننده دانه و حبه است و چيزى در آن 
منايد؛ زيرا  كند وىل در دل متكرب جبار جتّلى منى ست در قلب انسان متواضع رشد مىرويد، حكمت هم مهني طور ا منى

  .»3«  خربى قرار داده است خداوند تواضع را نريوى عقل وتكّرب را ابزار جهل و ىب

  در اين فصل بايد به اين نكته توجه داشت كه مهه جا تواضع جايز نيست،

______________________________  
  .20، حديث 51، باب 123/ 72: ار األنوارحب -)1(

  .17/ 2: ؛ جمموعة ورام15، حديث 337: أعالم الدين -)2(

  .13088؛ ذيل حديث 28، باب 299/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  320: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

كه در خط خدا نيستند و تواضع در برابر حضرت حق و مردم مؤمن الزم، وىل تواضع در مقابل متكربان و جباران و آنان  
  .يا تواضع براى ثروت ثرومتندان حرام و باعث خراىب دين و نابودى شخصيت است

ترين فضا و با صفاترين صحنه، فضاى تواضع و صحنه فروتىن در برابر عظمت حق و مردان خداست كه  راسىت، خوش
  .ت استتواضع نردبان شرف و وسيله كمال و راهرب انسان به سوى خري دنيا و آخر 

خاكى بودن و خاك نشني بودن، خود را به حساب نياوردن، مهنشيىن با مسكينان و فقريان، تفقد از حال درويشان، مهه را 
ادن، آواره كوى يار شدن، اميد به او بسنت، در برابر اوليا كمال  رت ديدن، سر به خاك ذلت بر آستان دوست  از خود 

  .ان و عّلت جذب حمبت و رمحت حضرت حق استادب را رعايت كردن، باعث ارزش انس

  اىُّ َحَسَنٍة اْفَضُل ِعْنَدالّلِه؟: َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفقالَ *** 
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ُسوءُ اْخلُْلِق َوالشُّحُّ : ِعْنَد الّلِه؟ قالَ أىُّ َسيَِّئٍة اْعَظُم : قالَ . ُحْسُن اْخلُْلِق َوالتَّواُضُع َوالصَّبـُْر َعَلى الَبِليَِّة َوالرِّضاء بِاْلَقضاءِ : قالَ 
  .»1«  اْلُمطاعُ 

رت و برتر است؟: مردى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيد   كدام حسنه نزد خدا 

  .حسن خلق، فروتىن و صرب بر بال و رضايت به حكم حق: فرمود

  .و خبلى كه انسان به دنبالش باشدبد اخالقى : تر است؟ فرمود كدام بدى نزد خدا بزرگ: عرضه داشت

______________________________  
  .129/ 16: كنز العمال  -)1(

  321: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و تواضع

متام آن رهرب بزرگوار اسالم، پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله به فرموده قرآن جميد، واجد متام حسنات اخالقى بود و 
  .گرفت، به چند منونه از تواضع حضرت عنايت كنيد حسنات را در متام برخوردها به كار مى

   پريزن و مشك آب

  :»1«  در ذيل آيه شريفه» تفسري منهج«مال فتح الّله كاشاىن در 

  .»2« ] ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى[

  .دارىو يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار 

  :كند نقل مى

  .پريزىن چادرنشني كه راهش به مدينه منوره دور بود عالقه عجيىب به اسالم و پيامرب صلى اهللا عليه و آله داشت
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چند بار به فرزندانش گفته بود مرا به مدينه بربيد تا به شرف زيارت حمبوب خدا، رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مشّرف 
سوخت و در  ق به اين سفر نشده بودند، پريزن در آتش فراق رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مىشوم، وىل فرزندان او موفّ 

  .برد اشتياق ديدار پيامرب صلى اهللا عليه و آله در حسرت و اندوه و غم و غصه به سر مى

شت برين مى رتين ديدار رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را براى خود  عبادت به حساب  دانست و زيارت حضرتش را 
  .آورد مى

______________________________  
  .370/ 9: منهج الصادقني -)1(

  .4): 68(قلم  -)2(

  322: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .كشيد، وىل راه جباىي نداشت دلش آرام نداشت، قلبش مضطرب بود، آتش عشقش هر حلظه زبانه بيشرت مى

يه وسايل اسرتاحت و فراهم آوردن آب و غذا مى رفتند و او فرزندانش هر روز به صحرا مى كوشيد و در قلب خود  در 
  .كرد هم با خداى مهربان براى پيدا كردن توفيق زيارت حبيب خدا مناجات مى

روزى براى آوردن آب مهراه با يك مشك به سر چاهى كه در بيابان بود آمد، از عنايت خدا، رسول اكرم صلى اهللا عليه و 
كرد چون به سر چاه رسيد و پري زن را ديد كه بند مشك به  ه نفر از ياران و اصحاب از آن منطقه عبور مىآله با دو س

اين كار براى تو زمحت دارد، مشك را به من بده تا از : شود، به او فرمود دست دارد و براى آب كشيدن از چاه آماده مى
  .كنم گر اين زمحت را از دوش من بردارى برايت دعا مىا : چاه به كمك تو آب بريون بياورم، پريزن در پاسخ گفت

پيامرب صلى اهللا عليه و آله مشك را پر از آب كرد، سپس به دوش مبارك قرار داد و راهى به سوى خيمه و چادر آن زن 
، ياران به كرد، بار سنگني بود، عرق بر پيشاىن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جارى شده بود شد، هوا در گرما بيداد مى

مشك را به ما بده تا به در خيمه اين پريزن برسانيم، در پاسخ آنان با يك دنيا عاطفه و حمبت : آن جناب عرضه داشتند
  !!دوست دارم بار امتم را خود به دوش بكشم: فرمودند

ادند، از صاحب خيمه خداحافظى كرده و به سوى مقصد به حركت  آمدند، فرزندان به خيمه رسيدند، مشك را بر زمني 
آن مردى كه به اين عالمت در بني آن چند نفر است به من كمك كرد و آب از چاه  : پريزن از راه رسيدند، به آنان گفت
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ها دويدند، چشمشان به ديدار مجال اهلى رسول خدا  كشيد و تا درون خيمه آورد، برويد و از وى سپاس گزارى كنيد، بچه
سوزد، برگرديد تا وجود  مادر ما در آتش شوق ديدار مشا مى: به آن جناب عرضه داشتند صلى اهللا عليه و آله روشن شد،

  مباركتان را

  323: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

آن كه براى آب  ! مادر: زيارت كند، او مشا را نشناخته، حضرت برگشتند، فرزندان آن زن به سوى وى دويدند و فرياد زدند
به تو كمك كرد حمبوب تو رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود، پريزن نزديك بود از كشيدن از چاه و آوردن به خيمه 

ى كند، به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و خداى را بر اين نعمت آمساىن و معنوى و  شوق اين خرب قالب 
  !ملكوتى شكر كرد

 ها كم كنيد بكوشيد تا رنج
 

 غم كنيد دل غمگنان شاد و ىب

  گيىت فراوان مناند به كسكه  
 

  آزارى و داد جوييد و بس ىب

  ها بر نشانه منم براين گفته
 

انه منم   سر راسىت را 

 جز از بندگى پيشه من مباد
 

 جز از راست انديشه من مباد

  مهى خواهم از كردگار جهان
 

ان   كه نريو دهد آشكار و 

  كه با زيردستان مدارا كنم
 

  سارا كنمزخاك سيه مشك 

  كه با خاك چون جفت گردد تنم
 

 «1»  اى دامنم نگريد ستمديده

  

   توبه جوان يهودى

  :فرمايند امام باقر عليه السالم مى
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گرفت و  رسيد، رسول اهلى رفت و آمد زيادش را مشكل منى جواىن بود يهودى كه بسيارى از اوقات خدمت رسول خدا مى
  .فرستاد اى را به جانب قوم يهود مى فرستاد يا به وسيله او نامه مىچه بسا او را دنبال كارى 

امروز او را ديدم در حاىل  : چند روزى از جوان خربى نشد، پيامرب عزيز سراغ او را گرفت، مردى به حضرت عرضه داشت
  كه از شّدت بيمارى بايد روز آخر

______________________________  
  .ابوالقاسم فردوسىشاهنامه، حكيم  -)1(

  324: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اى از يارانش به عيادت جوان آمد، از بركات وجود نازنني پيامرب اين بود كه با كسى سخن  پيامرب با عّده. عمرش باشد
ا لبيك يا اب: اش را گشود و گفت داد، پيامرب جوان را صدا زد، جوان دو ديده گفت مگر اينكه جواب حضرت را مى منى

  .»اشهد ان ال اله االَّ اللَّه و اىن رسول اللَّه«: القاسم، فرمودند بگو

جوان نظرى به چهره عبوس پدرش انداخت و چيزى نگفت، پيامرب دوباره او را دعوت به شهادتني كرد، باز هم به چهره 
قبول شهادتني كرد، جوان پدرش نگريست و سكوت كرد، رسول خدا براى مرتبه سوم او را دعوت به توبه از يهودّيت و 

جوان با كمال . اگر ميل دارى بگو و اگر عالقه ندارى سكوت كن: باز هم به چهره پدرش نظر انداخت، پيامرب فرمودند
. او را به ما واگذار: پيامرب به پدر آن جوان فرمودند! ميل و بدون مالحظه كردن وضع پدر، شهادتني گفت و از دنيا رفت

داد او را غسل دهيد و كفن كنيد و نزد من آوريد تا بر او مناز خبوامن، آنگاه از خانه يهودى  سپس به اصحاب دستور
  !»1« گومي كه امروز انساىن را به وسيله من از آتش جهنم جنات داد خدا را سپاس مى: گفت خارج شد در حاىل كه مى

   كنيز گريان

ن حضرت پرياهىن خبرد، او به بازار رفت و براى پيامرب حبيب خدا پوىل در اختيار يكى از اصحاب گذاشت كه براى آ
پرياهن دوازده درمهى الزم نيست، بدن را با پارچه : صلى اهللا عليه و آله يك پرياهن به دوازده درهم خبريد، حضرت فرمودند

  !توان پوشاند تر هم مى ارزان

   و هشتخود به بازار رفتند و پرياهن را با يك پرياهن چهار درمهى عوض كرده 
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______________________________  
لس الثاىن والستون، حديث 397: األماىل، صدوق -)1(   .27، حديث 20، باب 26/ 6: ؛ حبار األنوار10، ا

  325: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

اهن به او درهم بقّيه را پس گرفتند، در مسري راه به نيازمندى رسيدند كه لباس نداشت چهار درهم براى خريد يك پري 
كند، سبب اندوه و ناله  اى نشسته و گريه مى مرمحت فرمودند و گذشتند، در اثناى حركت به كنيزى برخوردند كه در گوشه

ام، حضرت جهت  خامن خانه چهار درهم در اختيارم گذاشت كه براى خانه خريد كنم گم كرده: او را پرسيدند، پاسخ داد
چه كنم؟  : احسان خود را درباره من كامل كنيد، فرمود: و عنايت كرد، عرضه داشتخريد چهار درهم باقى مانده را به ا

با من تا درب منزل اربامب بيا و براى من به خاطر دير كردن شفاعت كن، حضرت در كماِل فروتىن با او مهراه شد : گفت
من كجا و : له گشود و عرضه داشتتا به درب خانه ارباب كنيز رسيد، زن خانه در به روى رسول خدا صلى اهللا عليه و آ

او را به : كنيزت دير كرده وى را ببخش، عرضه داشت: مشا، چه شد كه به درب اين خانه قدم رجنه كرديد، حضرت فرمود
چه پول با بركىت : من هم تو را در راه خدا آزاد كردم، سپس در حال برگشنت فرمود: مشا خبشيدم، حضرت رو به كنيز فرمود

  .»1« اى را در راه خدا آزاد كرد و يك مستحق را پوشاند و برده بود، بدن من

اخالق جامع و كامل رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به عينه به ائمه طاهرين عليهم السالم منتقل شد و آنان نيز مهانند 
فصل معرفت ائمه عليهم السالم در جّد بزرگوارشان با مردم رفتار كردند كه به قسمىت از رفتار ائمه بزرگوار عليهم السالم در 

م    .به خواست حضرت دوست اشاره خواهد شد» مصباح الشريعة«شرح باب شصت و 

   تواضع حضرت آيت الّله بروجردى رمحه اهللا

  .ترين علما و مراجع ديىن عصر اخري است آيت الّله العظمى بروجردى از بزرگ

______________________________  
/ 16: ؛ حبار األنوار3522، حديث 16، باب 255/ 3: ؛ مستدرك الوسائل69، حديث 490 /2: اخلصال -)1(

  .1، حديث 9، باب 214
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آن جناب در زمان خود از اعلميت در فقه و اصول و رجال و فلسفه برخوردار بود و آثار با منفعت زيادى از تأليف و 
  .مسجد و مدرسه از آن حضرت باقى ماند چاپ كتب بزرگان و بيمارستان و

در هر صورت آيت الّله بروجردى در عني قدرت و سطوت و در عني تكيه داشنت به مقام مرجعيت از حاالت اخالقى 
  .برخوردار و در كمال تواضع و فروتىن بود

الت اقتصادى مرا اى از طّالب به آن حضرت عرضه داشت كه مشك جناب به سوى درس، طلبه روزى در مسري حركت آن
پس از درس به من مراجعه كن، باشد كه گره از كارت : در فشار قرار داده و كارد به استخوامن رسيده، آن جناب فرمودند

  .به خواست خدا گشوده شود

آن مرجع دوران وقىت به كرسى درس نشست و درس و مباحثه را شروع كرد، بر اساس جّو آزادى كه بر درس شيعه حكم 
اى هم   فرمود، آن طلبه جناب به هر كدام پاسخ مناسىب عنايت مى شاگردان در مقام رّد و ايراد درس برآمدند و آنفرماست 

كه اظهار حاجت كرده بود، اشكاىل به درس كرد، از آجنا كه قوه شنواىي آيت الّله بروجردى ضعيف بود، به خيال اين كه 
گفتم بعد از درس، طالب تعجب كردند، يكى از آنان كه جلوى  : ودآن طلبه يادآورى حاجتش را منود با كمى تلخى فرم

ايشان اشكال علمى كردند و پاسخ اشكال جايش مهني جاست نه بعد از درس، ايشان : كرسى درس بود عرضه داشت
ه متوجه شدند كه برداشتشان صحيح نبوده درس را خامته داده و پس از درس به ميان مجعيت طالب رفتند تا به آن طلب

رسيدند و دست مبارك خود را به عنوان مصافحه به سوى او دراز كردند، او هم به آن جناب دست داد، ناگهان طالب 
ديدند وجود مبارك آيت الّله بروجردى خم شد و دست آن طلبه را بوسيد و از وى عذرخواهى كرده و او را مهراه خود به 

  خانه برد و به دور
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  !!از چشم ديگران مشكل او را حل كرد و حاجت وى را روا فرمود

  :اى به فرموده بلبل گلستان عشق، اهلى قمشه

  مرحبا بر صفاى عامل عشق
 

  آفرين بر روان آدم عشق

 بارك الّله به دفرت توحيد
 

  كه بود نقش سر خامت عشق
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 سّر جام جهان مناى شهود
 

  كس نگريد به دست جز خم عشق

  

 روح قدسى اگر شود نشود
 

  گر جز به قلب مرمي عشق جلوه

  ديده بستم اهلى از مهه خلق
 

  تا كه دل شد ندمي و حمرم عشق
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َكثٍري ِمْن ِعباِدِه، َوِالْهِل التَّواُضِع سيماءٌ    َعلىَوالتَّواُضُع ما َيُكوُن ِىف اللَِّه َوللَِّه، َوَما ِسواُه َفِكبـٌْر، َوَمْن َتواَضَع للَِّه َشرََّفُه اللَُّه [
 ] َو َعَلى اْألَْعراِف رِجاٌل يـَْعرِفُوَن ُكال ِبِسيماُهمْ [ : يـَْعرُِفها اْهُل السَّمآِء ِمَن اْلَمالِئَكِة، َواْهُل اْالْرِض ِمَن العارِفَني، قاَل اللَُّه َتعاىل

»1«[  

  :فرمايند له روايت باب تواضع مىامام صادق عليه السالم در دنبا

اگر براى تواضع، اين صفت عاىل ملكوتى و اين حالت پر قيمت رواىن زباىن بود كه خلق خدا حرف آن زبان را 
فته است خرب مى مى در : گفت داد و مى فهميدند، هر آينه از بسيارى از حقايق و خمفيات عواقب كه در كمون تواضع 

توان با اين صفت نوراىن به حتصيل رضاى خدا برخاست و نفس  نافع كثريى است و چگونه مىتواضع چه فوايد عظيم و م
  !را به كمال و رشد كشيد و ابواب جنت را به روى انسان گشود و درهاى دوزخ را به روى آدمى بست

   سيماى مؤمنان و متواضعان

  .عني كرب و سرگرداىن استتواضع آن است كه براى خدا و در راه خدا باشد و هر چه غري اين است 

   براى اهل تواضع سيما و نورانّيىت است كه اهل آمسان از فرشتگان و اهل زمني

______________________________  
  .46): 7(اعراف  -)1(
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  .شناسند از عرفا و حكما و اوليا و بيداران به وسيله آن نور و سيما آنان را مى

اى از  ين است كه صفات محيده و اوصاف پسنديده و ملكات فاضله چون ريشه در ملكوت عامل دارد و سايهحقيقت ا
درخت طوىب و امسا و صفات اهلى است جز نور و روشناىي و جز حق و واقعيت چيزى نيست كه اين معنا به وسيله آيات 

شق و اولياى اهلى و كامالن از اصفيا به اثبات اهلى و معارف ملكوتى اعالم شده و توّسط فالسفه موّحد و عرفاى عا
  :خوانيم رسيده، در سوره مباركه انعام مى

 َس ِخبارٍِج ِمْنها َكذِلَك زُيَِّن لِْلكاِفرِينَ أَ َو َمْن كاَن َمْيتاً َفَأْحيَـْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُوراً َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلماِت لَيْ [
  .»1« ] ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

زنده كردمي، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و اميان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
ِى جهل و  [ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درسىت و سالمت[دادمي تا در پرتو آن در ميان مردم 

دادند،  آنچه اجنام مى]  به خاطر جلاجت و عنادشان[اين گونه براى كافران ! است و از آن بريون شدىن نيست؟]  گمراهى
  .]دهند نيكوست تا گمان كنند اعماىل را كه اجنام مى[آراسته شد 

حسنه و  البته اين نورى كه در آيه شريفه است به توضيح روايات و تفسري اهل حال عبارت از اميان و معرفت و اخالق
دهد و آدمى را از سياه چال مرگ روحى و موت نفسى و قلىب در  عمل صاحل است كه مهه به انسان حيات معنوى مى

آورد و چون در باطن انسان تابيدن گرفت از شّدت تابش سر از ظاهر آدمى درآورده و خود را در چهره و حركات  مى
ن و اوليا در زمني توّسط اين نور، آدمى را شناخته و باطن و ظاهر مناياند، آن وقت است كه فرشتگان در آمسا انسان مى

   انسان را به

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(
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ند و در ك تر پيدا مى العاده كنند، اين نور بنا به فرموده قرآن و روايات، پس از مرگ جتّلى فوق رنگ ملكوت مشاهده مى
گردد، تا جاىي كه مالئكه و جن و انس در روز قيامت آدمى را غرق در اين نور  برزخ و قيامت مونس و معرف انسان مى

  .كنند مشاهده مى

اُر خاِلِديَن ِفيها نُوُرُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو بَِأْمياِِْم ُبْشراُكُم اْليَـْوَم َجنَّ   يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َيْسعى[ ْ اٌت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  .»1« ] ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

بيىن كه نورشان پيش رو و از جانب  كه مردان و زنان با اميان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و با ارزش در[
شت امروز مشا:] گويند به آنان مى[كند،  راستشان شتابان حركت مى رها ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  را مژده باد به  آن 

  .ايد، اين است آن كامياىب بزرگ ها جاودانه جارى است، در آن

ْم َهلُْم َأْجُرُهْم َو [   .»2« ] نُوُرُهمْ َو الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو ُرُسِلِه أُولِئَك ُهُم الصِّدِّيُقوَن َو الشَُّهداءُ ِعْنَد َرِِّ

براى آنان ] و[نزد پروردگارشان هستند، ]  اعمال[و كساىن كه به خدا و پيامربش اميان آوردند، آنانند كه صّديقان و گواهان 
  .شان]  اميان[شان و نور ]  اعمال[است پاداش 

  :فرمايد در قرآن جميد مى

  .»3« ] َو َعَلى اْألَْعراِف رِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكال ِبِسيماُهمْ [

______________________________  
  .12): 57(حديد  -)1(

  .19): 57(حديد  -)2(

  .46): 7(اعراف  -)3(
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  .شناسند هايشان مى كه هر كدام از دو گروه را به نشانه] اند با مقام و منزلت[و بر اعراف، مرداىن 
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شت و دوزخ كه ببينند شت و دوزخ را به عالمت بر اعراف مرداىن باشند مشرف بر  هاى  و بشناسند هر يك از اهل 
شىت   .روى هاى سپيد روى و چه دوزخيان سياه ايشان، چه 

آن موضع را از آن جهت اعراف گفتند كه ساكنانش عارف به متام اوضاع قيامتند و آن ساكنان انبيا و شهدا و افاضل از 
شت مىمؤمنان هستند، در آجنا منازل و مقامات خود را د برند و عذاب دوزخ را مشاهده  بينند و از آن لذت مى ر 

  .گردند كنند و از خالصى آن مسرور مى مى

   مؤمنان و حمّبان امريمؤمنان

  :در روايت آمده

حارث مهداىن كه از حمبان و عاشقان امريمؤمنان است و اكثر اوقات در مالزمت آن منبع سعادت بود، به آن جناب 
  .دو حالت ترسان و هراسامن، يكى حالت نزع و جان دادن، ديگر حالت گذشنت از صراط من از: عرضه داشت

بشارت باد تو را كه من دوستان خود را در اين دو حالت فرو نگذارم و در اين دو وقت ! اى حارث: آن حضرت فرمود
يع آنان باشم و به آتش دوزخ گومي  شناسند و من شف شناسم و آنان نيز مرا مى خود را به ايشان رسامن كه من ايشان را مى

شت است رسامن   .»1«  كه ايشان را بگذار كه از حمبان و خملصان منند و آنان را به مقصدشان كه 

______________________________  
  ).مضمون روايت( 9، حديث 7، باب 181/ 6: حبار األنوار -)1(
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  لآن زفضل آفت سراى فضو 
 

  آن علمدار و ِعْلم دار رسول

  آن فدا كرده از ره تسليم
 

  هم پدر هم پسر چو ابراهيم

  مصطفى چشم روشن از رويش
 

  شاد زهرا چو گشت وى شويش

 نامش از نام يار مشتق بود
 

 هر كجا رفت مهرهش حق بود
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  بود تيغى زبان گوهرپاش
 

  كه بدو كرده علم و عامل فاش

 قايل او هر كه ناطق نبود
 

 وان كه قايل نبود قاتل او

  زور او بت شكن ز روز ازل
 

  دست او تيغ زن بر اوج زحل

  آل ياسني شرف بدو ديده
 

  ايزد او را به علم بگزيده

  سّر قرآن خبوانده بود به دل
 

 «1»  علم هر دو جهان ورا حاصل

______________________________  
  .سناىي غزنوى -)1(
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اَحٍد،   اَحٌد َعلى  اَحٍد، َوال يـَْبغى  ال يـَْفَخَر اَحٌد َعلى  اَىلَّ اْن َتواَضُعوا َحىتَّ   اّن اللَّه اْوحى: قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله[
ى اهللا عليه و آله اذا َمرَّ َعَلى الصِّْبياِن َسلََّم َعَلْيِهْم ِلَكماِل َتواُضِعِه، َوما َتواَضَع اَحٌد للَِّه اّال َرفـََعُه اللَُّه، وَكاَن َرُسوُل اللَِّه صل

يـَْعِرُف َوَهْيَبِتِه َوَعَظَمِتِه، َولَْيَس للَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِعباَدٌة يـَْقبَـُلها َويـَْرضاها اّال َوبابـَُها التَّواُضُع، َوال   َواْصُل التَّواُضِع ِمْن اْجالِل اللَِّه َتعاىل
َُقرَّبُوَن ِمْن ِعباِدِه، اْلُمتَِّصُلوَن ِبَوْحدانِيَِّتِه، قاَل اللَّهُ َتعاىل

َو ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض [ : ما ىف َحقيَقِة التَّواُضِع اّال امل
َر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اَعزَّ َخْلِقِه َوَسيَِّد َبرِيَِّتِه ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله َوَقْد امَ . »1« ]َهْوناً َو ِإذا خاَطبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً 

  .]»2« ] َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ [ :ِبالتَّواُضِع، َفقاَل َعزَّ َوَجلَّ 

  تواضع براى خدا

  :رمايدف امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

وحى كرد خداوند عامل به من كه تواضع كنيد با يكديگر و هيچ كدام مشا فخر مكنيد به ديگرى : حضرت خري البشر فرمود
   و زيادتى در اصل و نسب و حسب
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  .63): 25(فرقان  -)1(

  .215): 26(شعراء  -)2(
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ام و  ام و پسر فالىن اعتبار مدانيد و مگوييد بعض مشا به ديگرى كه من زيادتى به تو دارم، چرا كه من از فالن قبيلهرا مناط 
ها نزد خداوند ارزش ندارد و غري تواضع و بندگى و اطاعت  استعدادم چنني و چنان است و تو چنني و چناىن، چرا كه اين

نيز بايد هيچ كدام از مشا با ديگرى در مقام بغى و ظلم نباشد، چرا كه بغى و عبادت نزد آن جناب مناط اعتبار نيست و 
كند كسى براى خدا مگر اين كه حضرت حق مرتبه او را در دنيا و آخرت بلند  و ظلم مناىف تواضع است و تواضع منى

  .گرداند مى

  .گرفت سالم مى رسيد بر آنان سبقت چنان متواضع بود كه هرگاه به اطفال مى حضرت رسالت پناه آن

ها شود سر تواضع به  اصل و ريشه تواضع از درك جالل و هيبت و عظمت خداست كه هر كس موفق به فهم اين واقعيت
رسد مگر از روى تواضع و  زير اندازد و خود را تسليم آن جناب منايد، عبادتى در پيشگاه حضرت او به مرحله قبوىل منى

اه نربده مگر مقربان و آنان كه متصل به آن حضرتند و دل به عشق او خالص  فروتىن باشد، كسى به حقيقت تواضع ر 
اند كه راه به دست آوردن اين اتصال و خلوص، معرفت است و معرفت نتيجه انس با قرآن و دّقت در معارف اهلّيه  كرده
  .است

  :خداوند متعال در قرآن جميد در مقام بيان تواضع فرموده

  .»1« ]ِذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َو ِإذا خاَطبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً َو ِعباُد الرَّْمحِن الَّ [

  روند، اند كه روى زمني با آرامش و فروتىن راه مى و بندگان رمحان كساىن

______________________________  
  .63): 25(فرقان  -)1(
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  .گويند آميز مى سخناىن مساملت]  در پاسخشان[دهند  دانان آنان را طرف خطاب قرار مىو هنگامى كه نا

جناب احديت عزيزترين خلق خود حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله را امر به تواضع فرموده و به آن جناب چنني دستور 
  :دهد مى

  .»1« ] َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ [

  .كنند بگسرت خود را براى مؤمناىن كه از تو پريوى مى]  فروتىن و تواضع[و پر و بال 

______________________________  
  .215): 26(شعرا  -)1(
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ُضوِع َواخلَْْشَيِة َواحلَْيآِء؛ َوانـَُّهنَّ اليـَْنبُ [ ُشوِع َواخلُْ ْنتَ اّال ِمْنها َوفيها، َوال َيْسَلُم الشََّرُف التّامُّ احلقيقيُّ اّال َوالتَّواُضُع َمْزَرَعُة اخلُْ
  ] ِبالتَّواُضِع ىف ذاِت اللَِّه َتعاىل

   تواضع منشأ خشوع

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان روايت مى

اين خضوع و خشوع و تواضع و فروتىن سرزمني روييدن گل خشوع و خضوع است و حمل نشو و مناى حيا و خوف و 
  .شود مگر به تواضع در برابر حق و فروتىن در برابر خلق خوف و حيا در وجود انسان آشكار منى

آيد مگر از تواضع و فروتىن در جنب ذات او كه بايد به حقيقت خود را  و شرافت و عزت كامل و حقيقى به دست منى
  .مع مجيع صفات كماليهء دانست و آن جناب را مستج اعتبار وال شى ناچيز و ىب

 اى وجود بود هر كه را ذره
 

 اى سجود بود پيش هر ذره

 نه مهه بت ز زر و سيم بود
 

 كه بت رهروان وجود بود
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  كند اثبات هر كه يك ذرّه مى
 

 نفس او گرب يا جهود بود

  در حقيقت چو مجله يك بودست
 

 پس مهه بودها نبود بود

  نقطه آتش است در باطن
 

 از او چه سود بوددود ديدن 

  هر كه اين نقطه ديد هر دو جهانش
 

 حمو گشته ز چشم سود بود
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  زانك دو كون پيش ديده دل
 

 چون سراىب مهه منود بود

 بيند هر كه يك ذرّه غري مى
 

 هم چو كورى ميان دود بود

 هم چو عطار در فنا مى سوز
 

 بود تا دمى گر زىن چو عود
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   باب

59  

  در اقتدا
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ِبالتـََّرسُِّم ِحبَرَكاِت الظّاِهِر َولَْيَس اْالْقِتداءُ . ال َيِصحُّ اْالْقِتداءُ اّال ِبِصحَِّة ِقْسَمِة اْالْرواِح ِىف اْالَزِل َواْمِتزاِج نُوِر اْلَوْقِت ِبُنوِر اْالوَّلِ 
  .َوالتـََّنسُِّب اىل اْوِلياِء الّديِن ِمَن احلَُْكماِء َواْالئِمَّةِ 

  .ِمبُِحقٍّ قُِبَل َوزُكِّىَ   ، أْى َمْن كاَن اقْـَتدى»1« ] يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهمْ [ : قاَل الّلُه َتعاىل

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َو ال يـََتساَءلُونَ َفِإذا نُ [ : قال الّلُه َتعاىل   .»2« ] ِفَخ ِيف الصُّوِر َفال أَْنساَب بـَيـْ

ؤِمنَني عليه السالم
ُ
  .اْالْرواُح ُجنوٌد ُجمَنََّدٌة َفما َتعاَرَف ِمْنها ائْـتَـَلَف َوما تَناَكَر ِمْنها اْختَـَلفَ : َوقاَل امريُامل

َمْن ادََّبَك؟ قاَل ادََّبىن َرّىب ىف نـَْفسى َفَما اْسَتْحَسْنُتُه ِمْن اُوِىل اْالْلباِب َواْلَبصريَِة تَِبْعتـُُهْم : هللا عنهَوقيَل ِلُمَحمَِّد ْبِن اْحلََنِفيَِّة رضى ا
  .ِز اْلِعْلمِ ُكُنو    ِبِه َواْستَـْعَمْلُتُه َوَما اْستَـْقَبْحُتُه ِمَن اْجلُّهاِل اْجتَـَنْبُتهُ َوتـَرَْكُتهُ ُمْستَـْنِفراً فَاْوَصَلىن ذِلَك اىل

  .َوال َطريَق ِلْالْكياِس ِمَن اْلُمْؤِمنَني اْسَلَم ِمَن اْالْقِتداِء ِالنَُّه اْلَمنـَْهُج اْالْوَضُح َواْلَمْقَصُد اْالَصحُّ 

______________________________  
  .71): 17(اسراء  -)1(

  .101): 23(مؤمنون  -)2(
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  .»1« ] أُولِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهداُهُم اقْـَتِدهْ [ :َعزَّوَجلَّ ِالَعزِّ َخْلِقِه ُحممٍَّد صلى اهللا عليه و آلهقاَل الّلُه 

  .»2« ]ُمثَّ َأْوَحْينا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً [ :َوقاَل َعزَّوَجلَّ 

  .َلٌك اقْـَوَم ِمَن اْالْقِتداِء َلَنَدَب اْولياَءُه َواْنِبياَءُه الَْيهِ َمسْ   فـََلْو كاَن ِلدين الّلِه َتعاىل

ءُ اّال ىف اتِّباِع احلَْقِّ َوَقْصِد السَّبيِل َوُهَو ِمْن نُوِر اْالنِْبياِء ُمودٌَع ىف قـُُلوِب  ىف اْلَقْلِب نوٌر ال ُيضى: َقاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .اْلُمْؤِمننيَ 
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ِحبَرَكاِت الظّاِهِر َولَْيَس اْالْقِتداءُ ِبالتـََّرسُِّم . الَيِصحُّ اْالْقِتداءُ اّال ِبِصحَِّة ِقْسَمِة اْالْرواِح ِىف اْالَزِل َواْمِتزاِج نُوِر اْلَوْقِت ِبُنوِر اْالوَّلِ [
ِمبُِحقٍّ   ، أْى َمْن كاَن اقْـَتدى] يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهمْ [ : قاَل الّلُه َتعاىل. َوالتـََّنسُِّب اىل اْوِلياِء الّديِن ِمَن احلَُْكماِء َواْالئِمَّةِ 

  ] قُِبَل َوزُكِّىَ 

  حقيقت اقتدا

ن ضامن خري دنيا و آخرت است و ناديده گرفنت حقيقت آن بازكننده متام درهاى در اين روايت بسيار مهم كه توجه به آ
شر دنيا و آخرت به روى انسان است، حضرت صادق عليه السالم به حقيقت اقتدا و اين كه بايد از چه كسى پريوى كرد 

  .منايند ىو به چه مقامى اقتدا منود و از كه نبايد پريوى كرد و به كه نبايد اقتدا منود اشاره م

  :فرمايد امام عليه السالم مى

اقتداى به هر كس و به هر كيفيت صحيح نيست، بلكه اقتدا و پريوى صحيح بايد مهاهنگ با قسمت اهلى در ازل باشد 
و موافق قانوىن كه حضرت حق از آدم تا خامت در علم ازليش اراده كرده صورت گريد، اقتدا اگر بدين نوع باشد صحيح 

  .باعث خسارت است ورنه باطل و

تر اين كه خداوند حكيم براى رشد و كمال بندگانش و براى تأمني سالمت دنيا و آخرت عبادش از ازل مقتداهاىي   واضح
  كامل و جامع و آراسته و پرياسته در نظر
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انبيا و : شانده كه آن بزرگواران عبارتند ازگرفته و با خلقت انسان و ظهور بشر، وجود آنان را به تدريج لباس عينيت پو 
  .هاى كالن امياىن و حاىل و اعمال صاحل برخوردارند ائمه و اوليا و صاحبان دانش و بينش كه از سرمايه
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چنانچه انسان در مهه امور زندگى از آنان پريوى كرد، متام استعدادهايش رو به كمال و رشد و رو به حق و حقيقت و رو 
گردد و اگر به آن بزرگواران پشت   ايت عظمت و بزرگى متصل مى كند و به ىب ال و قرب و شرف رشد مىبه لقا و وص

هاى آنان غافل گردد به ريشه خود تيشه زده و خانه سعادت و كمال خود را به دست خود  كرده و از رهربيت و راهنماىي
  !خراب كرده است

امانت اهلى است، اين موجود به اراده ازليه خليفه حضرت حق است،  انسان موجود عجيىب است، اين موجود متحّمل بار
اين موجود منبع و كانون عّلم االمساىي است، اين موجود ظرف هدايت و گرينده اهلام و اليق وحى و صاحب كرامت و 

فطرت و وجدان  پايان اهلى و دارنده گوهرهاى نفيس رباىن چون عقل و حمقق به حقيقت شرافت است، اين موجود خزانه ىب
و نفس ملهمه است، اين موجود در روى زمني موجود برتر و مقام افضل و گرينده فيض و بلكه خود او فيض مقدس 

  .گويند است كه ظهور عيىن فيض اقدسش مى

  .هاست انسان را از نظر استعداد مايه قدرتى بيش از قدرت جن و ملك و حيثيىت مافوق متام حيثيت

  .د منونه ندارد و راهى كه براى كمال به روى او باز است، براى هيچ يك از موجودات عامل باز نيستاو در متام عامل وجو 

تواند پرورش دهد، بلكه به اراده حضرت حق  هاى دروىن و بروىن را به تنهاىي منى وىل انسان اين هدف استعدادها و مايه
   مال و خري دنيا و آخرت رهنمون شوند، راهنماياىن كهحمتاج به راهنماياىن است كه او را در راه رسيدن به رشد و ك
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شناختشان از خدا و جهان و انسان كامل است و قدرت دارند، انسان را در استفاده كردن از مواهب اهلى چه مواهب 
دوست برسانند و اين مادى و چه معنوى به راه صحيح هدايت كرده و وى را تا مقام قرب و لقا و وصال حضرت 

راهنمايان جز انبيا و ائمه عليهم السالم و شاگردان واقعى آنان كه فقها و حكما و عارفانند و از اين سه طايفه تعبري به 
گردان شود بدون  اولياء الّله شده نيستند كه اگر انسان به آنان اقتدا كند بر اقتداى صحيح تكيه كرده و اگر از آنان روى

گردد و از اين راه ضربه هولناك غري قابل جرباىن به  داى به هواى نفس و شياطني داخلى و خارجى مىشك دچار اقت
  !زند خويش و به ديگران مى

   حقيقت انسان و انسانيت در روايات
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براى يافنت مقام انسان در درجه اّول بايد به كتاب خدا به خصوص آيات خلقت انسان و آيات منايشگر كرامت انسان 
عه كرد و سپس به روايات و معارف اهليه در كتب معتربه رجوع منود از آجناىي كه قرآن در دسرتس مهگان است و مراج

قسمىت از آيات مربوط به انسان از حمكمات كتاب است از آوردن صدها آيه در اين زمينه خوددارى كرده و بايد با 
انسان و انسانيت را در اين منبع بزرگ اهلى مشاهده  طهارت و دقت و عشق و عالقه به كتاب خدا انس گرفته و مقام

هاى اصيل و مصدرى در اختيار مهه نيست و از طرىف متام عزيزان از  منود، وىل چون متام كتب حديث و به خصوص كتاب
ره ندارند به چند روايت در اين زمينه اشاره   .كنيم مى زبان عرىب آن هم زبان روايت كه واالترين زبان بعد از قرآن است 

   َخْلِقِه َوِهَى اْلِكتابُ   اْلصُّوَرُة اْالْنسانِيَُّة ِهَى اْكبَـُر ُحجَِّة الّلِه َعلى: قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  346: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الَّذى َكَتَبُه الّلُه بَِيِدهِ 

بر خلق است و اين حقيقت واقعيىت است كه به ترين حجت خدا  حقيقت انساىن بزرگ: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .دست قدرت و عنايت خود حق بر تابلوى آفرينش نوشته شده است

  .»2« ُكلِّ َخْريٍ َواجلِْْسُر اْلَممدوُد بـَْنيَ اجلَْنَِّة َوالنّارِ    انَّ الصُّوَرَة اْالْنسانِيََّة ِهَى الطَّريُق اْلُمْسَتقيُم اىل: َعِن الّصاِدِق عليه السالم

حقيقت و واقعيت انسانيت مهان راه مستقيم اهلى به سوى هر خريى در دنيا و : فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى
شت كشيده شده است   .آخرت است و پلى است كه بني جهنم و 

 و به زنند كه ما براى خري آرى، طبيعت و فطرت و نفس و روح و عقل و وجدان و متام اعضا و جوارح انسان فرياد مى
شت اهلى است، وىل اين دفع و جذب جز در  سوى خري آفريده شده امي و موجوديت، دفع كننده جهنم و جذب كننده 

  .سايه هدايت رهربان اهلى و اقتداى به آن بزرگواران ميّسر نيست

  :فرمايد مى ] اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ [  امام صادق عليه السالم در توضيح

َجنَِّتَك َواْلماِنِع ِمْن اْن نـَتَِّبَع اْهواَءنا فـَنَـْعَطَب أْو اْن نَْأُخَذ ِبآرائِنا   َحمَبَِّتَك َواْلُمبَـلِِّغ اىل  ِشْدنا لُِلُزوِم الطَّريِق اْلُمَؤّدى اىليـَْعىن ارْ 
  .»3«  فـَنَـْهِلكَ 
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______________________________  
  .12/ 1: شرح االمساء احلسىن -)1(

  .73/ 1: الصاىفتفسري  -)2(

، باب 49/ 27: ؛ وسائل الشيعة85/ 1: ؛ تفسري الصاىف65، حديث 28، باب 305/ 1: عيون اخبار الرضا -)3(
  .33179، حديث 6

  347: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

شت است ما را هدايت فرما، آن راهى  ! يعىن خدايا ايتش جنت و  براى ملزم شدن به راهى كه عاقبتش عشق توست و 
ه مانع پريوى ما از هواى نفس است، هواىي كه حمصوىل جز نابودى ندارد و مانع از دچار شدن به خود رأىي است كه ك

  .غري هالكت مثرى بر او نيست

هاى حق، مقامى است كه معارف اهليه از آن مقام تعبري به  براى انسان در صورت مصرف كردن قوايش مهاهنگ با خواسته
اين مقام بدين كيفيت براى احدى از موجودات نيست دو مقامى كه حضرت سيدالشهدا با اند و  قرب و جذب كرده

  :اشك دو ديده پاك و خدا بينش از حضرت حق در دعاى عرفه در صحراى عرفات تقاضا كرد

  .»1«  اهلى َحقِّْقىن ِحبَقاِيِق اْهِل اْلُقْرِب َواْسُلَك ىب َمْسَلَك اْهِل اجلَْْذبِ 

  .حقايق اهل قرب ثابت قدم كن و به راه و روش اهل جذب برب مرا به! بار خدايا

شت حّقند وىل كار عظمت و بزرگى  دانيد كه متام انسان مشا مى هاى مؤمن، عاشق رسيدن به اجر و مزد عبادت يعىن 
شت غافل گشته و غرق در عشق دوست مى انسان در اين جهان هسىت جباىي مى شق شود در اينصورت كه ع رسد كه از 

  .گريد شت متوجه انسان گشته و براى ورود و ديدار انسان در التهاب و اضطراب قرار مى

  .»2« انَّ اجلَْنََّة َالْعَشُق ِلَسْلماَن ِمْن َسْلماَن لِْلَجنَّةِ 

شت شت براى سلمان بيشرت است از شوق سلمان به    .اشتياق 

  :كند صدوق بزرگوار نقل مى
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______________________________  
  ).دعاى عرفه(؛ مفاتيح اجلنان 349: االقبال -)1(

  .52، حديث 10، باب 341/ 22: ؛ حبار األنوار282/ 2: روضة الواعظني -)2(

  348: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َمْرَميَ بِْنِت ِعْمراَن، َوآِسَيَة ِبْنِت ُمزاِحٍم َزْوَجِة ِفْرَعْوَن : ساءِ أْرَبٍع ِمَن النِّ   اْشتاَقِت اْجلَنَُّة اىل: انَّ النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله قالَ 
  .»1« َوَخدَجيَة ِبْنِت ُخَويِْلٍد َزْوَجِة النَِّىبِّ ِىف الدُّنْيا َواْآلِخَرِة َوفاَطِمَة ِبْنِت ُحمَمَّدٍ 

  :شت اهلى عاشق چهار زن است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

مرمي دخرت عمران، آسيه دخرت مزاحم مهسر فرعون، خدجيه دخرت خويلد مهسر رسول خدا در دنيا و آخرت و فاطمه دخرت 
  .حمّمد صلى اهللا عليه و آله

رسد كه حضرت يعسوب  كار عظمت و مقام انسان و رفعت كرامت فرزند آدم و اصالت و شرافت اين موجود به جاىي مى
  :فرمايد طالب عليه السالم مى م عارفان، اسوه عاشقان حضرت اسدالّله الغالب على بن اىبالدين، موىل املوحدين، اما

نْيا َملْ جيَِْدُه الّساِئُق َوالشَّهيُد ِىف اْلِقياَمِة َوال ِرْضواُن اجلَْنَِّة ِىف اْجلَنَّ   َواْينَ : قيلَ . ِة َوال ماِلُك الّناِر ِىف الّنارِ اْلعاِرُف اذا َخرََج ِمَن الدُّ
  .»2« ىف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمليٍك ُمْقَتِدرٍ : يـَْقُعُد اْلعاِرُف قاَل عليه السالم

شت  رود، ملك حامل مردگان به قيامت و شهيد او را مالقات منى به هنگامى كه عارف از دنيا مى منايند و حىت رضوان 
شت منى   گريد؟ پس عارف در كجاى جاى مى: دپرسيدن. يابد بيند و مالك جهنم از او اثرى منى وى را در 

  :فرمود

  .»3« ]ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ [

  .در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا

______________________________  
  .48، حديث 3، باب 53/ 43: ؛ حبار األنوار466/ 1: كشف الغمة  -)1(
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  .4: حبر املعارف -)2(

  .55): 54(ر قم -)3(

  349: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

حضرت زين العابدين عليه السالم در صحيفه ثانيه در مناجات عارفان تقاضاهاى عجيىب از حضرت حق براى قرار گرفنت 
  :در اهل لقا و قرب و وصال و اتصال دارند

ِْم فـَُهْم اىلاهلى َفاْجَعْلنا ِمَن الَّذيَن تـََوشََّحْت اْشجاُر الشَّْوِق الَْيَك ىف حَ    داِئِق ُصُدورِِهْم، َواَخَذْت َلْوَعُة َحمَبَِّتَك ِمبجاِمِع قـُُلِو
  .»1«  ِة َيْكَرُعونَ اوْكاِر اْالْفكاِر يَْأُووَن َوىف رِياِض اْلُقْرِب َواْلُمكاَشَفِة يـَْرتـَُعوَن َوِمْن ِحياِض اْلَمَحبَِّة ِبَكْأِس اْلُمالَطفَ 

هاى سينه  مرا از آن بندگاىن قرار ده كه درختان شوق به تو در باغ! واى مقصد و مقصود مناى معبود من ! بار خدايا
هاشان شعله كشيده، آنان كه به النه انديشه در حّقت پناه برده  آنان به هم پيچيده و آتش عشق به حضرتت در جمامع دل

ا هستند و از حوض عشق و حمبت تو به و فكرى در اين جهان هسىت جز تو ندارند و در باغ قرب و مكاشفه، در چر 
  .نوشند جام لطفت شراب دوسىت و قرب مى

آرى، اين است انسان، آن موجودى كه اليق خالفت، هدايت، اصالت، شرافت، كرامت، قربت، حمبت، عنايت، عافيت، 
نبيا و قرآن و سالمت، سعادت، رشادت، شهادت و جّنت است، وىل اين مهه به دست آوردنش فقط در سايه اتصال به ا

خود را بشناس و از رهربان اهلى خرب ! ائمه عليهم السالم و معارف اهليه ميّسر است و بس و اين كه اى خواننده عزيز
بگري و دست به دامان آنان زن و با آن بزرگواران مهراه شو، با اقتداى به ايشان راه رسيدن به كماالت انسان و درجات 

وصال حضرت دوست را طى كن و از اين عامل به عامل ديگر شو و به موت اختيارى مبري  اهلى و مقام با عظمت قرب و 
  .كه ارزش اين مردن به گفته رسول اهلى از شهادت در ميدان جنگ باالتر است

______________________________  
  .32، باب 150/ 91: حبار األنوار -)1(

  350: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :گويد در مقام با عظمت انسان مى حكيم صفاى اصفهاىن
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  وحدت مجعم نه المكان نه مكامن
 

  برتر از اين هر دوام نه اين و نه آمن

  ام از اين مكان و كون مركب رسته
 

  فرد بسيطم حميط كون و مكامن

م اندر قفاى كام جهان گام   كى 
 

  من كه سراپاى صد هزار جهامن

  تر از آن كه طور زايد و موسى پيش
 

  بر گله عقل و نفس و وهم شبامن

  آن برى از حّد و نقطه سّيال
 

  دائره و مركز و مدير زمامن

 فانيم و باقيم به مأمن سرمد
 

  دهر و زمان در پناه امن و امامن

 صرف وجودم نه صورمت نه هيوال
 

  صورمت نه جسم و نه جامن وحدت ىب

  در ره عشق امتياز پري و جوان نيست
 

  كند عقل پري و خبت جوامنتا چه  

  مشس كمامل نه آفت و نه افومل
 

من و نه خزامن شتم نه    باغ 

  

كنند، چه استعدادها و  دست قدرت حق و اراده حضرت رب در اين ظرف خاكى كه از او به نام انسان ياد مى! شگفتا
راهنماىي انبيا و ائمه عليهم السالم و اولياى قرآن به كار  ها و استعدادها مهاهنگ با  هاىي قرار داده كه اگر مايه چه مايه

شىت و نورى ابدى، و فروغى اهلى و جاىن زنده و  گرفته شود از انسان موجودى عرشى و عنصرى ملكوتى و شاهبازى 
  .حياتى پاينده خواهند ساخت

ما را به : دى برافراشته دارد و بگويدخر  خربى و پرچم سفاهت و ىب اگر در اين معركه كسى غفلت ورزد وَعَلم جهل و ىب
اى  اى تيز به قطع درخت كمال خويش اقدام كرده و با تيشه راهنمايان آمساىن و هدايت مردان اهلى نيازى نيست، با ارّه

  .بنيان كن به جان ريشه هسىت خود افتاده و درب هر گونه بدخبىت را به روى خود باز كرده است

  351: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   هدف و مواد رسالت در قرآن
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كند كه دقت در آن مواد و  سوره مباركه اعراف هدف و مواد رسالت را بيان مى 157آيه » ج البالغة«به فرموده شارح 
رساند كه نياز به انبيا و اوليا يك نياز زير بناىي و ضرورى و  اهداف هر صاحب عقل و انصاىف را به اين نتيجه روشن مى

  .ى است و انكار اين نياز مساوى با انكار نياز انسان به آب و هوا و نور استطبيعى و عقل

جنِْ [ ْنَكِر يِل يَْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلمُ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ
 َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلَباِئَث َو َيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَْغالَل الَِّيت كاَنتْ 

  .»1« ] اْلُمْفِلُحونَ  َنَصُروُه َو اتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهمُ 

در تورات واجنيل ]  ها و اوصافش با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب 
دارد، و  دهد، و از اعمال زشت بازمى كنند؛ پيامربى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى يابند، پريوى مى نگاشته مى

ِى جهل، [ها  كند، و بارهاى تكاليف سنگني و زجنريه ها را بر آنان حرام مى منايد، و ناپاك را بر آنان حالل مىها  پاكيزه
در برابر [دارد؛ پس كساىن كه به او اميان آوردند و او را  كه بر دوش عقل وجان آنان است برمى] خربى و بدعت را ىب

  .كه بر او نازل شده پريوى منودند، فقط آنان رستگارانندمحايت كردند و ياريش دادند و از نورى  ]  دمشنان

______________________________  
  .157): 7(اعراف  -)1(

  352: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :هدف و مواد رسالت در قرآن عبارت است از

   ها به عدالت قيام انسان - 1

   هاى اهلى نشان دادن آيات و نشانه - 2

  .هاى هسىت و حيات انساىن را در بر دارد واقعيتتعليم كتاب كه  - 3

  .منايد تصفيه مى) از هر شائبه و اختالط با مسائل غري منطقى(ها  ها را در راه اجنام گرفتىن تعليم حكمت كه دانسىت - 4

ى از پليدى امر به نيكى - 5   .ها ها و 

  .فشارند ا را در خود مىه برداشنت بارها و زجنريهاى سنگيىن كه از عوامل گوناگون، انسان - 6
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  .سازد ها را معرىف و قابل وصول مى روشناىي در حيات كه آرمان اعالى حيات انسان - 7

   مقتداى حقيقى انسان

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

َويُذَكِّروُهْم َمْنِسىَّ ِنْعَمِتِه َوَحيَْتجُّوا َعَلْيِهْم بِالتَّْبليِغ َويُثريُوا َهلُْم َدفاِئَن  فـَبَـَعَث فيِهْم ُرُسَلُه َوواتـََر الَْيِهْم اْنِبياَءُه لَِيْسَتْأُدوُهْم ميثاَق ِفْطرَِتهِ 
  .»1«  ِهمْ اْلُعُقوِل َويـُُروُهُم اْآلياِت اْلَمْقِدَرِة ِمْن َسْقٍف فـَْوقـَُهْم َمْرُفوٍع َوِمهاٍد َحتْتَـُهْم َمْوضوٍع َوَمعاِيَش ُحتْيي

را در ميان آنان برانگيخت و پيامربانش را پياپى به سوى آنان فرستاد، تا مردم را به اداى پيمان فطرى كه خداوند رسوالىن 
  با آفريدگارشان بسته بودند وادار

______________________________  
  .70، حديث 1، باب 60/ 11: ، خطبه اول؛ حبار األنوار43: ج البالغة -)1(

  353: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

منايند و نعمت فراموش شده او را به يادشان بياورند و با تبليغ داليل روشن وظيفه رسالت را جباى آورند و نريوى خمفى 
عقول مردم را برانگيزانند و بارور سازند و آيات با عظمت اهلى را كه در هندسه كلى هسىت نقش بسته است به آنان 

  .هاىي كه حياتشان را تأمني منايد سرشان و گهواره گسرتده زمني زير پايشان و معيشتهاىي برافراشته باالى  آمسان. بنمايانند

دهد كه  با توجه به لطايفى كه در گفتار شاه اوليا حضرت على عليه السالم هست، آيا كسى به خود جرأت و جسارت مى
  ال وجود انسان بدون باغباىن انبيا و اوليا قابليت رشد دارد؟: بگويد

دامن كرامت و حقيقت حضرت ختمى مرتبت كه خالصه مهه انبيا و عصاره مهه كتب آمساىن و جتّلى متام ملكوت  بايد به
اهلى و ما حصل كّل معارف آمساىن است دست توّسل زده و آن حضرت را به حقيقت شناخته و به طور كامل از آن 

اساس دستور واجب حضرت حق به او اقتدا منود كه جناب در مهه شؤون پريوى كرد و وى را مقتداى خود قرار داده و بر 
ها پريوى از آن حضرت را واجب عيىن قرار داده است   علم ازىل آن وجود مبارك را تا قيامت، مقتداى خلق و بر متام انسان

م السالم اثنا كه پريوى از او پريوى از خدا و مهه انبيا و قرآن جميد است و نيز پريوى حقيقى از او ما را به سوى ائمه عليه
عشر كه اّول آنان على عليه السالم و آخر آنان مهدى صاحب زمان عليه السالم است رهنمون شده و درهاى سعادت 

  .كند دنيا و آخرت را به روى ما باز مى
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ائمه رسيم كه ما را مقتداىي جز خدا و انبيا و قرآن و  با توجه به متام مقدماتى كه در اين فصل گذشت به اين نتيجه مى
طاهرين عليهم السالم و شاگردان حقيقى آنان كه فقهاى جامع الشرايطند نيست و صراط مستقيمى كه قرآن بر آن 

   پافشارى دارد، مهني
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ز خدا است و بس و اين مهه در سايه رسالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله متجّلى است كه پريوى از رسول، ما را به پريوى ا
و انبيا و قرآن و ائمه عليهم السالم و فقهاى واجد شرايط هدايت كرده و باعث جلب خشنودى حق و به دست آوردن 

  .خري دنيا و آخرت و آبادى امروز و فردا و رشد و كمال معنوى و روحى است

   اقتداى به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

آله حمور و قطب متام مسائل مادى و معنوى و دنياىي و آخرتى و ظاهرى و باطىن  پريوى از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و
و قلىب و قالىب است و راهى براى شناخت خدا و اقتداى به او و شناخت انبيا و اقتداى به آنان و شناخت قرآن و 

پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اقتداى به اين كتاب آمساىن و شناخت ائمه عليهم السالم و اقتداى به آنان جز معرفت به 
  .پريوى از وى و اقتداى به او نيست

  .»1« ] ِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َو يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَ [

م مشا را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد؛ و خدا بسيار اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا ه: بگو
  .آمرزنده و مهربان است

توان از  توان خدا را شناخت، مگر بدون اقتداى به او مى مگر بدون شاگردى در مكتب رسول صلى اهللا عليه و آله مى
هايش  رهايش و عمل به فرمانهاى حضرت حق مطلع شد، مگر بدون توّسل قلىب به حضرت او و فراگريى دستو  خواسته

توان با خدا و دستورهاى خدا آشنا شد؛ راه خداشناسى و عبادت حقيقى، شناخت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و  مى
  .اطاعت از دستورهاى اوست

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(
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  .طريق عشق واقعى به حضرت حق و راه اقتداى به خداى عليم، پريوى از رسول خداستپس راه خداشناسى و 

تا  29داند به متىن از آيات  قرآن جميد پريوى از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله را پريوى از مهه انبيا و فرستادگان حق مى
  :»1« سوره توبه توجه كنيد 32

مشارند و  اند، حرام منى آورند و آنچه را خدا و پيامربش حرام كرده قيامت اميان منىبا كساىن از اهل كتاب كه به خدا و روز 
اند، جزيه  متواضع و فروتن]  نسبت به احكام دولت اسالمى[پذيرند، جبنگيد تا با دست خود در حاىل كه  دين حق را منى

است  ]  دليل و برهان ىب[اين گفتارى . تمسيح، پسر خداس: ُعزير، پسر خداست و نصارى گفتند: بپردازند و يهود گفتند
كفر ورزيدند، شباهت دارد؛ خدا آنان را نابود كند، ]  به حقايق[آورند و به گفتار كساىن كه پيش از اين  كه به زبان مى

آنان دانشمندان و راهبانشان و مسيح پسر مرمي را به جاى خدا به خداىي  . شوند منحرف مى]  از حق به باطل[چگونه 
ند؛ در حاىل كه مأمور نبودند مگر اين كه معبود يگانه را كه هيچ معبودى جز او نيست بپرستند؛ منزّه و پاك است از گرفت

  .دهند آنچه شريك او قرار مى

خود خاموش كنند؛ وىل خدا جز اين كه نور خود را كامل  ]  پايه و تبليغاِت ىب[خواهند نور خدا را با سخنان باطل  مهواره مى
  .خواهد، هر چند كافران خوش نداشته باشند كند، منى

______________________________  
ال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن قاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو ال ِباْليَـْوِم اْآلِخِر َو ال ُحيَرُِّموَن ما َحرََّم اللَُّه َو َرُسولُُه َو « -)1(

اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه ذِلَك   َو قاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َو قاَلِت النَّصارى* ِكتاَب َحىتَّ يـُْعُطوا اجلِْْزَيَة َعْن َيٍد َو ُهْم صاِغُرونَ أُوتُوا الْ 
اختََُّذوا َأْحباَرُهْم َو ُرْهبانـَُهْم َأْرباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه َو * ىنَّ يـُْؤَفُكونَ قـَْوُهلُْم ِبَأْفواِهِهْم ُيضاِهُؤَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قاتـََلُهُم اللَُّه أَ 

ِه ِبَأْفواِهِهْم َو يُرِيُدوَن َأْن ُيْطِفُؤا نُوَر اللَّ * اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َو ما أُِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا ِإهلاً واِحداً ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحاَنُه َعمَّا يُْشرُِكونَ 
  .»يَْأَىب اللَّهُ ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُوَرُه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرونَ 

  356: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد كند مى پس از اين مقدمات كه در اين آيات بيان مى

  .»1« ] ى الدِّيِن ُكلِِّه َو َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ َو ِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعلَ   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْهلُدى[
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اوست كه پيامربش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر مهه اديان پريوز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته 
  .باشند

ود و نصارى چه روى سخن در اين آيات در مرحله اّول با مسلمانان و مؤمنان است كه نسبت به مشركان به خصوص يه
وظايفى دارند و سپس با يهود و نصارى است كه راه مشا غلط و مكتب مشا ناقص و ناصحيح و رهربى مشا رهربى 

اند و پريوى مشا از آنان غلط و آنان هم در  ضاللت و گمراهى است كه عاملان و راهبان مشا در ضاللت و تاريكى
ذشته نيستند، اكنون دين حق و دين هدايت دين حممد مصطفى صلى حقيقت پريو موسى و عيسى و عزير و ساير انبيا گ

خواهيد به حقيقت پريو موسى و عيسى باشيد از دين رسول خدا پيامرب خامت صلى اهللا  اهللا عليه و آله است و مشا اگر مى
ت او پريوى هاى گذشته است و در حقيقت پريوى از حضر  عليه و آله پريوى كنيد كه برترين دين و ناسخ متام مكتب

  :كند حقيقى از موسى و عيسى و مهه انبياى خداست و به فرموده قرآن كه از قول مؤمنان واقعى نقل مى

  .»2« ] ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ [

  .گذارمي ما ميان هيچ يك از پيامربان او فرق منى

ى اهللا عليه و آله و اطاعت از آن حضرت دارد كه در آرى، حقيقت فرق نگذاشنت بني انبيا جتلى در شناخت نىب اكرم صل
   معارف اهلى چه در قرآن و چه در روايات و چه در مباحث

______________________________  
  .33): 9(توبه  -)1(

  .285): 2(بقره  -)2(
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آنچه مهه خوبان دارند او به تنهاىي دارد، بر اين  اند و عقلى و فلسفى ثابت شده كه آن حضرت داراى مقام مجع اجلمع
  .اساس اطاعت از او اطاعت از صد و بيست و چهار هزار پيغمرب است

   حقيقت حممديه

  :متام ائمه و اوليا و حكما و عرفا بر اساس آيات قرآن جميد در اين حقيقت اتفاق نظر دارند كه
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اند متجّلى در مظاهر و اعيان  وحقيقة االنسانية االزليه االبديّه تعبري منودهحقيقت حممديه كه از آن به برزخ الربازخ االزليه 
مجيع انبيا و اولياست و اولني ظهور او در صورت و هيكل بشرى و جلبات انساىن در آدم ابوالبشر است و كمال آن 

ود و بعد از ختم ش حقيقت در مقام ظهور در مشكات انبيا در صورت شخصى حقيقت كماىل مجعى حمّمدى ظاهر مى
زند و متام جلوه او در عامل بشرى به اسم عدل اهلى در خامت االوليا مهدى موعود  دايره نبوت در اولياى حممدّيني دور مى

  .»1« رسد گردد و به وجود مهدى واليت به حّد كمال مى عليه السالم ظاهر مى

   اقتداى به ائمه معصومني عليهم السالم

خواهد پريو رسول اكرم اسالم  آيد كه هر كس به حقيقت مى واليت هم از اين مقاله به دست مىمرحله وجوب متابعت از 
جناب را مقتداى خود قرار دهد بر او حتم و واجب است كه پس از او  صلى اهللا عليه و آله باشد و به حكم خدا آن

   اهللا عليه و آله به شهادت رواياتبدون چون و چرا از على عاىل و يازده فرزندش اطاعت كند كه رسول اسالم صلى 

______________________________  
  .143: مقدمه شامل قيصرى -)1(
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اند، در طول بيست و سه سال نبوت خود به حكم حضرت حق، وجوب پريوى از  بسيار زيادى كه كتب فريقني آورده
داد كه اين پريوى و مقتدا قرار  حتمى به نام و اسامى آنان به امت تذكر مى ائمه عليهم السالم بعد از خود را با تصريح

  .دادن على عليه السالم تا مهدى ارواحنا فداه مزد رسالت است چنان كه صريح قرآن به آن ناطق است

  .»1« ] ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب[

عليهم  -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان را ]  برابر ابالغ رسالتم در[از مشا : بگو
  .خواهم را منى] هستند -السالم

  .و احدى هم در ترمجه و توضيح كلمه قرىب به على و فاطمه و حسن و حسني و ائمه بعد از او شك نكرده است

رفا مجيع مقامات رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله بالوراثه براى عرتت و اهل و به تصريح شيخ اكرب و ديگر از اكابر از ع
بيت عليهم السالم او ثابت و متحقق است و آن بزرگواران وارث حال و مقام و علوم و اسرار او هستند و واليت خاّصه 

است و اين معاىن در او به حضرت مهدى ختم و از ناحيه آن جناب به صورت واليت عامه در فقهاى عظام متجلى 
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تواند به اندازه يك ذره در اين  جاى خود با براهني حمكم و استدالالت متني آن چنان اثبات شده كه صاحب انصاىف منى
شود كه فهم حقيقت قرآن هم چون توحيد و معاد و واليت بستگى به  مقام شك و ترديد كند و از مهني طريق روشن مى

گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله دارد و خالصه مقتداى حقيقى ناس كه در علم ازىل مهبستگى قلىب و عملى با رسول  
گردد كه انسان از  معني گشته، خدا و انبيا و ائمه و قرآن و فقهاى واجد شرايطند كه اين مهه وقىت براى انسان حاصل مى

  .پريوى كند پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله شناخت داشته و از آن مقام ملكوتى

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(
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َفِإذا نُِفَخ ِيف [ : قال الّلُه َتعاىل. ِمبُِحقٍّ قُِبَل َوزُكِّىَ   ، أْى َمْن كاَن اقْـَتدى»1« ] يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهمْ [ : قاَل الّلُه َتعاىل[
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َو ال يـََتساَءلُونَ    ]»2« ] الصُّوِر َفال أَْنساَب بـَيـْ

   مقتدا در دنيا و آخرت

قرآن جميد به اين نكته مهم هم اشاره دارد كه مقتدا و امام مشا در قيامت مهان مقتدا و امام مشا در دنياست، اگر در دنيا 
شت و رسيدن به رضوان اهلى با او خواهى بود و اگر مقتدايت مقتداى مشا امام هدايت بود، د ر آخرت هم تا ورود به 

  !امام ضاللت و امام كفر است در آخرت هم با او خواهى بود و مهراه او به عذاب ابدى دچار خواهى شد

  امحد مرسل شه دنيا و دين
 

  گنج ازل مهبط روح االمني

  صورت آدم زصفات رخش
 

  فرخشعصمت حوا زدل 

  هم خط سبزش منك خوان حسن
 

  هم عرقش موجب طوفان حسن

 نوح نبود ار چه به دوران او
 

 بود وىل غرقه طوفان او

  گرچه نبودست چو يوسف كسى
 

  تر بسى بود زيوسف منكني

 نار براهيم كه گلزار شد
 

 از اثر آن گل رخسار شد
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______________________________  
  .71): 17(اسراء  -)1(

  .101): 23(مؤمنون  -)2(

  

  360: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  

  شد به سليمان زلب گوهرى
 

  لعل ده خامت پيغمربى

  يونس اگر رفت به كام مسك
 

  او علم افراشت به اوج فلك

اد  عيسى اگر پاى به گردون 
 

 سايه او نور به خورشيد داد

  حبر ازل در دل داناى اوست
 

  خاك كف پاى اوستآب خضر 

 ختم نبوت چو علم بر كشيد
 

 دامن معراج بر اخرت كشيد

  

  :در پايان قسمت اّول روايت حضرت صادق عليه السالم به اين نكته بسيار مهم اشاره دارند*** 

اعمال و اقتدا خود بسنت ظاهرى به مقتدا و تبعيت از يك سلسله حركات حمدود نيست، بلكه اقتدا پريوى كامل در 
  .اخالق و عقايد از مقتداى اهلى است

در اين زمينه به پريوى از آيات قرآن جميد و روايات وارده از اهل بيت عصمت عليهم » جممع البحرين«طرحيى در كتاب 
  :گويد السالم مى
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  .»1« »نَواهيِهْم َوالتََّأّسى ِِْم ِىف اْالْعماِل َواْالْخالقِ اْلَواليَُة َحمَبَُّة اْهِل اْلبَـْيِت َواتِّباُعُهْم ِىف الدِّيِن َواْمِتثاُل اواِمرِِهْم وَ «

واليت در حقيقت عشق به اهل بيت و پريوى از آنان در دين و اطاعت از اوامر و نواهى آنان و شكل گرفنت از ايشان 
  .در اخالق و اعمال است

شرعى است و باعث سعادت انسان در دنيا و در هر صورت، اقتداى بدين صورت اقتداىي عقالىن و وجداىن و طبيعى و 
آخرت است و زندگى و حيات و حركت و عمل در غري اين راه موّرث ندامت و عّلت حسرت و موجب شقاوت و 

  :هالكت ابدى است، چرا كه خداوند اعالم فرموده

______________________________  
  .462/ 1: جممع البحرين -)1(

  361: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .مشارم پذيرم و اقتداى به غري آنان را مردود و باطل مى ها از اقتدا كننده مى اقتداى به مقتداى بر حق را در مهه زمينه

  :فرمايد مى - اند كه حضرت صادق عليه السالم در دنباله روايت آورده  - و خداوند در آيه شريفه قرآنيه

پرسند پسر كيسىت، پدر كيسىت و به كه  نيست و از احدى منىزماىن كه در نفخ صور دميده شود نسب براى كسى مطرح 
منسوىب، بلكه آنچه حمور و واقعيت است اميان و اخالق و عمل صاحل است كه آن سه حقيقت هم در سايه اقتداى 

  .صحيح قابل كسب است

  362: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

و قيل حملمد بن . ارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلفاالرواح جنود جمندة فما تع: و قال امرياملؤمنني عليه السالم[
من ادبك؟ قال ادبىن رىب ىف نفسى فما استحسنته من اوىل االلباب و البصرية تبعتهم به و استعملته و : احلنفية رضى اهللا عنه

  ] ما استقبحته من اجلهال اجتنبته و تركته مستنفرا فاوصلىن ذلك اىل كنوز العلم

  ااقتدا به اولي

  :كنند امام صادق عليه السالم روايت باب اقتدا را بدينگونه دنبال مى
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  .ارواح قبل از اجساد جنودى مجع و لشگرى متفقند: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

چون در عامل شهود ظهور كنند بر حول حمور حق نيز اجتماع كنند و آن ارواحى كه از حق روى گردان گردند به اختالف 
  .شونددچار 

  :از حممد حنفيه پرسيدند

از پروردگارم فرا گرفتم، به اين صورت كه موالمي به من قوتى در عقل و روح كرامت كرد كه با : ادب از كه آموخىت؟ گفت
بينم مهان را  دهم، به مهني خاطر هر چه از صاحبان بينش و بصريت مى آن قوت بني حق و باطل و خوب و بد را متيز مى

خربان مشاهده  كنم و هر چه از جاهالن و ىب دهم و به روش پاك و پسنديده آنان اقتدا مى خود قرار مى درس عمل براى
   آيد به مهني كنم به نظرم ناپسند و قبيح مى مى

  363: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .ام ش رسيدههاى دان منامي و من به لطف حضرت حق از اين راه به خزانه خاطر از وضع آنان در عني نفرت دورى مى

  ما و دل سودا زده سر مست الستيم
 

  برگشته زميخانه دو آشفته مستيم

  با افسر سلطاىن كونني بلندمي
 

  با خاك در خاك نشينان تو پستيم

 موهوم بود هسىت ما سّر تو موجود
 

  املنة لّله كز اين وامهه رستيم

 ما شيشه شكستيم و كف پاى ملك را
 

  اين باديه خستيمزين شيشه بشكسته در 

  با عشق تو ديوانه و با جام تو سرمست
 

  چون نيست شدمي از مهه با عشق تو هستيم
«1» 

______________________________  
  .صفا اصفهاىن -)1(
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  364: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

قاَل الّلُه َعزَّوَجلَّ ِالَعزِّ َخْلِقِه . ِالنَُّه اْلَمنـَْهُج اْالْوَضُح َواْلَمْقَصُد اْالَصحُّ َوال َطريَق ِلْالْكياِس ِمَن اْلُمْؤِمنَني اْسَلَم ِمَن اْالْقِتداِء [
  ]»1« ] أُولِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهداُهُم اقْـَتِدهْ [ :ُحممٍَّد صلى اهللا عليه و آله

رتين راه هدايت    اقتداى صحيح 

  :فرمايد دنباله روايت مىحضرت امام صادق عليه السالم در 

تر از اقتداى صحيح و پريوى اهلى نيست؛ چرا كه اقتدا به حق و انبيا و ائمه و قرآن و  هيچ راهى براى مؤمن زيرك سامل
رت و با منفعت عاملان رباىن راهى است واضح و مقصدى است صحيح و از هر راهى درست تر، چرا كه راه عقل به  تر و 

ها  كند؛ زيرا عقل در وجود هر انسان عقل جزىي است و عقل جزىي احاطه به متام احكام و واقعيت مجيع حقايق وفا منى
تر، اما پريوى از حضرت حق پريوى از وجودى است كه به متام  هاى ديگر به طريق اوىل ضعيف برايش حمال است و راه

متصل به عقل ُكل است و پريوى از قرآن، گرفنت حقايق خبري است و پريوى از انبيا و ائمه عليهم السالم پريوى از عقل 
  .نور از منبع ال يزاىل است و پريوى از عاملان واجد شرايط پريوى از راهنماى آگاه به سوى توحيد و نبوت و امامت است

______________________________  
  .90): 6(انعام  -)1(

  365: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد ىخداوند عزيز در قرآن جميد م

  .»1« ] أُولِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهداُهُم اقْـَتِدهْ [

كساىن هستند كه خدا هدايتشان كرد، پس به هدايت آنان ] كه در آيات گذشته به عنوان پيامربان از ايشان ياد شد[آنان 
  .اقتدا كن

  .دهد كنيد آيه شريفه راه اقتداى صحيح را نشان مى مالحظه مى
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طبيبانند و خلق از نظر عقل و روح و نفس مريض و تنها راه عالج » ج البالغة«اهلى در جامعه بشرى بنا به نقل انبياى 
  .اين مرض به دست آن طبيبان است

  ما طبيبانيم شاگردان حق
 

  حبر قلزم ديد ما را فانفلق

 آن طبيبان طبيعت ديگرند
 

 كه بدل از راه نبضى بنگرند

  خوش بنگرميواسطه  ما به دل ىب
 

  كز فراست ما به عاىل منظرمي

  ما طبيبان فعاليم و مقال
 

 «2»  ملهم ما پرتو نور جالل

______________________________  
  .90): 6(انعام  -)1(

  .مثنوى معنوى، مولوى -)2(

  

  366: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َمْسَلٌك اقْـَوَم ِمَن اْالْقِتداِء لََنَدَب   فـََلْو كاَن ِلدين الّلِه َتعاىل. »1« ]ُمثَّ َأْوَحْينا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً [ :َوقاَل َعزَّوَجلَّ [
اّال ىف اتِّباِع احلَْقِّ َوَقْصِد السَّبيِل َوُهَو ِمْن نُوِر ءُ  ىف اْلَقْلِب نوٌر ال ُيضى: اْولياَءُه َوانِْبياَءُه الَْيِه قَاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  ] اْالْنِبياِء ُمودٌَع ىف قـُُلوِب اْلُمْؤِمننيَ 

   اقتدا به آيني حنيف

  :فرمايد و نيز خداوند عّزوجّل در قرآن جميد مى

  .به تو وحى كردم كه به آيني حنيف ابراهيم اقتدا كن! اى حبيب من
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  :فرمايند ضرت صادق عليه السالم مىپس از ذكر اين آيه ح

تر و استوارتر از اقتداى به حق و پريوى صحيح بود عاشقان و انبياى خود را  اگر از براى دين اهلى مسلكى و راهى حمكم
  :فرمود به آن دعوت مى

  :كنند و نيز از حضرت رسالت پناه نقل مى

حق و اجتناب از باطل و اختيار كردن راه وسط و  درخشد مگر در سايه اقتداى به در قلب مؤمن نورى است كه منى
دورى از افراط و تفريط و اين نور در حقيقت نور انبياست كه خداوند مهربان در قلوب مردم مؤمن به امانت گذاشته 

  .است

______________________________  
  .123): 16(حنل  -)1(

  367: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :ين نكته متذّكر شد كهدر پايان روايت بايد به ا

دورى از اقتداى صحيح باعث خاموش شدن چراغ فطرت و افتادن در چاه ضاللت و از دست دادن سعادت دنيا و 
  :منايد آخرت است و اين دورى آدمى را مصداق آيات زير مى

  .»1« ] َسواءٌ َعَلْيِهْم أَ أَْنَذْرتـَُهْم َأْم َملْ تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنونَ [

بيمشان دهى يا بيمشان ندهى، اميان ]  از عذاب[كافرند مساوى است چه ]  به خدا و آياتش[ديد براى كساىن كه تر  ىب
  .آورند منى

  .»2« ]َمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً [

كند كه گوىي به زمحت در آمسان  ىاش را چنان تنگ م خبواهد گمراه منايد، سينه]  به خاطر جلاجت و عنادش[كسى را كه 
  .رود باال مى

  .»3« ] أُولِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعماُهلُْم ِيف الدُّنْيا َو اْآلِخَرِة َو ما َهلُْم ِمْن ناِصرِينَ [
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  .اثر شده، و براى آنان هيچ ياورى خنواهد بود اند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و ىب آنان كساىن

______________________________  
  .6): 2(بقره  -)1(

  .125): 6(انعام  -)2(

  .22): 3(آل عمران  -)3(

  368: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   باب

60  

  در مدح عفو

  371: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .َواْلُمتَّقنيَ اْلَعْفُو ِعْنَد اْلُقْدَرِة ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلَني 

  .ِمَن اْألْصِل ما اَصْبَت ِمْنُه باِطناً َوَتزيَد َعَلى اْالْختياراِت اْحساناً   َوتـَْفسُري اْلَعْفِو اْن ال تـُْلزَِم صاِحَبَك فيما اْجَرَم ظاِهراً َوتْنسى

اِئِه ِالنَّ َعْنُه َوَغَفَر   ذِلَك َسبيًال اّال َمْن َقْد َعَفى الّلُه َتعاىل  َوَلْن جيََِد اىل َم ِمْن َذنِْبِه َوما َتَأخََّر َوَزيـََّنُه َواْلَبَسهُ ِمْن نوِر َ َلُه ما تـََقدَّ
  .َكذِلكَ   اْوَدَعُهما ىف اْسراِر اْصِفيائِِه لَِيَتَخلَُّقوا َمَع اْخلَْلِق ِباْخالِق خاِلِقِهْم َوجاِعِلِهمْ   اْلَعْفَو َواْلُغْفراَن ِصَفتاِن ِمْن ِصفاِت الّلِه َتعاىل

بُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ [ :قاَل الّلُه َتعاىل   .»1« ] َو ْليـَْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا أَ ال حتُِ

ذِه اخلِْصاِل َوَمن ال يـَْعُفْو َعْن َبَشٍر ِمْثِلِه َكْيَف يـَْرُجوا َعْفَو َمِلٍك َجّباٍر؟ وقال النىبُّ صلى اهللا عليه و آله حاكي اً َعْن َربِِّه يَْأُمرُُه ِ
  .َمْن اساَء الَْيكَ   ِصْل َمْن َقَطَعَك، َواْعُف َعمَّْن َظَلَمَك َواْعِط َمْن َحَرَمَك َواْحِسْن اىل: قالَ 
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اُكْم َعنْ [ : َوَقْد اَمَرنا ِمبُتابـََعِتِه ِبَقوِلِه َتعاىل َ   .»2« ]ُه فَانـْتَـُهواَو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما 

  .َواْلَعفُو ِسرُّ الّلِه ىف قـُُلوِب َخواصِِّه َفَمْن َبشَّرَالّلُه َلُه َيسََّر َلهُ 

______________________________  
  .22): 24(نور  -)1(

  .7): 59(حشر  -)2(

  372: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :ايـَْعِجُز اَحَدُكْم اْن َيُكوَن َكأىب َضْمَضٍم؟ قاُلوا: وَكاَن َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يَقولُ 

َلُكْم كاَن اذا اْصَبَح َيقولُ : يا َرُسوَل الّله ما ابُو َضْمَضٍم؟ قالَ    :َرُجٌل ِممَّْن قـَبـْ

ْقُت ِبِعْرضى َعَلى النّاِس عامَّةً    .اللَُّهمَّ اّىن َقْد َتصدَّ

  373: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  ] من سنن املرسلني و املتقني العفو عند القدرة[

   عفو و گذشت

ترين اوصاف محيده و صفات پسنديده كه روش انبيا  در اين فصل وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم به يكى از مهم
  .منايد و متقيان بوده، يعىن صفت با عظمت عفو و گذشت اشاره مى

فرزند، از اقربا و خويشان و از دوست و آشنا و از  عفو و گذشت در جاىي است كه انسان از پدر و مادر، از زن و
خربى، غفلت، جهل، حسد، كم ظرفّيىت و اشتباه و خطاى آزاركننده  مردم، آزارى واذيىت ببيند كه آن آزار و اذيت معلول ىب

ياى كامل، دستور  باشد، در متام اين موارد خداوند مهربان و انبياى اهلى و ائمه طاهرين عليهم السالم و عرفاى شامخ و اول
  .كنند دهند و پس از عفو دستور به احسان و نيكى درباره آزار دهنده صادر مى گذشت و عفو مى
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اما اگر انسان در ميدان جنگ با كفار و مشركان روبرو شد، كفار و مشركاىن كه به مملكت اسالم و مّلت قرآن هجوم 
و زمينه نابود كردن دمشن و از بني بردن اعداى دين  اند، جاى عفو و گذشت نيست، بلكه جاى جنگ و جهاد آورده

د و خسارات وارده را  است، مگر اين كه دمشن به طور واقع از نقشه شومش برگردد و به خواسته هاى مردم مؤمن گردن 
ا جربان منايد و از مردم مسلمان طلب صلح كرده و از كردارش به طور مسّلم پشيمان شده باشد و يا در ضمن جنگ، ب

  اسالم عزيز آشنا

  374: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .شده و خبواهد به حنو حقيقت به آغوش اسالم آيد، در اين مرحله جاى صلح و عفو و گذشت و بردبارى است

  :فرمايد قرآن جميد مى

نيكوترين رنگ در بزم وجود رنگ خداست و منظور قرآن از اين رنگ صفات حضرت حق است و عفو و گذشت از 
  .خطاكار و اشتباه كننده در حاىل كه خطاكار به اشتباهش پى برده و پشيمان شده از اوصاف حضرت اوست

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

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

عفو كليد گشايش و زمينه فرج و راه حّل مشكالت و جذب كننده افراد و پشيمان كننده خطاكار و عامل دوسىت و حمبت 
  .بني آزار كشيده و آزار دهنده است

عفو از صفات حضرت بارى تعاىل  غضب و خشم شّر است و عفو و گذشت نيكى و خري، غضب از اوصاف ابليس و
  .است

در برابر آزار و خطاى هم نوعان و مردم مؤمن و مسلمان و اقوام و اقربا، مسئله گذشت و عفو و حلم و بردبارى و صرب 
و حوصله را به مترين بگذاريد، تا به تدريج به اين حسنه اهليه آراسته شده و وجودتان تبديل به منبع خري و ظرف كرامت  

  .گردد

  .هاى مهّمى بر صاحب عفو مرتّتب است عفو در معارف اهلى به عنوان عبادت شناخته شده و ثواب
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برد و چه بسا كه حلم و صرب و عفو و   كند و او را در سنگر انفعال مى گذشت، طرف مقابل را از انسان شرمنده مى
  .گردد گذشت انسان، چراغ پر فروغ هدايت براى ديگران مى

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

  375: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

خواهد انسان را از مدار حق و حقيقت جدا كند، به  به هنگام آزار ديدن از مردم و هجوم طوفان غضب و خشم كه مى
يقت بيفتيد كه در ياد خدا افتيد و به جناب حق پناه بربيد و به لطف و مرمحت او تكيه بزنيد و به خصوص به ياد اين حق

اين دوره عمر از چه گناهان زياد و بزرگى كه مشا مرتكب شديد او درگذشت و عفو كرد و مشا را خبشيد، پس به شكرانه 
عفو او از مشا، از مردم بگذريد و از خطا و آزارشان چشم بپوشيد و از آنان گذشت كنيد و براى ايشان از حضرت حق 

سو گشته و هم  اگر الزم باشد به آنان نيكى و احسان كنيد تا با خداى مهربان همجّل و عال طلب مغفرت مناييد و 
  .رنگ آن حضرت شود اخالق جناب او گرديد و قلب و روحتان هم

  عفو در قرآن جميد

دهد  قرآن جميد در دو جهت در مسئله عفو سخن دارد، در يك جهت خرب از عفو اهلى نسبت به خطاكاران توبه كار مى
خواهد نسبت به يكديگر اهل گذشت و عفو باشند تا در اين زمينه با حضرت حق  ديگر از مردم مى و در جهت

  .مهاهنگ شوند

   عفو خداوند از بندگان

 ] ِمْن بـَْعِد ذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ُمثَّ َعَفْونا َعْنُكمْ * َأْرَبِعَني َليـَْلًة ُمثَّ اختََّْذُمتُ اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َو أَنـُْتْم ظاِلُمونَ   َو ِإْذ واَعْدنا ُموسى[
»1«.  

   چهل شب با موسى وعده]  براى نازل كردن تورات[زماىن كه ] ياد كنيد[و 

______________________________  
  .52 - 51): 2(بقره  -)1(
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  376: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

]  به سبب اين كار بسيار زشت[گرفتيد، در حاىل كه   او گوساله را معبود خود]  غايب شدن[گذاشتيم، سپس مشا بعد از 
  .گزارى كنيد مشا درگذشتيم، تا سپاس]  گناه[از ]  كار زشت[سپس بعد از آن .* ستمكار بوديد

عنايت كنيد كه خداوند مهربان از چنان گناه سنگيىن از گناهكاران بىن اسرائيل، پس از تنّبه و بيدارى و توبه از زشىت عمل  
و آنان را خبشيد، بر ما بندگان الزم و فرض است كه از حضرت دوست متابعت كرده و از خطاى برادران و گذشت كرد 

  .آشنايان و هر كس به ما آزار دهد به خاطر خدا گذشت كنيم و طرف خود را ببخشيم

ْم َو تَناَزْعُتْم ِيف اْألَْمِر َو َعَصْيُتْم ِمْن بـَْعِد ما َأراُكْم ما حتُِبُّوَن ِمْنُكْم َو َلَقْد َصَدَقُكُم اللَّهُ َوْعَدُه ِإْذ َحتُسُّونـَُهْم بِِإْذنِِه َحىتَّ ِإذا َفِشْلتُ [
  .»1« ] ِمِننيَ َو اللَُّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمؤْ  َمْن يُرِيُد الدُّنْيا َو ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلِخَرَة ُمثَّ َصَرَفُكْم َعنـُْهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َو َلَقْد َعفا َعْنُكمْ 

كن شدنشان  براى مشا حتّقق داد، آن گاه كه دمشنان را به فرمان او تا مرز ريشه] در جنگ احد[اش را  و يقيناً خدا وعده
به نزاع و ستيز ] جنگ و غنيمت و حفظ سنگرى كه حمل رخنه دمشن بود[كشتيد، تا زماىن كه سست شديد و در كاِر  مى

از فرمان [آنچه را از پريوزى و غنيمت دوست داشتيد، به مشا نشان داد ]  شروع جنگ در[برخاستيد، و پس از آن كه 
خواست و برخى از مشا خواهان آخرت بود،  سر پيچى كرديد، برخى از مشا دنيا را مى] پيامرب در رابطه با حفظ سنگر

ت؛ و خدا بر مؤمنان داراى فضل آنان بازداشت و از مشا درگذش] پريوزى بر[سپس براى آن كه مشا را امتحان كند از 
  .است

______________________________  
  .152): 3(آل عمران  -)1(

  377: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َفأُولِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنـُْهْم َو كاَن اللَُّه َعُفوا َغُفوراً [

  .مهواره گذشت كننده و بسيار آمرزنده استپس اينانند كه اميد است خدا از آنان درگذرد؛ و خدا 

  .»2« ]ِإْن تـُْبُدوا َخْرياً َأْو ُختُْفوهُ َأْو تـَْعُفوا َعْن ُسوٍء َفِإنَّ اللََّه كاَن َعُفوا َقِديراً [
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كارى مورد پسند خدا اجنام [گذشت كنيد، ]  ديگران[اگر كار خريى را آشكار كنيد، يا آن راپنهان داريد، يا از بدِى 
  .مهواره گذشت كننده و تواناست]  با قدرت داشنت بر انتقام[؛ يقيناً خدا ]ايد دهدا

  .»3« ] َو ُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعباِدِه َو يـَْعُفوا َعِن السَّيِّئاِت َو يـَْعَلُم ما تـَْفَعُلونَ [

  .داند دهيد، مى چه را اجنام مىگذرد و آن پذيرد و از گناهان درمى و اوست كه توبه را از بندگانش مى

   عفو بندگان از خطاكاران

آيات گذشته منايشگر عفو و گذشت حضرت حق از عاصيان متجاوز و تبهكاران خود كامه بود كه بر اثر بيدارى و توبه 
د خواهد خطاكاران و آزاردهندگان نسبت به خو  باعث جذب و عفو و گذشت خدا شدند و اما آياتى كه از بندگانش مى

  :را كه خطا و آزارشان معلول كم ظرفيىت و جهل و خشم است ببخشند و عفو كنند، عبارت است از

______________________________  
  .99): 4(نساء  -)1(

  .149): 4(نساء  -)2(

  .25): 42(شورى  -)3(

  378: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َو اْلَمساِكَني َو اْلُمهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ْليَـْعُفوا َو لَْيْصَفُحوا أَ ال   السََّعِة َأْن يـُْؤُتوا أُوِيل اْلُقْرىبَو ال يَْأَتِل أُوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َو [
بُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ    .»1« ] حتُِ

هستند، نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق مال به خويشاوندان و و از ميان مشا كساىن كه دارندگان ثروت و گشايش ماىل 
بدى آنان را كه براى مشا مؤمنان توانگر سبب خوددارى از انفاق [دستان و مهاجراِن در راه خدا دريغ ورزند، و بايد  ى
داريد، پس مشا هم ديگران را اگر دوست [داريد خدا مشا را بيامرزد؟  عفو كنند و از جمازات درگذرند؛ آيا دوست منى]  شده

  .؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]مورد عفو و گذشت قرار دهيد

اْألَْمِر   َو اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهمْ [
  .»2« ] َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 
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پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
ان آمرزش خبواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آن پريامونت پراكنده مى

  .چون تصميم گرفىت بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد

  .»3« ] َفاْعُف َعنـُْهْم َو اْصَفْح ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ [

  روى گردان؛]  از جمازاتشان[از آنان درگذر و ] تا نزول حكم جهاد[پس 

______________________________  
  .22): 24(نور  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  .13): 5(مائده  -)3(

  379: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .زيرا خدا نيكوكاران را دوست دارد

  .»1« ] ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ [

  .ر پسنديده فرمان ده، و از نادانان روى بگردانعفو و گذشت را پيشه كن، و به كا

   عفو در روايات

  .»2«  اْلَعْفُو تاُج اْلَمكارِمِ : َقاَل َعِلىٌّ عليه السالم

  .گذشت، تاجى بر تارك مكارم است: على عليه السالم فرمود

  .»3«  اْلَعْفُو َواْلَعْدلُ : شيئاِن ال يُوَزُن ثوابـُُهما: وقاَل عليه السالم

  .آيد ها به اندازه منى دو چيز است كه ثواب آن: آن حضرت فرمودو نيز 
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  .گذشت و عدالت

نُوبِ : َوقاَل عليه السالم   .»4«  ِقلَُّة اْلَعْفِو اقْـَبُح اْلُعُيوِب، َوالتََّسرُُّع اَىل اْالنِْتقاِم اْعَظُم الذُّ

  .ترين گناهان است گترين عيب و عجله در انتقام از بزر  كم گذشىت قبيح: و نيز آن حضرت فرمود

  .»5« َشرُّ الّناِس َمْن اليـَْعُفو َعِن الزَّلَِّة َوال َيْستـُُر اْلَعْوَرةَ : َوقالَ 

  .بدترين مردم كسى است كه از لغزش مردم گذشت نكند و عيب مردم را نپوشاند: و نيز آن جناب فرمود

______________________________  
  .199): 7(اعراف  -)1(

  .5001، حديث 245: كمغرر احل -)2(

  .37، باب 320/ 11: ؛ مستدرك الوسائل10214، حديث 446: غرر احلكم -)3(

  .10692، حديث 465: غرر احلكم -)4(

  .5016، حديث 245: غرر احلكم -)5(

  380: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت را ديدم   :از امني وحى پرسيدم. شب معراج قصرى مستوىل و مشرف بر 

  .»1« آنان كه خشم خود فرو خورند و از مردم گذشت كنند و خدا نيكوكاران را دوست دارد: از كيست؟ گفت

  .»2« َمْن َعفا ِعْنَد ُقْدَرٍة َعَفا الّلهُ َعْنُه يـَْوَم اْلَعثْـَرةِ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

  .هر كس به وقت قدرت عفو كند خداوند روز لغزش از وى گذشت كند: فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
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از آنان گذشت كن كه گذشت : اش به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شكايت برد، حضرت فرمود مردى از آزار خدمه
  .»3« برو از آنان بگذر: فرمود. ادىب متفاوتند در ىب: باعث اصالح دل آنان است، عرض كرد

 َفال يُقوُم اّال اْلعافُوَن، اَملْ َتْسَمُعوا. انَُّه يُناِدى ُمناٍد يـَْوَم اْلِقياَمِة َمْن كاَن َلُه َعَلى الّلِه اْجٌر فـَْليَـُقمْ : ىبِّ صلى اهللا عليه و آلهَعْن النَّ 
  .»5« ] َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَّهِ [ : قـَْوَلُه َتعاىل »4«

كند، هر كس بر خدا حقى از اجر دارد برخيزد،  روز قيامت منادى فرياد مى:  عليه و آله فرمودنىب اسالم صلى اهللا
خيزد مگر آنان كه در دنيا از ديگران گذشت كرده و جانب عفو را گرفتند، آيا نشنيديد قول خدا را، هر كس عفو   برمنى

  .كند و اصالح منايد پس اجرش با خداست

______________________________  
  .7016: كنز العمال  -)1(

  .7023: كنز العمال  -)2(

  .10041، حديث 95، باب 7/ 9: مستدرك الوسائل -)3(

  .16، حديث 7، باب 182/ 74: ؛ حبار األنوار16، حديث 337: أعالم الدين -)4(

  .40): 42(شورى  -)5(

  381: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  مالك اشرت و عفو

اهلى و وجودى ملكوتى و جمّسمه اعتقاد و اخالق و عمل صاحل بود و آنچه امرياملؤمنني عليه  او انساىن واال و موجودى
  .السالم در كرامت و بزرگوارى آن جناب فرموده درباره كمرت كسى گفته شده است

به تن به هنگامى كه در اوج قدرت واقتدار و عظمت بود و فرماندهى لشگر عراق را به عهده داشت و نام مباركش لرزه 
انداخت وارد بازار كوفه شد، چون مهيشه در لباس مساكني و فقرا بود و نشاىن براى شناخته شدن نداشت در  خمالفان مى

  .گرفت شناختند مورد توجه قرار منى مجع كساىن كه او را منى
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با كرامت و صاحب  شخصى براى بازيگرى و خنداندن ديگران آن جناب را مورد اذيت و آزار و توهني قرار داد، آن مرد
تربيىت آن شخص بود جلو آمد و وى را   مردى كه ناظر ىب. دل بدون اين كه به شوخى كننده توجه كند راهش را ادامه داد

نظري و گوهر گرانبهاى صدف دين مالك اشرت خنعى بود،  اين انسان ىب: نه، گفت: اين شخص را شناخىت؟ گفت: گفت
ز هر كس كه امكان داشت خط سري مالك را پرسيد تا آن منبع فيض را در مسجد آزاركننده از پى مالك روان شد و ا

اسائه ادب مرا ببخش و بر : يافت كه مشغول مناز است، صرب كرد تا مالك به منازش خامته داد، به حمضرش عرضه داشت
آن عمل حتقري كننده را اجنام  من از تو نگراىن ندارم چون: من كرم منوده از من گذشت كن، مالك در برابر اصرار او فرمود

دادى و بر تو گناه بود، من به اين مسجد آمدم و اين دو ركعت مناز را حمض جلب رضاى حق و غفران اهلى به سوى تو 
  !»1« !جبا آوردم

______________________________  
  .91/ 1: داستان راستان -)1(

  382: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  

  نيست است آجنا كه آزار شت
 

  گل است آن كه بر پاى كس خار نيست

شىت وشى   فرشته سرشت و 
 

  اگر با كست جور و پيكار نيست

 جبز دانش و دين دل هومشند
 

  به بازار گيىت خريدار نيست

 بر آنان كه بد كيش و تريه دلند
 

  نصيىب جبز قهر دادار نيست

  ثبات به بازيچه عامل ىب
 

  نيستدل هومشندان گرفتار 

  شد آزاد جان هر كه با ياد دوست
 

  بصيدى و قيدى گرفتار نيست

 اهلى بر آن پاك دل مرحبا
 

 «1»  كه دامش به جز زلف دلدار نيست
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***______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  383: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

. ِمَن اْألْصِل ما اَصْبَت ِمْنُه باِطناً َوَتزيَد َعَلى اْالْختياراِت اْحساناً   صاِحَبَك فيما اْجَرَم ظاِهراً َوتْنسىَوتـَْفسُري اْلَعْفِو اْن ال تـُْلزَِم [
َم ِمْن َذنِْبِه َوما َتَأخََّر َوَزيـَّ   ذِلَك َسبيًال اّال َمْن َقْد َعَفى الّلُه َتعاىل  َوَلْن جيََِد اىل اِئِه ِالنَّ َعْنُه َوَغَفَر َلُه ما تـََقدَّ َنُه َواْلَبَسهُ ِمْن نوِر َ

. اْوَدَعُهما ىف اْسراِر اْصِفيائِِه لَِيَتَخلَُّقوا َمَع اْخلَْلِق ِباْخالِق خاِلِقِهْم َوجاِعِلِهْم َكذِلكَ   اْلَعْفَو َواْلُغْفراَن ِصَفتاِن ِمْن ِصفاِت الّلِه َتعاىل
بُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َو ْليـَْعُفوا َو ْلَيصْ [ :قاَل الّلُه َتعاىل َوَمن ال يـَْعُفْو َعْن َبَشٍر ِمْثِلِه  . »1« ] َفُحوا أَ ال حتُِ

ذِه اخلِْصاِل قالَ  ِصْل َمْن َقَطَعَك، : َكْيَف يـَْرُجوا َعْفَو َمِلٍك َجّباٍر؟ وقال النىبُّ صلى اهللا عليه و آله حاكياً َعْن َربِِّه يَْأُمرُُه ِ
  : َوَقْد اَمَرنا ِمبُتابـََعِتِه ِبَقوِلِه َتعاىل. َمْن اساَء اَلْيكَ   َواْعُف َعمَّْن َظَلَمَك َواْعِط َمْن َحَرَمَك َواْحِسْن اىل

اُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا[ َ   ] ُلوِب َخواصِِّه َفَمْن َبشَّرَالّلهُ َلهُ َيسََّر لَهُ َواْلَعفُو ِسرُّ الّلِه ىف قُـ . »2« ]َو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما 

______________________________  
  .22): 24(نور  -)1(

  .7): 59(حشر  -)2(

  384: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  لذت عفو

ريين حلم ارتباط به مسئله عفو نيست، چرا كه عفو ميوه ش در حديث پنجاه و هفتم در رابطه با حلم و بردبارى كه ىب
  .كنم بينم و به ترمجه آن اكتفا مى است، مسائلى گذشت از اين جهت توضيح و تفسري بيشرتى را در اين فصل الزم منى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى



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

 

معىن عفو اين است كه هرگاه از كسى جرمى و تقصريى به تو واقع شد از پى او براى انتقام گرفنت نروى و حىت آن جرم و 
ذيت را به او اظهار نكىن و به رخ او نكشى و از زبان و دل و ظاهر و باطنت او را در اين زمينه فراموش كىن و بيش از ا

  !پيش به وى احسان و نيكى كىن

برد مگر اين كه لّذت عفو حضرت حق را نسبت به گناهانش چشيده  به اين صفت كمال و گوهر گرانبها كسى راه منى
اى خود او را غرق كرده باشد كه باشد و پروردگار مهر  بان وى را به صفات ستوده و اطوار حمموده مزين منوده و به نور 

  .عفو و گذشت كار مردان خداست و اين صفت اهلى در خور هر ظرىف و هر موجودى نيست

زيده جنبه عفو و مغفرت و گذشت و خبشش نسبت به تقصري و عصيان مردم از صفات اهلى است كه در قلب بندگان برگ
امانت دارد، اين گوهر تابناك معنوى در قلوب اوليا براى آن است كه با عباد خدا چون خدا رفتار كنند، چه اين كه بنده 

توان مستحق  ضعيف هر چند مستغرق در عبادت و بندگى باشد، باز حمتاج به عفو و فضل خداست و به عبادت تنها منى
  .درجات عاليه شد

پوشى مناييد، مگر دوست نداريد مورد عفو حق قرار بگرييد، كسى كه از ديگران   كه عفو كنيد و پردهخداوند دستور داده  
   گذشت ندارد چه توقعى از گذشت

  385: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  حضرت اهلى دارد؟

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  :خداوند به من سه خصلت امر كرد

  .گرچه آنان از تو رميده باشندحق صله رحم را جباى آر   - 1

  .از هر كه به تو ظلم كرده عفو كن - 2

  .به هر كه به تو بدى كرده احسان و نيكى آور - 3
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ى كرد و  و خود حضرت رسالت پناهى بارها مردم را به رعايت اين سه خصلت امر فرمود و از پريوى از حاالت شيطاىن 
يم و از آنچه  آنچه پيامرب صلى اهللا عليه و آله دعوت مىما بر اساس آيات قرآن جميد ملزم هستيم به  كند عاشقانه گردن 

  .فرمايد بپرهيزمي ى مى

عفو كردن و گذشت از تقصري ديگران، سّرى است از اسرار اهلى كه خمصوص قلب خواّص از عباد است و بشارتى از 
مشا را كه بنده و خملوقيد امر به عفو كنم، پس من   هرگاه! جانب حق به سوى بندگان آراسته، به اين معىن كه اى بندگان

ترم، هر كس به اين صفت موصوف باشد خداوند مشكالتش را حل و   كه خالق مشامي به اين حقيقت و خرج كردنش اوىل
  .كند كار دنيا و آخرتش را آسان مى

  386: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

يا َرُسوَل الّله ما ابُو َضْمَضٍم؟ : ايـَْعِجُز اَحَدُكْم اْن َيُكوَن َكأىب َضْمَضٍم؟ قاُلوا: وَكاَن َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يَقولُ [
َلُكْم كاَن اذا اْصَبَح يَقولُ : قالَ    ]اللَُّهمَّ اّىن َقْد َتصدَّْقُت ِبِعْرضى َعَلى الّناِس عامَّةً : َرُجٌل ِممَّْن قـَبـْ

  ابو ضمضم و عفو

  :فرمود و آله به يارانش مى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه

  مشا از اين كه مانند ابو ضمضم باشيد عاجز و ناتوانيد؟

  :گفت كرد مى او انساىن بود كه هر وقت صبح مى: ابو ضمضم چگونه بوده؟ فرمود: عرضه داشتند

  .دممن بدى و تقصري هر كس را نسبت به خود گذشتم و بندگانت را در اين زمينه حالل كرده و خبشي! خداوندا

هاى نفساىن را به مهه ما مرمحت فرما   توفيق آراسته شدن به مكارم و حمامد اخالقى و پاك شدن از رذايل و پليدى! خداوندا
شود و براى انسان غري  كه آنچه بايد بيابيم، تنها از خزانه عنايت تو بايد يافت كه نزد غري تو به حق تو چيزى يافت منى

  .تو يار و ياورى وجود ندارد

  ا سرير سلطنت در بينواىي يافتيمم
 

  لّذت رندى زترك پارساىي يافتيم
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  387: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  

  ها در يوزه كردمي از در صاحبدالن سال
 

  مايه اين پادشاهى زان گداىي يافتيم

  مهت ما از سر صورت پرسىت درگذشت
 

  الجرم در ملك معىن پادشاىي يافتيم

 بر دل ما شعله زدپرتو مشع جتّلى 
 

  اين مهه نور و ضيا زان روشناىي يافتيم

  

 صحبت ميخوارگان از خاطر ما حمو كرد
 

  ها كه از زهد رياىي يافتيم آن كدورت

  بيش از اين در سر غرور و سرفرازى داشتيم
 

  ترك سر كردمي و زان زمحت رهاىي يافتيم

 گر چه آسيب فلك بشكسته ما را چون عبيد
 

اى بزرگان مومياىي يافتيماز   «1»  درو

  

***______________________________  
  .عبيد زاكاىن -)1(

  388: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   باب

61  

   در حسن خلق

  391: ، ص10 عرفان اسالمى، ج
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  :قال الصادق عليه السالم

ْنيا َونـُْزَهٌة ِىف    . اْآلِخَرِة َوِبِه َكماُل الّديِن َوقـُْرَبٌة اَىل الّلِه َتعاىلاْخلُْلُق احلََْسُن َمجاٌل ِىف الدُّ

َوَمجاِلِه   أْن يـَتـُْرِك اْلطاَفُه َوُحْسَن اْخلُْلِق اّال ىف َمطايا نُورِِه اْالْعلى  اىب  َوال َيُكوُن ُحْسُن اْخلُْلِق اّال ىف ُكلِّ َوىلٍّ َوَصِفىٍّ ِالنَّ الّلَه َتعاىل
َّ  اْالزْكى َا اْالْعَرُف ِبَربِِّه، َوال يـَْعَلُم ما ىف َحقيَقِة ُحْسِن اْخلُْلِق اّال الّلُه َتعاىل، ِال   . ا َخْصَلٌة َخيَْتصُّ ِ

ٍء ِىف اْلميزاِن،  ٍء ِىف الّديِن َواثـَْقُل َشىْ  خاَمتُ َزمانَِنا ُحْسُن اْخلُْلِق َواْخلُْلُق احلََْسُن اْلَطُف َشىْ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .ِىف الدََّرجاِت َفَمصريُُه اَىل اْهلَوانِ   َوُسوءُ اْخلَْلِق يـُْفِسُد اْلَعَمَل َكما يـُْفِسُد اخلَْلُّ اْلَعَسَل، َواِن اْرَتقى

ِبُغْصِنها َجيِْذبُُه الَْيها، َوُسوءُ اْخلُْلِق َشَجَرٌة ِىف ُحْسُن اْخلُْلِق َشَجَرٌة ِىف اْجلَنَِّة َوصاِحُبُه ُمتَـَعلٌِّق : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .الّنار َفصاِحُبها ُمتَـَعلٌِّق بُِغْصِنها َجيِْذبُُه الَْيها

  392: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

نْيا َونـُْزَهٌة ِىف اْآلِخَرِة َوِبِه َكماُل الّديِن َوقـُْرَبٌة اَىل [   ] الّلِه َتعاىلاْخلُْلُق احلََْسُن َمجاٌل ِىف الدُّ

   حقيقت خلق حسن

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ُخلق نيكو، حسن و زيباىي در دنيا و پاكى و طهارت در آخرت است، متام دين به اوست و عامل قرب انسان به حضرت 
  .حق است

زندگى و عّلت  خلق حسن از اعظم نعم اهلى و موجب بسط رزق و حمبوبيت نزد خالق و خملوق و راحت انسان در
  .ارتقاى آدمى در درجات عاىل كمال و رشد است

اى از صفات محيده و اوصاف پسنديده، از قبيل خوشروىي، مهرباىن، مودت، حمبت، تواضع، خضوع،  خلق حسن جمموعه
  .خشوع، عفو، احسان به پدر و مادر و جود و سخا و كرم و مرّوت است

، حلم باب 55، مواخات باب 53مانند سخا در باب » مصباح الشريعة«ه قسمىت از اين موضوعات را در روايات گذشت
، به حنو مفّصل شرح دادم و توضيح موضوعات ديگر از قبيل احسان به والدين در 60، عفو باب 58، تواضع باب 57
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را  با خواست خداوند خواهد آمد، به مهني خاطر روايت اين باب  93و حيا در باب  91و صرب در قسمت  71باب 
خواهم كه مهه  كه نسبت به صفات پسنديده، جنبه عنوان دارد فقط ترمجه كرده و از وجود مقدس حضرت حق عاجزانه مى

  .ما را متخّلق به اخالق حسنه بنمايد

  393: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  أْن يـَتـُْرِك اْلطاَفُه َوُحْسَن اْخلُْلِق اّال ىف َمطايا نُورِِه اْالْعلى  اىب  َوال َيُكوُن ُحْسُن اْخلُْلِق اّال ىف ُكلِّ َوىلٍّ َوَصِفىٍّ ِالنَّ الّلَه َتعاىل[
َا اْالْعَرُف ِبَربِِّه، َوال يـَْعَلُم ما ىف َحقيَقِة ُحْسِن اْخلُْلِق اّال الّلُه َتعاىل َوَمجاِلِه اْالزْكى ا َخْصَلٌة َخيَْتصُّ ِ َّ   ] ، ِال

ر نفس و جان پاك اوليا و اصفياى حق يافت كه هر ظرىف خزينه اين گنج و هر حسن خلق، حقيقىت است كه بايد آن را د
  .صدىف جاى جتّلى اين گوهر نيست

او خنواسته الطاف و عناياتش و حسن خلق را، مگر براى كساىن كه متحمل نور اويند و متصف به پاكى و پاكيزگى دل و 
  .داند ا مىجان، حسن خلق خمصوص عارف به حق است و قدر آن را فقط خد

  394: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ٍء ِىف اْلميزاِن،  ٍء ِىف الّديِن َواثـَْقُل َشىْ  خاَمتُ َزمانَِنا ُحْسُن اْخلُْلِق َواْخلُْلُق احلََْسُن اْلَطُف َشىْ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[
  ]»1«  ِىف الدََّرجاِت َفَمصريُُه اَىل اْهلَوانِ   اْلَعَسَل، َواِن اْرَتقى َوُسوءُ اْخلَْلِق يـُْفِسُد اْلَعَمَل َكما يـُْفِسُد اخلَْلُّ 

  :حضرت ختمى مرتبت، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ترين گوهر در ترازوى عمل است و  ترين و پرارزش ترين حقيقت در آيينه دين و سنگني نيكوىي خلق و خلق نيكو لطيف
  .ست، زينت انسان استچون انگشرتى كه زينت دست ا

  .خلق بد عامل فساد عمل انسان است چنان كه سركه عامل نابودى و ازبني رفنت عسل است

آلوده به سوء خلق هرچند در كماالت ديگر ترقى كند، بايد بداند كه به خاطر سوء خلقش اهل عذاب و مستحق نار 
  .نريان و هوان و خوارى و ذّلت و پسىت است



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

 

______________________________  
  .393/ 68: حبار األنوار -)1(

  395: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

 ُحْسُن اْخلُْلِق َشَجَرٌة ِىف اْجلَنَِّة َوصاِحُبُه ُمَتِعلٌِّق ِبُغْصِنها َجيِْذبُُه اَلْيها، َوُسوءُ اْخلُْلِق َشَجَرةٌ ِىف : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[
  ]ُمتَـَعلٌِّق بُِغْصِنها َجيِْذبُُه الَْيهاالّنار َفصاِحُبها 

  :و باز رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت كه دارنده اخالق محيده متعّلق به شاخه آن است، چنانچه بدخلقى شجره اى است در  خلق نيكو درخىت است در 
  .جهنم كه صاحبش متعلق به شاخه آن و جمذوب به جاذبه آن درخت جهّنمى است

ا َشَجَرٌة َختْرُُج ِيف َأْصِل اجلَِْحيمِ [ َّ   .»1« ] ِإ

  .رويد آن درخىت است كه در قعر دوزخ مى

هاى  بكوشيد كه در مرحله اول، مراحل حسن خلق و سوء خلق را بشناسيد و چون از طريق قرآن و كتب حديث و نوشته
به موارد هر دو معرفت پيدا كرديد، به صفات محيده و خلق » حمجة البيضاء«و » جامع السعادات«اخالقى، به خصوص 

كه راهى براى حتصيل سعادت دارين جز آراستگى به حسن آراسته شويد و از اوصاف شيطاىن و سوء خلق بپرهيزيد  
  .حسنات و پرياستگى از سّيئات نيست

  ام دل باز آى كه از غري تو پرداخته
 

  اى سّر تو را سينه سودا زده منزل

______________________________  
  .64): 37(صافات  -)1(

  

  396: ، ص10 عرفان اسالمى، ج



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

 

  

  يافتمى جانكردم اگر  قربان تو مى
 

  بستم اگر داشتمى دل بر زلف تو مى

  جز نقش خط از روى نكويت خط هسىت
 

  نقشى است كه گردون زده بر آب به باطل

  ام از عشق تو بنماى من روى چو زر كرده
 

  بر گردمن آن ساعد چون سيم محايل

 فاصله ما را ما زنده به عشقيم كه ىب
 

  مفاصل جارى است چو خون در كبد و عرق و

 بردار ز گِل ذرّه حمجوب صفا را
 

 «1»  اى بر مهگى پرتو خورشيد تو شامل

  

***______________________________  
  .صفا اصفهاىن -)1(

  399: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  62باب 

   در علم و دانش

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ُكلِّ ُمْسِلٍم    َطَلُب اْلِعْلِم َفريَضٌة َعلى: ُكلِّ َمْنزَِلٍة َرفيَعٍة، ِلذِلَك قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله   َوُمْنَتهىاْلِعْلُم اْصُل ُكلِّ حاٍل َسِىنٍّ 
  .َواْلَيقنيِ   اْى ِعْلِم التـَّْقوى

  .النـَّْفِس َوفيِه َمْعرَِفُة الرَّبِّ اْطلُُبوا اْلِعْلَم َوَلْو ِبالّصِني َوُهَو ِعْلُم َمْعرَِفِة : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

  .َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فـََقْد َعَرَف َربَّهُ : َقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
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َفُع َوُهَو  نـَُعوُذ بِالّلهِ : ُمثَّ َعَلْيَك ِمَن اْلِعْلِم ِمبا الَيِصحُّ اْلَعَمُل اّال ِبِه َوُهَو اْالْخالُص، قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله ِمْن ِعْلٍم اليـَنـْ
  .اْلِعْلُم الَّذى ُيضادُّ اْلَعَمَل ِباْالْخالصِ 

  .َكثِري اْلَعَمِل، ِالنَّ ِعْلَم ساَعٍة يـُْلزُِم صاِحَبُه اْسِتْعماَل طوِل اْلُعْمرِ    َواْعَلْم انَّ َقليَل اْلِعْلِم َحيْتاُج اىل

َمْن اليـَْعَمُل ِمبا يـَْعَلُم : اْقِلْبىن فـََقَلْبُتُه َفاذا َعَلْيِه ِمْن باِطِنِه َمْكُتوب: َحَجراً َمْكُتوباً َعَلْيهِ  َرأَْيتُ : قاَل عيسَى ْبُن َمْرَميَ عليه السالم
  .َمُشوٌم َعَلْيِه طََلُب ما اليـَْعَلُم َوَمْردوٌد َعَلْيِه ما َعِملَ 

ٌع ِبعاملٍِ َغْريِ عاِمٍل ِبِعْلِمِه اَشدُّ ِمْن َسْبعَني ُعُقوبًَة باِطنيًَّة اْن اْخرَِج ِمْن قـَْلِبِه انَّ اْهَوَن ما انَا صانِ : داُوَد عليه السالم  اْوَحى الّلُه اىل
  .َحالَوَة ذِْكرى

ْنيا َوِسياقُُه اَىل اجلَنَِّة َوبِ   َولَْيَس اَىل الّلِه َتعاىل   . ِرْضواِن الّلِه َتعاىل  ِه َيِصُل اىلَطريٌق يُْسَلُك اّال ِباْلِعْلُم، َواْلِعْلُم َزْيُن اْلَمرِء ِىف الدُّ

  400: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َقُه تـَْقواُه، ال ِلسانُ    .هُ َوُمناَظرَُتُه َوُمعاَدلَُتُه َوَتصاُولُُه َوَدْعواهُ َواْلعاِملُ َحقَّاً ُهَو الَّذى يـَْنِطُق َعْنُه اْعماُلُه الّصاحلَُِة َواْوراُدُه الزّاِكَيُة َوَصدَّ

طالَِبُه اْليَـْوَم َمْن َلْيَس فيِه ِمْن   ْد كاَن َيْطُلُب هَذا اْلِعْلَم ىف َغْريِ هَذا الزَّماِن َمْن كاَن فيِه َعْقٌل َوُنُسٌك َوَحياءٌ َوَخْشَيٌة َوانَا ارىَوَلقَ 
  .ءٌ  ذِلَك َشىْ 

  . َوَبْذلٍ َعْقٍل َورِْفٍق َوَشَفَقٍة َوُنْصٍح َوِحْلٍم َوَصْربٍ   َواْلُمَعلُِّم َحيْتاُج اىل

  .َرْغَبٍة َواراَدٍة َوَفراٍغ َوُنُسٍك َوَخْشَيٍة َوِحْفٍظ َوَحْزمٍ   َواْلُمتـََّعلُِّم َحيْتاُج اىل

  401: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

طلب العلم فريضة على كل : العلم اصل كل حال سىن و منتهى كل منزلة رفيعة، لذلك قال النىب صلى اهللا عليه و آله[
  ] التقوى و اليقني مسلم اى علم

   علم دين

  .هاى سودمند و با منفعىت قرار دارد در اين قسمت از دعا راهنماىي
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شود كه منظور از علم در اين روايت علم خاص است و آن علم دين و علم  از منت روايت و مجله به مجله آن استفاده مى
  .استباشد كه بر متام عباد حق به طور حتم واجب عيىن  تقوا و يقني مى

گرچه اسالم عزيز به هر عملى كه در جهت خدمت به انسان است امهيت داده، وىل اهتمام اسالم به علم دين كه در 
  .باشد حقيقت علم تربيت است فوق العاده مى

در جلد اّول اين كتاب به قسمىت از آيات و روايات باب علم و ارزش اين حقيقت كه نور خدا در قلوب بندگان است 
جلد اول و » حبار األنوار«شد، تفصيل آيات باب علم و روايات فصل دانش را اگر خواستيد به كتاب پرقيمت اشاره 

نوشته حممد رضا حكيمى مراجعه كنيد و رنج و » دانش مسلمني«جلد اّول و » حمجة البيضاء«جلد اّول و » الكاىف«
شيعه و فنون «شيخ آقا بزرگ و » الذريعة«و » يعةاعيان الش«زمحات طالبان علم در اسالم و خدمات آنان را در كتب 

  .عّالمه صدر مالحظه كنيد» اسالم

  402: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ها در پرتو اين روايت اشاره كنم مثنوى هفتاد من كاغذ شود، از اين جهت به ترمجه  من اگر خبواهم به متام اين واقعيت
دارم كه كليه  علم در روايت علم دين است به حمضر عزيزان عرضه مى گذرم و چون منظور خمتصر روايت اكتفا كرده و مى

وجود مقّدس » مصباح الشريعة«توضيح مهني روايت شريفه است؛ چرا كه در صد باب كتاب » عرفان اسالمى«جمّلدات 
كه اگر كسى   اند حضرت صادق عليه السالم به بسيارى از شؤون اخالقى و عرفاىن و عملى و تكاليف اهليه اشاره فرموده

موفق به خواندن آن صد روايت و توضيحات اين فقري اىل الّله شود، در حقيقت در حّدى عامل به دين شده و از پى آن 
  .الزم و واجب است به عمل خالصانه نسبت به آن علم اقدام منايد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .ار خري و منتهاى هر درجه بلند و مقام عاىل استدانش، ريشه مهه اوصاف پسنديده و مبدأ و منشأ هر ك

ره است از علم خداپسندانه حمروم است، جاهل را  هر كس علم ندارد نور و روشناىي ندارد و آن كس كه از دانش ىب
قيمىت نيست كه جاهل از درجه اعتبار ساقط و از نظر عمر و عمل بدون شك مغبون و مردود و از رمحت حضرت اهلى 

  .جهان حمروم استدر دو 

   علم به تقوا و يقني
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  :اند حضرت رسالت پناه فرموده

  .طلب دانش بر متام مسلمانان خواه مرد و يا زن واجب است، مراد از اين علم، معرفت به تقوا و يقني است

  :گويد عّالمه جملسى در توضيح اين مجله مى

  403: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

هاىي است كه دانسنت و علم به آن، آدمى را از عذاب اهلى مصون  و تكاليف و مسؤولّيت علم تقوا علم به اوامر و نواهى
  منايد و علم يقني منظور علم به صفات حق و علم به آخرت و علم به متام اصول دين و معارف حمكم اهليه است مى
»1«.  

______________________________  
  .9، باب 33 -32/ 2: حبار األنوار -)1(

  404: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  ] اْطلُُبوا اْلِعْلَم َوَلْو ِبالّصِني َوُهَو ِعْلُم َمْعرَِفِة النـَّْفِس َوفيِه َمْعرَِفُة الرَّبِ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله[

   طلب علم

  :در زمينه امهيت طلب علم، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .علم را خبواهيد گرچه در چني باشد

و اين كنايه از اين است كه در حتصيل علم دين عذر احدى در پيشگاه حضرت ربوىب مسموع نيست و دور بودن راه 
  :فرمايد شود آن گاه حضرت مى معّلم يا متعّلم به عنوان عذر پذيرفته منى

  .مراد از علم، معرفت خود است كه مقّدمه معرفت رّب است

  .»1« ] ُرونَ َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبصِ [
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  بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و 

   متام علوم در كالم امام صادق عليه السالم

ْعُت ابا عبدالّله يقول ثّاِلُث اْن اْن تـَْعِرَف َربََّك، َوالثّاِىن اْن تـَْعِرَف ما َصَنَع ِبك، َوال: اوَُّهلا: َوَجْدُت ِعْلَم النَّاِس ُكلَُّه ِىف أْربَعٍ : مسَِ
   تـَْعِرَف ما اراَد ِمْنَك، َوالرّاِبُع اْن تـَْعِرفَ 

______________________________  
  .21): 51(ذاريات  -)1(

  405: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ما ُخيْرُِجَك ِمْن ديِنكَ 

  :فرمود شنيدم امام صادق عليه السالم مى

  :متام علوم مردم در چهار چيز است

   خداشناسى - 1

   خودشناسى - 2

   شناسى وظيفه - 3

   خطرشناسى - 4

آرى، چون خود را از نظر جسمى و روحى و عقلى و قلىب و ظاهرى و باطىن با كمك قرآن و روايات باب خلقت 
بشناسى، راه به خداشناسى پيدا كرده و حضرت دوست را از طريق معرفت به خود، خواهى يافت، آن گاه به پيشگاه 

  .ناب با كمال ذّلت و زارى مرتّمن به اين غزل فيض خواهى شدمقدس آن ج

  به هر گلى اگرم ناله و نواىي هست
 

  به جان تو اگرم جز تو مّدعاىي هست
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  مگو مگو ز كجا آمدى كجا رفىت
 

  ببني ببني كه به جز سايه تو جاىي هست

  مگو مگو به جهان آشنا كرا دارى
 

  هستببني ببني به جهان جز تو آشناىي 

  مرا به غري هواى تو و رضاى تو نيست
 

  هواى ديگر اگر هست و مدعاىي هست

 ز خاك درگه تو گر روم به جاى ديگر
 

  كجا روم به جز اين آستانه جاىي هست

______________________________  
  .239/ 1: ، باب النوادر؛ اخلصال50/ 1: الكاىف -)1(

  

  406: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  ]»1«  َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فـََقْد َعَرَف َربَّهُ : َقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[

   شناخت نفس

  :كند امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

  .هركس خود را شناخت، خداى خود را شناخته است

وجود مدبّر و  و حقارتى كه دارد، حمتاج به مدبّر و متصّرف است و ىبچرا كه هرگاه دانست كه بدن انسان با وجود ضعف 
كند كه جهان هسىت با وجود عظمت و جربوت كه  گريد، پس به اين واقعيت اقرار مى متصّرف كارهاى بدن صورت منى

بر اجناس  ها مشتمل است مشتمل است بر جمردات و ماديات و مركبات و بسايط و علويات و سفليات و هركدام از اين
مدبّر و  ها مشتمل بر لطايف صنع و عجايب فطرت، چگونه ىب متعّدده و انواع متشتّته و افراد خمتلفه و هرشخصى از آن

تواند باشد كه مدبّر و متصّرىف ندارد مگر ذات اقدس بارى تعاىل كه جز او هم احاطه به كثرت موجودات و  متصرف مى
  .ظاهر و باطن عامل هسىت ندارد

َفَد َكِلماُت َريبِّ َو َلْو ِجْئنا ِمبِْثلِ  ُقلْ [   .»2« ]ِه َمَدداً َلْو كاَن اْلَبْحُر ِمداداً ِلَكِلماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ
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______________________________  
  .22، حديث 9، باب 32/ 2: حبار األنوار -)1(

  .109): 18(كهف   -)2(

  407: ص، 10 عرفان اسالمى، ج

مركب شود، پيش از آن كه كلمات پروردگارم ] كه خملوقات او هستند[كلمات پروردگارم ]  نوشنت[اگر دريا براى : بگو
  .يابد، و اگرچه مانند آن دريا را به كمك بياورمي پايان يابد، يقيناً دريا پايان مى

و تعّدد نفس در بدِن واحد موجب اختالل تواند داشت  و چنان كه شخص واحد و بدن واحد، زياده از يك نـَْفس منى
  :تواند داشت و گرنه به حكم بدن است، عامل نيز دو مدبّر و بيشرت منى

  .»1« ]َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه لََفَسَدتا[

  .شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آمسان و زمني معبوداىن جز خدا بود ىب

  .شد رفت و خيمه حيات ويران مى يافت و از اين نظام عاىل از نظم به در مى ى راه مىفساد در نظام عامل علوى و سفل

______________________________  
  .22): 21(انبياء  -)1(

  408: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َفُع َوُهَو : صلى اهللا عليه و آله ُمثَّ َعَلْيَك ِمَن اْلِعْلِم ِمبا الَيِصحُّ اْلَعَمُل اّال ِبِه َوُهَو اْالْخالُص، قاَل النَّىبُّ [ نـَُعوذُ ِبالّلِه ِمْن ِعْلٍم اليـَنـْ
َكثِري اْلَعَمِل، ِالنَّ ِعْلَم ساَعٍة يـُْلزُِم صاِحَبُه اْسِتْعماَل طوِل    َواْعَلْم انَّ قَليَل اْلِعْلِم َحيْتاُج اىل. اْلِعْلُم الَّذى ُيضادُّ اْلَعَمَل ِباْالْخالصِ 

  ]اْلُعْمرِ 

   منفعت علم ىب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى
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چون علم به احكام شرع و معرفت نفس و معرفت حق پيدا كردى، الزم است بداىن كه هيچ عمل خواه واجب و خواه 
پيشگاه آيد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به  رسد و به حليه قبول در منى مستحب، بدون اخالص به درجه سالمت منى

منفعت، يعىن دانشى كه در آن عمل نباشد، يا عمل باشد  برم از دانش ىب پناه به خدا مى: داشت حضرت بارى عرضه مى
ره   .اى نداشته و براى آن عمل از خلوص اثرى ديده نشود وىل از اخالص 

يا نيم ساعت نيست، وىل علم اندك مستلزم عمل بسيار است، چرا كه حتصيل يك مسئله يا بيشرت زياده از يك ساعت 
  .عملش مربوط به متام عمر است؛ زيرا دانسنت موجب تكليف و مكّلف تا آخر عمر مسئول عمل است

  409: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

َمْن اليـَْعَمُل ِمبا يـَْعَلُم : ِطِنِه َمْكُتوباْقِلْبىن فـََقَلْبُتُه فَاذا َعَلْيِه ِمْن با: َرأَْيُت َحَجراً َمْكُتوباً َعَلْيهِ : قاَل عيسَى ْبُن َمْرَميَ عليه السالم[
انَّ اْهَوَن ما انَا صاِنٌع ِبعاملٍِ َغْريِ عاِمٍل : داُوَد عليه السالم  اْوَحى الّلُه اىل. َمُشوٌم َعَلْيِه طََلُب ما اليـَْعَلُم َوَمْردوٌد َعَلْيِه ما َعِملَ 

  ] ًة اْن اْخرَِج ِمْن قـَْلِبِه َحالَوَة ذِْكرىِبِعْلِمِه اَشدُّ ِمْن َسْبعَني ُعُقوَبًة باِطنيَّ 

  :عيسى عليه السالم فرمود

هركه برآنچه دانسته عمل : مرا برگردان، چون برگرداندم در باطن سنگ نوشته بود: سنگى را ديدم كه روى آن نوشته بود
عمل  كه زمحت حتصيل علم ىب  داند براى او شوم است و دنبال كردن علم براى او سودى ندارد نكرد، طلب آنچه را منى

  .مردود و بدون اجر و مزد است

  :به داود خطاب شد

تر است و آن اين است كه شرييىن ياد  دارم از هفتاد شكل عذاب باطىن سخت عمل روا مى ترين عذاىب كه بر عامل ىب آسان
  .گريم خود را از او مى

  410: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ْنيا َوِسياقُُه اَىل اجلَنَِّة َوِبِه َيِصُل اىل  َولَْيَس اَىل الّلِه َتعاىل[   ] ِرْضواِن الّلِه َتعاىل  َطريٌق ُيْسَلُك اّال بِاْلِعْلُم، َواْلِعْلُم َزْيُن اْلَمرِء ِىف الدُّ
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موّرث تنها راه رسيدن به خدا علم و معرفت است، وقىت انسان با انبيا و ائمه و قرآن و معارف اهليه آشنا شود، اين آشناىي 
شت  آشناىي با خدا و حمرك عشق در قلب انسان نسبت به كمال مطلق است، علم زينت مرد در دنيا و رساننده عامل به 

  .و موجب حتصيل رضا و خشنودى خداست، البته مهه اين حمصوالت نتيجه عمل به علم است

 ز قرص ماه رخشيدن بياموز
 

 ز دست ابر خبشيدن بياموز

  ك شبنمهاى پا صفا از قطره
 

 ز جام الله خنديدن بياموز

  خبوان در چهر گل آيات پاكى
 

 ز بلبل عشق ورزيدن بياموز

 سرافرازى ز كوهستان فراگري
 

 ز موج حبر جنبيدن بياموز

  دارى ز چشم اخرتان شب زنده
 

 ز دور چرخ گرديدن بياموز

 هاى دل انگيز سكوت از تريه شب
 

 ز ظلمت راز پوشيدن بياموز

  

اران   اميد زندگاىن از 
 

 ز چشمه سار جوشيدن بياموز

 ز مرغان نغمه تسبيح بشنو
 

 ز دريا آمسان ديدن بياموز

  مجال آفرينش را ز صد شوق
 

 چو شهنازى پرستيدن بياموز

  

َقُه تـَْقواُه، ال ِلسانُهُ َوُمناَظرَُتُه َوُمعاَدلَُتُه َوَتصاُولُُه َوَدْعواهُ َواْلعاِملُ َحقَّاً ُهَو الَّذى يـَْنِطُق َعْنُه اْعماُلُه الّصاحلَُِة َواْوراُدُه الزّاِكَيُة [ . َوَصدَّ
طالَِبُه اْليَـْوَم َمْن َلْيَس فيِه ِمْن   َوَلَقْد كاَن َيْطُلُب هَذا اْلِعْلَم ىف َغْريِ هَذا الزَّماِن َمْن كاَن فيِه َعْقٌل َوُنُسٌك َوَحياءٌ َوَخْشَيٌة َوانَا ارى

  ]ءٌ  ذِلَك َشىْ 

   علم و عمل
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عامل حقيقى و دانشمند واقعى كسى است كه كردارش به علم او گواهى دهد، عملش نيكو و شغلش پسنديده و حممود 
  .باشد، تقوا و پرهيزش از حرام و گناه باطىن و ظاهرى مصدِّق علم و معرفتش گردد

ى ديگران پريدنش و ادعاى ناخالصش گواه علم او گردد  نه اين كه زبان و گفتارش و مناظره و حبثش و در مناقشات علم
  !كه اين امور گواه ظلمت و تاريكى است نه شاهد نور و روشناىي

  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

رفتند، وىل در اين زمان  در گذشته از زمان، آنان كه آراسته به عقل و عبادت و حيا و خشيت بودند به دنبال علم دين مى
  .ن علم از اين اوصاف محيده و صفات پسنديده خاىل و عارى هستندطالبا

  412: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ٍة َوِحْفٍظ َرْغَبٍة َواراَدٍة َوَفراٍغ َوُنُسٍك َوَخْشيَ   َواْلُمتـََّعلُِّم َحيْتاُج اىل. َعْقٍل َورِْفٍق َوَشَفَقٍة َوُنْصٍح َوِحْلٍم َوَصْربٍ َوَبْذلٍ   َواْلُمَعلُِّم َحيْتاُج اىل[
  ] َوَحْزمٍ 

   اوصاف معّلم و متعّلم

  :فرمايند كنند و مى در دنباله روايت حضرت صادق عليه السالم به اوصاف معّلم و شاگرد اشاره مى

   اوصاف معّلم

  :معلم بايد داراى اوصاف و امتيازاتى باشد كه استفاده از دانش او به وجه اكمل و به حنو امت ميّسر گردد

ورزيده و فكر پسنديده و انديشه سامل باشد و يقني عقلى بر علمش سايه داشته تا بتواند آنچه را به شاگرد داراى عقل 
  .كند، از شك و وهم و ظّن و گمان پاك باشد منتقل مى

د مهراه با مالطفت و رفق و مدارا و نرمى و شفقت و مالميت و بردبارى بوده، تا اگر متعّلم در حتقيق مسئله پافشارى ورز 
  .از غيظ و خشم در امان باشد

  .تعليمش از اغراض فاسده و ريا و خودمناىي دور بوده، اخالص در عمل را مراعات منايد
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  413: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .كمال بردبارى و صرب را در درس دادن و برخورد به شاگرد مراعات كند

دريغ نكند و سعى منايد خبل به او راه پيدا نكند و  ها هستند از بذل و خبشش دانش به آنان كه مستعد آموزش واقعيت
  .پنجه در دينش نيندازد

   اوصاف متعّلم

  :متعّلم نيز بايد داراى اوصاف زير باشد، تا به درجات عاليه نايل گردد و از فيوضات ربانيه سرمست شود

ه و مباحثه برندارد و كارى و شغلى اراده قوى داشنت، به طورى كه اگر از آمسان سنگ ببارد سر از درس خواندن و مطالع
  .مانع از حتصيل او نگردد

  .خود را فارغ و يك جهته كردن براى حتصيل

  .كند خود را به عبادت و تقوا آراسنت كه علم صفىت است شريف و كماىل است منيف و در حمّل پست و خسيس جا منى

  .كت و ضاللت استمالزم خوف اهلى بودن كه خوف مانع از افتادن انسان در ورطه هال 

  .از آنچه مناىف قدرت حفظ است اجتناب كردن، تا قّوت حافظه ضعيف نشود

مقّويات تعّقل و فكر و انديشه به كار بردن و از منافيات آن احرتاز منودن و بيدارى و سحرخيزى را مالزمت داشنت كه با 
  .سحرخيزى دِر فيوضات و بركات و توفيقات به روى انسان باز شود

  :آن كهحاصل 

شناسى و خطرشناسى، هركس هر زمحىت به خود دهد  از براى حتصيل علم دين و دانش خداشناسى و خودشناسى و وظيفه
   و هر رنج و مشقىت مهوار منايد جا دارد و به خاطر علم دين بايد از هر چيز ديگر گذشت كه گوهرى در خزانه خلقت
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  .شناسى وجود ندارد انش حقهم چون علم دين و د
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  علم در نزد انبيا

  :در حديث است

  :»1«  اوَُّل ما يُوَضُع ِىف اْلميزاِن الِعْلُم واْخلُْلُق احلََْسنُ 

ند، دانش و خلق نيكو است اول برنامه   .اى كه در قيامت در ترازوى عمل 

  :و اول خلعىت كه بر دوش حضرت آدم پس از لباس وجود پوشاندند علم بود

  .»2« ]َو َعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّها[

  .را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  و خدا مهه نام

و بعد از او مرياث مجله انبيا گشت و سر دفرت مقامات و احوال مهه اوليا آمد و اين مهان علم است كه خليل جليل 
  :فرمود

  .»3« ]يَْأِتَك َفاتَِّبْعِين َأْهِدَك ِصراطاً َسِويا يا أََبِت ِإينِّ َقْد جاَءِين ِمَن اْلِعْلِم ما ملَْ [

دانشى آمده كه تو را نيامده؛ بنابراين از من پريوى كن تا تو را به راهى راست ]  از طريق وحى[مهانا براى من ! پدرم
  .راهنماىي كنم

  :و يعقوب عليه السالم گفت

______________________________  
ج البالغة -)1(   .339/ 6 :شرح 

  .31): 2(بقره  -)2(

  .43): 19(مرمي  -)3(
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  .»1« ] َو َأْعَلُم ِمَن اللَِّه ما ال تـَْعَلُمونَ [

  .دانيد دامن آنچه را كه مشا منى و از خدا مى

  :و از حال خضر خرب دادند

  .»2« ]َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلماً [

  .شى ويژه به او آموخته بودميو از پيشگاه خود دان

  :و جاى ديگر فرمود

  .»3« ]َو ُلوطاً آتـَْيناُه ُحْكماً َو ِعْلماً [

  .و به لوط، حكمت و دانش دادمي

  :و گفت

  .»4« ]َو َلَقْد آتـَْينا داُوَد َو ُسَلْيماَن ِعْلماً [

  .دادمي]  ويژه[و يقيناً ما به داود و سليمان، دانش 

رت و مهرت عامل   :فرمود و در حق 

  .»5« ] َو َعلََّمَك ما َملْ َتُكْن تـَْعَلمُ [

  .و خدا كتاب و حكمت را بر تو نازل كرد

   اى است از حبر حميط علم قدمي كه آن صفت پاك خداوندى و اين علم قطره

______________________________  
  .86): 12(يوسف  -)1(

  .65): 18(كهف   -)2(
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  .74): 21(انبياء  -)3(

  .15): 27( منل -)4(

  .113): 4(نساء  -)5(
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  .هاى ديگر چون حيات و قدرت و مسع و بصر و كالم و امثال آن است جّل جالله، هم چون صفت

   علم كسىب و قدرتى

بود، و هم چنان كه روح و جسم آدم صفى عليه السالم از قدرت و حكمت در وجود آمد اين علم كه منبع اخالق او 
  :هم برآن ترتيب به دو قسم نازل شد

  .كسىب  - 1

  .قدرتى - 2

  .عّلت تعّلق گرفت و آنچه حكمىت بود به جهد و كسب مردم حواله گشت آنچه قدرتى بود بر عطاى حمض ىب

  .قسم عطاىي انبيا را آمد و بس

هر يكى مهراه است منقسم   اين قسم كه كسىب بود بر مجله ذريت بىن آدم به نسبت مراتىب كه در اصل خلقت با سرشت
گشت و اگرچه مهه اوليا را به قدر متابعت انبيا از قسم عطاىي نيز حّظى بود، اما قاعده سلوك از براى ايشان اقوى است  

  :كه

  .َما اختَََّذ الّلُه َولِيا جاِهًال َقطُّ 

  .سپارد خداوند هرگز مقام واليت را به انسان جاهل منى

  .روش نفس است كه علم كسىب تعّلق بدو دارد و اين از آن است كه سلوك
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هم چنان كه علم عطاىي تعّلق به روح دارد و چون نفس از عامل حكمت در وجود آمده است به واسطه احتياج، الجرم 
سبب ميّسر نگردد و روح چون از عامل قدرت آمد از سبب مستغىن است و مهيشه فيض از علم  حتصيل علم كسىب او را ىب

   ازل

  417: ، ص10 ن اسالمى، جعرفا

  :واسطه و پذيرد و ىب مى

  .»1« ] ِإنََّك َلتـَُلقَّى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليمٍ [

  .گريى يقيناً تو قرآن را از نزد حكيمى دانا فرا مى

  .اشاره بدين معناست

براى متعّلم آن است و متعّلم علم هاست، اين علم عّلت خري دنيا و آخرت  علم دين، اشرف متام علوم و مافوق مهه دانش
  :آمده» الكاىف«ها برخوردار است، تا جاىي كه در كتاب علم  دين در پيشگاه حضرت ربوىب از ارزشى مافوق متام ارزش

و اگر اين چنني دانش آموزى در مسري طلب علم  »2« كنند موجودات بّرى و حبرى براى طالب علم دين استغفار مى
  !»3«  مبريد شهيد از دنيا رفته است

هاى  ها پاك كن و نفس ما را به راه تزكيه هدايت فرما و روح ما را از حجاب در مرحله اّول قلب ما را از متام آلودگى! اهلى
ت فرما كه راهى براى درك فيض و حتصيل ظلماىن جنات خبش، آن گاه توفيق فهم علم دين و عمل به آن به ما مرمح

  .سعادت دارين و جلب رضا و خشنودى تو جز اين راه وجود ندارد

______________________________  
  .6): 27(منل  -)1(

  .131: ؛ ثواب األعمال1، باب ثواب العامل واملتعلم، حديث 34/ 1: الكاىف -)2(

  .111، حديث 1، باب 186/ 1: حبار األنوار، فصل ىف فصل العلم؛ 121: منية املريد -)3(

  419: ، ص10 عرفان اسالمى، ج



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

 

   باب

63  

   در آداب فتوا دادن

  421: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :قال الصادق عليه السالم

فـََقْد   َوبـُْرهاٍن ِمْن َربِِّه ىف ُكلِّ حاٍل ِألنَّ َمْن أْفىتِبَصفاِء ِسرِِّه َواْخالِص ِعْلِمِه َوَعالنَِيِتِه   ال حتَِلُّ اْلُفْتيا ِلَمْن الَيْستَـْفىت ِمَن الّلِه َتعاىل
قال . ِلِه َوَمأثُوٌم ِحبُْكِمهِ َواُحلْكُم ال َيِصحُّ إّالبإذٍن ِمَن الّلِه َوبـُْرهانِِه َوَمْن َحكَم ِخبََربٍ ِبال ُمعايـََنٍة فـَُهَو جاِهٌل َمْأُخوٌذ ِجبَهْ . َحَكمَ 

فىت أنَُّه ُهَو الذى َيْدُخُل بـَْنيَ الّلِه َوبـَْنيَ ِعباِدهِ : النىبُّ صلى اهللا عليه و آله
ُ
 أجرَُأُكْم بِالُفتيا أْجرَأُكْم على الّلِه تعاىل أَو ال يعلم امل

  .َعهاَكْيَف يـَْنَتِفُع ِبِعْلمى َغريى َوأنا َحَرْمُت نَفسى نـَفْ : َوُهَو احلاِئُل بـَْنيَ اجلنَِّة َوالّناِر؟ قال ُسفياُن بن ُعيَـيـَْنةَ 

  .لِدِه باحلقِّ َوال حتَِلُّ الُفْتيا ىف احلالِل َواَحلراِم بـَْنيَ اخلَْلِق إّالِلَمن كاَن أَتْـَبَع اخلَْلِق ِمْن أهِل زمانِِه وناحَيِتِه َوبَ 

ا َوَلَعلَّ َوَلَعسى: قال النىب صلى اهللا عليه و آله  . ، ِألنَّ الُفتيا َعظيَمةٌ  وذلك َلُرمبَّ
ُ
َهْل تـَْعِرُف : ؤمنني عليه السالم ِلقاضٍ َوقاَل أَمريُامل

  .إذاً َهَلْكَت وَأْهَلْكتَ : قالَ . ال: الناِسَخ َواْلَمنُسوَخ؟ قالَ 

فىت َحيْتاُج إىل
ُ
ِل ما اصو   َمعرَِفِة َمعاِىن الُقرآِن َوَحقاِئِق السَُّنِن َوَبواِطِن االشاراِت َواالداِب َواالْمجاِع َواْالختالِف واالطِّالِع َعلى  وامل

  .مثَّ حيَنِئٍذ إْن َقَدرَ   ُحْسِن االْخِتياِر ُمثَّ الَعَمِل الصَّاِلِح ُمثَّ اِحلْكَمِة ُمثَّ التـَّْقوى  َأْمجَُعوا َعَلْيِه َوَما اْختَـَلُفوا فيِه ُمثَّ ِإىل
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َواْخالِص ِعْلِمِه َوَعالنَِيِتِه َوبـُْرهاٍن ِمْن َربِِّه ىف ُكلِّ حاٍل الحتَِلُّ اْلُفْتيا ِلَمْن   َصفاِء ِسرِّهبِ   الحتَِلُّ اْلُفْتيا ِلَمْن الَيْستَـْفىت ِمَن الّلِه َتعاىل[
َواُحلْكُم ال . َقْد َحَكمَ فَـ   ِبَصفاِء ِسرِِّه َواْخالِص ِعْلِمِه َوَعالنَِيِتِه َوبـُْرهاٍن ِمْن رَبِِّه ىف ُكلِّ حاٍل ِألنَّ َمْن أْفىت  الَيْستَـْفىت ِمَن الّلِه َتعاىل

قال النىبُّ صلى اهللا عليه و . ْكِمهِ َيِصحُّ إّالبإذٍن ِمَن الّلِه َوبـُْرهانِِه َوَمْن َحكَم ِخبََربٍ ِبال ُمعاينة فـَُهَو جاِهٌل مأخوٌذ ِجبَْهِلِه َوَمأثُوٌم ِحبُ 
  ] أجرَُأُكْم بِالُفتيا أْجرَُأُكْم على الّلِه تعاىل: آله

  حقيقت فتوا
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در اين فصل حضرت صادق عليه السالم به مسئله مهم فتوا كه اگر داراى جهت اهلى و مثبت باشد باعث جنات مردم و 
هاست،  هاست و اگر داراى جهت منفى باشد، عّلت گمراهى مردم و سرافكندگى و سرنگوىن مّلت مّلت و بلكه مّلت

  .كنند اشاره مى

ائمه و علماى ربّاىن دل بسته بودند و امر آنان را در حد قدرت و استطاعت خود  مردم ديندار از روزگاران قدمي به انبيا و
  .كردند اطاعت مى

تا زماىن كه انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم در بني مردم بودند، مشكلى نبود، مردم با رجوع به انبيا و ائمه عليهم السالم 
كردند، اما در نبود انبيا و ائمه عليهم السالم نياز  عمل مى يافتند و به اجرا گذاشته و به حكم حقيقى حق دست مى

   شديد به فتوى احساس شد و بزرگان از فقها و علما با شرايطى كه اسالم معني منوده بود به جاى پيامربان
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  .و ائمه عليهم السالم نشسته و زمام كشىت زندگى جامعه را به دست گرفتند

متام ادوار پس از غيبت حّجت ثاىن عشر، فقهاى بزرگ شيعه در مسئله فتوى جانب اهلى آن را پيش گرفته و در متام در 
  .حوادث به داد اسالم و مسلمانان واقعى رسيدند و گاهى در اين راه جان عزيز خود را نثار حضرت حق كردند

اى بزرگ شيعه به ميدان نيامده و بلكه بعضى از آنان هاى ديگر به ظاهر اسالمى، مهانند فقه اما فقها و قضات مسلك
هاى جور دست به فتوا زده و توده عوام را به دنبال فتواى خود تبديل به پيچ و مهره دستگاه  در جهت استحكام حكومت

وده، از راه ها نفر را گمراه من هاى مانند آنان كرده و خالصه دين خود را به دنيا فروخته و ميليون اموى و عباسى و حكومت
  !خدا بازداشتند

هاى اسالمى، شيعى، زيدى، حنفى، مالكى، حنبلى، شافعى، مهيشه متوجه فتواى فقيه و مرجع  دينداران هر يك از مسلك
هاى اهلى و به خصوص حفظ  مربوط به آيني خود بودند، در اين زمينه فقهاى بزرگ شيعه، مهيشه شيعه را در جهت برنامه

اى اجنام  كن شدن آنان هدايت كرده و در اين راه خدمات بس ارزنده زه با ستمگران دوران تا ريشهمكتب و باالخص مبار 
  .دادند

وىل با كمال تأسف بعضى از فقهاى بعضى از مسالك به فتواهاى عجيىب دست زده كه توده مؤمن به آن مسلك، يا نوكر 
براى نابودى مريدان اهل بيت پيغمرب عليهم السالم و ظلم و ظامل شده و به بند استعمار و استثمار دچار گشته و يا 

هاى وحشتناك  پريوان دوازده امام معصوم عليهم السالم كمر مهت بستند و از اين راه هزاران مؤمن خالص را دچار زندان
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نه علت هاى بعد از آنان كرده و وسيله هالك آن رادمردان اهلى شدند و يا در اين زمي بىن اميه و بىن عباس و حكومت
هاى غري قابل جرباىن به  تبعيد آزادگان گشته و يا مريدان خود را براى جنگ با شيعه مظلوم بسيج كرده و از اين راه ضربه

  .انسانيت زدند
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   فتواى عالمه شلتوت

نصفاىن بزرگوار چون عّالمه شلتوت نظري و م اين را هم نبايد ناگفته گذاشت كه در ميان فقهاى مسالك ديگر آزادگاىن ىب
هاى بيجا و اختالفات ابليسى فقهاى مسالك ديگر  ها و تعّصب ها و دمشىن وجود داشت كه با متام وجود براى رفع كينه

در  -عليه شيعه در كمال قدرت و تا حد از جان گذشتگى كوشيد تا پس از ده قرن كه بر اسالم و مسلمانان گذشته بود
انصاف مسالك، عداوت سخت داشتند و حىت  گريى فقهاى ىب ه اهل بيت عليهم السالم براساس جهتحاىل كه با شيع

هاى اصوىل و فقهى و استدالىل و علمى شيعه را خبوانند تا راه صحيح را از ناصحيح تشخيص دهند،  حاضر نبودند كتاب
مت در ميان انبوه مشكالت و سخىت ذهب اماميه را در متام شؤون در دانشگاه جواز تقليد از م -ها و افرتاها ها و 

االزهر صادر و به مهه جهان فرستاد و از اين راه نام پاك و نيكى را در كتاب روزگار از خود به يادگار گذاشت و رضا و 
  .خشنودى حق را با آن فتوا به سوى خود جلب كرد

برترى متام شؤون شيعه را از مطالعه كتب شيعه آرى، فقيه بزرگ شيخ حممود شلتوت رمحه اهللا راه انصاف پيش گرفت و 
يافت و با كمال جرأت به آن فتواى تارخيى دست زد و خويش را اسوه اهلى براى متام عاملان و فقيهان مسلك حنفى و 

  .شافعى و حنبلى و مالكى قرار داد

ه نكند و در مسري فتوا دادن فقط و خوشا به حال فقيه و قاضى و عاملى كه از اعتماد و اطمينان مردم به خود سوء استفاد
فقط رضاى دوست را در نظر گرفته و تابع خشنودى حق و صالح دين و مّلت باشد و حاضر نشود دين خود را با متام 

  .خواهند معامله كند كه در اين معامله ضرر و خسارت با مفىت و قاضى است هسىت در برابر فتواى ناجباىي كه از او مى

  425: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ترين  نظري بودند، در سخت فتواهاى فقهاى عظيم الشأىن كه در زهد و عبادت و دلسوزى نسبت به اسالم و مسلمانان كم
  .شرايط اسالم و مسلمانان را جنات داده است
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   فتواى مريزا حسن شريازى

شيعه را از افتادن به دام استعمار كه به نظري، حاج مريزا حسن شريازى، ايران و ملت  فتواى حترمي تنباكو از طرف عامل كم
اگر آن فتوا نبود بدون شك به عمر اسالم و استقالل ايران خامته داده . دست ناصر قاجار فراهم شده بود جنات داد

  .دين حمض بود شد و نسل امروز ايران بدون ترديد يك نسل صددرصد مسيحى يا ىب مى

  فتواهاىي ديگر از علماء

شيخ فضل الّله نورى عليه مشروطه انگليسى در ايران، به بيدارى تشيع سرخ كمك بسزا كرد و خط فتواى شهيد بزرگ 
  .امامت و رهربى صحيح را از دستربد حادثه مصون داشت

فرياد شهيد سيد حسن مدرس كه از جمتهدان بزرگ روزگار بود و نيز فتواى حاج مريزا صادق تربيزى و عالمه شاه آبادى، 
صفهاىن و مرحوم بافقى يزدى داير بر اين كه حكومت رضاخان غريقانوىن و غري شرعى و استعمارى است، حاج آقا مجال ا

  !!هاى كثيف و پليد رضاخان را گرفت ها و نّيت جلوى بسيارى از خواسته

  .فتواهاى امام مخيىن به حكومت مستشاران آمريكاىي و روسى و انگليسى و فرانسوى در ايران خامته داد

   و بود كه بناى حزب الّله را در لبنان مظلوم گذاشت و حزب الّله در جنگفتواى ا

  426: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .با آمريكا و اسراييل و انگليس و روس وارد گشته پشت دمشنان خدا را لرزاند

الم را در عراق از فتواى شيخ الشريعه و آيت الّله سيد مصطفى كاشاىن و آيت الّله سيد حممد تقى خوانسارى بود كه اس
  .شر اجانب حفظ منود

خالصه بعد از نبوت و امامت، اين فقيهان بزرگ شيعه و بعضى از فقهاى ديگر مسالك اسالمى بودند كه با فتواى اهلى 
  .خود مكتب اهلى را از خطر نابودى حفظ كرده و اسالم و قرآن را در مدار تداوم در بسرت تاريخ قرار دادند

اند و روى گرداىن از دستورهاى ايشان به فرموده حضرت  ئمه معصومني عليهم السالم داراى نيابت عاّمهفقيهان از جانب ا
  !باقر عليه السالم مساوى با گناه شرك است
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  نظر شهيد ثاىن به مفىت و فتوا

ها  ازگو كردن مهه آناى آمده كه ب در زمينه وجود مفىت و فتوا در كتب رواىي و فقهى و تفاسري قرآن مطالب فراوان و ارزنده
اى كه به شرح روايت اقدام شده باشد  كند، به اندازه و توضيح و تفسري جوانب آن مطالب كتاب مستقلى را اقتضا مى

َيُة اْلُمريد«كه توضيحى بر » آداب تعليم و تعّلم در اسالم«مطالىب را در اين مسئله از    .كنيم شهيد ثاىن است نقل مى» ُمنـْ

از مسائل بسيار مهم و در عني حال داراى پاداش بزرگ و فضيلت فراوان و  -كردن حكم و فتوى  صادر -مسئله افتا
كند وارث انبيا و پيغمربان است و  قدرى است؛ زيرا مفىت و جمتهدى كه حكم و فتوا صادر مى موقعيت شكومهند و گران

  .خواهد به اداى يك واجب كفاىي قيام كند مى

  .»1«  ِمَن الّلِه َتعاىلاْلُمْفىت َمْوِقُع ناِئٍب 

  .صادر كننده فتوا داراى مقام نيابت اهلى است

______________________________  
  .279: منية املريد -)1(

  427: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

   فتوا در قرآن

  .خورد ها به چشم مى در قرآن جميد آيات متعددى است كه موضوع فتوا در آن

  .»1« ]اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكالَلةِ َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل [

  :خواهند، بگو فتوا مى]  يعىن مرياث برادران و خواهران[از تو درباره كالله 

  .دهد خدا درباره كالله به مشا فتوا مى

  .»2« ] َو َيْستَـْنِبُئوَنَك أَ َحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َو َريبِّ ِإنَُّه حلََقٌ [

ديد مى ذاب جاودانهع[آيا : گريند و از تو خرب مى آرى، سوگند به پروردگارم يقيناً : حق است؟ بگو]  شومي اى كه به آن 
  .].تا بتوانيد از دسرتس قدرت او بريون رويد[نيستيد ] خدا[حق است، و مشا عاجز كننده 
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  .»3« ] ٌف َو َسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو ُأَخَر ياِبساتٍ يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّيُق أَْفِتنا ِيف َسْبِع بـََقراٍت ِمساٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجا[

درباره هفت گاو فربه كه هفت !] راست كردار[اى راستگوِى ! تو اى يوسف:] سپس به زندان نزد يوسف رفت و گفت[
  .خشك ديگر، نظرت را براى ما بيان كن]  هفت خوشه[خورند، و هفت خوشه سبز و  الغر آنان را مى] گاو[

شود كه مقام فتوا در درجه اول حق خدا و در مرحله بعد حق انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم  آيات استفاده مى از اين
  .اند و سپس حق آن كساىن است كه از جانب خدا و انبيا و ائمه عليهم السالم براى مقام فتوا معني شده

______________________________  
  .176): 4(نساء  -)1(

  .53): 10(يونس  -)2(

  .46): 12(يوسف  -)3(

  428: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  فاقدان شرايط فتوا

ديد افراد فاقد شرايط فتوى نسبت به صدور حكم و فتوا مى   :فرمايد خداوند متعال در 

اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه  َو ال تـَُقولُوا ِلما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب هذا َحالٌل َو هذا َحراٌم ِلتَـْفتَـُروا َعَلى[
  :»1« ] اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحونَ 

كه [اين حالل است و اين حرام، تا به دروغ به خدا افرتا بزنيد : و به سبب دروغى كه زبانتان گوياى به آن است، نگوييد
  .بندند، رستگار خنواهند شد روغ مى؛ مسلماً كساىن كه به خدا د] اين حالل و حرام حكم خداست

  :»2« ] ْم َعَلى اللَِّه تـَْفتَـُرونَ ُقْل أَ َرأَيـُْتْم ما أَنـَْزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحراماً َو َحالًال ُقْل آللَُّه أَِذَن َلُكْم أَ [

كرده و مشا خبشى از آن را حرام و خبشى را حالل  به من خرب دهيد كه آنچه خدا از رزق و روزى براى مشا نازل  : بگو
  !بنديد؟ آيا خدا اين حرام و حالل كردن را به مشا اجازه داده يا بر خدا دروغ مى: بگو. كرديد

  :كنيد كه خداوند متعال مأخذ حكم و فتوا را به دو نوع تقسيم فرموده مالحظه مى
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  .باشد ا و اظهار رأى و نظر از طرف خداوند مأذون و جماز مىاى است كه انسان در صدور فتو  نوعى از آن به گونه - 1

  .ها جماز نيست نوعى ديگر كه در اظهار نظر درباره آن - 2

______________________________  
  .116): 16(حنل  -)1(

  .59): 10(يونس  -)2(

  429: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ها اظهار نظر شود و فتوا داده شود، بر خداوند متعال  د و شخصاً به آنبنابراين اگر اذن اهلى درباره رأى و نظرى حتقق نياب
  .دروغ و افرتا بسته شده است

توجه مناييم كه چگونه سخن  -ترين خلق اوست اش كه گرامى كه به عنوان حكايت از رسول و فرستاده  -به گفتار اهلى
  :فرمايد مى

  :»1« ] ُمثَّ َلَقَطْعنا ِمْنُه اْلَوِتنيَ * َألََخْذنا ِمْنُه بِاْلَيِمنيِ * َو َلْو تـََقوََّل َعَلْينا بـَْعَض اْألَقاِويلِ [

  .كردمي سپس رگ قلبش را پاره مى* گرفتيم، ما او را به شدت مى* بست، ها را به دروغ بر ما مى اى از گفته پاره] او[و اگر 

ديد او نسبت به  ديد مىبا توجه به اين كه خداوند متعال، عزيزترين خلق خود را اينگونه ارعاب و  فرمايد، انذار و 
  !ديگران چگونه خواهد بود، آن گاه كه آنان در حضور خداوند و در برابر او سخىن را به دروغ و به نام او بر زبان آرند؟

   فتوا در روايات

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« ارِ اْجَرؤُُكْم َعَلى النّ   اْجَرؤُُكْم َعَلى اْلَفْتوى

ترى دارد، بدانيد كه هم او نسبت به آتش  آن كس كه در ميان مشا از حلاظ فتوى و صدور حكم جرأت و جسارت فزون
  .جهنم داراى جسارت بيشرتى است
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   َرُجٌل ُيِضلُ اَشدُّ الّناِس َعذاباً يـَْوَم اْلقياَمِة َرُجٌل قـََتَل نَِبيّاً اْو قـَتَـَلُه َنِىبٌّ اْو : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .46 -44): 69(احلاقه  -)1(

  .48، حديث 16، باب 123/ 2: ؛ حبار األنوار281: منية املريد -)2(

  430: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الّناَس ِبَغْريِ ِعْلٍم اْو ُمَصوٌِّر ُيَصوُِّر التماثيلَ 

  :ترين مردم روز قيامت اين افراد هستند ترين و معّذب پرشكنجه: عليه و آله فرمودند و نيز رسول گرامى اسالم صلى اهللا

  .كسى كه پيامربى را كشته باشد/ - 1

  .كسى كه به دست پيامربى كشته شده باشد/ - 2

  .كسى كه بدون علم و آگاهى فتوا دهد و مردم را گمراه كند/ - 3

  .گرددسازى سرگرم   آن كس كه به كار جمسمه و پيكره/ - 4

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  :ترين خلق نزد خداوند هستند دو فرد، مبغوض

فردى كه خداوند متعال او را به خود واگذاشته و مآًال از راه راست منحرف گشته و شيفته و مغرور رأى و گفتار / - 1
  .تنه و شيفتگى و فريب مردم استاى براى ف زند، چنني فردى عامل و انگيزه آميز شده و دم از مناز و روزه مى بدعت

راه هدايت و رشد پيشينيان را گم كرده است، آرى، او عامل و موجب گمراهى پريوانش چه در زمان حيات و چه پس از 
  !كشد هاى ديگران را به دوش مى باشد و بار گران اشتباهات و لغزش مرگ خود مى
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دهد و اسري و    در ميان مردم ناآگاه و فاقد علم رواج مىكسى كه جهل و ناداىن خويش را هم چون قماش و كاالىي/ - 2
نامند، در حاىل كه چنني  مناها عامل و دانشمند مى هاى فتنه شيفتگى به دنياست و او را انسان ها و تاريكى گرفتار تريگى

  .فردى هيچ روز كاملى را صرف علم و دانش نكرده است

  ها و متايالت او در مورد خواسته خيزد، آن گاه كه بامدادان از بسرت خواب برمى

______________________________  
  .49، حديث 16، باب 123/ 2: ؛ حبار األنوار281: منية املريد -)1(

  431: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

رت مى   .»استارزش  يعىن دنبال دنيا يا معارف و معلومات كم«باشد  چيزهاىي فزاينده است كه اندك آن از فزوىن آن 

اى را اندوخت و در ميان مردم بر كرسى قضا  فايده زار دنيا سرياب گشت و مطالب ىب آن گاه نيز كه از آب گنديده و جلن
هاى ديگران برآيد، اگر با مطالب  و داورى نشست تا به اصطالح به حل و فصل مشكالت بپردازد و درصدد جربان لغزش

پردازد و سپس براساس آن حكم و فرمان  با استمداد از رأى و نظر شخصى مىپيچيده و مهّمى مواجه گردد، اراجيفى را 
  !كند قطعى صادر مى

تند  سراىي هم چون عنكبوتى است كه تاروپودى سست مى پردازى و ياوه باىف و لغزش پس بنابراين چنني فردى در امر شبهه
  .باشد باه مىپيمايد و يا دچار اشت داند كه آيا طريق صواب و راه حق را مى و منى

ها حّس پذيرش ندارد، از علم و آگاهى برخوردار نيست، لذا چنني  او نبايد چنني تصور كند كه نسبت به آنچه درباره آن
  .شناسد اى به رمسّيت منى شخصى جز معتقدات خويش روش و شيوه

نتيجه باطلى از رهگذر آن به  ها را با معيارهاى سليقه شخصى با هم بسنجد و اگر او چيزى را با چيزى قياس كند و آن
  .كند دست آرد، در عني حال از رأى و نظر شخصى خود هراسى ندارد و آن را تكذيب منى

كوشد  و چنانچه مطلىب از نظر او تاريك و مبهم باشد، به خاطر جهل و ناآگاهى نسبت به آن در اخفا و كتمان آن مى
  .كند ر كرده، حكم و فتوا صادر مىداند و با وجود اين اظهار نظ تا به وى نگويند منى
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گشايد و سخت  اطالعى را در برابر ديدگان جامعه مى ها دانست و ابواب جهل و ىب ها و ناداىن او را بايد كليد متام تريگى
   خواهى دارد و از آنچه كه بدان آگاهى ندارد پوزش ها كوركورانه گام برمى خربى گردد و در وادى ىب مرتكب اشتباه مى

  432: ، ص10 ن اسالمى، جعرفا

  !!نقص و عيب تلقى گردد كند تا از دست و زبان مردم سامل مباند و ىب منى

ره و نصيىب براى خويش فراهم آورد، روايات و منقوالت را درهم  او منى تواند در علم و دانش قاطعيىت كسب كند تا 
وفان، گياهان خشكيده و خس و خاشاك را از هم سازد، آن چنان كه باد و ط ها را از هم متالشى مى ريزد و آن مى
  .پراكند مى

باشند، به حكم او ناموس حرام،  هاى به ناحق رخيته از او ناالن مى هاى به ناحق از دست رفته از او گريان و خون مرياث
  .شود حالل تلقى مى

يدسىت مى هاىي كه به دست او مى براى پاسخ به پرسش باالخره فاقد شايستگى رياسىت منايد و  رسد، احساس خأل و 
  .»1«  باشد به ناحق مّدعى علم به حق است است كه خود مّدعى آن مى

  :گويد فيض آن عارف بيدار مى

 هشدار كه هر ذره حساب است دراينجا
 

 ديوان حساب است و كتاب است اينجا

  حشراست و نشور است و صراط است و قيامت
 

 ميزان ثواب است و عقاب است اينجا

 فردوس برين است يكى را و يكى را
 

 آزار و جحيم است و عذاب است اينجا

  آن را كه حساب عملش حلظه به حلظه است
 

 با دوست خطاب است و عتاب است در اينجا

______________________________  
  .33155حديث ، 6، باب 39/ 27: ؛ وسائل الشيعة6، حديث ...، باب البدع والرأى54/ 1: الكاىف -)1(
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  بيدار نگردد مگر از صور سرافيل
 

 مستغرق غفلت كه به خواب است در اينجا

  هشدار كه سنجد عمل خويشنت اى فيض
 

 سر سوى حق و پا به ركاب است در اينجا

  

  :زرارة بن اعني از حضرت امام باقر عليه السالم چنني روايت كرده است

  حق خداوند متعال بر بندگانش چيست؟: آن حضرت پرسيدماز 

دانند توقف و درنگ منوده و سخىن درباره آن به  دانند بگويند و بر زبان آرند و راجع به چيزى كه منى آنچه را كه مى: فرمود
  .»1« ميان نياورند

  :از اىب عبيده حّذا از امام باقر عليه السالم است

  .»2«  َعْلٍم َوال ُهدًى َلَعَنْتهُ َمالِئَكُة الرَّْمحَِة َوَمالِئَكُة اْلَعذاِب َوحلََِقُه ِوْزُر َمْن َعِمَل ِبُفْتياهُ ِبَغْريِ   َمْن اْفىت

كسى كه بدون آگاهى و علم كاىف و در عني فقدان هدايت به حق به صدور فتوا براى مردم دست يازد، فرشتگان رمحت 
  .پيوندد بار سنگني گناه كساىن كه به فتواى او عمل كردند بدو مى و فرشتگان عذاب او را لعنت كرده و

  :گويد مفّضل مى

ى مى: حضرت صادق عليه السالم به من فرمود اى كه مردم به عّلت  كنم، دو شيوه تو را از دو خصلت و دو شيوه 
  :دچار شدن به آن دو گرفتار هالك و نابودى گشتند

  .دارى كىناى باطل و نادرست دين با شيوه/ - 1

______________________________  
  .282: ؛ منية املريد7، باب النهى عن القول بغري علم، حديث 43/ 1: الكاىف -)1(
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  .»1«  ندانسته و نسنجيده به مردم فتوا دهى/ - 2

  :گويد اىب شربمه فقيه بزرگ اهل سنت مى

  :خواهد قلبم از هم بشكافد كه آن حضرت فرمود آورم مى شنيدم به ياد مى هر زمان حديثى را كه از جعفر بن حممد مى

و سوگند به خداوند متعال كه پدرش بر جدش و  -پدرم از جدم و او از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت كرده است
  :كه آن حضرت فرمود  -»2«  جدش بر رسول خدا دروغ نبسته است

هر كس به قياس و معيارهاى شخصى عمل كند، خود دچار نابودى گشته و ديگران را به نابودى كشانده و آن كه 
ا ندانسته به مردم فتوا دهد و با آن كه احكام ناسخ و منسوخ و حمكم و متشابه را شناساىي نكرده، دست به صدور فتو 

  .»3« آورد زند، موجبات هالكت و نابودى خود و ديگران را فراهم مى

   فتوا از نگاه بزرگان

  :اند كه گفت از يكى تابعني چنني آورده

ها از اصحاب و ياران رسول خدا بودند، اگر يكى از آنان  من حمضر صد و بيست نفر از انصار را درك كردم كه مهگى آن
كرد اين يكى به آن ديگرى و آن ديگر به شخص ديگر پاسخ اين پرسش را ارجاع  پرسش مىاى  از ديگرى درباره مسئله

  .گشت داد، تا آن گاه كه اداى پاسخ به مهان فرد اول باز مى مى

______________________________  
  .5يث ، حد16، باب 114/ 2: ؛ حبار األنوار1، باب النهى عن القول بغري علم، حديث 42/ 1: الكاىف -)1(

  .باشد مجله بني دو خط مربوط به اىب شربمه مى -)2(

  .283: ؛ منية املريد9، باب النهى عن القول بغري علم، حديث 43/ 1: الكاىف -)3(
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  :كند هم او اضافه مى

كرد  يثى را بازگو منىها حد من در مهني مسجد صد و بيست نفر از اصحاب رسول خدا را درك منودم، هيچ يك از آن
كرد مگر آن كه  مند بود برادر ديىن او جباى او سخن بگويد و هيچ كسى نيز راجع به فتواىي پرسش منى مگر آن كه عالقه

  .خواست برادر امياىن او پاسخ آن فتوا را بيان كند مى

  :گويد براء مى

اى به سر  ها به گونه در جنگ بدر ديدم، مهه آن من سيصد نفر از ياران پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله را
  .»1« ها فتوا صادر كند بردند كه مايل بودند يار و رفيقش به جاى آن مى

  :گفت ابن عباس مى

  .»2«  اى بيش نيست اى بدون مطالعه به مردم فتوا دهد ديوانه اگر كسى در هر مسئله

  :اند پيشينيان فرموده

گريد  ها قرار مى خاىل ميان خدا و خلق او قرار دارد، بايد بنگرد با چه كيفيىت در ميان آنعامل و دانشمند ديىن در فضاىي 
  .كند و اين خأل را جربان مى

  :يكى از بزرگان به يكى از اصحاب فتوا گفت

هتمام و  كند، ا اى از تو سؤال مى آيد و درباره مسئله دهى، آن گاه كه شخصى نزد تو مى بينم كه به مردم فتوا مى چنان مى
كوشش تو نبايد در اين جهت حمدود و مصروف گردد كه او را صرفاً از آن حالىت كه دچار آن است رهاىي خبشى، بلكه 

   بايد سعى و مهت تو در آن جهت صرف گردد كه خويشنت را نيز از آنچه راجع به آن

______________________________  
  .283: منية املريد -)1(

  .284 :منية املريد -)2(
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  !سؤال شده جنات دهى

  :عطاء بن سائب تابعى گفته است

 افتاد كردند اندامشان به لرزه مى ها راجع به موضوعى سؤال مى من گروهى از بزرگان دين را چنني يافته بودم كه اگر از آن
»1«.  

  :گفت از عبدالّله بن مسعود است كه مى

  :خداوند چنني دستور داده است وىل خدا به او بگويدممكن است كسى بگويد 

  !گوىي دروغ مى

  :گفت از حيىي بن سعيد نقل شده است كه مى

مرا سامل نگهدار و حفظ كن، ديگران را نيز ! بار خدايا: گفت كرد مگر آن كه مى سعيد بن مسيب هرگز فتواىي صادر منى
  .»2« از لغزش و نادرسىت رأمي و نظرم حفظ بفرما

  :ها گفته بود مالك بن انس درباره چهل و هشت مسئله سؤال شد در پاسخ آناز 

  .دامن جواب سى و دو مسئله را منى

  :و در روايت ديگرى آمده است كه

هر كه : ها پاسخ نگفت و چنني اظهار كرد از او راجع به پنجاه مسئله و موضوع پرسش شد وىل درباره هيچ يك از آن
شت و دوزخ عرضه كرده و   اى خواهد درباره مسئله مى پاسخ ايراد كند شايسته است پيش از ايراد جواب، خويشنت را بر 

  .»3« كيفيت رهاىي خود را از دوزخ در نظر بگريد و سپس به آن مسئله پاسخ گويد

  :اى سؤال كردند؛ او در پاسخ گفت روزى از مالك بن انس درباره مسئله

______________________________  
  .284: منية املريد -)1(
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  .285: منية املريد -)3(
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در حمدوده و حوزه : دهى؟ انس خشمگني شد و گفت مسئله ساده و آساىن است، چرا پاسخ منى: به وى گفتند. دامن منى
  :به گوش تو نرسيده كه فرمود علم و دانش هيچ مسئله ساده و آساىن وجود ندارد، مگر گفتار خداوند

  .»1« ]ِإنَّا َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال َثِقيًال [

  .به تو القا خواهيم كرد]  چون آيات قرآن[به يقني ما به زودى گفتارى سنگني 

  .باشد بنابراين علم و دانش و دين اصوًال سنگني و متام قسمت آن مشكل و دشوار مى

  :درباره مطلىب سؤال كردند، وى گفت -يكى از فقهاى مدينه بوده كه  -بكر از قاسم بن حممد بن اىب

من بدين منظور به سوى تو شتافتم كه غري از تو شخص ديگرى را به : دامن، سائل گفت جواب صحيح اين مسئله را منى
  .شناسم شايستگى منى

  .به طول حليه و بلندى حماسن و كثرت مردم در پريامون من منگر: قاسم گفت

  .دامن كه من پاسخ پرسش تو را منى! ند متعال قسمبه خداو 

برادرزاده در كنار اين شخص بنشني و جواب مسئله را براى او : در اين اثنا يكى از بزرگان افراد ساملند قريش به او گفت
از تو تر و دانشورتر  بيان كن، سوگند به خداوند در هر جملسى كه تو را در مجع ديگران مشاهده كردم، كسى را فاضل

  .ام باشد تاكنون نديده

تر از آن است كه درباره چيزى سخن بگومي كه  اگر زبامن را از بيخ و بن بركنند براى من حمبوب! به خدا قسم: قاسم گفت
  .»2«  بدان علم و آگاهى ندارم
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  .5): 73(مزمل  -)1(

  .286: منية املريد -)2(

  438: ، ص10 جعرفان اسالمى، 

  :اند كه درباره حسن بن حممد بن شرف شاه اسرتآبادى چنني آورده

روزى زىن بر او وارد شد و راجع به مسائل مشكل و پيچيده حيض و عادت ماهانه سؤاالتى مطرح ساخت وىل او 
  :نتوانست پاسخ دهد، آن زن به حسن گفت

اگر ! اى خاله: سؤال يك زن عاجز هسىت؟ حسن به او گفت هاى عمامه تو به كمرت رسيده، لكن از ايراد پاسخ به پته
  !!»1«  يافت نورديد و به ژرفاى آن راه مى هاى عمامه من قعر زمني را نيز درمى دانستم پته اى را مى من پاسخ هر مسئله

 رسد جان در مقام عشق به جانان منى
 

 رسد دل در بالى درد به درمان منى

 دو چيزدرمان دل وصال و مجالست وين 
 

 رسد منايد و آسان منى دشوار مى

 ذوقى كه هست مجله درآن حضرتست نقد
 

 رسد وز صد يكى به عامل عرفان منى

 وز هر چه نقد عامل عرفانست از هزار
 

 رسد جز وى به كّل گنبد گردان منى

 رود وز صد هزار چيز كه در چرخ مى
 

 رسد صد يك به سوى جوهر انسان منى

  جوهر انسان ز شوق و ذوقوز هر چه يافت 
 

 «2» رسد بوىي به جنس مجله حيوان منى

______________________________  
  .286: منية املريد -)1(

  .عطار نيشابورى -)2(
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   شرايط مفىت

  .بايد دانست كه الزم است مفىت، مسلمان و مكّلف و فقيه و عادل باشد

ها از ادّله تفصيلى آن يعىن   آيد كه او به شناخت احكام از طريق استنباط آن فقاهت آن گاه در مفىت فراهم مىشرائط 
  .اى كه در جاى خود مورد حبث و حتقيق قرار گرفته است ها قيام كند، ادله كتاب و سنت و امجاع و ادّله عقل و امثال آن

اثبات صانع و : گردد كه مسائل مطالب زيربناىي آن از قبيل مىشناخت احكام شرعى با چنني شرايط در صورتى كامل 
صفات او شناخته شود، شناخىت كه حصول اميان انسان بر آن متوقف است، بايد پيش از استنباط احكام شرعى، مسائل 

: له از قبيلمربوط به نبوت، امامت، معاد كه از مسائل كالمى است شناساىي شود، چنان كه بايد علوم زيربناىي شناخت اد
صرف، حنو، لغت، در حمدوده ادبيّات عرب و شرايط حدود برهان در علم منطق و اصول فقه و حقايق مربوط به احكام 
شرعى از آيات قرآىن و احاديث مربوط به احكام شرعى و علوم حديث، چه از حلاظ منت و چه از حلاظ سند را حتصيل 

  .ل صحيحى اجنام گريد، اصلى كه بتواند به هنگام نياز بدان مراجعه منايدكند و آن كه اين حتصيل براساس اطالع از اص

اى را كه درباره  مفىت بايد موارد اختالف و اتفاق علما و فقها را در مسائل شرعى بشناسد به اين معىن كه بايد بداند مسئله
  .دهد خمالف امجاع علما نباشد آن فتوا مى

اى  اى از فقهاى پيشني موافقت دارد، يا رأى او به ظّن قوى درباره مسئله نظر عده بلكه بايد بداند كه رأى او با رأى و
اند، بلكه آن مسئله از مستحدثات بوده كه در عصر او و يا  است كه فقهاى پيشني درباره آن سخىن به ميان نياورده

   عصرى نزديك به

  440: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

خود داراى ملكه نفساىن و قوه و نريوىي قدسى و ملكوتى باشد كه بتواند فروع و زمان او پديد آمده است و يا آن كه 
  .اى را به ادّله مناسب آن ارجاع دهد جزئيات احكام را از اصول و كليات آن به دست آورده و هر قضيه
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واند در مورد متام باشد، تا بت مطالب فوق جمموعه شرايط و امورى است كه درباره مفىت مطلق و مستقل معترب و الزم مى
  .احكام فرعى و ابواب خمتلف فقهى اظهار نظر منوده و مستقًال فتوا صادر كند

اگر شرايط و اوصاف مذكور در فردى فراهم آيد بر او واجب است كه در مورد هر مسئله فقهى و احكام فرعى مورد نياز 
  .وضيح و بررسى آن از طريق ادله تفصيلى بپردازدخود و ديگران متام وسع و طاقت و كوشش خود را به كار گريد تا به ت

اى عظمت و امهيت مسئله فتوا روشن شد اكنون وقت آن است كه به توضيح  با توجه به مقدماتى كه گذشت و تا اندازه
  .توجه كنيد» مصباح الشريعة«روايت حضرت صادق عليه السالم در كتاب 

ت ظاهر و باطنش و برهان و مستمسكى از خدايش، دنبال پيدا  كسى كه با باطن پاكش و خلوص علم و نيّتش و طهار 
اش نباشد حق فتوا ندارد و حكم دادن بر او حالل نيست كه فتوا حق نفس زكّيه و  كردن احكام شرعى از ادله تفصيليه

  .ها و عقل سامل و نيت خالص و صفاى درون و دارنده حكمت اهلى است باطن پاك از آلودگى

كردن در مسائل شرعى است و حكم جازم و قاطع در دين اهلى جايز نيست مگر به اذن حق و به دليل فتوا دادن، حكم  
  .و برهان قائم از كتاب و سنت

در صورتى كه مفىت فتوا دهد به تكيه بر حديث يا خربى از رسول خدا و ائمه عليهم السالم و خود آن خرب و حديث را 
كه . اصل نشده باشد، آن مفىت جاهل است و در آن فتوا اهل گناه و معصيتنديده باشد و جزم و قطع به آن برايش ح

  !!جسورترين مشا بر فتوا جسورترين مشا بر خداست: رسول اسالم فرمود

  441: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  :يكى از فقهاى بزرگ را به خواب ديدند و از كيفيت حالش پرسيدند

يكى نوشنت كتاىب در دو : كرد رد و گرنه مسئله فتواها مرا معّطل مىدو چيز براى سرعت جنات من كمك ك: جواب داد
  .هزار دليل بر حقانيت واليت و خالفت بالفصل حضرت موىل املوّحدين و دوم زيارت حضرت سيدالشهدا عليه السالم

  442: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

فىت أنَُّه ُهَو الذى َيْدُخُل بـَْنيَ الّلِه َوبَـ [
ُ
  ]ْنيَ ِعباِدِه َوُهَو احلاِئُل بـَْنيَ اجلنَِّة َوالّنارِ أَو ال يعلم امل
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دانيد مفىت در وقت فتوا دادن ميان جناب عزت و بنده قرار دارد تا حكم خدا را به او برساند و در حقيقت مفىت   آيا منى
شت و جهنم است كار پيامرب را اجنام مى گويد و فتوا  اگر در آنچه مى. دهد و اين چنني شخصى بر سر دو راهى 

  !اش موافق با اصول شرعى، اهل جنات ورنه اهل هالك است و عذاب دهد صادق باشد و گفته مى

  443: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .َكْيَف يـَْنَتِفُع ِبِعْلمى َغريى َوأنا َحَرْمُت نَفسى نـَْفَعها: قال ُسفياُن بن ُعيَـيـَْنةَ [

قال النىب صلى اهللا . بـَْنيَ اخلَْلِق إّالِلَمن كاَن أَتْـَبَع اخلَْلِق ِمْن أهِل زمانِِه وناحَيِتِه َوبَلِدِه باحلقِّ  َوال حتَِلُّ الُفْتيا ىف احلالِل َواَحلرامِ 
ا َوَلَعلَّ َوَلَعسى: عليه و آله   ]، ِألنَّ الُفتيا َعظيَمةٌ  وذلك َلُرمبَّ

  :سفيان بن ُعيَـيـَْنه گفت

ره   كنم گومي عمل منى اىل كه نفس من از آن منتفع نباشد و به آنچه مىمند شوند در ح از دانش من ديگران چگونه 
  ؟»1«

  .فتوا دادن حق كسى است كه در ميان اهل زمان و بني مردم منطقه افضل و اتقى و اصلح باشد

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

ام شايد حكم اهلى باشد و يا نزديك به  داده رت است مفىت كمال احتياط را در فتوا رعايت كرده و بگويد آنچه را من فتوا
  .»2«  خواسته حضرت حق

______________________________  
، حديث 15، باب 343/ 17: ؛ مستدرك الوسائل34، در ضمن حديث 16، باب 121/ 2: حبار األنوار -)1(

21530.  

  .21530، حديث 15، باب 343/ 17: مستدرك الوسائل -)2(

  444: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

ؤمنني عليه السالم ِلقاضٍ [
ُ
  .إذاً َهَلْكَت وأَْهَلْكتَ : قالَ . ال: َهْل تـَْعِرُف الناِسَخ َواْلَمنُسوَخ؟ قالَ : َوقاَل َأمريُامل
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فىت
ُ
اصوِل ما   ختالِف واالطِّالِع َعلىَمعرَِفِة َمعاِىن الُقرآِن َوَحقاِئِق السَُّنِن َوَبواِطِن االشاراِت َواالداِب َواالْمجاِع َواْال   َحيْتاُج إىل  وامل

  ]مثَّ حيَنِئٍذ إْن َقَدرَ   ُحْسِن االْخِتياِر ُمثَّ الَعَمِل الصَّاِلِح ُمثَّ اِحلْكَمِة ُمثَّ التـَّْقوى  َأْمجَُعوا َعَلْيِه َوَما اْختَـَلُفوا فيِه ُمثَّ ِإىل

   معرفت ناسخ و منسوخ

  :امرياملؤمنني عليه السالم از يك قاضى پرسيد

اى، هم آنان را   هم خود را هالك كرده: نه، حضرت هم فرمود: شناسى؟ قاضى گفت ناسخ و منسوخ قرآن و حديث را مى
  .»1« كنند كه به فتوايت عمل مى

  :مفىت نياز به فهم چند حقيقت دارد

  .به خصوص آياتى كه حمور استنباط احكام شرعى است شناخنت معاىن قرآن،/ - 1

   و راه بردن به  و اخبار و روايات معصومنيشناخت حقايق سنن / - 2

______________________________  
، حديث 15، باب 343/ 17: ؛ مستدرك الوسائل34، در ضمن حديث 16، باب 121/ 2: حبار األنوار -)1(

21530.  

  445: ، ص10 عرفان اسالمى، ج

  .اخبارظواهربواطن اشارات و تأويالت و صحت و فساد اسناد روايات و روات 

  .و اطالع يافنت بر اصول امجاعيات و اختالفيات  متيز دادن مسائل امجاعى از اختالىف/ - 3

  .قدرت بر ترجيح آنچه قابل ترجيح است/ - 4

  .عامل اتيان واجبات و ترك حمرمات است  داشنت ملكه عدالت كه/ - 5

  .باز داردكه وى را از افراط و تفريط در مهه امور    مالزمت بر حكمت و محّيت/ - 6

  .تقوا و پرهيزكارى/ - 7



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

 

   پايان

   مشسى 1366/ 3/ 23برابر با  1407شوال  16غروب 

   اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


